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RAPORT ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ 

Partea I 

 

I. Introducere 
[Se va prezenta, pe scurt, tema de cercetare propusă spre studiu, cu evidențierea următoarelor aspecte: obiectivele concrete 

obținute pe perioada de raportare, elementele de originalitate și inovație pe care implementarea obiectivelor le aduce domeniului de 

cercetare, impactul cercetărilor obținute în prima fază a proiectului (maxim 1000 cuvinte / 2 pag)]. 

 

Aplicațiile tehnologice ale supraconductibilității necesită materiale supraconductoare capabile să 

transporte, fără pierderi, curenți mari în câmpuri magnetice intense. Unul dintre cele mai cercetate 

materiale supraconductoare cu un potențial imens în ceea ce privește transportul energiei electrice este 

oxidul ceramic YBa2Cu3O7-x, denumit generic (YBCO). Acest oxid face parte din familia compușilor 

de tip perovskit, fiind primul supraconductor cu temperatură critică mai mare decât temperatura de 

fierbere a azotului lichid (77K). Din această cauză, cu toate că temperatura critică a compușilor 

supraconductori de temperatura înaltă (STI)  de tipul YBCO este de 93 K, utilizarea lor la temperaturi 

peste temperatura azotului lichid  (77 K) este practic imposibilă. Trebuie remarcat ca utilizarea 

azotului lichid pentru refrigerarea STI ar reduce semnificativ costurile de refrigerare  ( cu un coeficient 

de 103 faţă de refrigerarea cu heliu lichid) fapt ce ar stimula pătrunderea pe piață a tehnologiilor 

supraconductoare. 

 Producerea filmelor subțiri nanostructurate, cu grosimi în intervalul 10 – 500 nm prezintă un 

interes sporit în domeniul nanoștiintelor și nanotehnilogiei ca urmare a tendinței de miniaturizare și a 

creșterii cerintelor asupra proprietatilor materialelor. 

Pentru a putea fi utilizat în cabluri supraconductoare YBCO trebuie depus sub formă de filme 

subţiri epitaxiale pe substraturi metalice texturate cu structură cubică pe care se depun ulterior două 

sau mai multe straturi cu rol de a proteja filmul supraconductor (rol de strat tampon) şi, în final, filmul 

epitaxial de YBCO.  Filmele subţiri epitaxiale se pot obţine prin metode fizice sau chimice. Metodele 

fizice necesită vid, instalaţiile de depunere sunt complicate şi costisitoare.  

Metodele chimice de depunere din soluție (Chemical Solution Deposition – CSD) a filmelor 

supraconductoare au câștigat un interes aparte datorită avantajelor pe care acestea le presupun: 

omogenizare la nivel molecular a ionilor metalici, control bun al stoechiometriei, aparatură relativ 

simplă fără necesitatea utilizării instalațiilor de vid, costuri reduse față de metodele fizice de depunere 

și aplicabilitatea la scară industrială. Una dintre cele mai răspândite metode CSD de obținere a filmelor 

de YBCO este metoda de descompunere a derivaților metal-organici ce utilizează ca și precursori 
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inițiali trifluoroacetații metalici (TFA – MOD). Cu ajutorul acestei metode s-au obținut filme 

supraconductoare de YBCO care au tranziția la faza supraconductoare în jurul temperaturii de 92K și o 

densitate de curent critic de până la 5 MA/cm2 [1-3]. Dezavantajul principal al acestei metode este 

eliberarea acidului fluorhidric (HF) la descompunerea precursorilor, acidul fluorhidric fiind un acid 

tare, foarte coroziv și toxic, cu implicații majore asupra mediului înconjurător și asupra sănătății. În 

plus, precursorii utilizați sunt sensibili la umiditate [4]. Rezolvarea acestei probleme ar consta în 

utilizarea precursorilor cu conținut cât mai mic de fluor sau conținut zero de fluor. 

