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Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce byla optimalizace depozičních pa-

rametrů pro přípravu vysokoteplotních supravodičů na bázi YBCO pomocí metody

IJD s přihlédnutím k využití v průmyslu. V teoretické části jsou vysvětleny základní

principy samotné depoziční metody a analytických metod využitých pro studium

nanesených vrstev. V rámci experimentu bylo připraveno 6 různých vzorků ve dvou

sériích. V každé sérii byly vzorky připraveny za třech různých teplot substrátu.

Jednotlivé série se od sebe lišily dalšími zkoumanými parametry, konkrétně urychlo-

vacím napětím a složením terčíku. Následně byla provedena analýza vzorků pomocí

SEM, EDS a rentgenové difrakce. Kvalitativní fázová analýza přítomnost supravo-

divé fáze v žádném ze vzorků neodhalila. Výsledky získané v rámci této práce mohou

být využity pro budoucí výzkum zabývající se touto problematikou.
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Abstract: The main focus of this bachelor thesis is optimalization of IJD deposition

parametres of YBCO based high temperature superconductors with potential for

application in industry. In the theoretical part basic principles of the deposition

method itself and analytical methods used for study of prepared layers are explained.

During the experimental part 6 different samples in two series were made. Samples

in each series were prepared using 3 different temperature of the substrate. The

two individual series differed in another examined parameters, namely accelerating

voltage and target composition. SEM, EDS and XRD sample analysis was performed

afterwards. The qualitative phase analysis did not reveal the superconductor phase

in non of the samples. Results presented in this thesis might be used for future

research dealing with this issue.
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Úvod

Hlavním cílem této bakalářské práce je optimalizace přípravy tenkých vrstev vy-

sokoteplotních supravodičů (HTS) na bázi YBCO pomocí metody IJD. Tato opti-

malizace je zásadní pro využití potenciálu metody IJD v průmyslových aplikacích,

kde je důležité zefektivnit a zlevnit výrobu. Protože jsou vysokoteplotní supravodiče

keramické materiály, je nutné pro výrobu délkových vodičů používat tenké vrstvy,

kde je výhodná metoda IJD kvůli snadnější škálovatelnosti.

Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První kapitola je zaměřena na teore-

tickou rešerši problému. Nejdříve je věnována pozornost teoretickému úvodu, kde je

čtenář seznámen se základními fyzikálními jevy, které jsou zásadní pro dostatečné

pozdější pochopení experimentální části. Zároveň jsou zde vysvětleny základní prin-

cipy metod využívaných pro samotnou přípravu vysokoteplotních supravodičů a také

pro jejich analýzu, jako je SEM a rentgenová difrakce.

Druhá kapitola je věnována samotnému experimentu, tedy nanášení tenkých vrs-

tev vysokoteplotních supravodičů z materiálu GdBCO (keramika na bázi YBCO)

pomocí IJD metody. Následně byly vytvořené vzorky zkoumány pomocí dříve zmí-

něných analytických metod. Dosažené výsledky jsou poté diskutovány a je navržen

další postup pro budoucí výzkum, který bude vycházet s výsledků zde uvedených a

bude je dále rozvíjet k dosažení kýžené supravodivé fáze.
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Kapitola 1

Teoretická část

1.1 Vysokoteplotní supravodiče na bázi YBCO

1.1.1 Supravodiče

Supravodivost je kvantový jev, který poprvé pozoroval Heike Kamerlingh Onnes

roku 1911 na čisté rtuti při teplotě kolem 4 K, za což obdržel roku 1913 Nobelovu

cenu za fyziku [1]. Ovšem její vysvětlení přinesli až o necelých 50 let později v roce

1957 John Bardeen, Leon Cooper a John Robert Schrieffer v rámci své BCS teorie

supravodivosti [2], která je podle nich pojmenovaná a za kterou roku 1972 obdrželi

Nobelovu cenu za fyziku. Není bez zajímavosti, že ze všech fyzikálních oblastí bylo

uděleno nejvíce Nobelových cen právě za objevy spojené se supravodivostí [1].

Jako supravodič označujeme takový materiál, který při zchlazení pod určitou kritic-

kou teplotu TC skokově a zcela ztrácí svůj elektrický odpor a zároveň ze svého objemu

vytěsní vnější magnetické pole, stává se tedy dokonale diamagnetickým. Tento jev

se nazývá Meissner-Ochsenfeldův efekt [3], viz obr. 1.1. Tento efekt je příčinou tzv.

magnetické levitace, která se využívá např. u MagLev vlaků.

Jsou rozlišovány supravodiče prvního a druhého typu, které se vzájemně liší svou

závislostí na intenzitě vnějšího magnetického pole H. Oba typy spojuje podmínka na

kritickou teplotu TC . Zatímco u supravodičů prvního typu pozorujeme při dosažení
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Obrázek 1.1: Znázornění průběhu elektrického odporu na teplotě supravodiče a jeho

skoková změna na 0 pro T < TC (vlevo) a Meissner-Ochsenfeldův efekt (vpravo), pro

T > TC magnetické pole prochází materiálem, zatímco pro T < TC je magnetické

pole z objemu zcela vypuzeno [1]

kritické magnetické intenzity HC skokovou ztrátu supravodivosti (materiál přestává

kompenzovat vnější pole - přestává být dokonale diamagnetický), u druhého typu

se supravodivost vytrácí postupně. Po překročení první kritické intenzity HC1 se

dostává do tzv. vortexového (vírového) stavu, kdy se v materiálu tvoří víry magne-

tického pole (proto vortexový - vírový stav) a tím se lokálně ztrácí supravodivost. S

dalším zvyšováním intenzity se množství vírů zvětšuje, až je dosažena hraniční inten-

zita HC2, kdy supravodivost zaniká úplně [4], viz obr. 1.2. Kritické pole u supravodičů

prvního typu bývá zpravidla slabé, proto je označujeme jako měkké supravodiče, za-

tímco u druhého typu může být kritické magnetické pole značně silnější, proto je

označujeme jako tvrdé supravodiče.

Obrázek 1.2: Graf závislosti magnetizace na intenzitě magnetického pole pro supra-

vodiče prvního (vlevo) a druhého typu (vpravo) [4]
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První vysokoteplotní supravodič byl objeven roku 1986 (Bednorz a Müller). Jednalo

se o keramiku na bázi La2−xBaxCuO s kritickou teplotou okolo 30 K. Vývoj dalších

vysokoteplotních supravodičů (zkratka HTS) se pak výrazně zrychlil, viz obr. 1.3. Za

vysokoteplotní supravodiče jsou však dnes obvykle považovány ty materiály, které

mají kritickou teplotu vyšší než 77 K (teplota varu kapalného dusíku) a lze je tedy

chladit kapalným dusíkem. Tyto materiály tak výrazně rozšiřují možnosti technic-

kého a průmyslového využití supravodivosti, protože již není zapotřebí nákladného

kapalného hélia k jejímu dosažení. BCS teorie [2] se omezuje pouze na popis nízko-

teplotních supravodičů (do cca 30 - 40 K), přesné vysvětlení vysokoteplotní supra-

vodivosti zatím neexistuje, ale lze očekávat, že mechanismus supravodivosti bude

podobný, jako ho popisuje výše zmíněná teorie.

