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Gedurende de afgelopen 15 jaar hebben dunne films van magnetische, 
nanokristallijne metaallegeringen steeds meer toepassing gevonden op 
verscheiden industriële terreinen. Dit is te danken aan hun unieke magnetische 
eigenschappen die kunnen worden verklaard uit hun microstructuur. 
Tegenwoordig gaat de aandacht sterk uit naar Fe-M-N (M= Ta, Zr, Al, Ti…) 
systemen vanwege hun hoge verzadigingsmagnetisatie, uitstekende magnetische 
zachtheid plus een redelijke corrosieweerstand. Deze materialen kunnen met 
succes worden ingezet om conventionele zacht-magnetische materialen te 
vervangen bij toepassingen in het MHz frequentiebereik en ze kunnen de basis 
vormen voor uitbreiding van het frequentiebereik naar het GHz gebied. Zachte 
magnetische materialen worden toegepast in schrijfkoppen voor magnetische 
recording van bijvoorbeeld data en als zachte onderlagen in media voor 
magnetische recording, als magnetische kernen in GHz inductoren en microstrip 
toepassingen, als absorberend materiaal voor microgolven. Een andere voorziene 
toepassing is materiaal voor kernen van inductoren, zo als die bijvoorbeeld 
worden gebruikt in mobiele telefonen. Op dit moment werken “mobiles” bij een 
frequentie van 900 MHz en 1.9 GHz. In al deze toepassingen worden de 
magnetische lagen gebruikt om de magnetische flux te geleiden. In Hoofdstuk 1 
wordt een “up-to-date” overzicht van de eigenschappen en de toepassingen van 
stikstof bevattende zacht-magnetische materialen gepresenteerd. 

De doelstellingen van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit 
proefschrift zijn de synthese, alsmede het begrijpen van de correlatie tussen de 
structuur en de magnetische eigenschappen, van nieuwe materialen voor 
hoogfrequent (HF) toepassingen. Voor dat doel zijn twee productiemethoden en 
een groot aantal analysetechnieken gebruikt. Deze worden uitvoerig in 
hoofdstuk 2 besproken. 

De belangrijkste eisen voor zacht magnetisch materiaal zijn een laag 
coërcitief veld (HC) en een hoge magnetische permeabiliteit (µr) voor het gehele 
frequentie-interval van belang voor de beoogde toepassing. Daarnaast moet het 
materiaal een redelijk hoge specifieke elektrische weerstand hebben om 
wervelstromen te verminderen, een zeer kleine magnetostrictie en ook geschikte 
mechanische eigenschappen. 

Om een lage coerciviteit te krijgen moet het filmmateriaal polikristallijn 
zijn met een kristallietgrootte van minder dan 35 nm. De korrels moeten 
gekoppeld zijn via de magnetische “exchange” interactie en de aanwezigheid 
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van een goed gedefinieerde uni-axiale anisotropierichting in het vlak van de laag 
is een vereiste. Als al deze eisen gerealiseerd zijn, zal de ferromagnetische film 
een goed gedefinieerd domein patroon hebben met de magnetisatie, in 
afwezigheid van een extern magnetisch veld, in het grootste deel van de 
domeinen parallel of anti-parallel aan de richting van de anisotropie-as. De 
hysteresislus zal rechthoekig zijn in de gemakkelijke richting (domein grens 
beweging) en een rechte schuine lijn in de harde richting (spin rotatie). Wanneer 
een extern HF magneetveld wordt aangelegd loodrecht op de gemakkelijke 
richting, oscilleert de magnetisatie met het veld. In dit geval wordt de 
permeabiliteit gegeven door de verhouding tussen de verzadigingsmagnetisatie 
(MS) en het anisotropie veld (HK). Voor dunne films, waar de wervelstroom 
verliezen verwaarloosd kunnen worden, kan deze waarde gehandhaafd worden 
tot aan de ferromagnetische resonantie (FMR) frequentie die evenredig is met 
(MSHK)1/2. Om deze grens tot in het GHz gebied te leggen zijn films met een 
verzadigingsinductie µ0MS groter dan 15 kG en een éénassig anisotropieveld van 
10-50 Oe gewenst. 

In dit onderzoek zijn twee bereidingmethoden gebruikt voor de 
productie van nanogestructureerde materialen: verkleining van de korrelgrootte 
van koud gewalst Fe gedurende fasetransformatie in de aanwezigheid van N en 
als opgedampte kristallijne materialen verkregen door sputteren. Kenmerkend 
voor het werk dat in dit proefschrift wordt gepresenteerd is de toepassing van 
materialen met ijzer (Fe) en stikstof (N) als de voornaamste ingrediënten. 

