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Introducere

INTRODUCERE

În ultimii ani, filmele subţiri oxidice au generat un reviriment al cercetărilor în
domeniul Ştiinţei şi Ingineriei Materialelor datorită proprietăţilor lor funcţionale.
Conductivitatea ionică şi electronică, termoelectricitatea, magnetorezistenţa, feroelectricitatea
şi supraconductibilitatea sunt câteva din functionalităţile intens exploatate. În mod deosebit,
supraconductibilitatea oferă oportunităţi pentru satisfacerea cererii în continuă creştere a
consumului de energie. Capacitatea, fiabilitatea şi eficienţa reţelelor electrice poate fi
îmbunătăţită considerabil prin utilizarea cablurilor supraconductoare şi altor dispozitive
supraconductoare (transformatoare, limitatoare sau generatoare de curent). Deşi tehnologia
există, obstacole importante legate de performanţă şi costuri continuă să mai persiste pentru a
atinge întregul potenţial al acestora şi pentru a fi competitive cu cablurile convenţionale de
cupru.
După descoperirea supraconductibilităţii de temperatură înaltă (Tc = 93K) în compuşii
oxidici pe bază de Cu (1986), comunitatea ştiinţifică a făcut eforturi susţinute pentru
elaborarea tehnologiilor de fabricaţie a cablurilor supraconductoare pe bază de materiale
supraconductoare de temperatură înaltă (High Temperature Superconductors - HTS).
Numeroase grupuri de cercetare s-au implicat în mărirea performanţelor cablurilor HTS prin
îmbunătăţirea proprietăţilor de transport ale filmului de YBCO şi a arhitecturii
supraconductoare.
O cerinţă esenţială pentru obţinerea benzilor supraconductoare de generaţia a II-a pe
bază de YBa2Cu3O7-δ (YBCO) cu densităţi de curent critic mari este eliminarea fazelor
nestoechiometrice care pot apare la limita cristalitelor din filmul supraconductor. În
supraconductorii de temperatură înaltă aceste faze conduc la un cuplaj slab între cristalite şi,
prin urmare, la o reducere a densităţii de curent critic. O soluţie viabilă constă în realizarea
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unei combinaţii optime de straturi tampon depuse pe substraturi metalice texturate care să
transmită structura filmului supraconductor de YBCO.
În ultimii ani au fost dezvoltate două metode pentru depunerea de filme de YBCO pe
benzi metalice biaxial texturate în vederea fabricării cablurilor supraconductoare. Prima
metodă utilizată constă în depunerea pe un substrat policristalin de Hastelloy C276 a unui
strat texturat de oxid de zirconiu stabilizat cu oxid de ytriu (ZrO2-8%Y2O3) (YSZ) prin ablare
laser asistată de bombardament ionic (IBAD - Ion Beam Assisted Deposition) pentru
dezvoltarea texturii. În final, textura stratului de YSZ este transmisă filmului de YBCO printrun proces de creştere epitaxială. A doua metodă (RABiTS - Rolled Assisted Biaxial Textured
Substrates) implică utilizarea unui substrat biaxial texturat din aliaje pe bază de Ni pe care se
creşte epitaxial atât arhitectura de straturi tampon, cât şi filmul de YBCO. Deşi prin ambele
metode s-au realizat eşantioane de cabluri supraconductoare cu densităţi de curent critic mai
mari de 106 A/cm2, la temperatura azotului lichid (77 K) şi în câmp magnetic zero, metoda
RABiTS are avantajul că este scalabilă industrial.
Filmele supraconductoare se obţin prin metode fizice şi chimice. Dintre metodele
chimice de depunere utilizate pentru obţinerea de filme supraconductoare de YBCO şi filme
cu rol de strat tampon, descompunerea compuşilor metalorganici (Metal-Organic
Decomposition, MOD) a apărut relativ recent ca o abordare competitivă cu costuri de
producţie scăzute care permite un control al chimiei precursorilor şi îmbunătăţirea
proprietăţilor supraconductoare ale filmului de YBCO.
Obiectivul tezei este obţinerea şi caracterizarea filmelor oxidice cu rol de strat tampon
de BaZrO3, La2Zr2O7 şi CeO2 utilizate la realizarea benzilor supraconductoare de temperatură
înaltă prin metode chimice. Descompunerea termică a precursorilor, creşterea şi caracterizarea
monocristalelor aduc un element de noutate în acest domeniu. Totodată, s-a urmărit obţinerea
prin metode chimice a filmelor nanocompozite de YBa2Cu3O7--BaZrO3, în care
nanoparticulele de BaZrO3 au rol de centri de pinning. Metodele de sinteză utilizate la
obţinerea filmelor subţiri au fost depunerea chimică din soluţie, CSD şi depunerea asistată de
polimer, PAD. În vederea stabilirii mecanismelor de formare a filmelor epitaxiale, precursorii
au fost caracterizaţi prin analize termice (TG-DTA), spectrometrie de masă (MS),
spectroscopie IR, relaxometrie RMN, difracţie de raze X XRD (pe pulbere şi pe
monocristale), cromatografie ionică (IC), spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv
(ICP-MS). Filmele subţiri au fost caracterizate structural prin difracţie de raze X de înaltă
rezoluţie, difracţie de raze X 2D în configuraţie θ-2θ, figuri polare şi microscopie electronică
2
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în transmisie, şi morfologic prin microscopie optică (OM), microscopie electronică de baleiaj
(SEM) şi microscopie de forţă atomică (AFM). Grosimea filmelor subţiri s-a măsurat cu
ajutorul spectrometriei elipsometrice.
Teza este structurată pe următoarele capitole:
Capitolul 1 reuneşte şi aduce la zi informaţii din literatura de specialitate cu privire la
cablurile supraconductoare de generaţia a II-a pe bază de YBa2Cu3O7-, la filmele subţiri cu
rol de strat tampon (BaZrO3, La2Zr2O7 şi CeO2) în arhitecturile supraconductoare, precum şi a
filmelor nanocompozite de YBa2Cu3O7--BaZrO3.
Capitolul 2 trece în revistă informaţiile din literatura de specialitate cu privire la sinteza
principalelor metode de obţinere a filmelor oxidice epitaxiale prin metode chimice şi la
caracterizarea structurală şi morfologică a materialelor oxidice cu rol de barieră de difuzie cu
aplicaţii în domeniul cablurilor supraconductoare de temperatură înaltă.
Capitolul 3 prezintă, într-o primă parte, studii privind sinteza şi caracterizarea filmelor subţiri
epitaxiale de BaZrO3 depuse pe substraturi monocristaline de (100)MgO obţinute din soluţie
prin metode chimice. O atenţie specială a fost acordată studiului chimiei precursorilor utilizaţi
la obţinerea soluţiei de depunere precum şi descompunerii termice a acestora. A doua parte
este dedicată studiului filmelor nanocompozite de YBa2Cu3O7-_BaZrO3 obţinute prin metode
chimice. Introducerea unor defecte nanometrice artificiale de BZO - centri de pinning - au
rolul de a mări densitatea de curent critic a filmului supraconductor de YBCO.
Capitolul 4 prezintă rezultatele cercetărilor referitoare la obţinerea, tratamentul termic şi
caracterizarea filmelor subţiri epitaxiale de La2Zr2O7 depuse atât pe substraturi monocristaline
de (100)SrTiO3, cât şi pe substraturi metalice biaxial texturate (200)NiW. Totodată, în capitol
se prezintă sinteza şi caracterizarea structurală şi morfologică a filmelor oxidice multistrat de
La2Zr2O7/NiW, precum şi posibilitatea creşterii epitaxiale a arhitecturii CeO2/La2Zr2O7/NiW,
care acţionează ca suport „template” pentru creşterea filmului supraconductor de YBCO.
Capitolul 5 descrie o nouă metodă chimică de depunere asistată de polimer - PAD pentru
obţinerea de filme subţiri de CeO2 depuse pe substraturi monocristaline de (100)YSZ, prin
prisma influenţei diferiţilor factori preparativi şi de tratament termic asupra caracteristicilor
structurale şi morfologice.
Concluziile sunt prezentate la sfârşitul fiecărui capitol, interpretările rezultatelor
făcându-se în strânsă corelaţie cu studiile prezentate. Lucrarea se încheie cu un capitol de
concluzii generale care cuprinde sinteza rezultatelor obţinute.
3
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CAPITOLUL 1
STUDIU DE LITERATURĂ PRIVIND MATERIALELE
SUPRACONDUCTOARE
1.1Supraconductibilitatea de temperatură înaltă

Supraconductibilitatea este o stare fizică caracterizată prin rezistenţă electrică şi
inducţie magnetică în interiorul materialului egale cu zero (R=0, B=0). Supraconductibilitatea
apare sub o anumită temperatură numită temperatură critică, T<Tc. Acest fenomen a fost
descoperit în anul 1911 de către fizicianul Kamerlingh Onnes. Studiind dependenţa de
temperatură a mercurului, el a observat că sub o anumită temperatură, apropiată de
temperatura heliului lichid (Tc=4,2 K), rezistivitatea scade brusc către zero. În anii următori,
s-au descoperit noi materiale supraconductoare cu Tc mai ridicat, ajungând la Tc=23 K pentru
compuşi intermetalici, Nb3Ge [1]. O altă proprietate a unui supraconductor este expulzarea
câmpului magnetic din interiorul lui, când acesta este răcit sub temperatura critică în prezenţa
câmpului magnetic exterior. Acest fenomen a fost descoperit de Meissner şi Ochsenfeld în
anul 1933 şi poartă denumirea de efect Meissner.
După valoarea temperaturii critice, aceste materiale supraconductoare se clasifică în
supraconductori de temperatură scăzută (low temperature superconductors - LTS) pentru
Tc<23K şi supraconductori de temperatură înaltă (high temperature superconductors - HTS)
pentru Tc>23K. Teoria dezvoltată de către J. Bardeen, Cooper şi L. Schrieffer J. (BCS) în
descrierea LTS presupune că electronii sunt cuplaţi prin intermediul interacţiunii electron fonon pentru a forma perechi Cooper [2-3]. În anul 1986, Bednorz şi Müller [4] au descoperit
compuşi oxidici pe bază de bariu, lantan şi cupru (BaxLa5-xCu5O5(3-y)) cu proprietăţi
supraconductoare având Tc=35 K.
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A urmat apoi o evoluţie până la valoarea Tc= ~ 90 K o dată cu descoperirea
materialelor supraconductoare cu temperatură critică ridicată pe bază de cupru de tipul
YBa2Cu3O7-x (YBCO, 123) în anul 1987 [5]. Acest lucru a însemnat momentul declanşării
unei febrile activităţi de cercetare a materialelor ceramice oxidice supraconductoare, activitate
stimulată atât de perspectiva unor aplicaţii practice ale supraconductibilităţii de temperatură
înaltă în condiţii mult mai eficiente decât cele cerute de supraconductorii tradiţionali, cât şi de
disputele ştiinţifice legate de aplicarea mecanismului supraconductibilităţii clasice la
temperaturi înalte.
În figura 1.1 este prezentată dependenţa de temperatură a rezistenţei unui
supraconductor. Laţimea ΔT a tranziţiei normal-supraconductor este cu atât mai mică, cu cât
faza supraconductoare este mai pură.
Materialul ceramic supraconductor cel mai studiat până în prezent este compusul
YBa2Cu3O7-δ. Supraconductibilitatea în materialele supraconductoare de temperatură înaltă pe
bază de YBa2Cu3O7-δ (YBCO) cu structură ortorombică se datorează atât planelor CuO2, cât şi
legăturilor Cu-O în care sunt localizaţi purtătorii de sarcină mobili (goluri), iar lanţurile de
„Cu-O” acţionează ca nişte rezervoare de sarcină, transferând goluri în planele de CuO2.
Proprietăţile supraconductoare (densitatea de curent critic, Jc, este definit de curentul maxim
pe care aceste materiale îl pot transporta fără disipare) sunt mult mai bune de-a lungul
planelor CuO2 (axele a şi b) decât în planul perpendicular pe acesta (de-a lungul axei c).

Tc

Figura 1.1 Variaţia rezistivităţii cu temperatura pentru un material
supraconductor de temperatură înaltă
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Conţinutul optim de oxigen poate fi controlat din parametrii experimentali
(temperatură, presiune de oxigen), iar pentru determinarea conţinutului de oxigen se utilizează
mai multe metode de investigare (analize termogravimetrice, difracţie de raze X şi metode
chimice de analiză).

1.2 Structura şi proprietăţile supraconductorului de temperatură înaltă
YBCO
Supraconductorii de temperatură înaltă au o structură de tip triplu perovskit având
planele CuO2 perpendiculare pe axa c. În cazul compusului YBCO trei celule elementare
perovskitice (BaCuO3, YCuO3 si BaCuO3) sunt suprapuse pentru a forma celula elementară a
supraconductorului din care lipsesc atomi de oxigen. YBCO poate avea două structuri
cristaline: structura tetragonală şi structura ortorombică (Fig. 1.2). Structura tetragonală este
stabilă între 700°C şi 900°C şi este semiconductoare. Deoarece diferenţa între parametri de
reţea a şi b este foarte mică, celula ortorombică a YBCO poate fi privită ca o celulă
tetragonală distorsionată. La scăderea temperaturii şi creşterea concentraţiei de oxigen se
produce o transformare de fază tetragonal - ortorombică. Conţinutul optim de oxigen poate fi
controlat din parametrii experimentali (temperatură, presiune de oxigen), iar pentru
determinarea conţinutului de oxigen se utilizează mai multe metode de investigare (analize
termogravimetrice, difracţie de raze X şi metode chimice de analiză).

(a)
(b)
Figura 1.2 Celula elementară a compusului YBCO: structura ortorombică (a)
şi structura tetragonală (b) [6]
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Ambele structuri conţin patru plane de atomi de Cu şi O între care sunt intercalate
două planuri conţinând atomi de Ba şi O, şi unul conţinând atomul de Y. Această structură
poate fi împărţită din punct de vedere al conducţiei electrice în două blocuri: unul conductor şi
unul izolator. Blocul conductor conţine două plane conductoare de CuO2 separate de planul
atomic conţinând atomul de Y; blocul izolator constă din două plane conţinând BaO separate
de un plan de CuO. Pentru caracterizarea comportării supraconductoare se utilizează două
mărimi fizice: temperatura critică şi densitatea de curent critic (Jc). Jc este valoarea densităţii
de curent pentru care starea supraconductoare este distrusă. Materialul este în stare
supraconductoare numai dacă T<Tc şi J<Jc. In timp ce temperatura critică (Tc, K) este o
proprietate fundamentală care ţine de natura intrinsecă a materialului, densitatea de curent
critic Jc (A/cm2) depinde de microstructură (mărimea, forma şi distribuţia granulelor,
omogenitate, fisuri, cuplajul la limita granulelor), densitate şi conţinut de oxigen. De exemplu,
pentru YBCO densitatea de curent critic Jc depinde de unghiul α dintre două cristalite
adiacente, densitatea de curent tinzând la zero dacă α>100. Din acest motiv, pentru ca un
material să poată transporta o densitate mare de curent este necesar ca el să aibă un grad
avansat de texturare [7].

1.3 Benzi supraconductoare de generaţia a II-a („coated conductors”)
Există două tipuri de arhitecturi pentru cablurile HTS, de primă generaţie (1G) pe bază
de Bi2Sr2CaCu2O8 (BiSCCO) [8] şi cabluri supraconductoare de generaţia a II-a (2G) pe bază
de YBCO [9-10], aşa cum sunt ilustrate în figura 1.3.

Figura 1.3 Cabluri supraconductoare de generatia I, 1D, pe baza de Bi-2223 cu filament
supraconductor în matrice de argint (a) cabluri supraconductoare de generaţia aII-a, 2D pe
bază de YBCO [11]
7
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Cu fiecare tip de arhitectură se ating densităţi de curent critic mari, cu rezistenţă
electrică minimă care depind de natura materialului supraconductor din care este realizat.
Aceste cabluri trebuie să asigure o rezistenţă mecanică adecvată procesului de fabricare, la
răcire la temperatură joasă. O cerinţă importantă a benzilor supraconductoare de generaţia a
II-a este ca grosimea acestora să fie suficient de mare încât să permită transportul unor curenţi
de ordinul a sute de mii de amperi la costuri comparabile cu cablurile de Cu.
Cu toate că tehnologia de fabricaţie a cablurilor HTS de generaţia a II-a prin metoda
RABiTS a fost scalată la nivel industrial şi primele cabluri au apărut pe piaţă (American
Superconductors), cercetările fundamentale şi tehnologice continuă în vederea îmbunătăţirii
performanţele cablurilor, în special pentru aplicaţii la obţinerea de câmpuri magnetice intense:
magneţi supraconductori pentru tomografie RMN, levitaţie magnetică (trenuri Maglev),
motoare şi generatore supraconductoare, separatori magnetici de înaltă rezoluţie, magneţi
pentru reactorul de fuziune nucleară, acumulatoare magnetice de energie etc.

1.4 Centri de pinning artificiali
Supraconductorii de temperatură înaltă prezintă o gamă largă de aplicaţii în transport
de energie eletrică, dispozitive medicale, şi de telecomunicaţii. Una dintre cele mai importante
cerinţe pentru aplicaţiile practice ale supraconductorilor de temperatură înaltă în transport de
energie electrică este valoarea ridicată a densităţii de curent critic Jc. Pentru a mări
performanţele cablurilor supraconductoare în campuri magnetice intense este necesară
blocarea mişcării vortexurilor prin crearea în filmul supraconductor a unor nanoincluziuni
care au rolul de fixare/ancorare (pinning) a vortexurilor.
Mărirea performanţelor cablurilor supraconductoare de temperatură înaltă (HTS) de
generaţia a II-a se bazează pe îmbunătăţirea proprietăţilor de transport a filmului de
YBa2Cu3O7-x, ca urmare a creşterii în film a unor nanocentri de pinning puternic corelaţi.
Prima încercare de a introduce centri de pinning artificiali în monocristalul de YBCO
s-a realizat prin iradierea acestuia cu electroni, protoni sau neutroni [12-13]. Rezultatul a
constat în creşterea densităţii de curent critic Jc cu unul sau două ordine de mărime, datorită
generării de defecte distribuite aleatoriu sau defecte columnare [14]. Iradierea în vederea
generării de defecte a filmului de YBCO determină îmbunătăţirea J c, dacă se ia în considerare
densitatea mare de defecte naturale care apar în filmele epitaxiale. Cu toate acestea, iradierea
benzilor de lungimi mari (kilometri) nu este avantajoasă din punct de vedere economic.
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Dintre metodele fizice de depunere, depunerea cu laser în impulsuri (Pulsed Laser
Deposition-PLD) a fost folosită pentru obţinerea filmelor subţiri de YBCO în care faza
secundară (BZO) este distribuită preferenţial în filmul de YBCO. Aceastǎ metodǎ fizicǎ are la
bazǎ principiul depunerii din stare gazoasă, în care energia este furnizatǎ de radiaţia laser
incidentă. În acest caz, în funcţie de raportul dintre filmul de YBCO şi faza secundară s-au
obţinut valori ale densităţii de curent de până la 2.7 MA/cm2 [15].
Creşterea de nanostructuri de BaZrO3, CeO2-Gd2O3 sau La2O3-SrO prin metode
chimice de depunere. (CSD) urmată de depunerea filmului supraconductor a fost o altă
încercare de generare a defectelor în matricea de YBCO [16-18]. În toate cazurile s-a observat
o creştere a cristalitelor orientate după axa c datorită introducerii centrilor de pinning.
Creşterea densităţii de curent critic la pulberile de YBCO s-a realizat prin încorporarea de
nanoparticule

nesupraconductoare

obţinându-se

astfel

nanocompozite

de

YBCO.

Nanoincluziunile alese trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:


stabilitate ridicată la temperatura de cristalizare a filmului de YBCO



compatibilitate structurală cu stratul tampon



să nu reacţioneze cu YBCO sau cu fazele intermediare care ar putea duce la
nestoechiometrie în film



să producă substituţii în filmul de YBCO care să scadă temperatura critică de
tranziţie la starea supraconductoare, Tc

Exemple de astfel de nanoincluziuni sunt perovskiţii de bariu: (BaBO3) unde B = Zr,
Sn, Ir şi Hf [19-22], oxizii de pământuri rare (RExOy) şi soluţiile lor solide cu pământuri rare
RE (rare earths) = Y, Gd, Ho, Er, Dy [23-27], alţi compuşi din sistemul Y2O3-BaO-CuO,
(YBa2CuO5 [28]), structuri piroclorice de tantalaţi de pamânturi rare (RE3TaO7), cu RE = Er,
Gd, Yb [29].
În generarea centrilor de pinning este important nu doar tipul de nanoparticule, ci şi
dimensiunea şi distribuţia lor. Aceste defecte sunt de obicei: vacanţe de oxigen, dislocaţii,
dezorientări în plan şi în afara planului, limite de cristalite cuplate, defecte de împachetare etc.
(Fig. 1.4).
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Figura 1.4 Reprezentarea defectelor în filmele epitaxiale de YBCO [30]
Centrii de pinning pot fi clasificaţi pe baza dimensionalităţii lor după cum urmează:
defecte de tip 1D denumite şi defecte columnare, 2D sau planare şi 3D sau punctiforme, aşa
cum sunt schiţaţi în figura 1.5.

(b)

(a)

(c)
(c)

Figura 1.5 Tipuri de centri de pinning: 1D – defecte, dislocaţii sau defecte columnare (a);
2D – defecte precum limita de cristalite sau defecte de împachetare (b); 3D- defecte precum
nanoparticulele, vacanţe de oxigen (c) [30]

1.5 Stratul tampon
Indiferent de metoda de fabricaţie, un cablu supraconductor este alcătuit dintr-un
substrat metalic, unul sau mai multe straturi tampon şi stratul supraconductor. Fiecare strat are
10
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un rol bine definit pentru filmul supraconductor de YBCO (Fig. 1.6). Filmele subţiri oxidice
cu rol de strat tampon („buffer layer”) joacă un rol cheie în tehnologia cablurilor
supraconductoare de generaţia a II-a pe bază de YBCO. Transferul texturii biaxiale se
realizează de la substratul metalic texturat la filmul supraconductor de YBCO prin
intermediul stratului tampon. Acesta are mai multe roluri, cum ar fi:


adaptarea nepotrivirii reticulare dintre substrat şi stratul tampon;



îmbunătăţirea rugozităţii;



îmbunătăţirea aderenţei filmului supraconductor pe substrat;



adaptarea coeficienţilor de dilatare termică.

În plus, straturile tampon dense sunt utilizate pentru a oferi o barieră eficientă împotriva
difuziei cationilor din substrat şi împotriva difuziei de oxigen. Straturile tampon trebuie să fie
stabile chimic, să nu prezinte pori şi să nu reacţioneze cu filmul de YBCO.
Până în prezent s-a constatat că un singur strat tampon nu îndeplineşte toate aceste
cerinţe, fiind necesare arhitecturi multistrat.

Figura 1.6 Reprezentarea schematică a unei arhitecturi supraconductoare
Mulţi compuşi oxidici au fost propuşi ca şi strat tampon pentru filmele
supraconductoare de YBCO [11]. În general, stratul tampon susţine creşterea filmului
supraconductor de YBCO şi este centrat pe materialele care au o structură cubică de tip
perovskit (ABO3), fluorină (MX2), sau piroclorică (A2B2O7). În această lucrare accentul s-a
pus pe studiul structurilor cubice de tip perovskitic, fluorină şi piroclorică, structuri obţinute
prin depunere chimică din soluţie urmată de tratament termic adecvat (Capitolele 3, 4 şi 5).
Structura de tip fluorină, CeO2 s-a demonstrat a fi unul dintre cele mai eficiente
materiale oxidice cu rol de strat tampon, datorită potrivirii parametrului de reţea cu cel al
filmului de YBCO [31-36].
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A. Cavallaro şi colaboratorii [31] au obţinut filme epitaxiale de CeO2 depuse pe
substraturi monocristaline de (100)YSZ. Precursorul folosit a fost acetilacetonatul de ceriu
dizolvat în acid acetic glacial, obţinându-se o concentraţie de 0.2 M. Filmele sunt epitaxiale
cu o grosime de 20 nm. Valoarea rugozităţii filmelor este de 3 nm.
De asemenea, M. Coll şi colaboratorii au utilizat ca şi precursor tot acetilacetonatul de
ceriu, dar ca şi solvent, acidul propionic şi izopropanol. Din soluţia astfel preparată s-au depus
filme pe substraturi de YSZ şi tratate în atmosferă reducătoare. Filmele au rugozitatea de 3.2
nm şi prezintă epitaxie la temperatura de 900 oC.
Filmele oxidice cu structură perovskitică sunt un potenţial strat tampon pentru
creşterea filmului de YBCO. SrTiO3 (STO) este un compus oxidic frecvent utilizat datorită
compatibilităţii parametrului de reţea şi cu cei ai filmului de YBCO. De asemenea este
cunoscut şi ca substrat pentru creşterea filmelor supraconductoare de YBCO de înaltă calitate
[37-38]. Multe grupuri de cercetare urmăresc creşterea de straturi tampon cu structura
perovskitică prin CSD, pe substraturi metalice biaxial texturate pentru dezvoltarea benzilor
supraconductoare de generaţia a II-a [39-42]. BaZrO3 este unul dintre materialele cu structură
cubică de tip perovskit utilizat ca şi strat tampon în arhitecturile supraconductoare. Filme
subţiri de BaZrO3 prin metode chimice Mai mult, BaZrO3 poate fi utilizat cu succes ca centri
de pinning în matricea de YBCO cu scopul de a creşte densitatea de curent a filmului
supraconductor. A Pomar şi colaboratorii [43] au obţinut filme nanocompozite de YBCOBZO prin metode chimice. Soluţia precursoare de YBCO-BZO a fost preparată din următorii
precursori: trifluorooacetii de Y, Ba (exces), Cu şi acetilacetonatul de zirconiu. Filmele
obţinute au fost depuse pe un strat tampon de YSZ care în prealabil a fost depus prin metode
fizice pe substrat metalic. S-a observat că introducerea nanoincluziunile de BZO au ca efect
creşterea densităţi de curent critic, Jc până la valoarea de 5.2 MA/cm2, comparativ cu YBCOTFA fără adoas de BZO care prezintă un curent critic de 3.1 MA/cm2.
În vederea obţinerii filmelor subţiri de La2Zr2O7 cu structură piroclorică, M.
Paranthaman [44] şi colaboratorii, în anul 2010 au preparat soluţia precursoare pornind de la
izopropoxid de lantan şi n-propoxid de zirconiu dizolvaţi în n-propanol şi metoxietanol, în
raportul stoechiometric 1:1, până la o concentraţie de 0.75M. Grosimea finală a filmelor a fost
de aproximativ 100 nm.
Z.M. Yu şi colaboratorii [45] au obţinut filme de LZO dintr-o soluţie preparată din
acetilacetonat de Zr, respectiv de La dizolvaţi în acid propionic. Filmele au fost depuse pe
substraturi metalice de Ni-W şi tratate termic în atmosferă reducătoare. S-a observat că
12
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filmele sunt crescute cu axa c perpendiculară pe substrat şi prezintă caracteristici morfologice
bune.
O arhitectură cu strat tampon adecvată pentru creşterea filmului supraconducor de
YBCO- poate fi realizată prin tehnici de depunere în vid - depunere prin ablare laser (pulsed
laser deposition - PLD) [46-47], pulverizare catodică (sputtering) [48], depunerea chimicǎ din
vapori folosind compuşi organometalici (metalorganic chemical vapor deposition - MOCVD)
[49] şi/sau tehnici fără vid precum epitaxia din topitură (liquid phase epitaxy) [50] şi
depunerea chimică din soluţie (chemical solution deposition - CSD) [51-53]. În cadrul acestei
lucrări, atenţia a fost centralizată asupra depunerii chimice din soluţie în vederea obţinerii de
filme epitaxiale.
Pe baza analizei critice a datelor de literatură şi a experienţei existente în domeniul
laboratorului în care mi-am desfăşurat activitatea de cercetare, pentru sinteza soluţiei
precursoare s-a propus metoda propinaţilor.

1.6 Substraturi metalice
În general, substratul iniţiază textura întregii arhitecturi şi trebuie să reziste la solicitări
mecanice, pentru a permite fabricarea cablurilor flexibile de lungimi mari. Substraturile
trebuie să reziste la o tracţiune mai mare de 170 MPa la 25 °C pentru utilizarea lor la cablurile
supraconductoare [54]. Această presupune utilizarea exclusivă a substraturilor metalice rigide.
Substraturile adecvate pentru proiectarea benzilor de lungime mare sunt cele metalice
flexibile, cu structură cubică, având o suprafaţă biaxial texturată, a cărui parametru de reţea
trebuie să se potrivească cu cel al filmului supraconductor. Textura substratului este transmisă
stratului supraconductor prin intermediul straturilor intermediare.
La alegerea unui substrat este necesar a se ţine cont de următorii factori:


compatibilitatea dintre structura cristalină a substratului şi cea a filmului;



diferenţa dintre coeficienţii de dilatare termică ai substratului şi ai filmului trebuie să fie

mai mică decât 10%, pentru o bună aderenţa a filmului la substrat;


cost scăzut de transpunere la scară pilot etc. [55].
Calitatea şi proprietăţile filmelor subţiri depind foarte mult de natura chimică şi de alte

caracteristici ale substratului, cum sunt: gradul de curăţenie, calitatea suprafeţei, temperatura
de tratament termic, atmosfera de lucru etc.
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Există două metode pentru texturare: prima metodă implică depunerea în vid pentru
obţinerea un strat tampon biaxial texturat pe un substrat netexturat – IBAD utilizată pentru
primă dată de Fujikura [56]. A doua metodă se bazează pe iniţierea texturii substratului
metalic prin laminare, urmată de recoacere–RABiTS patentată de grupul de cerecetare de la
Oak Ridge [57].
Metoda IBAD se bazează pe folosirea unui bombardament cu fascicul de ioni pentru a
controla orientarea filmului în timpul creşterii, prin erodarea cu viteze diferite a nucleelor de
orientări diverse. Folosind această metodă este posibilă creşterea unui strat intermediar
orientat biaxial, pe care să se crească epitaxial stratul supraconductor.
În metdoda RABiTS, textura substratului este transmisă stratului supraconductor prin
intermediul straturilor tampon (Fig. 1.7). Rolul straturilor tampon este acela de a scădea
diferenţa dintre parametrii de reţea ai substratului şi ai filmului supraconductor sau de barieră
de difuzie (împiedică difuzia oxigenului în substrat şi a nichelului în stratul supraconductor).
Potenţiale substraturi folosite în arhitecturile supraconductoare sunt metale şi aliaje cu
structură cubică. Lingoul metalic este deformat prin laminare, reducându-se grosimea la
fiecare trecere. Dacă această reducere de grosime se realizează la temperatura camerei
(deformare la rece) se introduc un număr mare de dislocaţii în material. Această creştere a
densităţii de defecte provoacă o scădere a ductilităţii materialului, ductilitate ce se apropie de
zero pentru un grad de deformare maximă la rece.

Figura 1.7 Schema de principiu a arhitecturii supraconductoare obţinute
prin metoda RABiTS [58]
O altă consecinţă a deformării, mult mai importantă pentru aplicaţii este faptul că celulele
elementare adoptă poziţii preferenţiale, obţinându-se o texturare a benzii.
Argintul a fost un material intens studiat deoarece nu reacţionează cu compuşii
supraconductori de temperatură înaltă. Spre deosebire de Cu, argintul este un metal scump, cu
proprietăţi mecanice scăzute şi o tendinţă puternică de maclare la recristalizare. De asemenea,
14
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presiunea mare de vapori la temperatura de depunere a supraconductorului are ca efect o
creştere a rugozităţii straturilor depuse. Prin alierea argintului cu 0,1% Mg sau Hf s-a
îmbunătăţit limita de curgere de 5, respectiv 1.5 ori [57].
În momentul de faţă cel mai utilizat material ca substrat metalic este Ni. Aliajele de
NiCu-3%at.W sau Ni-5%at.W permit obţinerea de texturi puternice şi stabile, cu o rezistenţă
mecanică sporită, rezistenţă la oxidare suficientă pentru a nu fi nevoie de depunerea unui strat
orientat de metal nobil de exemplu Pd, înaintea depunerii straturilor tampon [59-60].
Substraturile au în mod curent grosimi de 50-100 µm şi constituie cea mai mare parte
din secţiunea conductorului. Este de preferat un substrat confecţionat dintr-un material cu
proprietăţi mecanice ridicate şi cu o grosime mai mică [61]. Pornind de la această idee s-au
dezvoltat structuri compozite de tip sandwich cu miezul format din materiale cu o rezistenţă
mare, dar care nu formează textura cubică prinse între două benzi subţiri de Ni sau alt aliaj în
care se poate induce textura cubică [62-63].

1.7 Creşterea epitaxială
În cazul ideal epitaxia se referă la creşterea unui film monocristalin pe un substrat de
asemenea monocristalin menţinând orientarea cristalină a substratului. Există două tipuri de
epitaxie:


homoepitaxie, în cazul în care substratul şi filmul sunt constituite din acelaşi
material;



heteroepitaxie, cea mai comună formă a epitaxiei, când filmul şi substratul sunt
constituite din două materiale diferite.

Pentru a se putea creşte epitaxial un film este nevoie ca parametrii reticulari ai filmului
şi ai substratului să fie compatibili. În cazul heteroepitaxiei există o nepotrivire reticulară ce
poate induce tensiuni la interfaţa substrat-film, caz în care apare o creştere a energiei de
interfaţă compusă din două componente: una datorată formării unei interfeţe noi şi una
datorată tensiunilor elastice. Filmul creşte epitaxial dacă el îşi minimizează energia în acest
fel. Principalul parametru considerat în cazul epitaxiei este nepotrivirea reticulară “δ” definită
conform relaţiei:

   a f  as  / as
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în care af şi as sunt parametrii de reţea ai filmului şi, respectiv ai substratului. Pentru a obţine
filme epitaxiale de calitate este necesar ca nepotrivirea reticulară să fie minimă (în general sub
10 %).
În cazul materialelor cu structură cubică creşterea se poate realiza în diverse moduri:
cub rotit la 45°, cum se poate vedea din figura 1.8 a, un plan din structura filmului se poate
alinia cu planul (001) al substratului în figura 1.8 b, sau cea mai simplă variantă cub pe cub în
figura 1.8 c.

(a)
(b)
(c)
Figura 1.8 Diverse moduri de creştere epitaxială pe structuri cubice şi relaţiile de epitaxie
În funcţie de gradul nepotrivirii relative dintre parametrul reticular al filmului şi cel al
substratului se pot întâlni următoarele situaţii: dacă natura filmului epitaxial şi substratul
cristalin sunt identice atunci parametrii reţelei se potrivesc perfect şi nu există tensiuni la
interfaţă (Figura 1.9 a). Dacă natura filmului epitaxial şi a substratului cristalin sunt diferite,
atunci diferenţa dintre parametrii este mare, iar la interfaţă apare o “acomodare“ a reţelei
cristaline a filmului cu cea a substratului care generează defecte de reţea (Fig. 1.9 b şi c).

(a)

(b)

(c)

film

Figura 1.9 Reprezentarea schematică a structurilor epitaxiale având
parametrii de reţea identici şi diferiţi
Substratul texturat obţinut prin metodele RABiTS sau IBAD constituie suportul
material pentru depunerea epitaxială a stratului de YBCO prin diferite metode (fizice sau
chimice).
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În Tabelul 1.1 sunt prezentate datele structurale ale unor materiale utilizate la
realizarea arhitecturilor supraconductoare.
Tabelul 1.1 Datele structurale ale unor materiale utilizate ca şi straturi tampon la realizarea
arhitecturilor supraconductoare faţă de YBa2Cu3O7- [64]

Materialul

Structura
cubică

Parametrul de reţea
(Å)

LaAlO3
SrTiO3
BaZrO3
CeO2
Gd2Zr2O7
La2Zr2O7
YBa2Cu3O7
Ni
MgO
YSZ
NiO

perovskitică
perovskitică
perovskitică
fluorină
piroclorică
piroclorică
ortorombică
CFC
cubică
fluorină
cubică

3.79
3.91
4.19
5.41
3.72
3.81
3.83 x 3.88
3.52
4.21
5.16
4.17
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Diferenţa parametrului
de reţea raportat la
YBCO (%)
-1.84
1.53
8.11
-0.52
-1.04
-1.04
-8.57
8.55
-5.71
7.67
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CAPITOLUL 2
SINTEZA ŞI CARACTERIZAREA COMPUŞILOR OXIDICI
CU ROL DE STRAT TAMPON
2.1 Metode de sinteză
Complexitatea domeniului materialelor oxidice este datorată caracterului său
interdisciplinar, care combină diferite aspecte ale chimiei, fizicii şi ingineriei. În momentul
actual, cercetarea în acest domeniu este o provocare continuă şi cunoaşte un puternic progres
datorită multiplelor aplicaţii ale acestor materiale în domeniul supraconductibilităţii de
temperatură înaltă. De asemenea, posibilitatea sintezei materialelor oxidice, atât sub formă de
pulberi sau monocristale, cât şi sub formă de filme subţiri, reprezintă un alt aspect important
care conduce la creşterea potenţialului lor aplicativ.

2.1.1 Metode chimice de preparare din soluţie a filmelor subţiri
Filmele subţiri de calitate, epitaxiale sau policristaline, dense sau poroase, în funcţie
de aplicaţie, se pot obţine prin metode fizice sau chimice. Metodele fizice de depunere, deşi
produc filme de calitate foarte bună nu reprezintă o soluţie viabilă pentru producerea
cablurilor supraconductoare datorită dificultăţilor ce apar la transpunerea lor din fază de
laborator la scară industrială. Această dificultate îşi are originea în mai mulţi factori cum ar fi
investiţia iniţială extrem de mare datorată costurilor instalaţiilor de vid şi a laserelor de mare
putere sau dificultatea controlului exact al temperaturii substratului în timpul depunerii.
Metodele fizice, fiind tehnici de vid, instalaţiile de depunere sunt complicate şi costisitoare
[1]. Metodele chimice de depunere a filmelor subţiri, în schimb, sunt ieftine, accesibile, uşor
de controlat [2-4]. În plus, ele asigură omogenitatea soluţiei precursoare la nivel atomic,
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atunci când se are în vedere obţinerea unui compus complex, viteze de depunere relativ mari,
cu posibilitatea transpunerii la scară pilot [5-6].
Depunerea chimică din soluţie (Chemical Solution Deposition - CSD) a fost descrisă
pentru prima dată în anul 1835 de către Liebig care a depus argint pe un substrat de sticlă [7],
filmul fiind produsul reacţiei care are loc în soluţie, de cele mai multe ori apoasă.
Pentru tehnica CSD trebuie îndeplinite o serie de cerinţe [8-9]:


solubilitatea reactivilor în solvent pentru a forma soluţii de acoperire stabile;



sinteza unor soluţii precursoare care după depunere se descompun fără a rezulta
reziduuri nedorite pe durata tratamentului termic, adică toate elementele, cu
excepţia cationilor şi a ionilor de oxigen, să fie eliberate în fază gazoasă;



să nu aibă loc separări de faze pe durata uscării sau a pirolizei;



udarea satisfăcătoare a substratului;



reologia soluţiei să fie adaptată la condiţiile de depunere pentru a se evita variaţii
ale grosimii filmului;



evitarea fisurării filmului sau a neomogenităţilor pe durata pirolizei sau a
cristalizării;



interdifuzia minimă a constituenţilor filmului sau ai substratului;



stabilitate pe termen lung a soluţiei precursoare pentru a asigura reproductibilitatea
proprietăţilor filmului.

În plus, reactivii care se folosesc pentru obţinerea sub formă de filme subţiri a oxizilor sau
compuşilor oxidici trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe legate de: puritatea ridicată,
uşurinţa în mânuire şi depozitare, stabilitatea chimică, obţinerea soluţiilor precursoare să se
realizeze printr-o reacţie relativ simplă.
Pentru a se obţine o soluţie de depunere omogenă este necesar să existe un solvent
adecvat pentru reactivii utilizaţi ca surse de ioni metalici. În cazul în care apa, alcoolii,
hidroxidul de amoniu (folosiţi cu succes în cazul metodei sol–gel) nu asigură dizolvarea
completă şi antrenarea totală a componenţilor pentru menţinerea stoechiometriei se aleg
reactivi speciali: trietanolamină, toluen, piridină, cloroform, EDTA (acid etilendiaminotetraacetic) sau chiar acizi carboxilici [7, 10-11].
Procedeul depunerii chimice din soluţie poate fi împărţit în trei etape: i) depunerea
filmului, ii) piroliza precursorului şi iii) cristalizarea filmului.
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În unele cazuri piroliza şi cristalizarea pot avea loc simultan. Alegerea temperaturilor de
piroliză sau cristalizare şi optimizarea tratamentului termic se face pe baza analizelor termiceanaliza termogravimetrică şi analiza termică diferenţială TG-DTA.

Figura 2.1 Schema de principiu a procedeelor chimice din soluţie (modificată după [12])

În procedeele CSD se folosesc ca precursori următoarele clase de derivaţi organici ai
metalelor:


alcoxizi - M(OR)n, unde R - grupare organică saturată sau nesaturată, alchil sau aril;



β–dicetone - M(β – dik)n, unde (β–dik=RCOCHCOR) 2,4-pentadionat metalic;



carboxilaţi metalici - M(O2CRn).

Trebuie precizat că în literatura de specialitate există o ambiguitate a termenului de precursor care
se foloseşte adesea în accepţiunea de reactiv utilizat la obţinerea precursorului. Aceşti precursori
conţin un metal sau un ion metalic înconjurat de diferite tipuri de liganzi: ·OCH3 – metoxi,
H3C(·O)HCH3 - izo-propoxi, H3COC(·O)CH2(·O)COCH3 – acetilacetonat, ·OOCCH3- acetat [1318]. Alegerea unui anumit tip de precursor este influenţată de o serie de factori, cum ar fi:
solubilitatea, reactivitatea, mecanismul de descompunere, stabilitatea etc. [16].
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Carboxilaţii pot fi dizolvaţi în mod normal în acizii carboxilici proprii şi pentru
sărurile cu lanţ alchilic scurt, solubilitatea carboxilaţilor (acetat, de exemplu, R = CH3) în apă
şi în alţi solvenţi polari este posibilă din cauza naturii polare a sării. Trebuie amintit că
carboxilaţii cu dimensiunea catenei redusă nu prezintă stabilitate chimică în apă. Totuşi, în
cazul metodei CSD stabilitatea faţă de apă înseamnă că aceştia nu duc la formarea de gel la
adaosul de apă, spre deosebire de alcoxizii metalici. Lanţuri alchilice lungi şi nepolare conduc
la obţinerea de carboxilaţi (de exemplu, 2-ethilhexanoaţi, R = C7H15) solubili în solvenţi
nepolari, cum ar fi xilen [19].
Pe de altă parte, obţinerea filmelor subţiri prin metode chimice depinde şi de
temperatură, de pierderea totală de greutate care însoţeşte formarea oxidului, de mecanismele
proceselor de densificare şi cristalizare. Totodată, chimismul soluţiei de depunere, capacitatea
de umectare a substratului au o influenţă hotărâtoare asupra filmului depus. În funcţie de
metoda de obţinere a soluţiei şi de procedeul de depunere, de mecanismul de gelifiere a
filmului depus şi de reacţiile care au loc în timpul tratamentului termic, diferitele metodele
chimice de depunere pot fi clasificate astfel:
1. procedeul sol–gel - utilizează precursori de tip alcoxid [18, 20] şi ca şi reactant şi
alcooli ca şi solvent [57];
2. depunerea derivaţilor metal-organici (metal-organic deposition – MOD) – utilizează
compuşi de tip carboxilaţi metalici [6];
3. procedeele hibride folosesc liganzi modificatori, ca de exemplu acidul acetic; totodată,
literatura de specialitate cuprinde şi alte procedee de obţinere, cum sunt varianta nitrat, citrat,
metoda Pechini [21].
Datorită factorilor numeroşi implicaţi în aceste procese şi a rolurilor multiple pe care
unul şi acelaşi compus îl poate avea în proces, aşa cum a fost menţionat anterior, aceste
criterii sunt imprecise, astfel încât o clasificare riguroasă şi exhaustivă nu poate fi realizată
[22]. Trebuie subliniat faptul că reacţiile care se petrec între reactanţi în timpul sintezei
soluţiei precursoare depind de reactivitatea chimică a compuşilor şi de condiţiile de preparare.
Carboxilaţii şi beta-dicetonaţii pot fi utilizaţi în mod eficient ca surse de ioni metalici
la obţinerea de oxizi sub formă de filme subţiri, atractivi datorită proprietăţilor electronice
[23], optice [24] şi catalitice [25]. Interesul pentru carboxilaţii şi beta-dicetonaţii metalici
utilizaţi ca şi precursori la obţinerea filmelor subţiri oxidice se datorează aplicabilităţii lor: în
materialele supraconductoare pe bază de YBa2Cu3O7-δ [26], filme subţiri cu rol de tampon
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BaZrO3 [27] şi BaTiO3 [28] sau compoziţii pe bază de ceriu şi bariu care prezintă
conductivităţi protonice mari [29].
Pentru îndeplinirea obiectivului acestei lucrări, anume obţinerea de filme subţiri cu rol de
strat tampon în arhitecturile supraconductoare prin metode chimice, ca şi precursori s-au utilizat
acetaţi şi acetilacetonaţi ai metalelor.
Beta –dicetonaţi metalici
Moleculele organice cu două grupări cetonice sunt supuse unei schimb intern de atomi
de hidrogen care rezultă din reacţia de tautomerism ceto-enolic, care transformă una dintre
grupările cetonice într-un alcool. De obicei, β-dicetonele sunt specii monomere care pot fi
dizolvate în alcooli, cetone şi eteri.
Acetilacetona, în particular şi β-dicetonele, în general s-au dovedit a fi liganzi cu
multiple posibilităţi de coordinare. Funcţionând ca liganzi bidentaţi, β-dicetonele formează
cicluri de chelatizare de şase membri. Astfel, acetilacetona, acac (CH3COCH2COCH3) se
comportă ca un acid; pierzând un proton, ea formează anionul acac- (constanta de stabilitate,
pK=9) care este unul dintre liganzii cu cele mai multe posibilităţi de coordinare [30].
CH3COCH2COCH3 ↔ CH3COCHCOCH3 + H+

(2.1)

Modul obişnuit de coordinare al acetilacetonei este acela în care anionul acestei
molecule funcţionează ca ligand bidentat cu atomii donori de oxigen. Pe lânga această
posibilitate de coordinare, acetilacetona mai poate funcţiona ca un ligand monodentat, când se
leagă fie prin intermediul carbonului 3 fie prin intermediul sistemului de electroni π şi ca un
ligand tridentat, în unele combinaţii polinucleare, când se leagă atât prin atomii de oxigen, cât
şi prin carbonul 3 [30].
Acetilacetonaţii metalici au fost utilizaţi pentru prima dată ca şi precursori pentru
obţinerea filmelor subţiri prin metoda de depunere chimicǎ din stare de vapori folosind
compuşi metal-organici (Metal Organic Chemical Vapor Deposition - MOCVD) [31],
deoarece sunt volatili la temperaturi relativ joase (400-500 oC). Descompunerea termică a
acestor precursori este importantă pentru înţelegerea ulterioară a descompunerii termice a
filmelor subţiri. Acetilacetonaţii metalici (β-dicetone, 2,4 - pentandione) sunt compuşi
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coordinativi ce conţin liganzi bidentaţi stabili termic şi care pot fi preparaţi destul de uşor din
aproape toate metalele [32].
Carboxilaţi metalici. Acizi carboxilici
Complecşii metalici cu liganzi organici de tip carboxilaţi sunt adesea folosiţi ca
precursori pentru obţinerea de filme subţiri şi transformaţi în oxizi metalici prin
descompunere termică (piroliză). Atomii de oxigen din oxizii respectivi sunt asiguraţi de
oxigenul din gruparea carboxilat şi/sau de moleculele de oxigen din atmosfera de ardere (O2)
[33]. Carboxilaţii metalici sunt o clasă bine studiată de compuşi şi există pentru aproape toate
metalele.
Tăria acizilor carboxilici variază astfel:


odată cu creșterea numărului de atomi de carbon scade aciditatea;



odată cu creșterea numărului de grupe carboxil crește aciditatea;



odată cu creșterea gradului de ramificație a catenei acidului scade aciditatea;

Tabelul 2.1 Tăria unor acizi carboxilici
Acidul
pKa

HCOOH
3.75

CH3COOH
4.76

CH3CH2COOH
4.86

În soluţie apoasă, acizii carboxilici sunt ionizaţi prin reacţie cu moleculele apei (Fig. 2.2).
Acizii carboxilici sunt acizi slabi, de aceea echilibrul protolitic este mult deplasat spre stânga
[34]. Proprietăţile fizice (punctul de fierbere şi solubilitatea) ale acizilor carboxilici sunt
guvernate de abilitatea lor de a forma legături de hidrogen.