Obrázek 1.3: Vývoj konvenčních a keramických supravodičů v čase a jejich kritické

teploty [1]

1.1.2 YBCO

YBCO neboli Y Ba2Cu3O7−x je materiál na bázi keramiky (kuprát), jehož kritická

teplota se pohybuje okolo 90 K, avšak dosažení supravodivé fáze je značně tep-

lotně závislé a záleží také na oxidaci. Proto se ve vzorci uvádí x v stechiometrickém

množství kyslíku. YBCO patří mezi supravodiče druhého typu. Jeho struktura je
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Obrázek 1.4: Schéma krystalické struktury Y Ba2Cu3O7−x [4]

znázorněna na obr. 1.4. Tato konkrétní supravodivá fáze materiálu má ortorom-

bickou strukturu s Pmmm symetrií [4]. Krystalická struktura YBCO se skládá z

několika rovin, kdy se kuprátové roviny střídají s rovinami obsahujícími atomy kys-

líku a atomy baria, resp. atomy vzácné zeminy (yttrium). Materiál je supravodivý

pouze ve směrech a a b, zatímco ve směru c nikoliv.

1.2 Tenké vrstvy

1.2.1 Vlastnosti a specifika tenkých vrstev

Jako tenké vrstvy v zásadě označujeme vrstvy o tloušťkách řádově nanometrů až mi-

krometrů, které jsou různými způsoby nanesené na podkladní materiál označovaný

jako substrát [5]. V kontextu růstu tenkých vrstev je důležité zmínit tzv. epitaxní

růst, což je proces, při kterém na povrchu substrátu vznikající tenká vrstva svou

strukturou přímo navazuje na strukturní mřížku podkladového substrátu [6]. Lze

tedy říci, že podkladní krystal roste dál. Tento proces je ilustrován na obr. 1.5. Je-
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likož mřížkové parametry této epitaxní vrstvy většinou přesně neodpovídají mřížce

podkladního substrátu, objevuje se v takto vzniklé vrstvě mechanické napětí, čehož

se mnohdy využívá.

Obrázek 1.5: Znázornění epitaxního růstu [7]

Tenké vrstvy mají široké uplatnění. Využívají se ke změně fyzikálních a chemických

vlastností povrchu materiálu. Pomocí tenkých vrstev lze například zvýšit tvrdost

povrchu materiálu nanesením tenké vrstvy velmi tvrdého materiálu, který je však

křehký, či špatně obrobitelný (nelze ho tedy rozumně připravit ve velkých objemech),

a tak se užívá právě metod depozice tenkých vrstev. Takovéto tvrzení povrchu se

používá např. ve zdravotnictví u kloubních náhrad [8]. Velmi významným využitím

tenkých vrstev je povrchová ochrana materiálu, jakou je např. pozinkování oceli

nebo eloxování hliníku. Mezi další zajímavé využití můžeme zařadit i fotovoltaické

články na bázi tenkých vrstev, které slibují vyšší účinnost a nižší výrobní náklady

než konvenční články [9]. Často se využívají také optické vlastnosti tenkých vrstev,

kdy je výhodná jejich přesně definovaná struktura. Nemůžeme také opomenout různé

dekorační aplikace tenkých vrstev.

1.2.2 Metody pro přípravu tenkých vrstev

Metody pro přípravu tenkých vrstev můžeme rozdělit na dva základní typy: Che-

mická depozice z plynné fáze (Chemical vapor deposition, CVD) a Fyzikální depozice

z plynné fáze (Physical vapor deposition, PVD). Základní rozdíl mezi výše zmíně-

nými je ten, že u CVD se využívají k depozici a růstu tenké vrstvy chemické reakce

(obvykle směsi vysoce reaktivních plynů), u metod PVD se využívají fyzikální jevy

a procesy a vlastnosti terče [5]. Rozdíl mezi metodami je názorně ilustrován na
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Obrázek 1.6: Porovnání PVD a CVD metod [5]

obr. 1.6. Výše zmíněné metody lze i kombinovat, čehož je v praxi hojně využíváno

(například i metodu IJD viz 1.3 je možno považovat za kombinaci PVD a CVD).

Atomic layer deposition

Mezi CVD metody se řadí například Atomic layer deposition neboli ALD. Při této

metodě se využívají směsi vysoce reaktivních plynů, které reagují s povrchem sub-

strátu a tím se vytváří monoatomární vrstva materiálu. Jako ilustraci této metody

lze využít obr. 1.6 vpravo. Tento proces je tzv. samoukončovací, což znamená, že

se při jedné depozici vytvoří právě jedna atomová vrstva. Mezi jednotlivými de-

pozicemi se komora vždy vyčistí inertním plynem a poté může proběhnout další

depozice. Depozice tedy probíhá po vrstvách. Touto metodou je možné vytvářet

dokonalé jednoatomové a zároveň rovnoměrné vrstvy (od toho i její název). Plyn

se dostane ze všech stran substrátu i do jeho dutin, což zároveň znamená i kon-

taminaci komory. Nevýhodou této metody je složitost přípravy využívaných plynů,

jejich vysoká reaktivita a zpravidla i toxicita. ALD se využívá v průmyslu pro de-

pozici dielektrických nebo luminiscenčních vrstev pro ploché displeje, kde má velký

potenciál díky přesné kontrole tloušťky vrstvy a její uniformitě. Zároveň se využívá
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u kvantových technologií a přechodů, které jsou kritické na přesnou tloušťku, což

ALD umožňuje [10].

Pulsed laser deposition

Příkladem PVD je Pulzní laserová depozice (PLD). PLD využívá výkonného pulz-

ního laseru, kterým je stříleno do terčíku nanášeného materiálu. Zde dochází k

jeho ablaci, uvolnění plazmy nanášeného materiálu, který se následně deponuje na

substrát. Výhodou metody je přesnost a dávkovatelnost energie laserového pulzu

i stechiometrický přenos nanášené látky. Zároveň laser může být umístěn mimo

depoziční komoru a lze tak pracovat při různých tlacích (ultra vysoké vakuum až

atmosférický tlak), za použití různých pracovních plynů (reaktivních nebo inertních)

i v různé vzdálenosti terčíku a substrátu a tak ovlivňovat fyzikální a chemické vlast-

nosti vytvořené vrstvy. Nevýhodou je pak horší škálovatelnost (pro rychlejší nebo

větší depozici je zapotřebí více laserů), vysoké pořizovací náklady a také to, že nelze

nanášet materiály, které jsou pro laser dané vlnové délky transparentní. Princip této

metody je znázorněn na obr. 1.7. Tato metoda je nicméně velmi univerzální a často

se využívá v průmyslových aplikacích pro nanášení vysokoteplotních supravodičů,

oxidů, nitridů, polovodičů, kovů, ale i polymerů nebo fullerenů [11].