Principalul mecanism care limitează densitatea de curent critic, Jc, în supraconductorii de speţa a 

II-a este mișcarea vortexurilor. Din acest motiv, este necesar ca în materialele supraconductoare 

utilizate în aplicațiile de putere (transformatoare, motoare şi generatoare electrice, magneți 

supraconductori, acumulatori supraconductori de energie electrică-SMES, etc.) să se introducă centri 

de ancorare (pinning) a vortexurilor supraconductoare. 

Din punct de vedere practic proiectul constă în elaborarea unei noi metode chimice (scalabilă 

industrial) pentru creșterea epitaxială a filmelor YBCO și a filmelor nanocompozite cu centrii 

artificiali de pinning incorporați utilizând soluții precusoare fără conținut de fluor.  

Metoda convențională de ancorare a vortexurilor, atât în supraconductorii clasici cât şi în cei de 

temperatură înaltă, constă în crearea în materialul supraconductor a unor defecte nanometrice. Pentru 

STI cele mai bune rezultate au fost obținute prin creșterea in-situ a unor defecte punctiforme de 

compuși oxidici, ca de exemplu BaZrO3 , RE3TaO7 (RE-pământ  rar) sau  dublu perovskitul  

Ba2YTaO6. Prin introducerea acestor defecte s-a dublat densitatea de curent față de filmul 

supraconductor pur. 

 

II. Obiectivele proiectului 
 (Se vor preciza activitățile de cercetare corelate cu obiectivele concrete obținute pe perioada de raportare, durata desfășurării lor, 

precum și rezultatele obținute.). 

 

Obiectivele avute în vedere pentru prima etapă a proiectului sunt: 

An Activitate Tip Durata Rezultate 

2017 

1.1. Pregătirea şi caracterizarea 

morfologică a substratului. 
Cercetare 8 luni 

Substraturi optime 

pentru depunerea 

chimică 

 

1.2 Prepararea, caracterizarea soluțiilor 

precursoare și optimizarea 

tratamentului termic ȋn vederea  

creșterii epitaxiale a filmelor de YBCO 

Cercetare 4 luni 

1.3 Caracterizarea structurala (difractie 

de raze X), morfologicǎ (SEM și 

AFM),), magnetica și electricâ R(T), Jc 

a filmelor obținute 

Cercetare, 

Diseminare 
3 luni 

2.1. Elaborarea de filme subtiri 

nonocompizite de   YBCO –GFO. 
Cercetare 

3 luni 

 
Filme subtiri 

supraconductoare de 

YBCO 

2.2. Caracterizarea structurala (difractie 

de raze X), morfologica (SEM si 

AFM), magnetica  si electrica R(T) a 

filmelor obținute 

Cercetare 

 
4 luni 

 



 

 

3 

 

III. Diagrama Gantt 
(Se vor evidenția clar activitățile desfășurate în perioada de raportare și lunile corespunzătoare efectuării lor prin culoare.)  

 

Succesiunea în timp a acestor obiective a fost cea prezentată în următoarea diagramă Gantt: 

    Activitate 
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1
.1

. 

1
.2
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1
.3

. 

2
.1
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2
.2

 

    

2017 
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8          

9          

10          

11          

12          

 

IV. Metodologia cercetării 
(Se va prezenta, conform modelului de mai jos, metodologia de realizare a obiectivelor concrete din perioada de raportare, precizându-

se clar și detaliat activitățile asociate realizării fiecărui obiectiv). 

 

Metodologia de realizare a acestor obiective este prezentată în tabelul de mai jos: 

An Obiective 

operaționale 

Activități asociate Detalii 

2017 

1. Obținerea și 

caracterizarea filmelor 

supraconductoare de 

YBCO prin metode 

chimice utilizând 

precursori de tip 

propionați ȋn care 

conținutul de fluor este 

redus la zero (MOD-

Prop). 

1.1. Pregătirea şi caracterizarea 

morfologică a substratului. 

