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Serdecznie dziękuję:
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Abstract

The substitution of transition metal ions into host material is often used to probe the
properties of superconductors. Dopants may introduce localized magnetic moment and
may influence the magnetic properties of materials, they may modify the band structure
and the density of states, or may increase the scattering of carriers. In the case of multi-
band materials the scattering may affect the type of order parameter due to the coupling
of quasiparticles excitations to different pockets of the Fermi surface.

In this work the properties of two types of high temperature superconductors doped
with transition metal ions are investigated. The polycrystalline samples of cuprate super-
conductor, La1.85Sr0.15Cu1−yNiyO4 (0 ≤ y ≤ 1), are prepared by the standard solid-state
reaction method. These samples are used both as the objects of measurements, and as the
targets for pulsed laser deposition of thin films, with y content in the range 0 ≤ y ≤ 0.09.
The samples of iron chalcogenide have a form of single crystals, grown by Bridgman’s
method, with composition Fe1−yMyTe0.65Se0.35 (M = Co, Ni, Cu), and y content in the
range 0 ≤ y ≤ 0.21. In addition, in the case of Co and Ni impurities, two types of crystals
with different crystalline quality, prepared using different cooling rates, are examined.
The broad impurity doping and large pool of samples provides reliable assessment of the
influence of impurities on the properties of these superconductors.

The study of the doped cuprate reveals that Ni substitution into Cu-site induces a
magnetic moment, which remains constant and equal to 0.7 µB per Ni ion up to y ∼ 0.07,
while for larger y it increases abruptly and reaches the value of about 1.6 µB per Ni ion.
The substitution suppresses superconductivity at y ∼ 0.038, and leads to a metal-insulator
transition at y ∼ 0.07. It also affects the temperature of the pseudogap opening, which
begins to decreases for y > 0.05 and disappears close to metal-insulator transition at about
y ≈ 0.07. These observations suggest that both the suppression of the pseudogap, and
the metal-insulator transition, may be caused by spin scattering induced by increasing
concentration of the Ni2+ ions in the high-spin (S = 1) state. On the other hand, the
superconductivity dissapears at significantly smaller y than the pseudogap, so either these
two effects are unrelated, or superconductivity is more strongly affected by impurity-
induced scattering than the pseudogap.

In the case of iron chalcogenides impurities do not introduce any magnetic moment
but affect the concentration and mobility of the carriers. The differences between the
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transport properties of slow and fast-cooled crystals are observed, most likely caused
by non-superconducting inclusions in the slow-cooled crystals. The evaluation of the
fast-cooled crystals indicates that the low-temperature Hall coefficient RH changes sign
to negative for crystals with y exceeding 0.135 (Co) and 0.06 (Ni), consistent with the
electron doping induced by these impurities. Superconducting transition temperature Tc

approaches zero for y ≈ 0.14 (Co) and 0.03 (Ni), while the resistivity at the Tc onset
is only weakly affected by Co doping, but it increases strongly for the Ni. The analysis
based on a two-band model suggests that at high T residual hole pockets survive the
doping, but holes get localized upon the lowering of temperature, so that the effect of
the electron doping on the transport becomes evident. The suppression of the Tc by Co
impurity is related to electron doping, while in the case of the Ni impurity strong electron
localization most likely contributes to fast decrease of the Tc.



Wstęp

Przez lata nadprzewodnictwo jest jednym z najważniejszych tematów w fizyce ciała
stałego. Zjawisko nadprzewodnictwa, jak i każde inne, ma swoją historię, która liczy
już ponad sto lat. W roku 1911 holenderski fizyk Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926)
w trakcie pomiarów przewodności elektrycznej czystych metali odkrył, że podczas schła-
dzania rtęci poniżej temperatury ciekłego helu T = 4,2 K jej opór gwałtownie spada do
zaniedbywalnie małych wartości [1]. Później, w roku 1957, Bardeen, Cooper i Schrieffer
zaproponowali teoretyczne wytłumaczenie zjawiska nadprzewodnictwa (teoria BCS) [2].
Teoria ta opisuje dobrze nadprzewodniki klasyczne o temperaturach krytycznych przej-
ścia do stanu nadprzewodzącego Tc < 23 K. Głównym założeniem tej teorii jest istnienie
par Coopera: skorelowanego stanu elektronów z przeciwnymi spinami i pędami. Oprócz
zaniku oporu elektrycznego, nadprzewodniki charakteryzują się także obecnością ideal-
nego diamagnetyzmu, czyli zjawiska wypychania zewnętrznego pola magnetycznego z
wnętrza nadprzewodnika (efekt Meissnera-Ochsenfelda) [3].

Od czasu odkrycia nadprzewodnictwa do połowy lat 80-tych odkryto szereg różnych
związków nadprzewodzących o niewysokich temperaturach krytycznych. Duży postęp
w poszukiwaniu materiałów o wyższych Tc osiągnięto w roku 1986 dzięki odkryciu przez
Bednorza i Müllera nowej rodziny nadprzewodzących materiałów ceramicznych o struk-
turze perowskitu, zwanych w literaturze związkami Ba-La-Cu-O [4]. Materiały te, któ-
rych w następnych latach odkryto bardzo wiele, to tlenki miedzi (miedziany). Do tej ro-
dziny nadprzewodników wysokotemperaturowych - NWT (ang. High Temperature Super-

conductors - HTSC), należy również badany w obecnej pracy związek La1,85Sr0,15CuO4

(LS15CO) o temperaturze krytycznej Tc ≈ 40 K. W roku 1987 nadprzewodnictwo powy-
żej temperatury ciekłego azotu (T = 77 K) zaobserwowano zostało w innym miedzianie,
związku YBa2Cu3O6+x o temperaturze krytycznej Tc ≈ 93 K [5]. Najwyższe do tej pory
temperatury krytyczne w NWT (około 160 K) uzyskano przez modyfikację struktury kry-
stalicznej oraz wykorzystanie efektów związanych z ciśnieniem [6, 7].

Stosunkowo niedawno, w roku 2008, odkryta została nowa klasa związków nadprze-
wodzących – związki ze strukturą warstwową na bazie żelaza i pierwiastków 15 grupy
(pniktydków) lub 16 grupy (chalkogenków) (ang. iron-based superconductors - IS) [8–
10]. Obecność atomów magnetycznych w tych nadprzewodnikach umożliwia badanie
wzajemnych zależności magnetyzmu i nadprzewodnictwa, co jest ostatnio jednym z cie-
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kawszych, słabo zrozumianych problemów w tej dziedzinie. W nadprzewodnikach na
bazie żelaza mechanizm nadprzewodnictwa wydaje się być związany z fluktuacjami spi-
nowymi [11]. Do związków tej klasy należy również badany w niniejszej pracy układ
FeTe0,65Se0,35.

Wraz z odkryciem nadprzewodników wysokotemperaturowych powstał problem zna-
lezienia dobrego opisu teoretycznego zjawiska nadprzewodnictwa dla NWT, ponieważ
w ramach teorii BCS z fononowym mechanizmem parowania nośników nie można wy-
czerpująco opisać wszystkich właściwości nadprzewodników wysokotemperaturowych.
Bardzo pomocnymi w rozwiązaniu tego problemu są badania doświadczalne, polega-
jące na zbadaniu zmian własności nadprzewodników wywołanych obecnością różnych
czynników zewnętrznych, takich jak pole magnetyczne, przepływ prądu elektrycznego,
obecność promieniowania lub ciśnienia. Innego rodzaju metodą jest modyfikacja własno-
ści nadprzewodników przez wprowadzanie do struktury krystalograficznej defektów sieci
lub domieszek, w tym zwłaszcza domieszek podstawieniowych.

Domieszkowanie jest bardzo użyteczną metodą badania własności nadprzewodników.
Domieszki mogą modyfikować gęstość nośników oraz strukturę pasmową, mogą wpro-
wadzać zlokalizowany moment magnetyczny albo wpływać na inne magnetyczne wła-
sności materiału, wreszcie - mogą zwiększać rozpraszanie nośników. W związkach wie-
lopasmowych rozpraszanie może połączyć wzbudzenia kwazicząstek z różnych kieszeni
powierzchni Fermiego, wpływając na rodzaj parametru porządku.

W momencie rozpoczęcia niniejszej pracy w literaturze istniało sporo prac poświę-
conych badaniu wpływu domieszek na nadprzewodnictwo w miedzianach. W szczegól-
ności, jednym z ciekawszych problemów był wpływ niemagnetycznej domieszki Zn,
oraz magnetycznej (ale o małym efektywnym momencie magnetycznym) domieszki Ni,
na magnetyzm i nadprzewodnictwo w tych materiałach. Badania sugerowały, że do-
mieszka Zn bardzo efektywnie niszczy integralność płaszczyzn CuO2, odpowiedzial-
nych za nadprzewodnictwo. Natomiast mikroskopowa natura domieszki Ni była gorzej
zbadana. Jednym z celów obecnej pracy było lepsze zrozumienie tej natury; w tym
celu przeprowadzono kompleksowe badania próbek polikrystalicznych oraz warstw
La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4 (LS15CNO), które opisane są w pierwszej części pracy.

Od czasu odkrycia nadprzewodników na bazie żelaza dużo prac naukowych poświę-
conych zostało domieszkowaniu tych materiałów. Znakomita większość badań dotyczy
domieszkowania pniktydków [12–19]. Badania domieszkowanych chalkogenków były
prowadzone w znacznie mniejszym zakresie, głównie ze względu na kłopoty z otrzy-
maniem dobrej jakości materiałów. W momencie rozpoczęcia niniejszej pracy wpływ
podstawień chemicznych na własności FeTe1−xSex nie był przebadany. Pierwsze prace
w tej dziedzinie były wykonane na próbkach polikrystalicznych, natomiast od niedawna
pojawiło się też kilka prac dotyczących badań domieszkowania monokryształów [20–25].
Jednak warto zauważyć, że badania te nie są systematyczne oraz ograniczają się do ma-
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łych zawartości domieszek [23–25].

W niniejszej pracy podjęto badania domieszkowania monokryształów FeTe1−xSex o
zawartości Se x = 0,35. Wybór ten spowodowany był faktem, że to jest największa zawar-
tość Se, dla której można wytworzyć monokryształy jednofazowe, podczas gdy w związ-
kach o x = 0,5, optymalnych dla nadprzewodnictwa, obserwuje się współistnienie dwu faz
tetragonalnych, różniących się nieco zawartością Se [26–30]. Prowadzone od 2010 roku
badania monokryształów FeTe0,65Se0,35, otrzymywanych metodą Bridgmana, pokazały,
że spośród 18 pierwiastków, które próbowano podstawić w miejsce Fe, tylko trzy, Co,
Ni oraz Cu, podstawiają jony Fe nie tworząc dodatkowych obcych wytrąceń lub faz [22].
W niniejszej pracy doktorskiej przedstawione są wyniki badań transportowych takich wła-
śnie monokryształów FeTe0,65Se0,35, domieszkowanych metalami przejściowymi (Co, Ni
i Cu) w miejsce Fe [31–34].

Niniejsza rozprawa doktorska składa się z krótkiego wstępu, czterech rozdziałów,
podsumowania wyników pracy, listy rysunków oraz tablic, bibliografii, i na końcu spisu
publikacji oraz prezentacji konferencyjnych z udziałem autora tej pracy.

W rozdziale pierwszym niniejszej rozprawy doktorskiej przedstawiony został prze-
gląd literaturowy, dotyczący dotychczasowej wiedzy o własnościach związków nadprze-
wodzących badanych w ramach tej pracy.

Rozdział drugi opisuje technologie przygotowania próbek, w szczególności polikry-
stalicznych próbek ceramicznych LS15CNO metodą reakcji w fazie stałej, cienkich
warstw LS15CNO metodą ablacji laserowej oraz domieszkowanych Co, Ni i Cu mono-
kryształów FeTe0,65Se0,35 metodą Bridgmana. Przedstawiono także metody oraz warunki
pomiarowe stosowane w trakcie badań próbek. Opisane zostały pomiary rentgenowskie
(EDX, XRD), pomiary grubości cienkich warstw, pomiary magnetyczne, a także pomiary
transportowe, w tym pomiary oporu elektrycznego, efektu Halla i oporu w polu magne-
tycznym.

W rozdziale trzecim przedstawione są wyniki badań związku LS15CNO o zawarto-
ści domieszki Ni w szerokim zakresie y. Rozdział jest podzielony na dwie części ze
względu na rodzaj badanych próbek. Część pierwsza zawiera podstawowe własności
próbek polikrystalicznych, wyniki badań pomiarów magnetycznych oraz analizę otrzy-
manych danych. W szczególności, na podstawie pomiarów podatności magnetycznej
w funkcji temperatury, przeanalizowano wpływ domieszki Ni na temperaturę otwiera-
nia się pseudoprzerwy, T ∗. Pokazano, że domieszka Ni zmienia temperaturę otwierania
się pseudoprzerwy badanego związku oraz wprowadza moment magnetyczny do układu.
Przedyskutowano możliwe przyczyny zmian zależności otrzymanych wielkości. Druga
część rozdziału trzeciego opisuje wyniki badań cienkich warstw La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4

w zakresie domieszkowania 0 ≤ y ≤ 0,09. Przeprowadzono badania rentgenowskie,
transportowe, jakości powierzchni warstw oraz pomiary ich grubości. Przedyskutowano
ewolucję własności transportowych z domieszkowaniem Ni. Dane pomiarowe dla układu
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LS15CNO, opisane w rozdziale trzecim, podsumowane zostały w postaci diagramu fazo-
wego, który ilustruje ciekawą korelację własności magnetycznych i transportowych ba-
danego związku.

Rozdział czwarty rozprawy prezentuje wyniki badań transportowych monokryszta-
łów chalkogenków na bazie żelaza, Fe1−yMyTe0,65Se0,35, gdzie M = Co, Ni, Cu oraz
0 ≤ y ≤ 0,21. Opracowano wyniki pomiarów oporu, efektu Halla oraz oporu w polu
magnetycznym próbek o różnej jakości krystalograficznej. Wyznaczono podstawowe pa-
rametry stanu nadprzewodzącego i normalnego oraz pokazano, że własności nadprzewo-
dzące zależą od jakości monokryształu, czyli w naszym przypadku od szybkości krystali-
zacji. Pokazano, że ewolucja własności nadprzewodzących oraz normalnych, wywołana
przez domieszkowanie, różni się w przypadku Co i Ni.

Podsumowanie wyników eksperymentalnych, otrzymanych w trakcie wykonania ni-
niejszej pracy doktorskiej, zamieszczone jest na końcu rozprawy.



Rozdział 1

Przegląd literaturowy

1.1 Nadprzewodniki La2−xSrxCuO4

1.1.1 Własności podstawowe

Związek nadprzewodzący La2−xSrxCuO4 (LSCO) jest jednym z bardziej znanych
w rodzinie miedzianów. Tak jak i inne związki NWT, nadprzewodnik ten ma struk-
turę warstwową. La2−xSrxCuO4 krystalizuje w układzie tetragonalnym przestrzennie
centrowanym typu K2NiF4 o grupie przestrzennej I4/mmm–D17

4h; składa się z płaszczyzn
miedziowo-tlenowych CuO2 odseparowanych płaszczyznami LaO [rys. 1.1(a)].
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Rysunek 1.1: (a) Struktura krystaliczna [35] oraz (b) diagram fazowy układu LSCO.

Diagram fazowy związku La2−xSrxCuO4 przedstawiony jest na rysunku 1.1(b). Zwią-
zek La2CuO4, niedomieszkowany strontem (x = 0), jest izolatorem i antyferromagnety-
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6 Przegląd literaturowy

kiem. Domieszkowanie Sr wprowadza do układu nośniki (dziury), zwiększając koncen-
trację nośników w płaszczyźnie CuO2; jest ona proporcjonalna do zawartości Sr, x. W za-
leżności od tej koncentracji nośników w płaszczyźnie CuO2 obserwuje się dramatyczną
ewolucję właściwości fizycznych. Dla małych zawartości Sr układ jest izolatorem typu
„charge transfer” [36], czyli z przeniesieniem ładunku, o antyferromagnetycznym upo-
rządkowaniu. Ze zwiększeniem koncentracji dziur temperatura Neela fazy antyferroma-
gnetycznej stopniowo zmniejsza się i całkowicie zanika około x ≈ 0,03. Materiał staje się
szkłem spinowym (ang. spin glass) w niskich temperaturach. Dla zawartości Sr x > 0,05
układ przechodzi ze stanu izolującego do metalicznego, i pojawia się nadprzewodnictwo,
przy czym Tc rośnie ze wzrostem x, zaś w wyższych temperaturach obserwuje się otwie-
ranie tzw. pseudoprzerwy. Ten obszar diagramu fazowego, 0,05 < x < 0,15, zwany jest
obszarem słabo domieszkowanym (ang. underdoped). Temperatura otwierania się pseu-
doprzerwy T ∗ nie jest temperaturą przejścia fazowego, raczej pokazuje skalę temperatury,
poniżej której w układzie pojawiają się anomalie szeregu właściwości fizycznych, takich
jak podatność magnetyczna, ciepło właściwe, oporność, efekt Halla, i inne. Dla każdej
z tych wielkości fizycznych anomalie mogą pojawiać się w nieco innej temperaturze T ∗,
ale wszystkie te anomalie są związane z tłumieniem gęstości stanów w pobliżu poziomu
Fermiego; T ∗ zatem jest pewną miarą energetycznej szerokości pseudoprzerwy.

Ze wzrostem zawartości Sr Tc rośnie i osiąga maksimum około x ≈ 0,15 - 0,17 (ob-
szar optymalnie domieszkowany). W tym obszarze w stanie normalnym nadprzewod-
nik LSCO ma anomalne właściwości metaliczne i nie może być opisany teorią cieczy
Fermiego [37]. W obszarze przedomieszkowanym, 0,15 < x < 0,30, (ang. overdoped)
temperatura krytyczna obniża się i zanika dla x ≈ 0,25 - 0,30.

Jedną z podstawowych własności materiałów nadprzewodzących jest parametr po-
rządku ∆, który opisuje makroskopowy stan kwantowy par Coopera. Koncepcja nad-
przewodzącego parametru porządku na bazie teorii Landaua przejścia fazowego drugiego
rodzaju po raz pierwszy była zaprezentowana przez Ginzburga i Landaua w roku 1950
w opisie fenomenologicznym stanu nadprzewodzącego. Z parametrem porządku zwią-
zanych jest szereg właściwości nadprzewodnika. Ważną własnością parametru porządku
jest jego symetria, której zbadanie jest pomocne dla określenia mikroskopowego mecha-
nizmu nadprzewodnictwa. Nadprzewodniki konwencjonalne, w których tworzenie par
Coopera zachodzi za pośrednictwem fononów, mają symetrie parowania singletowego
typu s (ang. s-wave) z izotropowym parametrem porządku. Nadprzewodniki niekonwen-
cjonalne, w przypadku których mechanizm nadprzewodnictwa nie bazuje na pośrednic-
twie fononów w powstaniu par Coopera (lub nie bazuje wyłącznie na pośrednictwie fono-
nów), mogą mieć anizotropowy parametr porządku. Do takich właśnie nadprzewodników
należy badany w obecnej pracy związek La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4, który charakteryzuje się
symetrią parowania dx2−y2 [38–43], lub tez, jak sugerują niektóre prace, może zawierać
pewną przymieszkę o symetrii d + idxy albo d + is [44]. Wszystkie symetrie parowania
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Rysunek 1.2: Schematyczne przedstawienie w przestrzeni k symetrii parowania singleto-
wego w układach o symetrii tetragonalnej: s [A1g], g [A2g], dx2−y2 [B1g], dxy [B2g] [40].
Czarny i biały kolor prezentują przeciwne znaki parametru porządku.

singletowego w układach o symetrii tetragonalnej, czyli s [A1g], g [A2g], dx2−y2 [B1g],
dxy [B2g] pokazane są na rysunku 1.2.

Wprowadzanie domieszek do materiału macierzystego jest jedną z metod testowania
parametru porządku nadprzewodników. W przypadku izotropowego parametru porządku
typu s obniżanie temperatury krytycznej Tc, wywołane rozpraszaniem na domieszkach
magnetycznych, jest dobrze opisane przez teorię Abrikosova i Gorkova [45], natomiast
domieszki niemagnetyczne nie wywołują efektu rozrywania par Coopera, zgodnie z twier-
dzeniem Andersona [46]. W przypadku mocno anizotropowego parametru porządku Tc

może być niszczone zarówno przez domieszki magnetyczne, jak i przez domieszki nie-
magnetyczne [40, 47–49].

Warto zwrócić uwagę na fakt, że teoretyczny opis struktury pasmowej miedzianów
może być zredukowany w przybliżeniu do modelu jednopasmowego, co bardzo ułatwia
analizę wyników doświadczalnych badań, zwłaszcza badań transportowych. Z jednopa-
smowym opisem wiąże się fakt, że w takim przypadku można próbować opisać zanik Tc

przy domieszkowaniu za pomocą teorii Abrikosova-Gorkova.

1.1.2 Domieszkowanie a pseudoprzerwa

Relacja pomiędzy otwieraniem się pseudoprzerwy w stanie normalnym miedzianów,
a przerwą nadprzewodzącą pozostaje jednym z ciekawszych, niezrozumianych dotych-
czas problemów [37].

Ewolucję kształtu powierzchni Fermiego można opisać za pomocą rysunku 1.3, na
którym pokazana jest strefa Brillouina miedzianów [50]. W wysokich temperaturach, po-
wyżej T ∗, powierzchnia Fermiego składa się z prostych odcinków, zaznaczonych prze-
rywaną linią, i z łuków, zaznaczonych zieloną ciągłą linią; centrum kieszeni dziuro-
wych znajduje się w narożnikach strefy Brillouina. Przy zbliżeniu do temperatury T ∗
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te dwa obszary powierzchni Fermiego (odcinki proste i łuki) zachowują się zupełnie ina-
czej. Na odcinkach prostych przerwa otwiera się jednocześnie dla wszystkich stanów
w temperaturze T ∗. Natomiast, w przypadku stanów położonych na łukach, poniżej T ∗

wraz ze zmniejszeniem temperatury przerwa powoli pochłania stany (kierunek pokazany
jest przez czarne strzałki), pozostawiając w granicach T = 0 obsadzone wyłącznie stany
w czterech punktach (zaznaczone na niebiesko).

Rysunek 1.3: Strefa Brillouina miedzianów [50].

Niektóre eksperymenty świadczą o tym, że otwieranie się pseudoprzerwy w tem-
peraturze T ∗ jest zapowiedzią otwierania się przerwy nadprzewodzącej w temperaturze
Tc [51,52]. Istnieją też sugestie, że pseudoprzerwa konkuruje z przerwą nadprzewodzącą
dla nośników z tych samych obszarów powierzchni Fermiego [53, 54].

Wprowadzanie domieszek do miedzianów jest jedną z metod próbkowania własno-
ści stanu normalnego [55]. Temperatura otwierania się pseudoprzerwy T ∗ nie zmienia
się przy wprowadzaniu domieszki Zn, nawet gdy zawartość domieszki przekracza war-
tość, przy której nadprzewodnictwo jest stłumione całkowicie [56, 57]. Badania przy
pomocy jądrowego rezonansu magnetycznego i badania odbicia sugerują obecność lokal-
nego wypełnienia przerwy w spektrum wzbudzeń spinowych stanu normalnego na skutek
domieszkowania jonami Zn, podczas gdy przerwa spinowa (ang. spin gap) w obszarach
pozbawionych Zn pozostaje bez zmian [58,59]. Podobny obraz zaproponowany został dla
własności nadprzewodzących w tak zwanym modelu „sera szwajcarskiego” gdzie nad-
przewodnictwo jest zniszczone lokalnie wokół jonów Zn, natomiast istnieje poza tymi
obszarami [60, 61].
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W przeciwieństwie do nominalnie niemagnetycznego jonu Zn2+ (S = 0) jon Ni2+

w swoim stanie wysokospinowym ma moment magnetyczny S = 1, można więc spodzie-
wać się, że wpływ domieszkowania niklem na właściwości normalne miedzianów będzie
odmienny od wpływu domieszki Zn. Najbardziej zaskakującym jest fakt, że efektywny
moment magnetyczny, zaobserwowany w pozycji Ni, jest mniejszy, niż wprowadzony
w płaszczyzny przez Zn [49]. Zanik Tc spowodowany wprowadzaniem domieszki Ni jest
słabszy niż w przypadku Zn. Pomiary relaksacji spinowej mionów ujawniły, że podobnie
do efektu wywołanego przez Zn, domieszka Ni tworzy wyspy stanu normalnego w ma-
trycy nadprzewodzącej, ale z mniejszym promieniem niż w przypadku Zn [62]. Natomiast
eksperymenty rozpraszania neutronów, prowadzone dla układu La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4,
domieszkowanego Ni do y = 0,029, zasugerowały, że stany elektronowe i magnetyczne
w obszarze nadprzewodzącym na zewnątrz nienadprzewodzących wysp wokół domieszki
Ni zachowują się inaczej, niż stany wokół domieszki Zn [63].

Różnica na poziomie mikroskopowym między domieszkowaniem Zn a Ni ma od-
zwierciadlenie we własnościach makroskopowych stanu normalnego miedzianów, w szcze-
gólności w otwieraniu się pseudoprzerwy. Jedną z takich własności makroskopowych jest
podatność magnetyczna, która ma tendencję do zmniejszania się poniżej pewnej tempe-
ratury Tmax w wyniku otwierania się pseudoprzerwy. Dotychczas większość pomiarów
podatności miedzianów była ograniczona do małych zawartości Ni [49, 61, 64].