Obrázek 1.7: Schéma metody PLD [12]
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Ionized jet deposition

Pro nás zásadní metodou je Ionized jet depozition (nebo také Ion jet deposition)

neboli IJD. Jedná se opět o PVD metodou a principem je podobná výše zmíněné

PLD, hlavním rozdílem je však to, že zde k ablaci nedochází pomocí laserového

pulsu, ale pomocí elektronového výboje. Tato metoda bude podrobněji popsána v

následující kapitole 1.3. Výhodou IJD oproti PLD je snadnější škálovatelnost, nižší

pořizovací cena a možnost nanášet i průhledné materiály. Nevýhodou je pak nutnost

pracovat v pracovním plynu za určitého tlaku, kdy je nutné se řídit podle Paschenova

zákona (1.1):

VB =
Bpd

ln (Apd)− ln [ln (1 + 1
γse

)]
, (1.1)

kde VB je průrazné napětí ve voltech, p je tlak v pascalech, d vzdálenost elektrod

v metrech, γse je koeficient sekundární emise elektronů, A a B jsou parametry pro-

středí. V ideálním případě je třeba se dostat do minima křivky pro daný plyn viz

obr. 1.8.

Obrázek 1.8: Znázornění Paschenova zákona, který popisuje závislost průrazného

napětí na vzdálenosti elektrod a tlaku pro různé plyny. Toto grafické znázornění

nazýváme Paschenovými křivkami [13].
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1.3 Popis metody Ionized jet deposition

Ionized jet deposition (IJD) řadíme primárně mezi PVD metody. Částečně ji lze

zařadit i mezi CVD metody, kvůli chemickým procesům probíhajícím během depo-

zice, jako je například oxidace nanášeného materiálu při různých volbách pracov-

ního plynu, a tedy i změna jeho složení. Její princip je založen na generování výboje

plazmy určitého materiálu (terčíku) pomocí elektronového pulzu, který následně

kondenzuje na povrchu substrátu. Tento proces se nazývá pulzní elektronová ablace

[14]. Princip IJD je znázorněn na obr. 1.9.

Obrázek 1.9: Princip metody IJD [5]

Schéma depoziční aparatury IJD je znázorněno na obr. 1.10. Hlavní částí IJD je

elektronový zdroj a jeho základem dutá katoda. Stěna označená ve schématu pís-

menem D je uzemněná. Všechna další písmena ve schématu jsou také na nulovém

potenciálu. Na elektrodu uvnitř duté katody se přivede negativní napětí o dosta-

tečné hodnotě potřebné k zažehnutí výboje mezi elektrodou a uzemněnou stěnou.

Tento výboj nazýváme trigger (prvotní spouštěč), který uvolní primární elektrony.

Tyto elektrony se pak šíří do průletové elektrody pomocí rozdílu potenciálů (elek-

troda označená písmenem A je opět uzemněná). Zásadní roli v celém procesu hraje

pracovní plyn, bez kterého by procházela jen malá proudová hustota. Ten proudí z

duté katody skrz Lavalovu dýzu a elektrony usměrňuje. Tento plyn je během procesu

depozice ionizován. Primární elektrony doputují do průletové katody, kde dojde k

tzv. efektu duté katody (hollow cathode effect). Při něm dochází k lavinovité ioni-

zaci (avalanche ionization) pracovního plynu a vzniku sekundárních elektronů. Po
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uvolnění dostatečného množství elektronů nutného k proražení potenciálové bariéry

dojde k výboji směrem k terčíku. Tím se vytvoří vodivostní kanál, který umožní

vybití kondenzátorů připojených k průletové elektrodě (písmeno A) do uzemněného

terčíku. V důsledku toho ve vodivostním kanálu vzniká tzv. double layer. Ten umož-

ňuje dodat elektronům dostatečnou energii nutnou k dosažení ablace na povrchu

terčíku. Ablace je proces, při kterém dochází k dynamické ionizaci materiálu ter-

číku a vytvoření oblaku plazmatu daného materiálu. Ten pak putuje skrze dutou

elektrodu směrem k substrátu, kde dochází k jeho kondenzaci a růstu tenké vrstvy

[5][14].

Obrázek 1.10: Schéma depoziční aparatury IJD [5]
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1.4 Analytické metody využívané k charakterizaci

tenkých vrstev

Pro analýzu tenkých vrstev bylo využito několik metod. Mezi ty hlavní patří ske-

novací elektronová mikroskopie (SEM) a rentgenová difrakce (XRD). Obě metody

budou detailněji probrány v následujících odstavcích.

1.4.1 Skenovací elektronová mikroskopie

Elektronová mikroskopie je již přes 80 let jedna ze zásadních zobrazovacích metod,

která způsobila zlom v možnostech studia povrchu látek na nano až atomární úrovni.

Objev elektronové mikroskopie zároveň vedl k značnému rozvoji nanotechnologií,

neboť do té doby nebyly prostředky k jejich přesnému pozorování a zobrazování.

Zároveň se elektronová mikroskopie využívá pro látkovou analýzu. Dříve byl pří-

stup k této technologii omezen pouze na velké instituce, které byly schopny pořídit

nákladné přístroje. Skutečnou revoluci pak způsobil rozvoj stolních elektronových

mikroskopů, které díky svým výrazně nižším rozměrům a pořizovacím nákladům

oproti původním typům umožnily rozšíření elektronové mikroskopie do průmyslu,

menších společností, univerzit i škol, což učinilo zkoumání nano struktur dostupněj-

ším, než kdy předtím [15]. Elektronová mikroskopie s elektrony o energiích kolem

300 keV je oproti optické mikroskopii schopna pracovat při rozlišení až 0,1 nm.

Porovnání jednotlivých druhů zobrazovacích metod a jejich rozlišovacích schopností

je na obr. 1.11. Oproti optickým mikroskopům je ale nutné pracovat pod vysokým

vakuem (řádově 10−1 až 10−7 Pa [15]), protože elektrony snadno reagují s ostat-

ními částicemi. Mezi další nevýhody patří i vysoká energie částic (až 300 keV oproti

řádově jednotkám eV v případě přístrojů na bázi viditelného světla), které můžou

zapříčinit degradaci vzorku zejména u organických látek. Další nevýhodou je nutnost

elektrony ze vzorku odvádět, což v případě vodičů není problém, ovšem komplikace

nastává, zkoumáme-li nevodivý materiál.

Dva hlavní typy elektronové mikroskopie jsou skenovací elektronová mikroskopie

(SEM) a transmisní elektronová mikroskopie (TEM). Obě metody využívají vysoce
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Obrázek 1.11: Porovnání jednotlivých druhů zobrazovacích metod a jejich typických

rozlišení [15]

zaostřený svazek elektronů, nicméně SEM je využívána hlavně pro studium povrchů,

zatímco TEM pro analýzu vnitřní struktury vzorku, viz obr. 1.12. My se budeme

zabývat výhradně metodou SEM.