 

1.2. Prepararea, caracterizarea 

soluțiilor precursoare și optimizarea 

tratamentului termic ȋn vederea  

creșterii epitaxiale a filmelor de YBCO 

 

1.3 Caracterizarea structurala (difractie 

de raze X), morfologicǎ (SEM și 

AFM),), magnetica și electricâ R(T), Jc 

a filmelor obținute. 

 

2. Elaborarea şi 

caracterizarea filmelor 

nanocompozite 

epitaxiale In-situ vs. 

Ex-situ de YBCO-GFO 

prin metode chimice 

utilizând soluțiile 

precursoare cu conținut 

zero de fluor. 

2.1. A2.1  Elaborarea de filme subtiri 

nonocompizite de   YBCO –GFO. 

 

 

 

2.2. Caracterizarea structurala 

(difractie de raze X), morfologica 

(SEM si AFM), magnetica  si electrica 

R(T) a filmelor obținute 
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V. Rezultatele cercetării 
(Se vor preciza rezultatele obținute în perioada de raportare, cu evidențierea următoarelor aspecte: o scurta prezentare a rezultatelor 

obținute în perioada de raportare, avantaje și dezavantaje sau aspecte critice privind realizarea obiectivelor propuse,) 

 

Pentru creşterea de filme epitaxiale de YBCO s-au folosit substraturi monocristaline de SrTiO3 

(STO) și LaAlO3 (LAO), cu proprietăţi fizice şi chimice adecvate şi cu consecințe minime asupra 

contaminării filmelor subţiri. Ele acţionează ca template pentru creşterea epitaxială şi sunt esenţiale 

pentru calitatea structurilor multistrat cu proprietăţi prestabilite.  

Substraturile monocristaline de STO/LAO sunt folosite cu succes la depunerea filmelor 

epitaxiale. Această comportare se datorează potrivirii parametrilor de reţea cu materialele de tip 

perovskit. Principalul dezavantaj al STO este constanta dielectrică mare (1500 la temperaturi peste 573 

K şi peste 18000 la 4,2 K). Structura cristalină a substratului de STO/LAO este de tip perovskit ABO3 

(rețea cubică) cu un parametru de reţea de 3.905 și 3.787 Å. Pentru STO cele două orientări posibile 

(100) sau (010) ale planelor cristalografice se pot realiza prin planele cristaline de SrO şi TiO2 de la 

suprafaţă, care din punct de vedere electric sunt neutre. Planele de SrO şi de TiO2 sunt reprezentate 

grafic în figura 1. Astfel, în funcţie de condiţiile tratamentului termic, pe suprafaţă se pot regăsi plane 

de SrO şi TiO2 sau o combinaţie a celor două [5, 6].  

Înainte de depunere substraturile monocristaline de STO au fost pregătite în trei etape. 

 În prima etapă substraturile au fost ultrasonate în apă deionizată pentru a se forma la suprafaţă plane 

cu legături Sr-OH, iar ulterior uscate în flux de azot. 

 În a doua etapă substraturile au fost ultrasonate timp de 15 secunde într-o soluţie de HF şi NH4OH 

având un pH=5.5. Se obţine astfel la suprafaţă plane terasate de TiO2 ca urmare a dizolvării ionilor de 

stronţiu. Aceste terase apar datorită faptului că iniţial tăierea substraturilor monocristaline de STO se 

face sub un anumit unghi şi HF dizolvă preferenţial ionii de stronţiu de la suprafaţă după cum este 

prezentat în modelul din figura 2(a).  