Wczesne badania La2−xSrxCu1−yNiyO4 o zawartości Sr x = 0,18 zrealizowane zo-
stały do y = 0,10, ale wartość Tmax oszacowana została tylko dla próbek o zawartości
Ni y ≤ 0,035. Wyniki sugerowały, że Tmax jest prawie niezmienną wielkością przy do-
mieszkowaniu Ni [64]. Bardziej szczegółowe późniejsze badania określiły, że dla małych
zawartości Ni y, Tmax faktycznie rośnie ze wzrostem y do koncentracji krytycznej y0
(y0 ≈ 0,015 dla x = 0,16) [61]. W pracy tej zasugerowano, że poniżej koncentracji y0
atomy Ni podstawiają się do układu jako jony o walencyjności 3, co prowadzi do zmniej-
szenia koncentracji nośników. Tak więc obserwowany wzrost Tmax oznaczałby przesu-
nięcie na diagramie fazowym miedzianów spowodowane zmniejszeniem koncentracji no-
śników. Jednak takie stwierdzenie nie jest do końca przekonującym, skoro badania rent-
genowskie nie stwierdziły obecności stanu Ni3+. Z kolei, w pracy [65] zaproponowano,
że nikiel może występować w dwóch stanach spinowych. Jednym z nich jest wysoko-
spinowy stan jonu Ni2+ S = 1, natomiast drugim jest niskospinowy stan S = 1/2, utwo-
rzony przez jon Ni2+ wraz z dziurą zlokalizowaną na sąsiednim jonie tlenu (oznaczanym
Ni2+L). Zasugerowano, że nikiel w stanie Ni2+L może występować jako absorber dziur
aż do koncentracji Ni, która równa się koncentracji Sr w danym układzie, tzn. y = x = 0,15
dla La2−xSrxCu1−yNiyO4. Należy zauważyć jednak, że w pracy [65] pomiary przeprowa-
dzone zostały tylko dla małych zawartości domieszki Ni, do y = 0,07.
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1.2 Nadprzewodniki FeTe1−xSex

1.2.1 Własności podstawowe

Badane w niniejszej pracy chalkogenki żelaza, FeTe1−xSex, należą do rodziny nad-
przewodników na bazie żelaza. Inną klasą związków z tej rodziny są pniktydki żelaza,
których własności opisano w szeregu prac przeglądowych [11, 28, 66–72].

Jedną ze wspólnych cech różnych grup nadprzewodników na bazie żelaza jest budowa
krystaliczna, mianowicie budowa warstwowa. Związek chalkogenku FeTe1−xSex ma jed-
nak prostszą od pniktydków strukturę ze względu na nieobecność pośredniej warstwy
pomiędzy podstawowymi warstwami Te/Se [20, 73]. Struktura krystaliczna chalkogen-
ków pokazana została na rysunku 1.4. Jest to struktura tetragonalna typu PbO o grupie
przestrzennej P4/mmm i składa się z płaszczyzn utworzonych przez atomy żelaza Fe(1),
przedzielonych płaszczyznami zawierającymi atomy Te/Se. Nadmiar atomów Fe roz-
mieszcza się w pozycjach międzywęzłowych Fe(2) w płaszczyznach Te/Se [74].

Rysunek 1.4: Struktura krystaliczna układu α-Fe(Te,Se) [74].

W przypadku mieszanego związku FeTe1−xSex materiałami wejściowymi są Fe1+δSe
- nadprzewodnik o temperaturze krytycznej Tc ≈ 8 K [75] oraz, bardziej stabilny, związek
Fe1+δTe, wykazujący przejście magnetyczne [76], a także przejście strukturalne z fazy
tetragonalnej do fazy ortorombowej w temperaturach poniżej 70 K [74, 77]. Związek
ten jest nienadprzewodzący i może być półprzewodnikiem albo metalem w zależności
od zawartości Fe [74]. Częściowe podstawienie Se w pozycje Te prowadzi do pojawienia
się nadprzewodnictwa z maksymalną temperaturą krytyczną 15 K dla związku o stosunku
Te:Se 0,5:0,5 [30,78]. Dla badanego w niniejszej pracy związku FeTe0,65Se0,35 nie zostały
zaobserwowane przejścia strukturalne [71, 79].

Na rysunku 1.5 zaprezentowany został diagram fazowy związku Fe1,02Te1−xSex w za-
kresie domieszkowania 0 ≤ x ≤ 0,5, stworzony na podstawie danych otrzymanych z po-
miarów rozpraszania neutronowego, pomiarów transportowych i magnetycznych [80,81].
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Generalnie diagram fazowy nadprzewodników na bazie żelaza jest uderzająco podobny
do diagramów fazowych innych klas niekonwencjonalnych nadprzewodników (miedzia-
nów, organicznych oraz ciężko-fermionowych nadprzewodników). Wyróżniono trzy ob-
szary o różnych własnościach fizycznych. Układ o małym stężeniu Se (0 ≤ x ≤ 0,09),
obszar (I), wykazuje obecność długozasięgowego uporządkowania antyferromagnetycz-
nego o wektorze falowym (π, 0), obserwowanym także w związku wejściowym o stę-
żeniu Se x = 0 [74]. Temperatura Neela zmniejsza się w miarę zwiększania zawartości
Se i spada do zera dla x ≈ 0,09. Już powyżej x ≈ 0,04 obserwuje się ślad fluktuacji
nadprzewodzących, które wyraźnie występują w obszarze (II) w postaci nadprzewodnic-
twa nieobjętościowego. Pojawiają się fluktuacje spinowe (π, π), które występują także
w pniktydkach i wydają się odgrywać kluczową rolę dla obecności nadprzewodnictwa
w tych związkach. W zakresie domieszkowania 0,09 < x < 0,29 długozasięgowe upo-
rządkowanie antyferromagnetyczne jest całkowicie zniszczone, ale ciągle istnieją lokalne
korelacje krótkozasięgowe (π, 0). Badania transportowe sugerują, że fluktuacje (π, 0)
są ośrodkami silnego rozpraszania nośników, i prowadzą do efektów słabej lokalizacji
nośników.

Rysunek 1.5: Diagram fazowy układu Fe1,02Te1−xSex [80, 81].

W obszarze o zawartości Se x > 0,29, obszar (III), układ jest normalnym metalem
w wysokich temperaturach i wykazuje cechy nadprzewodnictwa objętościowego w ni-
skich temperaturach. Główną role odgrywają fluktuacje spinowe (π, π), które prawdopo-
dobnie są odpowiedzialne za powstanie par Coopera [11, 82–84].

Kilka podobnych schematów diagramu fazowego dla chalkogenków otrzymanych zo-
stało przez inne grupy badawcze [27, 79, 85–87]. Istnieją jednak pewne rozbieżności
w diagramach fazowych proponowanych przez różne grupy. W pracy [86] diagram fa-
zowy jest podzielony na trzy obszary: faza antyferromagnetyczna dla x < 0,12, faza nad-
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przewodząca dla x > 0,3 oraz obszar pośredni, w którym układ wykazuje właściwości
szkła spinowego. W pracy [27] w obszarze x ≈ 0,4 - 0,5 stan nadprzewodzący współist-
nieje z uporządkowaniem antyferromagnetycznym, lecz nadprzewodnictwo objętościowe
pojawia się dopiero dla zawartości Se x ≈ 0,5 [26].

Wprawdzie chalkogenki żelaza mają najprostszą budowę krystalograficzną spośród
wszystkich materiałów IS, ale zarazem są jednymi z trudniejszych związków do badań
z powodu niejednorodności materiałowych. Niejednorodności te zwykle powstają w trak-
cie wzrostu, albo z powodu nadmiaru żelaza, albo przez powstanie luk po żelazie w struk-
turze krystalograficznej. Jak już mówiliśmy, nadmiar jonów Fe obsadza pozycje między-
węzłowe Fe(2). Wokół nich tworzą się klastery magnetyczne powodując zwiększanie roli
korelacji magnetycznych (π, 0) i zanik nadprzewodnictwa [8, 77, 88]. Z kolei luki po że-
lazie mogą się porządkować, tworząc wtrącenia fazy nienadprzewodzącej Fe7(Te-Se)8,
która bardzo często występuje w chalkogenkach [75, 78, 84, 89–92].

Nadprzewodniki na bazie żelaza są materiałami wielopasmowymi [73]. Policzona pa-
smowa struktura elektronowa jest przedstawiona na rysunku 1.6 (a) [93]. Powierzchnia
Fermiego FeTe1−xSex składa się z kieszeni dziurowych wokół punktu Γ i elektronowych
wokół punktu M strefy Brillouina [rys. 1.6(b)] [8, 93–95], podobnie do powierzchni Fer-
miego pniktydków.

Rysunek 1.6: Policzona pasmowa struktura elektronowa (a) oraz powierzchnia Fermiego
(b) układu FeTe0,66Se0,34 [93].

Mechanizm parowania we wszystkich nadprzewodnikach na bazie żelaza prawdopo-
dobnie zachodzi za pośrednictwem fluktuacji spinowych, choć są propozycje teoretyczne,
że fluktuacje orbitalne również mogą odgrywać jakaś rolę [96, 97]. W przypadku mecha-
nizmu, bazującego na fluktuacjach spinowych, główną rolę przypuszczalnie odgrywają,
obserwowane doświadczalnie, wzbudzenia magnetyczne o wektorze falowym, którego
długość odpowiada różnicy miedzy dwiema kieszeniami powierzchni Fermiego, dziu-
rową wokół punktu Γ oraz elektronową wokół punktu M strefy Brillouina; w takiej sytu-
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acji przewiduje się parametr porządku o niekonwencjonalnej symetrii s± [98–100]. Na-
tomiast, mechanizm bazujący na fluktuacjach orbitalnych, prowadziliby do symetrii kon-
wencjonalnej s++, w której znak nadprzewodzącego parametru porządku jest taki sam dla
kieszeni elektronowych i dziurowych powierzchni Fermiego [97, 101–103]. Na rysunku
1.7 przedstawione zostały schematycznie różne rodzaje nadprzewodzącego parametru po-
rządku, które już były wspomniane w tekście. Przypuszcza się, że w przypadku scenariu-
sza parowania typu s± warunki optymalne dla nadprzewodnictwa (wysokie Tc) powstają,
gdy zachodzi tzw. „nesting”, czyli dokładne dopasowanie wektora falowego fluktuacji,
biorących udział w mechanizmie parowania, do odległości między elektronowymi i dziu-
rowymi kieszeniami powierzchni Fermiego w przestrzeni wektora falowego.

Rysunek 1.7: Przedstawienie schematyczne nadprzewodzącego parametru porządku
w różnych postaciach: (a) izotropowy s, taki jak w konwencjonalnych nadprzewodni-
kach; (b) anizotropowy d, taki jak w miedzianach; (c) dwupasmowy s++, jak w MgB2;
(d) dwupasmowy s±, jak w nadprzewodnikach na bazie żelaza. Na rysunkach (a), (b) 2-
wymiarowa (2D) powierzchnia Fermiego przedstawiona jest w postaci jednego okręgu.
Na rysunkach (c), (d) powierzchnia Fermiego przedstawiona jest jako mały okrąg w cen-
trum (pierwsze pasmo), które jest otoczone czterema większymi okręgami (drugie pa-
smo). Na wszystkich rysunkach wysokość „ścianek okręgów” jest proporcjonalna do
wielkości parametru porządku (włączając w to znak) [100].

Ogólnie symetria parametru porządku zależy od geometrii powierzchni Fermiego oraz
rodzaju obecnego rozpraszania [69, 98, 99, 104]. Dlatego domieszkowanie tych materia-
łów może wpływać na parametr porządku, i to na kilka rożnych sposobów. Może ono
modyfikować powierzchnie Fermiego oraz istniejące w układzie fluktuacje magnetyczne
(lub orbitalne); może tez wpływać bezpośrednio na rozpraszanie obecne w układzie, za-
równo na potencjale domieszki, jak tez na możliwym zlokalizowanym momencie ma-
gnetycznym. Istnieje kilka prac eksperymentalnych o domieszkowaniu chalkogenków,
w których autorzy sugerują obecność parametru porządku s± [23,24,105] albo s++ [25].
W wyniku rozpraszania na domieszce parametr porządku może się również zmieniać z
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typu s± w typ s++, co może być przyczyną zaniku Tc [106, 107].

Fakt, że nadprzewodniki żelazowe są związkami wielopasmowymi, ma bardzo istotny
wpływ na wiele własności stanu normalnego. Domieszkowanie, które modyfikuje para-
metr porządku, ma oczywiście również bardzo duży wpływ na własności stanu normal-
nego. Potwierdzają to, miedzy innymi, badania wpływu domieszek na własności trans-
portowe: temperaturowe zależności oporności, magnetooporu i współczynnika Halla,
które badano szczegółowo dla pniktydków [108–111]. Dlatego wstępnym etapem na dro-
dze do zrozumienia wpływu domieszek na parametr porządku powinno być przebadanie
wpływu domieszek na własności stanu normalnego.

1.2.2 Domieszkowanie nadprzewodników na bazie żelaza

Efekt domieszkowania zależy od rodzaju domieszki. W przypadku domieszki hetero-
walencyjnej, jak na przykład przy podstawieniu F w miejsce O w związku LaFeAsO1−xFx,
przy podstawieniu K w miejsce Ba w Ba1−xKxFe2As2, albo przy podstawieniu Co w miej-
sce Fe w kryształach Ba(Fe1−xCox)2As2 [12, 17, 19], można spodziewać się zmiany kon-
centracji nośników. Jednak domieszkowanie takie może powodować poważniejsze zmiany
struktury pasmowej, niż tylko przesunięcie poziomu Fermiego. W przypadku
Ba(Fe1−xCox)2As2 pomiary rozdzielczokątowej spektroskopii fotoemisyjnej (ang. Angle-

resolved photoemission spectroscopy - ARPES) pokazują, że przesunięcie poziomu Fer-
miego prowadzi do tzw. przejścia Lifshitza, w wyniku którego kieszeń dziurowa w cen-
trum powierzchni Fermiego staje się elektronową [80, 112].

W przypadku, gdy domieszkowanie jest izowalencyjnym, jak dla podstawienia P
w miejsce As w związku BaFe2(As1−xPx)2, lub podstawienia Se w miejsce Te w
FeTe1−xSex, głównymi efektami są zjawiska rozpraszania na domieszkach oraz ciśnienie
chemiczne. To ostatnie pojawia się, gdy rozmiar atomów domieszki różni się od rozmiaru
podstawianego atomu. Ciśnienie chemiczne może być odpowiedzialne za kształt zależno-
ści Tc(x) w układach FeTe1−xSex, gdzie obserwuje się początkowy wzrost Tc dla małych
x, a następnie spadek dla dużych x.

Własności chalkogenków z podstawieniami jonów metali przejściowych w miejsce
Fe były opisane w literaturze, ale wyłącznie dla małych zawartości domieszek [23–25].
Wiąże się to z tym, że badania układu FeTe1−xSex są nieco bardziej skomplikowane niż
badania pniktydków takich jak, na przykład, związek BaFe2As2. Po pierwsze, jak to już
było opisane w poprzednim podrozdziale, w chalkogenkach w pośrednim obszarze dia-
gramu fazowego, pomiędzy fazą antyferromagnetyczną, a nadprzewodzącą, współistnieją
dwa typy korelacji magnetycznych, lokalne fluktuacje o wektorze falowym (π, 0) oraz
fluktuacje (π, π), zaangażowane w mechanizm nadprzewodnictwa [74, 81, 85]. Lokalne
fluktuacje (π, 0) konkurują z nadprzewodnictwem i najprawdopodobniej powodują nieko-
herentne rozpraszanie nośników [81]. Wprowadzanie domieszek do chalkogenków może
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modyfikować te fluktuacje magnetyczne, co może mieć istotny wpływ na nadprzewod-
nictwo. Efekt taki może wystąpić niezależnie od innych efektów wymuszonych domiesz-
kowaniem, takich jak modyfikacji struktury pasmowej, lub rozpraszania (magnetycznego
lub potencjalnego) na domieszkach.

Inną bardzo ważną osobliwością układów z rodziny FeTe1−xSex jest to, że na ogół
związki te są bardzo często niejednorodne w skali mikroskopowej. Kryształy często rosną
z pewnym nadmiarem lub niedoborem Fe, jak to już było omówione przy okazji opisu
diagramu fazowego [80, 105, 113–116]. Luki po żelazie tworzą heksagonalne wytrącenia
nienadprzewodzącej fazy Fe7(Te-Se)8, rozmiary których zależą od parametrów wzrostu
kryształów [92]. Czasem w krysztale mogą być zaobserwowane wtrącenia innej obcej
fazy, Fe3O4, które również mają wpływ na własności kryształów chalkogenków.

Wpływ podstawień jonów metali przejściowych w miejsce Fe w związku FeTe1−xSex
badany był teoretycznie w kilku pracach metodami teorii funkcjonału gęstości (ang. den-

sity functional theory - DFT) [117–119]. Autorzy pracy [117] sugerują, że domieszkowa-
nie prowadzi do kurczenia się dziurowej powierzchni Fermiego i powiększania elektro-
nowej, na skutek czego efekt dopasowania wektorów falowych (ang. „nesting”) słabnie,
i maleje Tc. W innych pracach teoretycznych przewiduje się zarówno zjawisko prze-
suwania potencjału chemicznego, jak tez wzrost rozpraszania na potencjale domieszki
[118,119]. Oprócz wzrostu koncentracji nośników, nieporządek wprowadzany do układu
przez domieszkowanie wywołuje straty koherentnych nośników oraz pojawianie się nie-
koherentnych [119].

1.2.3 Transport w Fe1+yTe1−xSex

Ponieważ w materiałach wielopasmowych w wyniku domieszkowania może ulegać
jednoczesnej zmianie koncentracja i ruchliwość kilku różnych typów nośników, wyzna-
czenie tych zmian wymaga na ogół wykonania pomiarów szeregu różnych wielkości
transportowych, np. pomiaru oporności, efektu Halla, magnetooporu, i termosiły. Tym
niemniej, nawet zbadanie dwóch czy trzech z nich może dostarczyć interesujących infor-
macji o ewolucji powierzchni Fermiego pod warunkiem, że zostaną one zbadane w sze-
rokim zakresie diagramu fazowego.

Badania takie przeprowadzone zostały w przypadku układu FeTe1−xSex [81, 85].
Pokazano, że współczynnik Halla RH jest dodatni w całym zakresie x dla wysokich
temperatur, wskazując na dominujący wkład dziur do przewodnictwa. Jednak w niskich
temperaturach zachowanie wielkości transportowych jest istotnie różne w trzech różnych
obszarach diagramu fazowego [rys. 1.8(a)]. W obszarze (I) (x ≤ 0,08) współczynnik
Halla gwałtownie maleje w pobliżu temperatury Neela, poniżej której występuje upo-
rządkowanie antyferromagnetyczne [rys. 1.8(b)]. W obszarze (III) (x > 0,29) obecność
fluktuacji nadprzewodzących jest widoczna w pomiarach oporności ρ oraz współczynnika
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Rysunek 1.8: (a) Diagram fazowy układu Fe1,02(Te1−xSex). Temperaturowa zależność
współczynnika Halla dla próbek z obszaru (I) (b), (II) (c) oraz (III) (d) diagramu fazowego
[81, 85].

Halla RH . Z maleniem x w pomiarach tych wielkości pojawia się niewielkie niskotem-
peraturowe podbicie [rys. 1.8(d)].

Największe zmiany obserwuje się jednak w obszarze (II) (0,08 < x ≤ 0,29).
Niskotemperaturowe podbicie bardzo rośnie [rys. 1.8(c)], sugerując istnienie dodatko-
wego rozpraszania, które nie zostało zaobserwowane w obszarach (I) i (III). Zaobserwo-
wano także ujemny magnetoopór, wskazujący na obecność rozpraszania spinowego [81].
Wyniki te interpretowane są jako świadectwo rozpraszania nośników na fluktuacjach ma-
gnetycznych, najprawdopodobniej na krótkozasięgowych fluktuacjach o wektorze falo-
wym (π, 0), istniejących w tym obszarze diagramu fazowego. Dokładniejsze badania
kryształów z nadmiarem żelaza zasugerowały, że właśnie ten nadmiar prowadzi do po-
wstawania niskotemperaturowego podbicia oporności i współczynnika Halla [81, 105].
Zasugerowano, że międzywęzłowe atomy Fe zwiększają niekoherentne rozpraszanie no-
śników na fluktuacjach magnetycznych.



Rozdział 2

Technologia przygotowania próbek oraz
metody pomiarowe

2.1 Technologia przygotowania próbek

2.1.1 Próbki polikrystaliczne La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4

W ramach niniejszej pracy blisko 70 ceramicznych polikrystalicznych próbek o skła-
dzie La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4 (0 ≤ y ≤ 1) zostało przygotowanych standardową metodą re-
akcji w fazie stałej. Wszystkie te próbki zostały wykonane przeze mnie osobiście wspól-
nie z dr. A. Malinowskim oraz częściowo dzięki pomocy innych pracowników zespołu.
Część próbek zostało zrobionych w trakcie dobierania właściwych parametrów wygrze-
wania. W ramach tej pracy właściwe polikrystaliczne próbki zostały wykorzystane jako
przedmiot badań ewolucji pseudoprzerwy w LS15CNO (podrozdział 3.2) oraz jako tarcze
ceramiczne do procesu osadzania cienkich warstw metodą ablacji laserowej (podrozdział
2.1.2).

Reakcje w fazie stałej są reakcjami chemicznymi, w których nie jest wykorzystywany
rozpuszczalnik. Są to reakcje powszechnie wykorzystywane jako metoda przygotowa-
nia próbek polikrystalicznych. Zgodnie z tą metodą reakcje zachodzą w temperaturach
znacznie wyższych od temperatury pokojowej, tzn. 900 – 1500 0C. Dla każdego materiału
temperatura ta jest inna i za dobrą uważa się temperaturę tuż przed temperaturą topnie-
nia wygrzewanych związków, ponieważ potrzebne są duże energie, aby jony i kationy
mogły dyfundować we właściwe miejsca komórki elementarnej powstającego związku.
Na skutek idealnego procesu mamy otrzymać homogeniczny jednorodny materiał, ale ni-
gdy do tego nie dochodzi z powodu obecności naprężeń, dyslokacji i innych niejednorod-
ności. Jest wiele różnych czynników, które wpływają na możliwość otrzymania dobrej
próbki polikrystalicznej: zewnętrzne parametry reakcji, własności strukturalne reagują-
cych ze sobą materiałów, ich powierzchnia, aktywność chemiczna oraz termodynamiczna
swobodna energia wymiany.

17
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Z technologicznego punktu widzenia dla każdego materiału inne są zewnętrzne wa-
runki reakcji, w tym, m. in. czas dochodzenia do właściwej temperatury wygrzewania,
temperatura i czas wygrzewania, szybkość schładzania otrzymanego związku. Zwykle
operacje mieszania i wygrzewania powtarzalne są kilkukrotnie dla uzyskania dobrze zho-
mogenizowanej próbki. Podczas wygrzewania reagujących ze sobą materiałów niezbędne
jest wykorzystanie chemicznie obojętnego i termo-wytrzymałego pojemnika. W obecnej
pracy zostały wykorzystane pojemniki korundowe (tlenek glinu Al2O3).

W celu otrzymania jak najlepszych jakościowo próbek polikrystalicznych nadprze-
wodników wysokotemperaturowych, zwłaszcza miedzianów, niezbędne jest wygrzewanie
próbek w atmosferze tlenu, żeby uniknąć odtleniania materiału. Zawartość tlenu w nad-
przewodnikach wysokotemperaturowych odgrywa dużą rolę we własnościach nadprze-
wodzących tych materiałów.

Wyżej wspomniana metoda zawiera kilka etapów technologicznych przedstawionych
schematycznie na rysunku 2.1.

Do przygotowania tarcz ceramicznych używane były wyjściowe związki chemiczne w
postaci proszków La2O3, SrCO3, CuO and NiO o czystości 4N-5N. Ponieważ La2O3 jest
bardzo higroskopijny, przed zważeniem koniecznie musi być wygrzany w piecu w tem-
peraturze 1000 0C przez niemniej niż 4 godziny. Aby usunąć resztki wilgoci, proszki
SrCO3, CuO i NiO również zostały wygrzane w suszarce w temperaturze 250 0C przez
12 godzin. Kolejnym etapem było zważenie wspomnianych proszków według nomi-
nalnej formuły chemicznej La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4 (0 ≤ y ≤ 1), dla każdej wartości y
osobno, za pomocą wagi MX5 Microbalance oraz analitycznej wagi Sartorius-R-160-
P. Dalej zważone proszki zostały bardzo dokładnie wymieszane ręcznie w moździerzu
agatowym. Następnie otrzymaną mieszankę umieszczono w matrycy ze stali nierdzew-
nej o średnicy 25 mm i sprasowano jednoosiowo pod ciśnieniem 5 – 5,5 kbar za pomocą
prasy Skamet W2830. Otrzymana próbka w postaci pastylki została umieszczona w piecu
wysokotemperaturowym. Proces wygrzewania zachodził w atmosferze tlenu przy nastę-
pujących parametrach: początkowa szybkość wzrostu temperatury 4 0C/min, wygrzewa-
nie w temperaturze 1050 0C przez 48 godzin oraz schładzanie z szybkością 2 0C/min do
temperatury pokojowej. Pierwszy taki proces uważa się za syntezę związku. Aby uzyskać
dobrze zhomogenizowaną jednorodną próbkę, po pierwszym wygrzaniu próbka była kru-
szona, przecierana w moździerzu, prasowana i wygrzewana jeszcze dwukrotnie. Dopiero
po tych cyklach otrzymaliśmy jednofazową polikrystaliczną próbkę.
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Rysunek 2.1: Schemat procesu wytworzenia targetów ceramicznych LS15CNO metodą
reakcji w fazie stałej.
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2.1.2 Warstwy La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4

Cienkie warstwy La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4 (0 ≤ y ≤ 0,09) zostały wytworzone w Ze-
spole fizyki materiałów silnie skorelowanych Instytutu Fizyki PAN metodą ablacji lasero-
wej przy użyciu stanowiska pokazanego na rysunku 2.2(a). Głównymi częściami tego sta-
nowiska są: laser neodymowy Nd:YAG (1), komora ablacyjna (2) oraz pompa dyfuzyjna
i blok sterowania parametrami (3). Ogólna liczba warstw, które zostały wytworzone,
przygotowane do pomiaru oraz zmierzone przeze mnie osobiście podczas wykonania ni-
niejszej pracy, liczyła około 300 sztuk.