Obrázek 1.12: Schéma principu (a) skenovací elektronové mikroskopie, (b) transmisní

elektronové mikroskopie a (c) skenovací transmisní elektronové mikroskopie [15]

SEM pracuje oproti TEM při nízkém vakuu 10−1 až 10−4 Pa a energiích 1 - 30 keV ,

kdy lze dosáhnout přiblížení až 500 000x, přičemž klasicky se využívají 15 - 30 keV

elektrony. Pro jemnější práce a menší penetraci vzorku se využívá tzv. nízkonapě-
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Obrázek 1.13: Schéma aparatury SEM [16]

ťový SEM (LVSEM), kde jsou energie 1 - 5 keV [15]. Vzorek je uložen v držáku,

který je typicky motorizovaný a počítačově řízený s 3 až 5 stupni volnosti pohybu (li-

neární posun ve všech třech směrech, případně náklon ve dvou osách). Pro zaostření

přesného svazku elektronů jsou použity elektromagnetické čočky. Zásadní roli hraje

také náležitá příprava a optimalizace vzorku před samotným měřením, jako je jeho

očištění a v případě nevodivých či špatně vodivých materiálů nanesení tenké vodivé

vrstvy, nejčastěji zlata, uhlíku nebo platiny [15], která slouží k odvodu naakumulo-

vaného elektrického náboje. Schéma SEM aparatury je zobrazeno na obr. 1.13.

SEM skenuje vzorek postupně, pixel po pixelu. Na každé pozici jsou emitovány sig-

nály ze vzorku, ty dopadají do detektorů a podle intenzity je určen výsledný pixel.

Spolu s informací o pozici elektronového svazku jsou pak tyto jednotlivé signály

kombinovány ve výsledný obraz. Během procesu rozlišujeme dva typy elektronů:

primární a sekundární. Primární jsou elektrony pocházející z elektronového zdroje

přístroje. Sekundární elektrony jsou ty, které jsou uvolněné z látky pomocí primár-

ních. Primární elektrony se rozptylují na atomech vzorku. Rozptyl se dále dělí na

pružný a nepružný. Rozptyl, při kterém nedochází ke ztrátám energie, se nazývá

pružným. Zároveň se při něm nemění vlnová délka elektronu, může se ale měnit jeho
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směr. Nepružným rozptylem je nazýván ten, při kterém dochází ke změně energie. Vl-

nová délka elektronu se tedy po rozptylu změní. Koherentní pružné rozptyly vytváří

elektronovou difrakci, která se využívá pro studium struktury krystalu. Nepružný

rozptyl vytváří mnoho dalších užitečných signálů, které lze využít k charakterizaci

materiálu [15]. Při dopadu elektronového svazku na vzorek jsou hlavními signály roz-

ptýlené primární elektrony, sekundární elektrony a rentgenové záření. Tyto signály

pak snadno zachytíme a můžeme podle nich usuzovat na strukturu a složení vzorku.

Toho využívá mimo jiné i metoda EDS (Energy-dispersive spectroskopy), která se

používá pro prvkovou kvantitativní analýzu vzorku a která byla rovněž použita pro

charakterizaci připravených vrstev v této práci. Hlavní částí SEM je elektronové

dělo, ze kterého jsou elektrony urychlovány směrem k anodě a poté zaostřovány

pomocí elektromagnetických čoček do ohniska na vzorku, viz obr. 1.13. V komoře

je umístěno mnoho detektorů, např. detektory na zpětně odražené a sekundární

elektrony a detektor RTG záření.

Dnešní moderní SEM mikroskopy fungují samostatně a téměř automaticky vykreslí

výsledný obrázek, bez nutnosti obsluhy provádět náročné výpočty či analýzu su-

rových dat. Z technologických důvodů bude pro účely této práce využíván pouze

SEM.

1.4.2 Rentgenová difrakce

Rentgenová difrakce (XRD) je často využívaná metoda pro strukturní analýzu. Je

založena na difrakci rentgenového (RTG) záření na krystalech. Tu objevil roku 1912

německý fyzik Max von Laue a o dva roky později za ni získal Nobelovu cenu za fy-

ziku [17]. Rentgenové záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou od 10−3 do

101 nm. Difrakční metody mají rozsáhlé využití. Od studia uspořádání atomů v krys-

talické struktuře a určení mřížkových parametrů, přes měření hustoty elektronové

distribuce v látce a zkoumání mechanického napětí, zjišťování jednotlivých fází látky

a jejich rozhraní, po studium textury a měření tloušťky tenkých vrstev. Metoda je

povrchová a lze pomocí ní nedestruktivně zkoumat materiál do hloubky řádově mik-

rometrů (hloubka vnikání záření). Na rozdíl od SEM se rentgenová difrakce provádí
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za atmosférického tlaku a pokojové teploty. Nevyžaduje tedy žádné zvláštní pod-

mínky měření. Důležité je však dostatečné odstínění tvrdého rentgenového záření,

aby mu nebyla vystavena obsluha přístroje [18][19].

Hlavním zdrojem RTG záření je rentgenka, což je vakuová trubice, ve které je ko-

vová anoda bombardována rychle letícími elektrony, které jsou tepelně emitované

ze žhavícího vlákna, načež jsou urychlovány pomocí vysokého napětí mezi anodou a

katodou (řádově desítky kV ). Tyto elektrony vyrazí z materiálu anody elektron. Tím

vytvoří v elektronovém obalu atomu prázdné místo, které vzápětí nahradí elektron z

vyšší orbitalové hladiny. Při tomto přechodu se uvolní určité kvantum energie (foton)

odpovídající energetickému rozdílu těchto hladin. Většinou se využívá záření vzniklé

z přechodu mezi K slupkou a L slupkou, konkrétně Kα1 (L-III na K) a Kα2 (L-III

na K). Vlnová délka monochromatického rentgenového záření závisí na použitém

kovu anody [17]. U rentgenky je důležité, aby byly paprsky rovnoběžné neboli měly

malou divergenci. Proto se umisťuje do dostatečné vzdálenosti od vzorku, případně

se využívají různé druhy tzv. rentgenové optiky. Dále se používají monochromátory

a kolimátory či různé clony pro další úpravu záření. Paprsky ze zdroje putují ke

vzorku, kde následně difraktují na atomech látky a nakonec dopadají na detektor,

který měří intenzitu dopadlého záření. Když kolimovaný svazek monochromatického

rentgenového záření o vlnové délce λ dopadne na vzorek, dochází k jeho rozptylu na

mnoha krystalových rovinách. Pro určitou mezirovinnou vzdálenost d je zde kritický

úhel Θ, při kterém jsou rozptýlené paprsky ve fázi a dochází ke konstruktivní in-

terferenci, která se pak na detektoru projevuje znatelným zvýšením intenzity. Tato

závislost je popsána pomocí Braggovy podmínky (1.2):

2d sinΘ = λ, (1.2)

pomocí které můžeme tuto mezirovinnou vzdálenost mezi rovinami hkl dopočítat

[17][20].

Detektorem může být fotocitlivý film, polovodičový nebo plynový senzor. Zároveň

se detektory dělí podle počtu rozměrů, ve kterých jsou schopny simultánně měřit,

na 2D detektory, 1D, nebo i 0D, které měří pouze bodově. Difraktometr je zařízení
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Obrázek 1.14: Schéma difraktometru Bragg-Brentano [21]

sestávající z rentgenky na pohyblivém rameni, polohovatelného držáku vzorku a de-

tektoru (opět na pohyblivém rameni). Tato ramena se navzájem otáčí kolem vzorku

a umožňují měřit intenzitu záření při různých úhlech. Konkrétně se tato konfigu-

race nazývá Bragg-Brentano (schéma je znázorněno na obr. 1.14). Tato závislost se

pak vynáší do grafu a vzniká tím difrakční diagram. Tato data můžeme využít ke

kvantitativní a kvalitativní fázové analýze.