 

 
Plan de TiO2                   Plan de SrO 

                       (a)                                                                                  (b)   

Figura 1 (a) Structura de tip perovskit a STO şi reprezentarea planelor atomice (TiO2 şi SrO) de 

la suprafaţă (b) 

 

 

(a)                                                                    (b) 

Figura 2. (a) Reprezentarea schematica a teraselor (100)SrTiO3 şi procesul de corodare chimică, (b) 

Modul de analiză a teraselor cu ajutorul microscopului de forţă atomică 

(001) 
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În a treia etapă, substraturile de STO au fost supuse unui tratament termic în atmosferă de O2 la 

temperatura de 950 oC, cu un palier de 12 minute. S-a obţinut în final o suprafaţă plană terasată. Prin 

tratamentul termic în oxigen al substraturilor se refac planele atomice care sunt terminate de Ti prin 

asigurarea unei suprafeţe terasate, fără plane de Sr sau impurităţi. Prin aceste tratamente ionii de la 

suprafaţă se rearanjează, prin difuzie sau desorbţie. Caracterizarea morfologică a substraturilor după 

tratamentul termic s-a realizat prin microscopie de forţă atomică, imaginile fiind prezentate în figura 

3(a). Suprafaţa prezintă o rugozitate de 0.3 nm. Din profilul imaginilor AFM (Fig.3.36b) se poate 

observa o periodicitate a teraselor.  

 

 

 
(a)                                                                                   (b) 

Figura 3. (a)Imaginea AFM a suprafeţei substratului după tratamentul termic; 

(b) profilul imaginii 
 

Depunere asistată de polimer (Polymer Assisted Deposition-PAD) 

Depunerea asistată de polimer (Polymer Assisted Deposition - PAD) este o nouă metodă chimică 

de creştere a filmelor oxidice pe scară largă, cu cost relativ scăzut. Scopul utilizării acestei metode este 

de a obţine filme subţiri de înaltă calitate [6-7]. 

Strategia folosită este de a controla distribuţia ionilor metalici în soluţie. În acest scop, se 

amestecă precursorul metalic cu un polimer solubil și un agent de chelatizare pentru a forma o soluţie 

cu o vâscozitate dorită. Polimerul încapsulează ionul metalic pentru a preveni reacţia chimică, menţine 

o distribuţie omogenă a ionului metalic în soluţie şi reduce reacţiile care pot duce la formarea unor faze 

nedorite.  

Această soluţie poate fi stabilă mult timp, chiar şi în cazul în care sunt utilizaţi mai mulţi ioni 

metalici. Diferenţa dintre PAD şi CSD constă în funcţionalitatea mărită a polimerului utilizat în 

soluţie. În metoda PAD, polimerul are rol dublu: 

✓ în primul rând controlează concentraţia soluţiei, ajutând astfel la obţinerea vâscozităţii dorite; 

✓ în al doilea rând, polimerul acţionează ca agent de chelatizare pentru precursorul 

metalic. 

Principalul avantaj al metodei PAD este stabilitatea soluţiei precursoare în timp. Ionul metallic şi 

polimerul poliethilenimină (PEI) formează un complex macromolecular covalent, prin perechile de 

electroni liberi ai atomilor de azot şi ai cationului, datorită forţelor intermoleculare. Ca și agent de 

chelatizare cel mai utilizat este acid etilendiamintetraacetic (EDTA). 

Ca și reactivi s-au folosit azotații de ytriu, bariu și  cupru în raportul corespunzător 

stoichiometriei 1:2:3. În vederea obținerii unei soluții precursoare azotații au fost dizolvați separat în 
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apa. In soluțiile astfel obținute s-au adaugat sub agitare continuă EDTA și PEI. Aceştia se 

omogenizează în raportul stoechiometric M:EDTA=1:1 şi M:PEI=1:15 (M=Y-, Ba-, Cu-) până la 

obţinerea unei soluţii limpezi. In tabelul 1 este prezentat caracteristicile soluției precursorilor 

individuali în timpul sintezei. 