Cały proces otrzymania właściwych do pomiarów warstw składa się z kilku etapów.
Pierwszym etapem jest przyklejenie podłoża (4) do grzejnika (5) za pomocą pasty srebr-
nej Leitsilber 200. Z mego doświadczenia wynika, że ten etap jest bardzo ważny z tego
powodu, że dobry kontakt cieplny pomiędzy podłożem, a grzejnikiem, jest elementem
decydującym w równomiernym osadzaniu warstwy. Pasta powinna równomiernie wy-
pełnić obszar między podłożem a grzejnikiem. Naruszenie tej zasady grozi powstaniem
gradientu temperatury podłoża, co prowadzi do niejednorodności warstwy oraz powsta-
nia szkodliwych dla jakości warstwy naprężeń. Jako podłoża wykorzystane zostały mo-
nokryształy LaSrAlO4, otrzymane metodą Czochralskiego w Zespole wzrostu kryształów
tlenkowych Instytutu Fizyki PAN. Są to płytki o wymiarach 5 × 5 mm i grubości 0,5 mm.
Struktura krystaliczna tego materiału jest podobna do struktury osadzanych warstw, po-
nadto stałe sieci w płaszczyźnie warstwy i podłoża są bardzo zbliżone. Jest to istotne,
ponieważ niedopasowanie stałych sieci podłoża i warstwy powoduje powstanie naprę-
żeń, wpływających na temperaturę krytyczną nadprzewodnika wysokotemperaturowego
LS15CNO.

Kolejnym etapem jest wzrost warstw metodą ablacji laserowej (ang. Pulse Laser De-

position - PLD). Metoda PLD polega na osadzaniu na monokrystalicznym podłożu ma-
teriału odparowanego z powierzchni tarczy ceramicznej na skutek oddziaływania z po-
wierzchnią tarczy wiązki promieniowania laserowego. Wiązka lasera (na rysunku 2.2(b)
kolorem zielonym zaznaczono tor wiązki) o energii, której wartość jest mierzona przy
pomocy czujnika (6) i zapisywana na oscyloskopie (7), wchodzi do komory ablacyjnej
(2). Następnie, w komorze wiązka trafia na obracający się target ceramiczny (8) i za-
chodzi gwałtowne odparowanie materiału (9) z powierzchni tarczy [rys. 2.2(c)]. Cząstki,
wybite z tarczy, osadzają się na ogrzanym do wysokiej temperatury podłożu (4) i two-
rzą dobrze zorientowaną warstwę. Właśnie jedną z zalet metody osadzania warstw przy
pomocy ablacji laserowej jest to, że stechiometria warstw w dużym stopniu odpowiada
składowi materiału tarczy. Proces ablacji zachodzi w tlenie pod ciśnieniem rzędu kilkuset
mtor. Po zakończeniu osadzania ciśnienie tlenu w komorze jest zwiększane do ciśnienia
atmosferycznego i zaczyna się schładzanie podłoża z warstwą (10).

Pomimo, że przed rozpoczęciem mojej pracy doktorskiej w Zespole fizyki materia-
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Rysunek 2.2: (a) Stanowisko do wzrostu warstw La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4 metodą ablacji
laserowej w Zespole fizyki materiałów silnie skorelowanych Instytutu Fizyki PAN, (1) -
laser neodymowy Nd:YAG, (2) - komora ablacyjna, (3) - pompa dyfuzyjna i blok stero-
wania parametrami, (7) - oscyloskop. (b) Schemat toru wiązki lasera, linia zielona ciągła
- kierunek z lasera do komory ablacyjnej, linia zielona kreskowana - kierunek z komory
do czujnika (6). (c) Widok w komorze ablacyjnej w trakcie osadzania warstwy, (4) - pod-
łoże, (5) - grzejnik, (8) - obracająca się tarcza ceramiczna, (9) - cząstki wybite z tarczy.
(d) Grzejnik (5) z podłożem i warstwą (10) po osadzaniu.
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łów silnie skorelowanych Instytutu Fizyki PAN była już opanowana metoda osadzania
warstw nadprzewodników wysokotemperaturowych, wymiana lasera na nowy model spo-
wodowała konieczność doboru nowych parametrów wzrostu warstw. W celu dobrania
optymalnych parametrów wzrostu wykonanych zostało ponad 150 warstw nadprzewod-
nika wysokotemperaturowego LS15CNO. Warto zaznaczyć, że wzrost właśnie tego ma-
teriału nie jest rzeczą trywialną, jest dużo czynników wpływających na jakość warstwy,
które trzeba uwzględniać. W trakcie doboru optymalnych warunków wzrostu parametry
osadzania były zmieniane w następujących zakresach: energia wiązki lasera E = 1,3 –
2,6 J/cm2, odległość podłoża od targetu l = 35 – 80 mm, częstotliwość impulsów lasera ν

= 0,5 – 1Hz, czas osadzania t = 5 – 60 minut, ciśnienie O2 pod czas osadzania PD = 120
– 600 mtor, ciśnienie O2 pod czas schładzania PC = 500 – 700 tor. Jak się okazało,
głównymi czynnikami, od jakich najbardziej zależy jakość warstw, są energia wiązki la-
sera, odległość podłoża od targetu, czas osadzania oraz ciśnienie O2 w komorze podczas
ablacji. W wyniku przeprowadzonych badań udało się znaleźć zestaw optymalnych para-
metrów wzrostu warstw LS15CNO (tabela 2.1).

Tablica 2.1: Optymalne parametry wzrostu warstw La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4 dla stano-
wiska do ablacji laserowej w Zespole fizyki materiałów silnie skorelowanych Instytutu
Fizyki PAN.

Odległość targetu od podłoża l 45 mm
Temperatura podłoża w trakcie osadzania warstwy TD 760 0C
Gaz roboczy O2

Ciśnienie w komorze pod czas osadzania warstwy PD 300 mtor
Energia wiązki lasera E 2,16 J/cm2

Częstotliwość impulsów lasera ν 1 Hz
Czas osadzania t 15 minut
Ciśnienie pod czas schładzania PC 700 tor
Szybkość schładzania vC 3 0C/min

Po osadzeniu warstwy na jej powierzchnię naparowywano kontakty srebrne albo złote
(jest to konieczne zwłaszcza w przypadku próbek izolujących, o większej zawartości Ni),
które następnie są wygrzewane wraz z warstwą przez 5 min w temperaturze 250 0C. Ko-
lejnym etapem przygotowania próbek do pomiarów jest litografia, za pomocą której udaje
się uzyskać właściwy dla pomiarów kształt próbek, pokazany na rysunku 2.3.

Po wykonaniu litografii przeprowadza się trawienie próbki w słabym roztworze kwasu
azotowego. Następnie, do pól kontaktowych przylutowywane są indem druty miedziane.
W wyniku przeprowadzonych operacji otrzymujemy właściwe dla pomiaru warstwy z kon-
taktami (rys. 2.3).
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Rysunek 2.3: Podłoże z warstwą po osadzaniu kontaktów i wykonaniu litografii: 1 -
kontakty srebrne, 2 - warstwa, 3 - podłoże.

2.1.3 Kryształy Fe1−yMyTe0,65Se0,35

Kolejnym przedmiotem badań obecnej pracy były monokryształy chalkogenków na
bazie żelaza, FeTe0,65Se0,35 oraz Fe1−yMyTe0,65Se0,35 (M = Co, Ni, Cu). Monokrysz-
tały zostały wytworzone metodą Bridgmana przez dr D.J. Gawryluka w Zespole wzrostu
kryształów tlenkowych Instytutu Fizyki PAN. Jako materiałów wyjściowych do otrzyma-
nia tych kryształów użyto: płaty Fe (3N5), proszek Te (4N), proszek Se (2N), wiórki Co
(5N), proszek NiSe (2N+), oraz proszek CuSe (4N).

Ampuły wielościenne kwarcowe, odpompowane do stabilnej próżni, zawierające sub-
straty do krystalizacji, zostały umieszczone w piecu rurowym z pionowym średnim gra-
dientem temperaturowym 0,1 – 1,2 0C mm−1. Próbki zostały poddane syntezie w tempe-
raturze ≃ 700 0C w ciągu 1 – 24 godziny, następnie temperatura wzrosła do maksymalnie
920 0C i po topnieniu była utrzymywana przez 1 – 48 godzin. Dalej próbki zostały schło-
dzone do temperatury 400 0C z krokiem 0,5 – 40 0C h−1 i następnie do 350 0C z szybko-
ścią 60 0C h−1. Ostatnim etapem było schładzane próbek razem z piecem do temperatury
pokojowej. Właściwie regulacja szybkości schładzania oraz pionowego gradientu tempe-
ratury w piecu pozwala na ustawienie szybkości wzrostu kryształu w zakresie od ∼ 0,4
do ∼ 63 mm h−1, powodując wzrost monokryształów o różnej jakości krystalograficz-
nej. Do badań prowadzonych w tej pracy przygotowano dwa rodzaje kryształów o różnej
szybkości krystalizacji. Są to próbki wolno chłodzone (ang. slow cooled - SC), o szybko-
ści wzrostu kryształu 1,2 mm h−1, oraz próbki szybko chłodzone (ang. fast cooled - FC),
o szybkości wzrostu powyżej 15 mm h−1. Kryształy te mają różną jakość krystalogra-
ficzną. Próbki SC mają dobrą lustrzaną powierzchnie płaszczyzny łupliwości, zaś próbki
FC mają gorszą powierzchnię, co ilustrują zdjęcia przedstawione na rysunku 2.4(a) oraz
(b). Różnicę w jakości tych kryształów dobrze widać także ze zdjęć otrzymanych z po-
miarów TEM [92] pokazanych na rysunku 2.4 (c) oraz (d).



24 Technologia przygotowania próbek oraz metody pomiarowe

Rysunek 2.4: Kryształy SC (a) oraz FC (b); zdjęcia z TEM powierzchni płaszczyzn łupli-
wości kryształów SC (c) oraz FC (d).

Otrzymane kryształy wykazują płaszczyznę łupliwości (001) z przypadkową orienta-
cją względem kierunku wzrostu. Monokryształy z najlepszą jakością krystalograficzną
wykazują dobrze rozwinięte płaszczyzny (100) i (101).

Więcej szczegółów technologicznych na temat wzrostu chalkogenków żelaza, bada-
nych w tej pracy, można znaleźć w literaturze [22, 120].
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2.2 Metody pomiarowe

2.2.1 Pomiary rentgenowskie

Pomiary dyfrakcji rentgenowskiej przy użyciu dyfraktometru Philips X’Pert Pro Al-
pha1 MPD Panalytical oraz analiza otrzymanych widm dyfrakcyjnych badanych w tej
pracy targetów i warstw zostały wykonane przeze mnie we współpracy z Zespołem rent-
genografii stosowanej Instytutu Fizyki PAN.

Badania rentgenowskie próbek ceramicznych (tarcz) oraz warstw La1,85Sr0,15CuO4,
domieszkowanych Ni, zostały wykonane metodą Bragga-Brentano. Źródłem rentgenow-
skiego promieniowania monochromatycznego Cu-Kα1 była lampa miedziana o długości
fali λ = 1,540598 Å. Pomiary dyfrakcji rentgenowskiej przeprowadzono przy ciśnieniu
atmosferycznym w temperaturze pokojowej w zakresie kątów 5◦ ≤ 2θ ≤ 160◦ z krokiem
pomiarowym ∆2θ ≈ 0,017◦. Wyniki dyfrakcji rentgenowskiej tarcz ceramicznych zo-
stały opracowane przy użyciu metody Rietvelda [121, 122]. W obliczeniach stosowano
program FullProf.2k. Przykład obliczenia widma rentgenowskiego sproszkowanej próbki
La1,85Sr0,15CuO4 za pomocą programu FullProf.2k przedstawiono na rysunku 2.5 czarną
linią, zaś wynik pomiaru widma rentgenowskiego pokazano przy pomocy czerwonych
kropek. Różnica między zmierzonym, a policzonym profilem pokazana jest linią niebie-
ską, zaś pionowe zielone kreski przedstawiają położenie refleksów Bragga.

Dla obliczania stałej sieci c warstw La1,85Sr0,15CuO4, domieszkowanych Ni, korzysta-
łem z refleksu (008) dyfraktogramu rentgenowskiego w okolicach kąta 2θ∼ 55◦ używając
formuły, określającej zależność odległości międzypłaszczyznowej dhkl od stałych sieci
krystalicznej a i c dla struktury tetragonalnej (2.1) [123] oraz prawa Bragga (2.2) [124].

1

d2hkl
=

(h2 + k2)

a2
+

l2

c2
(2.1)

gdzie dhkl - odległość międzypłaszczyznowa; h, k, l - wskaźniki Millera; a, c - stałe
sieci krystalicznej.

nλ = 2dhklsinθhkl (2.2)

n = 1, 2, 3, ... rząd refleksu dyfrakcyjnego; λ - długość fali; dhkl - odległość między-
płaszczyznowa; θ - kąt padania wiązki na próbkę. W naszym przypadku ta metoda nie
pozwala na policzenie stałej sieci a, ponieważ w konfiguracji przeprowadzania naszych
pomiarów refleksy warstw mają zerowe wskaźniki Millera h i k.

Podstawowe pomiary dyfrakcji rentgenowskiej monokryształów chalkogenków że-
laza Fe1−yMyTe0,65Se0,35 (M = Co, Ni, Cu) zostały wykonane w Zespole wzrostu krysz-
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Rysunek 2.5: Przykładowy obrazek dopasowywania widma dyfrakcyjnego proszku
LS15CO metodą Rietvelda za pomocą programu FullProf.2k. Czerwone kropki przed-
stawiają dane doświadczalne. Profil teoretyczny, policzony przez program FullProf.2k,
pokazany jest czarną linią, niebieska linia przedstawia różnicę między zmierzonym a po-
liczonym profilem, zaś pionowe zielone kreski - pozycje refleksów Bragga.

tałów tlenkowych Instytutu Fizyki PAN. Warunki wykonania pomiarów dyfrakcji rent-
genowskiej monokryształów chalkogenków żelaza, badanych w niniejszej pracy, zostały
wyczerpująco opisane w pracy doktorskiej dr D.J. Gawryluka [120].
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2.2.2 Jakościowa oraz ilościowa analiza chemiczna monokryształów

Jakościowa oraz ilościowa analiza chemiczna monokryształów chalkogenków żelaza
przeprowadzona została przez dr Mirosława Kozłowskiego w Instytucie Tele- i Radio-
technicznym w Warszawie, za pomocą spektroskopii energii charakterystycznego pro-
mieniowania rentgenowskiego (ang. Energy Dispersive X-ray Spectroscopy - EDX) przy
użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego z emisją polową (typu Schottky) firmy
JEOL JSM – 7600F, wyposażonego w spektrometr rentgenowski z dyspersją energii
INCA 250 firmy OXFORD.

W metodzie EDX za pomocą promieni rentgenowskich wzbudzane są atomy bada-
nego materiału, co powoduje powstanie wtórnego promieniowania rentgenowskiego z po-
wierzchni próbki. Analizując widmo energetyczne tego promieniowania można wycią-
gnąć wnioski o jakościowym oraz ilościowym składzie badanego materiału.

Identyfikacja pierwiastków w badanych próbkach zachodziła w płaszczyźnie natu-
ralnej łupliwości (001) przy napięciu przyspieszającym 20 kV. Pomiary były wykonane
w pięciu punktach każdego z trzech różnych obszarów próbki o wymiarach 100×100 µm.
Na rysunku 2.6(a) przedstawiony jest jeden z badanych obszarów oraz tabela wyników
otrzymanych z każdego punktu, zaś w części (b) pokazane jest przykładowe widmo ener-
getyczne promieniowania z powierzchni próbki, otrzymane z pomiarów w punkcie Spec-
trum1. Wyniki w tabeli pokazują procentową zawartość każdego z pierwiastków, zaś błąd
wyznaczenia tej zawartości jest na poziomie 3 - 5 %.

Rysunek 2.6: (a) Obraz badanej powierzchni kryształu FeTe0,65Se0,35 domieszkowanego
Ni, zaznaczone są miejsca odczytu danych oraz tabela otrzymanych wyników. (b) Widmo
energetyczne promieniowania z powierzchni próbki, zmierzone w punkcie Spectrum 1.
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2.2.3 Pomiary transportowe

Pomiary transportowe zostały przeprowadzone przeze mnie w Zespole fizyki materia-
łów silnie skorelowanych Instytutu Fizyki PAN przy użyciu układu do pomiaru właści-
wości fizycznych (ang. Physical Properties Measurements System - PPMS) w zakresie
temperatur T od 2 K do 300 K i pól magnetycznych H do 9 T. Podstawową metodą po-
miarów transportowych była standardowa metoda czteropunktowa, która pozwala na wy-
eliminowanie oporu kontaktów i drutów. W tej metodzie prąd I przepływa przez próbkę
za pośrednictwem dwóch kontaktów prądowych, a napięcie V mierzone jest przy użyciu
dwóch oddzielnych kontaktów napięciowych (rys. 2.7).

(a)

(b) I // ab 

(c) I // ab

I- I+V- V+

I- I+

V- V+

I- I+V+

I- I+V- V+

B

V-

(d) I // ab

(e) H // ab, I // ab

(f) H    ab (H // c), I // ab

B

I- I+V- V+

b
l

d
I- I+

V-

V+
d

B

Rysunek 2.7: Konfiguracja rozmieszczenia kontaktów do pomiarów oporu metodą czte-
ropunktową dla próbek polikrystalicznych (a), kryształów (b) i warstw (c) oraz pomiarów
oporu Halla dla kryształów (d), a także do pomiarów oporu w zewnętrznym polu magne-
tycznym, dla dwóch kierunków zewnętrznego pola magnetycznego w stosunku do płasz-
czyzny ab kryształu, H ∥ ab (e) i H ⊥ ab (H ∥ c) (f). b, d, l – liniowe wymiary obszaru
próbki pomiędzy kontaktami napięciowymi, odpowiednio szerokość, grubość, długość.

Opór elektryczny

Pomiary oporowe zostały wykonane w zakresie temperatur od 2 do 300 K w zerowym
polu magnetycznym. Dla warstw LS15CNO i kryształów Fe1−yMyTe0,65Se0,35 (M = Co,
Ni, Cu) pomiary wykonano w płaszczyźnie ab. Elektryczne kontakty indowe w przy-
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padku próbek ceramicznych były wciskane w materiał w konfiguracji pokazanej na ry-
sunku 2.7(a), natomiast w przypadku kryształów [rys. 2.7(b)] oraz warstw [rys. 2.7(c)]
były lutowane. Dla każdego typu materiału zostały dobrane prądy, które nie powodo-
wały grzania próbek, zwłaszcza w niskich temperaturach, gdy wahania temperatury mogą
powodować istotne zafałszowanie pomiarów. Pomiar oporu był realizowany w trakcie
powolnego schładzania i odgrzewania. Szybkość zmiany temperatury dobrano tak, aby
wyniki pomiarów dla obu kierunków zmian były takie same.

Wartość oporności policzona została według wzoru:

ρ = R
bd

l
, (2.3)

gdzie R - opór elektryczny, [Ω]; b, d, l - liniowe wymiary obszaru próbki pomiędzy
kontaktami napięciowymi [rys. 2.7 (a)], odpowiednio szerokość, grubość, długość, [m].

Dla policzenia błędu oporności zastosowałem wzór:

∆F =

√√√√ n∑
i=1

(
∆xi

∂F

∂xi

)2

, (2.4)

gdzie F = F (x1, x2...xn), xi - bezpośrednio mierzone niezależne wielkości, obarczone
błędem ∆xi.

Efekt Halla

Pomiary oporu Halla Rxy były wykonywane w konfiguracji pokazanej na rysunku
2.7(d) w zakresie temperatur 2 K ≤ T ≤ 300 K i pól magnetycznych 0 ≤ H ≤ 9 T.
Aby wyeliminować wpływ pasożytniczych napięć termoelektrycznych zastosowana zo-
stała zmiennoprądowa metoda pomiarowa z częstotliwością 17,1 Hz. Zmieniany był także
kierunek przyłożonego pola magnetycznego, aby usunąć efekty wywołane przez niesy-
metrycznie ułożone kontakty napięciowe. Pomiar oporu Halla był dokonywany w trakcie
powolnego zwiększania pola magnetycznego. Oporność Halla ρxy została wyliczona we-
dług wzoru:

ρxy =
[Rxy(+H)−Rxy(−H)]d

2
, (2.5)

gdzie Rxy(+H) oraz Rxy(−H) - wartości oporu Halla otrzymane dla różnych kierun-
ków pola magnetycznego, [Ω]; d - grubość próbki, [m].

Współczynnik Halla RH był wyznaczany z liniowej zależności oporności Halla ρxy

w funkcji pola magnetycznego µ0H:
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ρxy = RHµ0H, (2.6)

gdzie ρxy - oporność Halla, [Ω m]; RH - współczynnik Halla, [m3/C]; µ0 = 4π×10−7 -
przenikalność magnetyczna próżni, [H/m]; H - natężenie pola magnetycznego, [Oe].

Opór w polu magnetycznym

Pomiary oporu w funkcji temperatury w zewnętrznym polu magnetycznym były wy-
konywane w zakresie temperatur 2 K ≤ T ≤ 16 K i pól magnetycznych 0 ≤ H ≤ 9
T dla dwóch kierunków zewnętrznego pola magnetycznego w stosunku do płaszczyzny
ab kryształu, H ∥ ab [rys. 2.7(e)] i H ⊥ ab (H ∥ c) [rys. 2.7(f)]. Zmiany kierunku
dokonywano przy użyciu wsadu obrotowego do kriostatu PPMS, pozwalającego na ob-
rót próbki w stosunku do kierunku pola magnetycznego. Zmiany kierunku wykonywano
każdorazowo w H = 0 oraz w temperaturze powyżej temperatury przejścia do stanu nad-
przewodzącego. W trakcie pomiarów wykorzystano skalowanie czujnika temperatury dla
wsadu obrotowego, które zostało wykonane oddzielnie dla dwóch kierunków pola.

2.2.4 Podatność magnetyczna

Pomiary magnetyczne próbek polikrystalicznych La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4 wykonane
zostały przeze mnie w Zespole magnetyzmu materiałów spintronicznych Instytutu Fizyki
PAN przy użyciu nadprzewodzącego interferometru kwantowego SQUID (ang. Super-

conducting Quantum Interference Device) firmy Quantum Design.
Zakres pomiarów magnetycznych wynosi 2 K ≤ T ≤ 400 K i 10 Oe ≤ H ≤ 1000 Oe.

Podatność magnetyczna została policzona według wzoru:

χ =
M

mH
Mmoll, (2.7)

gdzie M - namagnesowanie, [emu]; m - masa próbki, [g]; H - natężenie pola magne-
tycznego, [Oe]; Mmoll - masa molowa, [g/moll].

Analiza wyników (dopasowanie krzywych podatności przez funkcję uniwersalną Na-
kano) dokonywana była za pomocą programu, napisanego przez dr Artura Malinowskiego
w języku Mathcad, który używa do obliczeń metodę najmniejszych kwadratów.
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2.2.5 Grubość warstw

Grubość warstw d była mierzona w Zespole fizyki zjawisk spinowych Instytutu Fi-
zyki PAN przy użyciu profilometru Dektak 6M. Przyrząd ten służy do pomiaru parame-
trów chropowatości powierzchni metodą stykową, tzn. ostrze igły pomiarowej (w naszym
przypadku o promieniu 5 µm), dociskane siłą 5 mg, przesuwa się po badanej powierzchni.
Zmiana położenia igły w osi pionowej (Z), wywołana strukturą powierzchni, jest przetwa-
rzana na sygnał elektryczny, który jest notowany przez oprogramowanie na komputerze.

W celu oszacowania zależności grubości warstw od czasu osadzania w warunkach
laboratorium do ablacji laserowej przy użyciu parametrów z tabeli 2.1 osadzono serię
warstw z zasłonięciem jednej połowy podłoża. W taki sposób został wyeliminowany
niszczący wpływ kwasu azotowego na podłoże pod czas trawienia i otrzymano część
podłoża niezajętego warstwą.
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Rysunek 2.8: Zależność grubości warstw d od czasu osadzania t przy użyciu parametrów
z tablicy 2.1 w warunkach stanowiska do ablacji laserowej w Zespole fizyki materiałów
silnie skorelowanych Instytutu Fizyki PAN.

Pomiaru dokonywano na 1 – 2 warstwach dla każdej grubości co najmniej w 3 punk-
tach i obliczano średnią wartość grubości (rys. 2.8); wynikająca stąd dokładność wyzna-
czenia grubości jest na poziomie 5 – 10 %.
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Rozdział 3

Wpływ domieszki Ni na własności
La1,85Sr0,15CuO4

3.1 Wstępna charakterystyka próbek polikrystalicznych

Pomiary dyfrakcji rentgenowskiej próbek polikrystalicznych La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4,
opisane w rozdziale 2.2.1 wykazują, że w całym zakresie domieszkowania (0 ≤ y ≤ 1)
próbki są dobrej jakości, mają fazę tetragonalną I4/mmm oraz nie posiadają faz obcych.
Stałe sieci krystalicznej c, a oraz stosunek c/a zmieniają się liniowo ze wzrostem zawar-
tości Ni (rys. 3.1) i są bardzo podobne do wartości otrzymanych w pracach [125, 126].
Stała sieci a rośnie z szybkością 8×10−4 Å, czyli 0,02% wartości stałej sieci a na 1% Ni
[rys. 3.1(a)], stała c maleje z szybkością 6×10−3 Å, czyli 0,05% wartości stałej sieci c
na 1% Ni [rys. 3.1(b)] oraz stosunek c/a maleje ze wzrostem y [rys. 3.1(c)]. Dla stałych
sieci krystalicznej a i c prawo Vegarda jest spełnione w całym zakresie domieszkowania,
tzn. wartości stałych sieci zmieniają się liniowo ze zmianą koncentracji domieszki Ni.

Temperaturowe zależności oporności ρ(T ) próbek polikrystalicznych LS15CNO w za-
kresie temperatur od 2 K do 300 K przedstawione są na rysunku 3.2. Domieszkowanie
Ni powoduje obniżenie temperatury krytycznej, Tc, i zanik nadprzewodnictwa dla pró-
bek powyżej 4% Ni. Dla próbek o małej zawartości domieszki obserwuje się w stanie
normalnym metaliczny charakter zależności oporności od temperatury, czyli wzrost ρ
ze wzrostem T . Dla większej koncentracji Ni, powyżej 4%, oporność w niskich tempera-
turach pokazuje izolujący charakter zależności, który ze wzrostem zawartości Ni staje się
ewidentnym. Podobną, płynną zmianę ρ ze zmianą y obserwowano już w tych materia-
łach [125].