De vermindering van de afmeting van de korrels tot in het nanometer 
bereik kan worden verkregen door de verandering van de microstructuur bij 
herhaalde fasedoorgangen bij lage temperaturen (300-400 ºC). Voor Fe en 
verdunde Fe legeringen bestaat de mogelijkheid om de transformatie-
temperatuur betrekkelijk laag te houden door toepassing van thermochemisch 
nitreren in een NH3/H2 gasmengsel en door reductie in een H2 atmosfeer. Bij een 
nitreer en/of reductie behandeling kunnen overgangen tussen bcc (α-Fe) en fcc 
(γ’-Fe4N) of hcp (ε-FexN, 2 < x < 4) structuren worden verkregen vanaf 300 ºC. 

Twee legeringen werden gebruikt voor de eerste deel van het onderzoek: 
Fe + Ni(4at%) + Ti(2at%) en Fe + Ni(4at%) + Cr(3at%). Tijdens het nitreren 
vormen Ti en Cr kleine precipitaten van TiN en respectievelijk CrN. Deze 
precipitaten kunnen zich gedragen als nucleatie centra voor de Fe nitrides die in 
de volgende stappen gevormd worden. Als ze bij de korrelgrenzen worden 
gevormd kunnen ze de korrelgroei belemmeren. Het Ni speelt een rol bij de 
verbetering van de mechanische eigenschappen van de Fe nitride fases. 

Een uitgebreide studie van het precipitatieproces, gebaseerd op 
Transmissie Elektronen Microscopie (TEM) en X-ray Diffractie (XRD) 
methoden, wordt gepresenteerd in Hoofdstuk 3. Wij vonden in dit werk dat na α-



 145

nitreren (NH3/H2 = 1/3) bij temperaturen T ≥ 300 ºC van een FeNiTi legering, en 
bij T ≥ 400 ºC van een FeNiCr legering, dunne (Ti/Cr)N precipitaten worden 
gevormd met een dikte in de orde van één roosterparameter. Deze plaatjes zijn 
coherent met de {100} vlakken van het Fe. Ten gevolge van de misfit tussen de 
precipitaten en het rooster van het Fe treedt een expansie van het Fe rooster op 
en wordt meer N geabsorbeerd dan corresponderend met de hoeveelheid nodig 
voor het vormen van TiN of CrN. Beneden 500 ºC vormen de TiN precipitaten 
een fijne dispersie. Bij deze temperaturen neemt de grootte van de gevormde 
precipitaten niet verder toe. De precipitaten worden groter als ze bij of boven 
500 ºC worden gevormd. De CrN precipitaten worden gevormd bij temperaturen 
hoger dan 400 ºC. Als de tijd of de temperatuur van de behandeling toeneemt 
lossen de kleine coherente CrN precipitaten op en worden grotere precipitaten 
gevormd aan de korrelgrenzen. In Hoofdstuk 4 wordt besproken hoe deze 
precipitaten de vorming/reductie van de Fe nitrides beïnvloeden. 

De verfijning van de korrelgrootte is bestudeerd in Hoofdstuk 4. Hier 
wordt aangetoond dat korrelverfijning en korrelheroriëntatie plaatsvinden na 
α↔ε transformaties in FeNiCr legeringen bij 400 ºC. De aanwezigheid van de 
voortdurend veranderende CrN precipitaten bevordert de textuur vermindering. 
Door het toepassen van meerdere fase-overgangs-cycli werden een sterke 
korrelverfijning en vermindering van de textuur verkregen. De α↔γ’ 
transformatie produceert geen noemenswaardige heroriëntatie van de korrels in 
zowel Cr als Ti bevattende legeringen. 

De coherente TiN precipitaten kunnen bij lage temperaturen (≤ 400 ºC) 
beschouwd worden als ankers van de initiële textuur. Bijvoorbeeld tijdens een 
α↔γ’ fasetransformatie wordt de vorming van korrels met een nieuwe oriëntatie 
verhinderd. Dezelfde TiN precipitaten vertragen de vorming van de ε-fase in een 
α↔ε transformatie bij 400 ºC; de γ’-fase wordt gestabiliseerd en veranderingen 
van de structuur wordt tegengaan. 