 

Tabelul 1. Caracteristicile soluţiei precursorilor individuali 

Solutie Y3+  Ba2+ Cu2+ 

Concentratia initiala a soluției [M] 0.28  0.47  1.07  

Concentratia Finala a solutie –ICP [M] 0.12  0.15  0.36  

pH 5 5 5 

M+n:EDTA 1:1 1:1 1:1 

Eficienta (%) 59 40 52.6 

 

Caracterizarea pulberii precursoare 

Studiul descompunerii pulberii precursoare este esenţial pentru obţinerea filmelor epitaxiale de 

YBCO. Scopul acestui studiu este de a înţelege procesele implicate în timpul tratamentului termic şi de 

optimizare a parametrilor de tratament termic la obţinerea de filme subţiri cu proprietăţi adecvate 

pentru utilizarea filmelor în arhitecturile supraconductoare. Aceşti parametri includ temperatura 

maximă de tratament termic, viteza de încălzire, fluxul şi atmosfera. Stabilirea condiţiilor optime este 

esenţială pentru a defini un tratament termic de scurtă durată şi scalabil industrial. 

Descompunerea termică a pulberii precursoare s-a realizat în atmosferă de azot, aer, oxigen și 

oxigen umed (Fig. 4): azotul pentru a asigura o atmosferă inertă, aerul pentru a evidenţia procesele de 

oxidare şi oxigenul pentru a determina posibile procese de oxidare care au loc la echilibru. Viteza de 

încălzire s-a menţinut constantă la 10 oC/min în toate cele patru cazuri. 

 

 
 

(a)                                                                            (b)   

Figura 4. Analizele TG(a); DTA(b) ale pulberii precursoare YBCO în atmosfera de azot, aer, 

oxigen și oxigen umed 
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Descompunerea termică în atmosferă de azot a pulberii precursoare are loc într-un interval mai larg 

de temperatură (23-570 oC) datorită conţinutului scăzut de oxigen. Aşa cum este de aşteptat, pe măsură 

creşterii conţinutului de oxigen creşte reacţiile decurg într-un interval mai îngust de temperatură, astfel în 

aer reacţiile se finalizează în intervalul  de temperatură de 23-500 oC, în timp ce în atmosferă de oxigen 

pur și oxigen umidificat reacţiile sunt finalizate în intervalul de temperatură de 23-480 oC.     

Din analizele termice diferenţiale (DTA) se observă că descompunerea pulberii precursoare de 

YBCO prezintă un peak exoterm larg (maximul peak-ului apare la 521 oC și 471 oC) în atmosfera de 

N2 și aer spre deosebire de  oxigen care prezintă un peak exoterm înguts cu un maxim 503 oC. 

Soluţia de depunere concentrată (c = 0.4M), obţinută în prealabil, a fost depusă prin centrifugare 

pe substraturi monocristaline de LaAlO3 la turaţii de 3000 rot/min timp de 60 secunde. 

Pentru a obţine filme epitaxiale de YBCO filmul crud, fără o uscare prealabilă, a fost supus unor 

tratamente termic într-o singură etap (Fig. 5). Pe baza analizelor termice (TG-DTA) s-a stabilit 

tratamentul termic optim pentru creşterea epitaxială a filmelor de YBCO. Pentru a studia influenţa 

temperaturii pirolizei din timpul tratamentului termic asupra creşterii filmelor epitaxiale de YBCO s-a 

utilizat diferite temperaturii cuprinse între 500-650 oC. 

 

 
Figura 5. Tratamentul termic într-o singură etapă 

 

Difractogramele θ-2θ (Fig. 6) pentru filmele de YBCO crescute pe LAO cu diferite temperaturii 

de piroliză prezintă numai maximele corespunzătoare planelor (00l), indicând faptul că filmele prezintă 

un grad avansat de orientare (epitaxie). Intensitatea maximelor de difracție cred odata cu creșterea 

temperaturii de piroliză ceea ce demonstreză creșterea gradului de cristanilitate.  