Při měření tenkých vrstev pomocí rentgenové difrakce se však objevují mnohé pro-

blémy. Metoda je sice povrchová, ovšem průchodnost rentgenového záření může být

i tak mnohem větší než je typická tloušťka tenké vrstvy, a tak se ve výsledku ob-

jevují i záznamy substrátu, které je pak nutno odlišit. Proto se při měření tenkých

vrstev používá malý fixní úhel α mezi rentgenkou a vzorkem (kolem 2° až 3°), kte-

rým se výrazně sníží hloubka vnikání záření. S tím ovšem zároveň přichází problém

s drastickým snížením intenzity, a tak potřeba delšího expozičního času. Zároveň při

takto malých úhlech je kritické přesné nastavení vzorku. Problém tenkých vrstev

zejména z IJD je také jejich vysoká texturovanost, která mění intenzitu jednotlivých

difrakčních maxim.
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Kapitola 2

Experimentální část

Před samotným experimentem jsme se rozhodli nanášet supravodiče z keramického

materiálu GdBCO, které fungují na stejné bázi jako YBCO. GdBCO má vyšší kri-

tický proud než YBCO, a proto je technologicky zajímavější pro přípravu supravo-

divých pásků. Na základě předchozích výsledků při přípravě vrstev YBCO pomocí

metody IJD [22] byl připraven terčík s upraveným složením Gd1Ba1,3Cu3,3.

K depozici bylo použito zařízení IJD Jetdep100 na Katedře inženýrství pevných

látek FJFI ČVUT. Depozice byla provedena na pásky od společnosti Theva [23].

Pro vyhodnocení vzorků byl využit difraktometr na Katedře inženýrství pevných

látek FJFI ČVUT a SEM mikroskop na VŠCHT Praha.

2.1 Realizace experimentů

Samotný experiment spočíval v přípravě tenkých vrstev GdBCO na pásek z niklové

slitiny s tenkou vrstvou MgO. Snahou bylo upravit depoziční parametry tak, aby

bylo dosaženo supravodivé fáze ve výsledném vzorku. Po studiu literatury [24] a

po předchozích zkušenostech s přípravou vrstev HTS pomocí metody IJD [4] bylo

rozhodnuto pracovat při teplotě od 740 °C po 840 °C, což je teplotní interval, kdy

by mělo docházet k vytvoření supravodivé fáze. Proto byly zvoleny tři různé teploty

z tohoto teplotního intervalu, konkrétně 740 °C, 790 °C a 840 °C.
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Nejdříve byl do IJD nainstalován terčík odpovídajícího složení a substrát do dr-

žáku substrátu s ohřívačem. Následně byla komora vypumpována na pracovní tlak,

nejdříve pomocí bezolejové primární scroll pumpy, poté použitím sekundární turbo-

molekulární pumpy za současného temperování substrátu pomocí specializovaného

ohřívače. Konečný tlak byl ustálen kolem 10−4 mbar a teplota od 740 do 840 °C dle

připravovaného vzorku a depozičních parametrů, viz tab. 2.1. Po ustálení teploty

bylo nastaveno urychlovací napětí (dle vzorku 14 nebo 17 kV ) a byla zahájena de-

pozice. Nejdříve cca 5 minut byl prováděn tzv. conditioning, kdy byla před substrát

umístěna clona z hliníkové folie, aby došlo k ustálení pracovních podmínek a povrchu

terčíku a proud plazmatu byl tak co nestabilnější. Samotné výboje musí probíhat

dle výše uvedeného Paschenova zákona (1.1) za vhodného pracovního tlaku a ve

vhodném plynu. V tomto případě byl využit čistý O2, který zároveň materiál ter-

číku cestou k substrátu vhodně naoxidoval. Pracovní tlak byl kolem 4 · 10−4 mbar,

vzdálenost mezi substrátem a terčíkem byla 110 mm a mezi tryskou a terčíkem

2 mm. Poté byla clona otevřena a začala samotná depozice na substrát. Depozice

vrstvy probíhala standardně 10 minut. Po ukončení depozice byla komora postupně

napouštěna na atmosférický tlak za současného snížení teploty na 380 °C. V těchto

podmínkách byl vzorek hodinu ponechán, aby došlo k celkové oxidaci připravené

vrstvy. Vhodný obsah kyslíku hraje klíčovou roli v supravodivosti HTS na bázi

YBCO, viz 1.1.2. Takto bylo připraveno celkem 6 vzorků při různých depozičních

parametrech, které jsou zapsány v tab. 2.1.

Tabulka 2.1: Přehled depozičních parametrů pro jednotlivé vzorky

Vzorek číslo 1 2 3 4 5 6

napětí [kV ] 14 14 14 17 17 17

doba depozice [min] 7 10 10 10 10 10

frekvence [Hz] 40 40 40 20 20 20

teplota substrátu [°C] 740 840 790 790 840 740

terčík Gd1Ba1,3Cu3,3 Gd1Ba2Cu3

tlak počáteční [10−4mbar] 0, 7 1, 9 1, 0 1, 4 1, 4 1, 2

tlak pracovní [10−4mbar] 4, 2 4, 0 8, 1 6, 0 6, 0 7, 0
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2.2 Zpracování dat

Po depozici byly vzorky analyzovány pomocí rentgenové difrakce (XRD) na Katedře

inženýrství pevných látek FJFI ČVUT, která byla měřena při dopadovém úhlu 2° za

použití kobaltové rentgenky s vlnovou délkou α = 0,179 026 nm na zařízení X´Pert

PRO MPD od společnosti PANalytical s X´Cellerator detektorem. SEM a EDS bylo

měřeno na VŠCHT Praha přístrojem LYRA3 od společnosti TESCAN při energii

10 keV .

Pomocí rentgenové difrakce bylo získáno fázové složení, díky němuž bylo možné

usuzovat na obsah supravodivé fáze. Pomocí SEM byla určena povrchová morfologie

vzorků a pomocí EDS chemické kvantitativní složení vzorků a jejich homogenita.

Na obr. 2.1 je vyobrazeno rozložení jednotlivých prvků na povrchu vzorku 1. Pro

ostatní vzorky je homogenita obdobná.

Obrázek 2.1: Rozložení prvků na povrchu vzorku 1 z EDS
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2.2.1 První série

První série vzorků, tedy vzorky 1, 2 a 3, byla připravena za urychlovacího napětí

14 kV a s terčíkem se složením Gd1Ba1,3Cu3,3, viz tab. 2.1.