Bij 500 ºC wordt de diffusie van Ti en Fe atomen aanzienlijk. Dit draagt 
bij tot het verminderen van de spanningen in het materiaal. Een dergelijke 
vermindering is nodig voor de fasetransformaties. Door de diffusie treedt 
waarschijnlijk een heroriëntatie van de precipitaten op. Dus de diffusie 
vermindert het ankereffect van de precipitaten. Dit leidt tot een belangrijke 
vermindering van de textuur. 

De materialen verkregen door herhaalde fasetransformatie toonden niet 
de gewenste zachte magnetische eigenschappen ten gevolge van het feit dat de 
gemiddelde verkregen korrelgrootte in de orde van 100 nm was, en dus groter 
dan de 35 nm limiet voorspeld door het random anisotropie model. De methode 
kan echter met succes gebruikt worden voor het verkrijgen van ultrafijne 
korrelstructuren in een oppervlaktelaag van enkele micrometers in Fe 
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legeringen. Zo’n oppervlaktelaag kan interessante mechanische eigenschappen 
vertonen zoals een verhoogde sterkte of een verbeterde weerstand tegen 
scheurvorming. 

 

Fig. 1. Schematische tekening van het sputterapparaat. 
 
Het tweede deel van dit proefschrift is gewijd aan de studie van de 

nanostructuur en magnetische eigenschappen van dunne lagen van gesputterd 
Fe-Zr-N en Fe-Co-Ta-N. In Hoofdstuk 5 is een methode beschreven voor het 
optimaliseren van de structurele en magnetische eigenschappen van de 
gesputterde lagen. De oorsprong van de magnetische anisotropie in de Fe-Zr-N 
en Fe-Co-Ta-N lagen is beschreven in Hoofdstuk 6. 

Lagen van Fe-Zr-N werden verkregen in een nanokristallijne toestand 
door het sputteren van een Fe-rijke legering in een reactive atmosfeer (Ar + N2). 
De gewenste anisotropie werd verkregen door het aanleggen van een 
magneetveld in een bepaalde richting tijdens de groei (Fig. 1). Het gehalte aan N 
en de korrelgrootte konden worden gecontroleerd door de Ar/N2 verhouding 
en/of de temperatuur van het substraat. Om de magnetische eigenschappen van 
de lagen verder te verbeteren werden soms de lagen verhit (tot 200 ºC) in een 
magnetisch veld. 

Het nanokristallijne karakter van de lagen werd bevestigd door TEM 
observaties en XRD lijnverbreding. Beelden van dwarsdoorsneden tonen dat de 
films een kolomstructuur hebben, met de kolommen loodrecht op het oppervlak 
van de film (parallel aan de depositie richting). Positron annihilatie metingen 
tonen het bestaan aan van kleine holle ruimtes tussen de kolommen. Deze 
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ruimtes en het materiaal tussen de korrels verkleinen de magnetische koppeling 
tussen de korrels en veroorzaken een loodrechte anisotropie. De invloed van de 
loodrechte anisotropie wordt belangrijk voor lagen met een dikte groter dan 200 
nm, resulterend in de transformatie van het zachte magnetisch gedrag in een 
“stripe domain” gedrag. De films die dunner zijn dan 200 nm vertonen 
uitstekende magnetische eigenschappen. Als functie van het N gehalte, werden 
de verzadigingsmagnetisatie, het coërcitief veld en het anisotropie veld gemeten 
(Hoofdstuk 5). 

De oorsprong van de geïnduceerde anisotropie is in Hoofdstuk 6 
bestudeerd. Stikstof is cruciaal voor het verkrijgen van de gewenste zachte 
magnetische eigenschappen in dunne Fe-M-N films. Om de in verhouding hoge 
waarde van de verzadigingsmagnetisatie te behouden moeten de films 
voornamelijk bestaan uit Fe in de bcc fase, met daarin opgelost atomair N. We 
vonden een lineaire relatie tussen de induceerde uni-axiale anisotropie en het 
gehalte aan opgelost N in de gesputterde Fe-Zr-N lagen. 