Figura 2.2 Reacţia unui acid carboxilic cu apa [35]
Constanta de aciditate se calculează după următoarea formulă:

[ RCOO  ][ H 3 O  ]
Ka 
 pK a   log K a
[ RCOOH ]
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Acidul propionic a fost utilizat ca şi solvent la prepararea soluţiilor precursoare deoarece
prezintă bune properietăţi de udare a substratului monocristalin/metalic texturat şi nu
complică foarte tare chimia soluţiei precursoare [36].
Se ştie că principiul general pentru obţinerea filmelor subţiri din soluţie este acela de a
prepara o soluţie omogenă a speciilor cationice. De obicei, compuşii metal-organici sunt
utilizaţi deoarece solubilitatea în solvenţii polari sau nepolari poate fi reglată prin modificarea
părţii organice a moleculei. Mai mult, arderea frgamentelor organice în timpul procesului de
piroliză, în atmosferă oxidantă, se produce fără reziduuri [12]. Pentru fílmele depuse pe
substrat metalic însă, atmosfera oxidantă determină oxidarea substratului cu consecinţe
negative asupra proprietăţilor filmului supraconductor. Se impune realizarea unui compromis
optim între tendinţe contrare, specific domeniului materialelor oxidice.

2.1.1.1 Depunerea derivaţilor metal-organici (Metal-Organic Deposition –
MOD)
Principiul metodei este relativ simplu şi constă în dizolvarea compuşilor organici ai
metalelor (carboxilaţi sau β-dicetone/acetilacetonaţi) într-un solvent organic [11-12, 37-40].
Deşi la prima vedere procesul MOD pare simplu şi uşor, el prezintă o serie de particularităţi
de care trebuie ţinut cont:


precursorii, în special carboxilaţii cu catenă lungă şi ramificată, produc adesea fisuri
datorită pierderii excesive de masă şi a contracţiei. Din aceste motive acetilacetonaţii
sunt preferaţi carboxilaţilor. Indiferent de natura precursorului se impune un control
riguros al concentraţiei soluţiei şi al condiţiilor de tratament termic;



precursorii trebuie să prezinte o reactivitate chimică minimă;

 evoluţia structurală a gelului şi microstructura filmului este condiţionată de natura solventului utilizat, concentraţia soluţiei, condiţiile de depunere şi cele de tratament termic.
Precursorii de tip carboxilaţi şi β-dicetonaţi utilizaţi în vederea obţinerii de filme
subţiri de BaZrO3, şi La2Zr2O7 cu rol de „strat tampon” în arhitecturile supraconductoare au
fost preparaţi prin această metodă. Descrierea detaliată este prezentată în Capitolele 3 şi 4.
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2.1.1.2 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 de oxid metalic pe scară largă, cu cost relativ scazut.
Această metodă a fost brevetată de McCleskey şi colaboratorii de la Los Alamos National
Laboratory, SUA în anul 2008 [41] la obţinerea filmelor epitaxiale de Eu2O3, TiO2, BaTiO3 şi
SrTiO3 depuse pe substraturi monocristaline de (100)LaAlO3. Scopul utilizării acestei metode
este de a obţine filme subţiri de înaltă calitate şi de compozitie dorită. Strategia folosită este
de a controla distribuţia ionilor metalici în soluţie. În acest scop, se amestecă precursorul
metalic şi un polimer solubil pentru a forma o soluţie cu o vâscozitate dorită, fără a gelifia.
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. În procesul de depunere, soluţia se aplică pe un substrat prin metodele de
depunere utilizate în CSD. Diferenţa dintre PAD, sol-gel şi CSD constă în funcţionalitatea
mărită a polimerului utilizat în soluţie. În metoda PAD, polimerul are rol dublu:


în primul rând controlează concentraţia soluţiei şi masa moleculară a polimerului
solubil, ajutând astfel la obţinerea vâscozităţii dorite;



în al doilea rând, polimerul acţionează ca agent de chelatizare pentru precursorul
metalic.
Aceste caracteristici fac posibilă creşterea de filme de oxid metalic de grosime relativ

mare şi fără fisuri, ceea ce este aproape imposibil de realizat prin metoda sol-gel sau prin
CSD. Formarea oxizilor metalici prin procedeul PAD nu are loc decât atunci când începe
descompunerea polimerului, la temperatura de 400-450 oC, deoarece ionul metalic este
încapsulat în polimer. Utilizarea de polimeri cu masa moleculară mare permite îndepărtarea
anionilor sau cationilor nedoriţi prin filtrarea cu ajutorul unităţii de ultrafiltrare Amicon (Fig.
2.3). Detalii legate de funcţionarea acesteia sunt prezentate în Capitolul 5.
Utilizarea metodei PAD pentru creşterea de filme de oxizi metalici este condiţionată
de faptul că polimerul trebuie să reacţioneze cu ionul metalic, astfel, în timpul procesului de
depunere nu vor avea loc separări de faze. De asemenea, polimerul trebuie sa aibă o
descompunere fără reziduuri în anumite condiţii de calcinare pentru a preveni încorporarea
impurităţilor în filmul de oxid metalic.
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Figura 2.3 Reprezentarea schematică a unităţii şi a membranei de ultrafiltrare Amicon
(modificată după [42])
În continuare se vor prezenta o serie de aspecte legate atât de reactivii utilizaţi cât şi de
procesele care au loc.
Soluţie metal-polimer
Principalul avantaj al metodei PAD este stabilitatea soluţiei precursoare în timp. Ionul
metalic şi polimerul PEI formează un complex macromolecular covalent, prin perechile de
electroni liberi ai atomilor de azot şi ai cationului, datorită forţelor intermoleculare (Fig. 2.4).
Metalele tranziţionale din perioada a patra coordinează polimerul PEI direct, cu excepţia
metalelor grele, ca de exemplu titan necesită ca PEI să fie funcţionalizat cu un acid carboxilic
EDTA, de exemplu pentru a asigura stabilitatea coordinării.
Aceste moduri de coordinare a cationului de către PEI sau PEI funcţionalizat se
pretează pentru unele metale din sistemul periodic. Însă, dacă se adaugă EDTA în amestec cu
PEI se formează complecşi stabili cu aproape toate metalele.

Figura 2.4 Modul de obţinere a unui complex macromolecular
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EDTA coordinează PEI prin intermediul legăturilor de hidrogen şi a forţelor de
atracţie electrostatice [43].
Odată ce soluţia a fost preparată, vâscozitatea ei se poate ajusta prin îndepărtarea apei
în condiţii de temperatură şi presiune, sau prin diluare cu apă deionizată. Soluţia precursoare
poate fi depusă pe diferite substraturi prin metodele de depunere cunoscute.
Polietilenimina - PEI
Polietilenimina (CH2CH2NH-)n este un polimer ramificat cu masa moleculară de
70000 u.a.m. După gradul de reticulare acest polimer ramificat conţine amine primare,
secundare şi terţiare. PEI ramificat se găseşte sub formă lichidă spre deosebire de PEI liniar
care se găseşte sub formă de pulberi (Fig. 2.5).

(a)

(b)

Figura 2.5 Tipuri de PEI liniar (a) şi ramificat (b)[44]
Depolimerizarea termică
Cel mai important aspect ale metodei PAD este legat de îndepărtarea termică a
polimerului. Polimerul protejează ionul metalic de condensarea prematură şi formează filme
omogene. PEI poate fi complet depolimerizat în atmosferă de hidrogen, fără reziduuri de
carbon. În timpul tratamentului termic al polimerului, filmul se descompune asigurând o
amestecare intimă a cationilor metalici. Faptul că ionii metalici rămân distribuiţi omogen până
la îndepartarea polimerului permite formarea unor faze termodinamic instabile. Controlul
acestor parametri conduce la obţinerea de soluţii stabile şi reproductibile.
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Acidul etilendiamino-tetraacetic – EDTA
EDTA (C10H16N2O8) este un agent de chelatizare puternic, utilizat datorită abilităţii lui
de a forma complecşi stabili cu aproape toate metalele, în raportul stoechiometric
metal:EDTA=1:1. EDTA se descompune la acid acetic, acid formic şi etilendiamină. Acesta
este un acid poliprotic care conţine patru grupări de acid carboxilic şi două grupări aminice cu
perechi de electroni liberi (Fig. 2.6 b). Forma deprotonată, EDTA4- (Y4-) coordinează direct
ionul metalic.
Constanta de echilibru pentru majoritatea metalelor este foarte mare, prin urmare
reactivitatea faţă de ionul metalic este mai mare. Multe dintre aceste reacţii sunt dependente
de pH. Reacţia care stă la baza chelatizării unui metal M de către EDTA, este următoarea
[45]:
M+n + Y-4 → MYn-4 , Kf = (MYn-4)/(M+n)(Y-4)

(a)

(2.3)

(b)

Figura 2.6 Formulele structurale pentru EDTA (a) şi chelat metal-EDTA (b) [46]

2.1.2 Procedee de depunere din soluţie a filmelor subţiri
Depunerea din soluţie a filmelor subţiri se poate realiza prin centrifugare (spin-coating),
pulverizare (spray-coating) şi imersie (dipping, dip-coating), [21, 47] (Fig. 2.7) urmată de
tratament termic. “Soluţia“ poate fi o soluţie propriu-zisă, un sol, un gel anorganic sau organic
conţinând diferite specii în raportul stoechiometric corespunzător fazei de temperatură ridicată.
Grosimea filmului depinde de concentraţia şi de vâscozitatea soluţiei, de viteza de ridicare a
substratului din soluţie – în cazul imersiei, de viteza de rotaţie - în cazul centrifugării.
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Figura 2.7 Reprezentarea schematică a principalelor procedee de depunere
a filmelor subţiri din soluţie [48]
Filme de calitate se obţin din soluţii relativ diluate şi cu vâscozitate de ordinul
centipoise (mPa·s). Obţinerea filmelor subţiri prin depunere din soluţie urmată de tratament
termic depinde şi de pierderea totală de greutate asociată formării oxidului, de mecanismele
proceselor de densificare şi cristalizare.
Depunerea prin centrifugare
Dezvoltarea metodei de depunere prin centrifugare se datorează industriei
microelectronice unde s-a dovedit a fi o metodă rapidă şi eficientă de acoperire a
substraturilor de siliciu cu fotorezist.
Procesul de depunere prin centrifugare constă în aplicarea unui exces de soluţie pe
suprafaţa unui substrat în prealabil spălat în baia de ultrasunete. Acesta este fixat pe un suport
prevăzut cu un sistem de vidare uşoară, urmat de pornirea sistemului de centrifugare conform
unui program stabilit în prealabil (viteză de creştere, palier de menţinere, viteză de coborâre).
Excesul de soluţie este necesar pentru a preveni discontinuităţile care pot fi cauzate de
evaporarea solventului, înainte ca soluţia să fie distribuită uniform pe substrat.
Acceleraţia centrifugă determină împrăştierea soluţiei din centrul substratului spre
margini, rezultatul fiind un strat subţire de film precursor. Filmele precursoare se păstrează
într-o incintă închisă ermetic pentru evitarea contaminării cu praf şi umiditate atmosferică. În
cazul soluţiilor de depunere care conţin compuşi volatili filmul poate prezinta culori de
interferenţă caracteristice datorate modificării în timp a grosimii filmului la evaporarea
solventului. În cazul depunerilor în aer este posibil ca mediul ambiant să aibă o influenţă
hotărâtoare asupra calităţii depunerii. Un factor demn de luat în considerare este umiditatea (chiar
cea atmosferică).
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Figura 2.8 Schema de principiu a depunerii prin centrifugare [49]
Pentru multe soluţii apa joacă un rol important în chimia soluţiei, astfel încât prezenţa unui
exces poate influenţa negativ depunerea, putând apărea microfisuri, striaţii etc.
Printre avantajele metodei de depunere prin centrifugare [50] se numără: rapiditatea
procesului, volumul mic de soluţie precursoare (chiar şi în cazul depunerilor pe suprafeţe
extinse) precum şi posibilitatea realizării „arhitecturilor” multistrat. Dezavantajul major al
metodei este dat de faptul că substraturile cu diametre mai mari de 10 nm nu se acoperă
perfect cu film.

Figura 2.9 Influenţa vitezei şi timpului de centrifugare asupra grosimii filmelor [48]
Viteza de rotaţie, timpul de centrifugare, precum şi vâscozitatea soluţiei de depunere
controlează grosimea filmelor. Figura 2.9 indică efectul vitezei şi a timpului de centrifugare
asupra grosimii filmelor. Cu cât viteza de centrifugare este mai mare şi timpul de menţinere
mai lung, cu atât filmul final va fi mai subţire. Grosimea filmelor devine însă constantă la
viteze şi timpi foarte mari de depunere.
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Depunerea prin pulverizare
Această metodă constă în pulverizarea soluţiei de acoperire pe un substrat cu ajutorul unui
pulverizator („spray-coater”). Ea prezintă numeroase aplicaţii datorită avantajelor sale: procesul
este rapid, adecvat aplicaţiilor multistrat, posibilitatea depunerii unor filme de orice dimensiune şi
forme, chiar şi a celor cu forme complexe, spre deosebire de celelalte metode de depunere [51].
Depunerea prin imersie
Aceasta metodă constă în introducerea substratului în soluţia de depunere, iar în
funcţie de viteza de extragere din soluţie se obţine un film de o anumită grosime care gelifiază
ca urmare a reacţiilor chimice (de exemplu hidroliză-condensare, în cazul alcoxizilor metalici
parţial hidrolizaţi) şi a evaporării solventului. Grosimea filmului depus poate fi calculată cu
ajutorul relaţiei Landau – Levich:
2


  3 



h  0.94 1
2
3
 LV
  g  3

(2.4)
unde:

h - grosimea filmului;
η - vâscozitatea;
LV - tensiunea superficială la interfaţa lichid – vapori;
ρ - densitatea;
g - acceleraţia gravitaţională.
Deşi această metodă de depunere prezintă o serie de avantaje precum: posibilitatea
acoperirii unor probe de forme şi dimensiuni diferite, cost relativ scăzut, cu conţinut minim de
impurităţi în filmul depus, posibilitatea efectuării depunerilor în atmosferă controlată,
utilizarea ei este limitată datorită dezavantajelor sale comparativ cu alte metode de depunere
cum ar fi: necesitatea unui volum relativ mare de soluţie precursoare şi nu există posibilitatea
depunerii multistrat, deoarece există riscul contaminării, dacă nu se face un tratament termic
intermediar [12].
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2.1.3 Cristalizarea. Creşterea epitaxială a filmelor subţiri oxidice
În această secţiune se vor discuta unele dintre aspectele care stau la baza
termodinamică a proceselor care afectează microstructura filmelor subţiri [52-53]. Descrierea
teoretică pentru nucleaţie şi creşterea filmelor subţiri din soluţie este similară cu cea utilizată
pentru a descrie cristalizarea sticlei.
Filmul odată de depus este supus unui tratament termic cu rolul de a iniţia nucleaţia şi a
duce la cristalizarea filmului care poate avea loc în două sau într-o singură etapă. Varianta de
tratament termic în două etape cuprinde ca prim tratament termic - piroliza, care are loc la
temperaturi cuprinse în intervalul de temperatură 200-400 °C. În acest stadiu, prin arderea
componentelor organice, legăturile de tip M-O-C (sau M-O-H) încep să se rupă şi are loc
formarea legăturilor M-O-M. Controlul fenomenelor care au loc în timpul tranziţiei de la gel
la faza intermediară este foarte important deoarece pierderea părţii organice din reţeaua
gelului în timpul tratamentului termic de joasă temperatură poate conduce la producerea unor
fenomene nedorite [22]. Urmează etapa de temperatură înaltă cuprinsă în intervalul 600-1100
ºC în care are loc densificarea şi cristalizarea filmului la faza oxidică dorită [12].
În varianta de tratament termic într-o singură etapă filmul este încălzit direct la
temperatura de cristalizare - când are loc simultan înlăturarea componentelor organice şi
cristalizarea, iar apoi filmul este răcit rapid la temperatura camerei (quench).

Figura 2.10 Diferite moduri de creştere a unor filme cristalizate prin metoda MOD [54]
Etapa de nucleaţie poate fi: omogenă, în cazul particular al filmelor subţiri crescute pe
un substrat şi are semnificaţia unei nucleaţii care are loc în toată masa. Nucleaţia heterogenă
este favorizată energetic şi are loc la interfaţa dintre substrat şi filmul amorf [55]. Din
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perspectiva termodinamică s-a demonstrat că forţa motrice care guvernează transformările
precursorului în oxid poate juca un rol semnificativ în definirea unei nucleaţii active, şi prin
aceasta, a microstructurii filmului. Diagrama prezentată în figura 2.11 ilustrează diferenţa de
energie liberă dintre filmul amorf, derivat din soluţie şi faza oxidică cristalină. Se observă că
sub temperatura de topire nucleaţia este favorizată din punct de vedere termodinamic în toată
masa lui. Peste punctul de topire, faza lichidă este cea favorizată din punct de vedere
termodinamic [56]. Această diagramă este utilă pentru înţelegerea influenţei pe care o are forţa
motrice (ΔGv - diferenţa de energie dintre stările amorfe şi cele cristaline) asupra procesului de
transformare şi astfel, asupra microstructurii filmului.

Tt
Figura 2.11 Reprezentarea schematică a energei libere versus temperatură pentru filmul
subţire derivat din soluţie [11-12, 57]
Examinarea figurii indică faptul că forţa motrice a cristalizării este determinată de energia
liberă a celor două stări şi de temperatura de cristalizare. Energia liberă a fazei amorfe este
mai mare decât cea a lichidului suprarăcit aflat la echilibru, datorită contribuţiilor la energia
liberă a suprafeţei specifice, a grupărilor hidroxilice reziduale şi a volumului liber în exces.
Din teoria clasică a nucleaţiei şi a creşterii, considerând nucleaţia omogenă unor cristalite
sferice dintr-un film amorf, rezultă că variaţia energiei libere Gibbs, ΔGomog este dată de relaţia:
ΔGomog= V(ΔGv+ ΔGe) + Aγ

unde:
V - volumul nucleelor;
A - suprafaţa interfeţei dintre nuclee şi faza amorfă iniţială;
ΔGv - diferenţa energiei libere volumice;
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ΔGe - variaţia energiei elastice;
γ - energia de interfaţă a fazei nou formate.
Cu ajutorul acestei relaţii se poate obţine expresia barierei de energie pentru o nucleaţie
omogenă viabile:

G


omog



(2.6)

16 3

3G v  Ge 

2

Neomogenităţi de tipul defectelor de suprafaţă sau alte defecte pot reduce semnificativ bariera
de energie a nucleaţiei. Forma nucleului, şi prin aceasta energia barierei de nucleaţie (Fig.
2.12), depinde de:
γsa=γca cosθ+γsc

(2.7)

unde s-a notat cu: s – substrat, c – nucleu cristalin, respectiv a - matricea amorfă.
Energia superficială iniţială pentru nucleaţia heterogenă este γsa, iar γca şi γsc reprezintă energiile
superficiale ale suprafeţelor nou create între nucleu şi matrice şi respectiv, între nucleu şi
substrat. Unghiul de contact dintre γca şi γsc este . Bariera energetică pentru nucleaţie se
reduce proporţional cu , iar nucleaţia se consideră în acest caz heterogenă.

Figura 2.12 Reducerea barierei energitice la interacţiunea substrat-film [56]
Efectele energiei de deformare pot modifica energia interfeţelor. Dar, datorită faptului
că aceste modificări nu pot fi verificate experimental, ele sunt neglijate în acest model
simplificat. Pentru ≠0 bariera energetică a nucleaţiei heterogene poate fi descrisă prin
relaţiile:
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(2.9)

Unde f=(θ) poate fi definit ca:
2

2  cos  1  cos  
f ( ) 

(2.10)

4

Din ecuaţia (2.9) rezultă faptul că termenul f=(θ) şi deci, bariera de nucleaţie ar dispare pe
măsură ce unghiul de contact se apropie de zero. Oricum, în cazul metodelor standard de
procesare din soluţie nu se observă cristalizare datorită barierei cinetice la cristalizare. Pentru
a interpreta comportarea la cristalizare a filmului utilizând diagrama din figura 2.11 sunt
necesare doar câteva concepte, precum şi ecuaţiile de bază ale nucleaţiei şi cristalizării.
Aceste concepte sunt descrise după cum urmează:
1. pe măsură ce forţa motrice a cristalizării creşte, nucleaţia în volum devine la fel de
probabilă ca şi nucleaţia la interfaţă. Deci, termenul f=(θ) determină o scădere a barierei
energetice pentru nucleaţia la interfaţă, atunci când forţa motrice a cristalizării este mare (de
exemplu, în cazul unui tratament termic tipic) există energie mai mult decât suficientă pentru
a depăşi bariera de energie pentru toate stadiile nucleaţiei (inclusiv cele mai puţin favorabile
energetic);
2. pentru filmele care se transformă cu o forţă motrice mai mică, înălţimea barierei energetice
în diferitele etape ale nucleaţiei este mai mare. Aceasta face ca nucleaţia la interfaţă să fie
preferată nucleaţiei volumice. Prin aceasta rolul substratului în a influenţa microstructura
filmului creşte;
3. efectul temperaturii de cristalizare asupra forţei motrice şi a nucleaţiei trebuie luat în
considerare atunci când se utilizează viteze mari de încălzire; procesele fizice care duc la
densificarea şi cristalizarea filmului se produc la temperaturi mai mari. Aceasta face ca
nucleaţia să apară la temperaturi mai mari decât în cazul încălzirii convenţionale. În aceste
condiţii, cristalizarea apare la forţe motrice mai mici şi datorită termenului f=(θ), nucleaţia
heterogenă devine mai importantă, ea necesitând un aport energetic mai scăzut;
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4. dacă nu se utilizează tehnici de procesare rapidă cristalizarea filmului începe, de obicei, în
timpul încălzirii la temperatura de tratament termic. Astfel, pe măsură ce temperatura probei
creşte, o cantitate tot mai mare de energie devine disponibilă pentru a depăşi bariera de
nucleaţie, care nu este în mod necesar mai favorabilă din punct de vedere energetic. Această
poate duce la procese de creştere de filme asociate cu nucleaţia iniţiată din mai multe centre
[18].

2.2 Metode de caracterizare
În acest subcapitol se vor prezenta succint tehnicile de investigare utilizate în lucrare.
Prima dată se vor descrie tehnicile experimentale folosite la caracterizarea soluţiei şi pulberii
precursoare, iar apoi cele pentru caracterizarea structurală şi morfologică a filmelor subţiri.
Caracteristicile reologice ale soluţiei precursoare au fost analizate cu scopul de a asigura
stabilitatea şi reproductibilitatea filmelor subţiri. Aceşti parametri sunt: concentraţia ionilor
metalici, vâscozitatea, tensiunea superficială, unghiul de contact, pH-ul soluţiei. Aceste studii
permit stabilirea caracteristicilor cerute pentru a obţine reproductibilitatea filmelor dorite şi
stabilirea unui protocol de caracterizare.
În vederea determinării caracteristicilor structurale şi morfologice ale materialelor
oxidice sunt utilizate: difracţia de raze X, metodele spectroscopice, microscopice şi termice
cum ar fi:
Difracţia de raze X (XRD) contribuie la elucidarea aspectelor legate de structura
cristalină, parametrii celulei elementare, dimensiunea cristalitelor, parametrii de deformare ai
reţelei cristaline caracteristice materialului utilizat.
Spectroscopia IR furnizează informaţii despre prezenţa unor grupări funcţionale/tipuri de
legături în moleculele probei studiate.

Analizele termice pun în evidenţă transformările fizice şi chimice care pot să apară în
etapa de tratament termic a precursorilor sintetizaţi prin metode neconvenţionale.
Microscopia optică, dar mai ales microscopia electronică prezintă informaţii
referitoare la dimensiunea particulelor, forma acestora, prezenţa defectelor de reţea. Dintre
tehnicile de caracaterizare utilizate în această lucrare se numără microscopia electronică cu
baleiaj şi microscopia electronică de transmisie.
Microscopia de forţă atomică permite evaluarea suprafeţei şi cuantificarea rugozităţii
filmelor.
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2.2.1 Caracterizarea soluţiei precursoare
Vâscozitatea este un parametru important al soluţiei precursoare deoarece ea
determină, împreună cu concentraţia soluţiei precursoare şi condiţiile de depunere, grosimea
finală a filmului. Vâscozitatea (simbolizată cu η) este raportul dintre tensiunea de forfecare şi
gradientul de viteză din fluid. Vâscozitatea soluţiei precursoare a fost măsurată, la
temperatura camerei, cu ajutorul unui reometru de tipul Haake RheoStress 600.

2.2.1.1 Spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS)
Analiza de metale s-a realizat cu ajutorul unui spectrometru de masă cu plasmă cuplată
inductiv (ICP-MS) care permite o detecţie performantă a metalelor (~ 10-12 metale
concomitent). n principiu, metoda utilizează plasma cuplată inductiv, cu rolul de a aduce
metalele în stare ionizată cu un spectrometru de masă (cu rolul de a detecta ionii). Intensitatea
acestei emisii este proporţională cu concentraţia elementului din proba. Pentru a obţine
rezultate cât mai precise, soluţia precursoare se dizolvă în apă până la obţinerea concentraţiei
cerută de analiză, care este de ordinul ppm (10-6 g/g). Precizia măsurătorii este în jur de 95%.
Analizele ICP-MS au fost realizate la Departamentul de Chimie Analitică a Universităţii
Autonome din Barcelona.
2.2.1.2 Spectroscopie în infraroşu IR
Spectroscopia de absorbţie în infraroşu este una din cele mai importante tehnici
utilizate la analiza soluţiilor, pulberilor, monocristalelor, precum şi a filmelor subţiri.
Spectroscopia în IR oferă informaţii despre modurile de vibraţie ale legăturilor şi de dinamică
moleculară, prin analiza tranziţiilor între nivelele vibraţionale şi cele de vibraţie-rotaţie.
Analiza IR are la bază înregistrarea variaţiei absorbanţei în funcţie de lungimea de
undă sau frecvenţă, ecuaţia absorbanţei fiind o funcţie liniară a concentraţiei [58-59].
Spectrele în infraroşu pot servi pentru a identifica prezenţa anumitor atomi şi a naturii
legăturilor dintre ei într-o moleculă.
În spectrele IR pot fi identificate două tipuri de vibraţii ale grupărilor funcţionale
dintr-o moleculă şi anume: vibraţii de alungire şi vibraţii de deformare. Vibraţia de alungire
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(simbolizată prin ν) este o mişcare ritmică de-a lungul axei legăturii covalente, astfel încât
are loc o variaţie a distanţei interatomice; această vibraţie se mai numeşte şi vibraţie de
valenţă. Vibraţia de deformare constă într-o modificare a unghiului dintre două legături
covalente având un atom comun [60].
2.2.1.3 Relaxometrie RMN
Tehnica de rezonanţă magnetică nucleară (RMN) poate fi utilizată atât pentru studiul
structurii moleculare (atunci când câmpul magnetic produs de magneţii permanenţi
supraconductori oferă o frecvenţă foarte înaltă), cât şi a dinamicii moleculelor (deplasarea
moleculară la echilibru realizată prin măsurători RMN în câmpuri de joasă frecvenţă) aflate în
diferite stări de agregare.
Investigaţiile s-au realizat utilizând tehnica relaxometriei RMN în câmpuri de joasă
frecvenţă care se pretează mişcării moleculare de translaţie şi de rotaţie. Cu ajutorul acestei
tehnici s-a studiat relaţia dintre îmbătrânirea soluţiilor precursoare şi timpul de relaxare
transversală (T2). Acest tip de măsurătoare se bazează pe efectul produs de centrii de relaxare
asupra timpului de relaxare al probei. Îmbătrânirea soluţiilor se datorează dinamicii centrilor
paramagnetici de ordin nanometric, ceea ce poate conduce la precipitarea sau cristalizarea lor
[61].
Avantajul măsurătorilor RMN rezidă din caracterul neinvaziv şi nedistructiv.
Experimentul s-a realizat cu ajutorul unui spectrometru Bruker MINISPEC MQ20 ce
operează la o frecvenţă de rezonanţă protonică de 20 MHz, aflat în dotarea Laboratorului de
RMN din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Datele s-au înregistrat la o
temperatură de 20 oC utilizând tehnica standard Carr–Purcell–Meiboom–Gill (CPMG).
2.2.1.4 Unghi de contact
Caracteristicile suprafeţei unui material sunt în mare masură legate de speciile chimice
care sunt prezente la suprafaţă. O caracteristică importantă a soluţiei de depunere este
comportarea la udare (wettability), adică unghiul care îl formează soluţia precursoare cu
suprafaţa solidă, adică substratul. Această proprietate este legată de grupările terminale ale
moleculelor de la interfaţa substratului cu lichidul, care pot fi hidrofile sau hidrofobe. Una
dintre metodele prin care se cuantifică comportarea la udarea a unei suprafeţe este măsurarea
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unghiului de contact. Unghiul de contact este unghiul la care interfaţa unui lichid întâlneşte o
suprafaţă solidă, după cum este ilustrat în figura 2.13. Unghiul de contact care se formează
este datorat unui echilibru de forţe la limits celor trei faze, echilibru descris de ecuaţia
Young-Duprée [62]:

γSV = γSL + γLV cosθ

(2.11)

unde:

γLG – tensiunea la interfaţa dintre lichid şi gaz (aer)
γSG - tensiunea la interfaţa dintre solid şi aer
γSL - tensiunea la interfaţa dintre solid şi lichid
θ - unghiul de contact
Forma picăturii şi mărimea unghiului de contact sunt controlate de cele trei tipuri de tensiuni
de la interfaţa fazelor participante (gaz, lichid, solid). Măsurarea unghiurilor de contact se
realizează prin captarea unei imagini digitale şi prelucrarea acesteia folosind un program de
calcul dedicat.

Figura 2.13 Unghiul de contact (θ) la echilibrul celor trei tensiuni [63]

Unghiul de contact al picăturii de lichid poate fi calculat din dimensiunile acesteia,
cunoscând înălţimea h şi diametrul l al bazei picăturii, cu următoarea formulă:

  2arctg

2h
l

pentru   90

(2.12)

Cu cât unghiul de udare este mai mic cu atât comportarea la udare este mai bună, ceea ce este
de dorit în vederea obţinerii filmelor subţiri de calitate.
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2.2.1.5 Metode termice de analiză (TG-DTA)
Analiza termică include un grup de metode prin care sunt determinate proprietăţile
fizice şi chimice ale pulberilor oxidice în cazul nostru, în funcţie de temperatură sau timp, pe
baza efectelor termice care însoţesc transformările din probă în timpul încălzirii, răcirii,
tratamentului izoterm etc. Metodele de analiză termică pot fi clasificate după natura şi efectele
fenomenelor termice care sunt înregistrate în funcţie de temperatură sau timp:
 Metode termice de analiză prin care se determină variaţiile de temperatură sau flux
termic;
 Metode termice de analiză prin care se determină variaţiile de masă;
 Metode termice de analiză prin care se determină constante de material;
Cele mai folosite metode de analiză termică sunt :
Analiza termică simplă (Thermal Analysis, TA) la care se măsoară temperatura probei
în funcţie de timp sau de temperatura mediului (cuptor).
Analiza termică diferenţială (Differential Thermal Analysis, DTA şi Differential
Scanning Calorimetry, DSC). La aceste metode se măsoară diferenţa de temperatură sau de
flux de căldură între probă şi un material de referinţă (Al2O3- inert), în funcţie de temperatură
sau de timp. Temperatura între cele două materiale rămâne constantă până când în probă apar
transformări termice, cum ar fi topirea, descompunerea sau modificarea de structură, caz în
care temperatura probei devine mai mare (transformare exotermă), sau mai mică
(transformare endotermă) decât temperatura la care se găseşte referinţa [64].
Analiza termogravimetrică (Thermogravimetry Analysis, TG) este o tehnică la care se
urmăreşte schimbarea masei probei în timp sau în funcţie de temperatură la încălzirea sau
răcirea ei. Fenomenele fizice, chimice şi mărimile de material care sunt detectabile sau
măsurabile prin metode termice de analiză sunt:
- comportarea materialelor la topire, cristalizare, fierbere, sublimare, devitrifiere;
- determinarea temperaturilor caracteristice la transformările de fază;
- determinarea căldurilor de topire, cristalizare, reacţie etc.;
- cinetica reacţiilor şi a formării fazelor;
- oxidare, reducere, descompunere, hidratare-dehidratare etc.;
- capacităţi calorice, călduri specifice [65].
n prezenta lucrare, analizele temnice s-au realizat folosind atât un „Q-Derivatograf” cu
controlat cu programul Labview, precum şi cu un aparat Thermobalance Perkin Elmer TGA7
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care prezintă cu o sensibilitate de 0.1 μg. Determinările s-au realizat în creuzete de alumină şi
platină, în atmosferă de oxigen sau azot, la un flux de 0.6 l/min sau în aer. Aceste condiţii au
fost alese pentru a stabili şi simula tratamente termice în vederea obţinerii de filme oxidice
epitaxiale omogene şi lipsite de crăpături.
2.2.1.6 Spectrometrie de masă (MS)
Metoda de analiză se bazează pe ionizarea şi fragmentarea moleculelor, ca urmare a
unei acumulări de energie ce induce ruperea legăturilor interatomice, accelerarea şi separarea
fragmentelor în funcţie de raportul m/z (masă/sarcină electrică).
Un spectrometru de masă se compune din următoarele părţi principale: sursă de ioni,
analizor de masă şi detector de ioni. Aparatul înregistrează un curent ionic în funcţie de masa
ionilor şi de abundenţa lor relativă sub forma unui spectru. Spectrele de masă se prezintă sub
formă unor succesiuni de semnale electrice, numite peak-uri, vizualizate cu ajutorul unui
înregistrator sau direct pe calculator. Înălţimea semnalelor este proporţională cu numărul de
ioni, deci cu concentraţia componentelor probei, iar ordonarea pe orizontală se face în funcţie
de masa atomică, respectiv moleculară raportată la sarcina ionului [66].
În cazul măsurătorilor, pentru analizarea produşilor rezultaţi în urma tratamentului
termic, derivatograful a fost cuplat cu un spectrometru de masă de tip quadrupolar QMS 200
RGA – Stanford Reserch System. Cuplarea s-a realizat prin intermediul unui capilar din oţel
inoxidabil având lungimea de 120 cm şi diametrul interior  = 0,075 mm. Capilarul este
încălzit la temperatura de aproximativ 100 °C pentru a preveni condensarea vaporilor de apă
sau a altor produşi gazoşi.

2.2.2 Microstructura, structura şi textura filmelor subţiri
Structura, textura şi microstructura filmelor subţiri au fost investigate cu ajutorul
analizelor de microscopie şi de difracţie de raze X.

Caracterizarea morfologică
2.2.2.1 Caracterizarea filmelor prin microscopie optică (MO) a fost efectuată cu ajutorul
unui microscop cu achiziţie şi prelucrare de imagine Axioskop 2 Mat, Zeiss. Studiul
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microstructurii materialelor prin microscopie optică permite identificarea constituenţilor
structurali, determinarea morfologiei cristalitelor şi a distribuţiei lor după mărime, impurităţi,
fisuri, faze secundare şi, nu în ultimul rând, calitatea suprafeţei post-depunere ca un prim
control.
Microscopia cu electroni poate fi împărţită în două mari categorii: de transmisie, în
cazul probelor considerate bidimensionale (cu grosimi mai mici sau comparabile cu drumul
liber mediu al electronilor acceleraţi - zeci de nm) sau de investigare a suprafeţei, în cazul
celor tridimensionale (când dimensiunile depăşesc drumul liber mediu pe toate axele). În
prima categorie se încadrează: Microscopul Electronic cu Transmisie (TEM - Transmission
Electron Microscope) şi Microscopul Electronic de Transmisie de Înaltă Rezoluţie (HRTEM High- Resolution Transmission Electron Microscopy), iar în cea de-a doua: Microscopul
Electronic de Baleiaj (SEM - Scanning Electron Microscope). O diferenţă majoră între cele
două metode este rezoluţia care ar putea fi teoretic atinsă: 0.5 Å în cazul unui TEM la o
mărire de 50·10-6 ori şi cu o corecţie de sfericitate suficientă faţă de 0.4 nm în cazul unui SEM
la o mărire de 2·10-6 ori.
Microscopia electronică este singura tehnică de caracterizare cu acces simultan în spaţiul
direct (prin imagine) şi reciproc (prin difracţia de electroni) capabilă să furnizeze în acelaşi
timp informaţii complementare de natură morfologică, structurală şi chimică atât la nivel
micrometric, cât şi localizat la scară nanometrică sau chiar atomică.

2.2.2.2 Microscopul electronic de baleiaj (SEM)
Microscopia electronică de baleiaj, frecvent utilizată în diferite domenii ale ştiinţei
materialelor, prezintă aplicaţii înstudiul materialelor ceramice, al materialelor compozite
(structură, interfaţa dintre componente, defecte etc.), materialelor semiconductoare; studiul
funcţionării circuitelor integrate, în microelectronică; studiul orientării grăunţilor cristalini în
materialele policristaline; studiul defectelor de reţea în monocristale; studiul depunerilor de filme
subţiri etc. În cazul filmelor subţiri prezintă interes studiul formei, mărimii şi distribuţiei după
mărime a cristalitelor, cât şi compactitatea stratului depus.
În microscopia electronică de baleiaj electronii care bombardează proba sunt focalizaţi
pe o porţiune de dimensiune mică, cu diametrul între 50–100 Å de pe suprafaţa probei. În
urma bombardării probei cu electroni aceştia penetrează suprafaţa, au loc o serie de
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interacţiuni concretizate în emisie de electroni secundari, reîmprăştiaţi (backscattered), fotoni,
raze X (folosite pentru analiza chimică). Adâncimea la care diferite tipuri de semnale sunt
generate datorită interacţiunii dintre fascicolul de electroni şi probă este în directă corelaţie cu
aria de difuzie precum şi cu compoziţia chimică locală a probei [65].

Tabelul 2.2 Comparaţie între examinarea la microscopul optic (MO) şi microscopul electronic cu
baleiaj (SEM) [65]
Probă/caracteristici
modul de examinare
starea de agregare
conductivitate electrică

adâncimea de câmp
rezoluţia maximă

MO
la presiune atmosferică
solidă
lichidă
nu este necesară

mică
3200 Å (uzual)
1000 Å (condiţii speciale)

SEM
în vid
solidă
necesară (în vid înaintat)
nu este necesară (în vid
redus)
mare
35 Å (uzual)
5 Å (tun cu emisie în câmp)

Măsurătorile SEM din prezenta teza au fost efectuate atât în Italia, la Centrul de
Cercetare ENEA Frascati, cât şi la Institutul de Ştiinta Materialelor (ICMAB), Barcelona,
Spania cu ajutorul microscopelor electronice de înaltă rezoluţie de tip LEO 1525, respectiv
Philips-SEM 515.
2.2.2.3 Microscopul electronic de transmisie (TEM)
Microscopia electronică de transmisie se bazează pe efectul caracteristicilor structurale ale
materialului de analizat în timp la trecerea unui fascicul accelerat de electroni printr-o probă foarte
subţire.

Modurile principale de formare a imaginii în cazul TEM-ului sunt: diferenţa de
luminozitate (care se bazează pe diferenţa de număr atomic şi densitatea între diferitele
porţiuni ale probei care va determina un comportament modelat de legea lui Beer, adică unele
porţiuni vor permite o transmisie mai ridicată decât altele şi vor apărea mai luminoase),
contrast dat de difracţie (cristalinitatea probei poate fi investigată prin difracţia electronilor pe
planele cristaline), pierdere de energie a electronilor (sau EELS -Electron Energy Loss
Spectroscopy) care oferă o informaţie referitoare la compoziţia chimică deoarece fascicolul
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transmis trece printr-un spetrometru şi astfel se pot observa tranziţiile inter-atomice care apar
în urma interacţiilor electron-electron) şi contrast de fază (informaţia este extrasă din
imaginea de interferenţă a fascicolului produsă de trecerea prin reţeaua cristalină ale
materialelor analizate şi imaginea finală poate fi produsă doar după o prelucrare a datelor
obţinute - în cazul HRTEM-ului (High Resolution TEM) [65].
Tabelul 2.3 Comparaţie între caracteristicile microscoapelor electronice cu baleiaj (SEM) şi ale
celor cu transmisie (TEM)
Caracteristici
rezoluţia maximă
tensiunea de accelerare
forma probei
imagine

SEM
5Å
0,2  50 kV
masivă
topografia suprafeţei
permite imagini
stereoscopice

TEM
1Å
20  1250 kV
film subţire
structura internă
imagini de înaltă
rezoluţie

În microscopia de transmisie contrastul este dat de diferenţa dintre coeficienţii de
absorbţie ai diferitelor puncte din probă şi prezintă trei mecanisme de contrast:


Contrast obţinut prin împrăştierea electronilor;



Contrast prin difracţia electronilor;



Contrast de fază.

2.2.2.4 Microscopul de forţa atomică (AFM)
Microscopul de forţă atomică AFM este folosit pentru caracterizarea suprafeţelor
filmelor sub aspectul morfologiei acestora (Fig. 2.14). Acesta este prevăzut cu un vârf ascuţit
- în formă de piramidă pătrată obţinut prin depunerea chimică din stare de vapori (Chemical
Vapor Deposition-CVD) a Si3N4 pe suport de (100)Si - montat la o miniconsolă flexibilă. Un
fascicul laser cu diametrul mai mic de 100 Å scanează suprafaţa cu o forţă constantă.
Între vârful laserului şi suprafaţa probei apar interacţiuni de repulsie de tipul van der
Waals bazate pe forţele electrostatice dintre particulele încărcate ale vârfului, care sunt detectate de
aparat. Această forţă, în funcţie de “denivelările” de la suprafaţa probei, respinge sau atrage
vârful. Aproape orice suprafaţă solidă poate fi investigată cu această tehnică, cu condiţia ca
suprafaţa să aibă rugozitatea scăzută. Probele pot fi investigate în aer, lichid sau vid. Liniile
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de scanare obţinute nu dau numai poziţiile posibile şi dimensiunea porilor, ci şi un indiciu
asupra rugozităţii suprafeţelor. AFM este o tehnică complementară celorlalte două metode de
investigare microscopică prezentate anterior SEM şi TEM, asigurând o caracterizare
morfologică completă.

