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Samenvatting

Epitaxiale, nitride−gebaseerde systemen

In de moderne maatschappij heerst een sterke behoeft aan zowel het verzame-
len als het opslaan van informatie in digitale vorm. Zulke digitale ′′data′′ wordt
in het algemeen opgeslagen in de vorm van ′′bits′′, kleine gebiedjes (in de orde
van een µm) die elk een ′′0′′ of een ′′1′′ uitbeelden. Het uitlezen of wegschri-
jven van deze bits kan langs zowel optische als magnetische weg gebeuren.
Bij magnetische opslag kan het uitlezen gedaan worden met behulp van een
leeskop die het ′′stray′′−magnetische veld van een enkele bit kan detecteren en
omzetten naar een electrisch signaal. Een manier om dit te bewerkstelligen is
door gebruik te maken van magneto−weerstands − technieken, zoals bijvoor-
beeld een magnetische tunnel junctie (MTJ). Een dergelijke junctie bestaat uit
verschillende dunne lagen van magnetische en isolerende materialen.

Om een optimale werking van een dergelijke toepassing te realiseren, is
een fundamenteel begrip van de werking en de materiaaleigenschappen van
de geintegreerde componenten nodig. Dunne lagen van materialen kunnen
echter zeer afwijkende −en fascinerende− eigenschappen hebben vergeleken
met het overeenkomstige materiaal in bulk vorm. Daarom is zowel de controle
over de fabricage, als het begrijpen van de materiaaleigenschappen van dunne
(multi−)lagen belangrijk in het onderzoek aan MTJs.

In dit proefschrift wordt in deze context de mogelijkheid onderzocht om
dunne lagen en multilagen van metaalnitriden te fabriceren, met als uitein-
delijk doel het realiseren van een magnetische tunneljunctie. Wanneer stikstof
(N) een verbinding aangaat met een metaal dan heeft het gevormde metaalni-
tride eigenschappen die verschillen van die van het pure metaal; het nitride kan
geleidend dan wel isolerend zijn, of ferromagnetisch dan wel paramagnetisch.
In dit onderzoek hebben wij ons beperkt tot twee klassen van nitriden, te weten
de ijzer− en de kopernitrides. Er zijn vele ijzernitrides bekend: α′−Fe8N,
α′′−Fe16N2, γ

′−Fe4N (roaldiet), ε−FexN (3≤x<2), ζ−Fe2N, γ′′−FeN, γ′′′−FeN.
Al deze ijzernitriden zijn metallische geleiders en metastabiel. Wat de struc-
tuur en de eigenschappen van het gevormde ijzernitride precies zijn hangt in
het algemeen af van hoeveel stikstof het materiaal bevat; daarbij zijn zowel
magnetische − als niet−magnetische fasen mogelijk. Daartegenover staat dat
er met conventionele groeimethoden slechts twee fasen van kopernitride gesyn-
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122 Samenvatting

thetiseerd kunnen worden, te weten de Cu3N (azide) en de Cu4N fase. De eerste
is een halfgeleider met een smalle bandgap, van de tweede wordt aangenomen
dat het een geleider is. Bij aanvang van dit onderzoek was het nog niet duidelijk
of, uitgaande van koper− en ijzer nitrides, dunne, zuivere kristallijne lagen van
hoge kwaliteit gefabriceerd kunnen worden. Nog minder was bekend of zulke
complexe lagen geintegreerd kunnen worden tot een multilaag, die dan zowel
volledig epitaxiaal is als volledig uit nitrides bestaat.

In het onderzoek beschreven in dit proefschrift wordt daarom getracht om
twee hoofdvragen te beantwoorden:

• Is het mogelijk om kwalitatief hoogwaardige epitaxiale ijzer- en koper-
nitrides als dunne lagen te synthetiseren ?

• Kunnen, op basis van zulke lagen, meerlaags−systemen of ′′multilagen′′

worden geproduceerd die geschikt zijn om er een magnetische tunnel−
junctie (MTJ) mee te maken?

Een MTJ bestaat uit een sandwich van twee geleidende, feromagnetische
lagen−de magnetische electrodes−en een dunne isolerende laag (minder dan
3 nm) daartussen. In zo’n sandwich kan stroom van de ene naar de andere
electrode vloeien, door de isolerende barrière.