Vzorek 1

Vzorek 1 byl připraven za nejnižší teploty 740 °C a za použití nejnižšího urychlo-

vacího napětí 14 kV . Díky nižšímu napětí můžeme pozorovat na snímku 2.2a méně

kapek, které vznikají během IJD depozice. Na přiblíženém snímku 2.2b je patrná šu-

pinovitá struktura pásku. Tato speciální struktura MgO vrstvy slouží ke správnému

epitaxnímu růstu, viz obr. 1.5.

(a) 1 kx přiblížení (b) 25 kx přiblížení

Obrázek 2.2: SEM snímek vzorku 1

EDS bylo použito ke kvantitativní prvkové analýze a ukázalo následující hmotnostní

složení vzorku: Gd 31,6 hm.%, Ba 28,0 hm.%, Cu 24,3 hm.%, O 13,8 hm.% a

C 2,4 hm.%, viz obr. 2.3.

Záznam z rentgenové difrakce, viz obr. 2.4, byl použit ke kvalitativní fázové analýze.

Ve vzorku byly nalezeny oxidy jednotlivých prvků BaO, CuO, Cu2O a Gd2O3.
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Zároveň je ze záznamu patrná horší krystalinita vrstvy a silný signál od substrátu,

který se skládá ze signálu od niklové slitiny a MgO mezivrstvy.

Obrázek 2.3: EDS vzorku 1

Obrázek 2.4: Rentgenová difrakce vzorku 1
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Vzorek 2

U druhého vzorku byla teplota substrátu zvýšena o 100 °C na teplotu 840 °C. Na

snímku 2.5b ze SEM již není patrná šupinovitá struktura substrátu jako u předcho-

zího vzorku. Urychlovací napětí bylo ponecháno stejné, což odpovídá podobnému

množství kapek.

Pomocí metody EDS bylo naměřeno hmotnostní zastoupení jednotlivých prvků.

Gd 28,6 hm.%, Ba 20,7 hm.%, Cu 19,9 hm.%, O 27,9 hm.% a C 2,9 hm.%, viz

obr. 2.6. Můžeme si povšimnout výrazně vyššího zastoupení kyslíku v porovnání se

vzorkem 1.

Rentgenový záznam, viz obr. 2.7, je kvalitnější s více znatelnými difrakčními maximy

a slabším amorfním pozadím. Kvalitativní fázová analýza odhalila opět oxidy CuO

a Gd2O3 a navíc uhličitan barnatý BaCO3.

(a) 1 kx přiblížení (b) 25 kx přiblížení

Obrázek 2.5: SEM snímek vzorku 2
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Obrázek 2.6: EDS vzorku 2

Obrázek 2.7: Rentgenová difrakce vzorku 2
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Vzorek 3

Vzorek 3 byl deponován při teplotě substrátu 790 °C. Na snímku 2.8a je patrné

podobné množství kapek jako v předchozích případech. Na snímku 2.8b je opět

patrná šupinovitá struktura pásku.

Kvantitativní složení vzorku dle EDS je podobné jako u vzorku 1, konkrétně Gd 32,1 hm.%,

Ba 27,2 hm.%, Cu 23,7 hm.%, O 14,3 hm.% a C 2,7 hm.%, viz obr. 2.9.

Z prvních tří vzorků má vzorek 3 nejkvalitnější difrakční záznam s nejlépe definova-

nými difrakčními maximy, viz obr. 2.10. Z kvalitativní fázové analýzy byla odhalena

přítomnost následujících fází: Gd2O3, BaCO3 a BaCu2O2.

(a) 1 kx přiblížení (b) 25 kx přiblížení

Obrázek 2.8: SEM snímek vzorku 3
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Obrázek 2.9: EDS vzorku 3

Obrázek 2.10: Rentgenová difrakce vzorku 3
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2.2.2 Druhá série

Druhá série vzorků (vzorky 4, 5 a 6) byla připravena za vyššího urychlovacího napětí

17 kV a s terčíkem se složením Gd1Ba2Cu3, viz tab. 2.1.

Vzorek 4

Vzorek 4 je prvním vzorkem z druhé série, která byla připravována za zvýšeného

urychlovacího napětí 17 kV (oproti 14 kV ). Tento vzorek byl připraven při teplotě

790 °C a zároveň se stechiometrickým terčíkem Gd1Ba2Cu3. Na snímku 2.11a je

patrné větší množství kapek. Na snímku 2.11b již není patrná šupinovitá struktura.

Hmotnostní procenta jednotlivých prvků byla určena pomocí metody EDS jako ná-

sledující: Gd 29,6 hm.%, Ba 36,0 hm.%, Cu 18,5 hm.%, O 13,2 hm.% a C 2,6 hm.%,

viz obr. 2.15. Zde byl zaznamenán vyšší obsah baria v porovnání s první sérií a zá-

roveň nižší obsah mědi.

Z difrakčního záznamu, viz obr. 2.13, téměř vymizel signál od substrátu. Kvalitativní

fázová analýza odhalila přítomnost fází BaCuO2 a Gd2BaCuO5.

(a) 1 kx přiblížení (b) 25 kx přiblížení

Obrázek 2.11: SEM snímek vzorku 4

35



Obrázek 2.12: EDS vzorku 4

Obrázek 2.13: Rentgenová difrakce vzorku 4
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Vzorek 5

Vzorek 5 byl připravován za nejvyšší teploty z druhé série, konkrétně 840 °C. Na

snímku 2.14a je patrné obdobné množství kapek jako u předchozího vzorku. Na

snímku 2.14b není vidět šupinovitá struktura substrátu a zároveň je patrný nepra-

videlný tvar kapek.

Hmotnostní procenta Gd 22,6 hm.%, Ba 39,7 hm.%, Cu 22,4 hm.%, O 12,5 hm.%

a C 2,8 hm.%, viz obr. 2.15, byla určena pomocí EDS. U vzorku 5 je nejvýraz-

nější zastoupení baria, které je nejvyšší z obou sérií, a zároveň nejnižší zastoupení

gadolinia.

Přítomnost fází Gd2O3, BaCO3, CuO, Cu2O a BaCu2O2 byla potvrzena pomocí

kvalitativní fázové analýzy z rentgenové difrakce, viz obr. 2.16.

(a) 1 kx přiblížení (b) 25 kx přiblížení

Obrázek 2.14: SEM snímek vzorku 5
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Obrázek 2.15: EDS vzorku 5

Obrázek 2.16: Rentgenová difrakce vzorku 5
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Vzorek 6

Vzorek 6 byl připraven za nejnižší teploty ze série, 740 °C. Na snímku 2.17a je

vidět obdobné množství kapek jako u ostatních vzorků ze série. Na přiblíženém

snímku 2.17b není patrná šupinovitá struktura pásku.

Pomocí EDS bylo určeno hmotnostní zastoupení jednotlivých prvků: Gd 27,0 hm.%,

Ba 36,1 hm.%, Cu 20,6 hm.%, O 13,2 hm.% a C 2,5 hm.%, viz obr. 2.18.

Kvalitativní fázová analýza z rentgenové difrakce odhalila přítomnost fází BaCuO2,

Gd2O3 a BaCO3, viz obr. 2.19.