Temperaturowe zależności oporności dla próbek o zawartości Ni y ≥ 0,15 mogą być
opisane przez wzór ρ = ρ0 exp(T0/T )α, co jest pokazane we wstawce rysunku 3.2. Dla
stałej gęstości stanów wokół poziomu Fermiego wykładnik α zależy od wymiaru n układu
według wzoru α = 1/(n + 1). Dane dla próbek o zawartości Ni y ≥ 0,15 bardziej odpowia-
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Rysunek 3.1: (a), (b), (c) Wykres zależności stałych sieci krystalicznej a, c oraz stosunek
c/a w funkcji zawartości Ni w próbkach polikrystalicznych LS15CNO. Przedstawione są
również dane z prac [125, 126].

dają wartości α = 1/4 niż α = 1/3, co sugerowałoby proces hoppingu trójwymiarowego.
Jednakże, może to wynikać z charakteru transportu w polikrystalicznych próbkach. Dla-
tego, do dalszej dyskusji zjawiska hoppingu powrócimy w dalszej części pracy, przy oma-
wianiu transportu w warstwach.

Z pomiarów namagnesowania w polu magnetycznym 10 Oe, przeprowadzonych w try-
bach ZFC (pomiar po schładzaniu próbki bez pola magnetycznego) i FC (pomiar po
schładzaniu próbki w polu magnetycznym), policzona została podatność magnetyczna
χ i przedstawiona w funkcji temperatury [rys. 3.3(a)]. Krzywe podatności mają wyraźny
kształt charakterystyczny dla objętościowego nadprzewodnictwa. Domieszkowanie Ni
powoduje zanikanie sygnału diamagnetycznego i spadek wartości temperatury krytycz-
nej.

Dla porównania ewolucji temperatury krytycznej z domieszkowaniem, otrzymanej
z danych temperaturowych zależności oporności ρ(T ) oraz podatności χ(T ), został przed-
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Rysunek 3.3: (a) Zależność podatności magnetycznej DC w funkcji temperatury dla pró-
bek La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4 o niskiej koncentracji y, zmierzonych w trybie ZFC i FC.
(b) Wykres zależności temperatury krytycznej od zawartości Ni. Dane otrzymane zostały
z wykresów temperaturowych zależności oporności ρ(T ) i podatności χ(T ).

stawiony wykres zależności temperatury krytycznej, Tc, w funkcji zawartości Ni, y

[rys. 3.3(b)]. Temperatura krytyczna z pomiarów oporności jest zdefiniowana jako tem-
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peratura w połowie przejścia nadprzewodzącego, zaś błędy pionowe pokazują szero-
kość tego przejścia. Z pomiarów podatności temperatura krytyczna wyznaczona została
w punkcie obniżania sygnału diamagnetycznego i rozgałęzienia danych pomiarowych
krzywej FC oraz ZFC. Mniejsze wartości temperatury krytycznej, oszacowane z pomia-
rów oporności, mogą być wytłumaczone naturalną niejednorodnością rozkładu domieszki
w materiale polikrystalicznym.

Pomiary oporności ujawniają zanikanie nadprzewodnictwa ze wzrostem koncentracji
Ni oraz spadek temperatury krytycznej poniżej 4 K gdy wartość y wynosi 0,04, co jest po-
równywalne z wcześniej odnotowanym zanikiem nadprzewodnictwa w pobliżu y = 0,05
[125,127]. Wartości Tc otrzymane z pomiarów podatności magnetycznej są nieco wyższe
i przy koncentracji Ni y = 0,04 temperatura krytyczna spada do wartości poniżej 10 K
oraz ma tendencje do zaniku w okolicy y ≈ 0,05. Generalnie zachowanie temperatury
krytycznej, otrzymanej z zależności χ(T ), jest podobne do zachowania Tc, uzyskanej z
danych ρ(T ).

3.2 Wpływ domieszki Ni na temperaturę otwierania się
pseudoprzerwy

3.2.1 Analiza danych podatności magnetycznej La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4

dla małych zawartości Ni

Podatność magnetyczna χ w funkcji temperatury została zmierzona w zakresie tem-
peratur od 2 do 400 K. Dla małych zawartości Ni zależna od temperatury część podat-
ności magnetycznej w stanie normalnym χ(T ) − χ0, może być rozłożona na dwa skład-
niki. Jeden opisuje zachowanie magnetyczne sieci antyferromagnetycznej ze spinem 1/2,
która istnieje w płaszczyźnie Cu-O, drugi – dodatkowy wkład magnetyczny, wprowa-
dzany przez jony Ni i opisujący się prawem Curie. Pierwszy składnik przeanalizowany
został za pomocą empirycznej krzywej uniwersalnej bez parametryzacji, zaproponowanej
dla La2−xSrxCuO4 niezależnie od siebie przez Johnstona [128] oraz Nakano [129].

Wszystkie krzywe χ(T ) dla LSCO z różną zawartością Sr dają się nałożyć na jedną
krzywą uniwersalną Funiv, gdy są przedstawione przez zredukowane wielkości,
(χ – χ0)/(χ – χmax) oraz T/Tmax, gdzie χmax = χ(Tmax) - wartość maksymalna χ. Ozna-
cza to, że podatność może być zapisana w postaci:

χ = χ0 + (χmax − χ0)× F (
T

Tmax

) +
C

T
. (3.1)

Fizyczne znaczenie takiego przedstawienia podatności dyskutowane było w szeregu
prac [59, 128–130]. Kształt krzywej Funiv dla T > 0,7Tmax dobrze się zgadza z obli-
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czeniami dla kwadratowej sieci antyferromagnetycznej Heisenberga ze spinem 1/2 [128].
Natomiast, poniżej maksimum w temperaturze Tmax, krzywa Funiv może być dobrze opi-
sana za pomocą modelu Williamsa, według którego F ∼ [1 – tanh2(Eg/2kBT )], gdzie
Eg jest energią otwierania się pseudoprzerwy oraz Eg/2kB jest równe w przybliżeniu
Tmax [59]. Ponieważ jednak model Williamsa nie opisuje obszaru dla T > Tmax, trudno
jest użyć go do wyznaczenia doświadczalnych wartości Tmax. Dlatego do opracowania
danych w niniejszej rozprawie wykorzystana została krzywa uniwersalna Funiv, zapropo-
nowana w pracy [129] na rysunku 6. Dopasowanie danych podatności zachodziło według
wzoru:

χ = χ0 + Aspin × Funiv(
T

Tmax

) +
C

T
, (3.2)

gdzie χ0 jest niezależną od temperatury częścią podatności magnetycznej, Aspin ×
Funiv(T/Tmax) jest zależnym od temperatury wkładem momentów magnetycznych
w płaszczyznach Cu-O, które tworzą sieć antyferromagnetyczną, zaś C/T jest podatno-
ścią Curie, która uwzględnia wkład jonów Ni. Niezależna od temperatury część podatno-
ści magnetycznej χ0 jest sumą trzech składników: wkładu izotropowego od najbliższych
powłok Cu, χdia; składnika, uwzględniającego wkład podatności Van-Vlecka, χV V ; oraz
wkładu od nośników ładunku, χholes, który zawiera w sobie dodatnią podatność Pauliego
oraz ujemną diamagnetyczną podatność Landaua.

Przykład dopasowania danych podatności magnetycznej próbki La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4

o zawartości Ni y = 0,04 za pomocą wzoru (3.2) pokazany jest na rysunku 3.4. Dane eks-
perymentalne zaznaczone są kółkami, dopasowanie za pomocą wzoru (3.2) pokazane jest
czerwoną linią ciągłą, linia przerywano-punktowa przedstawia krzywą uniwersalną Funiv,
zaś linia przerywana pokazuje podatność Curie.

Wzór (3.2), zawierający podatność Curie, pozwala dobrze opisać zależności doświad-
czalne dla małej zawartości domieszki y, w zakresie od 0 do 0,09. Jak będzie pokazane
poniżej, dla większych y konieczna jest modyfikacja tego wzoru; między innymi, ko-
nieczne jest zastąpienie podatności Curie podatnością Curie-Weissa.

Parametry dopasowywania wzoru (3.2), χ0, Tmax, Aspin oraz C w funkcji zawartości
Ni pokazane są na rysunku 3.5. Linie narysowane są dla lepszej wizualizacji ewolucji
parametrów. Niezależna od temperatury wielkość χ0 zmienia się prawie liniowo ze wzro-
stem y [rys. ˚ ffig:NakanoPar(a)]. Na rysunku 3.5(b) pokazane jest zachowanie wielkości
Tmax. Dla niskich zawartości Ni (0 ≤ 0,06) wielkość Tmax jest praktycznie stała. Dla
wyższych y Tmax zaczyna gwałtownie spadać, i zanika dla y > 0,08. Zmianie wartości
Tmax towarzyszy jednoczesna ewolucja współczynnika Aspin [rys. 3.5(c)], wielkość któ-
rego pozostaje prawie stałą poniżej wartości y ≈ 0,03, dalej zaczyna powoli spadać, aż w
końcu zanika powyżej y = 0,07.
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Rysunek 3.4: Zależność χ–χo w funkcji T dla próbki polikrystalicznej LS15CNO. Czer-
wona linia ciągła pokazuje dopasowanie danych eksperymentalnych według wzoru (3.2)
z następującymi parametrami χ0 = 1,003×10−4 emu/(Oe mol), Aspin = 5,155×10−5,
Tmax = 460 K and C = 2,845×10−3 (emu K)/(Oe mol). Linia przerywano-punktową
przedstawia krzywą uniwersalną Funiv z parametrami odpowiadającymi najlepszemu do-
pasowaniu, linia przerywana pokazuje zachowanie podatności Curie.

Zależności Tmax(y) oraz Aspin(y) świadczą o niszczeniu „magnetycznej integralno-
ści” płaszczyzn Cu-O przez podstawianie domieszki Ni do płaszczyzn. Zakładając, za mo-
delem Williamsa [59], że ewolucja Tmax z domieszkowaniem odzwierciadla ewolucję
temperatury otwierania się pseudoprzerwy w stanie normalnym, T ∗, można przypusz-
czać, że zaobserwowane zmniejszanie Tmax oraz Aspin sygnalizuje zanik pseudoprzerwy
dla zawartości Ni przewyższającej wartość yc, przy której zanika nadprzewodnictwo.

Wyniki badań niniejszej pracy sugerują, że domieszkowanie Ni ma wpływ na tem-
peraturę otwierania się pseudoprzerwy T ∗. Ten wynik kontrastuje z wynikami badań
dla próbek LSCO domieszkowanych Zn, dla których nie obserwuje się zmiany T ∗ ze
zmianą zawartości Zn [57, 131]. Według modelu „sera szwajcarskiego”, zaproponowa-
nego w pracy [61], w próbkach LSCO domieszkowanych Zn nadprzewodnictwo nisz-
czone jest lokalnie wokół domieszki Zn, zaś własności stanu normalnego, obejmujące
również pseudoprzerwę z niezmieniającą się temperaturą T ∗, zachowane są w dalszej
odległości od jonów Zn [60, 61]. Wyniki obecnej pracy sugerują, że w przypadku do-
mieszkowania Ni mamy do czynienia z innym obrazem, który jest bliższy zjawiska „roz-
cieńczenia” własności stanu normalnego (w tym pseudoprzerwy) w całej objętości mate-
riału [61]. Zamykanie się pseudoprzerwy następuje przy zawartości Ni powyżej wartości
yc, przy której zanika nadprzewodnictwo, co może sugerować istnienie jakiejś relacji po-
między pseudoprzerwą a nadprzewodnictwem.
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Rysunek 3.5: (a-d) Ewolucja parametrów dopasowania χ0, Tmax, Aspin oraz C ze zmianą
zawartości domieszki Ni w próbkach polikrystalicznych LS15CNO w zakresie y od 0 do
0,09. Linie pokazują przebieg ewolucji parametrów dopasowania z domieszkowaniem.

Parametr C, otrzymany z dopasowywania według wzoru (3.2) dla małych zawartości
Ni, pokazuje prawie liniową zależność w funkcji domieszki Ni dla y ≤ 0,07 [rys. 3.5(d)].
Szczegóły, dotyczące zmiany parametru C, są opisane poniżej.

3.2.2 Moment magnetyczny wprowadzany przez domieszkę Ni

Z powodu zaniku współczynnika Aspin [rys. 3.5(c)] składnik, zawierający ten współ-
czynnik we wzorze (3.2), przestaje odgrywać rolę w dopasowywaniu krzywych podat-
ności próbek o zawartości Ni y ≥ 0,09. Na rysunku 3.6(a) przedstawione są zależ-
ności podatności magnetycznej χ od temperatury, zmierzonej w polu magnetycznym
H = 1000 Oe, dla próbek o koncentracji Ni od 0,11 do 0,70. W tym zakresie domiesz-
kowania zachowanie krzywych podatności magnetycznej powyżej T ≈ 30 K może być
dobrze opisane za pomocą funkcji Curie-Weissa C/(T − θ),

χ = χ0 +
C

T − θ
, (3.3)
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Rysunek 3.6: (a) Temperaturowa zależność podatności magnetycznej χ, zmierzonej
w polu magnetycznym H = 1000 Oe, dla próbek o dużej koncentracji domieszki Ni
w związku polikrystalicznym La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4 (0,11 ≤ y ≤ 0,70). Linie ciągłe
demonstrują najlepsze dopasowanie krzywych podatności magnetycznej powyżej 30 K
za pomocą wzoru χ = χ0 + C/(T − θ). (b) Wykres zależności odwróconej podatno-
ści magnetycznej, zmierzonej w polu magnetycznym H = 1000 Oe, od temperatury dla
próbek o dużej zawartości Ni. Linie ciągłe demonstrują dopasowanie liniowe.

gdzie χ0 - niezależna od temperatury część podatności magnetycznej, C/(T − θ) -
podatność Curie-Weissa. Dopasowanie tego wzoru do danych doświadczalnych pokazane
jest na rysunku 3.6(a) przy pomocy żółtych ciągłych linii.

Dla oszacowania wielkości stałej Curie C wykonany został wykres temperaturowej
zależności odwrotności podatności magnetycznej, zmierzonej w polu magnetycznym
H = 1000 Oe, dla próbek o dużej zawartości Ni. Na rysunku 3.6(b) przedstawione są
dane dla wybranych składów. Dane zostały dopasowane przez funkcją liniową (linie cią-
głe).



3.2 Wpływ domieszki Ni na temperaturę otwierania się pseudoprzerwy 41

Nachylenie linii prostych dopasowanych do danych rysunku 3.6(b) zmienia się mono-
tonicznie ze zmianą y. Parametr C otrzymany z dopasowania pokazany jest w funkcji y
na rysunku 3.7(a). Zależność C(y) jest liniowa dla koncentracji Ni y ≤ 0,07, co oznacza,
że moment magnetyczny wprowadzany przez domieszkę Ni jest stały w tym zakresie y.
Wielkość efektywnego momentu magnetycznego peff może być otrzymana z następują-
cego wzoru:

C = y ×NA ×
p2eff
3kB

, (3.4)

gdzie NA - stała Avogadro, równa 6,02214×1023 mol−1, kB - stała Boltzmanna, równa
1,3806×10−23 J/K. Tak policzona wielkość efektywnego momentu magnetycznego w za-
kresie y ≤ 0,07 wynosi peff = (0,7 ± 0,05) µB na jon Ni [rys. 3.7(b)] i jest bliska
wartości 0,6 µB/Ni otrzymanej wcześniej [49]. Natomiast dla y > 0,07 wartość momentu
efektywnego rośnie, aż do osiągnięcia wartości ok. 1,6 µB/Ni.

Mały moment paramagnetyczny obserwowany dla y < 0,07 może być wytłumaczony
wiązaniem dziur z jonami Ni i tworzeniem tzw. stanów singletowych (singlet Zhanga-
Rice’a) [132] z efektywnym momentem magnetycznym 1/2 µB, tzn. podobnym do mo-
mentu magnetycznego wokół jonów Cu [65]. Jednak obraz mikroskopowy, zapropono-
wany w pracy [65], przewiduje wzrost peff , zaczynając od y równego koncentracji dziur
w systemie (n = 0,15) podczas gdy wyniki obecnej pracy świadczą, że peff zaczyna nagle
rosnąć dla y = 0,09, tzn. dla wartości sporo mniejszej od koncentracji dziur w systemie.

Wydaje się, że wzrost peff może być wytłumaczony tym, że w miarę zwiększania za-
wartości domieszek nie wszystkie jony domieszki wiążą dziury, stąd w systemie, oprócz
stanów singletowych zaczynają pojawiać się jony Ni w stanie wysokospinowym, które
dają wkład do uśrednionego pomiaru peff . Taka sytuacja może być związana, na przy-
kład, z faktem, że rozkład przestrzenny domieszek w układzie z natury swojej nie jest
zupełnie jednorodny. Jeśli w bezpośrednim lokalnym otoczeniu domieszki znajdą się
inne domieszki, gęstość nośników może nie być wystarczająca do utworzenia stanów sin-
gletowych z udziałem wszystkich tych domieszek.

Dla zawartości Ni y około 0,2 peff osiąga wartość około 1,6 µB/Ni [rys. 3.7(b)].
Taka wartość efektywna momentu magnetycznego (peff = g[S(S + 1)]1/2) jest bliższa
wartości oczekiwanej dla niskospinowego stanu domieszki S = 1/2, niż dla stanu wyso-
kospinowego S = 1, który jest przewidywany dla jonów Ni2+. Warto zauważyć jednak, że
mierzona podatność daje uśrednioną wielkość po wszystkich jonach Ni, w szczególności
tych, które wiążą dziury, tworząc stan singletowy. Wartość obserwowanego efektywnego
momentu magnetycznego peff , znajdującego się w pozycjach jonów Ni, jest superpozycją
stanów spinowych jonów Ni: stanu singletowego S = 0 oraz wysokospinowego S = 1.

Zależność innych parametrów dopasowania wzoru (3.3), w szczególności niezależ-
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Rysunek 3.7: (a) Stała Curie C, (b) efektywny moment magnetyczny peff , (c) niezależna
od temperatury część podatności magnetycznej χ0, oraz (d) temperatura θ w funkcji kon-
centracji domieszki Ni w próbkach polikrystalicznych La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4 w całym
zakresie domieszkowania. (a) linia prosta - liniowe dopasowanie zależności C(y) dla
koncentracji Ni y ≤ 0,07 daje wartość peff = 0,7 µB/jon Ni.

nej od temperatury części podatności magnetycznej χ0 oraz temperatury θ, od zawartości
Ni w próbkach polikrystalicznych La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4 w zakresie domieszkowania
od 0 do 0,7 jest prezentowana na rysunkach 3.7(c),(d). Parametr θ jest ujemny w całym
zakresie domieszkowania Ni od 0,11 do 0,70, co wskazuje na obecność antyferroma-
gnetycznych korelacji w tych materiałach. Wartość bezwzględna temperatury θ osiąga
maksymalną wielkość dla y ≈ 0,15 - 0,17, tzn. dla koncentracji Ni, która równa się
koncentracji dziur w badanym układzie. Obserwacja ta jest zgodna z obrazem pułapko-
wania dziur przez jony Ni. W ramach takiego modelu pułapkowanie dziur przez jony Ni
w układzie La1,85Sr0,15CuO4 prowadzi do powstania lokalnego uporządkowania antyfer-
romagnetycznego w płaszczyznach Cu-O [65, 133]. Im więcej wprowadzono jonów Ni
do układu, tym więcej dziur jest zlokalizowanych, a zatem tym większa jest wartość bez-
względna temperatury θ. Gdy wszystkie dziury zostaną zlokalizowane, tzn. y równa się
koncentracji dziur, nie ma dalszej możliwości zwiększania korelacji antyferromagnetycz-
nych między spinami Cu. Efekt ten może wytłumaczyć dlaczego wartość bezwzględna
temperatury θ przestaje rosnąć ze zwiększaniem koncentracji Ni y powyżej 0,15 - 0,17.

Dodawanie jonów Ni do układu oznacza wprowadzenie momentów magnetycznych
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o spinie S = 1 w już istniejącą sieć Cu-O z obszarami lokalnie uporządkowanymi anty-
ferromagnetycznie. Obniżanie wartości |θ| ze wzrostem y powyżej 0,17 prawdopodobnie
wskazuje na niszczenie uporządkowania antyferromagnetycznego przez jony Ni o stanie
wysokospinowym S = 1 [134].
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3.3 Optymalna grubość warstw La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4

Badane w obecnej pracy warstwy zostały osadzone metodą ablacji laserowej (podroz-
dział 2.1.2) z tarcz ceramicznych La1,85Sr0,15CuO4 domieszkowanych Ni w zakresie od
0 do 9 %. Wytworzono od 3 do 6 warstw o każdej koncentracji Ni, do analizy wybrano
warstwy o najwyższym Tc oraz najmniejszej oporności.

Oprócz parametrów osadzania warstwy (podrozdział 2.1.2) jednym z głównych czyn-
ników wpływających na jakość i własności warstwy jest jej grubość. Aby dobrać grubość
najbardziej optymalną dla nadprzewodnictwa osadzone zostały warstwy o zawartości Ni
y = 0; 0,01; 0,02 o podobnych parametrach osadzania i o różnym czasie osadzania, czyli
o różnej grubości warstwy d w zakresie od 22 nm do 233 nm.

Na rysunku 3.8 przedstawione zostały zależności podstawowych parametrów warstw
nadprzewodzących o różnej grubości. Wielkość stałej sieci c dla warstw o różnej kon-
centracji Ni zależy od grubości warstwy i zmienia się monotonicznie ze zmianą grubości
[rys. 3.8(a)]. Rysunek 3.8(b) przedstawia zależność temperatury krytycznej w połowie
przejścia nadprzewodzącego T 50

c jako funkcję grubości warstwy, błędy pionowe okre-
ślają szerokość przejścia nadprzewodzącego. Dla wszystkich badanych zawartości Ni
najwyższą temperaturę krytyczną mają warstwy o grubości 109 nm. Parametrem czę-
sto używanym do oceny jakości warstw metalicznych jest tzw. oporność zredukowana
(ang. residual resistivity ratio - RRR), czyli stosunek oporności zmierzonej w tempe-
raturze pokojowej, do oporności w niskiej temperaturze, która jest określona w dużym
stopniu przez rozpraszanie na defektach (tutaj użyjemy temperatury nieco powyżej Tc,
czyli T = 50 K). Im wyższe RRR, tym jakość warstw jest lepsza. Zależność takiej opor-
ności zredukowanej, ρ300/ρ50, od grubości warstwy d dla różnych koncentracji Ni jest
przedstawiona na rysunku 3.8(c). Największą wartość RRR, a więc najlepszą jakość,
mają warstwy o grubości d = 109 nm. W celu znalezienia możliwych korelacji pomiędzy
temperaturą krytyczną a strukturą krystaliczną na rysunku 3.8(d) przedstawiona została
zależność temperatury krytycznej w funkcji stałej sieci c dla warstw o różnej grubości i
różnej zawartości Ni. Pomimo pewnego rozrzutu danych widzimy, że domieszkowanie Ni
prowadzi do zmniejszania wartości Tc wraz z kurczeniem się sieci krystalicznej wzdłuż
osi c dla warstw o różnej grubości. Taką zmianę również zaobserwowano w tarczach cera-
micznych, z których warstwy zostały osadzone. Już na etapie pomiarów rentgenowskich
i wyznaczenia stałej sieci c możemy mniej więcej oszacować zakres wartości temperatury
krytycznej.

Na rysunku 3.9 przedstawione są mapy sieci odwrotnej refleksu (006) w okolicach
kąta 2θ ≈ 40,8◦ dla warstw La1,85Sr0,15CuO4 o grubości 45 nm (a), 109 nm (b) oraz
196,6 nm (c). „Rozciągnięcie” mapy w kierunku pionowym oznacza, że mamy duży
rozrzut wartości stałej sieci c. Obserwowana niejednorodność stałej sieci c zachodzi naj-
prawdopodobniej przy granicy z powierzchnią. Rozrzut ten jest bardzo duży w przypadku



3.3 Optymalna grubość warstw La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4 45

13.22

13.23

13.24

13.25

13.26

13.27

13.28
0 50 100 150 200 250

0 50 100 150 200 250
0

10

20

30

40

0 50 100 150 200 250

0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

d (nm)

(a)

 

 

c 
(Å

)
       targets        films

y = 0 y = 0
0.01 0.01
0.02 0.02

La1.85Sr0.15Cu1-yNiyO4

(b)

d (nm)

 

 

T50 c
 (K

)

d (nm)

(c)

30
0/

50
 

 

13.22 13.24 13.26
0

10

20

30

40

        films
22.5 nm
45 nm
77.5 nm
109 nm
162.5 nm
196.6 nm
233 nm

                    targets
y = 0 0.01 0.02

(d)

T50 c
 (K

)
 

 

c (Å)

Rysunek 3.8: Zależność stałej sieci c (a), temperatury krytycznej Tc (b) oraz RRR (c) od
grubości d warstw La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4 dla y = 0, 0,01, 0,02. (d) Wykres zależności
temperatury krytycznej T 50

c w funkcji stałej sieci c.

najcieńszej próbki o grubości 45 nm [rys. 3.9(a)]. W zasadzie mógłby on być wywo-
łany chemiczną niejednorodnością warstwy, ale wówczas niezrozumiałe byłoby, dlaczego
taka chemiczna niejednorodność znika, gdy osadzamy grubsze warstwy [rys. 3.9(b-c)].
Dlatego wydaje się, że obserwowany efekt wywołany jest przez naprężenia, pochodzące
od niedopasowania stałych sieci podłoża i warstwy. Naprężenia takie powinny być naj-
większe w bardzo cienkich warstwach, i stopniowo powinny zanikać w miarę wzrostu
grubości warstw. I tak właśnie się dzieje: w próbce o grubości 109 nm jeszcze występują
naprężenia, ale jest ich już bardzo mało [rys. 3.9(b)]. Takie niewielkie naprężenie wy-
daje się być korzystne dla nadprzewodnictwa, sądząc po najwyższym Tc uzyskanym dla
warstw o tej grubości.