Figura 2.14 Schema de principiu a microscopului de forţă atomică, AFM [67]

Caracterul tridimensional al tehnicii AFM permite identificarea particularităţilor
morfologice ale suprafeţei probei [59]. Prelucrarea unor imagini AFM s-a realizat utilizând
pachetul de software Mountains Map care permite estimarea cantitativă a suprafeţei plane pe
un film subţire, în cazul nostru cu rol de strat tampon. În figura 2.15 a şi b este prezentată
imaginea AFM, planaritatea şi profilul unei linii scanate pentru un film de CeO2 depus pe
substrat monocristalin de (100)YSZ prin metoda PAD. Pentru realizarea acestei determinări
cantitative, după aplicarea unei linii de corecţie, se defineşte o valoare unui prag de
aproximativ 1.5 nm pentru a identifica suprafaţa plană. Această valoare reprezintă
aproximativ o treime din parametrul de reţea al CeO2 (Fig. 2.15 c) [68].
În scopul de a cuantifica aria ocupată de cristalitele plane, se aplică o operaţie de
”binarizare”, pentru a elimina contribuţia fondului. Această operaţie se aplică pragului propus,
iar în acest mod rezultă o imagine binară (Fig. 2.15 b).
Aria prezentată cu culoare albastră corespunde cristalitelor plane, iar culoarea neagră
prezintă fondul (zona de culoare neagră ce apare mai înaltă decât pragul aplicat). Din
imaginea binară se realizează o statistică asupra cristalitelor selectate cu scopul de a obţine
procentul de cristalite plane. Pentru a verifica dacă intervalul selectat este într-adevăr mai mic
decât valoarea pragului se aplică o mască binară pe imaginea originală AFM, rezultând o
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imagine 3D care conţine numai zone plane. Pe baza aceastei imagini 3D se poate calcula
rugozitatea medie pătratică (rms), foarte utilă pentru a verifica planaritatea unui film. Alte
software-uri utilizate pentru prelucrarea imaginilor AFM au fost VsxM şi Gwyddion [69].

(a)

Rms=4.13 nm

(b)

Planaritatea=75

Longitud = 4.96 µm Pt = 22.0 nm Escala = 40.0 nm
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Figura 2.15 Imaginile AFM corespunzatoare unui film de CeO2-PAD (a)
planaritatea (b) şi profilul unei linii scanate (c)

Caracterizarea structurală
2.2.2.5 Difracţie de raze X (X-Ray Diffraction)
Difracţia de raze X (XRD) este utilizată la identificarea fazelor cristaline ale unui material cum

ar fi: dimensiunea cristalitelor, gradul de orientare, defectele structurale, microtensiuni ale
celulei elementare etc. În cazul filmelor subţiri, tehnica permite determinarea tensiunilor din
film, precum şi a grosimii acestora. Variaţia dimensiunilor cristalitelor, a tensiunilor din film,
precum şi a grosimii induc efecte de lărgire sau îngustare ale maximelor de difracţie. Fiind o
tehnică nedistructivă, difracţia de raze X poate fi utilizată şi pentru studii in-situ [58].
Pentru a determina abaterea axei c a cristalitelor de la direcţia normală la substrat, au
fost efectuate măsurători într-un aranjament în care detectorul de raze X este poziţionat la un
unghi 2 corespunzător unei familii de plane (001) – maxim de difracţie, prin rotirea probei
într-un interval Δ în jurul acestui unghi (scanare de tip ω) [70].
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Intensitatea maximelor de difracţie sunt proporţionale cu funcţia de distribuţie a
cristalitelor după unghiurile axei c faţă de direcţia perpendiculară.

Figura 2.16 Reprezentarea schematică a unghiurilor ce pot fi ajustate în analiza XRD [71];
(a) şi schema dezorientării în afara planului (out-of-plane) şi în plan (in-plane) (b)
În acest sens, lărgimea curbei la semiînălţime este un parametru relevant pentru caracterizarea „mozaicităţii” filmului în afara planului de epitaxie. Considerând această funcţie de
distribuţie gaussiană, lărgimea la semiînălţime a maximului de difracţie (FWHM – Full Width
at Half Maximum) are semnificaţia de deviaţie standard (eroare standard) a distribuţiei. În
aceste măsurători s-au utilizat peak-urile substratului monocristalin ca şi standard pentru
alinierea probei.
Maximele difractogramei sunt direct legate de distanţa dintre planele cristalografice.
Pentru un set de plane cu distanţa interplanară d, condiţia de difracţie este dată de legea lui
Bragg:
2dhkl·sinθ=nλ

(2.13)

λ - lungimea de undă a radiaţiei
θ - unghiul de difracţie
n - ordin de difracţie cu valori 0, 1, 2,...
d - distanţă dintre planele (hkl) caracteristică cristalului

Radiaţia utilizată în mod obişnuit este dată de o sursă de radiaţii X cu catod de Cu, cu
lungimea de undă λ=0.1542 nm.
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Difractometru prevăzut cu detector bidimensional (Two-dimensional X-Ray
Diffraction XRD2) GADDS (General Area Detector Diffraction System)
Avantajul difractometrului prevăzut cu un detector bidimensional faţă de cel cu un
detector constă în posibilitatea detectării simultane, într-o singură expunere, de valori 2θ şi χ
(Fig. 2.16), într-o plajă largă de valori, Δ2θ=30o, respectiv Δχ=70o. Astfel, XRD2 este potrivit
pentru a analiza simultan atât fracţia policristalină, cât şi cea epitaxială a unui material
structurat sub formă de film subţire, deoarece este posibilă detectarea nu doar a planelor
cristalografice orientate paralel cu suprafaţa probei (χ=0o), ci şi a celor dezorientate (χ≠0o). În
consecinţă, tehnica XRD2 este indicată în analiza probelor care conţin atât faze texturate, cât
şi faze orientate aleator, policristaline.
Pentru un detector bidimensional, suprafaţa detectorului poate fi considerată un plan
care intersectează razele X difractate. În cazul un material monocristalin, fasciculele de raze X
difractate intersectează detectorul în puncte discrete pe suprafaţa acestuia, în timp ce, în cazul
unui material policristalin, fascicolul difractat părăseşte proba de-a lungul generatoarelor unor
conuri. În funcţie de poziţia (orientarea) detectorului, secţiunile conice pot fi: cercuri, elipse,
parabole sau hiperbole [70].
Profilele de difracţie, echivalente cu cele măsurate cu ajutorul difractometrele
prevăzute cu detectori de radiatie X de tip 0D, pot fi de asemenea obţinute din
difractogramele măsurate cu ajutorul detectorilor 2D, prin integrarea în χ a intensităţii
difractate într-un un anumit interval 2θ. Astfel, în ambele cazuri, interpretarea datelor se
realizează în acelaşi mod.

Figura 2.17 Conul de difractie şi secţiunea conică a unui detector plan 2D (a) poziţia
detectorului după axele XL, YL si ZL, unde D este distanţa de la detector la proba (b) [70]
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Cu toate acestea, datele integrate din XRD2 prezintă intensităţi mai mari ale diferitelor
peak-uri de difracţie, oferind posibilitatea de a identifica şi cuantifica diferitele faze din
filmele texurate. Măsurătorile de difracţie de raze X 2D prezentate în această lucrare s-au
efectuat cu ajutorul unui sistem GADDS (XRD2) Bruker D8 Advance de la Institutul de
Ştiinta Materialelor, ICMAB, Spania.
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CAPITOLUL 3
FILME SUBŢIRI EPITAXIALE MULTIFUNCŢIONALE DE
BaZrO3 OBŢINUTE PRIN METODE CHIMICE
Scopul prezentei cercetări vizează posibilitatea obţinerii filmelor subţiri de BaZrO3 cu
rol de strat tampon în arhitecturile supraconductoare, precum şi a filmelor compozite
YBa2Cu3O7-δ - x% mol BaZrO3, în care BaZrO3 are rol de centri de pinning, utilizând metoda
chimică de depunere din soluţie (Chemical Solution Deposition-CSD). O atenţie specială a
fost acordată studiului precursorilor individuali, soluţiei, respectiv pulberii precursoare,
importanţi pentru înţelegerea descompunerii termice a filmului precursor.

3.1Consideraţii generale
Perovskiţii simpli au formula generală ABO3, unde A reprezintă un cation cu volum
mare, din clasa metalelor alcaline, alcaline-pămantoase sau chiar lantanide, iar B, un cation
mic, care poate fi cationul unui metal tranziţional.

O

Figura 3.1 Structura cubică de tip perovskit [1]
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Structura perovskitică ideală ABO3 are o celulă elementară cubică, cu parametrul
celulei ap = 3.9 Å, care poate fi descrisă în grupul spaţial Pm3m.
Perovskiţii pe bază de bariu, ca de exemplu BaZrO3, BaTiO3, BaxSr1-xTiO3 şi
BaZr0,35Ti0,05O3 au atras atenţia cercetătorilor datorită numeroaselor aplicaţii în dispozitive
microelectronice: memorii feroelectrice, senzori piroelectrici în IR, izolatori, sisteme microelectro-mecanice.
În structura perovskitică ideală (Fig. 3.1) poziţia ionilor în celula elementară este
următoarea: ionii de bariu sunt situaţi în vârfurile cubului (număr de coordinare 12), ionul de
zirconiu este situat în centrul celulei elementare, fiind înconjurat octaedric de atomii de
oxigen, atomii de oxigen sunt situaţi în centrul feţelor laterale ale cubului, în acelaşi plan cu
atomii de bariu. Ionii de oxigen formează o structură compactă.
Zirconatul de bariu este un compus oxidic caracterizat printr-o structură cubică de tip
perovskit cu parametrul de reţea de 4.19 Å. BaZrO3 (BZO) prezintă o topire congruentă la
temperatură foarte înaltă (p.t. = 2600 °C) [2-3] (Fig. 3.2), un coeficient de dilatare termică
relativ mic (0,87·10-5 °C-1 între 25 şi 1080 °C), ceea ce determină o slabă conductivitate
termică, o excelentă „integritate” mecanică şi structurală în condiţii termice extreme.

Figura 3.2 Diagrama de fază a BaO-ZrO2 [4]
Aceste proprietăţi justifică utilizarea lui ca material de bază pentru obţinerea creuzetelor
pentru topituri corozive de oxizi metalici, substraturi pentru filme subţiri şi bariere termice [56]. În plus, BaZrO3 este un potenţial material pentru senzorii de umiditate [7]. Pentru aplicaţii
practice, zirconatul de bariu prezintă mare interes datorită stabilităţii chimice şi conductivităţii
protonice, atunci când este dopat cu ioni de Y3+ sau Ce4+ [8-9].
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Zirconatul de bariu, sub formă de film subţire (<1 μm) epitaxial, are rol de strat
tampon în arhitectura supraconductoare, datorită faptului că nepotrivirea parametrilor reţelei
cristaline este mic. Mai mult, BZO acţionează ca şi barieră de difuzie, prezintă un coeficient
de dilatare termică apropiat de cel al compusului YBa2Cu3O7 şi are rolul de a transmite
orientarea dorită filmului.

3.2 Caracterizarea precursorilor în vederea obţinerii filmelor subţiri de
BZO
În metoda CSD, structura precursorilor are un rol important asupra descompunerii lor
în timpul pirolizei, asupra compoziţiei şi microstructurii oxidului final. În literatura de
specialitate, nu există suficiente informaţii referitoare la corelarea naturii precursorilor cu
obţinerea oxidului final. În acest sens, acest studiu este dedicat înţelegerii rolului precursorilor
cu privire la dezvoltarea filmelor subţiri obţinute prin CSD.

3.2.1 Caracterizarea reactanţilor
În acest subcapitol s-au analizat reactivii, propionatul de zirconiu şi acetatopropionatul de bariu şi s-a studiat descompunerea lor termică utilizând ca metode de analiză:
analizele termice, spectrometria de masă, spectroscopia în infraroşu şi difracţia de raze X
efectuată atât pe pulberi, cât şi pe monocristale. La început s-au analizat reactivii utilizaţi la
obţinerea de filme subţiri de BZO.

Acetilacetonatul de zirconiu
Comportarea termică a acetilacetonatului de zirconiu, Zr(acac)4, reactiv Alfa Aesar a
fost studiat cu ajutorul analizelor termice TG-DTA, în aer, până la temperatura de 1000 oC, la
o viteză de încălzire de 10 oC/min. Din pierderile de masă observate pe curba termogravimetrică
(Fig. 3.4 a) s-a putut stabili formula exactă a acestuia, cu precauţiile legate de higroscopicitatea lui.
Descompunerea acetilacetonatului de zirconiu are loc în două etape. În prima etapă,
la temperatura de 200 oC are loc evaporarea apei, proces endoterm, însoţită de o pierdere de
masă de 5 %. Pentru identificarea proceselor corespunzătoare fiecărei etape s-a înregistrat
simultan evoluţia produşilor eliberaţi prin spectrele de masă ale acestora. Astfel, cea de-a
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doua etapă are loc în intervalul de temperatură 250-800 oC, interval în care are loc
descompunerea materiei organice cu eliberarea de fragmente cu m/z=42, 57, 58 şi 86
corespunzătoare propinei, 3 pentanonei, acetonei şi 2 pentanonei (Fig. 3.3 b).

Figura 3.3 Curbele TG-DTA (a); analizele TG-MS (b) corespunzătoare pulberii de Zr(acac)4
Pierderea de masă în acest interval de temperatură este de 69 %. Formarea ZrO2 are
loc încă de la temperatura de 700 oC, însoţită de o pierdere totală de masă de 74 %.
Pe baza studiului de literatură [10] şi a analizelor termice cuplate cu spectrometria de
masă, descompunerea termică a acetilacetonatului de zirconiu ar putea decurge după
următoarea schemă de reacţii:
Zr(C5H7O2)4·4H2O → Zr(C5H7O2)4 + 4H2O (100 oC, dm=12.8 %)
o

Zr(C5H7O2)4 → Zr(C5H7O2)2(CH3COO)2 + 2C3H4 (200 C, dm=15.2 %)
o

(3.1)
(3.2)

Zr(C5H7O2)2(CH3COO)2 → Zr(OH)(CH3COO)3 (240 C, dm=22 %)

(3.3)

Zr(OH)(CH3COO)3 → ZrO(CH3COO)2 (320 oC, dm=10 %)

(3.4)

ZrO(CH3COO)2 → ZrOCO3 + CH3COCH3 (450 oC, dm=11 %)

(3.5)

ZrOCO3 → ZrO2 + CO2 (755 oC, dm=7 %)

(3.6)

Difractograma de raze X a pulberii de acetilacetonat de zirconiu (Fig. 3.4 a) a
confirmat formarea ZrO2 în urma tratamentului termic la 1000 oC. Din difractogramă se poate
observa şi prezenţa aluminei datorită faptului că pulberea de Zr(acac)4 a fost amestecată cu
aceasta pentru a evita posibilele reacţii puternic exoterme.

64

Capitolul 3. Filme subţiri epitaxiale multifunctionale de BaZrO3 obţinute prin metode chimice

(a)
(b)
Figura 3.4 Difractograma pulberii de Zr(acac)4 tratată termic la 1000 oC (a);
structura cristalină a ZrO2 (b)

Acetatul de bariu
Rezultatele analizelor termice realizate pe acetatul de bariu, livrat de Alfa Aesar sunt
prezentate în figura 3.5 a. Aşa cum se poate observa, la temperatura de 90 oC are loc
evaporarea apei de cristalizare, cu o pierdere de masă de 5 %.
În intervalul de temperatură 400-600 oC, cu o pierdere de masă de aproximativ 30 %
are loc descompunerea părţilor organice, proces exoterm însoţit de eliberarea fragmentelor cu
m/z=43, 44, 45 şi 58, corespunzătoare acidului acetic, dioxidului de carbon, grupării carboxil
COO- şi acetonei (Fig. 3.5 b).

Figura 3.5 Curbele TG-DTA (a); analizele TG-MS (b) corespunzătoare pulberii de acetat de
bariu
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În continuare, la temperatura de 810 oC are loc transformarea polimorfă:

 BaCO3   BaCO3   BaCO3

(3.7)

Pe curba termogravimetrică se observă o pierdere continuă de masă şi după temperatura de
1000 oC, astfel că produsul de descompunere până la această temperatură este considerat
BaCO3. Descompunerea la BaO şi CO2 are loc peste 1000 oC [11]. Prin corelarea analizelor
termice şi a spectrometriei de masă s-a propus următorul mecanism de reacţie:
Ba(CH3COO)2·4H2O → Ba(CH3COO)2 + 4H2O (200 oC)

(3.8)

Ba(CH3COO)2 → BaCO3 + CH3COCH3 (600 oC)

(3.9)

BaCO3 → BaO + CO2 (~1200 oC)

(3.10)

Produşii secundari de descompunere de natură organică se ard până la finalul
procesului. Ecuaţia reacţiei globale poate fi scrisă după cum urmează:
Ba(CH3COO)2 · 4H2O +5/2 O2 → BaO + 4H2O + 4CO2
3.2.2

(3.11)

Chimia şi caracterizarea precursorilor individuali

Acetilacetonatul de zirconiu + acid propionic
Analizele termice ale pulberii precursorului de zirconiu s-au realizat în aer în intervalul
de temperatură 25-1000 oC, în creuzet de platină (Fig. 3.6 a). Pulberea precursoare a fost
obţinută prin uscarea a soluţiei precursoare preparată în prealabil prin dizolvarea
acetilacetonatului de zirconiu în acid propionic. Analizând curbele TG-DTA efectuată pe
pulberea precursoare se observă că pierderea totală de greutate este de aproximativ 48 %.
Pulberea precursoare a fost obţinută prin uscarea acetilacetonatului de zirconiu dizolvat în
prealabil în acid propionic pe baia de ulei încălzită la temperatura de 80 oC (raport molar 1:4).
Din analiza termogravimetrică prima pierdere de masă de 20 %, în intervalul de
temperatură de 23-230 oC, poate fi atribuită evaporării apei de constituţie din pulberea
precursoare şi topirii propionatului nou format, confirmat prin peak-ul endoterm de la
temperatura de 190 oC. Pentru evidenţierea fragmentelor organice care se elimină la
descompunere, analiza termogravimetrică s-a cuplat cu MS (Fig. 3.6 b). Astfel, în a doua
etapă, între 20 - 450 oC, pierderea de masă de 25 %, evidenţiată prin procesul exoterm de la
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400 oC, este atribuită descompunerii termice şi eliberării de fragmente organice cu m/z=18, 44
şi 57 asociate apei, dioxidului de carbon şi 3-pentanonei. Analiza de difracţie de raze X
efectuată pe pulberea precursoare racită brusc de la temperatura de 400 oC indică faptul că
până la această temperatură pulberea precursoare este în stare amorfă (Fig. 3.7 a).

Figura 3.6 Curbele TG-DTA (a); analizele TG-MS (b) corespunzătoare pulberii precursoare
Din difractograma de raze X realizată pe pulberea tratată termic la temperatura de 430 oC, se
observă că produsul este amorf. Produsul final rezultat în urma tratamentului termic la
temperatura de 1000 oC este ZrO2, fapt confirmat de difracţia de raze X (Fig. 3.7 a). Astfel, se
poate concluziona că are loc formarea a unui complex cu ligand mixt de tip propionat de
zirconiu, cu masa moleculară M=397.22 u.a.m, calculată pe baza pierderii de masă.

Figura 3.7 Difractograma de raze X a pulberii precursoare tratată termic la diferite
temperaturi (a) spectrele FT-IR ale soluţiei şi pulberii precursoare (*KBr cu care s-a realizat
pastila) (b)
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Produşii secundari de descompunere de natură organică se ard până la finalul procesului.
Ecuaţia globală de descompunere a precursorului de zirconiu poate fi scrisă astfel:
[Zr6(CH3CH2COO)10·9H2O] + 38.5O2 → 6ZrO2 + 30CO2 + 34H2O

(3.12)

Spectrele de vibraţie în infraroşu ale soluţiei şi pulberii precursoare obţinute prin
dizolvarea acetilacetonatului de zirconiu în acid propionic sunt prezentate în figura 3.7 b.
Grupul de peak-uri de la numerele de undă 2983, 2945 şi 2882 cm-1 corespund vibraţiilor
legăturii C-H. Modurile de vibraţie corespunzătoare acidului propionic: 1711, 1462 şi 1286
cm-1 au fost identificate în soluţia precursoare, fiind atribuite legăturilor asimetrice de
întindere C=O, asimetrice de îndoire CH3 şi respectiv modului de vibraţie CH2-. În soluţia
precursoare s-au identificat noi moduri de vibraţie la numerele de undă: 1532, 1416 şi 1383
cm-1 provenite în urma coordinării metalului de către ionii carboxil. Aceste vibraţii se regăsesc şi
în pulberea precursoare, dar cu un aspect mai lărgit a peak-urilor atribuite vibraţiilor
asimetrice şi respectiv simetrice de întindere ale legăturii COO- şi CH2- corespunzătoare
propionatului nou format. Banda situată la 661 cm-1 este atribuită legăturii Zr-O.
Îmbătrânirea soluţiei precursoare a fost studiată printr-o nouă tehnică: relaxometrie
RMN folosind spectrometrul Bruker MINISPEC MQ20 care a fost dezvoltată în colaborare cu
Laboratorul de Rezonanţă Magnetică Nucleară din cadrul Universităţii Tehnice din ClujNapoca condus de Prof. dr. Ioan Ardelean. Tehnica măsurătorilor de îmbătrânire se bazează pe
efectul indus de centrii de relaxare asupra timpului efectiv de relaxare a probei studiate. Aşa
cum s-a amintit, aceste măsurători, datorită caracterului lor neinvaziv şi nedistructiv, pot fi
utile în determinarea relaţiei dintre procesul de îmbătrânire şi calitatea filmelor subţiri de
BZO.

Figura 3.8 Studiul îmbătrânirii soluţiei precursoare la diferiţi timpi de investigare
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S-au realizat măsurători la diferite intervale de timp cu scopul de a studia comportarea în timp a
soluţiei precursoare de zirconiu. Din figura 3.8 se poate observa faptul că soluţia precursoare
nu prezintă nicio modificare în timp, aceasta fiind stabilă.
În timpul măsurătorilor de RMN efectuate la temperatura camerei, în soluţia
precursoare pe bază de zirconiu, după aproximativ două luni s-au format în mod neaşteptat
monocristale. Structura s-a determinat prin analize de difracţie de raze X pe monocristale.
Chimia coordinativă apelează tot mai frecvent la combinaţiile complexe ale metalelor
cu liganzi polifuncţionali, punându-se accent pe acizii carboxilici, care manifestă o gamă
variată de proprietăţi fizice şi chimice. Diversitatea structurii acestor compuşi, spectrul larg de
proprietăţi se datorează în mare măsură capacităţii deosebite de coordinare a anionilor acizilor
carboxilici. În calitate de liganzi, aceştia pot coordina metalul în diferite moduri, formând
structuri atât moleculare, cât şi polimerice.
Liganzii de tip carboxilat, intens utilizaţi în „ingineria” cristalină permit obţinerea a
numeroase tipuri de arhitecturi moleculare 0D, 1D, 2D şi 3D. În funcţie de gradul de
deprotonare sau natura celorlalţi co-liganzi se pot obţine şi sisteme discrete, mononucleare,
dinucleare sau tetranucleare cu diverse aplicaţii în chimia supramoleculară.
Structura monocristalului a fost obţinută din datele cristalografice înregistrate pe
monocristal, folosind difractometrul Bruker SMART APEX având un monocromator de
grafit, radiaţia folosită fiind Mo=Kα (λ=0.371073 Å), din cadrul Centrului Naţional de Raze
X, CNDRX, Universitatea Babeş-Bolyai, condus de domnul Prof. dr. Cristian Silvestru.
Tabelul 3.1 Datele cristalografice şi structurale ale precursorului de zirconiu
Formula empirică
Masa moleculară
Sistemul cristalin
Grupul spaţial
Parametrii de reţea
α, β, γ (o)
Raportul parametrilor reticulari
Volumul celulei
Z
Densitatea calculată

C8 H12O8Zr
327.4 g/mol
triclininc
P-1 (2)
a=12.850(7) Å b=20.464(11) Å c=27.290(15) Å
α=92.82(1)° β=97.202(10)° γ=98.691(10)°
a/b=0.9740 b/c=1.1147 c/a=0.9211
7020.87(700) Å3
23
1.7809 g/cm3

Analiza de difracţie de raze X pe monocristalul de Zr(acac)4 dizolvat în prealabil în
acid propionic, efectuată la temperatura camerei relevă că acest compus este propionat de
zirconiu şi cristalizează în sistemul triclinic, grupul spaţial P-1 (2), cu următorii parametrii de
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reţea a = 12.850(7) Å, b = 20.464(11) Å, c = 27.290(15) Å, α = 92.82(1)°, β = 97.202(10)°, γ
= 98.691(10)°. Precursorul de zirconiu este un polimer de coordinaţie tridimensional. Datele
structurale au fost inserate în programul SHELXS-97 [12]. Detaliile asupra datelor
cristalografice şi structurale ale precursorului de zirconiu sunt prezentate în tabelul 3.1.
Structura moleculară s-a reprezentat în programul de modelare moleculară Ortep
(Fig. 3.9). Pentru o mai bună vizualizare atomii de hidrogen nu au fost reprezentaţi. Datorită
complexităţii ridicate, structura monocristalului de zirconiu necesită rafinare suplimentară.

Figura 3.9 Structura moleculară a precursorului de zirconiu
(ionii de zirconiu-verde, ionii de oxigen-roşu, ionii de carbon-albastru)
În structura cristalină a monocristalului de zirconiu sunt prezentate şase moduri de
coordinare diferite pentru ionul de zirconiu, Zr(1) - Zr(6), unul având numărul de coordinare
nouă, unul doisprezece, iar patru dintre ei au numărul de coordinare unsprezece. Ionii de
zirconiu sunt coordinaţi de liganzi de tipul bidentat chelatic şi bidentat în punte prin
intermediul grupărilor carboxilice. Astfel, Zr(1) este coordinat de patru grupări carboxilice
bidentat în punte. În acest tip de coordinare, ionii de oxigen ai grupării carboxilice sunt
coordinaţi la ioni diferiţi de zirconiu. Atomii de zirconiu Zr(2), Zr(3), Zr(4) şi Zr(5) cu
numărul de coordinare unsprezece. Zr(2) şi Zr(3) sunt coordinaţi bidentat în punte, iar Zr(4) şi
Zr(5) prezintă câte o coordinare bidentat chelatic şi câte două moduri de coordinare bidentat
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în punte. Este de remarcat faptul că fiecare ion de zirconiu este legat prin punţi de oxigen de
ionii de zirconiu din imediata vecinătate. Reprezentarea schematică a tipurilor de coordinare
întâlnite în structura propionatului de zirconiu sunt prezentate în figura 3.10 b.
Două unităţi celulare se leagă între ele prin patru punţi de oxigen provenite din
gruparea carboxilat specifică propionatului.
C
O

O
Zr
Zr

(a)
(b)
Figura 3.10 Reprezentarea unităţii celulare a precursorului de zirconiu (a), reprezentarea
schematică a tipurilor de coordinare în structura propionatului de zirconiu: bidentat
chelatic şi bidentat în punte (b)
Difractograma de raze X a monocristalului pe bază de zirconiu obţinută din programul
de modelare moleculară Diamond este prezentată în figura 3.11.

Figura 3.11 Difractograma de raze X a monocristalului de zirconiu
În tabelul 3.4 sunt prezentate lungimile de undă a legăturilor şi a unghiurilor selectate
din analiza de difracţie de raze X.
Tabelul 3.2 Lungimile legăturilor (Å) şi unghiurile (o) selectate din XRD
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d 1,2 [Å]
Atomi 1,2
raze X
O36—Zr1
2.215(6)
Zr9—O63
O33—Zr2
2.426(6)
Zr11—O65
O42—2
2.326(5)
Zr10—Zr11
O29—Zr3
2.219(6)
Zr11—O64
O66—Zr4
2.272(7)
C26—C50
O33—Zr4
2.208(6)
C31—C47
O27—Zr5
2.197(6)
C35—C51
O49—Zr5
2.053(5)
C39—C98
C11—Zr6
2.673(10)
C43—C45
O37—Zr7
2.086(6)
O93—C100
O28—Zr8
2.404(6)
C3—C16—C49
O38—Zr8
2.051(6)
O2—C21—O55
O37—Zr10
2.072(6)
O52—C18—O12
O28—Zr11
2.195(7)
O12—C18—Zr12
O31—Zr11
2.058(6)
C55—C29—Zr9
Zr1—Zr6
3.4683(16)
O59—C24—C99
Zr1—Zr3
3.585(2)
C53—C11—Zr6
Zr3—Zr6
3.5070(19)
O22—Zr6—O62
Zr4—C42
2.663(11)
O35—Zr6—C11
Zr7—Zr12
3.4923(19)
O18—Zr6—Zr1
Zr8—Zr11
3.5031(19)
O30—Zr7—O9
C43—C45
1.507(15)
O38—Zr8—O31
C41—C91
1.44(3)
O1—Zr8—O28
C75—O80
1.27(2)
Zr11—Zr8—Zr7
C101—C102
1.73(7)
Zr12—Zr8—Zr10
Carboxilaţi de tip bidentat chelatic
O66—C42—O53
O12—C18—O52
O65—C38—O64
Carboxilaţi de tip bidentat în punte
O34—C7—O16
O27—C2—O41
O18—C11—O62
Atomi 1,2

d 1,2 [Å]
raze X
2.291(7)
2.279(8)
3.4755(19)
2.303(7)
1.55(17)
1.520(17)
1.576(13)
1.539(16)
1.507(15)
1.158(18)
115.8(9)
124.7(9)
116.0(9)
57.7(5)
173.0(12)
119.6(13)
177.0(11)
110.6(3)
92.3(3)
173.1(2)
108.4(2)
90.0(2)
71.0(2)
90.37(5)
89.39(4)

Notă: Codurile de simetrie pentru atomii echivalenţi: (i) 1-x, -y, 1-z; (ii) 1-x, 1-y, 2-z.

Figura 3.12 prezintă împachetarea cristalografică a precursorului de zirconiu
reprezentată în programul de modelare moleculară Diamond [13]. Pentru claritatea structurii,
atomii de hidrogen nu au fost reprezentaţi.
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Figura 3.12 Imaginea 3D a structurii moleculare a precursorului de zirconiu –
împachetarea cristalografică

Acetatul de bariu + metanol + acid propionic + amoniac
Soluţia precursoare a fost preparată prin dispersarea acetatului de bariu,
Ba(CH3COO)2·xH2O, în metanol (CH3OH), dizolvarea în acid propionic (CH3CH2COOH), iar
excesul de acid a fost neutralizat cu hidroxid de amoniu (NH4OH).
Pentru simularea reacţiilor, soluţia precursoare obţinută prin adăugarea treptată a
reactivilor s-a analizat prin spectroscopie în infraroşu. Spectrele au fost înregistrate pe
domeniul de numere de undă 600 - 4000 cm-1 şi s-au identificat benzile de absorbţie
caracteristice tipului de legături şi grupărilor funcţionale specifice compuşilor chimici
utilizaţi.
Astfel, în spectrul FT-IR (Fig. 3.13), după dizolvarea pulberii de acetat de bariu în
metanol:

Ba(CH3COO)2·4H2O+CH3OH

au

fost

identificate

modurile

de

vibraţie

corespunzătoare metanolului la numerele de undă: 2979, 2945 şi 2836 cm-1. Acestea se pot
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datora dispersării acetatului de bariu în metanol şi corespund vibraţiilor legăturii C-H a
grupării metil. Grupul de benzi de la 1464 şi 1020 cm-1 corespund vibraţiilor grupării metil,
atribuite fragmentelor CH3- şi CH3O-.

Figura 3.13 Spectrele FT-IR ale soluţiei precursoare trasate în succesiunea adaugării
reactivilor (CH3OH, CH CH2COOH, NH4OH)
După adăugarea acidului propionic apar noi moduri de vibraţie corespunzătoare acidului
propionic: 1712 şi 1226 cm-1 atribuite legăturii asimetrice C=O şi respectiv -CH2-CO-O-. În
soluţia precursoare au fost identificate noi moduri de vibraţie ce corespund lungimilor de
undă: 1548, 1411 şi 1281 cm-1 atribuite vibraţiilor simetrice, respectiv asimetrice de întindere
a legăturii COO- şi CH2- asimetric corespunzătoare propionaţilor. Pe baza acestor rezultate se
poate constata formarea unui compus nou de tip propionat.
Soluţia precursoare şi solvenţii utilizaţi au fost caracterizaţi cu ajutorul relaxometriei
RMN pentru a studia stabilitatea acestora în timp. Această tehnică prezintă avantajul de a fi
mai rapidă decât oricare altă tehnică de ecou de spin. Distribuţia timpului de relaxare al
soluţiei precursoare de Ba(CH3COO)2+CH3OH+CH3CH2COOH+NH4OH, al solvenţilor şi al
amestecului acestora CH3OH+CH3CH2COOH+NH4OH este prezentată în figura 3.14 a.
Pentru fiecare probă se poate observa un singur peak în distribuţia timpului de relaxare. În
limita de precizie prevăzută de transformata invers Laplace, aceasta indică o bună
omogenitate a probelor.
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Figura 3.14 Distribuţia timpului de relaxare a soluţiei precursoare de bariu şi a solvenţilor
(a) amplitudinea în funcţie de ecoul de spin pentru soluţia precursoare pe bază de bariu.
Zilele de observare sunt indicate în legendă (b)
Parametrii măsuraţi sunt timpul de relaxare transversală (T2) şi ecoul de spin. În urma
acestei măsurători s-a observat o modificare în panta ecoului de spin odată cu îmbătrânirea
probei. Mai mult, un timp de relaxare mai scurt se observă la adăugarea acetatul de bariu în
soluţiei precursoare. Acest rezultat indică faptul că ionii de bariu acţionează ca şi centri de
relaxare în soluţia precursoare [14-16].
În figura 3.14 b se poate observa că toate curbele sunt uni-exponentiale, cu o pantă
care descreşte cu timpul de îmbătrânire.

Figura 3.15 Timpul de relaxare transversal în funcţie de timpul de îmbătrânire pentru soluţia
precursorului de bariu
În timpul măsurătorilor de relaxometrie RMN efectuate pe soluţia precursoare de pe
bază de bariu, într-o perioadă de 2-3 săptămâni la temperatura camerei s-a format
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monocristalul de bariu, probabil ca o consecinţă a câmpului magnetic. Acesta a fost
caracterizat prin difracţie de raze X pe monocristale. Datele colectate ale structurii la
temperatura camerei (297 K) au fost rafinate cu metoda SHELXS-97 [12]. Datele
cristalografice ale monocristalul de bariu au fost indexate în baza de date: „Cambridge
Crystallographic Data Centre” cu CCDC 814595, ca şi structură nouă.
Informaţiile cristalografice şi datele colectate cu privire la precursorul de bariu complex cu ligand mixt - propionat acetat de bariu, sunt rezumate în tabelul 3.3. Structura
moleculară cu numărul de identificare CCDC 814595 se poate descărca la adresa:
www.ccdc.cam.ac.uk/conts/retrieving.html sau din CCDC, 12, Union Road, Cambridge CB2
1EZ, UK; fax: +44-1223/336-033; E-mail: deposit@ccdc.cam.ac.uk).
Formula moleculară a precursorului de bariu obţinută în urma analizei de difracţie de
raze X pe monocristal de bariu este prezentată în figura 3.16). Astfel, precursorul este un
complex cu ligand mixt, cu formula [Ba7(CH3CH2COO)10(CH3COO)4·5H2O]. Structura
monocristalului s-a reprezentat în programul de modelare moleculară Ortep.
Precursorul de bariu este un polimer de coordinaţie tridimensional care cristalizează în
sistemul monoclinic, grupul spaţial P2(1)/c, cu următorii parametrii de reţea: a = 15.338(6)Å,
15.748(6)Å, c = 14.128(6)Å şi β = 95.826(7) (Tabelul 3.3).

Tabelul 3.3 Datelor cristalografice şi structurale ale precursorului de bariu
Formula empirică
Masa moleculară
T [K]
Lungimea de undă
Sistemul cristalin
Grupul spaţial
Parametrii de retea
α, β, γ (o)
Raportul parametrilor reticulari
Volumul celulei
Z
Densitatea calculată
Reflexiile colectate/unice
Mărimea cristalului
R1[I>2σ(I)]
R2 [all]
GOF on F^2

C38 H72 Ba7 O34
2034.34 g/mol
297(2)
0.71073 Å,
monoclininc
P2(1)/c
a=15.338(6)Å, b=15.748(6)Å, c=14.128(6)Å
90.00, 95.826(7), 90.00
a/b=0.9740 b/c=1.1147 c/a=0.9211
3395(2)Å3
2
1.98999 g/cm3
24226 / 5966 [R(int) = 0.0614]
0.30 x 0.26 x 0.20 mm
R1 = 0.0459, wR2 = 0.1008
R1 = 0.0541, wR2 = 0.1045
1.108

76

Capitolul 3. Filme subţiri epitaxiale multifunctionale de BaZrO3 obţinute prin metode chimice

Baza structurii cristaline este C38H72Ba7O34. În structura cristalină sunt prezentate
patru moduri de coordinare diferite pentru ionul de bariu, unul având numărul de coordinare
opt, iar ceilalţi trei ioni de bariu, au NC=9.

Figura 3.16 Structura moleculară a precursorului de bariu
Ionii de bariu sunt coordinaţi de liganzi, cu ajutorul grupărilor carboxilice, bidentat
chelatic, bidentat în punte triconectivă şi bidentat în punte tetraconectivă. Astfel, Ba(1) este
coordinat de două grupări carboxilice de tip bidentat în punte tetraconectivă. În acest tip de
coordinare, cei doi atomi de oxigen a grupării carboxilice sunt comuni cu doi ioni de bariu
coordinaţi diferit. Ba(2) este coordinat de două grupări carboxilice diferite (acetat şi
propionat), în care liganzii sunt de tipul bidentat chelatic şi bidentat în punte triconectivă. În
gruparea carboxilat în care ligandul prezintă un mod de coordinare bidentat în punte
triconectivă, unul dintre ionii de oxigen ai grupării carboxilice este legat de doi ioni de bariu,
în timp ce, de-al doilea ion de oxigen este coordinat direct la doar un ion de bariu. O astfel de
coordinare este discutată de Ouchi şi colaboratorii [17]. Ba(3) este coordinat de două
molecule de apă şi de un ligand de tip bidentat în punte triconectiv, iar Ba(4) este coordinat de
o grupare carboxilică de tip bidentat chelatic. Modurile de coordinare întâlnite în această
structură şi enumerate mai sus pot fi reprezentate schematic, aşa cum sunt ilustrate în figura
3.17.
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O

Ba
Figura 3.17 Reprezentarea schematică a tipurilor de coordinare a ionului: bidentat
chelatic, bidentat în punte triconectivă, bidentat în punte tetraconectivă
Difractogramele de raze X corespunzătoare monocristalului şi pulberii precursoare
sunt prezentate în figura 3.18. Rezultatele indică faptul că datele experimentale ale
monocristalului şi pulberii precursoare sunt în bună concordanţă, evidenţierea aceloraşi
maxime de difracţie demonstrează formarea aceluiaşi compus sub două forme structurale
diferite: policristalină şi monocristalină.

Figura 3.18 Difractograma de raze X realizată pe pulberea precursoare şi pe monocristal
Figura 3.19 prezintă împachetarea cristalografică a precursorului de bariu.
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Figura 3.19 Împachetarea cristalografică a [Ba7(CH3CH2COO)10(CH3COO)4·5H2
reprezentată în programul de modelare moleculară Diamond
În tabelul 3.4 sunt prezentate lungimile de undă a legăturilor şi a unghiurilor selectate
din analiza de difracţie de raze X şi din modelarea analizei de spectroscopie în infraroşu
obţinut pe soluţia precursoare. Este de remarcat faptul că valorile pentru distanţele legăturilor
sunt în bună concordanţă cu cele determinate prin analiza FT-IR folosind un software de
modelare moleculară, Spartan [18], cu care s-a modelat structura acetato-propionatului de
bariu.
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Tabelul 3.4 Lungimile legăturilor (Å) şi unghiurile (o) selectate din XRD şi FT-IR
d 1,2 [Å]
d 1,2 [Å]
d 1,2 [Å]
d 1,2 [Å]
Atomi 1,2
Atomi 1,2
raze X
FT-IR
raze X
FT-IR
Ba1—O13
2.685(6)
2.701
O(9)-Ba(2)-O(8)
162.18(19) 162.21
Ba1—O7
2.719(6)
2.723
O(12)-Ba(3)-O(11) 44.91(15) 44.899
Ba1—O4
2.817(6)
2.852
O(13)-Ba(4)-C(19) 22.30(18) 22.26
Ba1—O2
2.855(6)
2.865
C1—O2
1.253(9)
1.263
Ba1—O3
2.969(6)
2.965
C1—C2
1.506(11) 1.516
Ba1—O1
3.001(6)
3.00
C2—H2A
0.9700
0.980
Ba1—C1
3.248(8)
3.254
C2—H2B
0.9700
0.980
Ba2—O11
2.654(5)
2.656
C4—O4
1.236(9)
1.256
ii
Ba2—O2
2.714(5)
2.722
C4—C5
1.488(11) 1.49
Ba2—O9
2.763(6)
2.723
C5—H5B
0.9700
0.999
Ba2—O1
2.806(5)
2.812
C7—O6
1.247(10) 1.253
Ba2—O7
2.872(6)
2.882
C7—C8
1.569(15) 1.565
Ba2—O5
2.960(6)
2.975
C8—H8A
0.9600
0.950
Ba2—O10
2.966(6)
2.960
C10—C11
1.524(15) 1.543
Ba2—C10
3.291(9)
3.289
C11—H11C
0.9600
0.950
Ba2—Ba3
4.2259(14) 4.252
C13—C14
1.498(13) 1.50
iii
Ba3—O12
2.682(5)
2.701
C14—H14B
0.9700
0.980
Ba3—O5
2.775(6)
2.756
C16—O11
1.240(9)
1.250
i
i
Ba3—O10
2.802(6)
2.812
O2—Ba2
2.714(5)
2.722
i
Ba3—O3
2.839(5)
2.832
O3—Ba2
2.844(5)
2.845
ii
Ba3—O11
2.892(6)
2.890
O8—Ba1
2.757(6)
2.765
ii
Ba3—C16
3.221(8)
3.220
O10—Ba3
2.802(6)
2.812
iii
Ba4—O4
2.683(6)
2.675
O12—Ba3
2.682(5)
2.626
iv
Ba4—O4
2.683(6)
2.663
O15—H15D
0.89(2)
0.90
iv
Ba4—O14
2.844(7)
2.845
C50—H50A
0.9600
0.950
Ba4—C19
3.259(9)
3.260
Ba(1)-O(13)-Ba(4) 97.5(2)
98.00
iv
Ba4—C19
3.259(9)
3.260
O(3)-Ba(3)-O(15)
129.73(16) 130.11
Carboxilaţi de tip bidentat în punte
Carboxilaţi în punte bimetalici triconectivi
2.626
Ba3—O12
2.821(5)
Ba4—O13
2.892(7)
2.99
2.785
Ba1—C13
2.685(6)
2.844(7)
Ba4—O14
2.85
122.4
O(11)-C(16)-O(12) 123.3(7)
O(9)-C(13)-O(10)
123.5(8)
123.65
Apa de coordinare
Ba3—O15
2.930(6)
2.940
2.763
Ba3—O16
2.762(6)
Notă: Codurile de simetrie pentru atomii echivalenţi: (i) x, 0.5-y, -0.5+z; (ii) x, 0.5-y, 0.5+z; (iii) 1-x, -y, 1-z; (iv)
2-x, -y, 1-z.
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Pe baza acestei structuri s-au determinat lungimile legăturilor prezentate în tabelul 3.4
care sunt în bună concordanţă cu cele obţinute din analiza de difracţie de raze X. Pentru
lungimile legăturilor şi unghiurile acestora, o eroare în limita a 1-2 % au fost observate. În
acest fel s-a putut crea o reprezentare vizuală a modelului teoretic care reprezintă cel mai bine
datele experimentale.
În figura 3.20 a este prezentată analiza termică TG-DTA a pulberii precursoare de
bariu obţinută prin uscarea în prealabil a soluţiei precursoare pe baia de ulei la temperatura de
80 oC.Descompunerea termică a precursorului de bariu are loc în mai multe etape. În prima
etapă, peak-ul corespunzător procesului endoterm de la temperatura de 140 oC este atribuit
evaporării apei adsorbite şi de constituţie, cu o pierdere totală de masă de 5 %. Cel de-al
doilea peak endoterm de la 240 oC este atribuit topirii propionatului format. Descompunerea
părţilor organice are loc în intervalul de temperatură 300-600 oC, asociată cu cele două peakuri exoterme de la 380 oC şi respectiv 540 oC, însoţite de o pierdere de masă de 30 %.
Fragmentele evidenţiate de spectrometria de masă în acest interval de temperatură cu
m/z= 58, 57, 43, 44 şi 18 sunt însoţite de degajarea de acetonă, 3-pentanonă, CO2 şi apă (Fig.
3.20 b).
Pentru evidenţierea şi evoluţia fazelor cristaline, pulberea precursoare de bariu a fost
răcită brusc de la temperatura de 600 oC şi analizată prin difracţie de raze X. Se observă
formarea carbonatului de bariu. În ultima etapă, la temperatura de 822 oC, are loc
transformarea polimorfă a BaCO3, γ BaCO3 → β BaCO3.