Omdat de twee electrodes ferromagnetisch zijn, hangt de sterkte van deze
tunnelstroom af van hoe de magnetisatie in onder− en bovenlaag is gericht (pa-
rallel of anti−parallel; d.w.z., de stroom is hoog als de magnetisaties parallel,
en laag als ze antiparallel liggen). Als de tunnelstroom van de spin afhangt, is
er sprake van een tunnelmagnetisch weerstandseffect.

Tot nu toe zijn de meeste magnetische tunneljuncties gefabriceerd met
magnetische metaallagen en amorfe isolerende oxides. Ondanks de significante
magneto−weerstandsrespons die zulke systemen blijken te hebben, wordt het
begrip voor de fundamentele aspecten van deze niet−epitaxiale systemen be-
moeilijkt door de complexe samenhang van grensvlakken en laagstructuur.
Daartegenover staat dat het voor volledig epitaxiale multilagen wel mogelijk
is om een theoretische beschrijving te geven. In modelberekeningen worden
magnetoweerstands waarden voorspeld tot 2000% (bij lage temperaturen). Dit
soort voorspellingen zetten ons aan om de mogelijkheid te onderzoeken dunne
γ′−Fe4N en Cu3N lagen te integreren in magnetische tunneljuncties. Omdat
de roosters van γ ′−Fe4N en Cu3N bijna volmaakt op elkaar passen, lag het
in de lijn der verwachting dat het inderdaad mogelijk was om een multilaag
te maken die zowel volledig epitaxiaal zou zijn als volledig gebaseerd op deze
nitriden. Het gebruik van uitsluitend nitriden heeft als voordeel dat er scherpe
grensvlakken zullen zijn tussen de fasen, waarbij de menging van Cu en Fe
voorkomen wordt door de Fe−N en Cu−N bindingen. Een scherp grensvlak
is een belangrijke voorwaarde om MTJs te verkrijgen met een hoge magne-
toweerstand respons.
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Bij het toepassen van niet−triviale materialen als nitrides in multilagen zijn
er enkele algemene aspecten waar rekening mee dient te worden gehouden.
Deze zijn: de groei van zuivere fasen, de stabiliteit van elke laag tijdens de
multilaag depositie, scherpe grensvlakken tussen− en passende kristalroosters
van aangrenzende componenten. Verder is het van belang dat elke individuele
(sub)laag vlak genoeg is om verdere epitaxiale groei mogelijk te maken, en dat
elke laag zowel zeer dun is als vrij van gaten.

Magnetische en niet−geleidende dunne lagen

In dit onderzoek zijn dunne nitride−lagen en multi−lagen geproduceerd door
depositie (′′gegroeid′′), in een ultra−hoog−vacuum (UHV) systeem met ge-
bruik van moleculaire bundel−epitaxie (MBE). Epitaxie wil zeggen dat de
dunne laag op een kristal gedeponeerd wordt (het substraat) en dat de kristal-
structuur van deze laag dezelfde orientatie als die van het substraat aanneemt.
Het atomaire stikstof werd verkregen met behulp van een zelfgebouwde ra-
diofrequent (rf) atomaire bron. In deze bron wordt een radiofrequent− mag-
netisch veld gebruikt om een plasma te creëren waarin vervolgens molecuul-
bindingen van een stikstofhoudend gas effectief verbroken kunnen worden. De
door deze rf bron geproduceerde atomen worden vervolgens naar het opper-
vlak geleid via een uitschuifbare Teflon buis. De bron kan gevoed worden met
zuivere stikstof, waterstof−stikstof mengsels en zelfs amonniak NH3.

Naast deze MBE methode waarbij atomair N wordt gebruikt, is er ook
gebruik gemaakt van het post−nitreren van kort daarvoor gegroeide epitaxiale
lagen van ijzer of ijzernitride, door toevoeging van stikstof atomen uit de rf
atomaire bron. Verscheidene aspecten van de groei en structurele, magnetische
en optische eigenschappen van de nitriden zijn onderzocht aan enkele, bi− en
multi−lagen, met gebruik van diverse in−situ en ex−situ technieken.