(a) 1 kx přiblížení (b) 25 kx přiblížení

Obrázek 2.17: SEM snímek vzorku 6
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Obrázek 2.18: EDS vzorku 6

Obrázek 2.19: Rentgenová difrakce vzorku 6
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2.3 Diskuze dosažených výsledků

Skenovací elektronová mikroskopie

Z porovnání snímků ze SEM je patrná závislost množství kapek na urychlovacím na-

pětí, což vyplývá z principu fungování IJD, viz 1.3. Zároveň je zde zřejmá závislost

na teplotě substrátu. U nejnižší teploty 740 °C (vzorek 1 a 6) lze pozorovat poměrně

homogenní povrch a jasně definované kulaté kapky. Se zvyšující se teplotou se tato

struktura narušuje, až u maximální teploty 840 °C se struktura kapek rozpadá a do-

chází k rekrystalizaci. Toto je nejvíce patrné u vzorku 2 (snímek 2.5b), kde již skoro

není možné kapky pozorovat. Vzorek 3 je naopak nejvíce homogenní, což můžeme

vidět na snímku 2.8b, kde je zároveň patrná i šupinovitá struktura pásku. Zároveň je

zde vidět více kapek než u vzorku 2, což je dáno i tím, že nerekrystalizují v důsledku

teploty. Vzorek 4 má díky vyššímu napětí větší tloušťku, a proto už zde není pozoro-

vatelná šupinovitá struktura substrátu. Tuto hypotézu potvrzuje i difrakční záznam,

kdy již téměř vymizel signál od substrátu. Zároveň lze na snímku 2.11b vidět více

kapek než v případě předchozí série, které jsou navíc rozmístěné rovnoměrně po celé

ploše. Na snímku 2.11 je možné pozorovat nejideálnější morfologii povrchu. To je

patrné i na snímku 2.14b vzorku 5, kde je patrná nepravidelnost kapek, u kterých

zároveň dochází k jejich rozpadání a rekrystalizaci. Ta zde ovšem není tak výrazná

jako v případě vzorku 2 na 14 kV , který byl deponován při stejné teplotě. To zna-

mená, že teplota 840 °C je již natolik vysoká, že začíná docházet k rekrystalizaci

vrstvy. U vzorku 6 je na snímku 2.17b vidět, že se struktura nerozpadá a k rekrys-

talizaci nedochází. Zároveň jsou zde menší kapky, avšak více rovnoměrně rozdělené

než v předchozím případě. Stejně jako v případě všech vzorků druhé série za zvýše-

ného napětí zde není vidět struktura substrátu a vrstva má tedy větší tloušťku než

v případě první série. Na rozdíl od nejvyšší teploty vzorky střední teploty 790 °C

(vzorky 3 a 4) vykazují větší nahodilost a rozmanitost tvarů i velikostí jednotlivých

kapek, které se ještě nerozpadají. Zejména u vzorku 4 lze na snímku 2.11b pozorovat

nejvíce homogenní vrstvu, co se povrchu týče.
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Energeticky disperzní spektroskopie

Kvantitativní prvková analýza byla provedena pomocí metody EDS, ze které bylo

určeno hmotnostní procento jednotlivých prvků ve vzorku. Pomocí jednoduchého

přepočtu (2.1):

na =
ma

Ma

, (2.1)

kde na je atomární procento, ma změřené hmotnostní procento a Ma molární hmot-

nost prvku, bylo hmotnostní procento převedeno na výhodnější atomární procento,

kvůli přehlednější analýze stechiometrie vzorku. Následně byla tato atomární pro-

centa normována tak, aby celkový podíl všech prvků byl 100 %. Tím vznikla tab. 2.2,

ve které je zaneseno procentuální zastoupení jednotlivých prvků. Pro snadnější ana-

lýzu jejich stechiometrických poměrů je toto množství v tab. 2.3 normované na

množství gadolinia. Vysoký obsah uhlíku v každém vzorku (viz tab. 2.2) je způso-

ben kontaminací měřicí aparatury. Tato informace byla obdržena od operátorů EDS,

a proto v této další analýze není uhlík uvažován. Pokud víme, že supravodivá fáze

má stechiometrický poměr Gd:Ba:Cu 1:2:3, je potřeba se tomuto poměru blížit i

kvantitativním složením vzorku. K tomu slouží právě tab. 2.3. Důležitým faktorem

při této analýze je fakt, že první a druhá série vzorků se liší kromě urychlovacího

napětí také složením terčíku. V případě první série to bylo Gd1Ba1,3Cu3,3, v pří-

padě druhé již teoreticky ideální poměr Gd1Ba2Cu3. Tato změna se samozřejmě

projevila i na složení vzorků. U první série je to zcela patrný nedostatek baria ve

prospěch gadolinia. Zároveň u všech vzorků (částečně kromě 5) je zde i nedostatek

mědi, kdy zmíněný vzorek 5 je svým složením nejblíže ideálnímu. Rozdíly v množ-

ství jednotlivých prvků jsou ale velké i v rámci jedné série (např. vzorek 4 oproti

vzorku 5), ovšem obecněji se jeví jako výhodnější kombinace terčíku Gd1Ba2Cu3 a

vyššího urychlovacího napětí 17 kV . V příštích experimentech by proto bylo vhodné

v terčíku zvýšit obsah mědi na úkor gadolinia, kterého je ve všech vzorcích více,

než by mělo být. Na obr. 2.1 je vidět, že rozložení prvků ve vzorku 1 je homogenní,

nedochází tedy k jejich segregaci. Všechny vzorky vykazují obdobnou homogenitu.
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Tabulka 2.2: Kvantitativní prvkové složení jednotlivých vzorků z EDS

at. % Gd Ba Cu O C

Vzorek 1 10,9 11,0 20,7 46,6 10,8

Vzorek 2 6,9 5,7 11,9 66,3 9,2

Vzorek 3 10,8 10,5 19,7 47,2 11,9

Vzorek 4 10,6 14,7 16,3 46,3 12,1

Vzorek 5 8,0 16,1 19,6 43,4 13,0

Vzorek 6 9,6 14,7 18,1 46,0 11,6

Tabulka 2.3: Kvantitativní prvkové složení jednotlivých vzorků z EDS normované

na množství Gd

x/n(Gd) Gd Ba Cu O

Vzorek 1 1 1,01 1,90 4,29

Vzorek 2 1 0,83 1,72 9,59

Vzorek 3 1 0,97 1,83 4,38

Vzorek 4 1 1,39 1,55 4,38

Vzorek 5 1 2,01 2,45 5,44

Vzorek 6 1 1,53 1,89 4,81
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Rentgenová difrakce

Fáze nalezené pomocí kvalitativní fázové analýzy rentgenové difrakce u jednotlivých

vzorků jsou zaneseny v tab. 2.4.