Figura 3.20 Curbele TG-DTA; (a) analizele TG-MS (b) corespunzătoare pulberii precursoare de
bariu
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Comparând analizele termice ale acetatului de bariu cu a precursorului de bariu se
observă că în urma reacţiei acetatul de bariu se transformă în propionat de Ba. Acest fapt este
confirmat de prezenţa peak-ului endoterm de la 240 oC din analiza termică a precursorului,
atribuit topirii propionatului de bariu. La această temperatură produsul este cristalin, fapt
evidenţiat de analiza de difracţie de raze X (Fig. 3.21).
Aşa cum a fost amintit, din structura moleculară determinată prin difracţie de raze X
pe

monocristal

a

fost

posibilă

stabilirea

formulei

moleculare

a

precursorului:

[Ba7(CH3CH2COO)10(CH3COO)4·5H2O]n. Corelând curbele termogravimetrice cu cele de
spectrometrie de masă, descompunerea termică a precursorului de bariu are loc după
următoarea schemă de reacţii (în bună concordanţă cu calculele efectuate pe curba
termogravimetrică):
[Ba7(CH3CH2COO)10(CH3COO)4·5H2O]·H2O →[Ba7(CH3CH2COO)10(CH3COO)4·5H2O] +
H2O (110 oC, dm=1 %)
(3.13)
[Ba7(CH3CH2COO)10(CH3COO)4·5H2O] → Ba7(CH3CH2COO)10(CH3COO)4 + 5 H2O (215
o
C, dm=5 %)
(3.14)
Ba7(CH3CH2COO)10(CH3COO)4 → 7BaCO3 + 5CH3CH2COCH2CH3+2CH3COCH3
(600 oC, dm=28 %)

(3.15)

Aşa cum rezultă din această reacţie, precursorul Ba7(CH3CH2COO)10(CH3COO)4 se
descompune la BaCO3, fapt demonstrat de măsurătorile de difracţie de raze X realizate pe
pulberea precursoare tratată termic la temperatura de 600 oC (Fig. 3.21). Această transformare
are loc cu degajarea simultană a fragmentelor 3-pentanonă şi acetonă, corespunzătoare
radicalilor CH3CH2COO- şi CH3COO-. Prezenţa CO2 în analiza MS (Fig. 3.20 b) şi absenţa
lui în reacţia (15) se datorează faptului că reacţiile chimice sunt scrise ca şi cum procesul ar
avea loc în atmosferă statică, în timp ce analiza MS este realizată în atmosferă dinamică, unde
reacţiile pot avea loc continuu şi simultan.
BaCO3 → BaO + CO2

(3.16)

Conversia BaCO3 în BaO şi CO2 are loc la temperaturi mai mari de 1000 oC [19].
Difractograma de raze X a pulberii precursoare răcite brusc de la diferite temperaturi
este prezentată în figura 3.21. Maximele de difracţie pe pulberea răcită brusc de la 280 şi 430
o

C nu s-au putut identifica, deoarece nu au fost indexate în baza de date cristalografice.
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Produşii secundari de descompunere de natură organică se ard până la finalul procesului.
Ecuaţia reacţiei globale este următoarea:
[Ba7(CH3CH2COO)10(CH3COO)4·5H2O]·H2O + 43O2 → 7BaO + 38CO2 + 37H2O

(3.17)

Figura 3.21 Difractogramele de raze X ale pulberii precursoare tratate termic la diferite
temperaturi (*datorită lipsei de date cristalografice, indexarea peak-urilor nu a fost posibilă)

3.3 Obţinerea şi caracterizarea soluţiei şi a pulberii precursoare de BZO
3.3.1 Prepararea soluţiei precursoare
Prepararea soluţiei precursoare de BZO constă în amestecarea acetatului de bariu,
Ba(CH3COO)2·xH2O, care în prealabil a fost dispersat în metanol (CH3OH), dizolvat în acid
propionic (CH3CH2COOH), iar excesul de acid neutralizat cu hidroxid de amoniu (NH4OH),
cu acetilacetonatul de zirconiu, Zr(CH3COCHCOCH3)4 dizolvat în acid propionic, până la
limpezirea completă a soluţiei. Amestecul format din cele două soluţii s-a omogenizat pe baia
de ultrasunete, timp de aproximativ 10 minute, apoi s-a concentrat într-un rotoevaporator
Büchi prin distilare sub vid (p=32 mbar şi T=73 oC), la un volum de aproximativ 5 ml, în
vederea obţinerii unei soluţii vâscoase care să ’’ude’’ substratul.
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3.3.2 Caracaterizarea soluţiei şi a pulberii precursoare
Pentru obţinerea pulberii precursoare, soluţia a fost uscată pe baia de ulei încălzită la
80 oC. Studiul cinetic al descompunerii pulberii precursoare de BaZrO3 a fost investigată prin
analize termice TG-DTA realizate ín aer la viteze diferite de încălzire (5, 10 şi 20 oC/min)
până la temperatura de 1000 oC (Fig. 3.22 a).
Analizând curbele TG-DTA efectuate pe pulberea precursoare, se observă că pierderea
totală de masă este de aproximativ 63 %, ea având loc în mai multe etape. Produsul de
descompunere la 1000 ºC este considerat BaZrO3, urmând a se demonstra acest fapt prin
difracţie de raze X. Deshidratarea pulberii precursoare de zirconat de bariu are loc la
temperatura de 100 ºC, proces endoterm atribuit pierderii apei de cristalizare. Deshidratarea
are loc cu o pierdere totală de masă de aproximativ 7 %. Cel de-al doilea proces endoterm de
la temperatura de 230 oC este atribuit topirii propionatului format. Descompunerea părţilor
organice are loc în intervalul de temperatură 250-600 °C, fiind însoţită de o pierdere de masă
de 47 %.

Figura 3.22 Curbele TG-DTA realizate la viteze de încălzire diferite (a) derivata curbei TG.
Inserţie: energia de activare pentru procesul de descompunere (b) corespunzătoare pulberii
precursoare de BZO
În ultima etapă are loc descompunerea BaCO3 rămas, însoţit de o mică pierdere de
masă (7 %) în intervalul de temperatură 600–850 °C. Comparând analizele termice ale
pulberii de zirconat de bariu cu cele ale precursorului de bariu, se poate observa faptul că în
cazul precursorului de bariu, deşi produsul final la 1000 oC este BaCO3, în pulberea
precursoare produsul final este constituit din BZO ca unică fază cristalină, datorită
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comportării diferite a precursorului de bariu atunci când reacţionează cu precursorul de
zirconiu.
Întrucât mărimile cantitative oferite de curbele termice redau influenţa temperaturii
asupra masei substanţei ce reacţionează în timp, ele pot servi şi la studiul cineticii reacţiilor
care au loc. Pentru calculul energiei de activare s-au înregistrat peak-urile proceselor cu viteze
de încălzire diferite.
Tabelul 3.5 Valorile energiilor de activare corespunzătoare diferitelor procese
Procesul
Deshidratare
Topire
Descompunere
Cristalizare

Intervalul de
temperatură (oC)
60-135
135-250
250-620
750-800

Pierderea de masă
(%)
7
11
37
7

Energia de activare
(KJ/mol)
62.952
94.513
111.158
260.554

Studiul cineticii de reacţie prin metodele termogravimetrice poate fi realizat fie izoterm, adică
prin urmărirea desfăşurării reacţiei în funcţie de timp la diferite temperaturi, fie dinamic, adică
folosind curbele DTG propiu-zise (Fig. 3.22 b), folosind ecuaţia lui Kissinger [20]:
ln (a/T2peak) = β – Ea/R • 1/T

(3.18)

unde:
a - rata de încălzire (oC)
β - constantă = 0.457
Ea - energia de activare (kJ/mol)
R - constanta gazelor perfecte 8.3145 j/mol·K
T - temperatura peak-ului (oC)
Valorile energiilor de activare calculate (Tabelul 3.5) variază ín funcţie de natura proceselor
care au loc.. Viteza de reacţie este maximă la debutul reacţiei.
Difractogramele pulberii precursoare de zirconat de bariu tratate termic la 1000 oC
încălzite la diferite viteze de încălzire (5, 10 şi 20 oC/min) prezintă doar reflexiile
corespunzătoare zirconatului de bariu indicând faptul că produsul final a cristalizat sub formă
de BZO (Fig. 3.23).
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Figura 3.23 Difractogramele pulberii precursoare de BZO tratată termic cu viteze diferite de
încălzire
Măsurătorile de spectrometrie în infraroşu au fost realizate cu scopul de a studia natura
chimică a soluţiei precursoare. Rezultatele sunt prezentate în figura 3.24. La fel ca şi în cazul
precursorilor de zirconiu şi respectiv de bariu, s-au identificat noi moduri de vibraţie la
numerele de undă: 1539, 1284 şi 1411 cm-1 asociate coordinării metalului. Formarea
propionatului este argumentată de apariţia benzii caracteristice vibraţiei de întindere
asimetrice a legăturii COO- de la 1539 cm-1. Această vibraţie se regăseşte şi în pulberea
precursoare, dar cu un aspect mai lărgit al peak-ului. Apariţia benzilor la numerele de undă
1284 şi 1411 cm-1 corespunzătoare modului de vibraţie CH2- sunt specifice propionatului.
Peak-urile situate sub 660 cm-1 sunt atribuite legăturilor Me-O (Me=Zr, Ba).

Figura 3.24 Spectrele IR corespunzătoare soluţiei şi pulberii precursoare
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Din compararea spectrelor IR ale soluţiei şi a pulberii precursoare se constată
dispariţia benzii corespunzătoare ligandului carboxilic liber şi înlocuirea ei cu vibraţiile COOasimetrice, respectiv simetrice la valori apropiate corespunzătoare propionatului nou format.
Diferenţa dintre cele două frecvenţe COO- în soluţia precursoare este de 125 cm-1, ceea ce
indică o coordinare mixtă de tip bidentat şi în punte bimetalică triconectivă [21].
Rezultatele măsurătorilor de relaxare CPMG realizate pe soluţia precursoare [22] sunt
ilustrate în figura 3.25. Schimbarea pantei poate fi datorată reducerii centrilor paramagnetici
din probă datorită fenomenului de cristalizare care apare în timp. Responsabil pentru apariţia
acestor centri paramagnetici este precursorul de bariu. La investigarea soluţiei precursoare de
zirconiu nu s-a observat nicio schimbare de pantă de-a lungul timpului.
Din inserţia figurii 3.25 se poate observa faptul că creşterea timpului de relaxare este
mai rapidă la începutul măsurătorii după care tinde să se stabilizeze.

Figura 3.25 Îmbătrânirea soluţiei precursoare. Inserţie: timpul de relaxare în funcţie de
timpul de îmbătrânire

3.4Tratamentul termic al filmelor de BaZrO3
Optimizarea procesului de tratament termic este necesar pentru obţinerea unui strat
tampon care să împiedice difuzia oxigenului sau a metalelor din substrat în filmul
supraconductor şi să asigure o morfologie cu o rugozitate scazută care să permită depunerea
ulterioară a filmului supraconductor de YBCO.
Pregătirea substraturilor monocristaline de (100)MgO pentru depunere de s-a făcut
prin spălare cu izopropanol şi acetonă, într-o baie cu ultrasunete timp de 10 minute, după care
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acestea au fost uscate într-un flux de azot. Această spălare a fost necesară pentru a îndepărta
orice urmă de impuritate de pe suprafaţa substraturilor.
Tratamentul termic al filmelor precursoare depuse pe substrat monocristalin de MgO
s-a realizat într-un cuptor tubular prevăzut cu încălzire electrică rezistivă şi cu un sistem
electric de comandă şi control care permite prestabilirea condiţiilor de tratament termic: viteză
de creştere, temperatură, paliere. Se pot realiza astfel tratamente termice complexe. Soluţia
precursoare de BZO a fost depusă pe substraturi monocristaline de MgO având orientarea
(h00), la turaţii de 3000 rpm, timp de 60 de secunde. Filmul precursor uscat natural timp de o
oră într-o incintă închisă pentru a fi protejat de impurificaţii şi a fost tratat termic în aer, la
diferite temperaturi în intervalul de temperatură de 600 - 1000 oC. Încălzirea s-a făcut cu o
viteză de încălzire de 10 oC/min, cu un palier de menţinere de o oră, iar răcirea s-a realizat
până la temperatura camerei, cu aceeaşi rată (Fig. 3.26).

Figura 3.26 Diagrama de tratament termic

3.4.1 Substraturi monocristaline (h00)MgO

MgO monocristalin este un substrat frecvent utilizat în domeniul filmelor subţiri
datorită constantei dielectrice mici (ε=9-10) şi a rezistivităţii sale mari. Constanta dielectrică
mică este foarte importantă, deoarece dispozitivele electronice constituite pe baza peliculelor
supraconductoare lucrează la frecvenţe foarte mari (de ordinul GHz).Un aspect care nu trebuie
neglijat este legat de higroscopicitatea lui [23]. Parametrii de reţea ai MgO diferă doar cu 8%
faţă de cei ai materialului supraconductor YBa2Cu3O7-, facilitând depunerile epitaxiale. În
aceste condiţii vitezele de creştere trebuie să fie mari pentru a limita procesele de difuzie.
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3.5 Caracterizarea structurală a filmelor de BZO
Proprietăţile structurale ale filmelor de BZO crescute pe substraturi monocristaline de
(100)MgO au fost investigate prin difracţie de raze X (Fig. 3.27).
Difractograma filmelor de BZO prezintă doar maxime de difracţie de tipul (h00),
indicând faptul că toate filmele sunt orientate cu axa c perpendiculară pe substrat cu
următoarea relaţie de epitaxie: ([001]BZO//[001]MgO). Atribuirea reflexiilor s-a realizat pe
baza parametrului de reţea a perovskitului de BaZrO3 cu aBaZrO3 = 4.19 Å. Este de remarcat
cristalinitatea bună a filmului tratat termic în aer încă de la temperatura de 600 °C.

Figura 3.27 Difractograma filmelor de BaZrO3 tratate termic la diferite temperaturi; Inserţie:
poziţia peak-urilor (200)BZO şi (200)MgO în intervalul 2θ=41.24-45o
Acest fapt surprinzător poate fi explicat, luând în considerare faptul că filmele subţiri
au o suprafaţă mai mare raportată la volum şi, ca rezultat, filmele subţiri se comportă destul
de diferit faţă de aceleaşi materiale sub formă de masiv. Odată cu creşterea temperaturii de
cristalizare, intensitatea maximului (200)BZO creşte. Distribuţia cristalitelor în funcţie de
unghiul ω dintre normala la suprafaţa stratului şi normala la planul cristalin (200) a fost
studiată cu ajutorul scanării în ω. Scanarea în afara planului de epitaxie (-scan) în jurul
peak-ului (200)BZO demonstrează că toate filmele au o bună orientare (Fig. 3.28).
Lăţimea la semiînalţime (Full-Width-at-Half-Maximum-FWHM) a acesteia este proporţională
cu eroarea standard a distribuţiei cristalitelor în afara planului de epitaxie.
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Figura 3.28 Dependenţa FWHM cu temperatura de tratament termic
Valoarea medie a FWHM este de 0.35o, indicând o bună orientare a filmelor.
Utilizând ecuaţia lui Scherrer [24] a fost calculată dimensiunea de cristalite pentru
filmele de BZO tratate termic în intervalul de temperatură 600 - 1000 oC (Tabelul 3.6).

D

0,9
 cos 

(3.19)

unde: D – dimensiunea cristalitelor,
 - lungimea de undă a radiaţiei (1,54056 CuKα),
 - FWHM (o),
 - unghi de difracţie (o).
Dimensiunea cristalitelor variază în jurul a 20-35 nm, în funcţie de temperatura de
tratament termic. Creşterea dimensiunii cristalitelor se observă că este favorizată de creşterea
temperaturii de cristalizare. Excepţie se observă la filmul tratat termic la 1000 oC care prezintă
o valoare a dimensiunii de cristalite de aproximtaiv 21 nm.
În inserţia din figura 3.27 se observă deplasarea maximului de intensitate a peak-ului
(200) cu creşterea temperaturii la unghiuri mai mici, astfel că parametrul de reţea calculat
(Tabelul 3.6) creşte până la valoarea teoretică a acestuia de 4.19 Å, pentru filmele de BZO
tratate la temperaturile de 900 şi 1000 oC.
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Tabelul 3.6 Valorile dimensiunii cristalitelor şi a parametrilor de reţea calculate
în funcţie de temperatură
Temperatura de
Dimensiunea
Parametrul de reţea
o
tratament termic ( C)
cristalitelor (nm)
(Å) calculat
600
30.80
4.18
700
34.36
4.18
800
21.26
4.18
900
34.35
4.19
1000
20.76
4.19
Pe baza măsurătorilor θ-2θ şi φ-scan se poate spune că filmele de BZO, depuse pe
substraturi monocristaline de MgO şi tratate termic în aer în intervalul de temperatură 6001000 oC, prezintă o creştere epitaxială, cub pe cub. Cele patru vârfuri separate în mod egal la
90° cu lăţimea la semiînălţime de 0.46o indică o bună orientare în plan (Fig. 3.29), cu
următoarea relaţie de epitaxie [100]BZO//[100]MgO.
Pentru utilizarea ulterioară a filmelor subţiri de BZO ca şi strat tampon în arhitecturile
supraconductoare pe bază de YBCO, temperatura maximă de tratament termic ce poate fi
atinsă este de 900 oC.

Figura 3.29 Scanarea în φ corespunzătoare peak-urilor (220) MgO şi (110) BZO

3.6 Caracterizarea morfologică a filmelor de BZO
Caracterizarea morfologică a filmelor de BZO s-a făcut prin microscopie electronică
de baleiaj şi microscopie de forţă atomică. Imaginile SEM corespunzătoare filmelor de BZO
tratate în intervalul de temperatură 600-800 oC sunt prezentate în figura 3.30.
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Se observă faptul că filmul de BZO cristalizat la temperatura de 600 oC este continuu
şi prezintă o structură poroasă. O morfologie asemănătoare a fost observată şi pentru filmele
tratate la 700 şi 800 oC. Structura poroasă a filmelor epitaxiale se datorează cristalizării rapide
care are loc în acelaşi timp cu descompunerea carbonaţilor.

Figura 3.30 Microfotografiile SEM corespunzătoare filmelor de BZO tratate termic la
diferite temperaturi: 600, 700 şi 800 oC
La temperaturi mai mari, cuprinse între 900 şi 1000 oC porozitatea filmelor scade, ele
devenind mai compacte (Fig. 3.31). De asemenea, din microfotografiile SEM se poate
observa că filmele sunt continue.

Figura 3.31 Microfotografiile SEM corespunzătoare filmelor de BZO tratate termic la 900 şi
1000 oC
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Difractograma de raze X a filmului tratat termic la 1000 oC, în configuraţie razantă
este ilustrată în figura 3.32. Cele două peak-uri observate la filmul tratat la 1000 oC pot fi
asociate, la temperaturi înalte, cu formarea BZO policristalin, fapt demonstrat printr-o analiză
în configuraţie razantă GIXRD (Grazing Incidence X-ray Diffraction), care urmăreşte
caracterizarea structurală la suprafaţă.
Prezenţa peak-urilor (110) şi (200) BZO indică faptul că cristalitele de pe suprafaţa
filmului sunt policristaline. Peak-urile corespunzătoare argintului se datorează contactelor
electrice realizate în timpul măsurătorilor de microscopie electronică de baleiaj.

Figura 3.32Difractograma de raze X a filmului tratat la 1000 oC, în configuraţie razantă
GIRXD
Din imaginile AFM (Fig. 3.33) rezultă că dimensiunile cristalitelor filmului cresc cu
creşterea temperaturii. Se poate observa şi faptul ca filmele sunt continue. Dimensiunea medie
a cristalitelor estimată este de 21 nm şi 70 nm pentru filmele subţiri de BZO tratate termic la
600 oC şi respectiv 1000 oC. Comparând valorile dimensiunii de cristalite calculate din
analizele de difracţie de raze X cu formula lui Sherrer, cu dimensiunea cristalitelor „citite” din
imaginile AFM se observă o diferenţa destul de mare între aceste valori. Dacă din analiza de
difracţie de raze X s-au obţinut valori cuprinse între 20-35 nm, din imaginile AFM, rezultă
cristalite ce prezintă dimensiuni de până la 100 nm. Formula lui Scherrer utilizată la calculul
dimnesiunii cristalitelor din analiza de difracţie de raze X oferă informaţii din toata masa
filmului, în timp ce analiza de microscopie de forţă atomică, doar la suprafată. Acest fapt se
poate datora posibilităţii ca la suprafaţa filmului cristalitele sa fie mai mari decât cele din toată
masa acestuia, cauzat de temperatura de cristalizare. Imaginile AFM au fost prelucrate
utilizând software-ul Gwyddion.
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600 oC

700 oC

Rms=3.6 nm

(a)

Rms=2.7 nm

(b)

800 oC

Rms=5.1 nm

900 oC

(c)

Rms=5.1 nm

(d)
1000 oC

Rms=5.2 nm

(e)
Figura 3.33 Imaginile AFM corespunzătoare filmelor de BZO (5x5 μm) tratate termic la diferite
temperaturi: (a) 600 oC; (b) 700 oC; (c) 800 oC; (d) 900 oC şi (e) 1000 oC
Dimensiunea cristalitelor şi morfologia suprafaţei sunt dependente de cristalinitatea
filmelor, fiind astfel factori importanţi pentru controlul rugozităţii filmelor. Rugozitatea medie
pătratică a filmului tratat la 600 oC este 3.63 nm şi creşte până la 5.25 nm pentru filmul tratat
la 1000 oC. Excepţie face filmul de BZO tratat termic la 700 oC care prezintă rugozitatea cea
mai mică, şi anume de 2.7 nm.

Figura 3.34 Dependenţa FWHM şi a rugozităţii cu temperatura de tratament termic
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Din figura 3.34 se observă faptul că FWHM şi rugozitatea nu urmăresc o evoluţie
liniară cu creşterea temperaturii de tratament termic. Din cele prezentate mai sus, se trage
concluzia că filmele subţiri de BZO pot fi utilizate cu succes ca şi strat tampon în arhitecturile
supraconductoare pe bază de YBCO.

3.7 Obţinerea şi caracterizarea filmelor nanocompozite epitaxiale pe bază
de BZO prin metode chimice
Acest subcapitol este dedicat studiului creşterii şi caracterizării filmelor compozite
epitaxiale de YBCO cu adaos de diferite procente molare de BaZrO3 obţinute prin metode
chimice precum şi optimizarea procesului de creştere epitaxială pe baza parametrilor de
tratament termic de piroliză şi cristalizare (temperatură-timp, presiunile parţiale a gazelor
reactive, grosimea filmului precursor etc.). De asemenea, s-a urmărit evoluţia densităţii de
curent critic în funcţie de concentraţia de BaZrO3 din soluţia precursoare de YBCO.

3.7.1 Sinteza soluţiei precursoare YBCO-x%molBZO
Pentru obţinerea soluţiei precursoare de YBa2Cu3O7-δ s-au folosit ca şi precursori
acetaţii de ytriu Y(CH3COO)3·4H2O şi de cupru Cu(CH3COO)2∙H2O şi trifluoroacetatul de
bariu Ba(CF3COO)2 în raportul corespunzător stoechiometriei 1:2:3. Acetaţii individuali au
fost dispersaţi în metanol, CH3OH. În dispersiile astfel preparate s-a adăugat sub agitare acid
propionic, C2H5COOH şi în final amoniac, NH4OH pentru acetatul de cupru, până la
limpezirea completă a soluţiilor. Trifluoroacetatul de bariu a fost dizolvat în metanol, CH3OH.
Amestecul format din cele trei soluţii s-a omogenizat în baia de ultrasunete timp de
aproximativ 5 minute. Soluţia astfel obţinută a fost concentrată într-un rotovapor prin distilare
sub vid a metanolului (la 58 oC şi 306 mbarr), a apei (la 75 oC şi 154 mbarr) la un volum de
aproximativ 2.5 ml, ceea ce corsepunde unei concentraţii de 1.5 M (ioni metalici).
Soluţia precursoare de BaZrO3 s-a preparat identic cu cea utilizată la obţinerea
filmelor subţiri de BaZrO3 descrisă în detaliu în subcapitolul 3.3.1. Pentru obţinerea filmelor
nanocompozite de YBCO-x%mol BZO soluţia de depunere s-a obţinut prin amestecarea
soluţiei de precursoare de YBCO cu diferite volume de soluţie precursoare de BZO care să
corespundă unor concentraţii de BZO în YBCO de 5, 7.5, 10 şi 15% mol, iar amestecul astfel
obţinut s-a omogenizat pe baia de ultrasunete.
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3.7.2 Depunerea şi tratamentul termic a filmelor subţiri de YBCO-BZO
Depunerea filmelor subţiri s-a realizat prin centrifugare (spin coating) pe substraturi
monocristaline de (100)SrTiO3 cu dimensiunile de 10x10 mm şi 5x5 mm, la turaţii de 2500
rpm, timp de 60 secunde. Pregătirea substratului monocristalin de SrTiO3 (100) pentru
depunere se face prin spălare cu acetonă şi izopropanol în baia cu ultrasunete timp de 15
minute, după care substratul este uscat în flux de azot. Această spălare este necesară pentru a
îndepărta orice urmă de praf sau impuritate de pe suprafaţa substratului.
Pentru a obţine filme epitaxiale de YBCO (probe martor) şi filme compozite YBCOBZO, filmele precursoare au fost supuse unui tratament termic în două etape (Fig. 3.35 a şi b):
în prima etapă ele au fost încălzite lent la 400 °C în atmosferă de oxigen umidificat prin
barbotare în apă (presiunea parţială a vaporilor de apă a fost de aproximativ 17 Torr) pentru
ca precursorii de tip trifluoroacetaţi să se descompună la oxifluoruri şi, în final, la oxizi.
Procesul de piroliză trebuie să fie bine controlat din punctul de vedere al atmosferei, ratei de
încălzire şi durată pentru a evita inducerea în film a unor orice neomogenităţi (fisuri,
flambaj)[25].
Filmul pirolizat a fost supus unui tratament termic de temperatură înaltă în atmosferă
controlată, aşa cum se prezintă în diagrama din figura 3.35 a.

(a)

(b)

Figura 3.35 Diagramele de tratament termic (a) piroliză şi (b) cristalizare
Tratamentul termic de temperatură înaltă s-a realizat după o curbă de încălzire cu o
viteză de 10 oC/min până la 850 oC, palier de o oră la această temperatură, în atmosferă de
amestec umidificat de oxigen şi azot (17 Torr H2O, 70 mTorr O2) [26]. În ultimele 10 minute
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s-a trecut de la amestecul umed la un amestec uscat de oxigen şi azot (70 mTorr O2). Filmul a
fost răcit la 450 oC cu o viteză de 10 oC/min şi menţinut la această temperatură timp de 45
minute. În această a doua etapă de tratament termic, faza metastabilă rezultată după piroliză
este convertită în faza ortorombică de YBCO supraconductor.
Substraturi monocristaline de SrTiO3

O componentă aparent pasivă în creşterea de structuri sunt substraturile, considerate a
avea repercusiuni minime asupra sistemului final. Cu toate acestea, substraturile acţionează ca
prim „template” pentru creşterea epitaxială şi, în consecinţă, ele sunt o componentă cheie
pentru a creşte structuri orientate de calitate cu proprietăţile dorite. Prin urmare, în ultimele
decenii au fost depuse eforturi susţinute pentru a studia suprafaţa substraturilor şi pentru a
îmbunătăţi calitatea suprafeţei [27]. În plus, interesante şi funcţionalităţi noi pot fi generate
datorită particularităţilor de la interfaţă [28-30]. Astfel, este foarte importantă selectarea
substratului în acord cu caracteristicile şi obiectivele sistemului. Alegerea substratului se face
după anumite cerinţe cum ar fi: compatibilitate chimică şi structurală cu structura filmului,
coeficient de dilatare termică mic, interdifuzia minimă a elementelor constitutive din film şi
din substrat, degradarea minimă a proprietăţilor substratului în timpul procesării filmului.
Aşa cum s-a amintit în Capitolul I, pentru creşterea epitaxială, care impune
dezvoltarea unei orientări cristalografice controlate în raport cu substratul, nepotrivirea
parametrului de reţea dintre structura filmului şi a substratului este un factor important care
trebuie luat în considerare. Mai mult, o diferenţa mică între parametrii de reţea a filmului şi a
substratului îmbunătăţeşte posbilitatea de a realiza o creştere epitaxială, prin urmare este
necesară o bună cunoaştere şi un control riguros al substratului.
Interesul pentru substraturile monocristaline de (100)SrTiO3 este mare, deoarece
acestea sunt potrivite pentru creşterea epitaxială a filmelor subţiri oxidice cu aplicaţii în
domenii, cum sunt: supraconductorii de temperatură înaltă (HTS), feroelectrici sau conductori
ionici [31-32]. Datorită comportării sale dielectrice, titanatul de stronţiu se utilizează în
dispozitivele electronice pe bază de siliciu [33].
Structura cristalină a STO este de tip perovskit (Fig. 3.36) ABO3 cu parametrul de
reţea de 3.905 Å. Celula elementară constă din ionii de titan situaţi în vârfurile cubului, iar
ionul de stronţiu în centrul acestora. Ionii de titan prezintă o înconjurare octaedrică cu ionii de
oxigen.
97

Capitolul 3. Filme subţiri epitaxiale multifunctionale de BaZrO3 obţinute prin metode chimice

Sr3+
Ti

O2+

4+

Figura 3.36 Structura perovskitică a SrTiO3 [13]

3.7.3 Caracterizarea structurală a filmelor nanocompozite YBCO-BZO
Măsurătorile de difracţie de raze X de tipul θ-2θ au pus în evidenţă faptul că filmele
subţiri de YBCO au crescut epitaxial pe substraturile monocristaline de (001)STO, indiferent
de gradul de dopare cu nanoparticule de BZO. În figura 3.37 sunt prezentate analizele de
difracţie de raze X θ-2θ pentru filmele de YBCO dopate cu BZO. Se poate observa faptul că
singurele reflexii prezente în spectrele de difracţie sunt cele de tipul (00l), ceea ce
demonstrează că filmele de YBCO sunt epitaxiale cu axa c perpendiculară pe substrat.
Totodată, trebuie observat faptul că în cazul filmului de YBCO nedopat, acesta prezintă un
peak suplimentar, marcat prin (*), corespunzător planelor (200)YBCO, fapt ce confirmă
prezenţa de cristalite de YBCO a căror creştere s-a realizat având axa a perpendiculară la
planele (00l) ale substratului (Fig. 3.38).

Figura 3.37 Difractogramele de raze X ale filmelor de YBCO cu diferite grade de dopaj cu
nanoincluziuni de BZO
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De asemenea, din difractogramele prezentate se poate observa prezenţa peak-ului
corespunzător planelor (002)BZO pentru toate filmele nanocompozite YBCO-x%mol BZO
(x=5% - 15%), ceea ce indică o creştere epitaxială a nanoincluziunilor, nucleerea acestora
producându-se cel mai probabil la interfaţa cu substratul [34].
În urma efectuării unor măsurători cu timpi lungi de achiziţie a datelor s-a observat
existenţa şi a peak-ului (110) al BZO, având însă o intensitate foarte mică. Pentru a determina
curba de distribuţie a cristalitelor s-a efectuat o scanare de tip ω în jurul maximului (005)
YBCO. Rezultatele măsurătorilor sunt prezentate în figura 3.39. Lăţimea la semiînaltime
(FWHM) este de 0.11o pentru filmul de YBCO şi atinge valoarea de 0.12o pentru filmul
YBCO-10% mol BZO, substratul monocristalin de STO având FWHM=0.02o.

Figura 3.38 Reprezentarea schematică a orientării cristalitelor în filmul de YBCO
Acest fapt indică un grad înalt de epitaxie pentru filmul de YBCO pur şi pentru filmele
nanocompozite de YBCO cu adaos de diferite concentraţii molare de BZO.

Figura 3.39 Scanarea în ω în jurul peak-ului (005)YBCO în funcţie de concentraţia de BZO
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După cum este arătat în figura 3.40, raportul intensităţilor celor două peak-uri,
I ( 002 ) / I (110 ) , este de 1.83, faţă de valoarea de 0.35 pentru BZO policristalin. Această

observaţie poate fi explicată luând în considerare două ipoteze privind creşterea
nanoparticulelor de BZO. Prima este că incluziunile de BZO cresc texturat, având o orientare
preferenţială faţă de direcţia [001]. A doua ipoteză presupune existenţa a două tipuri de
nanoparticule de BZO: particule policristaline distribuite în masa filmului şi particule crescute
epitaxial la interfaţa filmului de YBCO cu substratul de (100)STO. Rezulatele obţinute prin
difracţie de raze X în incidenţă razantă (GIXRD-Grazing Incidence X-Ray Diffraction)
confirmă această ultimă ipoteză.

Figura 3.40 Peak-urile (110) şi (002) ale nanoparticulelor de BZO şi raportul dintre
intensităţile acestora; (roşu) raportul dintre intensităţile peak-urilor în materialul
policristalin
Influenţa dopării asupra proprietăţilor structurale ale filmelor de YBCO a fost studiată
prin metoda Williamson-Hal [35]. n figura 3.41 a se arată ca lărgimea integrală (integral
breadth),  , a unui peak este proporţională cu gradul de deformare a reţelei datorat prezenţei
dislocaţiilor,  , astfel:

 2 cos 2  ~  sin 2 

(3.20)

Se poate observa că pe măsură ce creşte concentraţia de BZO în filmele de YBCO,
creşte şi panta dependenţei lărgimii integrale de unghiul de difracţie şi, deci, şi gradul de
deformare a reţelei YBCO (Fig. 3.41 b). Acest fapt a fost demonstrat şi prin studii de
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microscopie de transmisie [10] în care se arată prezenţa preferenţială a dislocaţiilor în filmul
de YBCO la interfaţa cu nanoincluziunile de BZO.

Figura 3.41 (a) Lărgimea integrală,  , a peak-ului YBCO(005) al filmului cu 5% mol BZO
(b) variaţia pantei lărgimii integrale în funcţie de gradul de dopaj
Analiza de difracţie de raze X în incidenţă razantă, GIXRD este o metodă care se
foloseşte în studiul filmelor subţiri, atunci când se urmăreşte caracterizarea structurală la
suprafaţă. Totodată, ea este folosită şi pentru a extrage informaţii structurale din interiorul
filmului la diferite adâncimi faţă de suprafaţa lui. În figura 3.42 sunt prezentate două
difractograme obţinute în incidenţă razantă pe un film de YBCO (a), respectiv YBCO-5 %
mol BZO (b).

Figura 3.42 Difractogramele în incidenţă razantă a filmelor de (a) YBCO şi (b) YBCO-5 %
mol BZO
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Astfel, în ambele cazuri se observă că la suprafaţa filmului (adâncimea de penetraţie a
razelor X a fost aleasă în jurul valorii de 30 nm) există cristalite de YBCO sub formă
policristalină, precum şi cristalite de CuO.
În ceea ce priveşte filmul dopat cu 5% mol BZO, în difractogramă apar peak-urile
corespunzătoare nanoparticulelor de BZO, iar raportul intensităţilor I ( 002 ) / I (110 ) este de 0.82,
mult mai aproape de valoarea pentru un material policristalin, de 0.35. Acest raport confirmă
ipoteza enunţată conform căreia la o anumită distanţă de substrat apar nanoincluziuni de BZO
sub formă policristalină.

3.7.4 Caracterizarea morfologică a filmelor nanocompozite YBCO-BZO
Morfologia filmelor de YBCO dopate cu diferite concentraţii de BZO a fost studiată
prin microscopie de forţă atomică. Imaginile s-au obţinut în mod contact utilizând vârfuri
“ultra sharp” cu o rază sub 5 nm. În figura 3.43 a şi b sunt prezentate două imagini AFM
înregistrate pe filmul de YBCO.
Morfologia filmului de YBCO depus pe substrat monocristalin de (001)SrTiO3 este
una tipică pentru filmele depuse prin metode chimice. Formaţiunile de formă aciculară
observate pe suprafaţa filmului reprezintă cristalite de YBCO de tip “outgrowth” crescute cu
axa a perpendiculară pe substrat, fapt confirmat de măsurătorile de difracţie de raze X. În
acord cu datele de literatură [25], celelalte particule de pe suprafaţa filmului ar putea fi
constituite din CuO, BaO, Y2O3 sau ar putea fi chiar nanoparticule epitaxiale de YBCO.

a)

b)

Rms=71.5 nm

Figura 3.43 Imaginile AFM pentru filmul de YBa2Cu3O7-δ, suprafaţa scanată a imaginilor este
de: (a) 25x25 μm şi (b) de 10x10 μm
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Măsurătorile de difracţie de raze X la incidenţă razantă au confirmat prezenţa pe
suprafaţa filmului a oxidului de cupru, fără a se observa peak-uri corespunzătoare altor oxizi.
Pe lânga acest tip de particule, pe suprafaţa filmului, se mai pot observa şi formaţiuni de
dimensiuni micrometrice. Este cel mai probabil că acestea să fie clusteri de YBCO
policristalin, în acord cu măsurătorile de GIXRD (Fig. 3.42).
Figura 3.44 a, b, c şi d prezintă imaginile AFM pentru filmele de YBCO în care s-au
adăugat diferite concentraţii (5, 7.5, 10 şi 15 %mol BZO). Conform măsurătorilor GIXRD,
majoritatea cristalitelor excrescente de pe suprafaţa filmelor sunt constituite din zirconat de
bariu.
Din punct de vedere morfologic, imaginile de microscopie de forţă atomică, arată că
filmele depuse sunt continue. Rugozitatea filmelor este cuprinsă între 15-72 nm, pentru toate
filmele depuse, ceea ce înseamnă o suprafaţă netedă având în vedere grosimea filmului
supraconductor de YBCO pur (~ 600 nm) şi cea a filmelor de YBCO dopate cu diferite
procente de BZO (~470 nm). Particulele şi formaţiunile de dimensiuni micrometrice de la
suprafaţa filmelor nanocompozite influenţează, de asemenea, rugozitatea filmelor.

(a)

Rms=17.2 nm

(b)

Rms=65.7 nm

(c)

Rms=53.5 nm

(d)

Rms=26 nm

Figura 3.44 Imaginile AFM înregistrate pentru filmele de YBCO dopate cu: (a) 5; (b) 7.5; (c)
10; () 15% mol BZO; suprafaţa scanată a imaginilor este de 10x10 μm
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Distanţa „peak-to-valley” dintre cel mai mic şi cel mai mare peak este de aproximativ
300 nm indicând o cristalizare avansată prin creşterea pe suprafaţa a cristalitelor.
Creşterea concentraţiei de BZO în filmele de YBCO conduce la o creştere relativ
liniară atât a dimensiunii nanoparticulelor observate la suprafaţă, cât şi a densităţii superficiale
relative a acestora (Fig. 3.45). Densitatea superficială relativă s-a calculat cu ajutorul
programului de prelucrare a imaginilor AFM, Gwyddion.

Figura 3.45 Dimensiunea medie a cristalitelor şi densitatea superficială relativă a
nanoparticulelor de pe suprafaţa filmelor de YBCO dopate cu 5, 7.5, 10 şi 15 % mol BZO
Din analiza imaginilor SEM a filmelor nanocompozite YBa2Cu3O7-δ - x% mol BaZrO3
(x= 5, 7.5, 10 şi 15) şi filmul de YBCO pur (Fig. 3.46 a) se observă o îmbunătăţire a calităţii
suprafeţei filmelor nanocompozite faţă de filmul de YBCO pur. De asemenea, numărul
cristalitelor de YBCO orientate după axa a şi a cristalitelor 3D crescute pe suprafaţă este
redus semnificativ şi ca urmare, duce la scăderea rugozităţii. Prezenţa cristalitelor orientate cu
axa a perpendiculară pe substrat conduc la scăderea densităţii de curent critic.
În filmele de YBCO transportul de curent este mai mare dacă se realizează pe planeke
orientate perpendicular cu axa c pe substrat decât perpendicular cu axa a. Se poate observa de
asemenea, că doparea cu diferite concentraţii molare de BZO conduce la creşterea porozităţii
suprafeţei.
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(a)

(b)

2 μm

2 μm

(c)

particule de BZO

(d)

2 μm

2 μm

(e)

2 μm
Figura 3.46 Morfologia SEM a filmelor de YBa2Cu3O7-δ cu diferite concentraţii de BaZrO3 (a)
0%; (b) 5%; (c) 7.5%; (d) 10%; şi (e) 15% mol
În figura 3.47 a şi b sunt prezentate imaginile TEM ale filmului de YBCO-10% mol
BZO. Cristalitele 3D (Fig. 3.47 a) ce se observă la suprafaţa filmului de YBCO-10% mol
BZO sunt particule de BZO, fapt confirmat de măsurătorile GIRXD. Aceste cristalite 3D nu
se observă la filmele cu alte grade de dopaj (5, 7.5 şi 15% mol BZO). Comparând de data
aceasta grosimea filmului de YBCO-10% mol BZO cu filmul de YBCO pur (~ 600 nm), se
observă o scădere a grosimii, fapt datorat incluziunilor de BZO.
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Din imaginile TEM – secţiunea transversală - prezentate în figura 3.47 b se poate
observă faptul că filmul compozit YBa2Cu3O7-δ – 10% mol BaZrO3 este omogen şi compact,
iar centrii de pinning formaţi în interiorul filmului sunt de tip punctiform care pătrund pe
întreaga grosime a filmului.

1 μm

400 nm

a)
b)
Figura 3.47 Imaginile TEM corespunzătoare filmului de YBCO-10% mol BZO (a); secţiumea
transversală a acestuia (b)
Grosimea totală a filmului de YBCO-10% mol BZO este de aproximativ 470 nm.

(a)

(a)

(b)

BZO

Figura 3.48 Microfotografiile TEM ilustrând centri de pinnng columnari de BZO distribuiţi
în matricea de YBCO (a); defecte columnare (b)
Centri de pinning punctiformi de BZO observaţi în imaginile TEM din figura 3.48 b
sunt distribuiţi preferenţial în matricea de YBCO şi se poate constata faptul că unele
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nanoincluziuni de BZO nucleează direct la interfaţa dintre substrat şi film. Dimensiunea
medie a nanoincluziunilor este de aproximativ 25 nm.
În imaginea TEM din figura 3.48 b se poate remarca că doparea YBCO cu BZO creează
defecte columnare cu diametrul de aproximativ 20 nm, care străpung filmul de-a lungul
direcţiei corespunzătoare axei c.

3.7.5 Caracterizarea electrică şi de transport
Pentru determinarea proprietăţilor supraconductoare s-au efectuat măsurători de
rezistenţă R(T) şi densităţi de curent critic Jc(B). Dependenţa de temperatură a rezistenţei
electrice R(T) a fost determinată prin metoda celor patru contacte în intervalul 77K - 300K şi
este prezentată în figura 3.49 a.

