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Linia PEEM/XAS jest wyposażona w dwie stacje badawcze: fo-
toemisyjny mikroskop elektronowy (PEEM) oraz uniwersalną stację 
do badania widm absorpcji rentgenowskiej (XAS). Linia pozwala na 
zaawansowane badania właściwości chemicznych i elektronowych, 
strukturalnych oraz magnetycznych, wykorzystując odpowiednio: 
zjawisko rezonansowej absorpcji rentgenowskiej,  zjawiska natural-
nego dichroizmu liniowego (XNLD) oraz magnetycznego dichro-
izmu kołowego (XMCD) i liniowego (XMLD). Zestawienie dostęp-
nych technik eksperymentalnych pozwala na selektywne badanie 
powierzchni, warstw granicznych, cienkich warstw i nanomateria-
łów z czułością pierwiastkową. Dostępny zakres energii fotonów 
(od 200 do 2000 eV) pokrywa krawędzie absorpcji K lekkich pier-
wiastków, od węgla do krzemu, krawędzie L pierwiastków o liczbie 
atomowej Z od 20 do 40, w tym pierwiastki 3d, a także krawędzie 
M wielu cięższych atomów, w tym pierwiastków 4f.

Stacja pomiarowa PEEM
PEEM jest mikroskopem fotoelektronowym, wykorzystującym 

niskoenergetyczne elektrony wzbudzone fotonami do obrazowa-
nia powierzchni z przestrzenną zdolnością rozdzielczą kilkudziesię-
ciu nanometrów. W synchrotronie, z wykorzystaniem promienio-
wania X, możliwe jest dostrojenie energii wzbudzających fotonów 
do krawędzi absorbcji badanego pierwiastka (XPEEM), przez co 
uzyskuje się czułość pierwiastkową, a do powstania obrazu wyko-
rzystywane są wydajnie elektrony wtórne. Alternatywnie, pracując 
z fotoelektronami, można je poddać analizie energetycznej przy 
użyciu elektrostatycznego analizatora energii, co daje dodatkowy 
kontrast obrazu (także chemiczny), związany z charakterystyczną 
energią fotoelektronów, w analogii do rentgenowskiej spektrome-
trii fotoelektronów (XPS). Wykorzystując zjawiska XMCD i XMLD oraz 
odpowiednio spolaryzowane promieniowanie X można obrazować 
strukturę domen magnetycznych związanych z danym pierwiast-
kiem. Z serii obrazów zbieranych w funkcji energii można wydobyć 
informacje spektroskopowe ze zdolnością rozdzielczą obrazu (tzw. 
mikrospektroskopia: μ-XAS i μ-XPS). Inny schemat pomiarów μ-XPS 

polega na wykorzystaniu właściwości dyspersyjnych analizatora 
energii; daje to możliwość szybkiego pomiaru widma fotoemisyj-
nego w zakresie energii około 10 eV z wybranego obszaru próbki 
o rozmiarach mikrometrowych.

Stacja końcowa PEEM jest w pełni wyposażonym „laborato-
rium badań powierzchniowych”. Zawiera ona śluzę próżniową 
do szybkiego przenoszenia próbek z powietrza do środowiska 
ultrawysokiej próżni (UHV), komorę preparacyjną oraz główną 
komorę mikroskopu. Komora preparacyjna zawiera spektrometr 
LEED/AES, kilka źródeł par metali, działo jonowe i system dozowa-
nia gazu. Dodatkowe źródło par, zamontowane w głównej komo-
rze mikroskopu, umożliwia obrazowanie w czasie rzeczywistym 
w trakcie nanoszenia materiału. Dostępne są standardowe podło-
ża monokrystaliczne, na przykład W(110) i Pt(111).  

Planując eksperyment z wykorzystaniem XPEEM należy 
uwzględnić, że:
	Próbki powinny być kompatybilne z UHV, płaskie i nie powin-

ny się ładować w czasie oświetlania promieniowaniem rent-
genowskim;

Rysunek 1. Przykład zastosowania: po lewej obraz XPEEM wysp 
manganu na powierzchni W(110), zebrany przy krawędzi L3 Mn. Kontury 
(niebieski i czerwony) oznaczają obszary powierzchni o różnej morfologii. 
Pole widzenia obrazu wynosi 10 um. Po prawej widma XAS dla krawędzi 
L Mn; kolory widm odpowiadają kolorom zaznaczonych obszarów. Widać 
wyraźną różnicę w charakterze widm pomiędzy dużą wyspą Mn, która 
wykazuje właściwości litego metalu, oraz małymi wysepkami Mn 
o rozmiarach nanometrowych. Dane zostały zebrane na linii pomiarowej 
NanoXAS w szwajcarskim ośrodku synchrotronowym SLS, przy użyciu 
mikroskopu aktualnie zainstalowanego w SOLARIS.