Tabulka 2.4: Výsledky kvalitativní fázové analýzy vzorků z rentgenové difrakce

vzorek kvalitativní fázová analýza

Vzorek 1 BaO, CuO, Cu2O, Gd2O3

Vzorek 2 CuO, Gd2O3, BaCO3

Vzorek 3 Gd2O3, BaCO3, BaCu2O2

Vzorek 4 BaCuO2, Gd2BaCuO5

Vzorek 5 CuO, Cu2O, Gd2O3, BaCO3, BaCu2O2

Vzorek 6 Gd2O3, BaCO3, BaCuO2

Poslední a stěžejní z použitých analytických metod je rentgenová difrakce. Ta byla

použita k samotnému odhalení fázového složení vzorků. Zde je možné si povšimnout

silného signálu od niklového substrátu, resp. MgO vrstvy u první série vzorků. To

je dané tím, že tyto vzorky byly připraveny za pomoci nižšího urychlovacího napětí,

a tak nemá vrstva dostatečnou tloušťku, aby jí nepronikly rentgenové paprsky až k

substrátu. Rentgenový záznam vzorku 1 odhalil pouze přítomnosti binárních slouče-

nin prekurzorů terčíku (a jako jediný obsahuje barium pouze v oxidu) a substrátu,

což odpovídá příliš nízké teplotě, kdy prekurzory nejsou schopny vytvořit složitější

sloučeniny a zejména pak čtyřprvkovou supravodivou fázi. Zároveň je zde patrné

silné amorfní pozadí okolo 35°, což opět naznačuje špatnou krystalinitu vzorku. Na-

proti tomu u vzorku 2, který byl vytvořen za nejvyšší teploty, toto amorfní pozadí

úplně vymizelo a vzorek je tak velmi krystalický, což je patrné i na SEM snímku 2.5b.

Zároveň zde díky vyšší teplotě vznikla navíc sloučenina BaCO3, která byla nalezena

i u vzorku 3, u kterého se vyskytla i zajímavější ternární fáze BaCu2O2, což ukazuje,

že by se ideální teplotní okno pro přípravu supravodivé fáze mohlo nacházet okolo

teploty 790 °C, za které byl tento vzorek připraven. Vzorek 4 je ze všech, co se týče

fázové analýzy, nejzajímavější, obsahuje totiž jako jediný čtyřprvkovou sloučeninu,
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konkrétně Gd2BaCuO5. Její vznik může být zapříčiněn zvýšeným urychlovacím na-

pětím i změnou stechiometrického složení terčíku u druhé série, nicméně při pohledu

na další vzorky této série je patrný i vliv teploty, kdy u vzorků 5 a 6 se již žádná

čtyřprvková fáze nevyskytuje. Zároveň je vzorek 4 jediným vzorkem ze všech, který

neobsahuje gadolinium v oxidu Gd2O3, ale právě ve výše zmíněné čtyřprvkové fázi.

Stechiometrie samotné fáze nicméně naznačuje přílišné množství gadolinia v terčíku

na úkor mědi, což potvrdila i EDS analýza, viz tab. 2.3. U vzorku 5 je znovu patrný

rozpad na prekurzory jako u vzorku 1 a částečně 2, ovšem na rozdíl od těchto dvou

obsahuje i BaCu2O2, což může být zapříčiněno vyšším napětím a zároveň i pomocí

EDS potvrzeným nejvyšším obsahem mědi ze všech vzorků (proto stechiometrický

koeficient 2 u Cu ve sloučenině a zároveň oba oxidy mědi). Fáze ve vzorku 6 jsou po-

dobné jako u předchozího, jen s tím rozdílem, že se zde měď nevyskytuje v oxidech,

ale jen ve sloučenině BaCuO2, což může být dáno jejím nižším obsahem.

Na základě rentgenové difrakce lze za nejlepší výsledek považovat vzorek 4, který

jako jediný obsahuje složitější čtyřprvkovou fázi Gd2BaCuO5, která sice nemá ideální

stechiometrii Gd1Ba2Cu3O7−x, ale lze předpokládat, že tuto změnu by šlo vyřešit

vhodnou úpravou složení terčíku, zejména zvýšením obsahu mědi za současného sní-

žení obsahu gadolinia. Celkově lze tedy říci, že nejoptimálnější depoziční parametry

byly použity u vzorku 4, tedy teplota substrátu 790 °C, urychlovací napětí 17 kV a

terčík o složení Gd1Ba2Cu3.
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Závěr

Smyslem této práce bylo optimalizovat depoziční parametry výroby vysokoteplotních

supravodičů GdBCO pomocí IJD. Experiment byl zaměřen na optimalizaci tří stěžej-

ních parametrů: teplota substrátu, urychlovací napětí IJD a složení terčíku. Všechny

tyto parametry přímo ovlivňují možnost vzniku supravodivé fáze Gd1Ba2Cu3O7−x,

které bylo za cíl dosáhnout. Takto bylo vytvořeno celkem šest vzorků ve dvou sériích.

Kvalitativní fázová analýza rentgenové difrakce však přítomnost této fáze nepotvr-

dila u žádného z vytvořených vzorků. Nicméně i tak lze vypozorovat některé trendy,

jejichž rozvinutím by v budoucím výzkumu mohlo být vytvoření supravodivé fáze

dosaženo.

V rámci jedné série byly vždy vytvořeny tři vzorky za různé teploty. Její změna

přímo ovlivňovala fázové složení vzorku i jeho strukturní vlastnosti. Na základě

předchozích diskuzí byla optimální teplota stanovena okolo 790 °C. Tato teplota je již

dostatečně vysoká k tomu, aby byl vzorek správně homogenní a obsahoval správnou

fázi a zároveň není příliš vysoká na to, aby docházelo k narušení morfologie vrstvy

určené mezivrstvou MgO, která slouží k ideálnímu přenosu elektrického proudu. V

příštích experimentech by bylo vhodné se pohybovat okolo této teploty.

První a druhá série se od sebe lišila urychlovacím napětím. První série byla při-

pravena za napětí 14 kV , zatímco druhá při zvýšeném napětí 17 kV . Z hlediska

aplikace v průmyslu by bylo výhodnější použití vyššího urychlovacího napětí, které

by zajistilo rychlejší růst vrstvy. Vyšší urychlovací napětí by mělo zároveň přispívat

k rovnoměrnější ablaci jednotlivých prvků terčíku a udržení jeho stechiometrie.

Samotné složení terčíku byla poslední, ale neméně důležitá proměnná. Během první

série byl používán terčík s upraveným složením Gd1Ba1,3Cu3,3. Složení neodpovídá
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přesné stechiometrii supravodivé fáze, ale bylo upraveno na základě výsledků práce

zabývající se transportními koeficienty u supravodiče YBCO [22]. Z výsledků této

práce však plyne, že GdBCO a YBCO se nechovají stejně, neboť u gadolinia zřejmě

dochází k snadnější ablaci než u yttria. Použití takto upraveného terčíku tedy nebylo

vhodné. Za lepší variantu lze označit terčík s ideálním stechiometrickým složením

Gd1Ba2Cu3. Ovšem i s použitím tohoto terčíku nebylo složení vzorku ideální, jak

ukázala kvantitativní prvková analýza EDS. Ve všech vzorcích druhé série byl patrný

vyšší obsah gadolinia na úkor mědi a v menší míře také na úkor baria. V budoucích

experimentech by tedy bylo vhodné použít terčík s vyšším obsahem mědi a baria a

naopak lehce sníženým obsahem gadolinia.
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