(a)
(b)
Figura 3.49 Dependenţa de temperatură a rezistivităţii electrice a filmelor nanocompozite de
YBCO cu diferite grade de dopaj de BZO obţinut prin metode chimice (a);
mărirea zonei Tc (b)
Temperatura critică de tranziţie la starea supraconductoare pentru care rezistenţa
filmului este zero Tc(R=0) a filmului supraconductor de YBCO este de 89.8 K şi scade până la
88.6 K pentru filmul de YBCO dopat cu 7.5 % mol BZO, variaţie ce diferă de rezultatele
raportate pentru filmele subţiri obţinute prin metode fizice precum depunerea prin ablare laser
(Pulsed Laser Deposition-PLD) [36-38].
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Dacă se compară rezultatele obţinute pentru filmele nanocompozite de YBCO-BZO
depuse prin CSD cu rezultatele cercetărilor grupului de cercetare ENEA Frascati [39] obţinute
prin PLD se constată că pentru un grad de dopaj de 7.5 % mol BZO, în cazul metodelor
chimice s-a obţinut o valoare a Tc de 88.6 K. În cazul metodelor fizice s-a obţinut o valoare
apropiată a Tc, şi anume de 88.3 K.
Pe de altă parte, regiunea tranziţiei rezistive este de 2K. Toate probele prezintă o
temperatură critică de tranziţie la starea supraconductoare, apropiată de 89 K, cu un interval
îngust de temperatură a tranziţiei. Doar filmul YBa2Cu3O7-δ-7.5% mol BaZrO3 prezintă o
rezistivitate mai mică de 78 K. În tabelul 3.7 sunt prezentate valorile pentru temperatura critică,
rezistivitate precum şi valorile pentru grosimea filmelor în funcţie de conţinutul de BZO.
Tabelul 3.7. Valorile rezistivităţii şi temperaturii critice a filmelor
de YBCO cu şi fără adaos de BZO
Proba
Tc (K)
(RT) ( cm) Grosimea (nm)
0%
89.8
372
600
5%
89.6
652
240
7.5%
/
740
670
10%
89.3
263
500
15%
88.6
2047
250
Valorile rezistivităţii la temperatura camerei sunt foarte diferite, fără nici o corelaţie
notabilă cu conţinutul de BZO. Valorile rezistivităţii pentru probele cu un conţinut de 0% şi
10% mol BZO sunt aproape de valoarea de 300  cm, raportată la YBCO, iar proba cu 15%
mol BZO prezintă o valoare mare a rezistivităţii, de 2047  cm. Această valoare mai mare
este datorată, cel mai probabil, din cauza unei erori experimentale.
Densitatea de curent critic Jc la T = 77K (Tabelul 3.8) în absenţa câmpului magnetic
exterior este de 2.92 MA/cm2 pentru filmele compozite YBa2Cu3O7-δ-10% mol BaZrO3 (Fig.
3.50), superioară faţă de cea corespunzătoare filmului supraconductor pe bază de YBa2Cu3O7δ

pur (1,07 MA/cm2). În acest fel, s-a demonstrat că introducerea nanoincluziunilor de BZO în

matricea de YBCO are ca efect creşterea proprietăţilor de transport (Jc).
Prin metodele fizice de depunere PLD, pentru un Tc de 88.3 K a filmului de YBCO7.5% mol BZO s-a obţinut o valoare a densităţii de curent critic de 1.31 MA/cm2, mai mică
decât a filmului de YBCO pur (4.03 MA/cm2).
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Figura 3.50 Variaţia inducţiei magnetice cu densitatea de curent critic
În cazul acesta, pentru filmul nanocompozit obţinut prin metoda CSD cu acelaşi grad de
dopaj, nu s-a putut măsura Jc, în schimb pentru filmul YBCO-10% mol BZO obţinut prin
metoda PLD s-a obţinut o valoare mare a Jc-ului, de 2.92 MA/cm2 [39].
Tabelul 3.8 Valorile densităţilor de curenţi critici
YBCO – x%BZO

Jc (MA/cm2)

0%
5%
7.5%
10%
15%

1.07
0.6074
/
2.92
0.0398

Aceste rezulatate demonstrează că metodele chimice, în care soluţia de depunere a fost
obţinută prin metoda propionaţilor, reprezintă o alternativă fiabilă a metodelor fizice de
depunere a filmelor nanocompozite.
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3.8 Concluzii

Capitolul prezintă rezultatele cercetărilor intreprinse pentru obţinerea din soluţie a
filmelor epitaxiale de BZO, depuse pe substraturi monocristaline de (100)MgO. O atenţie
specială a fost acordată studiului chimiei şi descompunerii termice a precursorilor, astfel
complexul nou format prin dispersarea acetatului de bariu în metanol, dizolvarea lui în acid
propionic şi neutralizarea cu hidroxid de amoniu, a fost caracaterizat cu ajutorul analizelor
termice cuplate cu spectrometria de masă, relaxometrie RMN, spectroscopie în infraroşu şi
analizei de difracţie de raze X. Mai mult, s-a obţinut şi caracterizat structural monocristalul
nou care corespunde precursorului de bariu, prin difracţie de raze X pe monocristale.
Rezultatele obţinute au fost indexate în baza de date de la Cambridge cu numărul CCDC
814595. Pe baza masei moleculare obţinute din prelucrarea rezultatelor datelor de difracţie de
raze X pe monocristale şi a analizelor termice cuplate cu MS s-a propus un mecanism de
reacţie pentru descompunerea termică a precursorilor.
În vederea creşterii epitaxiale a filmelor de BZO cu rol de strat tampon la temperaturi
cât mai scăzute s-a făcut un studiu de tratament termic prin difracţie de raze X. Studiul a
demonstrat că încă de la temperatura de 600 0C, în aer are loc creşterea epitaxială a filmului
de BZO. Filmele obţinute au fost caracterizate structural şi morfologic. Analizele θ-2θ şi φscan demonstrează faptul că filmele de BZO cristalizate în intervalul de temperatură 600 1000 oC, pe substraturi monocristaline de (100)MgO, prezintă o orientare epitaxială cub pe
cub. Valorile înălţimii la semiînălţime (FWHM) pentru ω-scan şi pentru φ-scan sunt de 0.29o,
respectiv 0.46o, comparabile cu cele obţinute prin depunere fizică din stare de vapori. Filmele
de BZO crescute la temperaturi relativ mici (600, 700, 800 şi 900 oC) au o structură poroasă,
în timp ce filmul tratat la 1000 oC are o morfologie uniformă şi compactă. Rugozitatea medie
este dependentă de temperatură, variind între 3.63 nm şi 5.25 nm pentru filmele tratate la 600
respectiv 1000 oC.
Au fost obţinute prin metode chimice şi caracterizate structural şi morfologic filmele
compozite de YBCO-BZO. Filmul de YBCO prezintă doar peak-uri de tipul (00h)YBCO,
ceea ce indică o creştere epitaxială a filmului cu un grad înalt de epitaxie cu axa c
perpendiculară pe substrat, iar peak-urile de tipul (0h0) indică o creştere a filmului de YBCO
cu axa a perpendiculară pe substrat. Adaosul de nanoincluziuni de BZO reduce semnificativ
numărul de cristalite de tip “outgrowth” crescute cu axa a perpendiculară pe substrat, fapt
confirmat de măsurătorile de difracţie de raze X. Microscopia de forţă atomică prezintă
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informaţii referitoare la rugozitatea suprafeţei filmelor, acestea fiind cuprinse în intervalul 3080 nm. Analiza TEM a confirmat faptul că filmul de YBCO-10% mol BZO prezintă centri de
pinning de tip punctiformi. Grosimea acestui filme este de 470 nm. S-au obţinut filme
nanocompozite de YBCO-BZO care prezintă temperatura critică la starea supraconductoare în
jur de 89 K, în funcţie de conţinutul de zirconat de bariu în matricea de YBCO şi densităţi de
curent critic mari, de 2.92 MA/cm2, ceea ce demonstrează faptul că BZO acţionează ca centri
de pinning în filmul de YBCO.
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CAPITOLUL 4
DEPUNEREA ŞI CARACTERIZAREA FILMELOR DE
ZIRCONAT DE LANTAN (La2Zr2O7) PRIN METODE
CHIMICE
Scopul prezentei cercetări vizează obţinerea de filme epitaxiale multistrat de LZO
depuse pe substraturi metalice de NiW cu aplicaţii la cablurile supraconductoare de
temperatură înaltă. O atenţie specială a fost acordată studiului soluţiei şi pulberii precursoare
pentru stabilirea tratamentului termic optim. Filmele multistrat de LZO/NiW au fost
caracterizate atât morfologic, cât şi structural.

4.1 Consideraţii generale
Rezumând cele prezentate în capitolul introductiv, structura unui cablu supraconductor
de generaţia a II-a este constituită din: substrat metalic, strat tampon, film supraconductor de
YBCO şi strat de protecţie. Zirconatul de lantan poate fi utilizat ca strat tampon în
arhitecturile supraconductoare.
În structura piroclorică cationul La3+ are coordinarea 8 şi este localizat într-un poliedru
cubic; cationul Zr4+ are coordinarea 6 şi este localizat într-un octaedru deformat. Oxigenul 48
f este coordinat de doi cationi de Zr4+ şi doi cationi de La3+, în timp ce oxigenul 8b se află
într-o coordinare tetraedrică cu ionii de La3+. Spaţiul interstiţial 8a neocupat este înconjurat de
patru ioni de Zr4+. Dezordonarea cationilor şi a anionilor determină transformarea fazei
piroclorice în fluorină. Doar faza piroclorică prezintă un grad înalt de simetrie şi are
caracteristicile necesare, sub aspectul difuziei oxigenului, pentru utilizarea LZO şi strat
tampon. Structura de tip fluorină este forma de temperatură joasă şi are o structură
dezordonată, în care atomii nu au o poziţie fixă în structură [1].
Compusul oxidic zirconat de lantan prezintă o structură cubică de tip piroclorică şi de
tip fluorină ilustrate în figura 4.1 a şi b.
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Structura de tip piroclor este caracteristică compuşilor oxidici de forma A2B2O7, în
care A=cation trivalent mare (La3+), iar B=cation tetravalent mic (Zr4+). Aceasta este forma de
temperatură înaltă şi are o structură ordonată, cu parametrul de reţea a=10.78 Ǻ.

Figura 4.1 Structura zirconatului de lantan, formele structurale (a) piroclor şi
(b) fluorină [1]
Tranziţia de la structura de tip fluorină la cea piroclorică are loc în intervalul de
temperatura 860 - 900 oC. Caracteristicile LZO care permite utilizarea lui ca şi strat tampon în
arhitecturile supraconductoare sunt:
 compatibilitatea structurală cu YBCO – valorile parametrilor de reţea cu axele a=3.83
Ǻ, c=11.68 Ǻ sunt apropiate de parametrul de reţea al stratului tampon de LZO pseudocubic,
a=3.81 Ǻ (|(εYBCO-εLZO)/εLZO| = 0.5 % şi 1.8 %) [2];
 acţionează ca şi barieră chimică prevenind difuzia elementelor metalice din substrat în
filmul de YBCO;
 previne oxidarea stratului metalic în timpul tratamentului termic al filmului
supraconductor;
 previne difuzia oxigenului în filmul supraconductor de YBCO şi, în acelaşi timp,
prezintă compatibilitate cristalografică cu substratul metalic.
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Datorită acestor proprietăţi LZO poate fi folosit ca şi barieră termică pentru motoarele
diesel şi turbinele de gaz [3]. Temperatura de tranziţie de la structura cubică de tip fluorină la
cea piroclorică se situează în intervalul de temperatură 850-960oC [4].

Figura 4.2 Diagrama de fază temperatură-concentraţie a sistemului ZrO2-La2O3 [1]
Filmele subţiri de LZO cresc în varianta cub rotit la 45o faţă de substratul de (100)NiW
datorită diferenţei mari dintre parametrii de reţea ai filmului 10.78 Å şi ai substratului 3.54 Å,
aşa cum este ilustrat în figura 4.3.

LZO (400)//NiW (200)

Figura 4.3 Reprezentarea schematică de creştere a filmului de LZO/NiW rotit cu 45o pe
substratul metalic de NiW (prelucrat după [4])
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Astfel, s-a calculat parametrul de reţea pseudocubic pentru LZO, acesta fiind de a=3.81 Å şi
prezintă o diferenţă dintre parametrii de reţea de:





2 / 2  a LZO  a NiW / a LZO  7.6%

(4.1)

adecvat pentru a conduce la o creştere orientată pe substrat metalic de NiW, cu următoarea
relaţie de epitaxie LZO(200)[220]||NiW(100)[100].

4.2 Obţinerea şi caracterizarea soluţiei precursoare de La2Zr2O7
4.2.1 Sinteza soluţiei precursoare
Precursorii utilizaţi pentru prepararea soluţiei precursoare sunt acetilacetonaţii de lantan
şi de zirconiu. În acest scop, s-au preparat soluţii separate prin dizolvarea pe baia de ultrasunete
a 3.5 mmoli de acetilacetonat de lantan, La(CH3COCHCOCH3)3, respectiv 3.5 mmoli de
acetilacetonat de zirconiu, Zr(CH3COCHCOCH3)4 în exces de acid propionic, C2H5COOH până
la limpezirea completă a soluţiilor. Cele două soluţii s-au omogenizat în baia de ultrasunete
timp de aproximativ 10 minute. Soluţia a fost concentrată prin evaporarea sub vid a acetonei (la
55 oC şi 455 mbarr), a apei (la 65 oC şi 93 mbarr) până la un volum de aproximativ 15 ml.
Acetilacetonaţii se dizolvă complet în acizii carboxilici datorită ionizării acetilacetonei
în soluţia apoasă a acidului propionic, conform reacţiei:
CH3COCH2COCH3 ↔ H+ + CH3COCHCOCH3

-

(4.2)

Aşa cum s-a amintit, avantajul utilizării acidului propionic ca şi solvent constă în capacitatea
lui de a dizolva acetilacetonaţii de concentraţii mari [5]. Sunt preferaţi acizii carboxilici cu
lanţul alchilic cât mai scurt, deoarece în urma descompunerii termice rămâne o cantitate mică
de reziduuri. O altă cerinţă importantă este ca solventul sa nu reacţioneze cu substratul
metalic.
Acetilacetonaţii metalici sunt, în general, combinaţii usor de preaparat, mulţi sunt uşor
solubili în solvenţi organici şi sunt suficient de stabile încât poată fi distilaţi. O reţetă
asemănătoare s-a utilizat de K. Knoth şi colaboratorii [6]. Diferenţa constă în concentrarea
soluţiei precursoare, prin încălzirea la temperatura de 130 oC, timp de 15 minute.
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4.2.2 Caracterizarea soluţiei de depunere şi a pulberii precursoare
Vâscozitatea soluţiei precursoare de LZO a fost măsurată cu un reometru Haake RheoStress
600. Stabilitatea şi vâscozitatea soluţiei precursoare s-a urmărit prin măsurători de vâscozitate
şi prin spectroscopie în infraroşu, pe parcursul a două luni. Nu s-a observat nicio schimbare
notabilă. Soluţia cu concentraţia totală de ioni metalici de 0.2 M prezintă o vâscozitate de 2
mPa·s (Fig. 4.4).

Figura 4.4 Variaţia vâscozităţii în timp a soluţiei precursoare de LZO
Analizele de spectroscopie în infraroşu au fost realizate pe soluţia şi pe pulberea
precursoare cu scopul de a determina natura legăturilor chimice noi formate. Spectrul de
vibraţie în infraroşu al soluţiei precursoare este prezentat în figura 4.5. Banda largă din
intervalul 3100-3400 cm-1 se datorează vibraţiilor de întindere corespunzătoare legăturii
intermoleculare O-H caracteristică apei. Grupul de peak-uri de la 2976, 2940 şi 2884 cm-1
corespund vibraţiilor legăturii C-H.
Modurile de vibraţie corespunzătoare acidului propionic: 1711, 1462 şi 1288 cm-1 au
fost identificate în soluţia precursoare, fiind atribuite legăturilor C=O asimetric, CH3 asimetric
şi respectiv legăturii de întindere C-O. Acest lucru este în acord cu excesul iniţial de acid
propionic. În soluţia precursoare s-au identificat noi moduri de vibraţie la numerele de undă:
1532, 1418 şi 1331 cm-1 asociate coordinării metalului. Aceste vibraţii se regăsesc şi în
pulberea precursoare, dar cu un aspect mai lărgit al peak-urilor, atribuite vibraţiilor asimetrice
şi respectiv simetrice de întindere ale legăturiilor COO- şi CH2- asimetrice corespunzătoare
propionaţilor. Din aceste rezultate se poate deduce formarea unui compus nou de tip propionat
sau un complex pe bază de propionat, identificat pe baza numerelor de undă specifice
înregistrate.
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Figura 4.5 Spectrul FT-IR pentru pulberea şi soluţia precursoare
Diferenţa dintre cele două frecvenţe ale COO- Δν =νa-νs indică tipul de coordinare a
ionilor metalici de către ionul carboxilat: bidentat şi tridentat [7]. În acest caz, Δν = 114 cm-1
indică o coordinare mixtă. Peak-urile situate sub 650 cm-1 sunt atribuite vibraţiilor legăturilor
Me-O, Me=Zr, La.
Tabelul 4.1 Atribuirea vibraţiilor pentru legăturile reprezentative din spectrul FT-IR
Numărul de undă (cm-1)
1711, 1532, 1418
1462, 1079
1331, 1288
1236
636, 601

Soluţia şi pulberea precursoare
νas C=O
δas CH3
νs CH2
νs C-O
Me-O

Analiza termogravimetrică şi analiza termică diferenţială a pulberii precursoare (Fig.
4.6) obţinută prin uscarea pe baia de ulei la 80 oC a soluţiei precursoare de depunere, s-a realizat
în aer şi în atmosferă reduătoare de Ar-12%H2 la o viteză de încălzire de 10 oC/min, de la
temperatura camerei la 1000 oC, în creuzet de platină. Tratamentul termic în atmosferă
reducătoare este necesar atunci când se obţin filme pe substrat metalic pentru a preveni oxidarea
lui.
n cazul în care se consideră că are loc conversia totală a acetilacetonaţilor metalici în
propionaţi, pierderea de masă a precursorului ar trebui să fie de 61 %. Analizând curbele TGDTA ale pulberii de zirconat de lantan se observă că pierderea totală de masă pentru
tratamentul realizat în aer este de aproximativ 57 % şi de 55 % în atmosferă reducătoare, ea
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având loc în etape, considerând La2Zr2O7 produsul final de descompunere până la 1000 ºC.
Diferenţa de 4 % până la 6 % pentru cele două atmosfere (aer şi atmosferă reducătoare) se
datorează reziduurilor de carbon probabil rămase după tratamentul termic, deaorece pulberea
rezultată a fost de culoare gri în cazul tratamentului în atmosferă reducătoare.

Figura 4.6 Analizele TG-DTG-DTA pentru pulberea precursoare de LZO tratată termic în aer (a)
şi în atmosferă reducătoare Ar-12%H2 (b)
Pentru pulberea precursoare tratată termic în aer, din analiza termogravimetrică, se observă că
prima pierdere de masă de 3 % apare în intervalul de temperatură 23-120 oC. Aceasta poate fi
atribuită evaporării apei de constituţie din pulberea precursoare, confirmată prin prezenta
peak-ului corespunzător procesului endoterm de la 112 oC.
Cel de-al doilea proces de tip endoterm de la temperatura de 340 oC corespunde
punctului de topire a propionatului nou format. În continuare, procesele exoterme din
intervalul de temperatură 340-650 oC, însoţite de o pierdere de masă de 20 % sunt atribuite
descompunerii termice. Până la temperatura finală de 1000 oC, se observă o pierdere de masă
continuă, datorită faptului că pulberea precursoare nu este total transformată în compusul
oxidic dorit, LZO.
Descompunerea termică a pulberii precursoare efectuată în atmosferă reducătoare are
loc în mai multe etape. Astfel, cele două procese de tip endoterm de la 190 şi 330 oC
observate pe curba DTA pot fi atribuite deshidratării pulberii precursoare şi respectiv topirii
propionatului format. În continuare, are loc descompunerea precursorului cu degajarea
fragmentelor organice. Se poate observa că pierderea de masă nu se termină la 1000 oC,
datorită impurităţilor de carbon rămase la această temperatură. Principala diferenţă dintre
curbele TG-DTA realizate în atmosferă de Ar-12%H2 şi aer constă în faptul că în aer
procesele de oxidare au loc mai rapid decât în atmosferă reducătoare.
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Pulberea precursoare obţinută în urma analizelor termice TG-DTA realizate în aer a
fost analizată prin difracţie de raze X. În figura 4.7 a se observă că produsul final obţinut la
temperatura de 1000 oC este un amestec de oxizi: La2Zr2O7, ZrO2 şi La2O3. Astfel,
temperatura de cristalizare de 1000 oC a pulberilor de LZO este prea mică pentru formarea
exclusiv a compusului LZO.

(a)
(b)
Figura 4.7 Difractograma pulberii precursoare (a) şi spectrele Raman ale pulberii precursoare
tratate termicîn aer la 1000 oC şi ale reactivilor de zirconiu şi lantan (b)
Ecuaţia reacţiei globale de formare a LZO poate fi scrisă:
[Zr6(CH3CH2COO)4·9H2O] + 3[La2(CH3CH2COO)6·3H2O]·3.5H2O + 140.25O2→ 3La2Zr2O7
+ 84CO2 + 91.5H2O

(4.3)

Pulberea de LZO tratată termic la 1000 oC şi reactivii individuali au fost caracterizaţi
comparativ cu ajutorul spectroscopiei Raman. Spectrul a fost achiziţionat cu ajutorul unui
spectrometru Bruker Senterra, cu detector CCD (operează la circa -65 oC), obiectiv 50x. S-a
folosit un laser de 532 nm, cu o putere de 20 mW, la un timp de integrare de 5 s. În intervalul
800-50 cm-1 rezoluţia a fost de 3-5 cm-1. Peak-urile prezente la numerele de undă 310 şi 510
cm-1 corespund vibraţiilor de întindere a legăturilor La-O şi respectiv Zr-O. Peak-urile
specifice compusului LZO apar la numerele de undă de 304 şi 391 cm-1. Astfel, spectrul
confirmă conversia parţială a ZrO2 şi La2O3 rezultţi la descompunerea precursorului în
compusul oxidic La2Zr2O7, în concordanţă cu rezultatele obţinute şi din analiza de difracţie de
raze X (Fig. 4.7 a).
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Cu toate că descompunerea pulberii precursoare nu conduce la formarea doar a
compusului oxidic de LZO. Acest lucru nu influenţează calitatea filmelor subţiri de LZO.
Acest fapt se poate explica prin comportarea diferită la temperatură/atmosferă a materialului
sub formă de pulberi sau de filme subţiri datorită dimensionalităţii reduse a acestora din urmă.

4.3 Depunerea şi tratamentul termic al filmelor subţiri de La2Zr2O7
Filmele precursoare au fost depuse prin centrifugare pe substraturi monocristaline de
(100)SrTiO3 (STO) şi au fost tratate termic în aer până la temperatura de 900 oC. Filmele
depuse pe substraturi metalice biaxial texturate au fost tratate termic la temperatura de 950 oC,
palier de menţienre de o oră în atmosferă reducătoare, într-un flux continuu de Ar-12%H2.
Diagramele de tratament termic sunt prezentate în figura 4.8. Atmosfera reducătoare
protejează substratul metalic de oxidare. Încălzirea s-a făcut cu o viteză de 10 oC/min, cu un
palier de temperatură de o oră, iar răcirea s-a realizat până la temperatura camerei cu aceeaşi
rată.

a)
b)
Figura 4.8 Diagramele de tratament termic ale filmelor de LZO depuse pe substraturi de (a)
STO (b) NiCuW şi NiW metalice biaxial texturate
Tratamentul termic al filmelor s-a realizat într-un cuptor tubular prevăzut cu încălzire
electrică rezistivă şi cu un sistem electric de comandă şi control, care permite prestabilirea
condiţiilor de tratament termic: rată de creştere, temperatură, palier. Se pot realiza astfel
tratamente termice complexe.

Formarea filmelor subţiri de LZO
Analizând comparativ curbele termogravimetrice ale precursorilor de Zr şi La şi a
pulberii precursoare de LZO prezentate în figura 4.9, se observă că, numai în cazul
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precursorului de zirconiu pierderea de masă continuă şi după 1000 oC. După tratamentul la
1000 oC, precursorul de lantan se descompune la La2O3, iar precursorul de zirconiu, la ZrO2
(capitolul 3).
Luând în considerare stoechiometria amestecului precursor de La/precursor de Zr
pentru a forma LZO, pierderea de masă a pulberii precursoare continuă şi după 1000 oC, acest
fapt se datorează reziduurilor de carbon provenite de la precursorul de Zr. Precursorul de
lantan se descompune la La2O3 încă de la temperatura de aproximativ 800 oC [7].

Figura 4.9 Curbele TG realiztae în aer pentru precursorii individuali şi pulberea precursoare
de LZO
Descompunerea termică a precursorilor utilizaţi la obţinerea filmelor subţiri de LZO şi
informaţiile furnizate de analizele complementare difracţie de raze X si Raman, au permis
propunerea unui mecanism de formare a filmelor subţiri de LZO (Fig. 4.10). La 600 oC se
consideră existenţa unei matrici de ZrO2 ce conţine nanoincluziuni de La2O(CO3)2.

Figura 4.10 Reprezentarea schematică a mecanismului de formare a filmelor subţiri de LZO
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Odată cu creşterea temperaturii, oxicarbonatul de lantan La2O(CO3)2 se transformă în
La2O2CO3, iar apoi la La2O3. Prin urmare, la 825 oC, oxizii ZrO2 şi La2O3 reacţionează
formând La2Zr2O7 [8].

4.4 Caracterizarea structurală şi morfologică a filmului de LZO/STO
Filmul subţire de LZO s-a caracterizat structural prin difracţie de raze X. Analizele de
difracţie de raze X arata faptul că filmul de LZO crescut pe substrat monocristalin de
(100)STO şi tratat termic la 900 oC a crescut epitaxial (Fig. 4.11 a). Acest fapt este susţinut de
prezenţa doar a maximelor de difracţie corespunzătoare planelor de tipul (h00) ale
zirconatului de lantan.
Distribuţia cristalitelor în funcţie de unghiul ω dintre normala la suprafaţa filmului şi
normala la planul cristalin (400)LZO a fost studiată cu ajutorul scanării în ω. Lărgimea la
semiînalţime (FWHM-Full Width at Half Maximum) este proporţională cu eroarea standard a
distribuţiei cristalitelor în afara planului de epitaxie. Valoarea medie a acesteia este de 0.1o,
indicând o bună orientare a filmelor (Fig. 4.11 b).

(b)
(a)
Figura 4.11 Difractograma de raze X a filmului de LZO/STO tratat la 900 oC în aer (a) şi
scanarea în ω în jurul peak-ului (400)LZO (b)
Morfologia filmelor a fost caracterizată cu ajutorul microscopiei electronice de baleiaj.
Analizele SEM corespunzătoare filmelor de LZO tratate la temperatura de 900 oC arată că
filmul prezintă o suprafaţă omogenă, fără a detecta prezenţa defectelor cum ar fi fisuri, chiar
la măriri mari (Fig. 4.12).
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100 nm

1 μm

Figura 4.12 Microfotografiile SEM pentru filmul de LZO depus pe substrat monocristalin de
(100)STO, la diferite măriri
Morfologia filmelor LZO a fost studiată şi prin microscopie de forţă atomică utilizând
un microscop Veeco Nanoscope D3100. Imaginile AFM din figura 4.12 s-au obţinut în mod
contact utilizând vârfuri “ultra sharp” cu o rază ф < 5 nm. Morfologia filmelor de LZO depuse
pe substraturi monocristaline de (100)STO este una tipică pentru filmele depuse prin metode
chimice.

1

Rms=2.33 nm

(a)

(b)
(c)

Figura 4.13 Imaginea AFM pentru filmul de LZO/STO (a), profilul unei linii scanate (b) şi
reprezentarea 3D a imaginii AFM (c)
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Din imaginile AFM se observă prezenţa impurităţilor pe suprafaţa filmelor provenite
din timpul procesului de depunere. Rugozitatea medie pătratică (rms - root mean square
roughness) a filmelor de LZO depuse pe substraturi monocristaline de STO este de 2.33 nm,
indicând o suprafaţă netedă (Fig. 4.13 a). Din figura 4.13 (b) se poate observa o distribuţie
uniformă a cristalitelor cu o valoare medie de 10 nm pentru distanţa „peak-to-valley”, care
reprezintă distanţa dintre cel mai înalt şi cel mai jos punct din cadrul unei linii analizate.
Dimensiunea medie a cristalitelor variază în intervalul 10-20 nm. Defectele observate în cazul
filmului depus pe substrat de (100)STO pot fi atribuite substratului care anterior procesului de
depunere, a fost tratat chimic cu HF/NH4OH la un pH de 5.5 (BHF). Din analiza de difracţie
de raze X s-a calculat dimensiunea de cristalite cu ajutorul formulei lui Scherrer, acestea fiind
de aproximativ 20 nm.

4.5 Caracterizarea filmelor subţiri de LZO depuse pe substraturi metalice
texturate
4.5.1 Caracterizarea structurală şi morfologică a filmelor subţiri de LZO/NiCuW
Difractograma filmului de LZO depus pe un substrat metalic biaxial texturat pe bază
de Ni (200)NiCuW (Fig. 4.14 a). prezintă doar maximele de difracţie de tipul (h00), indicând
faptul că filmul a crescut epitaxial. Dezorientarea cristalitelor în afara planului este mică, după
cum rezultă din lărgimea la semiînalţime a curbei de tipul rocking curve (ω-scan)
FWHM=3.9o (Fig. 4.14 b) indicând un bun grad de epitaxie a filmului.

(a)
(b)
Figura 4.14 Difractograma de raze X a filmului de La2Zr2O7/NiCuW tratat termic la 950 oC în
aer (a), şi curba de tip ω-scan realizată în jurul peak-ului (400)LZO (b)
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Caracterizarea morfologică prin microscopie de forţă atomică a filmului de
LZO/NiCuW este prezentată în figura 4.15. Se observă faptul că filmul este continuu, omogen
şi cu dimensiunea de cristalite cuprinse în intervalul 30-70 nm. Rugozitatea medie pătratică a
filmelor de zirconat de lantan depuse pe substraturi metalice biaxial texturate de NiCuW este
de 1.3 nm, indicând o suprafaţă netedă, condiţie necesară pentru creşterea ulterioară a filmului
supraconductor de YBCO. De asemenea, se observă că cristalitele nu au o formă bine definită.
Planaritatea este o nouă metodă pentru studiul suprafeţei filmelor subţiri [9]. Imaginea
din figura 4.15 b s-a obţinut cu ajutorului programului de prelucrare a imaginilor AFM,
Mountains Map. Aşa cum s-a amintit, această tehnică presupune aplicarea unei măşti binare
„binary mask” pe imaginea AFM, care permite cuantificarea fracţiei corespunzătoare zonei cu
regiuni plane. Evaluarea suprafeţei doar prin parametrii convenţionali statistici precum
rugozitatea sau „peak-to-valley”, nu este suficientă. Prin urmare, s-a calculat fracţia regiunii
plane a filmului de LZO crescut pe substrat de NiCuW, obţinându-se o valoare de 90 % a
planarităţii, valoare optimă pentru creşterea unui al doilea strat tampon sau, dacă grosimea
este suficient de mare pentru a împiedica difuzia elementelor metalice din substrat, creşterea
directă a filmului supraconductor de YBCO, realizându-se astfel un singur strat tampon,
aspect esenţial pentru transpunerea la scară pilot a metodei CSD în vederea obţinerii
cablurilor supraconductoare.

(a)

Rms = 1.3 nm

(b) Planaritate=90 %

Figura 4.15 Imaginea AFM a filmului de LZO/NiCuW (a) şi imaginea binară corespunzătoare (b)
Stratul de LZO depus prin metoda CSD în condiţii de tratament termic standard (film
cristalizat la temperatura 950 °C în atmosferă reducătoare) reproduce modelul iniţiat de
limitele de cristalite ale substratului (Fig. 4.16 a). Se observă că filmul copiază textura
substratului şi urmăreşte profilul acesteia. Dimensiunea medie a cristalitelor estimată este 20
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nm pentru filmul de LZO tratat la 950 oC. În figura 5.16 b este prezentat profilul la limita
dintre cristalite, de unde se poate observa că adâncimea limitelor de cristalite este cuprinsă
între 30-60 nm.

1

2
3

(a)
(b)
Figura 4.16 Imaginea AFM pentru filmul de LZO/NiCuW, aria scanată a imaginii este de
20x10 μm (a) şi profilul liniilor scanate din imaginea AFM (b)
4.5.2 Caracterizarea structurală şi morfologică a filmelor subţiri de LZO/NiW
Difractograma filmelor subţiri de LZO/NiW (Fig. 4.17 a) prezintă doar maximele de
difracţie de tipul (h00), fără a se observa prezenţa reflexiei (222)LZO corespunzătoare fazei
policristaline, indicând faptul că filmul este orientat. Comparând difractograma de raze X cu
cea obţinută pe filmul LZO/NiCuW se observă o cristalizare avansată prin intensitatea peakului corespunzător planelor (400)LZO.

(a)
(b)
o
Figura 4.17 Difractograma filmului de LZO tratat la 950 Cîn aer pe substrat de NiW biaxial
texturat (a) şi curba de tip ω-scan realizată în jurul peak-ului (400)LZO (b)
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Dezorientarea în afara planului a fost determinată folosind scanarea "ф-scan" în jurul
peak-ului (400)LZO, obţinându-se astfel o valoare a FWHM de 7.1o ceea ce indică un bun
grad de epitaxie (Fig. 4.17 b). Este de menţionat faptul că valoarea FWHM pentru substratul
metalic de NiW utilizat este 6.6o.
În figura 4.18 a şi b sunt prezentate imaginile AFM ale substratului de NiW şi
respectiv a filmului de LZO/NiW. Imaginea AFM pe filmul de LZO/NiW (Fig. 4.18 b) relevă
faptul că acesta este continuu şi omogen, prezintă o distribuţie omogenă a cristalitelor şi
reproduce modelul iniţiat de limitele de cristalite ale substratului. Dimensiunea medie
estimată a cristalitelor este la 20 nm pentru filmele de LZO tratate termic la 950 oC, iar
rugozitatea medie pătratică este 2.42 nm, ceea ce reprezintă o suprafaţă netedă pentru un film
subţire de calitate. Se poate observa şi faptul că filmul este continuu, fără fisuri.
Din figura 4.18 d se observă că distanţa „peak-to-valley”este de 15 nm, cu
dimensiunea medie a cristalitelor estimată în intervalul 30-90 nm.

(a)

Rms=2.42 nm

(b)

1

(c)

(d)

Figura 4.18 Imaginile AFM pentru substratul de (100)NiW (a), filmul de LZO/NiW (b),
imaginea 3D (c), profilul liniei scanate (d)
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4.6 Influenţa creşterii filmelor subţiri multistrat de LZO asupra
proprietăţilor morfologice şi structurale
În scopul creşterii grosimii filmelor de LZO, s-au depus succesiv unul, două, trei şi
patru straturi de LZO pe substraturi metalice de NiW. Grosimea filmelor cu rol de strat
tampon în arhitecturile supraconductoare reprezintă un aspect critic pentru proprietăţile de
transport ale filmelor supraconductoare de YBCO. Pentru a creşte grosimea filmului, au fost
depuse mai multe straturi de LZO pe substraturi metalice biaxial texturate (200)NiW de
dimensiunea 10x10 mm.
Rezultatele analizelor de difracţie de raze X efectuate pe filmele de LZO cu unul,
două, trei şi patru straturi depuse succesiv sunt prezentate în figura 4.19 a. Intensitatea
reflexiei (400)LZO creşte cu numărul de straturi depuse, grosimea totală a filmelor de LZO
este de aproximativ 160 nm şi pentru un strat 40 nm, aşa cum se va vedea ulterior că s-a
determinat prin TEM. Toate cele patru straturi succesive de LZO sunt texturate după planele
(00l)NiW.

(a)
(b)
Figura 4.19 Difractogramele de raze X ale filmelor de LZO depuse în mai multe straturi pe substaturi
metalice biaxial texturate NiW (a) evoluţia raportului intensităţilor I(004)/[I(004)+I(222)] în funcţie
de numărul de straturi (b)
Deşi se observă şi intensitatea reflexiei (222)LZO înregistrată la 2θ=28.6°, ea este
mică în comparaţie cu intensitatea maximului (400)LZO. Filmele subţiri de LZO prezintă
texturare cu axa c perpendiculară pe substrat. Raportul intensităţilor peak-urilor
I(004)/[I(004)+I(222)] are valoarea 0.92 pentru patru straturi de LZO, indicând o bună calitate
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a orientării (Fig. 4.19 b). Un strat perfect texturat de LZO orientat cu axa c perpendiculară pe
substrat este de aşteptat să aibă un raport de aproximativ 1. În cazul în care se depun două
straturi de LZO valoarea raportului I(004)/[I(004)+I(222)] este de 0.83 şi acest raport creşte
liniar până la 0.86 pentru trei straturi de LZO.

(a)
(b)
Figura 4.20 Dependenţa FWHM pentru filmele de LZO şi pentru substraturile de NiW în
funcţie de numărul de straturi
Asa cum s-a amintit, intensitatea reflexiilor (400)LZO depinde de grosimea finală a
filmului de LZO. Cu cât filmul prezintă o grosime mai mare, cu atât s-a înregistrat o valoare
mai mare a intensităţii maximului (400)LZO. Stratul tampon de LZO depus pe substraturi
biaxial texturate de Ni-5at.% W, indică o aliniere a texturii foarte bună, valorile FWHM fiind
de 7.1 (NiW: 6.6°, Fig. 4.20 b), pentru un film subţire de LZO şi creşte până la valoarea de
7.3° (NiW: 7.1°) pentru patru straturi de LZO. Excepţie se observă la filmul de LZO depus în
trei straturi succesive, cu tratament termic intermdiar după fiecare depunere, pentru care
valoarea FWHM este mai mică, de 6.3o (Fig. 4.20 a).
Astfel, orientarea în plan pentru cele trei straturi de LZO depuse pe substrat metalic
biaxial texturat de NiW este evidenţiată cu ajutorul figurilor polare (Fig. 4.21) înregistrate
pentru intensităţile (111)LZO şi (200)LZO – orientarea în afara şi în planul de epitaxie fiind
dovada unei texturi biaxiale avansate, reprezentată prin prezenţa a patru peak-uri bine definite
la un interval unghiular 90o. Figurile polare indică faptul că filmul de LZO creşte rotit cu 45o
faţă de substratul metalic.
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(a)
(b)
Figura 4.21 Figurile polare corespunzătoare a trei straturi de LZO pentru planele: (a)
(200)LZO şi (b) (111)LZO
Figura 4.22 prezintă morfologia filmelor multistrat de LZO depuse pe substraturi
metalice biaxial texturate de NiW, descrisă cu ajutorul microscopului electric de baleiaj.
Filmele prezintă o suprafaţă netedă cu dimensiunea cristalitelor cuprinse în intervalul 30-60
nm. Analizele SEM arată că filmele de LZO sunt omogene, continue şi fără fisuri chiar şi în
cazul filmelor depuse în patru straturi. Limitele de cristalite ale substratului de NiW şi
defectele provenite din substrat (cum sunt pori), pot fi observate pentru fiecare strat de LZO
depus succesiv.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4.22 Imaginile SEM ale filmelor de LZO depuse pe substraturi biaxial texturate de NiW:
un strat (a); două straturi (b); trei straturi (c); patru straturi de LZO (d)
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4.7 Caracterizarea morfologică-TEM a filmelor subţiri multistrat de LZO
Analiza TEM a filmului de LZO depus în patru straturi cu tratament termic
intermediar la temperatura de 950 oC în atmosferă reducătoare (Ar-12%H2) a fost realizată în
modul de scanare STEM pe o secţiune transversală a probei. Geometria de detectare folosită
a fost HAADF (High Angle Angular Dark Field). În microscopia de transmisie contrastul este
dat de diferenţa dintre coeficienţii de absorbţie ai diferitelor puncte din probă. În acest tip de
imagine contrastul se datorează exclusiv grosimii şi masei filmului.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.23 Imaginea TEM în modul de scanare STEM (a); profilele intensităţilor W, Ni, La,
Zr şi O de-a lungul unei linii de scanare obţinute din analiza EDS (b); profilul obţinut prin
integrarea intensităţii imaginii (c)
În imaginea TEM din figura 4.23 b se poate observa toate cele patru straturi de LZO depuse.
Grosimea totală a structurii este de aproximativ 160 nm. Analiza elementală efectuată cu
spectrometrul cu dispersie după energie EDS (Energy Dispersive Spectrometer) intensitatea
elementelor: W, Ni, La, Zr şi O de-a lungul liniei de scanare (figura 4.23 b) obţinută cu
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ajutorul unui fascicul de electron accelerat la 200 kV şi un diametru de 0,7 nm, indică
omogenitatea compoziţională a filmului pe toată grosimea acestuia. Variaţia periodică în
intensitate ce se observă, totuşi se datorează grosimii, ca o consecinţă a depunerii chimice din
soluţie a filmelor de LZO. Cu toate că întregul film este compus din patru straturi, este greu
de observat cu exactitate unde începe şi unde se termină un film. Fiecare strat de LZO depus
are o grosime cuprinsă în intervalul 30-40 nm.
În ceea ce priveşte relaţia dintre diferitele elemente componente din film, analiza EDS
indică următoarea compoziţie elementală (cu o eroare relativă aproximativă de 5 %, în
procente atomice) prezintă următoarele rapoarte O 64 %, Zr 18 % şi La 18 %, confirmând
astfel raportul elemental iniţial calculat la sinteza soluţiei precursoare. S-a verificat măsura în
care acest raport se pastrează pe toată secţiunea de la contactul cu substratul înspre suprafaţa
filmului. În esenţă, raportul este destul de constant: în apropierea substratului s-au obţinut
următoarele concentraţii O 62 %, Zr 20 % şi La 20 %, iar în partea exterioară a filmului O 67
%, 17 % Zr şi 16 % La. Dacă se are în vedere eroarea intrinsecă a măsurătorii EDS, diferenţa
nu este mare. Astfel, se demonstrează o compoziţie elementală uniformă în toată grosimea
filmului. În consecinţă, regiunile întunecate şi luminoase pot fi atribuite zonelor mai putin
dense şi, respectiv, mai dense ale filmului de LZO. Având în vedere structura multistrat,
fiecare strat de LZO prezintă o comportare similară, fiind mai dense la interfaţă decât în
interiorul filmului. Această caracteristică poate fi comparată cu datele de literatură, în care
aşa cum a raportat Molina şi colaboratorii [10] au obţinut filme de LZO crescute pe
substraturi texturate de NiW cu pori de dimensiuni nanometrice.
În spectrul EDS pe toată suprafaţa filmului se poate observă prezenţa intensităţilor
corespunzătoare Ni şi mai puţin accentuate cele corespunzătoare W. Acest fapt se poate
datora bombardamentului ionic în momentul pregătirii filmului subţire pentru măsurătorile
TEM. Indiferent de grosime, filmul de LZO este monocristalin şi în raport epitaxial cu
substratul.
Analiza TEM de înaltă rezoluţie (HRTEM)
Analiza HRTEM a filmului subţire de LZO depus în patru straturi arată că acesta are o
structură poroasă evidenţiată prin benzile ilustrate dispuse paralel cu substratul de NiW (Fig.
4.24 a) asociată, cel mai probabil, cu depunerea succesivă a celor patru straturi de LZO.
Din punct de vedere structural, filmul de LZO este monocristalin, în acord cu analiza
de difracţie de electroni SAED în care s-a detectat faza cubică a compusului LZO. Acest fapt
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este confirmat de prezenţa unei reţele cristaline definite de spoturile de difracţie ale planelor
reticulare de tipul (111), (200) şi (022) (Fig. 4.24 c). Mai mult, spoturile suplimentare ce se
observă se datorează orientării preferenţiale a unei fracţiuni minore de cristalite de LZO [11].

Figura 4.24 Imaginea generală a secţiunii transversale (a); detaliile filmului (b); imaginea de
difracţie de electroni (c); detaliu la interfaţa NiW/LZO (d)
Analiza la interfaţa LZO/NiW relevă că nu s-au formate ale faze secundare, precum NiO.
Avantajul difracţiei de electroni faţă de difracţia de raze X constă în investigarea
materialului pe zone foarte mici. Figura de difracţie de electroni oferă informaţii despre
structura locală a unei zone bine definite din probă.
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Filmul de LZO şi substratul NiW sunt în raport epitaxial, definit de următoarele relaţii:
LZO (400)//NIW (200); LZO [440]//NIW [020] şi LZO [01-1]//NIW [002] (Fig. 4.24 d).
Din diagrama de difracţie de electroni s-a calculat diferenţa dintre parametrii reticulari
folosind formulă: m=|d1-d2|/0.5(d1+d2), unde d1 şi d2 sunt distanţele interplanare între film şi
substrat. Datele obţinute sunt prezentate sintetic în tabelul nr. 4.4.
Tabelul 4.2 Relaţiile de simetrie dintre film şi substrat
Diferenţa dintre parametrii de
reţea [%]
2.5502
1.101
4.404

Relaţiile de epitaxie
LZO[400]//NiW[200]
LZO[440]//NiW[020]
LZO[02-2]//NiW[002]

4.8 Obţinerea şi caracterizarea arhitecturilor pe baza de LZO şi CeO2
depuse pe substraturi metalice biaxial texturate de NiW
4.8.1 Caracterizarea pulberii precursoare de CeO2
Chiar dacă obiectivul prezentei cercetări acestui capitol este de a demonstra că LZO
poate servi ca strat tampon unic în arhitecturile supraconductoare, a fost neceară verificarea
ideii dacă un strat suplimentar de CeO2 nu cumva ar putea îmbunătăţi proprietăţile structurale
ale stratului tampon. În acest sens este importantă compararea rezultatelor obţinute pe filmele
de LZO cu şi fără strat suplimentar de CeO2. Mai mult, CeO2 este utilizat în numeroase
arhitecturi supraconductoare ca fiind un strat optim, pentru compusul oxidic activ YBCO,
deoarece parametrii de reţea au valori foarte apropiate (δ= -0.52 %).
Pentru alegerea tratamentului termic optim de creştere a filmelor subţiri de CeO2, s-au
efectuat studii preliminare, analize termice cuplate cu spectrometria de masă TG-DTA-QMS.
Solutia

precursoare a

fost

obţinută

prin dizolvarea

acetilacetonatului

de

ceriu,

Ce(CH3COCHCOCH3)3 în exces de acid propionic rezultă o soluţie cu concentraţia de 0.19M.
În vederea obţinerii pulberii precursoare conform protocolului de lucru stabilit, soluţia
precursoare de CeO2 a fost uscată pe baia de ulei la temperatura de 80 oC. Analizele termice
efectuate pe pulberea precursoare în atmosferă controlată de Ar-12%H2 şi în aer în intervalul
de temperatură 25-1000 °C, cu o viteză de încălzire de 10 °C/min, sunt prezentate în figura
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4.25 a. Analizele TG-DTA arată că procesul de descompunere a pulberii precursoare de CeO2
are loc în două etape.