 

 
Figura 6. Difractogramele de raze X ale filmelor de YBCO la diverse temperaturi de piroliză 

(500, 600, 650 oC) 
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Morfologia filmelor de YBCO cu diferite temperature de piroliză a fost studiată prin microscopie 

de forţă atomică.  Asa cum se poate observa din imaginile AFM (Fig. 16), filmele pirolizate la 500 oC 

este format din cristalite relativ mici şi, într-o oarecare masură, indepenedente. La creşterea 

temperaturii  de piroliză (650 oC), suprafaţa filmului evoluează astfel încât formaţiunile de tip cluster 

îşi măresc dimensiunile şi devin interconectate. Interconectarea formaţiunilor nu este continuă, astfel 

încât se pot observa pori neuniform distribuiţi pe suprafaţă filmului. 

 

   
Figura 16. Imaginile AFM pentru filmele de YBCO cu diferite temperaturi de piroliză 

 

Rugozitatea suprafeţei scade de la 15 nm pentru filmele pirolizate la 500 oC la 6  nm pentru filmele 

pirolizate la 650 oC. 

Din imaginile TEM – secţiunea transversală - prezentate în figura 17 se poate observă faptul că 

filmul de YBCO prin metoda PAD este omogen, compact și nu prezintă pori în interiorul fimmului. 

Grosimea totală a filmului de YBCO este de aproximativ 25 nm. 

 

 
 

Figura 17. Imaginea TEM în secţiune transversală a filmului de YBCO (Py-650 oC) 

 

Măsurătorile R(T) (Fig. 18a) au arătat ca filmele de YBCO au proprietăţi supraconductoare 

excelente, cu temperatura critică cuprinsă intre 88- 91 K (Tabel 4) care depinde de temperatura de 

piroliză. 

Py-600 oC Py-500 oC Py-650 oC 

RMS=15 nm RMS=11 nm RMS=6 nm 

YBCO 

25 nm 
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(a)                                                                         (b) 

Figura 18. (a) Dependenţa de temperatură a rezisteţei electrice (b) Dependenţa curentului critic 

de temperatură conform modelului Bean; 

 

Tabelul 4. Temperatura critică și densitatea de curent critic determinată prin SQUID 

Temperatura de piroliză T
c
 (K) J

c
 (MA/cm

2

) 

500 
o

C 88 0.45 

600 
o

C 90 1.5 

650 
o

C 91 2 

 

S-au obţinut valorile densităţii de curent critic (Jc) la 77K cuprinse între 0.4 - 2 MA/cm2.  S-a 

observat o variaţia relativ mare a densităţii curentului critic pentru filmele pirolizate la temperatura de 

500 oC și filmele pirolizate la 650 oC. Acestă creștere a densităţii de curent critic cu creşterea 

temperaturii de piroliză poate fi explicată prin creșterea gradului de cristalinitate. În acest fel, se 

demonstrează importanța temperaturii de piroliză pentru a obține o morfologie și proprietăți 

supraconductoare adecvate pentru filmele de YBCO. 

 

Concluzii 

➢ S-a demonstrat posibilitatea realizării filmelor de YBCO epitaxiale utilizând metoda depunerii 

chimice din soluţie CSD (Chemical Solution Deposition), folosind ca şi substanţe iniţiale 

acetati/azotati de ytriu si cupru si trifluoroacetatul de bariu.  

➢ Cinetica procesului de descompunere a pulberii precursoare a fost investigată prin studii de 

analiza termică TG-DTA, şi difracţie de raze X; 

➢ Tratamentul termic s-a optimizat în vederea reducerii timpului acestuia prin tratarea termică a 

filmelor într-o singură etapă. 

➢ Analizele structurale au indicat faptul că filmele epitaxiale de YBCO astfel obţinute au un nivel 

ridicat de epitaxi, proprietăţi electrice şi morfologice adecvate pentru utilizarea lor la 

confecţionarea cablurilor supraconductoare de temperatură înaltă. Pentru filmele de YBCO 

obţinute s-a obţinut o temperatură critică de tranziţie la faza supraconductoare în jur de 90 K şi o 

densitate de curent critic ȋn intervalul Jc = 1.5 - 2 MA/cm2, ceea ce demostrează că filmele au 

bune proprietăţi supracoductoare de transport. 
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