Na rysunku 3.9(c) już nie obserwujemy pionowego rozciągnięcia mapy, co świadczy
o relaksacji naprężeń w tej grubej warstwie. Z kolei w poziomym kierunku mapa zaczyna
się robić wydłużona, co oznacza, że dla warstwy o grubości 196,6 nm występuje struk-
tura mozaikowa, której na rysunku 3.9 (a) i (b) nie ma, albo jest ona słabsza. Struktura
mozaikowa charakteryzuje się obecnością małych krystalitów (ziaren), między którymi
występują dobrze zaznaczone granice. Obecność takich granic pogarsza jakość warstwy,
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Rysunek 3.9: Mapy sieci odwrotnej refleksu (006) warstw La1,85Sr0,15CuO4 o grubości
45 nm (a), 109 nm (b), 196,6 nm (c). Obrazki AFM warstw o grubości 45 nm (d), 109 nm
(e), 196,6 nm (f).

bo prowadzi do rozpraszania nośników na granicach ziaren; prowadzi to także do zmniej-
szenia Tc.

Oprócz oszacowania obecności naprężeń w warstwach mapy sieci odwrotnej pozwa-
lają na policzenie stałych sieci a i c podłoża oraz warstwy. Oszacowania takiego nie
można wykonać dla najcieńszej warstwy z powodu dużego rozrzutu wartości stałej c.
Natomiast dla grubszych warstw policzone zostały wartości stałych sieci a i c: a =
3,771(4) i c = 13,2330(4) dla d = 109 nm, oraz a = 3,770(4) i c = 13,2336(4) dla d =
196,6 nm. Stałe sieci podłoża dla jednej i drugiej warstwy są takie same i wynoszą a =
3,7505(4) oraz c = 12,6354 (1).

Obecność wyraźnej struktury mozaikowej w warstwie o grubości 196,6 nm możemy
obserwować również na zdjęciu z mikroskopu sił atomowych (ang. Atomic Force Mi-

croscopy - AFM) [rys. 3.9(f)], które pozwala zobrazować ukształtowanie powierzchni
warstw. Takie zdjęcia przedstawione są na rysunku 3.9 dla warstw o grubości 45 nm (d),
109 nm (e), 196,6 nm (f). Ewidentną jest różnica w kształcie powierzchni dla tych warstw.
Podczas gdy dla najcieńszej warstwy o grubości 45 nm powierzchnia jest dość płaska i
granice między ziarnami nie są dobrze ukształtowane, dla grubszej próbki (d = 109 nm)
już obserwujemy formowanie lepiej zdefiniowanych granic ziaren i gdzieniegdzie nad po-



3.4 Własności warstw La1,85Sr0,15CuO4 domieszkowanych Ni 47

wierzchnią zaczynają rosnąć trójwymiarowe krystality. Dla najgrubszej warstwy o gru-
bości d = 196,6 nm obserwuje się dobrze zdefiniowaną strukturę mozaikową.

Podsumowując, możemy wywnioskować, że przeprowadzona analiza otrzymanych
danych dla próbek o różnej grubości pokazuje, że warstwy o najlepszych parametrach
nadprzewodzących mają grubość około 109 nm.

3.4 Własności warstw La1,85Sr0,15CuO4 domieszkowanych
Ni

Zgodnie z wynikami opisanymi w rozdziale 3.3 ustaliliśmy optymalną grubość warstw,
osadzanych z targetów La1,85Sr0,15CuO4 domieszkowanych Ni w miejsce Cu na 109 nm.
Uważamy, że obecność Ni w tarczy nie prowadzi do istotnej zmiany ilości materiału osa-
dzanego na podłożu podczas ablacji laserowej, stąd liczymy, że grubość wszystkich osa-
dzonych warstw domieszkowanych Ni jest taka sama, czyli około 109 nm. Kolejny roz-
dział poświęcony jest analizie danych, otrzymanych dla warstw La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4

w zakresie domieszkowania 0 ≤ y ≤ 0,09 i o grubości d ≈ 109 nm.

Rysunek 3.10 przedstawia zależności stałej sieci c w funkcji zawartości Ni dla tar-
getów ceramicznych i osadzonych z nich warstw. Linie ciągłe pokazują dopasowanie
liniowe otrzymanych wartości. W całym zakresie domieszkowania stała c pozostaje li-
niową funkcją y dla tarcz i dla warstw. Ze wzrostem stężenia Ni w próbkach struktura
krystaliczna ulega zmianie: zachodzi kurczenie się sieci krystalicznej wzdłuż osi c. Stała
sieci c maleje z szybkością 6.6×10−3 Å dla tarcz oraz 6.4×10−3 Å dla warstw, czyli
w obu przypadkach około 0,05% wartości stałej sieci c na 1% Ni (rys. 3.10).

Ponieważ stała sieci c dla warstw w funkcji zawartości domieszki Ni, y, ma podobne
zachowanie do zależności c(y) dla targetów ceramicznych (rys. 3.10), należy przypusz-
czać, że koncentracja Ni w warstwach jest podobna do stężenia Ni w targetach polikrysta-
licznych, z których wytworzone zostały opisywane warstwy. Natomiast dla wszystkich
y obserwujemy jednakowe zwiększenie stałej sieci warstw w stosunku do stałej sieci tar-
getów, co wywołane jest wbudowanymi do warstw naprężeniami, jak było to opisywane
w poprzednim rozdziale.

Na warstwach LS15CO, domieszkowanych Ni, wykonane zostały pomiary oporu elek-
trycznego. Zależność oporności ρ w płaszczyźnie ab, znormalizowanej do wartości opor-
ności w temperaturze pokojowej, ρ300, w funkcji temperatury T w zerowym polu ma-
gnetycznym przedstawiona jest na rysunku 3.11. Zwiększenie stężenia domieszki Ni
w warstwach prowadzi do zmniejszenia temperatury krytycznej, aż do zaniku nadprze-
wodnictwa. Jednocześnie obserwujemy też zwiększenie oporu elektrycznego w niskich
temperaturach, co prowadzi dla dużych zawartości domieszki do stanu izolującego.

Przedstawienie ewolucji własności transportowych rozpoczniemy od własności warstw
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nym warstw La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4 o różnej koncentracji Ni.
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w obszarze nadprzewodzącym. Z danych pomiarów oporu elektrycznego policzone zo-
stały podstawowe parametry charakteryzujące warstwy: temperatura krytyczna w po-
łowie przejścia nadprzewodzącego T 50

c , oporność zredukowana ρ300/ρ50 oraz oporność
resztkowa ρ0. Oporność resztkowa została zdefiniowana jako wielkość ekstrapolowana do
temperatury T = 0 z liniowej zależności ρ(T ) w zakresie temperatur od 150 K do 300 K.
Wyniki przedstawione są na rysunku 3.12. Zależność T 50

c od y w przypadku warstw
oraz targetów ma charakter liniowy [rys. 3.12(a)], ponadto szybkość zmiany temperatury
krytycznej z domieszkowaniem jest porównywalna dla targetów (8,4(4) K/at.%Ni) i dla
warstw (8,5(4) K/at.%Ni). Tym niemniej temperatura krytyczna zanika szybciej w war-
stwach, niż w targetach i dąży do zera przy zawartości domieszki y ≈ 0,038.
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Rysunek 3.12: Zależność temperatury krytycznej w połowie przejścia nadprzewodzącego
T 50
c (a), oporności zredukowanej ρ300/ρ50 (b), oraz oporności resztkowej ρ0 (c) w funk-

cji koncentracji domieszki Ni y. (d) Wykres zależności temperatury krytycznej T 50
c od

oporności resztkowej ρ0.

Na rysunku 3.12(b) pokazana jest zależność innego ważnego parametru wskazującego
na ogólną jakość warstw – oporności zredukowanej, ρ300/ρ50, w funkcji y. Podczas gdy
dla targetów wielkość ta jest prawie niezmienna w granicach błędu, dla warstw oporność
zredukowana maleje niemal o czynnik 2 w zakresie domieszkowania od y = 0 do y = 0,04.
Wychodząc z założenia, że wszystkie warstwy o różnym stężeniu Ni są takiej samej gru-
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bości, wynik ten wskazuje na zwiększanie rozpraszania na defektach wraz ze wzrostem y.
Najbardziej naturalne wydawałoby się, że to właśnie domieszki Ni są tymi defektami, ale
mogą to być również inne defekty wywołane domieszkowaniem. Warto zwrócić uwagę
na fakt, że w przypadku targetów nie obserwujemy tego zjawiska, ponieważ silne roz-
praszanie międzyziarnowe i brak uporządkowania ziaren w próbkach polikrystalicznych
uniemożliwia dokładny pomiar oporności w płaszczyźnie ab.

Bezpośrednio na obecność defektów w warstwach wskazuje wielkość oporności reszt-
kowej, ρ0, której zależność od zawartości Ni pokazana została na wykresie [rys. 3.12(c)].
W ewidentny sposób widać wzrost wielkości oporności resztkowej ze zwiększeniem stę-
żenia Ni, zwłaszcza dla wyższych składów dla próbek nienadprzewodzących. Dla próbek
nadprzewodzących obserwuje się korelację pomiędzy wzrostem oporności resztkowej, a
spadkiem temperatury krytycznej, przedstawionym na rysunku 3.12(a), co jasno wska-
zuje na wpływ domieszki Ni na powstanie defektów i procesy lokalizacyjne, zachodzące
w warstwach.

Na rysunku 3.12(d) zaprezentowana jest zależność temperatury krytycznej w funk-
cji oporności resztkowej, przy czym punkty dla warstw o tym samym y zaznaczone są
tym samym kolorem. Podobny charakter zachowania był zaobserwowany dla warstw
La1,85Sr0,15CuO4 domieszkowanych Zn (rysunek 5 w pracy [135]). Obserwujemy nało-
żenie się dwóch rożnych zależności Tc od ρ0. Jedna z nich to zmiana Tc w funkcji ρ0 dla
różnych zawartości Ni, druga zaś - to zmiana Tc w funkcji ρ0 dla ustalonego y. Pierwsza
zależność, pokazana linią przerywaną, odzwierciadla przewidywane zachowanie krzywej
według teorii Abrikosova-Gorkova, która określa wpływ rozpraszania na domieszkach na
rozrywanie par Coopera [45]. Natomiast druga zależność, czyli zmiana Tc dla ustalonego
y, nie jest związana z wpływem domieszki Ni na nadprzewodnictwo, lecz najprawdo-
podobniej wywołana jest obecnością innych defektów, które wbudowują się do warstw
w sposób przypadkowy w trakcie wzrostu. Takimi defektami, powodującymi zmianę
oporności resztkowej oraz Tc, mogą być naprężenia sieci krystalicznej oraz luki po tlenie.

Obecnie przedstawimy ewolucje temperaturowej zależności oporności ze wzrostem y

w obszarze, w którym zanika nadprzewodnictwo (rys. 3.11). Opis oparty jest o wyniki,
zmierzone dla warstw z najmniejsza opornością dla danego y tak, by zminimalizować
wpływ defektów innych niż domieszka Ni.

Rysunek 3.13(a) przedstawia zależność logarytmu oporności w funkcji temperatury
w potędze -1/3. Widzimy, że w przypadku warstw o dużej zawartości domieszki
(y = 0,07 - 0,09) w obszarze niskich temperatur oporność opisana jest zależnością ty-
pową dla przewodnictwa hoppingowego:

ρ = ρ0 exp

[
T0

T

]p
. (3.5)
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We wzorze tym p = 1/3, zaś T0 jest parametrem dopasowania, który jest odwrotnie
proporcjonalny do długości lokalizacji ξ zgodnie z relacją:

kBT0 ≃
D

N(EF )ξD
, (3.6)

gdzie N(EF ) jest jednoelektronową gęstością stanów na powierzchni Fermiego, ξ -
długością lokalizacji, zaś p zależy od wymiarowości układu D tak, że p = (D + 1)−1.

Podobne rozważania dla wyższych zawartości domieszki Ni już omówione zostały
w rozdziale 3.1 dla próbek ceramicznych czyli tarcz, z których zrobione zostały badane
warstwy, przy czym w przypadku tarcz dla dużych zawartości domieszki Ni otrzymano
wykładnik p = 1/4, wskazujący na hopping trójwymiarowy. Jednakże, wyniki otrzymane
dla warstw pokazują jednoznacznie, że w rzeczywistości mamy do czynienia z wykładni-
kiem p = 1/3, czyli z przewodnictwem hoppingowym dwuwymiarowym, zaś w przypadku
próbek ceramicznych najprawdopodobniej rozpraszanie na granicach ziaren modyfikuje
ten wynik.
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Rysunek 3.13: (a) Zależność logarytmu oporności w funkcji T−1/3 dla próbek o zawar-
tości Ni 0,05 ≤ y ≤ 0,09. Żółte linie ciągle pokazują dopasowanie liniowe w niskich
temperaturach. (b) Przewodność znormalizowana do wartości w temperaturze pokojo-
wej w funkcji logarytmu temperatury dla różnych koncentracji domieszki Ni. Linie kre-
skowane pokazują liniowe dopasowanie w niskich temperaturach. We wstawce wykres
zależności przewodności σ w T = 1 K od zawartości Ni y.
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Liniowe dopasowanie krzywych na rysunku 3.13(a) według wzoru (3.5) w niskich
temperaturach pozwala na wyznaczenie parametru T0. Wartości T0 otrzymane zostały dla
próbek w okolicy przejścia metal-izolator czyli dla zawartości domieszki Ni
0,05 ≤ y ≤ 0,09. Im wyższe jest T0, tym bardziej zlokalizowany jest nośnik i tym
krótszy jest zasięg hoppingu. Warto tu zauważyć, że dla próbek o mniejszej zawartości
domieszki (y = 0,05, 0,06) obszar, w którym można wykonać dopasowanie liniowe jest
bardzo ograniczony; również wartość otrzymanego T0 jest bardzo mała (poniżej 10 K).
Sugeruje to, że być może wraz z dalszym obniżaniem temperatury próbki te wcale nie
okażą się izolujące, lecz metaliczne.

W celu sprawdzenia tej możliwości na rysunku 3.13(b) wykreślono zależność prze-
wodnictwa w płaszczyźnie ab w funkcji lnT dla warstw z okolicy przejścia metal-izolator.
Jak pokazuje rysunek, niskotemperaturowe dane dla próbek o y < 0,07 można w przybli-
żeniu opisać wzorem:

σ(T ) = σ(T0) + A ln

[
T

T0

]
, (3.7)

Zależność taka przewidywana jest dla nieuporządkowanych dwuwymiarowych ukła-
dów metalicznych, w których nieporządek prowadzi do zjawisk „słabej lokalizacji” oraz
wzmocnienia oddziaływań elektron-elektron [136]. Współczynnik A jest parametrem,
zawierającym w sobie kilka składników zależnie od tego, które z tych zjawisk (lokaliza-
cja lub oddziaływania) dominują w danym materiale (wzór (6.2) w pracy [136]). Aby
wyznaczyć poszczególne człony tego współczynnika należałoby przeprowadzić pomiary
magnetooporu, co nie wchodziło już w zakres niniejszej rozprawy. Tym niemniej, sam
fakt, że przewodnictwo maleje ze wzrostem zawartości domieszki Ni, sugeruje, że istotną
rolę może tu odgrywać rozpraszanie spinowe nośników. Zgodnie z teoriami oddziaływań
elektron-elektron rozpraszanie spinowe powinno prowadzić do niszczenia tzw. kanału
trypletowego oddziaływań cząstka-dziura [136]. W wyniku powinno to dawać dodatnią
wartość współczynnika A we wzorze (3.7), co właśnie obserwujemy. Rozpoczęte ostat-
nio wstępne pomiary magnetooporu dla naszych warstw wskazują, że magnetoopór jest
ujemny i w dużym stopniu izotropowy [137]. Potwierdza to ważną rolę rozpraszania
spinowego, najprawdopodobniej prowadzącego do przejścia metal-izolator w badanym
układzie.

Powyższe rozważania zakładają, że domieszka Ni nie powoduje zmiany koncentracji
nośników w pasmie, która mogłaby prowadzić do przejścia metal-izolator. W ramach
obecnej rozprawy nie wykonywano pomiarów współczynnika Halla RH (będą one te-
matem przyszłym badan). Natomiast, opisane w literaturze badania dla próbek polikry-
stalicznych pokazują, że domieszkowanie Ni wprowadza wprawdzie zmiany do wartości
koncentracji Halla, 1/RH , ale są one niewielkie, o czynnik 2 do 3,5 razy słabsze, niż
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zmiany wywołane podstawieniami domieszek trójwartościowych, takich jak Ga, Co lub
Fe [138]. Najprawdopodobniej zmiany te wynikają z tworzenia stanów singletowych typu
Ni2+L, które prowadzą do lokalizacji dziur. Zatem, wydaje się, że uzasadniony jest wnio-
sek, że rozpraszanie spinowe odgrywa główną rolę w procesie przejścia metal-izolator.

Dopasowując zależność (3.7) do danych doświadczalnych w niskich temperaturach
możemy wyznaczyć σ w punkcie lnT = 0 czyli w temperaturze T = 1 K. Aby wyelimino-
wać błędy związane z pomiarem grubości warstw wartość σ w temperaturze 1 K została
zmodyfikowana zgodnie z relacją:

σ1K ≡

(
σfit
ab

σ300
ab

)
σ̄300 (3.8)

gdzie σfit
ab - wartość przewodnictwa w punkcie lnT = 0 [rys. 3.13(b)], σ300

ab - wartość
przewodnictwa w temperaturze pokojowej, σ̄300 - uśredniona wartość w temperaturze po-
kojowej dla zakresu domieszkowania próbek nienadprzewodzących.

Zależność takiej zmodyfikowanej wartości σ1K od zawartości domieszki Ni przedsta-
wiona została we wstawce rysunku 3.13(b). Przeprowadzona na podstawie tych wyników
liniowa ekstrapolacja do σ1K = 0 pozwala na oszacowanie, że przejście metal-izolator dla
badanego układu następuje w okolicach zawartości Ni yMI ≈ 0,07.

Dane pomiarowe dla układu La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4 opisane w obecnym rozdziale
możemy podsumować w postaci diagramu fazowego, pokazanego na rysunku 3.14.
Diagram ten obrazuje, w jaki sposób zachodzi przejście od obszaru warstw nadprzewo-
dzących poprzez metaliczne do warstw izolujących. Tc, Tmax oraz T0 – są to tempera-
tury charakterystyczne badanego układu. Obszar S pokazuje zakres próbek nadprzewo-
dzących, dla których w wysokich temperaturach obserwujemy otwarta pseudoprzerwę.
W obszarze próbek metalicznych, M, dla y > 0,06 następuje zanikanie pseudoprzerwy.
Powyżej y ≈ 0,07 mamy do czynienia z obszarem próbek izolujących, I.

Powyższy diagram ilustruje ciekawą korelację własności magnetycznych i transpor-
towych badanego układu. Mianowicie, w pobliżu przejścia metal izolator, przy y ∼ 0,07,
następuje także zanik pseudoprzerwy. Ponadto, w obszarze próbek metalicznych C(y)

jest liniowe oraz efektywny moment magnetyczny jest stały (rys. 3.7). Natomiast w ob-
szarze próbek izolujących C oraz peff zaczynają gwałtownie wzrastać.

Na podstawie tych korelacji możemy wyciągnąć dwa ważne wnioski. Po pierwsze,
przejście metal-izolator, które jest spowodowane silnym rozpraszaniem spinowym, naj-
prawdopodobniej związane jest ze wzrostem, wraz z domieszkowaniem, koncentracji jo-
nów domieszki Ni w stanie wysokospinowym S = 1. Świadczy o tym wzrost peff tuż
po przejściu metal-izolator. Zauważmy tez, że zjawisko niszczenia pseudoprzerwy także
zachodzi w pobliżu przejścia metal-izolator, a wiec najprawdopodobniej związane jest ze
wzrostem koncentracji jonów o S = 1.
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Rysunek 3.14: Diagram fazowy układu La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4. Skala pionowa po le-
wej pokazuje wartości temperatury krytycznej Tc dla próbek nadprzewodzących (punkty
żółte) oraz temperaturę otwierania się pseudoprzerwy Tmax (punkty niebieskie). Skala
pionowa po prawej pokazuje wartości parametru dopasowania T0 (punkty zielone), który
jest odwrotnie proporcjonalny do długości lokalizacji ξ według wzoru 3.6 i pokazuje gra-
nicę przejścia od stanu metalicznego do izolującego.

Drugi istotny wniosek dotyczy relacji pomiędzy zanikiem fazy nadprzewodzącej oraz
zanikiem pseudoprzerwy. Nasz diagram fazowy pokazuje, że nadprzewodnictwo zanika
dla koncentracji domieszki dwa razy mniejszej, niż ta, przy której obserwujemy zanik
pseudoprzerwy. Zatem, albo obie fazy nie są ściśle ze sobą związane, albo nadprzewod-
nictwo jest znacznie czulsze na zakłócenia spinowej natury płaszczyzn CuO, niż pseudo-
przerwa. Oczywiście należy tu podkreślić, że rozpraszanie spinowe istnieje także w fazie
nadprzewodzącej. Jest ono prawdopodobnie wywołane niezupełnie zerowym momen-
tem magnetycznym w tej fazie wprowadzanym przez Ni (peff = 0,7 µB/jon Ni), oraz, być
może, niewielką przymieszką jonów o S = 1. Właśnie to rozpraszanie spinowe prawdopo-
dobnie niszczy nadprzewodnictwo. Pozostaje zatem kwestią do zbadania w przyszłości,
dlaczego faza pseudoprzerwy nie jest także niszczona przez to rozpraszanie.
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3.5 Podsumowanie

1. Otrzymane zostały próbki La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4 w postaci targetów ceramicz-
nych (0 ≤ y ≤ 1) oraz warstw (0 ≤ y ≤ 0,09).

2. Pomiary rentgenowskie okazały, że zarówno próbki polikrystaliczne, jak i wytwo-
rzone z nich warstwy, mają fazę tetragonalną oraz nie posiadają faz obcych. Stałe sieci
zmieniają się liniowo ze zmianą koncentracji domieszki Ni. Szybkość zmiany stałej sieci
c ze wzrostem y jest podobna dla targetów i warstw, co sugeruje zbliżoną zawartość do-
mieszki.

3. Pomiary oporności ujawniły, że wraz ze wzrostem y temperatura krytyczna obniża
się z podobną szybkością w warstwach i próbkach polikrystalicznych. Prowadzi to do za-
niku nadprzewodnictwa i przejścia do fazy izolującej, w której transport elektryczny w ni-
skich temperaturach odbywa się poprzez hopping w dwóch wymiarach. Nadprzewodnic-
two niszczone jest najprawdopodobniej przez rozpraszanie spinowe, które wywołane jest
niezerowym momentem magnetycznym, wprowadzanym przez Ni (peff = 0,7 µB/jon Ni).

4. Moment magnetyczny, wprowadzany przez jony Ni, jest stały i równa się 0,7µB na
jeden jon Ni dla małych wartości y (y ≤ 0,07), natomiast dla wyższych koncentracji Ni
moment magnetyczny gwałtownie wzrasta do wartości około 1,6 µB/jon Ni i jest bliższy
momentu oczekiwanego dla spinu S = 1/2 niż dla spinu S = 1.

5. Podstawianie niklu do La1,85Sr0,15CuO4 powoduje nagły spadek temperatury otwie-
rania się pseudoprzerwy T ∗ dla y > 0,05 oraz zanik pseudoprzerwy dla y = 0,07. Zjawisko
niszczenia pseudoprzerwy zachodzi w pobliżu przejścia metal-izolator, a wiec najpraw-
dopodobniej związane jest ze wzrostem koncentracji jonów domieszki Ni w stanie wyso-
kospinowym S = 1.

6. Diagram fazowy (rys. 3.14) pokazuje, że nadprzewodnictwo zanika dla koncentra-
cji domieszki dwa razy mniejszej, niż ta, przy której obserwujemy zanik pseudoprzerwy.
Fakt ten może być interpretowany dwojako: albo obie fazy nie są ścisłe ze sobą związane,
albo nadprzewodnictwo jest znacznie czulsze na zakłócenia spinowej natury płaszczyzn
CuO, niż pseudoprzerwa.
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Rozdział 4

Wpływ domieszek Co, Ni, Cu na
własności monokryształów
FeTe0,65Se0,35

4.1 Wstępna charakterystyka monokryształów - X-Ray,
EDX, podatność

Pomiary dyfrakcji rentgenowskiej wykazują, że wszystkie niedomieszkowane mo-
nokryształy chalkogenku żelaza Fe1−yMyTe0,65Se0,35 w całym zakresie domieszkowania
M = Co, Ni, Cu mają fazę tetragonalną P4/nmm, o strukturze typu PbO. W kryszta-
łach zidentyfikowano także małą objętość wytrąceń faz o składzie chemicznym Fe3O4

oraz Fe7(SeTe)8, które bardzo często obserwuje się w chalkogenkach na bazie żelaza
[22, 31, 75, 84, 90–92]. Obecność wytrąceń heksagonalnych Fe7(SeTe)8 została zaobser-
wowana w trakcie analizy wyników otrzymanych z pomiarów elektronowej mikroskopii
transmisyjnej (TEM) pokazanych na rysunkach 4.1(a),(b) [92]. Porównanie ilości i jako-
ści takich wytrąceń w kryształach SC i FC pozwala na stwierdzenie, że całkowita objętość
fazy heksagonalnej Fe7(SeTe)8 jest podobna w obu przypadkach, i wynosi 5 - 6 %, nato-
miast rozmiar i rozkład tych wytrąceń jest nieco inny. W próbkach SC rozmiar pojedyn-
czych wytrąceń wynosi 10 nm, natomiast wytrąceń tych ilościowo jest stosunkowo mało.
W przypadku próbek FC takie wytrącenia mają mniejsze rozmiary, od 1 do 3 nm, i jest
ich więcej [92]. Szczegóły pomiarów rentgenowskich można znaleźć w pracy doktorskiej
dr D.J. Gawryluka [120].