(a)
(b)
Figura 4.25 Curbele TG-DTA a pulberii precursoare de CeO2 tratată termic la 1000 oC în aer şi
în Ar-12%H2; (a) curbele TG-MS a pulberii tratate în Ar-12%H2 (b)
În prima etapă, pulberea tratată termic în aer, prezintă un peak endoterm în intervalul
de temperatură 100-350 oC care corespunde la două procese. Primul efect de la temperatura de
201 °C în curba DTA, cu o pierdere de 4 % din greutatea iniţială, poate fi atribuită evaporării
unei molecule de apă, iar al doilea proces endoterm, de la temperatura de 235 °C corespunde
topirii propionatului, în acord cu punctul de topire determinat. În atmosferă reducătoare aceste
două procese sunt suprapuse.
În a doua regiune, între 270-500 °C, la o pierdere de masă de 49,9 %, curba DTA
prezintă un proces exoterm la 420 °C, asociat cu arderea fragmentelor organice. Spectrul MS
(Fig. 4.25 b) a demonstrat că în acest interval de temperatură cea mai mare pierdere de masă
se datorează eliberării simultane a fragmentelor cu m/z = 29, 44, 57 şi 18, corespunzătoare
CH3CH2, CO2, H2O şi respectiv de CH3CH2CO (tabelul 4.5). Prezenţa fragmentelor CH3CH2,
CH3CH2CO şi CO2 sunt caracteristice pentru formarea propionatului de ceriu.
Tabelul 4.3. Corelarea fragmentelor m/z cu temperatura de apariţie a peak-urilor,
pentru măsurătoarea TG-MS efectuată în atmosferă de Ar-12%H2
Temperatura peak-ului din
Fragmente
Ioni MS
analiza MS (°C)
m/z
18
29
44
57

H2O
CH3CH2
CO2
CH3CH2CO
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Principala diferenţă dintre analizele TG-DTA efectuate în atmosfera de Ar-12%H2 şi
cele din aer constă în faptul că procesele de oxidare au loc mai rapid în aer decat cele din
atmosferă inertă. Ca o consecinţă, în atmosferă reducătoare, descompunerea termică are loc la
temperaturi mai joase. În analizele termice TG-DTA, efectuate în atmosferă dinamică de Ar12%H2 săracă în oxigen, dar nu complet inertă, se observă că există totuşi procese oxidative.
Oxidarea ceriului, la oxid de ceriu (IV) stoechiometric, se produce datorită ionilor de oxigen
prezenţi în gruparea carboxilat. Între valorile experimentale şi cele teoretice nu se observă o
diferenţă majoră pentru conversia completă în CeO2 (dm=46% teoretic şi 52 % experimetal),
conform ecuaţiei:
Ce(CH3CH2COO)3 ∙H2O + 10.75 O2→ CeO2 + 9 CO2 + 8.5 H2O

(4.4)

Măsurătorile de difracţie de raze X efectuate pe pulberea precursoare, tratată termic la
1000 °C, în atmosferă de Ar-12%H2 (Fig. 4.26), confirmă faptul că pulberea este cristalizată
sub formă de CeO2. Este de remarcat faptul că, aşa cum ar fi fost de aşteptat în cazul
tratamentului în atmosferă reducătoare nu a avut loc reducerea Ce4+ → Ce3+, fapt datorat
contribuţiei atomilor de oxigen din guparea carboxil. n consecinţă pulberea precursoare a
fost tratată termic în atmosferă reducătoare, produsul final de descompunere fiind CeO2
stoechiometric.

Figura 4.26 Difractograma pulberii precursoare de CeO2 tratată termic la 1000 oC în
atmosferă reducătoare de Ar-12 %H2
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4.8.2 Depunerea şi tratamentul termic al filmelor subţiri de CeO2
Straturile tampon de CeO2 au fost depuse pe substraturi metalice de NiW protejate de
un strat de LZO depus chimic. Substraturile au fost mai întâi spălate în baia de ultrasunete în
izopropanol, timp de 10 min, pentru îndepărtarea impurităţilor de pe suprafaţă. Soluţia
precursoare are o concentraţie totală a ionului metalic Ce3+ de 0.2 M.

Fig. 4.27 Diagrama de tratament termic a filmului de CeO2
Soluţia precursoare de CeO2 a fost depusă pe filmul de LZO/NiW prin centrifugare, iar
filmul crud astfel obţinut, a fost tratat termic prin introducerea directă în cuptorul încălzit la
temperatura de 1050 °C, timp de 15 minute, în atmosferă controlată de 50%Ar+50%H2. După
tratamentul termic, filmele de CeO2 au fost răcite brusc la temperatura camerei (quenching)
(Fig.4.27).
În figura 4.28 este prezentat schematic modul de creştere a filmelor epitaxiale într-o
arhitectură supraconductoare, aşa cum s-a mai spus este compusă dintr-un substrat metalic
texturat (NiW), unul sau mai multe straturi tampon (LZO, CeO2) şi filmul supraconductor de
YBCO.

Figura 4.28 Reprezentarea schematică a modului de creştere a filmelor epitaxiale într-o
arhitectură supraconductoare
141

Capitolul 4. Depunerea şi caracterizarea filmelor de zirconat de lantan (La2Zr2O7) prin metode chimice

4.8.3 Caracterizarea structurală şi morfologică a arhitecturii CeO2/LZO/NiW
Rezultatele analizelor de difracţie de raze X obţinute pe arhitectura CeO2/LZO/NiW
sunt prezentate în figura 4.29 a. Deoarece unghiul de difracţie al peak-ului (200)CeO2
(2θ=33.08o) este foarte aproapiat de cel al (400)LZO (2θ=33.19o), nu se pot vedea distinct
cele două peak-uri. Dar, comparând intensităţile peak-urilor filmului de LZO/NiW şi a
CeO2/LZO/NiW se observă că intensitatea peak-ului CeO2/LZO/NiW este mai mare.
Creşterea cristalinităţii filmului se datorează contribuţiei stratului de CeO2. Se poate observa
şi prezenţa peak-ului corespunzător fracţiei policristaline (111)CeO2 (2θ=28.5o), dar
intensitatea ei este mică.
Lăţimea la semiînălţime a peak-urilor (004)LZO/(200)CeO2 este de 0.30o (Fig. 4.29 b)
indicând un grad de epitaxie avansat. Comparând difractogramele de raze X ale filmului
LZO/NiW cu cea a arhitecturii CeO2/LZO/NiW, se observă că intensitatea peak-ului
corespunzător fracţiei policristaline (222)LZO/(111)CeO2 se datorează stratului de CeO2.

(a)
(b)
Figura 4.29 Difractograma (a) şi scanarea în ω (b) ale filmului de CeO2/LZO/NiW
O primă analiză a suprafeţei CeO2/LZO/NiW s-a făcut cu ajutorul microscopului optic
(Fig. 4.30 a) care arată faptul că filmul de CeO2 este continuu şi păstrează textura substratului.
Pe baza imaginii de microscopie de forţă atomică (Fig. 4.30 b) s-a calculat rugozitatea
medie pătratică a filmului de CeO2/LZO/NiW, aceasta fiind de 8.21 nm, indicând o suprafaţă
rugoasă, o morfologie specifică filmelor depuse chimic din soluţie. Pentru obţinerea unei
suprafeţe cu rugozitate mai mică, şi pentru a creşte un al treilea strat tampon sau filmul
supraconductor, este nevoie de schimbarea condiţiilor de tratament termic.
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(a)
(b)
Figura 4.30 Imaginea la microscopul optic (a) şi imaginea AFM (b) a filmului
CeO2/LZO/NiW
4.8.4 Analize preliminare în vederea creşterii filmelor epitaxiale de CeO2 /NiW
În vederea realizării arhitecturii CeO2/LZO/NiW s-a făcut un studiu preliminar de
creştere a filmelor de CeO2 depuse pe substraturi de NiW. Pentru două filme de CeO2/NiW
depuse în aceleaşi condiţii, singura diferenţă dintre ele fiind timpul de uscare a filmului
precursor premergător tratamentul termic, s-au obţinut morfologii diferite. Primul film
precursor de CeO2 a fost introdus în cuptorul preîncălzit la 1050 oC imediat după depunere,
iar cel de-al doilea film precursor de CeO2 a fost uscat în aer timp de o oră, înainte de
tratamentul termic.
Analiza de difracţie de raze X (Fig. 4.31) indică faptul că filmul subţire de CeO2/NiW
în prealabil uscat este epitaxial. Este de remarcat că în acest caz nu se observă maximul
corespunzător fracţiei policristaline (111)CeO2 la 2θ=28.5o.

Figura 4.31 Difractograma filmului de CeO2/NiW uscat înainte de tratamentul termic
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Rezultatele caracterizării morfologice efectuate cu ajutorul microscopului de forţă
atomică sunt prezentate în figura 4.32.

(a)

(b)

Rms=13.77 nm

Rms=2.44 nm

Figura 4.32 Imaginile AFM ale filmului de CeO2 fără uscare (a) şi cu uscare înainte de
tratamentul termic (b) şi imaginile 3D corespunzătoare fiecărui film
Filmul obţinut prin introducerea directă în cuptorul adus la temperatura de tratament termic,
fără uscare prealabilă, are rugozitatea pătratică medie de 13.77 nm, iar filmul uscat înainte de
tratamentul termic, 2.44 nm. Astfel, filmul precursor de CeO2 uscat înainte de tratamentul
termic şi cristalizat la temperatura de 1050 oC prezintă o suprafaţă mai netedă, condiţie
necesară pentru creşterea ulterioară a filmului supraconductor de YBCO.
4.8.5 Filme subţiri de NiW/LZO(patru straturi)/CeO2
După depunerea a patru straturi succesive de LZO, este necesară depunerea unui strat
suplimentar de CeO2 pentru a asigura o creştere cu caracteristici structurale şi morfologice
optime a filmului supraconductor, deoarece diferenţa dintre parametrul de reţea a oxidului de
ceriu şi parametrul de reţea a filmului de YBCO este mică (δ=-0.52 %).
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Analiza de difracţie de raze X, prezentată în figura 4.33, indică faptul că arhitectura
NiW/La2Zr2O7/CeO2 este crescută epitaxial. Difractograma pe filmul obţinut prin depunerea
filmului de CeO2 pe patru straturi de LZO indică o cristalizare mai puţin avansată faţă de
arhitectura LZO/CeO2/NiW în care intensitatea peak-ului corespunzător fracţiei epitaxiale este
mai mare.

Figure 4.33. Digractogramele de raze X ale arhitecturilor LZO(patru straturi)NiW şi
CeO2/LZO(patru straturi)NiW

4.9 Modelul de creştere a filmelor de LZO pe substraturi metalice biaxial
texturate de Ni-5%at.W
Dezorientarea în afara planului de epitaxie poate fi cauzată de un mecanism de creştere la
temperatură înaltă observat în cazul filmelor de CeO2 depuse prin PLD pe substraturi metalice
de Ni obţinute în prealabil prin laminare [12]. Acest mecanism este gestionat de unghiul de
dezorientare local (α) al unei cristalite raportată la suprafaţa unui film (sau doar la cristalitele
din cea mai apropiată vecinătate), care induce un unghi (∆α) între suprafaţa substratului şi
direcţia de creştere a filmului de LZO. Pentru creşterea filmelor epitaxiale cu rol de strat
tampon şi de grosimi mari (peste 50 nm) este necesară minimizarea energiei, situaţie în care
filmul de LZO tinde să se relaxeze şi să crească perpendicular pe suprafaţa substratului.
Această ipoteză a fost demonstrată de Budai şi colaboratorii [13] care au afirmat că cu cât
unghiul de dezorientare între cristalitele de Ni şi suprafaţa substratului este mai mare cu atât
este mai importantă relaxarea filmului de CeO2.
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Figura 4.34 Model de creştere a filmului de LZO pe cristalitele de NiW [1]
Acest lucru explică de ce stratul tampon (CeO2 sau LZO) depus la temperaturi înalte pe
substraturi metalice, atinge o dezorienatare majoră la limita dintre cristalite şi îmbunatăţeşte
textura suprafeţei. Aceste modificări de suprafaţă asigură o modalitate promiţătoare pentru
filme de YBCO de bună calitate. Conform acestui model, dezorientarea ar trebui să scadă
pentru filme de grosimi mari, deoarece variaţia ∆α este liniară cu grosimea filmului.
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4.10 Concluzii
Capitolul prezintă rezultatele cercetărilor în vederea obţinerii filmelor epitaxiale de LZO
utilizate ca şi strat tampon în arhitecturile supraconductoare pe bază de YBCO. Filmele subţiri
de LZO s-au obţinut prin metoda CSD în care se utilizează soluţii precursoare cu toxicitate
redusă, aspect important pentru transpunerea la scară pilot.
Studiul descompunerii termice a pulberii precursoare cu ajutorul analizelor termice TGDTA cuplate cu MS, investigarea soluţiei precursoare cu ajutorul spectroscopiei în infraroşu
au permis o mai bună întelegere a etapelor de descompunere şi stabilirea unui tratament
termic adecvat. Măsurătorile FT-IR au evidenţiat o conversie a acetilacetonaţilor
corespunzători în propionaţii metalici din timpul sintezei.
Filmele subţiri de LZO au fost depuse pe diferite substraturi: monocristaline (STO) şi
metalice texturate (NiW şi NiCuW) şi caracterizate structural (XRD) şi morfologic (AFM,
SEM).
Cercetările arată că se pot obţine filme epitaxiale de LZO cu o rugozitate scăzută atât pe
filmele obţinute pe substraturi monocristaline, rms=3 nm, cât şi pe cele metalice texturate,
rms=1.3 nm şi 2.43 nm pentru filmul de NiCuW/LZO şi respectiv NiW/LZO, ceea ce indică o
morfologie adecvată, condiţie necesară pentru creşterea filmului supraconductor de YBCO.
Mai multe straturi (1-4) de LZO au fost crescute epitaxial pe substraturi metalice şi
caracterizate structural prin difracţie de raze X şi morfologic prin AFM, SEM şi TEM. S-a
observat faptul că şi după depunerea de patru straturi succesive de LZO cu tratamente
intermediare se păstrează textura iniţiată de cristalitele substratului. Nu s-au observat defecte
cum ar fi crăpături sau neomogenităţi.
S-au realizat încercări preliminare, cu bune rezultate, în vederea realizării unei arhitecturi
epitaxiale multistrat CeO2/LZO/NiW şi LZO/CeO2/NiW prin metoda CSD.
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CAPITOLUL 5
CARACTERIZAREA STRUCTURALĂ ŞI MORFOLOGICĂ A
FILMELOR SUBŢIRI DE CeO2 OBŢINUTE PRIN METODA
„POLYMER ASSISTED DEPOSITION” (PAD)

Scopul prezentei cercetări constă în stabilirea unor corelaţii între tratamentul termic si
proprietăţile structurale şi morfologice ale filmelor subţiri de CeO2, în vederea definirii
condiţiilor de sintezǎ necesare obţinerii materialului oxidic cu rol de strat tampon. Procedeul
de depunere al filmelor subţiri asistată de polimer are la bază principiul depunerii chimice din
soluţie, care-în-prealabil a fost amestecată cu un polimer. Astfel, s-a urmărit influenţa pe care
o exercită diferiţi parametri de sinteză - temperatura de calcinare, natura agenţilor de
neutralizare, concentraţia ionului metalic, atmosfera de creştere - asupra caracteristicilor
structurale şi morfologice ale filmelor subţiri. S-a urmărit, de asemenea, elucidarea unor
aspecte fizice şi chimice privind soluţia precursoare asupra formării filmelor subţiri cu rol de
strat tampon în arhitecturile supraconductoare pe bază de YBCO. Rezultatele au fost obţinute
în cadrul stagiului de 6 luni efectuat la Institutul de Ştiinţa Materialelor – ICMAB, Barcelona,
Spania.

5.1 Consideraţii generale
Aşa cum s-a amintit, depunerea asistată de polimer - Polymer Assisted Deposition este
o metodă nouă chimică de obţinere a filmelor de oxizi metalici care se pretrează la depunerea
pe suprafeţe mari la un cost relativ scazut. Acesta metodă permite realizarea filmelor subţiri
de înaltă calitate şi de compoziţie dorită. Strategia folosită constă în controlul distribuţiei
ionilor metalici în soluţie. În acest scop, precursorul metalic împreună cu polimerul solubil
formează o soluţie de depunere cu o vâscozitate ajustabilă, evitându-se gelifierea. Soluţia
obţinută este stabilă în timp, chiar şi în cazul în care sunt utilizaţi mai mulţi ioni metalici (La,
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Sr şi Mn pentru obţinerea de filme subţiri de La0.66Sr0.33MnO3, de exemplu). În procesul de
depunere, soluţia se aplică pe un substrat prin tehnicile de depunere utilizate şi în cazul
celorlalte metode de depunere din soluţie. Principala diferenţă dintre PAD, sol-gel şi CSD se
datorează funcţionalizării polimerului utilizat în soluţie.
Aşa cum s-a amintit în capitolul anterior, CeO2 este considerat un strat tampon
promiţător pentru cablurile supraconductoare de generaţia a II-a, deoarece are parametrul de
reţea apropiat cu ai YBa2Cu3O7-δ (ε = -0,5%). Totodată, ceria (CeO2) este un oxid important
în multe dispozitive tehnologice, datorită proprietăţilor sale remarcabile [1]; cele mai multe
dintre aplicaţiile tehnologice sunt: cataliză [2], electrochimie [3], optică [4], precum şi strat
tampon pentru supraconductorii de generaţia a II-a. Straturile tampon de grosimi nanometrice
constituite din (Y)ZrO2 şi CeO2 sunt de obicei crescute între substrat şi stratul supraconductor
de YBCO, pentru a promova epitaxia şi a preveni interdifuzia. În acest sens este necesară o
înţelegere deplină a influenţei chimiei suprafeţei şi morfologiei filmului cu rol de strat
tampon, asupra proprietăţilor de film supraconductor final.
În structura cubică de tip fluorină, a CeO2 cu parametrul de reţea de 5.411 Å, fiecare
ion de ceriu este înconjurat de 8 ioni de O2- şi fiecare ion de oxigen este înconjurat de 4 ioni de
Ce4+, în împachetări cubice cu feţe centrate, cubul anionilor fiind conţinut în cubul alcătuit din
cationii cu rază mare ai ceriului. Celula elementară şi planele (001) şi (011) CeO2 sunt
prezentate în figura 5.1.

Figura 5.1 Modelarea structurii cubice de tip fluorină a CeO2 (a); vederea plană
corespunzătoare planelor (001)CeO2 ( b) [5]
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5.2 Sinteza soluţiei de depunere
Reactanţii utilizaţi la prepararea soluţiei precursoare (Fig. 5.2) sunt: azotatul de ceriu
(III), acidul etilendiamino-tetraacetic (EDTA) şi polietilenimina (PEI), solubili în apă.
Ordinea adăugării reactanţilor în solvent este: PEI, EDTA şi în final, Ce(NO3)3. Aceştia se
omogenizează în raportul stoechiometric Ce:EDTA=1:1 şi Ce:PEI=1:15 până la obţinerea
unei soluţii limpezi. Ideea folosirii EDTA este reducerea concentraţiei de ioni de ceriu liberi
Ce3+ din soluţie, datorită capacităţii puternice de complexare a EDTA asupra ionului metalic,
prin formarea unui complex solubil. Constanta de echilibru pentru reacţia: Ce3+ + EDTA4- ↔
[Ce(EDTA)]- este 1015.98 [9]. pH-ul soluţiei a fost ajustat cu o soluţie de NH4OH 10% sau cu
PEI.

Figura 5.2 Schema de preparare a soluţiei precursoare
Masa moleculară a polimerului ramificat utilizat este de 70000 u.a.m., 30% soluţie apoasă.
După agitare, soluţia a fost plasată într-o unitate de ultrafiltrare Amicon care conţine o
membrană de ultrafiltrare concepută pentru a trece compuşii care au o masă moleculară
<10000 g·mol-1 (PM 10).
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După operaţia de ultrafiltrare concentraţia soluţiei precursoare a fost ajustată la 0.1 M
şi 0.2 M (concentraţia totală a ionilor metalici), verificată prin utilizarea spectrometrului de
masă cuplată cu plasmă inductiv, Liberty Varian 220 (ICP).
5.2.1 Procesul de ultrafiltrare
În metodele chimice de depunere a filmelor subţiri precum sol-gel sau depunerea
metalelor-organici (Metalorganic Deposition-MOD), reacţia (oligomerizarea) poate continua
şi după ce soluţia este preparată, lucru care duce la precipitarea soluţiei. De asemenea, acest
proces conduce la modificări ale proprietăţilor filmelor subţiri depuse la diferite perioade de
timp de la prepararea soluţiei. În metoda PAD, precursorii metalici sunt coordinaţi de un
polimer adus în soluţie apoasă, astfel reacţia de hidroliză a ionului metalic nu va mai avea loc.
Prin urmare, soluţiile polimerice sunt stabile luni şi chiar ani, ceea ce face posibilă obţinerea
de filme reproductibile în timp. Această metodă prezintă avantajul utilizării de polimeri de
greutate moleculară mare. Procesul de ultrafiltrare permite înlăturarea oricăror anioni nedoriţi
din soluţie rezultând o soluţie omogenă la nivel molecular care previne precipitarea selectivă a
fazelor nedorite, metalul rămăne în soluţie în concentraţia stabilită, în timp ce apa este
eliminată.

Figura 5.3 Reprezentarea schematică a unei membrane din unitatea de ultrafiltrare
Procesul de ultrafiltrare a soluţiei precursoare se realizează prin măsurarea unui volum
de 5 ml de soluţie de concentraţie iniţială 0.14 M şi centrifugarea acesteia la 8000 rpm, timp
de 3 ore. Dupa această operatie, s-a obţinut un volum de 1.8 ml care a fost ajustat la cel iniţial
de 5 ml cu apă deionizată. Concentraţia totală a ionilor metalici Ce3+ s-a verificat atât prin
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metoda gravimetrică cât, şi prin măsurători ICP, ea fiind de 0.1 M. Soluţia de concentraţie 0.2
M s-a obţinut în mod asemănător, diferenţa constând în ajustarea volumului final la 2.5 ml şi
nu la 5 ml, ca şi în cazul precedent.
5.2.2 Chimismul soluţiei precursoare
Trecerea de la nitrat la reţele polimerice este un proces complex şi poate fi descris prin
schemele prezentate în reacţiile din figurile 5.4 şi 5.5. Primul pas îl constituie reacţia sării de
ceriu cu EDTA, în care forma deprotonată EDTA4- coordinează cationul metalic Ce3+, prin
intermediul celor două grupări de amine şi patru grupări carboxilat, conform următoarei
reacţii de complexare:
Ce3+ + EDTA4- → Ce(EDTA)-

(5.1)

cu formarea unui complex chelatic de forma Ce(EDTA)- .

+NO3-

Figura 5.4 Reacţia Ce(NO3)3 cu EDTA
Urmează complexarea prin reacţia polimerului cu complexul chelatic rezultând un complex cu
reţea polimerică de forma Ce(EDTA)-PEI+ (Fig. 5.4).

Figura 5.5 Reacţia complexului Ce(EDTA)- cu PEI
153

Capitolul 5. Carcaterizarea structurală şi morfologică a filmelor subţiri de CeO2 obţinute prin metoda „Polymer Assisted
Deposition” (PAD)

Complexul Ce(EDTA)- coordinează polimerul prin intermediul legăturilor de hidrogen şi al
forţelor electrostatice.

5.3 Caracterizarea soluţiei precursoare
5.3.1 Vâscozitate, unghi de contact, tensiune superficială
Caracteristicile fizice şi chimice ale soluţiilor precursoare au fost analizate pentru a asigura
stabilitatea şi reproductibilitatea lor. Trebuie controlaţi anumiţi parametri, cum ar fi:
concentraţia metalelor, vâscozitatea, tensiunea superficială, unghiul de contact şi pH-ul.
Optimizarea parametrilor soluţiei precursoare a fost necesară în vederea obţinerii filmelor
subţiri de CeO2. Aceştia permit stabilirea parametrilor necesari pentru a obţine filme
reproductibile de YBCO (Tabelul 5.1).
Vâscozitatea este un parametru important care caracetrizează soluţiile precursoare,
deoarece aceasta determină împreună cu concentraţia de ioni metalici din soluţia de depunere
şi condiţiile de depunere, grosimea finală a filmelor.

0.2 M
0.1 M

Figura 5.6 Dependenţa de timp a vâscozităţii soluţiei precursoare, de concentraţii 0.1M şi 0.2M
Formal, vâscozitatea (reprezentată prin simbolul η) este raportul dintre tensiunea de
forfecare şi gradientul de viteză într-un fluid.
Vâscozitatea soluţiilor precursoare a fost măsurată la temperatura camerei, cu un
reometru Haake RheoStress 600. Soluţiile precursoare preparate la concentraţii de 0.1 M şi
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0.2 M au valori ale vâscozităţii de 16 mPa∙s şi respectiv, 17 mPa∙s (Fig. 5.6). După 60 de zile
de la prepararea soluţiei nu s-a observat nicio modificare a vâscozităţii.
Tensiunea superficială este proprietatea generală a lichidelor de a lua o formă
geometrică în lipsa forțelor externe, fiind datorată acțiunii forțelor de coeziune dintre
moleculele lichidului. Soluţiile precursoare de concentraţii diferite prezintă valori ale tensiunii
superficiale apropiate, 39.46 mN/m pentru soluţia de conentraţie 0.1 M şi respectiv, 41.2
mN/m pentru 0.2 M.
Tabelul 5.1 Caracteristicile soluţiilor precursoare utilizate la depunerea de filme subţiri de
CeO2 prin metoda PAD
Caracteristicile soluţiei precursoare de CeO2
Agent de neutralizare

NH4OH

PEI

Volumul iniţial
Fracţia reţinută după ultrafiltrare
Concentraţia iniţială a soluţiei
precursoare
Concentraţia după ultrafiltrare
(NH4OH)
Concentraţia după ultrafiltrare (PEI)
pH
Vâscozitatea
Unghiul de contact
Tensiunea superficială

5 ml
0.8 ml

5 ml
1.8 ml

5 ml
2.1 ml

0.14 M (Ce3+)

0.14 M (Ce3+)

0.14 M (Ce3+)

0.07 M (Ce3+)

-

-

5
3.4 mPa ·s
57o
38.6 mN/m

0.1 M (Ce3+)
5
16 mPa ·s
32o
39.47 mN/m

0.2 M (Ce3+)
5
17 mPa ·s
33o
41.2 mN/m

Unghiul de contact – este unghiul la care interfaţa unui lichid întâlneşte o suprafaţă
solidă. Soluţia precursoare de (CeEDTA)-PEI+ de concentraţii 0.1 M şi 0.2 M prezintă un
unghi de contact γ ~ 32o, respectiv 33o, optim pentru procesul de depunere prin centrifugare.
Filmele obţinute după tratamentul de cristalizare prezintă valori ale grosimii care
depind de natura soluţiei precursoare (vâscozitate, concentraţia metalului, tensiunea
superficială etc.), precum şi de parametrii aleşi pentru procesul de depunere. Toate soluţiile
utilizate în acest capitol, în vederea obţinerii filmelor subţiri de CeO2, prezintă caracteristici
reologice similare. Grosimea filmelor rezultate s-a situat în intervalul 7- 40 nm.
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Ce(EDTA)-PEI+

YSZ

Figura 5.7 Unghiul de contact al soluţiei precursoare de concentraţie 0.1M depus pe substrat
monocristalin de YSZ

5.4 Caracterizarea gelului precursor (CeEDTA)-PEI+
5.4.1 Spectroscopie în infraroşu
Gelul precursor (CeEDTA)-PEI+ a fost obţinut prin uscarea soluţiei precursoare în
etuva încălzită la temperatura de 120 oC. În figura 5.8 sunt prezentate spectrele în infraroşu
ale gelului precursor şi comparate cu cele ale reactanţilor: azotatul de ceriu, EDTA şi PEI.

Figura 5.8 Spectrele FT-IR ale reactanţilor şi al gelului precursor
Analizând spectrul de vibraţie al soluţiei de depunere, regiunea corespunzătoare
numerelor de undă 3600-3200 cm-1 este atribuită vibraţiilor de întindere νO-H şi νN-H. În
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regiunea 1700-1500 cm-1, cele mai intense benzi de vibraţie se datorează grupării carboxil din
EDTA. Vibraţiile caracteristice legăturii COO- din gelul precursor apar la numere de undă
mai mici datorită complexării ionului metalic [6]. De asemenea, se poate observa şi prezenţa
grupării ionului NO3- prin modurile de vibraţie de la numerele de undă 1631, 1444 şi 1297
cm-1.
5.4.2 Cromatografie ionică
Soluţia precursoare obţinută după procesul de ultrafiltrare a fost caracterizată cu
ajutorul cromatografiei ionice. În acest tip de cromatografie, anionii sau cationii sunt legaţi de
o fază staţionară solidă. Ionii de sarcină opusă ai soluţiei sunt atraşi de faza staţionară prin
forţele electrostatice.
Analiza de cromatografie ionică a fost utilizată pentru determinarea cantitativă a
conţinutului de azotat liber NO3- din soluţia precursoare în care s-a utilizat ca agent de
neutralizare, PEI. În figura 5.9 este prezentată cromatograma ionică a soluţiei precursoare. La
timpul de retenţie TR=13.42 minute corespunzătoare ionului azotat, concentraţia acestuia este
de 50 %. Ea a fost calculată utilizând curba de calibrare din inserţia figurii 5.9, ceea ce
înseamnă că ionul azotat a reacţionat cu PEI. Prin urmare, doar jumătate din cantitatea de
azotat a trecut prin filtru.

NO3-

Figura 5.9 Analiza de cromatografie ionică a soluţiei precursoare
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5.4.3 Analize termice TG-DTA
Analiza termică TG–DTA a gelului precursor, (Fig. 5.10) în atmosferă de oxigen şi
azot evidenţiază variaţia masei cu temperatura şi respectiv, efectele endo- şi exoterme care
însoţesc transformările. Pentru a obţine informaţii cu privire la procesul de descompunere a
filmelor depuse şi pentru stabilirea unui program de tratament termic adecvat pentru filmele
subţiri, s-a efectuat analiza termică TG-DTA a gelului precursor în atmosferă de oxigen şi
azot, la un debit de gaz de 0.6 l/min. Atât prezenţa polimerului, cât şi a grupării azotat din
gelul precursor a dus la o scădere a temperaturilor de descompunere.
Azotaţii sunt agenţi oxidanţi puternici şi, în plus, în prezenţa simultană a materiei
organice în exces creează condiţii favorabile de ardere. În curbele TG-DTA au fost
înregistrate două regiuni active de temperatură atât în atmosferă de oxigen, cât şi în atmosferă
de azot. În intervalul de temperatură de 50-300 oC, la aproximativ 250 °C, pierderea de
greutate de 5 % este asociată deshidratării gelului precursor. În a doua regiune de temperatură,
între 250 - 370 °C are loc arderea polimerului, descompunerea azotaţilor şi formarea Ce2O3
[10].

Figura 5.10 Curbele TG-DTA ale pulberii precursoare tratată termic în atmosferă de O2
şi de N2
În analiza TG a gelului precursor tratat termic în atmosferă de oxigen, a fost
înregistrată o creştere în masă, cauzată de oxidarea ionului de Ce3+ la Ce4+.
În atmosfera oxidantă, procesul de descompunere a gelului precursor se finalizează la
temperatura de 370 °C şi rezultă un reziduu de aproximativ 18 % din masa iniţială, în
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comparaţie cu atmosfera inertă unde, la aceeaşi temperatură, descompunerea nu este
finalizată.
Principalele diferenţe înregistrate la analiza TG a gelului precursor efectuată în
atmosferă de O2 faţă de analiza efectuată în atmosferă de N2 sunt următoarele:
a) la temperatură scazută, în intervalul 290-370 °C, pierderea de masă este de 40 % din
masa iniţială a precursorului, în timp ce în atmosferă de O2 ajunge la 80 %;
b) după procesul de descompunere de temperatură scăzută, pierderea de masă continuă
să aibă loc până la 650 °C. Acest proces nu există pentru precursorul tratat termic în
atmosferă de O2;
c) cantitatea de căldură generată în timpul procesului de descompunere la temperatură
scăzută datorată modificării precursorului este mai mică în atmosferă de azot. Cantitatea de
căldură schimbată şi suprafaţa peak-ului din curba DTA sunt proporţionale. Dacă se
integrează semnalul procesului exoterm de pe curba DTA până la 400 °C în atmosferă de N2
s-a realizat un schimb de căldura de 168 °C·s/mg, în timp ce în atmosferă de O2, s-a înregistrat
un schimb de căldură de 564 °C·s/mg. Este de menţionat că există o corespondenţă cantitativă
între valorile cantităţilor de caldură, astfel valori mari ale căldurii schimbate indică un grad
mai mare de oxidare a moleculelor corespunzătoare părţii organice.
Poate cel mai important aspect al procesului PAD este descompunerea termică a
polimerului. PEI protejează metalele de o condensare prematură şi permite formarea de filme
omogene. Analiza termică a polimerului PEI furnizează informaţii importante pentru
simularea tratamentului termic al filmului precursor (Fig. 5.11 a). Analiza TG-DTA a
polimerului a fost realizată în atmosferă de O2, la un debit de 0.6 l/min. Pierderea de masă
abruptă din intervalul de temperatură 314-332 ºC coincide cu intervalul de descompunere a
precursorului (CeEDTA)-PEI+.
Cu toate că, pierderea de masă nu se termină în acest stadiu, deoarece un alt proces de
descompunere, mult mai lent, continuă până la 570 °C. Curba DTG are aceeaşi formă cu cea a
DTA, evidenţiată printr-un peak îngust la temperatura de 332 °C. Suprafaţa peak-ului oferă
informaţii cantitative asupra masei substanţei reactive, iar pentru o anumită cantitate de
substanţă reactivă, furnizează informaţii asupra efectului termic al transformării.
Figure 5.11 b prezintă curbele MS ale polimerului PEI analizate în atmosferă de
oxigen. Se observă că detecţia semnalului corespunzator apei evoluează în paralel cu scăderea
presiunii parţiale de oxigen.
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(a)
(b)
Figura 5.11 Analizele termice TG-DTA (a) şi DTG-MS ale polimerului polietileniminei (PEI)
tratată termic în atmosferă de O2 (b)
Surprinzător este că degajarea de CO2 are loc la o temperatură mult mai mare (<500
o

C), în care posibilitatea ca atomii de carbon să rămană sub formă de reziduu nu este

favorizată. Este de menţionat faptul că în urma analizelor termice efectuate pe polimer nu s-au
observat reziduuri de carbon.

5.5 Depunerea şi tratamentul termic al filmelor de CeO2
Pregătirea substraturilor pentru depunere s-a făcut prin spălare cu izopropanol şi
acetonă, într-o baie cu ultrasunete timp de 10 minute, după care substraturile au fost uscate
într-un flux de azot. Această spălare a fost necesară pentru a îndeparta orice urmă de
impuritate de pe suprafaţă. Soluţia precursoare a fost depusă prin centrifugare pe substraturi
oxidice monocristaline de (001)YSZ, la 6000 rpm, timp de 2 minute.
După depunere, probele au fost tratate termic într-un cuptor tubular de cuarţ, până la
1000 oC, timp de 8 ore, pentru a permite finalizarea creşterii epitaxiale a precursorului.
Răcirea s-a realizat cu aceeaşi viteză, până la temperatura camerei (Fig. 5.12). Cristalizarea
filmului a fost efectuată atât în atmosferă inertă (N2), cât şi în oxigen (O2) la un debit de gaz
de 0.6 l/min.
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Figura 5.12 Diagrama de tratament termic a filmelor subţiri de CeO2
Aceste condiţii de depunere conduc la creşterea filmelor subţiri de CeO2 cu o grosime
finală cuprinsă în intervalul de 10-40 nm, determinată prin măsurători de elipsometrie.
Deşi filmul şi substratul au structuri similare, filmul poate suferi o instabilitate
morfologică indusă de temperatură, datorită tensiunii la interfaţă asociat cu nepotrivirea
parametrului de reţea, conducând la formarea spontană a filmelor discontinue [7-8].

5.6 Caracterizarea filmelor subţiri de CeO2
5.6.1 Influenţa agentului de complexare asupra filmelor subţiri de CeO2
Există două opţiuni pentru creşterea pH-ului soluţiei precursoare în scopul de a obţine
complexarea cantitativă a Ce3+ cu EDTA şi de a atinge o eficienţă mare de retenţie după
procesul de ultrafiltrare. Filmele subţiri de CeO2 au fost depuse pe substraturi monocristaline
de YSZ din soluţii în care s-au utilizat diferiţi agenţi de complexare, după cum urmează:
5.6.1.1 Filme subţiri de CeO2 depuse din soluţia precursoare în care pH-ul fost ajustat cu
NH4OH
Pentru a studia influenţa tratamentului termic asupra comportamentului de creştere a filmelor
subţiri de CeO2, acestea au fost caracterizate prin difracţie de raze X 2D în configuraţie θ-2θ.
Indexarea reflexiilor s-a bazat pe parametrul de reţea (5.41 Å) a structurii cubice de tip
fluorină a CeO2. Analizele de difracţie de raze X a filmelor subţiri de CeO2 crescute pe
substraturi monocristaline de (100)YSZ şi tratate termic la 800 şi 1000 oC sunt prezentate în
figura 5.13 a.
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Difractogramele de raze X prezintă doar reflexiile de tipul (h00) indicând faptul că
toate filmele sunt orientate cu axa c perpendiculară pe substrat. Creşterea epitaxială este
facilitată de faptul că atât substratul YSZ, cât şi ceria au structură cubică de tip fluorină şi
prezintă o nepotrivire a parametrului de reţea mică, şi anume de 5.5%.

(a)
(b)
Figura 5.13 Difractogramele filmelor de CeO2 depuse substraturi YSZ tratate termic la
temperaturile de 800 şi 1000 oC 8h, în atmosferă O2 (a); integrata 2D–XRD (χ = 54o) pentru
planele (111)CeO2 şi (111)YSZ (b)
Deoarece în ambele cazuri intensitatea peak-ului (200)CeO2 este mică, pentru verificarea
creşterii epitaxiale s-a măsurat şi integrata în hi (χ) cu ajutorul difracţiei de raze X 2D pentru
planele (111)CeO2 şi (111)YSZ la un unghi χ de 54o (Fig. 13 b) care demonstrează că filmele
de CeO2/YSZ sunt crescute epitaxial.
Analiza AFM a fost folosită pentru caracterizarea morfologică a filmelor de CeO2
depuse pe substraturi monoristaline de (100)YSZ. Imaginile AFM ale filmelor
CeO2/(100)YSZ şi planarităţile corespunzătoare sunt prezentate în figura 5.14 a şi b.
Imaginile care ilustrează planaritatea au fost obţinute după definirea acesteia ca fiind deviaţia
cu mai puţin de 1.5 nm (o treime din parametrul de reţea al CeO2 abatere de la suprafaţă plană
obţinută prin AFM. Cu acest prag, o imagine mască o fost aplicată măsurătorii AFM
originale. Imaginea rezultată este afişată în două culori: albastru corespunde zonei netede, iar
negru corespunde zonei rugoase. Procedura poate fi aplicată la orice fel de suprafaţa pentru a
extrage informaţii cu privire la fracţiile de zone plane.
Această metodă de calcul a suprafeţei a fost elaborată în cadrul laboratorului de Ştiinţa
Materialelor, ICMAB, Barcelona, Spania [9]. Grosimea acestor filme se situează în jurul
valorii de 10 nm, aşa cum rezultă din măsurătorile de elipsometrie.
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Figura 5.14 Imaginile AFM şi planarităţile corespunzătoare filmelor de CeO2/(100)YSZ,
tratate termic la 800 oC (a) şi 1000 oC (b), timp de 8h în atmosferă de O2
Din imaginile SEM (Fig. 5.15) realizate cu rezoluţii diferite se observă de asemenea,
că filmul subţire de CeO2 tratat termic la 1000 oC, prezintă o distribuţie omogenă a
cristalitelor, însă filmul nu este continuu.

Figura 5.15 Microfotografiile SEM (10 and 160 kx) a filmului de CeO2/YSZ tratat termic la
1000 oC, timp de 8h, în atmosferă de O2
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5.6.1.2 Filme subţiri de CeO2 depuse din soluţia precursoare în care pH-ul a fost ajustat cu
PEI
Deoarece după procesul de ultrafiltrare soluţia precursoare obţinută conţine încă
grupări de azotat liber, s-a încercat creşterea randamentului soluţiei precursoare, după etapa
de ultrafiltrare, prin schimbarea agentului de neutralizare. Astfel, dacă se foloseşte alt agent
de complexare, precum PEI, din volumul iniţial al soluţiei de 5 ml de concentraţie 0.14 M,
după ultrafiltrare se obţine 1.1 ml. Acest volum este mai mare decât în cazul în care pH-ul
soluţiei a fost ajustat cu NH4OH (0.8 ml), astfel creşte şi concentraţia soluţiei de la 0.07 la 0.1
M, deci fracţia reţinută după procesul de ultrafiltrare este mai mare. Filmele de CeO2 depuse
dintr-o astfel de soluţie au fost caracterizate structural şi morfologic.

Figura 5.16. Scanarea θ-2θ pentru filmele de CeO2/YSZ tratate termic la (a) 1000 oC, (b)
pirolizat în aer şi cristalizat la 1000 oC şi (c) introdus direct în cuptorul încălzit la 1000 oC
(stânga); integrata 2D–XRD (hi = 54o) pentru planele (111)CeO2 şi (111)YSZ (dreapta)
Figura 5.16 a prezintă scanarea θ-2θ a filmului CeO2/YSZ care relevă o bună textură a
filmului. Intensitatea (200)CeO2 este mai mare pentru probele obţinute din soluţia precursoare
în care pH-ul a fost ajustat cu PEI datorită creşterii concentraţiei după operaţia de ultrafiltrare
şi, implicit, a grosimii filmelor.
Scanarea θ-2θ pentru filmele de CeO2/YSZ la care s-au aplicat diferite tratamente
termice prezintă doar maximele de tipul planelor (h00) demonstrând faptul că filmele sunt
crescute epitaxial. Măsurarea integratei hi cu ajutorul analizei 2D-XRD (GADDS), pentru
planele (111)CeO2 şi (111)YSZ la un unghi hi (χ) de 54o (Fig. 5.16 dreapta) demonstrează că
filmul de CeO2 este crescut epitaxial. Cristalizarea avansată se observă prin intensitatea mai
mare a peak-ului (200)CeO2 pentru filmul de CeO2 obţinut prin introducerea directă la
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temperatura de 1000

o

C, datorită creşterii porozităţii, respectiv a grosimii filmului.

Tratamentul termic la 1000 °C în atmosferă de oxigen îmbunătăţeşte mobilitatea atomilor în
filmul de CeO2 şi elimină cristalitele dezorientate, permiţând astfel să crească cristalite
epitaxiale la suprafaţă.
Figura 5.17 prezintă imaginile AFM pentru filmele subţiri de CeO2 obţinute cu diferite
tratamente termice la temperatura de cristalizare de 1000 oC.
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Figura 5.17 Imaginile AFM ale filmelor de CeO2/YSZ tratate termic la: (a) 1000 oC, (b) pirolizat
în aer şi cristalizat la 1000 oC şi (c) direct introdus în cuptorul preîncălzit la 1000 oC şi
planarităţile corespunzătoare
Este de menţionat că valorile rugozităţii sunt mai mici decât în cazul filmelor obţinute
din soluţia în care s-a folosit ca şi agent de neutralizare NH4OH. Astfel, filmul tratat termic în
condiţii standard la 1000 oC, are grosimea de aproximativ 7 nm, filmul de CeO2 pirolizat pe
plita încălzită la 350 oC şi apoi cristalizat la 1000 oC este de 8.3 nm, iar filmul direct introdus
în cuptorul preîncălzit la 1000 oC, de 11.6 nm. La unele filme rugozitatea rms este mai mică
de 1 nm şi planaritatea > 90 % (Fig. 5.17 a). Această valoare este apropiată cu a filmului
obţinut din soluţia precursoare neutralizată cu NH4OH şi cristalizat la 1000 oC. Cu toate
acestea, atunci când se utilizează agentul de neutralizare PEI, dimensiunile de cristalite sunt
mai mici, situându-se în intervalul de 40-80 nm (Fig. 5.17 a). Aceste valori sunt promiţătoare
pentru creşterea în continuare a stratului supraconductor de YBCO.
Piroliza pe plita încălzită (control aproximativ al temperaturii) şi cristalizarea la 1000
o

C a filmului de CeO2 conduce la obţinerea de cristalite mai mari şi mai faţetate (> 100 nm)

(Fig. 5.17 b), comparativ cu filmul de CeO2 tratat termic la 1000 oC. Cu toate acestea,
planaritatea calculată este în jur de 70 % (Fig. 5.17 c). Prin introducerea directă a filmului în
cuptorul preîncălzit la 1000 oC, filmul de CeO2 devine mai poros decât în cazurile precedente,
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cu o valoare a planarităţii destul de mică, anume de 20 %, şi cu o valoare a rugozităţii,
rms=4,97 nm.