Voorbeelden zijn Röntgendiffractie (XRD), Laag−energetische electronen-
diffractie (LEED), Rutherford terugverstrooiing/′′channeling′′ (RBS), Conver-
sie elektron Mössbauer spectroscopie (CEMS), magnetometrie met de vibre-
rend sample methode (VSM), atomaire kracht−microscopie (AFM), ellipso-
metrie, metingen aan elektronen transport, Kerr Magnetometrie (MOKE) en
Kerr domein observatie (hoofdstuk 2). De meeste bestaande ijzer−en koper-
nitride fasen konden geproduceerd worden met MBE in aanwezigheid van
atomair N en/of post−nitreren (hoofdstuk 3, 4 en 5). Het was bovendien
mogelijk om nieuwe of weinig onderzochte fasen te maken van ijzernitriden of
oxynitriden.

Sleutelfactoren in het groeien van de diverse fasen bleken de depositie-
temperatuur en de stikstof− en waterstofdruk in de rf atomaire bron te zijn.
Niet alle fasen waren even makkelijk te produceren. Kleine fracties van de
α′′−Fe16N2 fase konden alleen worden verkregen door het post−nitreren van
kort daarvoor gegroeide epitaxiale Fe lagen bij een temperatuur van 200◦C.
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Deze α′′−Fe16N2 fase was gemengd met Fe en γ ′−Fe4N of alleen Fe. Een
mogelijkheid voor het groeien van pure α′′−Fe16N2 lagen zou het afwisselend
groeien en post−nitreren van dunne Fe lagen kunnen zijn op een geschikte
temperatuur. In tegenstelling tot de α′′−Fe16N2 fase, konden zuivere en epi-
taxiale lagen van de γ ′−Fe4N fase gegroeid worden d.m.v. MBE. Deze wer-
den gegroeid op mono−kristallijne (001) MgO substraten in een temperatuur-
bereik van 150◦C tot 400◦C, waarbij de rf atomaire bron gevoed werd met een
stikstof−waterstof mengsel. Rond 400◦C waren de lagen optimaal voor wat
betreft gladheid, kristalliniteit en zuiverheid. De aanwezigheid van waterstof
bleek cruciaal te zijn voor de vorming van een zuivere fase; wat echter precies
de rol van dit waterstof is, is nog onduidelijk. De vorming van stikstofrijke
ijzernitride fasen (ε−FexN [2<x<3], γ ′′−FeN, γ′′′−FeN) werd onderzocht door
middel van voornoemde depositie technieken bij relatief hoge stikstofdrukken.
Bij beide technieken (MBE in aanwezigheid van atomair N en post−nitreren)
leidt een lage depositie−temperatuur (50◦C & 150◦C) tot zowel de vorming
van een polykristallijne γ ′′−FeN fase als een secundaire fase. Deze tweede fase
zou de γ′′′−FeN fase kunnen zijn, of een γ ′′−FeN fase met stikstof−vacatures.
Bij een temperatuur van 300◦C wordt alleen de ε−Fe2.108N fase gevormd.

Zoals eerder werd aangegeven, zijn de ijzer−en kopernitriden veelbelovende
kandidaten voor het produceren van een epitaxiale magnetische tunneljunc-
tie, die volledig is opgebouwd uit metaalnitrides. Het is daarom cruciaal
om zowel de groei van deze fasen onder controle te hebben, als hun eigen-
schappen. In hoofdstuk 4 worden de eigenschappen van γ ′−Fe4N films op
(001) georienteerde MgO−substraten in meer detail bediscussieerd. Bij hoge
depositietemperaturen (400◦C) konden gladde en epitaxiale γ ′ lagen gegroeid
worden d.m.v. stikstof−ondersteunde MBE. Deze lagen vertonen een kubi-
sche symmetrie, waarbij de gemakkelijke richting van de magnetisatie langs
een [100] kristalsrichting in het vlak van de laag ligt. De lagen hebben enkel
domeins remanentie, waarbij de veldomkering gedomineerd word door 180◦

of 90◦ domeingrens−voortplanting, afhankelijk van de richting van het aan-
gelegde veld. Onderzoek aan de magnetische domeinen ondersteunde dit beeld,
met grote domeinen (in het mm bereik) tijdens de veldomkering. Voor de
anisotropie−constante werd een waarde van ∼2.9±0.2×104 J/m3 gemeten.
Uit dit alles blijkt dat de γ ′ fase inderdaad veelbelovend is voor gebruik in
toepassingen. Bij oxidatie van dunne epitaxiale γ ′−Fe4N lagen (in lucht bij
RT en 80◦C, in zuurstof bij 200◦C) werden oxynitriden gevormd. Het stikstof-
gehalte van deze oxynitrides hangt af van de oxidatietemperatuur. Bij een hoog
stikstofgehalte (waarschijnlijk boven 10 at.%) blijken de fasen paramagnetisch
te zijn, terwijl er bij lagere stikstofgehalten sprake is van een magnetische fase.