Z pomiarów krzywej odbić, mierzonej dla linii dyfrakcyjnej 004, wynika, że sze-
rokość połówkowa refleksu Bragga w połowie jego wysokości (FWHM), ∆ω, wynosi
1,7 arc min dla monokryształów SC oraz 6 arc min dla FC [92]. Świadczy to o większej
jednorodności i znacznie lepszej jakości krystalograficznej próbek SC.

Pomiary ilościowego składu chemicznego monokryształów za pomocą spektroskopii

57
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Rysunek 4.1: Zdjęcia TEM płaszczyzny ab próbek SC (a) oraz FC (b) [92]. (a) Ob-
szar matrycy tetragonalnej (górna część) oraz wytrącenia heksagonalne o wielkości około
10 nm (w dolnej części). (b) Tetragonalny pasek i obszar heksagonalny o rozmiarze na-
nometra, a także obszar pośredni (wskazany przez sześciobok).
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Rysunek 4.2: Temperaturowa zależność części urojonej (a) i rzeczywistej (b) podatności
AC dla próbek Fe1+δTe0,65Se0,35 typu SC i FC.
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EDX (podrozdział 2.2.2) pokazują, że w badanych monokryształach nie zaobserwowano
nadmiaru żelaza, oraz, że jony Co, Ni i Cu efektywnie podstawiają jony żelaza. Zawartość
Fe+M (M = Co, Ni, Cu) wynosi 1,01(3) dla próbek SC oraz 0,99(3) dla próbek FC.
Stosunek Te:Se jest, w granicach błędu, również bliski do nominalnego 0,65(2):0,35(2).

Rysunek 4.2 pokazuje temperaturową zależność znormalizowanej podatności AC,
zmierzonej w polu magnetycznym 1 Oe i częstotliwości 10 kHz, dla niedomieszkowa-
nych próbek SC i FC. Interesującym jest fakt, że próbki FC, które są niejednorodne
oraz mają gorszą jakość krystaliczną, wykazują jednocześnie lepsze własności nadprze-
wodzące: temperatura krytyczna Tc jest nieco wyższa, i szerokość przejścia nadprzewo-
dzącego jest zdecydowanie mniejsza, niż w przypadku próbek SC [rys. 4.2(b)]. Wyniki
te sugerują, że objętość fazy nadprzewodzącej w próbkach SC jest mniejsza. Więcej
szczegółów na temat pomiarów podatności monokryształów, badanych w obecnej pracy,
można znaleźć w literaturze [22, 32, 120].

4.2 Wybrane własności niedomieszkowanych próbek
FeTe0,65Se0,35

4.2.1 Wyniki pomiarów oporności oraz efektu Halla

Odmienna jakość krystalograficzna próbek SC i FC staje się dobrze zauważalna już
na etapie przygotowywania próbek do pomiarów transportowych. Podczas gdy z krysz-
tałów SC daje się łatwo odłupać cienkie plasterki z dużą powierzchnią (kilka milimetrów
kwadratowych) równoległą do płaszczyzny ab, kryształy FC są bardzo kruche i odłupują
się jako małe kawałki, nie zawsze prawidłowo zorientowane wzdłuż płaszczyzn ab. Sporo
czasu i pracy poświęciłem wyszlifowaniu i wypolerowaniu prawidłowo zorientowanych
próbek FC, na których można było wykonać pomiary.

Na rysunku 4.3 przedstawiony jest wykres temperaturowej zależności oporności
w płaszczyźnie ab, ρxx, w zerowym polu magnetycznym, dla próbek SC (a) i FC (c)
niedomieszkowanych kryształów FeTe0,65Se0,35. Żółtymi kwadratowymi punktami za-
znaczone są temperatury charakterystyczne, w których została zmierzona oporność Halla
ρxy, przedstawiona w funkcji pola magnetycznego dla wybranych temperatur na rysun-
kach (b) i (d) dla próbek SC i FC. Współczynnik Halla wyznaczany był z liniowej zależ-
ności oporności Halla ρxy od pola magnetycznego. Warto zauważyć, że dla próbek SC
obserwujemy liniowy charakter zależności ρxy(B) dla T ≥ 40 K, natomiast dla próbek
FC dla T ≥ 20 K, co widać z zależności pierwszej pochodnej dρxy/dB w funkcji pola B,
przedstawionych we wstawkach do rysunków 4.3 (b) oraz (d).

Na rysunku 4.4 pokazane jest porównanie własności transportowych niedomieszko-
wanych próbek SC i FC. Temperaturowa zależność oporności ρ w płaszczyźnie ab, znor-
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Rysunek 4.3: Zależność oporności w płaszczyźnie ab, ρxx, od temperatury, w zerowym
polu magnetycznym, dla próbek SC (a) i FC (c). Punktami zaznaczone są wybrane tem-
peratury charakterystyczne, w których mierzona była w płaszczyźnie ab oporność Halla,
ρxy, w funkcji pola magnetycznego B, dla próbek SC (b) i FC (d). We wstawkach przed-
stawiona jest zależność pierwszej pochodnej dρxy/dB od pola B dla próbek SC (b) i FC
(d).

malizowanej do wartości oporności w temperaturze pokojowej ρ300, przedstawiona jest
na rysunku 4.4(a). Dla temperatur T > 150 K obserwujemy podobne zachowanie opor-
ności dla próbek SC i FC, natomiast w niskich temperaturach zachowanie to wyraźnie się
różni. Próbki FC wykazują metaliczny charakter temperaturowej zależności oporności,
czyli obniżanie wartości oporności z obniżaniem temperatury. Dla próbek SC obserwu-
jemy pojawienie się niskotemperaturowego podbicia (ang. low-temperature upturn).
W temperaturze T onset

c , w której zaczyna się przejście do stanu nadprzewodzącego, war-
tość oporności jest prawie dwa razy większa dla próbek SC niż dla próbek FC. Zaob-
serwowano też różnicę temperatury krytycznej – dla próbek SC z niskotemperaturowym
podbiciem wartość temperatury krytycznej w połowie przejścia nadprzewodzącego, T 50

c ,
jest mniejsza, co dobrze widać we wstawce na rysunku 4.4(a).

Rysunek 4.4(b) demonstruje zależność współczynnika Halla RH w funkcji tempera-
tury dla niedomieszkowanych próbek SC i FC. W przypadku obu próbek współczynnik
Halla jest dodatni, co sugeruje, że wkład dziur do przewodnictwa jest dominujący. W wy-
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Rysunek 4.4: Temperaturowe zależności: (a) oporności ρ w płaszczyźnie ab, znormalizo-
wanej do wartości w temperaturze pokojowej ρ300, w zerowym polu magnetycznym; oraz
(b) współczynnika Halla RH dla niedomieszkowanych kryształów FeTe0,65Se0,35 typu SC
i FC. We wstawce w cześci (a) pokazany jest obszar w pobliżu temperatur krytycznych.

sokich temperaturach zachowanie RH jest bardzo podobne, natomiast przy zmniejszaniu
temperatury poniżej 100 K pojawia się różnica. W przypadku próbek FC współczynnik
Halla lekko rośnie, ale wzrost ten nie jest duży, ponadto poniżej 50 K RH zaczyna maleć.
Zachowanie takie opisane było w publikacji [81] dla kryształów FeTe1−xSex z wartością x
podobną do użytej w niniejszej pracy. Jest ono wynikiem odmiennych temperaturowych
zależności gęstości nośników ładunku rożnych typów (elektronów i dziur) oraz ich ru-
chliwości w wielopasmowym materiale. W przypadku próbek SC wzrost współczynnika
Halla jest dramatyczny i blisko skorelowany z niskotemperaturowym podbiciem w zależ-
ności ρ(T ) na rysunku 4.4(a). Niskotemperaturowe podbicie oporności na ogół tłuma-
czone jest lokalizacją nośników. Takie podbicie obserwowane było na przykład w krysz-
tałach Fe1+δTe1−xSex z zawartością selenu x = 0,4 [105] oraz x = 0,5 [139]. Podbicie
to tłumaczono lokalizacją nośników na niejednorodnościach, głównie spowodowanych
nadmiarem żelaza.

Niskotemperaturowy wzrost RH , podobny do przedstawionego na rysunku 4.4 dla
próbek SC, opisano w pracy [81] dla kryształów z nadmiarem żelaza, co według auto-
rów jest oznaką wzrostu rozpraszania na fluktuacjach magnetycznych (π, 0). Ponieważ
w naszych kryształach nie występuje nadmiar żelaza, trzeba szukać innego źródła silnego
rozpraszania nośników. Jest bardzo prawdopodobne, że takie silne rozpraszanie może
być spowodowane wzmocnieniem fluktuacji magnetycznych (π, 0) na skutek obecności
nienadprzewodzących wytrąceń fazy heksagonalnej Fe7(TeSe)8.
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4.2.2 Górne pole krytyczne

Jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących nadprzewodnik II-go ro-
dzaju jest górne pole krytyczne Hc2. Dla oszacowania tej wielkości w przypadku niedo-
mieszkowanych kryształów FeTe0.65Se0.35 wykonano pomiary temperaturowej zależności
oporności ρ poniżej T = 16 K dla dwóch kierunków zewnętrznego pola magnetycznego
w stosunku do płaszczyzny ab, H ⊥ ab (H ∥ c) [rys. 4.5(a),(c)] i H ∥ ab [rys. 4.5(b),(d)],
w polu magnetycznym od 0 do 9 T. Temperaturowe zależności oporności, znormalizowa-
nej do wartości oporności w T = 16 K, ρ16, dla próbki FC przedstawione są na rysunkach
4.5(a),(b), zaś dla próbki SC na rysunkach 4.5(c),(d). Zwiększenie pola magnetycznego
prowadzi do zmniejszenia temperatury krytycznej i poszerzenia przejścia nadprzewodzą-
cego. Efekt ten jest silniejszy dla kierunku pola H ∥ c [rys. 4.5(a),(c)]. Fakt ten świadczy
o obecności anizotropii własności nadprzewodzących w badanych kryształach.

Z danych ρ/ρ16(T ) wyznaczono wartości temperatury krytycznej dla różnych pól ma-
gnetycznych w przypadkach, gdy oporność osiąga 0,9, 0,5 oraz 0,1 wartości ρonset.
Tutaj ρonset zdefiniowane jest jako oporność w stanie normalnym w temperaturze tuż
powyżej przejścia nadprzewodzącego. Otrzymane dane zostały przedstawione na wy-
kresie zależności górnego pola krytycznego µ0Hc2 w funkcji temperatury krytycznej Tc

[rys. 4.5(e),(f)]. Dla niedomieszkowanych kryształów FC i SC Hab
c2 rośnie szybciej z ob-

niżaniem temperatury niż Hc
c2, co jest zachowaniem podobnym do obserwowanego dla

większości nadprzewodników na bazie żelaza [67, 70, 84, 140, 141]. Posługując się re-
lacją WHH (Werthamer-Helfand-Hohenberg), (4.1) [142], oszacowano wartości Hc

c2(0) i
Hab

c2 (0). Według relacji (4.2) i (4.3), gdzie Φ0 = 2.067×10−15 Wb jest kwantem strumie-
nia, policzono długości koherencji Ginzburga-Landaua ξab(0) i ξc(0). Oszacowany został
też współczynnik anizotropii γ według wzoru (4.4).

µ0Hc2(0) = −0.693µ0Tc

(
dHc2

dT

)
Tc

(4.1)

ξab =

(
Φ0

2πµ0Hc
c2

)1/2

(4.2)

ξc = ξab
Hc

c2

Hab
c2

(4.3)

γ =
Hab

c2

Hc
c2

(4.4)
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Rysunek 4.5: (a-d) Temperaturowe zależności oporności ρ w płaszczyźnie ab, znormali-
zowanej do wartości oporności w temperaturze T = 16 K, ρ16, dla niedomieszkowanych
próbek FC (a),(b) i SC (c),(d), zmierzone dla dwóch kierunków zewnętrznego pola ma-
gnetycznego w stosunku do płaszczyzny ab, H ⊥ ab (H ∥ c) (a),(c) oraz H ∥ ab (b),(d),
w polach magnetycznych od 0 do 9 T. (e-f) Górne pole krytyczne µ0Hc2 w funkcji tempe-
ratury krytycznej Tc dla próbek FC (e) i SC (f) wyznaczone w punktach, gdzie oporność
osiąga 0,9, 0,5 oraz 0,1 wartości ρonset, pokazana dla dwóch kierunków zewnętrznego
pola magnetycznego w stosunku do płaszczyzny ab, H ⊥ ab (H ∥ c) – otwarte punkty,
oraz H ∥ ab – zamknięte punkty.



64 Wpływ domieszek Co, Ni, Cu na własności monokryształów FeTe0,65Se0,35

Tablica 4.1: Parametry Tc, dµ0H
ab
c2/dTc, dµ0H

c
c2/dTc, µ0H

ab
c2 (0), µ0H

c
c2(0), ξab(0), ξc(0)

oraz γ(0), otrzymane z pomiarów oporności w zakresie pól magnetycznych od 0 do 9 T
dla niedomieszkowanych próbek FC i SC.

Tc dµ0H
ab
c2/dTc dµ0H

c
c2/dTc µ0H

ab
c2 (0) µ0H

c
c2(0) ξab(0) ξc(0) γ(0)

[K] [T/K] [T/K] [T] [T] [Å] [Å]
0,9 FC 14,8 -14,8 -9,7 151 99 18 12 1,5

SC 14,0 -10,8 -4,3 105 42 28 11 2,5
0,5 FC 14,2 -10,7 -5,8 105 57 24 13 1,8

SC 13,5 -8,8 -3,8 83 35 30 13 2,3
0,1 FC 13,8 -8,8 -4,4 84 43 27 14 1,9

SC 13,1 -7,1 -3,3 64 29 33 15 2,2

Wszystkie otrzymane parametry są przedstawione w tablicy 4.1.
Analiza porównawcza danych dla próbek niedomieszkowanych SC i FC pozwala na

stwierdzenie, że próbka FC generalnie ma większe wartości górnego pola krytycznego
µ0H

ab
c2 (0) oraz µ0H

c
c2(0) od tych dla próbki SC. Różnice te szczególnie dobrze widać dla

wartości górnego pola krytycznego µ0H
c
c2(0) policzonego z danych, otrzymanych z po-

miaru w konfiguracji H ∥ c. Niższe wartości górnego pola krytycznego dla próbek SC
prawdopodobnie są związane z mniejszą objętością fazy nadprzewodzącej w tych prób-
kach: pole łatwiej niszczy nadprzewodnictwo w takiej próbce. Fakt, że jest to bardziej
widoczne dla H ∥ c wynika stąd, że w żelazowych nadprzewodnikach wpływ pola rów-
noległego do osi c jest zawsze większy niż wpływ pola w płaszczyźnie.

Interesującym jest fakt, że długości koherencji Ginzburga-Landaua ξab(0) różnią się,
natomiast długości ξc(0) są podobne. Wielkość współczynnika anizotropii γ jest mniej-
sza w przypadku próbek FC i jest porównywalna do wartości γ = 2,0 dla Sr0,6K0,4Fe2As2
[141] albo γ = 2,5 - 3,5 dla Ba0,55K0,45Fe2As2 [143], natomiast jest nieco mniejsza od
γ = 4,3 - 4,9 dla NdFeAsO0,82F0,18 [144] i sporo mniejsza w porównaniu do γ = 7,2 dla
YBCO [145]. Na ogół parametry dla próbek niedomieszkowanych są porównywalne z
odpowiednimi parametrami opisanymi w literaturze dla nadprzewodników na bazie że-
laza [70, 84, 146].
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4.3 Wybrane własności próbek FeTe0,65Se0,35 domieszko-
wanych Co, Ni oraz Cu

Zgodnie z analizą podstawowych własności monokryształów FeTe0,65Se0,35 domiesz-
kowanych w miejsce jonów żelaza przez 18 różnych pierwiastków, stwierdzono, że tylko
Co, Ni oraz Cu prawidłowo podstawiają jony żelaza nie tworząc obcych wytrąceń [22].
W związku z tym, główna część badań, opisywanych w tym rozdziale, dotyczy mono-
kryształów chalkogenków na bazie żelaza, Fe1−yMyTe0,65Se0,35, gdzie M = Co, Ni, Cu.
Zakres domieszkowania y był równy dla Co od 0 do 19%, dla Ni od 0 do 21% oraz dla Cu
od 0 do 4%. Zbadany został wpływ wymienionych domieszek na własności transportowe
monokryształów o różnej krystalicznej jakości, w tym na próbki SC oraz na próbki FC
(podrozdział 2.1.3).

4.3.1 Oporność, temperatura krytyczna

Rysunek 4.6 pokazuje temperaturowe zależności oporności ρ w płaszczyźnie ab, znor-
malizowanej do wartości oporności w temperaturze pokojowej ρ300, dla próbek SC do-
mieszkowanych Co (a), Ni (b), Cu (c), a także dla próbek FC domieszkowanych Co (d),
Ni (y ≤ 0,056) (e) oraz Ni (y ≥ 0,056) (f). Domieszkowanie powoduje monotoniczne
obniżanie temperatury krytycznej Tc ze wzrostem y dla monokryształów zarówno typu
SC, jak i typu FC. Jednakże charakter zachowania krzywych ρ(T ) zależy nie tylko od
zawartości domieszki, ale także od jakości kryształu.

Dla próbek SC charakterystyczną cechą temperaturowej zależności oporności
[rys. 4.6 (a), (b), (c)] jest obecność niskotemperaturowego podbicia dla wszystkich do-
mieszkowanych próbek; podbicie to występuje również dla próbek niedomieszkowanych,
jak opisano w poprzednim rozdziale (podrozdział 4.2.1). Warto zauważyć, że wielkość
niskotemperaturowego podbicia stosunkowo niewiele się zmienia ze zmianą zawartości
domieszki y. Tak więc w przypadku próbek SC mamy do czynienia z sytuacją, gdy
dużą rolę w zmianach oporności odgrywa nie tylko wprowadzanie domieszek, ale także
inne czynniki. Jak zasugerowano w poprzednim rozdziale, takim czynnikiem może być
obecność w próbkach SC nienadprzewodzących wytrąceń fazy heksagonalnej Fe7(SeTe)8
(podrozdział 4.1), które mogą powodować wzmocnienie fluktuacji magnetycznych (π,0),
i, związane z tym, zwiększenie rozpraszania nośników na tych fluktuacjach.

Inną sytuację mamy w przypadku próbek FC [rys. 4.6 (d), (e), (f)]. Dla próbek
FC z małą zawartością domieszki ρ/ρ300 zmniejsza się ze zmniejszeniem T w zakresie
niskich temperatur (poniżej 150 K), demonstrując typowy metaliczny charakter zależno-
ści. Ze zwiększaniem y w niskich temperaturach pojawia się podbicie ρ, które rośnie w
miarę zwiększania y, wskazując na związek tego efektu z wprowadzaniem domieszek.
Jednak w próbkach FC z małą zawartością domieszki Co (y < 0,04) wielkość niskotem-
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Rysunek 4.6: Wykres temperaturowej zależności oporności ρ w płaszczyźnie ab, znor-
malizowanej do wartości oporności w temperaturze pokojowej ρ300, dla próbek SC
Fe1−yMyTe0,65Se0,35, domieszkowanych M = Co (a), Ni (b), Cu (c) oraz dla próbek FC,
domieszkowanych M = Co (d), Ni (y ≤ 0,056) (e) i Ni (y ≥ 0,056) (f).

peraturowego podbicia może się różnić od próbki do próbki, nawet w przypadku próbek
uciętych z dokładnie tego samego kryształu. Sugeruje to, że oprócz efektów wprowa-
dzanych bezpośrednio przez domieszkę Co istnieją inne czynniki, wpływające na zmiany
oporności. Dla próbek z domieszką Co y > 0,05 różnica w wielkości niskotemperatu-
rowego podbicia zanika na skutek dominującego wpływu efektów wprowadzanych wy-
łącznie przez domieszkę. Bardziej szczegółowo problem ten omówimy w dalszym ciągu
pracy (rys. 4.10). W przypadku próbek o małej zawartości Ni nie zaobserwowano podob-
nego wahania niskotemperaturowego podbicia od próbki do próbki, co może być wyni-
kiem większego wpływu potencjału domieszki Ni na rozpraszanie nośników.
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Inna różnica zaobserwowana między próbkami FC, domieszkowanymi Co i Ni, po-
lega na tym, że monotoniczny wzrost niskotemperaturowego podbicia zachodzi w całym
zakresie y do największych wartości Co, badanych w tej pracy. Natomiast dla mono-
kryształów FC, domieszkowanych Ni, oporność w niskich temperaturach nasyca się, gdy
zawartość Ni y osiąga wielkość 0,056; dla większych y oporność maleje, aby dla najwięk-
szego y = 0,2 znów nieco wzrosnąć. W dalszej części rozprawy wrócimy do przedys-
kutowania możliwego wytłumaczenia tej niemonotonicznej zmiany niskotemperaturowej
oporności.

Z pomiarów oporności dla próbek nadprzewodzących oszacowano wielkość tempe-
ratury krytycznej, Tc. Temperatura krytyczna w połowie przejścia nadprzewodzącego,
T 50
c , jako funkcja zawartości domieszki przedstawiona została na rysunku 4.7. Część (a)

rysunku 4.7 pokazuje dane dla próbek SC domieszkowanych Co, Ni oraz Cu. We wstawce
pokazane są definicje temperatur charakterystycznych przejścia nadprzewodzącego.
Na głównym rysunku błędy pionowe oznaczają szerokość przejścia nadprzewodzącego,
T 90
c − T 10

c , natomiast błędy poziome – fluktuacje zawartości domieszki, otrzymane z
pomiarów EDX (podrozdział 2.2.2). Linie kreskowana, ciągła oraz kropkowana poka-
zują nachylenie zależności T 50

c (y) dla próbek SC, domieszkowanych odpowiednio Co,
Ni oraz Cu. Temperatura krytyczna zmienia się prawie liniowo z różną szybkością dla
różnych domieszek (dT 50

c /dy dla Co - 1,3(1) K/at.%, dla Ni - 4,6(2) K/at.%, dla Cu -
5,2(7) K/at.%). Szybkość zmian skorelowana jest z nominalną walencyjnością domieszki.
Tc zanika dla zawartości Co y ≈ 0,11, natomiast domieszki Ni i Cu bardziej efektywnie
niszczą nadprzewodnictwo.

Wyniki dla próbek domieszkowanych Cu wymagają oddzielnego omówienia.
Po pierwsze, domieszkowanie miedzią wykonane było wyłącznie dla próbek typu SC,
po drugie, dobrze zdefiniowane, powtarzalne wyniki otrzymano tylko dla kryształów o
zawartości Cu y ≤ 0,012. W przypadku kryształów o zawartości Cu > 0,012 [punkty
zaznaczone żółtym kolorem na rysunku 4.7(a)] zaobserwowano duży rozrzut wartości
Tc, nawet do kilku stopni, dla różnych kawałków tego samego kryształu. Rozrzut ten
sugeruje bardzo niejednorodny rozkład domieszki w krysztale. W wyniku przeprowa-
dzonych szczegółowych pomiarów EDX dla szeregu próbek wyciętych z tego samego
kryształu, potwierdzono, że domieszka rzeczywiście nie jest rozmieszczona równomier-
nie. W związku z tym zrezygnowano z badań kryształów typu FC z domieszką Cu.

Na rysunku 4.7(b) przedstawiony jest wykres zależności T 50
c od zawartości domieszki

dla próbek FC. Linie kreskowana oraz ciągła pokazują nachylenie zależności T 50
c (y) dla

próbek domieszkowanych Co oraz Ni. Temperatura krytyczna obniża się ze wzrostem y

niemal liniowo, z inną szybkością dla Co i Ni (dTc/dy dla Co - 0,9(1) K/at.% oraz dla Ni -
3,5(3) K/at.%). Podobnie jak to ma miejsce w przypadku próbek SC, w próbkach typu FC
domieszka Ni obniża temperaturę krytyczną szybciej niż domieszka Co. Efekt ten może
być związany z większą walencyjnością Ni. Zakładając, że domieszkowanie wywołuje
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Rysunek 4.7: Wykres zależności temperatury krytycznej w połowie przejścia nadprzewo-
dzącego T 50

c od zawartości domieszki dla próbek SC (a) oraz FC (b) domieszkowanych
Co, Ni oraz Cu. Błędy pionowe – szerokość przejścia nadprzewodzącego, T 90

c − T 10
c ,

błędy poziome – fluktuacje zawartości domieszki z pomiarów EDX. We wstawce po-
kazane są definicje temperatur charakterystycznych przejścia nadprzewodzącego. Linie
kreskowana, ciągła oraz kropkowana pokazują nachylenie zależności Tc(y) dla próbek,
domieszkowanych Co, Ni oraz Cu. W części (a) na żółto zaznaczone są próbki, domiesz-
kowane Cu, z zawartością domieszki y > 0,012 (szczegóły w tekście).

przesunięcie poziomu Fermiego na skutek domieszkowania pasma elektronami, możnaby
się spodziewać, że Tc będzie malało dwa razy szybciej w przypadku domieszki Ni niż
w przypadku domieszki Co. Obserwacje wskazują jednak, że tak się nie dzieje. Kry-
tyczna koncentracja domieszki, przy której Tc maleje do zera, yc, wynosi dla próbek SC
yc ≃ 0,11 (Co), oraz yc ≃ 0,03 (Ni); natomiast w przypadku próbek FC yc ≃ 0,14 (Co) i
yc ≃ 0,032 (Ni). Tak więc wpływ domieszkowania Ni jest silniejszy, niż wynikałoby to z
prostego przesunięcia poziomu Fermiego; wydaje się, że możliwa jest bardziej skompli-
kowana modyfikacja struktury pasmowej, co zresztą przewiduje teoria [119].

Porównując szybkość zaniku Tc dla próbek typu SC oraz typu FC, widzimy, że w prób-
kach SC temperatura krytyczna zanika szybciej. Wydaje się, że szybszy zanik Tc w prób-
kach SC wywołany jest mniejszą objętością fazy nadprzewodzącej, jak to sugerują wyniki
pomiarów podatności magnetycznej (rys. 4.2). Najprawdopodobniej przyczyną tego zja-
wiska jest obecność dużych wytrąceń heksagonalnej nienadprzewodzącej fazy Fe7(SeTe)8
(podrozdział 4.1), które mogą powodować zwiększanie fluktuacji magnetycznych (π,0).