Figura 5.18 Dependenţa planarităţii de tratamentul termic
În figura 5.19 a şi b imaginile SEM prezintă morfologia corespunzătoare filmelor
subţiri de CeO2/(100)YSZ tratate termic în mod diferit. Acestea ilustrează faptul că filmul de
CeO2 cristalizat la 1000 oC, timp de 8h, în atmosferă de O2 nu este continuu, cel mai probabil
datorită grosimii mici (7 nm), iar filmul obţinut prin introducerea directă în cuptorul
preîncălzit la 1000 oC are o grosime de 20 nm.

(a)

(b)

10 μm
Figura 5.19 Imaginile SEM la valori diferite ale rezoluţiei ale filmelor de CeO2/YSZ pirolizate în
aer şi cristalizat la 1000 oC (a) direct introdus în cuptorul încălzit la 1000 oC (b)
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Mai mult, se observă că acest film nu este continuu pe toată suprafaţa substratului, fapt cauzat
de tratamentul termic mult prea violent pentru conţinutul ridicat al materiei organice din
soluţia precursoare. Imaginile SEM arată că filmele sunt omogene, nu prezintă crăpături, însă
filmele sunt discontinue.
Prezenţa unor peak-uri bine definite la un interval unghiular de 90o demonstrează o
orientare în plan a cristalitelor cub pe cub. Peak-urile (111)CeO2 şi (111)YSZ, identificate la
2θ=28.7o şi respectiv 2θ=30.2o, sunt localizate la aceleaşi valori φ, care corespund structurii
cubice de tip fluorină, cu următoarea relaţie de epitaxie: CeO2[100]||YSZ[100].
(a)

(111)CeO2

(b)

χ

(111)YSZ

φ
Ф

Figura 5.20 Figurile polare ale filmului de (111)CeO2 (a) şi ale substratului (111)YSZ (b)
Figurile polare efectuate pentru filmul (111)CeO2 arată că filmul este orientat în plan.
Gradul de orientare în plan a cristalitelor a fost determinat printr-o scanare în φ prin polii
(111).

Figura 5.21 Scanarea în phi a filmului de CeO2
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Lăţimea la semiînălţime (FWHM) a Φ-scan este de 2.54o. Astfel, s-a demonstrat că
filmul de CeO2 (obţinut printr-un tratament termic standard) creşte epitaxial pe substrat
monocristalin de YSZ.
Pentru verificarea creşterii unei arhitecturi supraconductoare, un film de YBCO-TFA a
fost crescut deasupra stratului tampon de CeO2. Soluţia precursoare de YBCO-TFA a fost
preparată pornind de la precursori de tip trifluoroacetaţi, brevetată de grupul de cercetare de la
ICMAB [10]. Figura 5.22 prezintă difractograma (XRD2) filmului de YBCO-TFA depus pe
filmul de CeO2/YSZ tratat termic la 1000 oC în atmosferă de oxigen. În analiza XRD2, utilă
pentru posibilitatea de a detecta simultan într-un singur cadru 2θ-χ atât fracţia epitaxială, cât şi
cea policristalină, spoturile indică creşterea orientată a unui film, în timp ce inelele de
difracţie (nu se observă în acest caz) indică faptul că există o anumită cantitate de cristalite
policristaline. Posibilitatea de a detecta într-o singură analiză 2θ-χ acelaşi reflexii
corespunzătoare unor domenii cristalografice distincte prezente în film, a fost foarte utilă
pentru a cuantifica fracţiunea din fiecare domeniu, epitaxial sau policristalin.
Din analiza de difracţie de raze X se poate observa că pe lânga reflexiile
corespunzătoare substratului YSZ, sunt prezente doar maximele de difracţie de tipul (00l),
ceea ce înseamnă că filmul este orientat cu axa a perpendiculară pe filmul de CeO2, fără
niciun semn de creştere policristalină.

Figura 5.22 Difractograma (XRD2) a filmului de YBCO –TFA depus pe filmul CeO2/YSZ
În plus, se pot observa reflexiile corespunzătoare ale BaCeO3 (BCO). Ceratul de bariu
se formează, de obicei, când filmul de YBCO creşte pe un strat tampon de CeO2 şi prezenţa
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lui poate duce la degradarea proprietăţilor supraconductoare ale filmului de YBCO. Formarea
perovskitului de BCO la interfaţa stratului tampon de CeO2 şi filmul supraconductor de
YBCO a fost pusă în evidenţă şi de Wang şi colaboratorii [11].
În figura 5.23 este prezentată suprafaţa filmului de YBCO-TFA depus pe stratul
tampon de CeO2 crescut în condiţii standard de tratament termic, pe substat monocristalin de
(100)YSZ analizată cu ajutorul microscopului electronic de baleiaj. Planaritatea filmului de
CeO2 cristalizat la 1000 oC în atmosferă de O2 este de 92 %. Filmul de YBCO prezintă doar
cristalite orientate cu axa c perpendiculară pe filmul de CeO2. Este de menţionat faptul că nu
se observă critalite orientate cu axa a perpendiculară pe film, care ar conduce la degradarea
proprietăţilor de transport al filmului de YBCO.
Prin urmare, se poate trage concluzia că filmul de CeO2 este un bun „template” pentru
creşterea stratului supraconductor de YBCO. Porii observaţi la suprafaţă filmului în imaginile
SEM se datorează faptului că stratul tampon de CeO2 prezintă o rugozitate de 0.76 nm şi cel
mai probabil, aceasta porozitate se transferă mai departe şi filmului supraconductor de YBCO.
Diferenţa dintre metodele de depunere a filmelor, cele fizice PLD şi cele chimice
CSD, induce morfologii diferite ale filmelor. În cazul metodelor fizice se obţine o suprafaţă
mai bună şi implicit cu valori mai mari ale densităţilor de curenţi critic ale filmului
supraconductor, însă prezintă ca principal dezavantaj, costurile de obţinere mult mai ridicate
şi ratele mici de depunere.

Figura 5.23 Imaginile SEM ale filmului de YBCO –TFA depus pe filmul CeO2/YSZ, la măriri
diferite
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Caracterizarea electrică a arhitecturii YSZ/CeO2/YBCO
Densitatea de curent critic s-a măsurat cu ajutorul dispozitivului de interferenţă
cuantică SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) (Fig. 5.25). S-a măsurat
momentul magnetic al filmului de YBCO în funcţie de temperatură. Valoarea curentului critic
s-a calculat prin aplicarea modelul Bean [12], pentru o grosime a filmului de YBCO-TFA de
250 nm, crescut pe filmul CeO2/YSZ, astfel densitatea de curent critic a filmului
YBCO/CeO2/YSZ este de 0.32 MA/cm2.

Figura 5.25 Dependenţa densităţii de curent critic de temperatură
O altă cauză a porilor observaţi la suprafaţa filmului de YBCO se datorează faptului că
acesta nu creşte epitaxial pe substraturile monocristaline de (100)YSZ. Acest fapt este
confirmat de analizele de difracţie de raze X realizate pe filmul de YBCO crescut direct pe
substrat de (100)YSZ (Fig. 5.24 a). Fracţia policristalină este evidenţiată prin inelele de
difracţie observate în analiza de difracţie 2D de tip GADDS. De asemenea, în imaginile SEM
(Fig. 5.24 b) se poate observa porozitatea ridicată a filmului precum şi prezenţa cristalitelor
orientate cu axa a perpendiculară pe substrat, care confirmă creşterea policristalină a filmului
supraconductor crescut pe substrat de (100)YSZ.
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(a)
(b)
Figura 5.24 Analiza de difracţie de raze X (XRD2) (a) şi imaginea SEM a filmului de YBCO
crescut pe substrat monocristalin de (100)YSZ (b)

Filmele subţiri de CeO2/YSZ discutate în subcapitolele anterioare au fost analizate prin AFM
în diferite zone ale suprafeţei şi s-a observat faptul că filmele prezintă diferenţe mari ale
valorilor rugozităţii. În scopul îmbunătăţirii omogenităţii morfologiei, în soluţia de depunere
s-a adăugat etanol. Astfel, filmele subţiri de CeO2/YSZ obţinute din aceasta soluţie sunt
prezentate în subcapitolele ce urmează.
5.6.2 Influenţa tratamentului de piroliză realizată în diferite atmosfere asupra morfologiei
Prin corelarea analizelor termice TG-DTA cu analizele de difracţie de raze X ale
filmelor s-a stabilit pentru creşterea filmelor de CeO2/YSZ la temperaturi de tratament termic
mici. Prin aceasta se verifică temperatura la care apar discontinuităţi în film. Astfel, într-o
primă fază, un film de CeO2 s-a tratat termic la 400 oC în atmosferă de O2, temperatura la care
descompunerea termică a gelului precursor este completă şi un al doilea film, la temperatura
de 600 oC, în atmosferă de N2. Temperatura de 600 oC pentru tratamentul termic în atmosferă
inertă a fost aleasă pentru ca descompunerea termică a gelului precursor are loc mai lent în
comparaţie cu descompunerea în atmosferă oxidantă.
Rezultatele analizelor de difracţie de raze X sunt prezentate în figura 5.24. n niciunul
din cazuri nu s-a observat vreo reflexie corespunzătoare filmului de CeO2, prin urmare,
filmele nu sunt cristalizate. Pentru determinarea unui de tratament termic optim de creştere a
filmelor subţiri de CeO2, un aspect la fel de important îl constituie şi morfologia filmelor.
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Figura 5.26 Difractogramele corespunzătoare filmelor pirolizate de CeO2/YSZ
Caracterizarea morfologică a filmelor subţiri de CeO2/YSZ pirolizate în atmosferă
controlată de O2 şi N2 sunt prezentate în figura 5.27.

(a)

(b)

Rms=1.20 nm

Rms=0.35 nm

N2

O2

Figura 5.27 Imaginile AFM ale filmelor de CeO2/YSZ după tratamentul de piroliză realizat în
diferite atmosfere
Se observă că filmul tratat termic în atmosferă de O2 este discontinuu încă de la
temperatura de 400 oC, comparativ cu filmul tratat termic la 600 oC în atmosferă inertă, care
este continuu. Se cunoaşte faptul că reacţia azotaţilor cu materia organică este putermic
exotermă, putând fi responsabilă de discontinuităţile din film prin „craterele”care le formează.
În plus, rugozitatea celor două filme de CeO2/YSZ pirolizate este un indicator al calităţii
suprafeţei. Filmul tratat termic în atmosferă de O2 la temperatura de 400 oC prezintă o valoare
a rugozităţii de 1.20 nm, mult mai mare decât filmul pirolizat în atmosferă de N2 (0.35 nm).
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5.6.3 Efectul atmosferei de cristalizare - N2 asupra morfologiei
Deoarece filmul pirolizat în atmosferă inertă de azot prezintă o suprafaţă mai continuă
şi cu o valoare a rugozităţii mult mai mică (rms=0.35 nm) la temperatura de 600 oC,
comparativ cu filmul de CeO2 pirolizat în O2 (rms=1.20 nm), tratamentul termic aplicat în
continuare a fost integral în atmosferă de N2 în vederea obţinerii de filme cu proprietăţi
structurale şi morfologice performante.
Caracterizarea structurală a filmelor de CeO2 depuse pe substraturi monocristaline de
(100)YSZ şi tratate termic la 1000 oC cu şi fără piroliză în atmosferă inertă sunt prezentate în
figura 5.28. Se poate observa prezenţa planelor de tipul (200)CeO2 şi absenţa celor de tipul
(111)CeO2 corespunzătoare fracţiei policristaline, ceea ce înseamnă că filmul este orientat.
Deşi peak-ul (200)CeO2 este observabil, intensitatea lui este mică şi, ca urmare, procesul de
cristalizare nu este complet. Acest fapt este datorat atmosferei inerte utilizate pentru
cristalizarea filmelor.

Figura 5.28 Difractogramele de raze X a filmelor subtiri de CeO2/YSZ tratate termic în
atmosferă de N2
Caracterizarea morfologică prin AFM este prezentată în figura 5.29. Comparând
imaginile AFM obţinute pentru cele două filme de CeO2/YSZ tratate termic în atmosferă de
N2, nu se observă o diferenţă majoră în ceea ce priveşte omogenitatea şi nici rugozitatea
filmelor. Profilele scanate ale imaginilor AFM oferă în acest caz informaţii cu privire la forma
cristalitelor. Prin urmare, tratamentul termic standard aplicat filmului de CeO2/YSZ în
atmosferă de N2, indică formarea de cristalite faţetate, în timp ce filmul pirolizat înainte de
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tratamentul termic de cristalizare prezintă cristalite mai mici, fapt confirmat şi de difracţia de
raze X, care arată că acest film nu are un grad avansat de cristalizare.
Datorită grosimii mici (7 nm), filmul de CeO2 prezintă pori la suprafaţă. Investigarea
suprafeţei prin AFM arată faptul că porii străpung filmul până la substrat. În ambele cazuri
studiate grosimea filmelor studiate este de aproximativ 15 nm.

a)

b)

Rms=4.39 nm

Rms=3.23 nm

Figura 5.29 Imaginile AFM ale filmelor de CeO2/YSZ tratate termic în atmosferă de N2 a) la
1000 oC, b) pirolizat la 350 oC şi cristalizat la 1000 oC
În cazul în care filmele subţiri de CeO2 sunt tratate termic în altă atmosferă decât
oxigen, posibilitatea sa rămână carbon la limita dintre cristalite este destul de ridicată [13].
Din moment ce, în acest caz tratamentul termic este aplicat intregal în atmosferă inertă s-a
verificat prezenţa probabilă a carbonului din film prin analiza de spectroscopiei în infaroşu Si
rezultatele s-au comparat cu cele obţinute pe filmul de CeO2/YSZ tratat termic doar în
atmosferă de O2 (Fig. 5.30). Banda de vibraţie puţin sesizabilă de la numărul de undă 1734
cm-1, corespunde grupării carboxil C=O datorată grupării acetat şi este întâlnită doar în cazul
filmului tratat în atmosferă de N2.
Concentraţia de reziduuri de carbon ce rămâne după descompunerea precursorului de
ceriu la temperatura de 1000 oC este prea mică pentru a influenţa procesul de creştere
epitaxială sau pentru a produce reducerea Ce4+. Cu toate acestea, atunci când filmul este
încălzit în atmosferă de N2, la o temperatură mai ridicată, atomii de carbon tind să reducă ionii
Ce4+ → Ce3+ determinând într-o creştere neaşteptată a intensităţilor planelor de difracţie [14].
Reducerea ionului de ceriu Ce4+ în Ce3+ este deosebit de dăunătoare pentru cristalizarea
filmelor cu rol de strat tampon [15]. Conţinutul de carbon fiind mic în filmul de CeO2 tratat
termic doar în atmosferă inertă, aceasta constatare nu este valabilă în cazul nostru. Prezenţa
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carbonului în filmul de CeO2 poate interfera cu formarea fazei supraconductoare, ceea ce
conduce la deteriorarea proprietaţilor de transport.

Figura 5.30 Spectrul în IR al filmelor de CeO2/YSZ tratate termic în diferite atmosfere;
Inserţie: mărirea zonei din intervalul numerelor de undă 2000-1500 cm-1
5.6.4 Studiul creşterii filmelor de CeO2/YSZ pirolizate în atmosferă de N2 şi cristalizate în O2
Cele mai promiţătoare rezultate în vederea obţinerii filmelor subţiri de CeO2 pe
substraturi monocristaline de (100)YSZ, cu rol de strat tampon în arhitecturile
supraconductoare sunt cele la care s-a aplicat tratamentul standard de creştere până la
temperatura de 1000 oC în atmosferă de O2. Dintre filmele pentru care s-a aplicat tratamentul
de piroliză în atmosferă de azot sau oxigen, filmul epitaxial de CeO2 tratat în azot prezintă
proprietăţi morfologice mai bune, datorită, suprafeţei continue şi a omogenităţii ridicate. În
acest sens, s-a încercat creşterea filmelor de CeO2 prin aplicarea unui nou tratament termic în
două etape (Fig. 5.31 a), şi anume piroliza în atmosferă de azot până la temperatura de 600 oC
şi cristalizarea în atmosferă de oxigen până la 1000 oC, timp de 8h. Fluxul de gaze (N2 şi O2)
s-a menţinut la acelaşi debit de 0.6 l/min.
Analizele de difracţie de raze X corespunzătoare filmelor de CeO2/YSZ obţinute din
soluţii precursoare de concentraţii diferite 0.1 M şi 0.2 M sunt prezentate în figura 5.31 b . Se
poate observa că filmele de CeO2 au crescut epitaxial, acest fapt fiind confirmat de prezenţa
doar a maximelor de difracţie corespunzătoare planelor de tipul (h00) ale oxidului de ceriu.
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(a)
(b)
Figura 5.31 Diagrama de tratament termic (a); difractogramele de raze X ale filmelor de
CeO2 obţinute din soluţii precursoare de concentraţii diferite (b)
Filmul de CeO2 obţinut din soluţia precursoare de concentraţie 0.1 M prezintă o
morfologie optimă, cu cristalite faţetate precum şi cu terase bine definite, aşa cum se observă
din profilul scanat din imaginea AFM (Fig. 5.32 a). Prin schimbarea tratamentului termic de
cristalizare a filmelor de CeO2, se variază implicit modul de creştere a cristalitelor stratului
tampon, de la unu de dimensiuni mici, la altul cu cristalite cu forme neregulate şi de
dimensiuni mari (Fig. 32 b). Filmul de CeO2/YSZ depus din soluţia precursoare de 0.1 M
prezintă o morfologie bună şi se observă prezenţa teraselor, excepţie fac zonele unde s-au
format pori de forme regulate, din cauza grosimii prea mici a filmului ~10 nm.

(a)

Rms=3.09 nm

(b)

Rms=9.07 nm

Figura 5.32 Imaginile AFM ale filmelor de CeO2/YSZ obţinute din soluţii de concentraţii
diferite 0.1 M (a) şi 0.2 M (b)
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Imaginea AFM corespunzătoare filmului de CeO2/YSZ obţinut din soluţie precursoare
de concentraţie 0.2 M şi profilul scanat al acesteia sunt prezentate în figura 5.32 b. Grosimea
filmului în acest caz creşte la valoarea de aproximativ 30 nm. Rugozitatea este destul de
ridicată, 9.07 nm. Rugozitatea suprafeţei influenţează calitatea filmului de YBCO.
Filmul de CeO2/YSZ obţinut din soluţia precursoare de 0.2 M a fost caracterizat
morfologic şi cu ajutorul microscopie SEM (Fig. 5.33). Filmul prezintă cristalite crescute
exagerat şi nu se observă o omogenitate a suprafeţei.

Figura 5.33 Imaginea SEM a filmului de CeO2/YSZ obţinut din soluţia de concentraţie 0.2M
Pentru a verifica posibilitatea obţinerii unei arhitecturi supraconductoare, peste acest
strat tampon de CeO2/YSZ obţinut din soluţia precursoare de concentraţie 0.1M s-a depus un
film de YBCO –TFA. Măsurătorile de difracţie de raze X de tipul θ-2θ (Fig. 5.34) au pus în
evidenţă faptul că filmul de YBCO a crescut epitaxial pe filmul CeO2/YSZ, fapt demonstrat
de prezenţa planelor de tipul (00l). La fel ca şi în cazul prezentat în subcapitolul 5.6, filmul
supraconductor de YBCO crescut pe filmul CeO2/YSZ, în care stratului tampon i-a fost
aplicat tratamentul standard de cristalizare la 1000 oC, se observă formarea BaCeO3.
Formarea acesui compus este caracteristică în cazul creşterii arhitecturii de tipul
YBCO/CeO2/YSZ [11].
Mai mult, difractograma de raze X relevă prezenţa planelor (200)CeO2
corespunzătoare creşterii eptaxiale a filmului, prin urmare, CeO2 nu a reacţionat total cu iomii
de Ba din filmul de YBCO.
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Figura 5.34 Difractograma de raze X a arhitecturii YBCO/CeO2/YSZ
Caracterizarea morfologică a arhitecturii YBCO/CeO2/YSZ prin SEM este prezentată
în figura 5.35. De menţionat este faptul că în această arhitectură nu se observă cristalite
orientate cu axa a perpendiculară pe substrat. Din figura 5.35 se observă că filmul de YBCO
s-a strâns pe mijlocul filmului de CeO2/YSZ. Cu toate că filmul de YBCO-TFA a fost depus
în condiţii de atmosferă controlată de N2 şi de umiditate sub 10 %, manipularea filmului din
camera de depunere la cuptor, a influenţat calitatea suprafeţei, în ciuda precauţiilor care au
fost luate.

10 μm

1 mm

10 μm

Figura 5.35 Imaginile SEM ale arhitecturii YBCO/CeO2/YSZ, la valori diferite ale rezoluţiei
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Se poate observa în figura 5.35 că se obţin morfologii diferite ale suprafeţei pentru
arhitectura YBCO/CeO2/YSZ investigată prin SEM, în funcţie de zona măsurată. Pe marginea
substratului filmul este poros, iar conţinutul de outgrowth-uri este mai ridicat, în comparaţie
cu zona scanată din mijlocul filmului.

Figura 5.36 Dependenţa densităţii de curent critic de temperatură
Densitatea de curent critic, Jc s-a masurat cu ajutorul dispozitivului SQUID (Fig.
5.36). Comparând valoarea obţinută în cazul acestei arhitecturi cu cea obţinută în subcapitolul
5.6.1, în care filmul de YBCO prezintă o suprafaţă mult mai bună, cu conţinut redus de pori,
se observă o scădere a densităţii de curent critic, fapt datorat morfologiei filmului de YBCO.
Faţă de alte date de literatură pentru filmele subţiri obţinute prin metode chimice, rezultatele
pot fi considerate încurajatoare.
5.6.5 Efectul creşterii concentraţiei soluţiei precursoare asupra morfologiei
Dacă se consideră soluţia precursoare cu concentraţia de 0.1 M şi soluţia precursoare
de concentraţie 0.2 M şi se aplică tratamentul standard de creştere a filmelor subţiri de
CeO2/YSZ în difractograma de raze X se observă că filmul este crescut epitaxial, fără nicio
urmă de fracţie policristalină. Pentru obţinerea unei suprafeţe continue a filmului de CeO2 sau depuns succesiv două straturi de CeO2/YSZ, cu tratament de piroliză intermediar la 600 oC.
Figura 5.37 prezintă difractogramele de raze X ale filmelor obţinute din soluţia
precursoare de concentraţie 0.2 M. Filmul de CeO2 obţinut cu tratament termic standard,
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prezintă planele de tipul (h00) corespunzătoare creşterii epitaxiale, dar nu la fel de intense ca
şi în cazul filmului de CeO2 depus în două straturi, cu tratament de piroliză intermediar la
temperatura de 600 oC în atmosferă de azot şi apoi cristalizat la 1000 oC în atmosferă de
oxigen, demonstrând că filmul este orientat, cu un grad de epitaxie mult mai avansat.

Figura 5.37 Analizele de difracţie de raze X ale filmelor de CeO2/YSZ obţinute din soluţia
precursoare de concentraţie 0.2 M
Morfologia suprafeţei filmului de CeO2/YSZ aplicat într-un singur strat obţinut din
soluţia precursoare de concentraţie 0.2 M caracterizată cu ajutorul microscopiei de forţă
atomică este prezentată în figura 5.38. Aria scanată de dimensiunea 5x5 µm are o rugozitate
de 2.45 nm şi o valoare a planarităţii de aproximativ 70 %, însemnând că filmul de CeO2 este
neted, fiind optim pentru creşterea ulterioară a stratului supraconductor de YBCO.

Rms=2.45 nm

Planaritatea=70.7 %

Figura 5.38 Imaginea AFM a filmului de CeO2/YSZ obţinut din soluţia precursoare de
concentraţie 0.2 M
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Este de notat faptul că filmul astfel obţinut este continuu şi epitaxial.
Calitatea filmului a fost un motiv în plus pentru măsurarea grosimii lui. Astfel, s-au
utilizat trei metode de determinare a grosimii filmelor dintre care două au prezentat aceeaşi
valoare. Acestea sunt după cum urmează: măsurători spectroscopice de elipsometrie prin
fitarea parametrilor (lungime de undă şi indice de refracţie) prin care s-au obţinut 20 nm, prin
profilometrie a rezultat o grosime de 30 nm, iar prin reflectometrie valoarea grosimii filmului
este de 30 nm. Se poate spune că filmul indică o grosime de 30 nm.

300 μm

2 μm

Figura 5.39 Microfotografiile SEM ale filmului de CeO2/YSZ obţinut din soluţia precursoare
de concentraţie 0.2 M, la valori diferite ale rezoluţiei

O serie de imagini SEM (Fig. 5.39) au fost realizate pentru a caracteriza şi compara
morfologia şi dimensiunea cristalitelor filmelor de CeO2, precum şi pentru a elucida
mecansimul de creştere a filmelor. Filmele obţinute sunt continue, omogene şi prezintă
impurităţi datorate procesului de depunere.
Figura 5.40 a prezintă imaginea AFM a filmului de CeO2 obţinut prin depunerea
succesivă a două straturi cu tratament de piroliză intermediar la 600 oC, iar figura 5. 39 b,
indică morfologia filmului după tratamentul de cristalizare la temperatura de 1000 oC, timp de
8h. Se poate observa că după depunerea succesivă a două straturi cu tratament de piroliză
intermediar, filmul prezintă o rugozitate mică, de numai 0.72 nm, iar după tratamentul final de
cristalizare, 4.13 nm. Această valoare a rugozităţii medii pătratice este destul de mare şi este
datorată condiţiilor de tratament temic (viteză de încălzire, atmosferă, debit de gaz, palier de
menţinere) de la temperatura de 600 oC la 1000 oC.
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Cu toate că intensitatea reflexiei corespunzătoare planelor (200)CeO2 este mult mai
intensă (fapt datorat şi grosimii filmului ~30 nm, măsurat prin elipsometrie) în comparaţie cu
toate filmele prezentate anterior, filmul nu este continuu. Acest fapt, poate fi explicat prin
conţinutul ridicat de materie organică din soluţia precursoare, astfel, tratamentul termic aplicat
este prea „violent” şi nu este adecvat pentru obţinerea de filme continue

(a)

(b)

Rms=0.72 nm

Rms=4.13 nm

Figura 5.40 Imaginile AFM ale filmelor de CeO2/YSZ cu (a) două straturi după tratamentul
de piroliză (b) şi după cristalizare
5.6.6 Influenţa tratamentului termic termic realizat în două etape asupra morfologiei
Deşi filmul din cazul precedent obţinut într-un singur strat prezintă proprietăţi structurale şi
morfologice bune, pentru a obţine o cristalizare avansată a filmelor s-a introdus un palier de o
oră la temperatura de 600 oC, în atmosferă inertă.
În figura 5.41 se prezină diagrama de tratament termmic propusă pe baza rezultatelor
anterioare. Difractogramele pentru filmele de CeO2/YSZ tratate conform acestei diagrame
sunt prezentate în figura 5.42.

Figura 5.41 Diagrama de tratament termic
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Analizele de difracţie de raze X, măsurate în intervalul unghiular θ-2θ= 25 – 50º, indică o
intensitate slabă a reflexiilor corespunzătoare planelor (200)CeO2, la 2θ = 33.3° detectate
pentru tratamentele termice la care s-a modificat viteza de încălzire la piroliză. Prezenţa
simultană a planelor (111) şi (220)CeO2 indică existenţa de cristalite neorientate.

Figura 5.42 Difractogramele de raze X ale filmelor de CeO2/YSZ, pirolizate cu diferite viteze de
încălzire 2 oC/min şi 10 oC/min, cu palier intermediar la 600 oC şi cristalizate la 1000 oC (b)
Comparând intensităţile celor trei peak–uri semnificative (111), (200) şi (220) la aceleaşi
durate de tratament termic, la temperatură constantă, în aceeaşi atmosferă, dar încălzite cu
viteze diferite se observă că viteza de încălzire nu influenţează procesul de nucleaţie a
filmelor de CeO2 (Fig. 5.42) obţinute prin metoda PAD.
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Figura 5.43 Imaginile AFM ale filmelor de CeO2/YSZ, pirolizaet cu diferite viteze de încălzire
(a) 10 oC/min şi (b) 2 oC/min, cu palier intermediar la 600 oC, cristalizate la 1000 oC
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Figura 5.43 ilustrează morfologia filmului de CeO2/YSZ obţinut prin introducerea
unui palier intermediar de menţinere a temperaturii de o oră la temperatura de 600 oC,
atmosferă inertă, pentru ca nucleaţia să poată avea loc.
Se poate observa că filmul este continuu, porozitatea a scăzut considerabil, cu
dimensiunea de cristalite în intervalul 50-100 nm. Deşi filmele prezintă o morfologie bună,
analizele de difracţie de raze X au demonstrat creşterea policristalină a acestora. Tratamentul
de piroliză în atmosferă reducătoare sau aplicarea unui tratament termic cu un palier
intermediar la 600 C, nu favorizează creşterea epitaxială a filmului de CeO2/YSZ, ci
formarea unor filme cu zone de CeO2 policristaline.
Pentru a verifica provenienţa fracţiei policristaline pentru filmul obţinut prin
introducerea palierului de o oră la 600 oC, la o viteză de încălzire de 2 oC/min şi cristalizate la
100 oC, precum şi pentru a elucida mecansimul de creştere al filmului de CeO2/YSZ s-au
efectuat analize morfologice TEM. După cum se poate observa în imaginea TEM din figura
5.44 filmul prezintă cristalite de formă rotundă de CeO2 crescute în partea superioară a
substratului de YSZ.

CeO2 policristalin

CeO2
epitaxial
YSZ

Figura 5.44 Imaginile TEM ale filmului de CeO2/YSZ, pirolizat la o vitează de încălzire de 2
o
C/min, cu palier intermediar la 600 oC timp de o oră şi cristalizat la 1000 oC
Cristalitele de CeO2 orientate dupa planele (001) sunt epitaxiale, fracţia lor are caţiva
nanometri şi s-au format doar la intrefaţa dintre substrat şi film. Aceste cristalite epitaxiale
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sunt înconjurate de cristalite policristaline. Fracţia policristalină are o grosime de aproximativ
30 nm, în timp ce fracţia epitaxială prezintă valori sub 10 nm. Acest tip de creştere mixtă, cu
zone orientate şi policristaline ar putea fi explicată prin a existenţa unei competiţii între
nucleaţia heterogenă de la interfaţa substratului cu filmul care conduce la creşterea epitaxială
a filmelor şi nucleaţia omogenă specifică filmelor dezorientate. Tipul de nucleaţie este
controlat de natura materialului, de interfaţa substratului şi de parametrii procesului de
obţinere a compusului care constituie filmul [16].
Figura 5.45 a prezintă o zonă extinsă de cristalite epitaxiale. După cum se poate
observa mult mai bine din analizele HRTEM, atât substratul, cât şi filmul de CeO2 prezintă
planele de creştere de tipul (001), ilustrând o epitaxie perfectă.
Figurile de difracţie de electroni (Fig. 5.45 b) oferă informaţii despre structura locală a
zonelor marcate în imaginea TEM a filmului. Spoturile de difracţie apar atunci când zona pe
care are loc difracţia este monocristalină, deci zona analizată a filmulului creşte perfect
epitaxial.
CeO2
policristalin

(a)

(b)

(202)

(002)
(200)

CeO2 [010]

CeO2
epitaxial

(202)
(002)
(200)

YSZ

YSZ [010]

Figura 5.45 Imaginea TEM (a) şi imaginile de difracţie de electroni (b) corespunzătoare
filmului de CeO2/YSZ pirolizat la o viteză de încălzire de 2 oC/min, cu palier la 600 oC timp de
o oră şi cristalizat la 1000 oC
Spectrul EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy) constă în pierderea de energie a
electronilor ce au traversat materialul. Acest spectru oferă informaţii referitoare la compoziţia
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chimică, deoarece fascicolul transmis trece printr-un spectrometru de energie şi astfel se pot
observa tranziţiile inter-atomice care apar în urma interacţiunilor electron-electron.

Figura 5.46 Spectrul EELS al filmului de CeO2/YSZ pirolizat timp de o oră la 600 oC la o
viteză de încălzire de 2 oC/min şi cristalizat la 1000 oC
Acest experiment a fost realizat cu un detector de tip STEM, special conceput pentru a capta
o gamă optimă de unghiuri de împrăştiere şi permite achiziţionarea simultană a spectrului
EELS cu sistemele HAADF (High Angle Angular Dark Field) şi BF (Bright-Field). Datele
de achiziţie EELS, împreună cu modurile de analiză de tip HAADF şi BF formează o
imagine completă a compoziţiei şi structurii filmului.
Imaginile din figura 5.47 arată o analiză TEM de tip HAADF şi BF, în care linia de
scanare este ilustrată printr-o săgeata. Spectrul reprezentiv EELS a fost extras de la mijlocul
filmului, de unde rezultă că semnalele oxigenului şi ceriului sunt foarte clare.

HAADF

BF

zona scanata

zona scanata

CeO

CeO

YSZ

YSZ

Figura 5.47 Imaginile TEM, HAADF si BF în secţiune transversală corespunzătoare filmului
de CeO2/YSZ pirolizat cu o viteză de încălzire de 2 oC/min, cu palier intermediar la 600 oC şi
cristalizat la 1000 oC
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5.7 Concluzii
În acest capitol s-a demonstrat posibilitatea creşterii epitaxiale a filmelor de CeO2
depuse pe substraturi monocristaline de (100)YSZ, utilizând o nouă metodă chimică de
depunere a filmelor subţiri, cunoscută sub numelede depunere chimică asistată de polimer
(PAD). Determinarea parametrilor fizici şi chimici: vâscozitate, unghi de contact, tensiune
superficială au fost analizaţi pentru a caracteriza şi asigura stabilitatea şi reproductibilitatea
soluţiei precursoare. Analizele termice TG-DTA oferă informaţii cu privire la descompunerea
termică a gelului precursor şi a polimerului, utile pentru propunerea ulterioară a tratamentelor
termice în vederea obţinerii filmelor subţiri de CeO2. Filmele subţiri obţinute au fost
investigate structural şi morfologic.
Influenţa tratamentului termic de piroliză şi/sau cristalizare, a vitezei de încălzire, a
atmosferei de creştere oxidantă şi/sau inertă, variaţia concentraţiei soluţiei precursoare şi
utilizarea diferiţilor agenţi de neutralizare ai soluţiei precursoare, au condus la obţinerea de
filme subţiri epitaxiale de CeO2/YSZ care prezintă diferite tipuri de morfologii. Caracterizarea
structurală s-a realizat cu ajutorul analizei GADDS (XRD2). Planaritatea (zona netedă)
suprafeţei filmelor subţiri de CeO2/YSZ are o influenţă puternică asupra creşterii epitaxiale
ulterioare a filmului de YBCO. În plus, rugozitatea nu este un parametru adecvat pentru
aprecierea morfologiei straturilor tampon care prezintă pori sau cristalite crescute exagerat. În
aceste cazuri, procentul planarităţii este parametrul optim, deoarece permite excluderea
acestor defecte.
S-a demonstrat posibilitatea realizării arhitecturilor supraconductoare epitaxiale de
YBCO-TFA/CeO2/YSZ, cu stratul tampon tratat termic în atmosferă de oxigen. Deşi s-a
observat formarea la interfaţa a BaCeO3 perovskitic s-au obţinut rezultate bune ale densităţii
de curent critic (Jc(77K)=0.32 MA/cm2). Dacă tratamentul termic aplicat stratului tampon
este realizat în două etape: piroliza până la 600 oC, în atmosferă de N2, timp de o oră, iar
cristalizarea în atmosferă de O2 până la 1000 oC, morfologia filmelor este bună, însă filmele
prezintă simultan cristalite epitaxiale şi policristaline. Acest lucru s-a demonstrat prin
caracterizarea morfologică prin TEM a filmului.
Prin urmare, selectarea condiţiilor optime de creştere şi tratament termic este
condiţionată de conţinutul de materie organică din soluţia precursoare.
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În cadrul acestei lucrări s-au efectuat cercetări privind obţinerea prin metode chimice
de depunere a filmelor oxidice epitaxiale cu rol de strat tampon de BaZrO3, La2Zr2O7 şi CeO2
pentru realizarea benzilor supraconductoare de temperatură înaltă şi respectiv, de filme
nanocompozite de YBa2Cu3O7-δ–x% mol BaZrO3.
Pentru sinteza soluţiilor precursoare s-au folosit precursori de tipul beta-dicetonaţi
metalici şi carboxilaţi metalici. Precursorii derivaţi metalorganici utilizaţi prezintă avantajul
descompunerii termice la temperaturi relativ scăzute.
Prepararea soluţiei precursoare în vederea obţinerii filmelor subţiri epitaxiale de BZO
constă în dispersarea acetatului de bariu în metanol, dizolvarea suspensiei în acid propionic şi
tratarea cu hidroxid de amoniu, în timp ce acetilacetonatul de zirconiu a fost dizolvat în acid
propionic. Precursorii obţinuţi au fost caracaterizaţi cu ajutorul analizelor termice cuplate cu
spectrometrie de masă, relaxometrie RMN, spectroscopie în infraroşu şi difracţie de raze X. O
atenţie specială a fost acordată monocristalelor de tip acetato-propionat de bariu şi propionatul
de zirconiu caracterizaţi cu ajutorul difracţiei de raze X pe monocristale, precum şi studiului
chimiei şi descompunerii termice a precursorilor formaţi.
Depunerea soluţiei

precursoare

s-a

făcut

prin

centrifugare

pe

substraturi

monocristaline de (100)MgO. S-a realizat un studiu de tratament termic în intervalul de
temperatură 600-1000 oC în vederea obţinerii filmelor epitaxiale. Astfel, analizele θ-2θ au
demonstrat faptul că filmele de BZO cristalizate în intervalul de temperatură 600 - 1000 oC
prezintă o orientare epitaxială cub pe cub. Valorile înălţimii la semiînălţime (FWHM) pentru
ω-scan şi φ-scan sunt de 0.29o, respectiv 0.46o, comparabile cu cele obţinute prin metode de
depunere fizică din fază de vapori. Filmele de BZO crescute la temperaturi mici (600, 700,
800 şi 900 oC) au o structură uşor poroasă, în timp ce filmul tratat la 1000 oC are o morfologie
uniformă şi compactă. Rugozitatea medie este dependentă de temperatură, variind între 3.63
nm şi 5.25 nm pentru filmele tratate la 600 respectiv, 1000 oC.
Avantajul dopării filmelor supraconductoare de YBCO cu nanoparticule de BZO este
creşterea densităţii de curent critic prin introducerea de defecte artificiale în matricea de
YBCO. Soluţia precursoare în vederea obţinerii filmelor nanocompozite de YBCO-x%mol
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BZO s-a obţinut prin amestecarea soluţiei de YBCO cu diferite volume de soluţie precursoare
BZO în prealabil preparată care să corespundă unei concentraţii de BZO în YBCO de 5, 7.5,
10 şi 15% mol.
Filmul de YBCO prezintă doar peak-uri de tipul (00l)YBCO, ceea ce indică o creştere
epitaxială a filmului cu un grad înalt de epitaxie cu axa c perpendiculară pe substrat, iar
maximele de tipul (0k0) indică o creştere a filmului de YBCO cu axa a perpendiculară pe
substrat. Adaosul de nanoincluziuni reduce semnificativ numărul de cristalite de tip
“outgrowth” crescute cu axa a perpendiculară pe substrat, fapt confirmat de măsurătorile de
difracţie de raze X. Microscopia de forţă atomică prezintă informaţii referitoare la rugozitatea
suprafeţei filmelor, aceasta prezentând valori în intervalul 30-80 nm. Analiza TEM a
confirmat faptul că filmul de YBCO-10% mol BZO prezintă centri de pinning punctiformi.
Filmele nanocompozite obţinute prezintă temperatura critică în jur de 89 K, în funcţie de
conţinutul de BZO în matricea de YBCO şi densităţi de curent critic de până la 2.92 MA/cm2,
valori mai mari decât filmul YBCO pur (1.07 MA/cm2), ceea ce demonstrează faptul că BZO
acţionează ca centri de pinning în filmul de YBCO.
Soluţia precursoare pentru obţinerea filmelor de LZO cu structură piroclorică a fost
preparată pornind de la acetilacetonatul de La respectiv, de Zr dizolvaţi în exces de acid
propionic corespunzător raportului stoechiometric La2O3:ZrO2 = 1:1 şi adusă la o concentraţie
adecvată, iar soluţia precursoare obţinută a fost evaporată în condiţii controlate de temperatură
şi presiune. Filmele subţiri de LZO au fost depuse atât pe substraturi monocristaline (SrTiO3)
cât şi pe substraturi metalice texturate (NiW şi NiCuW) şi caracterizate structural (XRD,
figuri polare şi TEM) şi morfologic (AFM, SEM şi TEM). Studiile arată că se pot obţine filme
epitaxiale de LZO cu rugozitate scăzută, rms = 3 nm pentru LZO/STO, rms = 1.3 nm şi 2.43
nm pentru filmul de NiCuW/LZO şi respectiv NiW/LZO, ceea ce indică o morfologie
adecvată, condiţie esenţială pentru creşterea filmului supraconductor de YBCO. Mai multe
straturi (1 - 4) de LZO au fost crescute epitaxial pe substraturi metalice şi caracterizate
structural prin difracţie de raze X, TEM şi morfologic prin AFM, SEM şi TEM. S-a observat
faptul că şi după depunerea de patru straturi succesive de LZO cu tratamente termice
intermediare se păstrează textura substratului. Nu s-au observat defecte cum ar fi fisuri sau
neomogenităţi.
Filmele epitaxiale de CeO2 cu rol de strat tampon şi „seed layer” au fost obţinute dintro soluţie precursoare preparată printr-o nouă metodă chimică de depunere şi anume depunerea
chimică asistată de polimer în soluţie apoasă. Polimerul are rolul de a încapsula ionul metalic
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pentru a preveni reactivitatea nedorită care poate duce la formarea unor faze nedorite şi
asigură distribuţia omogenă a ionului metalic în soluţie. Reactivii utilizaţi sunt azotatul de
ceriu (III), acidul etilendiamino-tetraacetic şi polietilenimina, în raportul stoechiometric
Ce:EDTA = 1:1 şi Ce:PEI = 1:15. Soluţia a fost ultrafiltrată printr-o membrană care permite
trecerea compuşilor cu masa moleculară <10000 g·mol-1 (PM 10) în scopul de a înlătura
anionii nedoriţi din soluţie.
Gelul precursor şi polimerul au fost caracterizaţi prin analize termice TG-DTA,
esenţiale pentru stabilirea tratamentului termic optim în vederea obţinerii filmelor subţiri
epitaxiale de CeO2. Filmele subţiri astfel obţinute au fost investigate structural prin difracţie
de raze X, XRD2 şi figuri polare, morfologic prin AFM, SEM şi TEM. S-au efectuat studii de
tratament termic în vederea îmbunătăţirii morfologiei filmelor. Din imaginile AFM a fost
calculată planaritatea filmelor care permite cuantificarea zonei plane cu ajutorul programului
Mountains Map.
CONTRIBUŢII ORIGINALE:
BaZrO3


s-a sintetizat şi caracterizat soluţia precursoare de BZO printr-o reţetă nouă şi s-au
obţinut pentru prima dată filme subţiri de BZO la temperaturi relativ joase (600 oC)
(rezultate publicate în revista Thin Solid Films, vol. 518, p. 4714-4717, 2010); s-a
demonstrat faptul că nanoincluziunile de BaZrO3 pot fi folosite cu succes ca centri de
pinning în matricea de YBCO;



s-au obţinut şi caracterizat monocristalele acetato-propionatul de bariu şi propionatul
de zirconiu; precursorul de bariu a fost indexat în baza de date Cambridge
Crystallographic Data Centre (CCDC) cu numărul de înregistrare CCDC 814595, ca
şi complex nou (articol acceptat spre publicare în revista J. Anal. Appl. Pyrol.);



s-a folosit relaxometria RMN pentru studiul îmbătrânirii atât a soluţiei precursoare cât
şi a precursorilor individuali (rezultate publicate în revista Appl. Magn. Reson. vol. 39,
p. 365-372, 2010);

La2Zr2O7


s-a demonstrat că se poate obţine epitaxie în urma aplicării unui tratament termic controlat
în atmosferă reducătoare (Ar+12%H2) în cazul filmelor multistrat de LZO/NiW cu bune
proprietăţi morfologice, fracţia epitaxială crescând cu numărul de straturi (4 straturi);
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s-au obţinut şi caracterizat heterostructuri de CeO2/LZO/NiW

CeO2


sinteza, printr-o nouă metodă, a soluţiei precursoare de CeO2, depunere chimică
asistată de polimer (PAD) şi caracterizarea acesteia pentru obţinerea şi
reproductibilitatea filmelor subţiri de CeO2;



s-au optimizat tratamentele termice (piroliză şi cristalizare) în vederea îmbunătăţirii
proprietăţilor structurale şi morfologice;

Perspective Sunt necesare experimente suplimentare în cazul ambelor metode chimice de
depunere CSD şi PAD în vederea îmbunătăţirii morfologiei filmelor de BaZrO3, La2Zr2O7 şi
CeO2. De asemenea, se are în vedere transferul rezultatelor obţinute pe filmele de BaZrO3 şi
CeO2 pe substraturi metalice. Depunerea prin CSD a filmului supraconductor de YBCO pe
template-ul de La2Zr2O7 în vederea obţinerii arhitecturilor supraconductoare.
În tematica tezei au fost publicate 3 lucrări ISI şi alte 2 lucrări ISI sunt în curs de
publicare. Lista lucrărilor publicate este anexată la sfârşitul lucrării.
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a b s t r a c t
This work reports on the low temperature preparation and characterization of BaZrO3 (BZO) epitaxial thin
ﬁlms by chemical solution deposition (CSD). The X-ray θ–2θ scan and φ-scan measurements have
demonstrated that the BZO ﬁlms exhibit cube-on-cube epitaxy on (100) MgO substrates, with the full width
at half maximum (FWHM) for the ω-scan and φ-scan of 0.35° and 0.46°, respectively. The SEM and AFM
analyses revealed that the morphology of the ﬁlms is strongly correlated with annealing temperature. The
root mean square roughness for the ﬁlm annealed at 600 °C is 3.63 nm, while for the ﬁlm grown at 1000 °C is
5.25 nm.
© 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction
Pure and rare earth oxide doped barium zirconate, BaZrO3 (BZO),
with perovskite structure have attracted much attention due to their
good chemical and mechanical stability, high protonic conductivity
merging into microelectronic device applications such as: ferroelectric memories, IR piezoelectric sensors, micro-electromechanical
systems, insulators [1]. Furthermore, BZO can be successfully used
as buffer layer in the YBa2Cu3O7 − x (YBCO) superconducting architectures due to its structural compatibility with YBCO and similar
thermal expansion coefﬁcients [2]. At the same time, BZO is the most
attractive material to induce artiﬁcial pinning centers both in
YBa2Cu3O7 − x (YBCO) bulk melt textured and thin ﬁlms, in order to
increase the critical current density [3,4]. The main reasons for using
BZO as artiﬁcial pinning centers in YBCO are: (a) BZO has a high
melting temperature with respect to YBCO and so the growth kinetics
should be slow, leading to small particles, (b) zirconium does not
substitute in the YBCO structure and (c) although BZO grows
epitaxially, having the same epitaxial relationship as YBCO, due to
its relative large lattice mismatch with YBCO (approximately 9%), the
strain between the phases could introduce defects for enhanced
pinning.
The chemical solution deposition (CSD) is very promising since this
technique fulﬁls the requirements for the fabrication of functional oxide
thin ﬁlms even at industrial level (versatility, low vacuum, inexpensiveness, high deposition rate, easy control of the stoichiometry etc.) [5].
Metal-organic deposition (MOD), as a variant of the CSD method, uses
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metal alkoxides, carboxylates (acetates, triﬂuoroacetates, propionates,
and naphthenates) and acetylacetonates as precursors [1]. The use of
polar solvents with free hydroxyl group (e.g. propionic acid) provides
high texture transfer capability, good wetting properties while avoiding
the use of toxic solvents, as well as reduced the annealing temperature
[6].
In this paper we report on the deposition and characterization of
epitaxial oriented BZO thin ﬁlms obtained by a propionate-based
MOD method. The chemistry of the coating solution is also presented.
2. Experimental
2.1. Coating solution synthesis and characterization
The coating solution was prepared starting from barium acetate Ba
(CH3COO)2·xH2O and zirconium acetylacetonate [Zr(CH3COCHCOCH3)4]·
xH2O. While the zirconium acetylacetonate was simply dissolved in an
excess of propionic acid C2H5COOH, the barium acetate was separately
dispersed in methanol, an excess of propionic acid was added and further
treated with ammonia until the solution became clear. The two solutions
were mixed together under stirring and concentrated by distillation under
vacuum (42 mbar, bath temperature 75 °C) for the removal of solvents.
The nature of the coating solution was investigated by Fourier Transformed
Infrared Spectroscopy (FT-IR) using a Perkin Elmer Spectrum BX system.
The aging of the coating solution was studied by NMR relaxometry, a
completely nondestructive and noninvasive technique [7]. The experiments were performed on a Bruker MINISPEC MQ20 spectrometer
operating at a proton resonance frequency of 20 MHz. The data were
recorded at 20 °C using the standard Carr–Purcell–Meiboom–Gill (CPMG)
technique [8]. The length of one hard 90° pulse was 2.5 μs. The echo time of
the experiments was chosen as 300 μs to prevent the appearance of
diffusion effects on echo decay.
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2.2. BZO thin ﬁlm deposition and characterization
The BZO coating solution was spun on (001) MgO substrates at a
spinning rate of 3000 rpm for 60 s. The dried ﬁlms were heat treated
in air in the temperature range from 600 °C to1000 °C for 2 h at a rate
of 10 °C/min and cooled down to room temperature at the same rate.
The structural properties of the as obtained BZO thin ﬁlms were
investigated by X-Ray Diffraction (XRD) analyses using a Bruker D8
Discover diffractometer with the Cu Kα1 radiation. Scanning Electron
Microscopy (SEM) and Atomic Force Microscopy (AFM) using a LEO
1525 ﬁeld emission-high resolution scanning electron microscope
and a Veeco D3100 atomic force microscope, respectively, were used
for the investigation of the ﬁlm morphology. The AFM images were
analyzed using the WSxM software [9].
3. Results and discussions
3.1. Coating solution characterization
FT-IR spectroscopy measurements were performed in order to
study the nature of the coating solution. The results for the coating
solution are presented in Fig.1. Vibration modes corresponding to
propionic acid have been identiﬁed in the coating solution, the most
signiﬁcant being at 1711, 1466, and 1284 cm− 1 attributed to the C O
asymmetric stretch, CH3 asymmetric bend and C–O stretch, respectively. This is in good agreement with the initial propionic acid excess.
The new vibration modes at 1539 and 1411 cm− 1 are assigned to the
coordination of metals with the propionate ligand. These vibrations
have been identiﬁed also in the precursor powder as more intense
bands, mainly attributed to the asymmetric and symmetric of COO−
stretch in the propionate ligand. The peaks below 660 cm− 1 are
attributed to pure Me–O bond stretching vibrations.
The results of the CPMG transverse relaxation measurements
on the coating solution are shown in Fig. 2. The mono-exponential
decay of the echo train envelope indicates a good homogeneity of the
sample. One can observe that the slope of the CPMG envelope reduces
with the aging time. This change in the slope can be associated with
the reduction of the paramagnetic centers in the sample as an effect of
a crystallization process. Furthermore, it can be observed from the
insert that the increase of the transverse relaxation time (T2) is
stronger for the earlier aging times indicating faster crystallization at
the beginning of the aging process. Further studies are necessary to
determine the correlation between the aging process and the quality
of the BZO thin ﬁlms.