Linia eksperymentalna 04BM wykorzystuje promieniowanie synchrotronowe emitowane przez magnes 
zakrzywiający i jest dedykowana do pomiarów mikroskopowych i spektroskopowych w zakresie miękkiego 
promieniowania rentgenowskiego.
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	Próbki powinny mieścić się na uchwycie ograniczającym ich 
średnicę do 14 mm oraz ich wysokość do 3 mm;

	Typowa głębokość próbkowania wynosi kilka nm;
	Typowy czas zbierania obrazu może się zmieniać od milisekund 

do godzin;
	Pole widzenia może być wybierane od 1,5 μm do 150 μm;
	Temperatura próbki może być zmieniana w zakresie od 120 K 

do 1200 K (w trakcie obrazowania) lub od 300 K do 2200 K 
(w trakcie preparatyki).

Stacja pomiarowa XAS
XAS w zakresie miękkiego promieniowania rentgenowskie-

go jest często określana jako spektroskopia subtelnej struktury 
w pobliżu krawędzi absorpcji promieniowania rentgenowskiego 
(NEXAFS). Metoda ta dostarcza informacji o stanie chemicznym 
i lokalnej strukturze badanego materiału z selektywnością pier-
wiastkową. Ponadto, dzięki kontroli polaryzacji absorbowanego 
promieniowania, możliwe jest selektywne badanie uporządko-
wania magnetycznego i struktury krystalicznej materiałów z wy-
korzystaniem zjawisk XMCD i XMLD. Stacja pomiarowa XAS jest 
systemem UHV złożonym z dwóch komór (głównej, dedykowanej 
do pomiarów spektroskopowych i dodatkowej, służącej do pre-
paratyki próbek). Najważniejsze cechy stacji XAS to:
	Próbki (proszkowe lub lite) dopasowane do standardowych 

nośników „flag-style”;
	Rozmiar plamki w miejscu próbki (poziomy x pionowy): 2 mm x 5 mm;
	Pomiar absorpcji rentgenowskiej przy pomocy pomiaru prą-

du próbki (tzw. TEY) oraz fluorescencji (TFY), dający głębokość 
próbkowania odpowiednio kilka i kilkaset nm;

	Środowisko pomiarowe od UHV do niskiej próżni (10 mbar 
w gazie wymiennym, np. He);

	Pomiary spektroskopowe w szerokim zakresie temperatur  
(20–1300 K) oraz w zewnętrznym polu magnetycznym 
0–1 kOe, pomiary w funkcji kąta;

	W pełni wyposażona komora preparacyjna (o możliwościach 
porównywalnych do komory przy stacji PEEM).

Źródło Magnes zakrzywiający (1,31 T)

Dostępny (optymalny) zakres energii fotonów 200–2000 eV (250–1800 eV)

Energetyczna zdolność rozdzielcza ΔE/E 2,5 x 10-4 i lepsza

Rozmiar plamki w miejscu próbki 
(poziomy x pionowy)

W ognisku układu optycznego: 0,100 mm x 0,030 mm
W wiązce rozbieżnej: 2 mm x 5 mm

Intensywność promieniowania w miejscu próbki
4–8 x 1010 [fotonów/s/0.1%BW] dla E < 1700 eV
1–4 x 1010 [fotonów/s/0.1%BW] dla E > 1700 eV

Dostępne techniki PEEM, XAS (TEY, TFY), XMCD

Polaryzacja Liniowa (pozioma) oraz eliptyczna

Kontakt: dr Marcin Zając 
Kierownik linii badawczej PEEM/XAS
tel. 12 664 41 59; email: mar.zajac@uj.edu.pl

Parametry linii badawczej PEEM/XAS

Rysunek 2. Przykład zastosowania: Widma XAS (panel górny) oraz 
XNLD (panel dolny) monokryształu topologicznego izolatora Bi2Te3 
domieszkowanego magnetycznie, którego anizotropowa struktura 
krystaliczna jest scharakteryzowana przez układ pięciu podwarstw 
równoległych do badanej powierzchni (tzw. quintuple layer). Zależność 
kątowa dla widm XAS i XNLD potwierdza, że anizotropia struktury 
krystalicznej domieszkowanego tellurku bizmutu jest zachowana 
w zakresie próbkowania metody TEY (kilka nm). Eksperyment 
przeprowadzono na linii ID08 w ESRF (dzięki uprzejmości Dr M. 
Waśniowskiej i współpracowników). 
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