Aby ocenić wpływ domieszkowania na rozpraszanie nośników w badanych krysz-
tałach, dobrze byłoby oszacować zmiany oporności resztkowej ρ0 na skutek domiesz-
kowania. Jest to jednak trudne, ponieważ większość z badanych kryształów wykazuje
niskotemperaturowe podbicie oporności oraz nieliniową zależność oporności od T w
wyższych temperaturach, co nie pozwala na wyznaczenie oporności resztkowej. Zamiast
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tego wykonano zabieg, który pozwolił na przybliżone oszacowanie zmian tej oporności.
Z pomiarów oporności pokazanych na rysunku 4.6, dla każdej próbki wyznaczono wiel-
kość ρonset/ρ300, gdzie ρonset jest opornością w stanie normalnym w temperaturze tuż po-
wyżej przejścia nadprzewodzącego, zaś ρ300 jest opornością w temperaturze pokojowej.
Wartość ρ300 słabo zależy od zawartości domieszki. Widać to z rysunku 4.8, na którym
pokazana jest zależność ρ300 od zawartości Co dla próbek SC (a) oraz FC (b). Osza-
cowana została średnia wartość ρ̄300 dla całego zakresu domieszkowania w przypadku
każdej domieszki. Ostatecznie policzono przybliżoną wielkość oporności tuż powyżej
przejścia nadprzewodzącego według wzoru:

ρon ≡ (
ρonset
ρ300

)ρ̄300 ≃ ρonset (4.5)

Zabieg ten pozwala wyeliminować rozrzut danych oporności od próbki do próbki,
który powstaje na skutek błędów systematycznych pomiaru wymiarów geometrycznych
próbek. Wielkość ρon daje dobre przybliżenie wielkości oporności w temperaturze tuż
powyżej przejścia nadprzewodzącego, ρonset.

Wykres ρon w funkcji zawartości domieszki y przedstawiony jest na rysunku 4.8 dla
próbek SC (c) oraz FC (d). Zależność ρon(y) jest prawie liniowa dla wszystkich domie-
szek. Analiza takich zależności pokazuje, że szybkość wzrostu dρon/dy wynosi 0,04(1),
0,05(1), 0,12(2), 0,29(3) oraz 0,44(6) mΩ cm/at.% dla próbek domieszkowanych odpo-
wiednio Co(SC), Co(FC), Ni(SC), Ni(FC) oraz Cu(SC, y ≤ 0,012). Obecność podbicia
niskotemperaturowego w oporności dla wszystkich próbek SC jest najprawdopodobniej
przyczyną widocznej słabej zmiany ρon z domieszkowaniem. Widoczny jest także rozrzut
danych dla próbek FC o małej zawartości Co, co jest wynikiem rozrzutu niskotempera-
turowego podbicia oporności dla tych próbek, jak to dokładniej omówimy przy opisie
rysunku 4.10. Zauważmy wreszcie, że z danych zamieszczonych na rysunku 4.8(d) wy-
nika, iż wartość oporności ρon dla próbek domieszkowanych Ni, rośnie wraz ze wzrostem
y około 6 razy szybciej, niż dla próbek domieszkowanych Co. Świadczy to o silnym
rozpraszaniu nośników wywołanym przez domieszkę Ni.

Podsumowując wyniki pomiarów oporności możemy zebrać wszystkie wyznaczone
dotychczas wielkości w tablicy 4.2. Porównanie wartości tych parametrów pozwala wy-
ciągnąć wniosek o wyraźnej korelacji między zmianą temperatury krytycznej, a zmianą
oporności ρon z domieszkowaniem, a także korelacji między zanikiem nadprzewodnic-
twa, a nominalną walencyjnością domieszki.

Na rysunku 4.9 przedstawiona jest zależność temperatury krytycznej Tc w funkcji
oporności ρon. Pomimo, że dla próbek SC domieszkowanych Co i Ni mamy różny prze-
bieg zaniku temperatury krytycznej (rys. 4.7) oraz różną zależność ρon od zawartości
domieszki (rys. 4.8), zależność Tc w funkcji ρon jest uniwersalna; na rysunku 4.9(a) za-
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Rysunek 4.8: (a-b) Oporność w temperaturze pokojowej ρ300 w funkcji y dla próbek
SC (a) i FC (b) domieszkowanych Co. Linią przerywaną pokazano ρ̄300 średnią wartość
oporności w temperaturze pokojowej w całym zakresie domieszkowania. (c-d) Oporność
ρon w funkcji y dla próbek SC (c) i FC (d) domieszkowanych Co, Ni oraz Cu. Linie
kreskowana, ciągła oraz kropkowana pokazują nachylenie zależności ρon(y) dla próbek
domieszkowanych Co, Ni oraz Cu.

Tablica 4.2: Parametry yc (Tc = 0), dTc/dy oraz dρon/dy, otrzymane z pomiarów opor-
ności dla próbek SC oraz FC kryształów Fe1−yMyTe0,65Se0,35, gdzie M = Co, Ni oraz Cu
(y ≤ 0,012).

Co Ni Cu
SC FC SC FC SC

yc (Tc = 0) 0,11 0,14 0,03 0,032 0,028
dTc/dy, [K/at.%] -1,3(1) -0,9(1) -4,6(2) -3,5(3) -5,2(7)
dρon/dy, [mΩcm/at.%] 0,04(1) 0,05(1) 0,12(2) 0,29(3) 0,44(6)

znaczona jest ona czerwoną ciągłą linią. Ze względu na opisane powyżej własności pró-
bek SC, wydaje się, że zależność ta nie odzwierciedla prawdziwego wpływu domieszek
na własności kryształów. Mamy bowiem do czynienia z dużym niskotemperaturowym
podbiciem nawet w próbkach niedomieszkowanych. Ponadto próbki SC mają małą za-
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Rysunek 4.9: Temperatura krytyczna Tc w funkcji ρon dla próbek nadprzewodzących SC
(a) i FC (b) Fe1−yMyTe0,65Se0,35 gdzie M = Co, Ni, Cu. Błędy pionowe – szerokość
przejścia nadprzewodzącego, T 90

c − T 10
c . Linie pokazują przybliżony przebieg zależności

Tc(y). Linia czerwona ciągła pokazuje uniwersalny charakter zmiany Tc dla próbek SC
domieszkowanych Co i Ni.

wartość objętościowej fazy nadprzewodzącej. Dlatego dane otrzymane dla próbek FC,
które mają różniącą się zależność Tc od ρon dla domieszek Co i Ni, w sposób bardziej
wiarygodny opisują własności badanych chalkogenków. W punkcie, gdzie Tc spada do
zera, wzrost wielkości ρon, wywołany wprowadzaniem domieszki Ni, jest dwa razy więk-
szy od analogicznego wzrostu ρon dla próbek domieszkowanych Co. Wynik ten sugeruje,
że domieszka Ni nie tylko prowadzi do bardziej efektywnego zaniku nadprzewodnictwa,
lecz wprowadza dodatkowe rozpraszanie, które zwiększa oporność, ale nie odgrywa roli
w tłumieniu nadprzewodnictwa. Taki efekt prowadzi do wniosku, że proste przesunięcie
poziomu Fermiego na skutek dodawania elektronów do systemu nie wyjaśnia wszystkich
zjawisk, wywołanych przez domieszkowanie niklu do kryształów chalkogenków.

4.3.2 Niskotemperaturowe podbicie w oporności i we współczynniku
Halla

W trakcie opisu wyników pomiarów oporności na rysunku 4.8(d) wspomniano, że
istnieje rozrzut danych dla próbek FC o małej zawartości Co (y < 0,04), spowodowany
rozrzutem wielkości niskotemperaturowego podbicia od próbki do próbki, nawet w przy-
padku próbek uciętych z tego samego kryształu. Na rysunku 4.10(a) przedstawiono po-
równanie ρ/ρ300(T ) dla próbek typu SC i FC, z zawartością domieszki Co y = 0 i y = 0,02.
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Próbki FC1, FC2 i FC3 wycięte zostały z tego samego kryształu tuż obok siebie, tym
niemniej różnią się one wielkością podbicia oporności. Próbki SC niedomieszkowana i
domieszkowana 2 % Co mają podobny charakter temperaturowej zależności oporności.
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Rysunek 4.10: Wykres temperaturowej zależności znormalizowanej oporności ρ/ρ300 (a)
oraz współczynnika Halla RH (b) dla SC i FC próbek Fe1−yCoyTe0,65Se0,35, gdzie y = 0 i
y = 0,02. FC1, FC2, FC3 - próbki wycięte obok siebie z tego samego kryształu.

Na rysunku 4.10(b) przedstawiono temperaturową zależność współczynnika Halla RH

dla dokładnie tych samych próbek. Widać, że wartość RH rośnie w zakresie niskich
temperatur. Obserwujemy dobrą korelację tego wzrostu RH z podbiciem oporności, po-
kazanym w części (a). Mianowicie, zależności RH(T ) są niemal identyczne dla dwóch
próbek SC, niedomieszkowanej i domieszkowanej Co (y = 0,02). Podobną korelację tem-
peraturowej zależności oporności i współczynnika Halla obserwujemy w próbkach FC,
czyli wielkość niskotemperaturowego podbicia w temperaturowej zależności oporności
odzwierciedla stopień wzrostu współczynnika Halla w niskich temperaturach. Próbki
otrzymane z tego samego kryształu FC1, FC2 i FC3 różnią się wielkością niskotempera-
turowego podbicia oraz temperaturą krytyczną – im większe podbicie, tym niższa Tc.

Podobna korelacja zachowania oporności (niskotemperaturowe podbicie) oraz wzro-
stu RH była obserwowana w badaniach niedomieszkowanych chalkogenków na bazie
żelaza, Fe1+δTe1−xSex, gdzie x = 0,4 [105] i x = 0,5 [139]. Efekt ten wyjaśniony był
wzrostem niekoherentnego rozpraszania na fluktuacjach magnetycznych (π, 0), spowo-
dowanym obecnością nadmiaru żelaza [88, 105]. Nasze kryształy, zarówno niedomiesz-
kowane, jak i domieszkowane, nie wykazują nadmiaru żelaza. Proponujemy nieco inne
wyjaśnienie, mianowicie wzrost niekoherentnego rozpraszania na skutek wzmocnienia
fluktuacji (π, 0), spowodowanego obecnością wytrąceń Fe7(Te-Se)8.
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4.3.3 Efekt Halla

Na rysunku 4.11 przedstawiona została zależność współczynnika Halla od tempera-
tury dla próbek SC i FC domieszkowanych Co oraz Ni. W przypadku monokryształów
SC domieszkowanych Co przebieg krzywych w całym zakresie domieszkowania jest ja-
kościowo podobny, jak to pokazano na rysunku 4.11(a). Współczynnik Halla jest dodatni
w zakresie temperatur od 40 K do 300 K dla wszystkich próbek i przewodnictwo dziu-
rowe ma dominujący wpływ. Powyżej 100 K RH ma prawie stałą wartość i zmniejsza się
z domieszkowaniem, a wielkość zmiany nie przekracza 1×10−3 cm3/C. W niskich tem-
peraturach, T < 100 K, współczynnik Halla zaczyna rosnąć i intensywność tego wzrostu
spada ze zwiększaniem zawartości Co. Podobne zachowanie współczynnika Halla, po-
kazane na rysunku 4.11(b), obserwuje się też w monokryształach SC, domieszkowanych
Ni. Jedyną różnicą jest zmiana znaku RH z dodatniego na ujemny poniżej 180 K dla du-
żych zawartości Ni (y > 0,055), co może świadczyć o większej roli ujemnych nośników
w próbkach silnie domieszkowanych niklem.
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Rysunek 4.11: Temperaturowa zależność współczynnika Halla RH dla próbek domiesz-
kowanych Co(SC) (a), Ni(SC) (b), Co(FC) (c) i Ni(FC) (d). Na obrazku (c) pokazane
są zależności dla próbek z dużym podbiciem w oporności (FC1) oraz małym podbiciem
(FC2) dla małych zawartości Co.
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Podobny charakter zachowania temperaturowej zależności współczynnika Halla ob-
serwuje się również w próbkach typu FC domieszkowanych kobaltem i niklem
[rys. 4.11(c), (d)]. Współczynnik Halla jest dodatni w zakresie temperatur od 20 K do
300 K dla wszystkich nadprzewodzących próbek (zakres 0 ≤ y ≤ 0,133 dla Co oraz
0 ≤ y ≤ 0,025 dla Ni), sugerując dominujący wpływ przewodnictwa dziurowego w
temperaturach powyżej przejścia nadprzewodzącego.

Jak już zostało pokazane w rozdziale 4.2.1 próbki FC niedomieszkowane (y = 0) mają
dodatni współczynnik Halla, ale zależność RH(T ) różni się nieco od tej obserwowanej
dla próbek SC. Dla próbek FC z obniżaniem temperatury RH rośnie w zakresie tempe-
ratur od 150 K do 55 K, ma maksimum w T ≃ 55 K i maleje poniżej tej temperatury.
Domieszkowanie niedużą ilością Co prowadzi do pojawienia się niskotemperaturowego
podbicia w RH(T ), które bardzo dobrze koreluje z podbiciem w oporności (rys. 4.10).
Na rysunku 4.11(c) pokazany jest różny przebieg temperaturowej zależności współczyn-
nika Halla w niskich temperaturach dla próbek o zawartości Co y = 0,02 oraz y = 0,032,
które mają duże (FC1) i małe (FC2) podbicie w oporności (są to dokładnie te same próbki,
dla których zależność oporności pokazuje rysunek 4.10). Dalszy wzrost koncentracji do-
mieszki Co powoduje obniżenie wartości współczynnika Halla w całym zakresie tempe-
ratur. Wreszcie, dla próbki o zawartości Co y = 0,133 współczynnik Halla jest prawie
stały w całym zakresie temperatur powyżej 20 K. Dla próbek o zawartości Co y = 0,16 i
0,19 obserwujemy zmianę znaku RH z dodatniego na ujemny poniżej 150 K.

W przypadku próbek FC, domieszkowanych Ni [rys. 4.11(d)] współczynnik Halla
jest dodatni tylko dla T > 180 K w całym zakresie domieszkowania, 0 ≤ y ≤ 0,20. W ob-
szarze niskich temperaturach, T < 100 K, dla próbek o małej zawartości Ni y ≤ 0,043
obserwuje się wzrost RH , który zanika w miarę dalszego wzrostu zawartości Ni i dla
y > 0,056 występuje zmiana znaku RH na ujemny. Należy przypomnieć, że właśnie
przy tej koncentracji Ni, y = 0,056, oporność w granicy niskich temperatur nasyca się, a
dla większych y zaczyna się zmniejszać, jak było to pokazane na rysunku 4.6(f). Wiel-
kość ujemnego współczynnika Halla rośnie w miarę obniżania temperatury i zwiększania
domieszkowania, jednak dla próbek o zawartości Ni y > 0,12 amplituda ujemnego RH

zaczyna maleć w niskich T .

Na rysunku 4.12 pokazana została ewolucja współczynnika Halla w funkcji zawar-
tości domieszki y dla próbek SC domieszkowanych Co (a) i Ni (b), oraz próbek FC
domieszkowanych Co (c) i Ni (d), dla wybranych temperatur. Dolna granica tempera-
tur (40 K dla próbek SC oraz 20 K dla próbek FC) jest najniższą temperaturą, w której
oporność Halla jest liniowa w funkcji pola magnetycznego (rys. 4.3).

Rysunek 4.12(a) pokazuje, że w przypadku próbek SC domieszkowanych Co współ-
czynnik Halla maleje ze wzrostem zawartości Co. Zmiana ta zależy od temperatury, im
niższa temperatura, tym większą zmianę obserwujemy; w T = 300 K jest to zmiana o
czynnik 2, zaś w T = 40 K o czynnik 10.
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Rysunek 4.12: Zależność współczynnika Halla RH od zawartości domieszki y dla pró-
bek domieszkowanych Co(SC) (a), Ni(SC) (b), Co(FC) (c) i Ni(FC) (d) dla wybranych
temperatur. W części (c) pokazane są zależności dla próbek o dużym (FC1) oraz małym
(FC2) niskotemperaturowym podbiciu oporności dla małej (y < 0,04) zawartości Co.

Podobnie, dla próbek SC domieszkowanych Ni największa zmiana współczynnika
Halla zachodzi w T = 40 K, ale ewolucja RH ma nieco bardziej skomplikowany charakter
[rys. 4.12(b)]. Pomijając dane dla y = 0, widoczny jest niewielki wzrost współczynnika
Halla w próbkach o małej zawartości Ni i w okolicy y = 0,02 tworzy się maksimum,
oznaczone A. Następnie obserwuje się gwałtowny spadek wartości RH i zmianę jego
znaku przy y = 0,06. Przy dalszym wzroście y wielkość ujemnej wartości RH rośnie,
osiąga ujemne maksimum przy y = 0,11 (oznaczone jako B) i zaczyna maleć.

Zdecydowanie więcej wniosków na temat wpływu domieszek na własności kryszta-
łów można uzyskać z danych dla próbek FC, pokazanych na rysunkach 4.12(c) i (d).
Widzimy, że współczynnik Halla słabo zależy od y w temperaturze pokojowej, natomiast
zmiany pojawiają się po schłodzeniu; największe w najniższej temperaturze T = 20 K.
Na rysunku 4.12(c) linie: kropkowana i ciągła podkreślają różny charakter zależności RH

dla próbek o dużym (FC1) oraz małym (FC2) niskotemperaturowym podbiciu oporno-
ści dla małej (y < 0,04) zawartości Co. Maksimum oznaczone jako C obserwowane jest
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wyłącznie dla próbek FC1 w zakresie 0 < y < 0,04. Ma ono dużą wartość w niskich tem-
peraturach i zanika dla T ≥ 70 K. Nieobecność tego maksimum dla próbek FC2 sugeruje,
że efekt ten nie jest bezpośrednio związany z domieszkowaniem, lecz, jak to już było su-
gerowane, może być spowodowany dodatkowym rozpraszaniem nośników wywołanym
przez wtrącenia fazy Fe7(TeSe)8.

Natomiast dane dla próbek FC2 zmierzone w T = 20 K pokazują monotoniczny wzrost
współczynnika Halla do zawartości ymax ≃ 0,06 i następnie spadek RH . Zależność ta ma
charakter bardzo szerokiego maksimum, oznaczonego jako A. Zmiana znaku współczyn-
nika Halla zachodzi przy y0 ≃ 0,135. Dla y > y0 wielkość ujemnego RH najpierw rośnie
ze wzrostem y i po osiągnięciu drugiego (negatywnego) maksimum, oznaczonego jako B
(przy y ≃ 0,16), zaczyna z powrotem spadać dla większych y.

Jakościowo bardzo podobne zachowanie RH obserwujemy dla próbek domieszkowa-
nych Ni [rys. 4.12(d)]: dla małych y wzrost, maksimum (oznaczone A) dla ymax ≃ 0,025,
spadek i zmiana znaku przy y0 ≃ 0,06, następnie wzrost ujemnego RH aż do maksimum
(oznaczonego B) przy y ≃ 0,12, i wreszcie zmniejszanie RH dla dużej zawartości do-
mieszki. Skala zmian w przypadku obu domieszek jest jednak inna, mianowicie wielko-
ści ymax oraz y0 są około 2,3 - 2,4 razy mniejsze dla Ni niż dla Co, podczas gdy wielkość
RH w punkcie ymax jest 2 razy większa dla Ni niż dla Co. Jakościowe podobieństwo
zależności RH(y) dla obu domieszek sugeruje, że w obu przypadkach pochodzenie tej
zależności musi być podobne, związane z domieszkowaniem. Natomiast skala jest inna,
sugerując znacznie silniejszy efekt domieszki Ni w porównaniu z domieszką Co.

Na rysunku 4.13 przedstawione jest porównanie zależności współczynnika Halla w
temperaturze T = 40 K w funkcji zawartości domieszki y dla próbek SC i FC domieszko-
wanych Co (a) oraz Ni (b). Ponieważ w kryształach domieszkowanych Co istnieje duży
rozrzut wielkości niskotemperaturowego podbicia dla małych y w części (a) pokazano
dwie różne krzywe dla próbek z dużym (FC1) i małym (FC2) podbiciem. W przypadku
obu domieszek wyraźnie widać, że RH dla kryształów SC jest większe od RH dla FC, ale
różnica jest ograniczona do zakresu małych zawartości domieszki y. Także różnica po-
między FC1 oraz FC2 występuje dla małych wartości y < 0,05. Jednak, gdy y ≃ 0,06 dla
próbek domieszkowanych Co oraz y ≃ 0,056 dla próbek domieszkowanych Ni, wartość
współczynnika Halla dla próbek SC zbliża się do wartości RH dla próbek FC. Zauważmy
wreszcie, że zarówno dla próbek SC, jak też dla próbek FC, domieszkowanych Ni, gwał-
towne obniżenie RH w niskich temperaturach dla y > 0,05 jest dobrze skorelowane z ob-
niżeniem oporności w niskich temperaturach dla próbek w zakresie y > 0,05 [rys. 4.6(f)].
Jak omówimy to w następnym podrozdziale, oba efekty związane są ze zwiększeniem
elektronowej powierzchni Fermiego, wywołanym domieszkowaniem elektronów.
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Rysunek 4.13: Współczynnik Halla RH w temperaturze T = 40 K w funkcji zawartości
domieszki y dla próbek SC i próbek z dużym (FC1) i małym (FC2) podbiciem w oporno-
ści, domieszkowanych Co (a) oraz Ni (b).

4.3.4 Analiza danych eksperymentalnych

Analizę danych efektu Halla wykonujemy za pomocą modelu przewodnictwa dwupa-
smowego. Według tego modelu w granicy wysokich pól współczynnik Halla RH zależny
jest od pola magnetycznego µ0H i dany jest wzorem [147]:

eRH =
µ2
hnh − µ2

ene + µ2
eµ

2
h(nh − ne)(µ0H)2

ρ−2 + µ2
eµ

2
h(nh − ne)2(µ0H)2

−−→
H→∞

1

nh − ne

. (4.6)

W granicy niskich pól RH jest niezależny od pola i przyjmuje postać:

eRH = ρ2(µ2
hnh − µ2

ene), (4.7)

gdzie nh i ne – koncentracje odpowiednio dziur i elektronów, µh i µe – ich ruchliwości,
ρ = (µhnh + µene)

−1 – oporność w nieobecności pola magnetycznego.
Na rysunku 4.14(a) przedstawiona jest zależność liczby Halla, nH = 1/eRH , w funk-

cji zawartości domieszki Ni y. Wartość nH na jeden atom żelaza policzona została
z danych zależności oporności Halla ρxy w funkcji pola magnetycznego µ0H , zapre-
zentowanych na rysunku 4.14(b) dla temperatury T = 20 K oraz 4.14(c) dla T = 2 K.
Na rysunku 4.14(a) możemy wyróżnić kilka obszarów, w których zależność nH(y) dla
T = 20 K jest inna. W obszarze y < y0, nH jest dodatnia, co może sugerować o domi-
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Rysunek 4.14: (a) Zależność nH w funkcji y dla próbek domieszkowanych Ni w tempe-
raturze T = 20 K (wypełnione zielone romby), oraz w temperaturze T = 2 K, dla granicy
wysokich pól magnetycznych (wypełnione czerwone kółka) oraz niskich pól magnetycz-
nych (otwarte niebieskie kwadraciki). (b-c) Zależność oporności Halla ρxy w funkcji pola
magnetycznego µ0H w temperaturze T = 20 K (b) oraz T = 2 K (c) dla kryształów do-
mieszkowanych Ni.

nującym wkładzie dziur w przewodnictwo. Przy y0 ≃ 0,06 nH zmienia znak na ujemny,
wskazując na rosnącą rolę wkładu elektronowego. Duża ujemna wartość nH dla y = 0,2
sugeruje, że wkład dziur w przewodnictwo staje się znikomy. Dla wszystkich pozostałych
y istotny jest wkład w przewodnictwo obu typów nośników.

Należy zwrócić uwagę, że zależności oporności Halla ρxy od µ0H , obserwowane
w temperaturach 20 K i 2 K, różnią się kształtem. W temperaturze T = 20 K zależ-
ność ρxy(µ0H) jest liniowa dla wszystkich próbek, przy czym nachylenie zmienia się
od dodatniego do ujemnego wraz ze wzrostem y. Co innego widzimy w temperaturze
T = 2 K, gdzie liniowa zależność ρxy(µ0H) obserwowana jest wyłącznie dla próbek o
y = 0,032 oraz y = 0,2. Dla pozostałych próbek obserwujemy nieliniowy charakter zależ-
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ności [rys. 4.14(c)]. Ponadto dla próbki o zawartości Ni y = 0,056 (y ≃ y0) obserwujemy
zmianę kierunku nachylenia zależności ρxy(µ0H) z ujemnego dla niskich pól na dodatni
dla pól wysokich.

Z danych ρxy(µ0H) dla T = 2 K [rys. 4.14(c)] wyznaczono liczby Halla nH . Są one
przedstawione w funkcji y na rysunku 4.14(a) w granicy wysokich (czerwone kółka) oraz
niskich (niebieskie kwadraty) pól magnetycznych.

Analiza rysunku 4.14(a) pokazuje, że liczba Halla nH , policzona w granicach wyso-
kich pól, zmienia znak dla zawartości y ≃ 0,06. Zgodnie ze wzorem (4.6) oznacza to, że
przy tej zawartości domieszki koncentracja elektronów staje się większa od koncentracji
dziur (ne > nh). Z kolei w granicy niskich pól nH zmienia znak dla y ≃ 0,05. Ponieważ
dla tego y koncentracja dziur nh jest większa od koncentracji elektronów ne, wynika stąd,
że ruchliwość elektronów staje się większa od ruchliwości dziur, µe > µh. Strzałki na
rysunku pokazują wartości y, dla których obserwujemy te zmiany.

Wyniki pomiarów RH podsumowane są na rysunku 4.15(a) w postaci zależności tem-
peratury T0, w której RH zmienia znak, od zawartości domieszki y. Zawartość Ni pomno-
żona została o czynnik 2 ze względu na dwa razy większą liczbę elektronów dodawanych
przez domieszkę Ni w porównaniu do Co. Obszar, w którym RH < 0 jest ograniczony
do części diagramu, w którym T < T0 oraz y > y0. Dla silnie domieszkowanych próbek
2yNi ≥ 0,23 granica pomiędzy dodatnim i ujemnym współczynnikiem Halla znajduje się
na poziomie T0 ≈ 180 K.