De geïnduceerde uni-axiale magnetische anisotropie in materialen die N 
bevatten komt voort uit de uni-axiale symmetrie van de met N gevulde octaëders 
(Fig. 2). In iedere korrel bezetten N atomen octaëders die georiënteerd zijn in 
dezelfde <100> richting. De voorkeursrichtings die welke de kleinste hoek 
maakt met het aangelegde externe magneetveld gedurende de depositie. The 
anisotropie-energie van de film wordt verkregen door de bijdragen van alle 
korrels op te tellen (Fig. 2). De grootte van het macroscopisch geïnduceerde 
anisotropieveld doet vermoeden dat in iedere korrel alle N atomen bijdragen aan 
de geïnduceerde anisotropie. Een dergelijke voorkeursverdeling van de bezetting 
van de interstitiele octaëders veroorzaakt gewoonlijk in polykristallijne 
materialen een tetragonale roostervervorming in de korrels. Vanwege de kleine 
afmetingen van de korrels in nano-kristallijne legeringen is de drijvende kracht 
voor deze overgang van een kubisch naar een tetragonaal rooster te klein om de 
overgang tot stand te brengen. Dus kunnen in nano-kristallijne materialen de 
voorkeursposities door N atomen worden ingenomen zonder dat er tetragonale 
vervorming optreedt. Dit is de reden dat een heroriëntatie van de magnetische 
anisotropie al bij relatief lage temperaturen (<200 ºC) kan worden gerealiseerd. 

De evenredigheid tussen het N gehalte en de geïnduceerde uniaxiale 
magnetische anisotropie biedt een mogelijkheid voor fijneafstemming van de 
zachte magnetische eigenschappen van Fe-Zr-N lagen. Lagen met een 
geïnduceerde anisotropie groter dan 25 Oe geven een constante waarde van de 
permeabiliteit tot 1.8 GHz. De optimale depositietemperatuur voor de Fe-Co-Ta-
N films was -10 oC. Films die bij deze temperatuur geproduceerd worden 
vertonen een verzadigingsinductie van 18 kG, een anisotropieveld van 48 Oe en 
een FMR frequentie van 2.5 GHz. 



  Samenvatting 148

 

 
Fig. 2. Fe bcc rooster met een N atoom in een octaëder (links). Het N atoom veroorzaakt 
een asymmetrie in de z richting. Deze anisotropie leidt in het geval van het 
nanokristallijne Fe niet tot een uitzetting van het rooster in de z richting, zoals wel het 
geval is bij gewoon polkristallijn materiaal. 

 
Om de zeer goede eigenschappen van de verkregen lagen beter te 

begrijpen werd de invloed van de restspanning in de films onderzoekt. Deze 
invloed is klein als de magnetostrictie laag is. De afhankelijkheid van de 
magnetostrictie van de samenstelling wordt in Hoofdstuk 7 behandeld. Een 
kwantitatieve bepaling van de magnetostrictie werd uitgevoerd met een zeer 
gevoelig meetapparaat gebaseerd op een hefboomprincipe, zoals ook wordt 
toegepast in scanningmicroscopie. De geproduceerde films vertoonden een 
betrekkelijk kleine magnetostrictie en een compressieve spanning. De 
combinatie van deze eigenschappen leidt tot een magnetische anisotropie 
loodrecht op de laag. Het blijkt dat de loodrechte anisotropie, die we voor enkele 
lagen hebben gemeten, voornamelijk door deze spanning kun worden verklaard. 
Zoals als opgemerkt draagt de kolomstructuur ook bij deze anisotropie. Dit alles 
betekent dat de geproduceerde lagen dunner dan 200 nm moeten zijn. Voor 
dikkere lagen zijn de gunstige hoogfrequent eigenschappen verloren door een 
verandering in de magnetische domeinstructuur ten gevolge van de loodrechte 
anisotropie. Waneer dikke lagen zijn gewenst dan moeten deze worden 
werkregen door stapels van magnetische, en niet-magnetische lagen. 
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Concluderend kan worden gesteld dat we materialen hebben ontwikkeld 
met uitstekende eigenschappen voor toekomstige toepassingen. De relatie tussen 
de structuur en de magnetische eigenschappen kan goed worden begrepen met 
de gepresenteerde modellen. De hier ontwikkelde techniek voor het reduceren 
van de korrelgrootte via faseovergangen kan van belang zijn voor de 
ontwikkeling van nieuwe coatinglagen met zeer aantrekkelijke eigenschappen. 
De gesputterde lagen hebben de potentie om bij te dragen aan het terugbrengen 
van de afmetingen van spoeltjes in “integrated circuits” met een factor honderd 
(tot in het micrometerbereik) terwijl een dergelijk spoeltje kan functioneren in 
een zeer breed frequentiebereik. Ook zijn de ontwikkelde lagen wan belang voor 
de reeds genoemde schrijfkoppen en als zachte onderlaag in recording media die 
zelf een hogere coërciviteit hebben. 
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