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1. Badane próbki:
Elektroformowany monokryształ SrFe0.0013Ti0.0087O3 oraz cienkie warstwy SrFexTi1-xO3 (x=0.0, 0.01, 0.03, 0.1)
głównie o grubości 500nm otrzymane techniką Pulsed Laser Deposition (PLD) na dwóch typach podłoży: NdGaO3 i
SrTiO3 domieszkowane niobem.
2.

Badania:

Widma EXAFS i XANES krawędzi absorpcji Fe (7128 eV) oraz Ti (4980 eV) w modzie fluorescencyjnym.
3.

Wyniki:

Pomiary EXAFS krawędzi Fe-K elektroformowanego monokryształ pokazuję korelację pomiędzy kolorem
elektroformowanego obszaru i stanem utlenienia żelaza. Ciemny obszar monokryształu zawiera Fe4+, gdzie długość
wiązania Fe-O wynosi 1.94Å. Jasny (przeźroczysty) obszar monokryształu zawiera głównie Fe3+, gdzie długość
wiązania Fe-O wynosi 1.97Å, co w porównaniu z długością wiązania w referencyjnym związku LaFeO 3 (2.01Å)
sugeruje zmiany strukturalne w pierwszej strefie koordynacyjnej i występowanie wakansji tlenowych. Dodatkowo
można zauważyć, że długości wiązań są krótsze od występującego w SrTiO3 wiązania Ti-O, które można wyjaśnić
mniejszym promieniem jonu Fe4+ w porównaniu z Ti4+.
Pomiary EXAFS krawędzi Fe-K na cienkich warstwach zredukowanych ex-situ, pokazały wyraźnie, że żelazo
znajduje się głównie w Fe3+ stanie utlenienia. Ponadto pokazane zostało, że wykonanie pomiarów EXAFS na
krawędzi Fe-K jest możliwe dla próbek tak cienkich jak 100nm i o tak niskiej zawartości żelaza jak 1%. Niestety
pomiary elektroredukcji in-situ wykorzystując napylone elektrody okazało się niemożliwe z powodu wielkości
elektrod i elektroformowanego obszaru w porównaniu z rozmiarem wiązki z synchrotronu. Aby pomyślnie wykonać
eksperymenty formowania in-situ na gotowych strukturach przełączających, konieczne jest użycie microzogniskowanej wiązki.