Analoog aan de γ ′−Fe4N films is de groei van Cu3N lagen op (001) MgO
substraten onderzocht; dit is beschreven in hoofdstuk 5. Ondanks een 10
% afwijking in de respectievelijke roosterconstanten konden dunne lagen van
Cu3N zelfs bij kamertemperatuur epitaxiaal gegroeid worden met behulp van
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MBE in aanwezigheid van stikstof. Als dunne laag vertoont de zuivere fase
de karaktistieke eigenschappen van een halfgeleider met een ′′bandgap′′ van
1.65 eV. Bij lichte verontreinigingen met metallische Cu−deeltjes in de laag
blijft het halfgeleidende karakter in het algemeen behouden, maar neemt de
grootte van de bandgap af. De Cu3N fase lijkt potentieel te hebben als tunnel
barriere, maar meer onderzoek is nodig. Een alternatief gebruik ligt in opti-
sche toepassingen, waarbij het metastabiele karakter en de lage temperatuur
(250◦C) waarbij decompositie optreedt van nut zouden kunnen zijn.

Nitride multi−lagen

De resultaten met betrekking tot de enkelvoudige lagen van Cu3N en γ′−Fe4N
waren veelbelovend; zowel de groei als de eigenschappen van deze lagen kon-
den goed onder controle gehouden worden. Het bleek echter veel bewerke-
lijker te zijn om deze materialen te gebruiken voor multi−lagen van zui-
vere fasen. Desondanks konden dankzij de goede onderlinge overeenkomst
in roosterafstanden, toch epitaxiale [Cu3N/γ′−Fe4N] multilagen gefabriceerd
worden. Zoals verwacht trad er geen menging op van Cu−Fe atomen aan
het grensvlak. Echter, er rees wel een ander probleem: diffusie van stikstof
naar de γ′−Fe4N laag leidde tot een niet−magnetische laag aan het grensvlak.
De dikte van deze niet−magnetische laag nam af bij gebruik van een lagere
depositietemperatuur maar was zelfs bij groei op kamertemperatuur nog aan-
wezig. Bij toepassing van deze componenten in een MTJ kan een dergelijke
niet−magnetische laag nadelig zijn voor de magnetoweerstand.

Daarnaast bleek dat de groei van γ ′−Fe4N lagen op epitaxiale [Cu3N/γ′]
onderlagen anders verloopt dan wanneer een dergelijke laag direct op MgO
gegroeid zou worden, dit ondanks de perfecte overeenkomst in roosterafstanden
in het eerste geval. Optimalisatie van de parameters van het groeiproces leidde
op zijn best tot een bovenlaag die bestond uit een mengsel van γ ′−Fe4N en
Fe. Of verdere optimalisatie kan leiden tot een zuiver [γ ′/Cu3N/γ′] systeem
zal verder onderzocht moeten worden.

De onverwachte problematiek bij de fabricage van het [γ ′/Cu3N/γ′] systeem
leidde ons uiteindelijk tot het zoeken naar een alternatief, namelijk de vervan-
ging van γ′−Fe4N door zuiver Fe. Het bleek dat zelfs bij kamertemperatuur de
grensvlakken van [Fe/Cu3N] en [Cu3N/Fe] systemen schoon en scherp waren
(dwz, zonder menging) en dat een volledig epitaxiaal [Fe/Cu3N/Fe] systeem
gemaakt kon worden; dit ondanks de minder gunstige overeenkomst in rooster-
afstanden in vergelijking met het [γ ′−Fe4N/Cu3N] systeem.

De magnetische eigenschappen van [γ ′+Fe/Cu3N/γ′] en [Fe/Cu3N/γ′] struc-
turen werden onderzocht met behulp van VSM. De ferromagnetische lagen
waren anti−ferromagnetisch gekoppeld.