Dodatnia wartość RH , czyli dominujący wpływ przewodnictwa dziurowego w wyso-
kich temperaturach dla próbek o dużym stężeniu domieszki, wskazuje na to, że dodawanie
elektronów do związku nie powoduje zniszczenia kieszeni dziurowych, natomiast zacho-
dzi istotne ich kurczenie się w porównaniu z próbkami niedomieszkowanymi. Kurczenie
się kieszeni dziurowych zaobserwowane zostało w badaniach spektroskopowych ARPES
pniktydków BaFe2As2 domieszkowanych Co [112]. W związkach tych współczynnik
Halla jest ujemny, wskazując na dominujący wpływ elektronów na przewodnictwo w ba-
danym zakresie temperatur i zawartości domieszki [17]. W naszym przypadku, gdy małe
kieszenie dziurowe istnieją w wysokich temperaturach, można się spodziewać, że dziury
ulegają lokalizacji przy obniżaniu temperatury. Tłumaczy to dominujący wpływ elektro-
nów na przewodnictwo poniżej T0.

Zauważmy, że dla próbek domieszkowanych Ni w zakresie 0,12 < 2yNi < 0,23 i dla
próbek domieszkowanych Co w zakresie 0,14 < yCo < 0,2 , obserwujemy niższą wartość
T0, ok. 140 K. Podobne zachowanie T0 w przypadku obu domieszek sugeruje podobne
pochodzenie tego efektu. Możliwe, że zmiana T0, z 140 K do 180 K dla największych y,
jest objawem pewnej rekonstrukcji powierzchni Fermiego, takiej jak, na przykład, znika-
nie jednej z dwóch kieszeni dziurowych, które istnieją w punkcie Γ w niedomieszkowa-
nym krysztale [93].

Zgodnie ze wzorem (4.7) w granicy słabego pola możemy oszacować liczbę eRH/ρ
2.
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Rysunek 4.15: (a) Wykres zależności T0 w funkcji y dla Co (trójkąty) oraz Ni (kółka);
wypełnione czerwone kółka - wartości T0 dla wysokich pól. Obszary kolorowe pokazują
zakres nadprzewodnictwa w próbkach domieszkowanych Co (zielony obszar) i Ni (niebie-
ski obszar). (b) eRH/ρ

2 w temperaturze Tonset (wypełnione punkty) oraz w temperaturze
T = 2 K (otwarte punkty) w funkcji yCo i 2yNi dla kryształów domieszkowanych Co oraz
Ni. Linie niebieska i zielona narysowane są dla lepszej widoczności danych. Obszary I,
II, III są opisane w tekście.

Zależność eRH/ρ
2 w funkcji zawartości Co yCo i Ni 2yNi zaprezentowana została na ry-

sunku 4.15(b). Dla kryształów domieszkowanych Co i Ni niskotemperaturowe dane po-
liczone zostały albo w temperaturze, gdzie zaczyna się przejście nadprzewodzące Tonset,
lub też w temperaturze T = 2 K w przypadku próbek nienadprzewodzących.

Zależność eRH/ρ
2(y) możemy podzielić na trzy obszary o różnym przebiegu. W ob-

szarze I, przy małych zawartościach y, wielkość eRH/ρ
2 rośnie ze wzrostem y. Ten wzrost

jest większy w przypadku próbek domieszkowanych Ni. W obszarze II zachodzi gwał-
towne obniżenie wartości eRH/ρ

2, prowadzące do zmiany znaku na ujemny. Efekt jest
silniejszy w przypadku próbek domieszkowanych Ni. Dla dużych zawartości Ni, w ob-
szarze III, obserwujemy zmniejszenie ujemnej wielkości eRH/ρ

2.

Aby wyjaśnić te zależności, rozważmy wpływ domieszkowania elektronami na zmiany
koncentracji i ruchliwości nośników. Ze wzrostem zawartości domieszki zwiększa się
koncentracja elektronów ne, natomiast zmniejsza się koncentracja dziur nh. Zmniejsza
się też ruchliwość dziur µh na skutek rozpraszania na domieszkach oraz kurczenia się
kieszeni dziurowych. Natomiast, na ruchliwość elektronów µe mogą wpływać dwa kon-
kurujące ze sobą efekty: obniżenie ruchliwości przez rozpraszanie na domieszkach oraz
zwiększenie ruchliwości z powodu powiększenia kieszeni elektronowych. Jeśli efekt po-
większania kieszeni elektronowych dominuje, to powinno to prowadzić do zmniejszenia
wielkości eRH/ρ

2 w funkcji y. Właśnie takie zachowanie eRH/ρ
2(y) obserwujemy w ob-

szarze II. Gdy wzrost µ2
ene przekroczy obniżenie µ2

hnh współczynnik Halla zmienia znak,
ponadto zaobserwowana zmiana eRH/ρ

2 w obszarze II może wyjaśnić spadek oporności
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ρ w obszarze niskich temperatur, pokazany na rysunku 4.6(f).

W obszarze III wkład dziur w przewodnictwo jest istotnie zmniejszony, co powoduje
dominację µ2

ene w wyrażeniu (4.7). Zwiększa się koncentracja elektronów, ale jednocze-
śnie rośnie bardzo istotnie rozpraszanie nośników na dużej ilości domieszek, co zmniej-
sza ich ruchliwość. Wydaje się prawdopodobne, że ten ostatni czynnik (który występuje
w potędze 2 we wzorze) ma decydujący wpływ na zmniejszanie wielkości eRH/ρ

2 w
obszarze III.

W rozważanym w niniejszej pracy prostym modelu dwupasmowym wzrost eRH/ρ
2

w obszarze I może być wytłumaczony wyłącznie dużym obniżeniem ruchliwości elek-
tronów µ2

e, wywołanym rozpraszaniem na domieszkach. Bardzo możliwe, że dla małych
zawartości domieszek takie obniżanie ruchliwości elektronów ma większe znaczenie niż
wzrost koncentracji elektronów ne. Zauważmy ponadto, że wzrost obserwowany w ob-
szarze I wymaga, aby obniżanie µ2

ene było większe od obniżania µ2
hnh, co sugeruje sil-

niejszy wpływ domieszek na ruchliwość elektronów niż na ruchliwość dziur. Jednym z
możliwych wyjaśnień gwałtownego wzrostu krzywej w obszarze I, zwłaszcza dla pró-
bek domieszkowanych Ni, może być niskotemperaturowa lokalizacja elektronów w po-
bliżu dodatnio naładowanych jonów domieszki. Na taką możliwość wskazuje też silny
wzrost oporności ρon dla próbek słabo domieszkowanych Ni. Warto podkreślić, że we-
dług rozważań teoretycznych w przypadku silnego potencjału domieszki przewiduje się
zmniejszanie gęstości koherentnych nośników i obecność efektów lokalizacyjnych [119].
Natomiast ze wzrostem zawartości domieszki y w obszarze II mamy do czynienia z po-
szerzeniem kieszeni elektronowych, co powoduje, że lokalizacja elektronów nie odgrywa
już dużej roli w transporcie. Oczywiście rozważania te oparte są na prostym modelu
dwupasmowym, który być może nie opisuje całej złożoności rozpatrywanych w niniej-
szej pracy wielopasmowych materiałów. Jednak taki model pozwala na dobrą jakościową
interpretację obserwowanych zachowań badanych kryształów.

Wyniki opisane w niniejszej pracy wskazują na skomplikowaną ewolucję własności
wielopasmowego materiału pod wpływem domieszkowania. Brak niezależnego pomiaru
koncentracji nośników oraz ich ruchliwości komplikuje możliwość oszacowania wielko-
ści rozpraszania różnych rodzajów nośników. Stąd też nie ma możliwości porównania
obserwowanej szybkości obniżania temperatury krytycznej Tc z przewidywaniami teore-
tycznymi dla różnych symetrii przerwy nadprzewodzącej, co skutecznie zostało zrobione
w przypadku domieszkowanych albo naświetlanych pniktydków [19,148]. Tym niemniej
wyniki badań obecnej pracy sugerują, że lokalizacja elektronów w słabo domieszkowa-
nych kryształach może odgrywać rolę w niszczeniu nadprzewodnictwa.

Na rysunku 4.15(a) pokazane są obszary nadprzewodzące dla domieszek Co i Ni.
W przypadku kryształów domieszkowanych Co wielkość yc, w której temperatura kry-
tyczna Tc spada do zera, jest porównywalna z wielkością y0. Jest zatem bardzo prawdo-
podobne, że w tym przypadku zanik Tc jest związany z kurczeniem się kieszeni dziuro-
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wych, wywołanym domieszkowaniem elektronów do pasm. Podobne zjawisko zaobser-
wowano w badaniach spektroskopowych ARPES dla kryształów pniktydków BaFe2As2
domieszkowanych Co [112]. Natomiast, w przypadku kryształów chalkogenków do-
mieszkowanych Ni wielkość yc jest dużo mniejsza od y0 i jest na granicy przejścia mię-
dzy obszarem I i II. Sugeruje to że oprócz domieszkowania elektronów do pasm, także
lokalizacja elektronów, szczególnie silna w przypadku Ni, może wpływać na gwałtowny
zanik temperatury krytycznej. Wynik ten różni się od zachowania obserwowanego dla
BaFe2As2 domieszkowanego Ni, gdzie domieszka Ni także silniej rozprasza elektrony niż
domieszka Co, ale zanik Tc jest dobrze wytłumaczony przez domieszkowanie elektronów
do układu [12, 17]. Interesujące jest pytanie, co jest przyczyną takiej różnicy w zacho-
waniu domieszkowanych pniktydków i chalkogenków. Jedną z możliwości jest obecność
lokalnych fluktuacji magnetycznych (π, 0) w chakogenkach [81]. Fluktuacje takie mogą
zwiększać niekoherentne rozpraszanie w obecności głębokiego potencjału domieszki Ni.
Inna możliwość związana jest z odmiennym w tych dwóch typach kryształów lokalnym
zniekształceniem sieci wokół domieszki, bądż też inną subtelną różnicą w ewolucji struk-
tury elektronowej z domieszkowaniem.

4.3.5 Górne pole krytyczne

Dla oszacowania wpływu domieszek Co, Ni i Cu na zmiany wielkości górnego pola
krytycznego Hc2 w kryształach SC i FC FeTe0,65Se0,35 zbadany został wpływ zewnętrz-
nego pola magnetycznego H na temperaturę krytyczną Tc dla dwóch kierunków pola
w stosunku do płaszczyzny ab próbki, H ⊥ ab (H ∥ c) i H ∥ ab. Charakter temperatu-
rowych zależności oporności ρ, znormalizowanej do wartości oporności w T = 16 K, ρ16,
dla domieszkowanych próbek FC i SC jest podobny do zależności ρ/ρ16(T ) dla odpo-
wiednich próbek niedomieszkowanych (rys. 4.5) . Różnica polega tylko na zmniejszaniu
wartości temperatury krytycznej z domieszkowaniem, co dobrze widać na zależnościach
µ0Hc2(Tc) (rys. 4.16). W przypadku wszystkich domieszek Hab

c2 rośnie bardziej stromo
ze zmniejszaniem T , niż Hc

c2 (wielkości nachylenia krzywych można zobaczyć w tablicy
4.3). Ze wzrostem stężenia domieszki nachylenie krzywych µ0Hc2(Tc) zmniejsza się.
Oszacowanie wielkości górnego pola krytycznego dla dwóch kierunków w stosunku do
płaszczyzny ab próbki, Hc

c2(0) i Hab
c2 (0), długości koherencji Ginzburga-Landaua ξab(0) i

ξc(0), współczynnika anizotropii γ przeprowadzone zostało według relacji wzorów (4.1),
(4.2), (4.3) oraz (4.4).

Domieszkowanie powoduje zmniejszanie górnego pola krytycznego Hc2 oraz wzrost
długości koherencji ξ (tab. 4.3). Podobną tendencję zaobserwowano w próbkach polikry-
stalicznych FeTe0.5Se0.5 domieszkowanych Co [149]. W przypadku „brudnych” nadprze-
wodników konwencjonalnych teorie przewidują, że rozpraszanie na domieszkach prowa-
dzi do zmniejszenia średniej drogi swobodnej l, a zatem do zwiększenia górnego pola
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Rysunek 4.16: Górne pole krytyczne µ0Hc2 w funkcji temperatury krytycznej Tc, wyzna-
czonej w połowie przejścia nadprzewodzącego, dla próbek SC (a-c) i FC (d-e) chalko-
genku żelaza, domieszkowanych Co (a), (d), Ni (b), (e) oraz Cu (c). Zależności pokazane
są dla dwóch kierunków zewnętrznego pola magnetycznego w stosunku do płaszczyzny
ab, H ⊥ ab (H ∥ c) – otwarte punkty, oraz H ∥ ab – zamknięte punkty. (c) - linije
pokazują różny kierunek nachylenia krzywych.

krytycznego Hc2 ∼ 1/ξ0l [tutaj ξ0 jest długością koherencji w nieobecności domieszek
(ang. clean limit)] [70]. Wydaje się, że w badanych w niniejszej pracy kryształach zmiana
położenia potencjału chemicznego, wywołana domieszkowaniem, stanowi istotny czyn-
nik wpływający na własności nadprzewodzące, a zatem powyższe teorie nie mogą opisy-
wać wpływu domieszek na nadprzewodnictwo.
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Interesującym jest obserwowane generalnie w próbkach SC różne nachylenie zależ-
ności µ0Hc2(Tc) dla niskich i wysokich pól, wyraźnie widoczne w zależnościach dla
próbek domieszkowanych Cu [rys. 4.16(c)]. Podobną cechę zaobserwowano także w
odprężonych termicznie kryształach Fe1,01Te0,62Se0,38 [150], i wytłumaczono obecnością
nieporządku wywołanego nadmiarem żelaza. Zauważmy, że podobny charakter zacho-
wania krzywych obserwowano też w próbkach polikrystalicznych YNi2B2C, w których
słabo sprzężone ziarna oraz obszary między ziarnami mają zupełnie różny wkład w różne
obszary nadprzewodzące [151]. Prawdopodobnie w kryształach domieszkowanych Cu,
w których rozkład przestrzenny domieszek nie jest zbyt jednorodny, powstają obszary
różniące się nieco wartością Tc. Wokół domieszki formują się obszary z obecnością zlo-
kalizowanych nośników i mniejszą wartością Tc, a w obszarach, gdzie gęstość domieszek
jest mniejsza, Tc może być lokalnie wyższe. Taka interpretacja może wytłumaczyć róż-
nice pomiędzy wartościami Tc, wyznaczonymi z pomiarów oporności i podatności [120].
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4.4 Podsumowanie

1. Po raz pierwszy przeprowadzono systematyczne badania wpływu na własności
transportowe stanu normalnego i nadprzewodzącego podstawień metali przejściowych
M = Co, Ni oraz Cu w miejsce jonów żelaza w nadprzewodnikach Fe1−yMyTe0,65Se0,35
w szerokim zakresie domieszkowania, (0 ≤ y ≤ 0,21). Badania zostały wykonane dla
dwóch rodzajów kryształów, wytworzonych z inna szybkością wzrostu, wolną (SC) i
szybką (FC). Kryształy te maja podobną zawartość Fe + M, natomiast różnią się wiel-
kością i gęstością rozmieszczenia wytrąceń fazy heksagonalnej, nienadprzewodzącej
Fe7(SeTe)8, która tworzy duże (SC) lub małe (FC) wytrącenia.

2. Najciekawsze okazały się wyniki badan kryształów FC z podstawieniami Co oraz
Ni. Zaobserwowano zmianę znaku współczynnika Halla z dodatniego na ujemny w ni-
skich temperaturach dla dużych zawartości domieszek, y0 (Co) ∼ 0,135 oraz
y0 (Ni) ∼ 0,056. Zmiana ta wskazuje na kurczenie się kieszeni dziurowych powierzchni
Fermiego, i powiększanie kieszeni elektronowych na skutek domieszkowania elektronów
do pasm w wyniku podstawień. Jednakże, w wysokich temperaturach znak RH pozostaje
dodatni, co sugeruje, że kieszenie dziurowe nie zanikają całkowicie z domieszkowaniem,
lecz zachodzi lokalizacja dziur z obniżaniem temperatury.

3. Ponadto, w przypadku kryształów FC domieszkowanych Co nadprzewodnictwo
zanika dla zawartości domieszki yc ∼ 0,14, czyli bliskiej y0 (Co), podczas gdy dla do-
mieszki Ni yc ∼ 0,032, czyli jest sporo niższe od y0 (Ni). Obserwacje te świadczą o tym,
że domieszka Co obniża temperaturę krytyczną głównie z powodu domieszkowania elek-
tronów do pasma, natomiast w przypadku Ni mamy do czynienia z dodatkowym, silniej-
szym efektem niszczenia nadprzewodnictwa. Równocześnie, pomiary oporności wska-
zują na znacznie silniejszy wzrost rozpraszania nośników wywołany domieszkowaniem
Ni w porównaniu do domieszki Co. Analiza tych obserwacji sugeruje, że dodatkowym
efektem niszczącym nadprzewodnictwo w przypadku domieszki Ni może być lokalizacja
elektronów, zachodząca przy małych zawartościach tej domieszki.

4. Ciekawym zjawiskiem jest także brak występowania przejścia metal-izolator dla
dużych zawartości domieszek. Zamiast tego, obserwuje się obniżanie oporności w za-
kresie niskich temperatur, zwłaszcza w przypadku domieszki Ni, i jednoczesny wzrost
ujemnego współczynnika Halla. Efekt ten wywołany jest powiększaniem elektronowych
kieszeni.

5. Badania kryształów SC pokazały obecność niskotemperaturowego podbicia opor-
ności oraz współczynnika Halla, skorelowanego z temperaturą krytyczną obniżoną w sto-
sunku do kryształów FC. Jednocześnie pomiary podatności magnetycznej sugerują mniej-
szą objętość fazy nadprzewodzącej w kryształach SC. Wydaje się, że efekt ten może
być związany z niekoherentnym rozpraszaniem nośników na fluktuacjach magnetycz-
nych, wzmocnionych przez obecność nienadprzewodzących wytrąceń fazy heksagonalnej
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Fe7(TeSe)8.
6. Badania kryształów SC, domieszkowanych Cu powyżej 1,2%, pokazało duży roz-

rzut wartości Tc oraz rozrzut zawartości Cu w różnych kawałkach tego samego kryształu,
spowodowany niejednorodnym rozkładem domieszki Cu w kryształach SC.

7. Pomiary oporności w obecności zewnętrznego pola magnetycznego świadczą o
obecności anizotropii własności nadprzewodzących w badanych kryształach. Domiesz-
kowanie powoduje obniżanie górnego pola krytycznego Hc2 oraz wzrost długości kohe-
rencji Ginzburga-Landaua ξ(0), co najprawdopodobniej związane jest ze zmianą poło-
żenia potencjału chemicznego. Współczynnik anizotropii γ jest mniejszy w przypadku
próbek FC, niż w przypadku próbek SC, i jest porównywalny do współczynników opisa-
nych w literaturze dla nadprzewodników na bazie żelaza, natomiast jest sporo mniejszy
w porównaniu do mocno anizotropowych miedzianów.
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Podsumowanie i wnioski

W ramach niniejszej pracy przeprowadzono szereg systematycznych badań dwu ro-
dzajów nadprzewodników wysokotemperaturowych domieszkowanych metalami przej-
ściowymi w szerokim zakresie domieszkowania. Osobliwością tej pracy doktorskiej jest
to, że przedmiotem badań były próbki w różnych postaciach: próbki polikrystaliczne i cien-
kie warstwy związku La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4 oraz monokryształy Fe1−yMyTe0,65Se0,35
(M = Co, Ni, Cu). Pewna ilość próbek była wykonana dla oszacowania warunków i
parametrów ich wytwarzania. W sumie dla badań wykorzystano blisko 70 próbek po-
likrystalicznych, około 300 warstw oraz blisko 150 próbek monokrystalicznych. Zde-
cydowana większość pomiarów w ramach niniejszej pracy wykonana została bezpośred-
nio przez autora tej rozprawy doktorskiej. W pracy przedstawione są generalnie wyniki
pomiarów transportowych, a także pomiarów magnetycznych, rentgenowskich, grubości
warstw, również AFM i EDX.

Uzyskane w obecnej pracy wyniki zostały otrzymane po raz pierwszy i w istotny
sposób poszerzają wiedzę na temat nadprzewodnictwa badanych materiałów. Wiarygod-
ność otrzymanych wyników jest potwierdzona dużą statystyką. Bardziej szczegółowo
wyniki przeprowadzonych badań w ramach niniejszej pracy doktorskiej podsumowane są
na końcu trzeciego i czwartego rozdziałów. W tym miejscu wymienimy jeszcze raz naj-
główniejsze z nich, przy czym skupimy się na podkreśleniu zupełnie odmiennych efektów
wywołanych przez tą samą domieszkę, Ni, w dwóch rożnych klasach materiałów.

(1) Pomiary podatności magnetycznej pokazują, że domieszka Ni wprowadza nie-
zerowy moment magnetyczny do związku La1,85Sr0,15CuO4. Wprowadzanie momentu
magnetycznego wywołuje rozpraszanie spinowe, które najprawdopodobniej jest główną
przyczyną niszczenia nadprzewodnictwa w La1,85Sr0,15CuO4, zwłaszcza, że dane literatu-
rowe wskazują na niewielką zmianę koncentracji nośników na skutek podstawiania Ni w
tym jednopasmowym materiale. Wyniki badań sugerują też, że przejście metal-izolator,
które obserwuje się dla wyższych zawartości Ni, wydaje się być związane z rozprasza-
niem spinowym.

(2) Podstawianie Ni do La1,85Sr0,15CuO4 wywołuje zjawisko niszczenia pseudoprzerwy,
które zachodzi w pobliżu przejścia metal-izolator, a więc najprawdopodobniej związane
jest ze wzrostem koncentracji jonów domieszki Ni w stanie wysokospinowym S = 1.
Nadprzewodnictwo zanika dla koncentracji domieszki Ni dwa razy mniejszej, niż ta, przy
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której obserwujemy zanik pseudoprzerwy. Sugeruje to, że albo nadprzewodnictwo jest
znacznie czulsze na zakłócenia spinowej natury płaszczyzn CuO, niż pseudoprzerwa, albo
obie fazy nie są ścisłe ze sobą związane.

(3) W przypadku materiału wielopasmowego Fe1−yNiyTe0,65Se0,35 domieszka Ni nie
wprowadza momentu magnetycznego do układu, jedynie dramatycznie zmienia koncen-
trację i ruchliwość elektronów i dziur, co z kolei ma wpływ na zanik temperatury krytycz-
nej. Przy małych zawartościach domieszki Ni, oprócz dodawania elektronów do pasm,
domieszka niklu wywołuje ich lokalizację.

(4) Dla dużych zawartości niklu w związku Fe1−yNiyTe0,65Se0,35 nie występuje przej-
ście metal-izolator, lecz obserwuje się przejście do metalu z innymi nośnikami: oprócz
obniżania oporności w zakresie niskich temperatur, na skutek powiększania kieszeni elek-
tronowych powierzchni Fermiego występuje jednoczesny wzrost ujemnego współczyn-
nika Halla. Natomiast kieszenie dziurowe kurczą się z domieszkowaniem oraz zachodzi
lokalizacja dziur z obniżaniem temperatury.
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okręgów” jest proporcjonalna do wielkości parametru porządku (włącza-
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2.3 Podłoże z warstwą po osadzaniu kontaktów i wykonaniu litografii: 1 -
kontakty srebrne, 2 - warstwa, 3 - podłoże. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.4 Kryształy SC (a) oraz FC (b); zdjęcia z TEM powierzchni płaszczyzn
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3.3 (a) Zależność podatności magnetycznej DC w funkcji temperatury dla
próbek La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4 o niskiej koncentracji y, zmierzonych w
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Ni w związku polikrystalicznym La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4 (0,11 ≤ y ≤
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3.7 (a) Stała Curie C, (b) efektywny moment magnetyczny peff , (c) nieza-
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4.1 Zdjęcia TEM płaszczyzny ab próbek SC (a) oraz FC (b) [92]. (a) Ob-
szar matrycy tetragonalnej (górna część) oraz wytrącenia heksagonalne o
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góły w tekście). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68



96 SPIS RYSUNKÓW
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podbiciem w oporności, domieszkowanych Co (a) oraz Ni (b). . . . . . . 77
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pola magnetycznego w stosunku do płaszczyzny ab, H ⊥ ab (H ∥ c) –
otwarte punkty, oraz H ∥ ab – zamknięte punkty. (c) - linije pokazują
różny kierunek nachylenia krzywych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
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Spis tablic

2.1 Optymalne parametry wzrostu warstw La1,85Sr0,15Cu1−yNiyO4 dla stano-
wiska do ablacji laserowej w Zespole fizyki materiałów silnie skorelowa-
nych Instytutu Fizyki PAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.1 Parametry Tc, dµ0H
ab
c2/dTc, dµ0H

c
c2/dTc, µ0H

ab
c2 (0), µ0H

c
c2(0), ξab(0),

ξc(0) oraz γ(0), otrzymane z pomiarów oporności w zakresie pól magne-
tycznych od 0 do 9 T dla niedomieszkowanych próbek FC i SC. . . . . . 64

4.2 Parametry yc (Tc = 0), dTc/dy oraz dρon/dy, otrzymane z pomiarów opor-
ności dla próbek SC oraz FC kryształów Fe1−yMyTe0,65Se0,35, gdzie M =
Co, Ni oraz Cu (y ≤ 0,012). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.3 Parametry Tc, dµ0H
ab
c2/dT , dµ0H

c
c2/dT , µ0H

ab
c2 (0), µ0H

c
c2(0), ξab(0), ξc(0)

oraz γ(0), otrzymane z pomiarów oporności w polu magnetycznym dla
próbek nadprzewodzących FC i SC Fe1−yMyTe0,65Se0,35 domieszkowa-
nych M = Co, Ni i Cu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
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