Fig. 1. FT-IR spectra of the BZO coating solution and of the precursor powder.

Fig. 2. The echo decays versus evolution time in a CPMG relaxation experiment done on
BZO precursor. The observation days are indicated in the legend. The inset shows the
extracted transverse relaxation time (T2) versus aging time.

3.2. Structural and morphological characterization BZO thin ﬁlms
The X-ray θ–2θ scans of the BZO thin ﬁlms on single crystalline
MgO substrates are presented in Fig. 3. The XRD patterns of the BZO
thin ﬁlms present only (h00) reﬂections, indicating that all the ﬁlms
are c-axis oriented ([001]BZO//[001]MgO). The indexing of the
reﬂections was based on the perovskite lattice cell of BaZrO3 with a
lattice parameter of aBZO = 4.19 Å. It is to be noted the good
crystallinity of the ﬁlm heat treated as low as 600 °C. This surprising
fact can be explained taking into consideration that thin ﬁlms have a
higher surface area to volume ratio and, as a result, the thin ﬁlms
behave quite differently with respect to bulk materials. With the
increase of the annealing temperature, the crystallization proceeds
and the intensity of the (200) BZO reﬂection increases. The ω-scans
around the (200) BZO peak demonstrates that all the ﬁlms have a
good out-of-plane orientation. The mean value of the full width at half
maximum (FWHM) of the rocking curve is about 0.35°. It is to be
noted that, in the limit of the experimental accuracy, no clear
dependence of the FWHM with temperature has been observed. The
X-ray φ-scan of the (110) BZO peak is presented in Fig. 4. The four

Fig. 3. X-ray diffraction patterns of the BZO thin ﬁlms annealed at various temperatures.
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Fig. 4. The X-ray φ-scan for (220) MgO and (110) BZO peaks.

peaks equally separated at 90° with a FWHM of 0.46° indicate an
excellent in plane epitaxy with a [100]BZO//[100]MgO epitaxial
relationship. Corroborating the θ–2θ scan with the φ-scan we can
conclude that the BZO thin ﬁlm exhibits cube-on-cube epitaxy on the
MgO monocrystalline substrate.
The SEM and AFM images for the BZO thin ﬁlm heat treated at
600 °C and 1000 °C are presented in Fig. 5a and b and Fig. 6a and b,
respectively. The thin ﬁlms grown at 600 °C have a porous structure. A
similar morphology was observed for the ﬁlms annealed at 700, 800
and 900 °C. The growth of porous epitaxial thin ﬁlms is believed to
depend on the rapid crystallization taking place simultaneously with
the decomposition of the residual carbonates. At temperatures between 900 °C and 1000 °C the transition occurs from porous low
Fig. 6. 5 μm × 5 μm AFM images of the BZO thin ﬁlms heat treated at 600 °C (a) and
1000 °C (b).

density ﬁlms to continuous smooth ﬁlms. The particulates observed
on the surface of the BZO ﬁlm grown at 1000 °C can be associated with
the formation, at high temperature, of large BZO polycrystalline
outgrowths, as demonstrated by grazing incidence X-ray diffraction
(GIXRD) measurements (Fig. 7). From the AFM images it was found
out that the grains of the ﬁlm have grown rapidly with the increase of
the annealing temperature. The average grain size was estimated to
be 21 nm and 70 nm for the BZO thin ﬁlms annealed at 600 °C and
1000 °C, respectively. The root mean square roughness (RMS) of the
BZO thin ﬁlm annealed at 600 °C is 3.63 nm and increases at 5.25 nm
for the ﬁlm grown at 1000 °C. Usually, the grain size and the surface
morphology are highly dependent on the crystallinity of the thin ﬁlms
and, therefore, they are important factors to control the surface
roughness of the ﬁlms. By further optimization of the thermal
treatment schedule and ﬁlm thickness it should be possible to obtain
a ﬁlm surface with a low density of defects and good surface
roughness.
4. Conclusions

Fig. 5. SEM images of the BZO thin ﬁlms heat treated at 600 °C (a) and 1000 °C (b).

This paper has presented our investigations on the epitaxial growth
of BZO thin ﬁlms on (100) MgO substrates using a propionate-based
MOD solution route. The X-ray θ–2θ scan and φ-scan measurements
have demonstrated that the BZO thin ﬁlms grown in the temperature
range from 600 °C to 1000 °C exhibit a cube-on-cube epitaxy on the
(100) MgO substrate. The FWHM for the ω-scan and φ-scan of 0.29°
and 0.46°, respectively are comparable with those obtained for the BZO
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varying from 3.63 nm to 5.25 nm for the ﬁlm annealed at 600 °C and
1000 °C, respectively. Thus, the propionate-based MOD solution route
can be used to prepare epitaxial BZO thin ﬁlms at temperatures as low
as 600 °C. Nevertheless, further studies are necessary for a better
control of the morphology of the BZO thin ﬁlms and to enhance
understanding of the mechanism of ﬁlm formation.
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Abstract In the present study, we investigate the relationship between the aging of
a barium coating solution used in the synthesis of the precursors for YBa2Cu3O7-xcoated conductors or any oxide compound containing BaO and the transverse
relaxation time measured in a nuclear magnetic resonance (NMR) experiment. The
barium propionate precursor solution sample was prepared by the stepwise addition
of an excess of propionic acid and ammonia to a barium acetate dispersion in
methanol. All NMR relaxation experiments were performed at 20°C and a proton
resonance frequency of 20 MHz. The experimental results are compared with a
proposed model that assumes the reduction of the relaxation centers during the
aging process. The model allows us the extraction of a characteristic aging time for
the monitored sample.

1 Introduction
The chemical solution deposition (CSD) methods for oxide thin films fabrication
have gathered continuous scientific and practical interest due to their compositional
versatility, wide flexibility even on large-scale processing conditions, precise
stoichiometry control, relative simplicity and low cost, especially when used for the
development of advanced functional materials, such as ferroelectrics, magnetoelectronic or superconducting materials [1–4]. In the metalorganic deposition
(MOD) approach, several carboxylates (acetates, trifluoroacetates (TFA), citrates,
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naphthenates, neodecanoates) and acetylacetonates have been used for the
preparation of the precursor coating solution [2, 4]. Among them, the MODTFA method has been extensively used for the deposition of YBa2Cu3O7-x
(YBCO) superconducting thin films [5, 6]. High critical temperature TC and high
critical current density JC are reported, even for the deposition of YBCO on
textured metal tapes, according to the coated conductor concept [6]. In the TFA
method, a stoichiometric mixture of Y, Ba and Cu trifluoroacetates obtained by the
reaction of the corresponding acetates with trifluoroacetic acid decomposes to
oxifluorides and, finally, to oxides at a low pyrolysis temperature in humid oxygen
atmosphere. The YBCO epitaxial thin films are obtained by the subsequent
crystallization thermal treatment at 800°C under a humid oxygen–nitrogen
mixture. Until now, the long reaction times [7] and the high rate of hydrofluoric
acid elimination [8] were considered to be the major drawbacks of this method.
Modified TFA approaches have envisaged the replacement of the trifluoroacetates
with non-fluorine precursors, e.g., metal propionates obtained by the reaction of
the alcoholic dispersions of metal acetates with propionic acid and the further
addition of ammonia [9]. Due to the complexity of the liquid phase interactions,
individual precursor chemistry studies are necessary. One such study refers to the
aging of a barium propionate coating solution that can itself be used for the
deposition of BaO-based thin films, which are attractive due to their catalytic and
optical properties [10, 11].
Owing to its completely non-destructive character, nuclear magnetic resonance
(NMR) is widely used to investigate both the structure and the dynamics of
molecules in different states of aggregation. If the structure of molecules is usually
revealed in the frame of the so-called high-field NMR spectroscopy with the
magnetic field generated by expensive superconducting magnets, the dynamics of
molecules can be investigated with much more inexpensive equipment operating at
low magnetic fields [12]. The experimental parameters, mostly measured in a lowfield experiment, are the transverse relaxation time T2, the longitudinal relaxation
time T1 and the diffusion coefficient D [12–15]. These parameters characterize the
attenuation of the transverse and longitudinal components of the magnetization
during a specific NMR experiment in the presence of molecular motion. They
provide information on the translational or rotational motion of the tagged
molecules, the viscosity of their environment, geometrical restrictions, as well as the
influence of different external parameters.
In the present study, it will be shown that the low-field transverse relaxation
measurements can be implemented to study the aging of precursor solutions, e.g., of
a barium propionate precursor solution used in the preparation of the YBCO coating
solution for the deposition of high-temperature superconducting YBCO thin films
by CSD method. The technique relies on the effect introduced by the barium
propionate relaxation centers on the effective relaxation time of the observed
sample. In spite of the fact that the measurements are performed in low fields and,
consequently, without spectral resolution, it is shown that they can be used as a
valuable tool in monitoring the aging process of the coating solutions for oxide thin
films deposition by chemical methods.
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2 Experimental
2.1 The Pulse Sequence
The Carr–Purcell–Meiboom–Gill (CPMG) technique has been proven to be a useful
method for transverse relaxation measurements [13]. The radio-frequency pulse
sequence and the echoes train recorded during such an experiment are indicated in
Fig. 1. The main advantage of such a multiple echo technique is its fastness as
compared with other techniques based on single echoes. Consequently, it allows
multiple accumulations of the echoes train signal, which is an important issue in
low-field experiments where the detection sensitivity is strongly reduced relative to
the high-field experiments.
If the recorded CPMG envelope, shown in Fig. 1, exhibits mono-exponential
decay and diffusion effects can be neglected during the time intervals 2s, then the
transverse relaxation time T2 of the sample can be extracted by fitting the data with
the formula:
An ¼ A0 e

2ns
T
2

ð1Þ

:

Here, An is the amplitude of the n-th echo in the echo train and A0 is a constant
that depends on the sample magnetization and other experimental parameters. Note
that the diffusion effects on the echoes’ decay can be tested by performing
experiments with different s intervals.
If the relaxation time varies throughout the sample as a result of the sample
heterogeneity, then a multi-exponential attenuation of the CPMG envelope
should be observed. Assuming a continuous distribution of the relaxation times
inside the sample, the amplitude of the n-th echo in the echo train satisfies the
formula:
Z1
An ð2nsÞ ¼ A0 PðT2 Þ expð2ns=T2 ÞdT2 ;
ð2Þ
0

where P(T2) is the relaxation time probability density. The above formula suggests
that the analysis of the experimental data using a Laplace inversion algorithm could
provide us the relaxation time distribution. A reliable numerical algorithm for such
an analysis has been proven to be CONTIN [16].
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Fig. 1 CPMG pulse sequence implemented in our relaxation experiments

123

368

C. Badea et al.

2.2 Sample Preparation
The barium propionate solution was prepared at room temperature using the propionate route [9], starting from commercially available (Alfa Aesar) barium acetate
(Ba(CH3COO)2xH2O), methanol (CH3OH), propionic acid (CH3CH2COOH) and
ammonia (NH4OH), as follows: (1) the barium acetate was dispersed in methanol;
(2) an excess of propionic acid was added; (3) further ammonia was added until the
solution became clear; (4) the as-obtained solution was concentrated by distillation
under vacuum (42 mbarr; bath temperature, 75°C) for the removal of methanol,
propionic acid and water. This precursor solution is moisture insensitive and can be
handled in ambient atmosphere. For comparison, as-purchased methanol, ammonia
and propionic acid were subjected to NMR relaxation measurements.
2.3 NMR Relaxation Measurements
All the relaxation experiments were performed on a Bruker MINISPEC MQ20 time
domain analyzer operating at a proton resonance frequency of 20 MHz. The data
were recorded at 20°C using the standard CPMG [13] pulse sequence as indicated in
Fig. 1. The length of one hard 90° pulse was set to 2.5 ls and that of a 180° one to
5ls. The time interval between two consecutive echoes (2s) was chosen between
100 and 300 ls to prevent the appearance of diffusion effects on the echo decay
[15]. A maximum number of 2,500 echoes were recorded for each experiment. The
repetition delay of one echo train was selected to be 10 s for a full recovery of
the longitudinal magnetization. The samples under investigation were the concentrated barium propionate solution at various observation days and the as-purchased
liquid reactants: methanol, propionic acid, ammonia and their mixture (CH3OH ?
CH3CH2COOH ? NH4OH). The samples were handled carefully to avoid shaking
and placed at the same position inside the radio-frequency coil to ensure a
homogeneous excitation.
To test the homogeneity of the barium propionate precursor solution and the role
of the barium propionate, formed during the reaction as relaxation centers in this
solution, the liquid individual constituents were first investigated using the CPMG
technique and the data analyzed using the regularized inversion algorithm
(CONTIN) [16]. The obtained relaxation time distributions of the barium propionate
sample at the beginning of the aging process, the individual liquid reactants (CH3OH,
CH3CH2COOH, NH4OH) and their mixture (CH3OH ? CH3CH2COOH ?
NH4OH) are shown in Fig. 2. One can observe a single peak in the relaxation time
distribution of each individual sample. In the precision limit provided by our inverse
Laplace transforms, this is an indication for a good homogeneity of all samples.
Furthermore, a much shorter relaxation time distribution is observed if the barium
acetate is added to produce the barium propionate precursor. This result indicates that
the formed barium propionate molecules act in our concentrated precursor solution
as relaxation centers, producing enhanced relaxation rates in a similar way with the
paramagnetic enhancement [17–19].
To monitor the aging of barium propionate precursor solution, the CPMG
envelopes were recorded for different aging times. The results are indicated in
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Fig. 2 Relaxation time distribution of the concentrated barium propionate precursor solution (squares)
together with liquid reactants’ distributions

Fig. 3 Echo amplitudes versus echo times in a CPMG relaxation experiment performed on a concentrated
barium propionate solution. The observation days are indicated in the legend

123

370

C. Badea et al.

Fig. 4 Transverse relaxation time versus the aging time of a concentrated barium propionate precursor
solution. The solid line represents the best fit of the data with Eq. (5)

Fig. 3. As can be observed, all the curves are mono-exponential with a slope that
reduces with the aging time. Consequently, the transverse relaxation time can be
extracted by fitting the data with Eq. (1). The values extracted from this fitting are
indicated in Fig. 4 (squares) as a function of the aging time.

3 Results and Discussions
The change in the slope of the echo decay curve in Fig. 3 may be associated with
the reduction of relaxation centers in the sample as an effect of the observed
crystallization–precipitation process. To quantitatively describe the experimental
results in Fig. 3, we consider here that the concentrated barium propionate precursor
solution contains barium propionate molecules as relaxation centers. The relaxation
enhancement induced on the proton spins belonging to the methanol (CH3OH),
propionic acid (CH3CH2COOH) and ammonia (NH4OH) molecules can be considered
analogous to the paramagnetic enhancement observed in a solution containing
paramagnetic centers [17–19]. In such a case, the spins surrounding the paramagnetic
centers experience higher relaxation rates due to the magnetic field fluctuations
produced by these centers.
The probability for a spin to experience the presence of a relaxation center
depends on the number density of such centers and the time scale of the NMR
experiment [17–19]. Consequently, the nuclear relaxation rate is proportional to the
number density of relaxation centers in the sample and can be written as:
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ð3Þ

Here, T2f is the relaxation time of a free solution without the influence of the
relaxation centers, N(t) is the number density of paramagnetic centers in the sample
after the aging time t and C is a constant that quantifies the strength of the
interaction between the considered nuclei and the relaxation centers [17–19].
If there are changes in the number density of relaxation centers due to a
precipitation process or crystal formation followed by precipitation (as observed in
our samples), the relaxation rate will reduce accordingly. Assuming a constant
precipitation rate to an equilibrium number density N0 , the density variation as a
result of the aging process can be described with an equation of the form:
dN ðtÞ
N ðt Þ  N 0
¼
dt
Tage

ð4Þ

Here, Tage is a characteristic time for the precipitation (aging) process. Substituting in Eq. (3) the solution of the above Eq. (4), the nuclear relaxation rate can be
written as:
n
o
1
1
 t
¼
þ C N0 þ ½N ð0Þ  N0 e Tage ;
ð5Þ
T2 ðtÞ T2f
where N ð0Þ is the number density of relaxation centers at the beginning of the aging
process.
Figure 4 compares the transverse relaxation times measured for different aging
intervals with the theoretical model introduced above. It can be observed that the
increase in the transverse relaxation time T2 is more pronounced for earlier aging
times, indicating a faster crystallization at the beginning of the aging process. The
solid line represents the best fit of the experimental data with the relaxation time
given by Eq. (5). This fitting allows the extraction of a characteristic time for the
aging process Tage = 11.2 days. It can be associated with the shelf life of the
coating solution, important especially for the scaling up of the process.

4 Conclusions
The use of the barium propionate precursor solutions represents a robust and
efficient method to obtain any barium oxide-based compounds as thin films by
solution processing. The characterization of the coating solution is of utmost
importance, especially when it is nondestructive, rapid and requires small quantities
of samples. The NMR relaxometry method fulfills these requirements and ensures
the estimation of the shelf life of any coating solution for the deposition of oxide
thin films by chemical solution deposition. Here, we have shown that their aging can
be probed in a simple and nonperturbative manner using low-field NMR relaxation.
A theoretical model for describing the observed phenomena was suggested. The
comparison of the experimental data with the proposed model allowed us to extract
the characteristic times of the aging process. Further investigations, based on NMR
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diffusometry measurements, are envisaged to extract information on the viscosity of
the coating solutions.
Acknowledgments Financial support from the Romanian National Authority for Scientific Research
(ANCS, PN2-61-002) and European Social Fund (project POSDRU/6/1.5/S/5) is gratefully acknowledged. The solution preparation was supported by National University Research Council - Executive
Agency for Higher Education and Research Funding (CNCSIS-UEFISCSU), project number PNII-IDEI
nr. 4/2010, code 106/2010.

References
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

F.F. Lange, Science 273, 903 (1996)
M.S. Bhuiyan, M. Paranthaman, K. Salama, Supercond. Sci. Technol. 19, R1 (2006)
R.W. Schwartz, Chem. Mater. 9, 2325 (1997)
D.V. Mitzi (ed.), Solution Processing of Inorganic Materials (Wiley, Hoboken, New Jersey, 2009)
P.C. McIntyre, M.J. Cima, J.J.A. Smith, R.B. Hallock, M.P. Siegal, J.M. Phillips, J. Appl. Phys. 71,
1868 (1991)
A. Goyal, D.P. Norton, J.D. Budai, M. Paranthaman, E.D. Specht, D.M. Kroeger, D.K. Christen, Q.
He, B. Saffian, F.A. List, D.F. Lee, P.M. Martin, C.E. Klabunde, E. Hartfield, V.K. Sikka, Appl.
Phys. Lett. 69, 1795 (1996)
W.T. Wang, M.H. Pu, W. Wang, H. Zhang, C.H. Cheng, Y. Zhao, J. Supercond. Nov. Magn. 23, 989
(2010)
A. Llordes, K. Zalamova, S. Ricart, A. Palau, A. Pomar, T. Puig, A. Hardy, M.K. Van Bael, X.
Obradors, Chem. Mater. 22, 1686 (2010)
L. Ciontea, A. Angrisani, G. Celentano, T. Petrisor Jr., A. Rufoloni, A. Vannozzi, A. Augieri, V.
Galuzzi, A. Mancini, T. Petrisor, J. Phys. Conf. Ser. 97, 012302 (2008)
J.L. Wu, Q.F. Zhanga, C.M. Wanga, Y.H. Zou, Appl. Surf. Sci. 183, 80 (2001)
E.I. Firsov, M. Yu. Sinev, P.A. Shafranovsky, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 54-55, 489
(1990)
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a b s t r a c t
The present study reports on a novel barium acetato-propionate complex, obtained by the reaction of
barium acetate with propionic acid, used as an oxide precursor with applications in superconducting
thin ﬁlms deposition. The molecular structure has been determined by X-ray diffraction on single crystals
and demonstrated to be [Ba7 (CH3 CH2 COO)10 (CH3 COO)4 ·5H2 O]. The barium acetato–propionate is a threedimensional channel-type polymer. The thermal decomposition of the barium precursor has been studied
by simultaneous differential thermal analysis-thermogravimetry–mass spectrometry (DTA-TG–MS) in
air at a heating rate of 10 ◦ C/min. Based on these analyses, infrared spectroscopy was further used to
characterize the precursor solution by the step-wise addition of the reagents. The X-ray diffraction on
the precursor powder at different temperatures was performed.
© 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction
Metal complexes with organic ligands such as carboxylates are
often prepared as precursors and transformed into metal oxides
by thermal decomposition (pyrolysis). The oxygen atoms in such
oxides are supplied from carboxylates and/or atmospheric oxygen
molecules [1]. Metal carboxylates are a long established and well
studied class of compounds and are formed by almost all metals.
Usually, carboxylates can be dissolved in their own (parent) carboxylic acids, and for short alkyl chain salts, some solubility of the
carboxylate (i.e., acetate, R = CH3 ) in water and other highly polar
solvents is typically observed due to the polar nature of the salt.
However, in case of chemical solution deposition (CSD) processing,
stability against water means that it does not lead to a gel formation
upon addition of water, in contrast to the metal alkoxides [2].
The carboxylates, especially the metal acetates, could be effectively used as metal precursor for the preparation of barium oxide
(BaO) thin ﬁlms which are attractive due to their electronic [3],
optical [4] and catalytical [5] properties. Furthermore, it is used as
component in CSD thin ﬁlms processing for applications in superconducting materials based on YBa2 Cu3 O7−ı [6], BaZrO3 [7] and
BaTiO3 [8] thin ﬁlms with buffer layers role or barium cerate-based
compositions that exhibit high proton conductivities [9].
The chemical solution deposition, comprising methods such
as sol–gel routes and metal–organic deposition (MOD), offers

∗ Corresponding author. Tel.: +40 264 202365; fax: +40 264 592055.
E-mail address: Traian.Petrisor@phys.utcluj.ro (T. Petrisor).

a number of advantages over the vapor deposition techniques
(CVD). The method is inexpensive, the composition can be easily
controlled and modiﬁed, providing an atomic level mixing of the
elements, reducing the diffusion path up to nanometric scale
for obtaining the desired material and, as a consequence, lower
synthesis temperatures [10].
To effectively meet this goal, a fundamental understanding of
substrate interactions, solution chemistry, and thermal processing
effects on the structural evolution of the as-deposited ﬁlm to the
crystalline ceramic state is required [11].
This paper presents the results of the synthesis, crystal structure,
characterization and thermal decomposition of the barium acetatopropionate precursor [Ba7 (CH3 CH2 COO)10 (CH3 COO)4 ·5H2 O]·H2 O.
Special attention has been given to the understanding of the chemistry and thermal decomposition of the precursor.
2. Experimental
2.1. Precursor solution preparation
The barium propionate solution was prepared at room
temperature using the propionate route [6], starting from commercially available (Alfa Aesar) barium acetate (Ba(CH3 COO)2 ·xH2 O),
methanol (CH3 OH), propionic acid (CH3 CH2 COOH) and ammonia
(NH4 OH), as follows: (1) the barium acetate was dispersed in
methanol; (2) an excess of propionic acid was added; (3) further
ammonia was added until the solution became clear; (4) the asobtained solution was concentrated by distillation under vacuum
(42 mbar; bath temperature, 75 ◦ C) for the removal of methanol,

0165-2370/$ – see front matter © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.
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Fig. 2. Molecular structure of [Ba7 (CH3 CH2 COO)10 (CH3 COO)4 ·5H2 O].

Fig. 1. FT-IR spectra of the step-wise addition of the reagents.

water and propionic acid excess. This precursor solution is moisture
insensitive and can be handled in ambient atmosphere.
2.2. Thermal analysis, infrared spectroscopy and X-ray diffraction
The thermal decomposition behavior of the precursor powder
obtained by drying the precursor solution at 80 ◦ C was investigated
by means of thermogravimetric-differential thermal analyses (TGDTA) performed from ambient temperature to 1000 ◦ C, at a rate of
10 ◦ C/min, in air at atmospheric pressure, in an open system. The
TG-DTA has been hyphenated with a quadrupole mass spectrometer QMS 200 atmospheric sampling system (Residual Gas Analyzer
RGA-Stanford Research System) with a ionization potential of 70 eV
and a detection mass region of m/z = 10–90.
The nature of the precursor solution was analyzed by Fourier
Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) using a PerkinElmer FTIR spectrophotometer. The precursor powder was investigated by
X-ray diffraction measurements performed at room temperature
using a Bruker diffractometer operating with a Cu K␣ radiation.
The quenching of the precursor powder at different temperatures
gives information about the phase composition.
2.3. Single crystal
Barium precursor single crystals have been grown over a period
of 2–3 weeks as a serendipitous consequence of a magnetic ﬁeld
when the as-obtained precursor solution was subjected to nuclear
magnetic resonance (NMR) relaxation time measurements.
The crystalline structure of the single crystals was analyzed
using a Bruker SMART APEX diffractometer with a graphitemonochromated Mo-K␣ radiation ( = 0.71073 Å). For this purpose
the crystal was mounted on a cryoloop and the data were collected
at room temperature (297 K). The structure was solved by direct
methods SHELXS-97 [12] and successive difference Fourier syntheses and reﬁned against F2 on all data by full-matrix least-squares
with SHELXL-97 [13]. The drawing was created using Diamond software [14].
3. Results
3.1. Precursor solution characterization
In Fig. 1 the FT-IR spectra of the step-wise addition of the
reagents are presented.

In
the
FT-IR
spectra
of
the
initial
dispersion
Ba(CH3 COO)2 ·4H2 O + CH3 OH the vibration modes at: 2979,
2945 and 2836 cm−1 corresponding to methanol have been
identiﬁed. Peaks group at 1464 and 1020 cm−1 corresponds to
the vibrations of the methyl group, attributed to CH3 − , CH3 O−
radicals. As expected, after the addition of propionic acid, the
vibration modes corresponding to the propionic acid appear at:
1712, 1226 cm−1 , attributed to the C O asymmetric and to the
C–O stretch. The N–H vibration mode in the wavenumber range
3400–3500 cm−1 and at 1640 cm−1 , due to the addition of the
ammonia, was identiﬁed. The band in the wavenumbers range
3100–3600 cm−1 can be assigned to the O–H stretching vibrations
of the hydroxyl anion and water, respectively. New vibration
modes at the wavenumbers: 1548, 1281 and 1411 cm−1 have been
identiﬁed in the precursor solution and attributed to the COO−
symmetric and asymmetric stretching vibrations, associated with
the formation of both propionates and acetates and asymmetric
CH2 -corresponding only to the propionates.
3.2. Crystal structure
The molecular structure as determined from the X-ray diffraction performed on single crystal is presented in Fig. 2. The molecular
formula is indicative for a new barium acetato–propionate complex [Ba7 (CH3 CH2 COO)10 (CH3 COO)4 ·5H2 O] with mixt ligand. The
barium acetato-propionate precursor is a three dimensional
channel-type polymer that crystallizes in the monoclinic system, space group P2(1)/c, with the following cell parameters:
a = 15.338(6) Å, 15.748(6) Å, c = 14.128(6) Å and ˇ = 95.826(7). The
basis of the crystal structure is C38 H72 Ba7 O34 . In the crystal structure, four crystallographically different barium ions coordination
are presented, one having the coordination number 8 and the other
three 9. Ba(1) is surrounded by two bridging tetradentate ligands. In
this type of ligand, the two oxygen atoms of the carboxylic groups
share two different barium atoms. Ba(2) is surrounded by two
carboxylate groups (acetate and propionate), coordinated by two
different ligands, chelating bidentate and bridging tridentate. In the
bridging tridentate carboxylate group, one of the oxygen atoms is
bound to two barium atoms, whereas the second oxygen atom is
bound directly to the barium atom only. Such a bridging tridentate
coordination is discussed by Ouchi et al. [15]. Ba(3) is surrounded
by two water molecules and one bridging tridentate carboxylate
group, while Ba(4) by one carboxylate group, with chelating bidentate type coordination.
Crystallographic information and data collection parameters
for the barium acetato-propionate precursor are summarized in
Table 1. The crystallographic data were indexed in the Cambridge
Crystallographic Data Center CCDC 814595 and can be obtained free
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Table 1
Crystallographic and structure reﬁnement data for the single crystal precursor.
Empirical formula

C38 H72 Ba7 O34

Formula weight
T [K]
Wavelength
Crystal system
Space-group
Cell parameters
˛, ˇ,  (◦ )
Cell ratio
Cell volume
Z
Calc density
Reﬂections collected/unique
Crystal size
R1 [I > 2(I)]
R2 [all]
GOF on F2

2034.34
297(2)
0.71073 Å,
Monoclininc
P2(1)/c
a = 15.338(6) Å, b = 15.748(6) Å, c = 14.128(6) Å
90.00, 95.826(7), 90.00
a/b = 0.9740 b/c = 1.1147 c/a = 0.9211
3395(2) Å3
2
1.98999 g/cm3
24226/5966 [R(int) = 0.0614]
0.30 × 0.26 × 0.20 mm
R1 = 0.0459, wR2 = 0.1008
R1 = 0.0541, wR2 = 0.1045
1.108

of charge at www.ccdc.cam.ac.uk/conts/retrieving.html or from
CCDC, 12, Union Road, Cambridge CB2 1EZ, UK; fax: +44 1223/336
033; E mail: deposit@ccdc cam ac uk. The crystal packing of the
barium complex is shown in Fig. 3
The selected bond lengths and angles are presented in Table 2.
It is to be noted that the values for the bond distances are in good
agreement with those determined by FT-IR analysis using a molecular modeling software [16]. An error limit of 1–2% was used for
bond length and bond angle in order to create a visual representation of the theoretical model that best represents the experimental
data.
The XRD patterns for both single crystal and precursor powder
are presented in Fig. 4. The XRD diffraction patterns are similar,
indicating that the precursor powder presents the same molecular
structure as the single crystal.

Fig. 4. X-ray diffraction patterns for the precursor powder and single crystal.

water evaporation and to the melting of the propionate precursor, respectively. The endothermic peak from 140 ◦ C is associated
with a partial mass loss of 5%. The X-ray diffraction analyses (Fig. 6)
have revealed that at 280 ◦ C the resulting product is in polycrystalline state. Nevertheless, due to the lack of the crystallographic
data, the indexation of the diffraction patterns was not possible.
In the second stage, from 250 to 600 ◦ C, the DTA curve presents

3.3. Thermal decomposition
In Fig. 5a the simultaneous TG-DTA analyses of the barium
precursor powder performed in air are presented. The thermal
decomposition takes place in three main stages. In the ﬁrst stage,
the two endothermic peaks at 140 ◦ C and 240 ◦ C correspond to the

Fig. 3. Crystal packing of [Ba7 (CH3 CH2 COO)10 (CH3 COO)4 ·5H2 O]n .

Fig. 5. TG-DTA (a) and correlated TG-QMS (b) analyses for the barium precursor
powder.

Please cite this article in press as: R.B. Mos, et al., Synthesis, crystal structure and thermal decomposition study of a new barium
acetato-propionate complex. J. Anal. Appl. Pyrol. (2011), doi:10.1016/j.jaap.2011.08.007

G Model

ARTICLE IN PRESS

JAAP-2624; No. of Pages 5

R.B. Mos et al. / Journal of Analytical and Applied Pyrolysis xxx (2011) xxx–xxx

4

Table 2
Selected bond distances (Å) and angles (◦ ) from X-ray diffraction and FT-IR.
Atoms 1,2
Ba1–O13
Ba1–O7
Ba1–O4
Ba1–O2
Ba1–O3
Ba1–O1
Ba1–C1
Ba2–O11
Ba2–O2ii
Ba2–O9
Ba2–O1
Ba2–O7
Ba2–O5
Ba2–O10
Ba2–C10
Ba2–Ba3
Ba3–O12iii
Ba3–O5
Ba3–O10i
Ba3–O3
Ba3–O11
Ba3–C16
Ba4–O4
Ba4–O4iv
Ba4–O14iv
Ba4–C19
Ba4–C19iv
Bridging tridentate carboxylate
Ba3–O12
Ba1–C13
O(11)–C(16)–O(12)
Coordinated water
Ba3–O15
Ba3–O16

d 1,2 [Å]
X-ray
2.685(6)
2.719(6)
2.817(6)
2.855(6)
2.969(6)
3.001(6)
3.248(8)
2.654(5)
2.714(5)
2.763(6)
2.806(5)
2.872(6)
2.960(6)
2.966(6)
3.291(9)
4.2259(14)
2.682(5)
2.775(6)
2.802(6)
2.839(5)
2.892(6)
3.221(8)
2.683(6)
2.683(6)
2.844(7)
3.259(9)
3.259(9)

d 1,2 [Å]
FT-IR
2.701
2.723
2.852
2.865
2.965
3.00
3.254
2.656
2.722
2.723
2.812
2.882
2.975
2.960
3.289
4.252
2.701
2.756
2.812
2.832
2.890
3.220
2.675
2.663
2.845
3.260
3.260

2.821(5)
2.685(6)
123.3(7)

2.626
2.785
122.4

2.930(6)
2.762(6)

2.940
2.763

Atoms 1,2

d 1,2 [Å]
X-ray

d 1,2 [Å]
FT-IR

O(9)–Ba(2)–O(8)
O(12)–Ba(3)–O(11)
O(13)–Ba(4)–C(19)
C1–O2
C1–C2
C2–H2A
C2–H2B
C4–O4
C4–C5
C5–H5B
C7–O6
C7–C8
C8–H8A
C10–C11
C11–H11C
C13–C14
C14–H14B
C16–O11
O2–Ba2i
O3–Ba2i
O8–Ba1ii
O10–Ba3ii
O12–Ba3iii
O15–H15D
C50–H50A
Ba(1)–O(13)–Ba(4)
O(3)–Ba(3)–O(15)
Chelating bidentate carboxylate
Ba4–O13
Ba4–O14
O(9)–C(13)–O(10)

162.18(19)
44.91(15)
22.30(18)
1.253(9)
1.506(11)
0.9700
0.9700
1.236(9)
1.488(11)
0.9700
1.247(10)
1.569(15)
0.9600
1.524(15)
0.9600
1.498(13)
0.9700
1.240(9)
2.714(5)
2.844(5)
2.757(6)
2.802(6)
2.682(5)
0.89(2)
0.9600
97.5(2)
129.73(16)

162.21
44.899
22.26
1.263
1.516
0.980
0.980
1.256
1.49
0.999
1.253
1.565
0.950
1.543
0.950
1.50
0.980
1.250
2.722
2.845
2.765
2.812
2.626
0.90
0.950
98.00
130.11

2.892(7)
2.844(7)
123.5(8)

2.99
2.85
123.65

Note: Symmetry codes for equivalent atoms: (i) x, 0.5 − y, −0.5 + z; (ii) x, 0.5 − y, 0.5 + z; (iii) 1 − x, −y, 1 − z; (iv) 2 − x, −y, 1 − z.

two exothermic peaks corresponding to the thermal decomposition
and the burn off of the organic part. In this region the partial mass
loss is 28%. The QMS (Fig. 5b) have revealed that the evolved gases
correspond to the fragments with m/z = 57, 43 characteristic for 3pentanone (CH3 CH2 COCH2 CH3 ), m/z = 58 for acetone (CH3 COCH3 )
and m/z = 44 for CO2 . The X-ray diffraction performed on the precursor powder heat treated at 600 ◦ C (Fig. 6) conﬁrms the presence
of the barium carbonate as ﬁnal product. During the last stage,

the phase transformation of the barium carbonate takes place:
BaCO3 → ˇBaCO3 , as evidenced by the endothermic peak at 822 ◦ C.
Correlating the TG with QMS analyses (Fig. 5b), the thermal
decomposition of the barium precursor takes place as follows, in
agreement with the calculation performed on the thermogravimetrical curve:
[Ba7 (CH3 CH2 COO)10 (CH3 COO)4 ·5H2 O]·H2 O
→ [Ba7 (CH3 CH2 COO)10 (CH3 COO)4 ·5H2 O] + H2 O

(1)

[Ba7 (CH3 CH2 COO)10 (CH3 COO)4 ·5H2 O]
→ Ba7 (CH3 CH2 COO)10 (CH3 COO)4 + 5H2 O(dm = 5%)

(2)

Ba7 (CH3 CH2 COO)10 (CH3 COO)4
→ 7BaCO3 + 5CH3 CH2 COCH2 CH3 + 2CH3 COCH3 (dm = 28%)
(3)

Fig. 6. X-ray diffraction patterns performed on the precursor powder at different
temperatures (*because of the lack of crystallographic data, the indexation of the
diffraction patterns was not possible).

In this reaction, the Ba7 (CH3 CH2 COO)10 (CH3 COO)4 is decomposed into BaCO3 as demonstrated by X-ray diffraction on the
precursor powder quenched at 600 ◦ C (Fig. 6), with the simultaneous evolvement of 3-pentanone and acetone fragments due to the
decomposition of the radicals CH3 CH2 COO− and CH3 COO− , respectively. The presence of the CO2 in the QMS measurement (Fig. 5b),
and its absence in the reaction mechanism (3), is due to the fact
that the chemical reactions are written under static temperature
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The conversion of BaCO3 to BaO and CO2 takes place at temperatures higher than 1000 ◦ C [17].
The global reaction can be written as follows:

mainly in three stages. In the ﬁrst stage, the two endothermic peaks
at 140 ◦ C and 240 ◦ C correspond to the water evaporation and to
the melting of the propionate precursor, respectively. In the second
stage, from 250 to 600 ◦ C, the DTA curve presents two exothermic
peaks corresponding to the thermal decomposition and the burn
off of the organic part with formation of BaCO3 and ﬁnally to BaO
at temperatures higher than 1000 ◦ C.

[Ba7 (CH3 CH2 COO)10 (CH3 COO)4 ·5H2 O]·H2 O + 43O2
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4. Conclusions
A new barium acetato-propionate complex has been synthesized by dispersing the barium acetate in methanol, reacting with propionic acid and neutralizing with ammonia.
The X-ray diffraction on the single crystal precursor has
revealed that the molecular formula of the new precursor
is [Ba7 (CH3 CH2 COO)10 (CH3 COO)4 ·5H2 O], having four crystallographically different barium ions coordination. One of them has the
coordination number 8 and three of them 9. Ba(1) is surrounded
by two bridging tetradentate ligands, while Ba(2) is surrounded
by two carboxylate groups, coordinated by two different types
chelating bidentate and bridging tridentate. Ba(3) is surrounded
by two water molecules and one bridging tridentate carboxylate
group and, Ba(4) by one carboxylate group, with chelating bidentate type coordination. The barium acetato-propionate precursor
is a three dimensional channel-type polymer that crystallizes in
the monoclinic system, space group P2(1)/c, with the following
cell parameters: a = 15.338(6) Å, 15.748(6) Å, c = 14.128(6) Å and
ˇ = 95.826(7). The crystallographic data were indexed in the Cambridge Crystallographic Data CENTER CCDC 814595.
The thermal studies have revealed that the decomposition of the
new barium acetato-propionate mixed ligand complex takes place
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