Door een masker toe te voegen aan het UHV systeem was het mogelijk
om magnetische tunneljuncties te maken van verschillende groottes: 1.6x1.6
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mm2 en 0.6x0.6 mm2. Hiermee werden twee soorten MTJ structuren gemaakt:
[Fe/Cu3N/γ′] en [Fe/Cu3N/Fe]. De magnetische lagen (Fe boven en Fe of
γ′−Fe4N onder) hadden een dikte van 15 nm, de Cu3N laag was 5.3 nm dik.
Op deze samples is MOKE gedaan om het magnetisch schakelgedrag te onder-
zoeken. Uit deze metingen bleken alleen de 0.6×0.6 mm2 [Fe/Cu3N/γ′] juncties
een antiferromagnetische koppeling te vertonen. Deze waarneming ondersteunt
de aanname dat de koppeling veroorzaakt wordt door ′′stray′′−velden aan de
randen van het sample. Op deze MTJ structuren zijn transportmetingen uit-
gevoerd. Voor de 1.6x1.6 mm2 [Fe/Cu3N/γ′] samples wijzen de resultaten op
een transportmechanisme op basis van tunnelen.

Uit de aanpassing van parameters in een model aan de gemeten (I−V)
kromme konden we een waarde voor de dikte van de bariere van 4 nm en
een effective hoogte van 1.73 eV afleiden, in redelijke overeenstemming met de
verwachte waarden. Op deze samples werden exploratieve magnetoweerstands
metingen uitgevoerd, maar er werd geen meetbaar effect gemeten van het mag-
netisch veld op de weerstand. Dit is mogelijk te wijten aan een te dikke tunnel-
barriere, of een verontreinigd grensvlak (dwz, een niet−magnetische laag op
het [Cu3N/γ′−Fe4N] grensvlak). In de [Fe/Cu3N/Fe] samples werd kortsluiting
gevonden van boven− en onderlagen.

Richtingen voor nieuw onderzoek

Dit onderzoek kon omschreven worden aan de hand van twee hoofdvragen; deze
konden beide beantwoord worden: Het blijkt inderdaad goed mogelijk om zui-
vere, epitaxiale dunne lagen van hoge kwaliteit te produceren van γ ′−Fe4N en
Cu3N. Ook konden deze componenten inderdaad geintegreerd worden in een
epitaxiale multilaags−structuur. Echter, het bleek beduidend moeilijker dan
verwacht om onzuiverheden daarbij te vermijden. Nieuwe vragen zijn opge-
worpen die echter wel zicht bieden op interessante en uitdagende richtingen.

Ondanks de uitstekende magnetische eigenschappen van de γ ′−Fe4N fase,
zijn dunne lagen ervan niet stabiel onder nieuwe toevoer van atomair stikstof.
Deze toevoer is nodig voor de groei van de Cu3N tunnelbarriere maar resul-
teert ook in de vorming van een niet−magnetische laag op het [Cu3N/γ′−Fe4N]
grensvlak. Bij het ter perse gaan van dit proefschrift was nog niet duidelijk of
deze tussenlaag verminderd of zelfs vermeden kan worden door middel van een
verdere optimalisatie van de groei−parameters. Verder bleek het zeer lastig
te zijn om een zuivere γ ′−Fe4N laag te groeien op een Cu3N onderlaag. Dit
alles maakt het produceren van zuivere [γ ′/Cu3N/γ′] systemen moeilijk te reali-
seren. Daartegenover staat dat exploratief onderzoek aan [Fe/Cu3N/Fe] multi-
lagen erop lijkt te wijzen dat Fe een goed alternatief kan zijn voor γ ′−Fe4N.
Er is echter meer onderzoek nodig is om uit te maken welke van de twee
systemen−[γ ′/Cu3N/γ′] of het [Fe/Cu3N/Fe]−de betere keuze is.

Er zijn meer parameters dan die welke in dit proefschrift behandeld zijn, die
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invloed hebben op de grootte van het tunnel magneto−weerstands effect. Een
voorbeeld is de spinpolarisatie van γ ′−Fe4N. In principe kan de grootte van
deze parameter afgeleid worden uit spin−gepolariseerde tunnel −metingen.
Daarnaast zou het interessant zijn om te bepalen of een zeer dunne laag van
Cu3N (minder dan 3 nm) bovenop een geleidende ferromagnetische laag nog
inderdaad een halfgeleider is, zoals de dunne−laag metingen eerder lieten zien
voor ∼15 nm. Ballistische Electronen Emissie metingen zouden meer licht
op deze vraag kunnen werpen. Tot slot; het werk zoals beschreven in dit
proefschrift laat zien dat er nog veel te doen is maar dat er ook veel fascinerende
mogelijkheden zijn tot de realisatie van volledig epitaxiale, nitride−gebaseerde
magnetische tunnel juncties.
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