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Inkjet Deposition of SrTiO3 Buffer Layers for Superconducting Materials 
 

S. Clericka, G. Pollefeyta and I. Van Driesschea 
a Department of Inorganic and Physical Chemistry, SCRiPTS, Ghent University, 

Krijgslaan 281-S3, B-9000 Gent, Belgium 
 

SrTiO3 (STO) buffer layers were synthesized based on multiple 
aqueous precursor solutions. These solutions were evaluated by 
means of four criteria: precursor stability, wettability, 
printability and morphology after thermal processing. After this 
selection the best precursor was further adapted to achieve a 
more suitable printability. A 0,7 mol/L STO-precursor 
containing ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and 
iminodiacetic acid (IDA) adapted with 5 v% ethanol was found 
to satisfy all the above criteria. Printed STO layers were 
analyzed using X-Ray Diffraction (XRD) and Atomic Force 
Microscopy (AFM) to obtain a value for respectively 
crystallographic orientation and roughness of coatings with 
different sintering processes. SrTiO3 films with high 
preferential c-axis orientation were achieved, showing a dense 
and terraced morphology. By tuning the thermal process a 
roughness RMS-value of 11,8 nm was obtained. 
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Introduction 
 

Since the discovery of high temperature superconducting materials such as 
YBa2Cu3O7-δ (YBCO) (1,2) many research has focused on the synthesis of novel 
buffer layers. These ceramic layers allow epitaxial growth of YBCO on textured 
substrates (Ni/W 5%) due to their small lattice mismatch and intermediate thermal 
expansion coefficient (3). Furthermore these inert layers prevent oxidation of the 
substrate, causing delamination and deterioration of the texture, and ion transport 
between substrate and YBCO-layer, all of which causing misalignment of the Cu-O 
plains in the YBCO-structure resulting in loss of the superconducting properties (4). 
Also Ni-substitution in YBCO is inhibited, hereby preventing a drop in Tc (4). 

Popular coated conductors contain a multiple buffer layer architecture such as 
LZO/CeO2 inducing a more complex structure and synthesis (5). Furthermore 
Chemical Solution Deposition (CSD) of LZO results in porosity of the layers (6) 
while CeO2 has to be very flat to avoid formation of secondary phases (7). The 
problems could be addressed by the use of inert perovskite-type SrTiO3 (STO) as a 
buffer material. A single buffer layer architecture would be sufficient to address all 
the demands (3).  

Nowadays STO is often synthesized by Physical Vapor Deposition (PVD) (3) or 
by CSD with an organic-based precursor using propionic acid or acetylaceton as a 
solvent (8). The industrialisation of both techniques is rather hard due to the need for 
vacuum conditions in PVD and the burdensome nature of organic solvents. Therefore 
an all-aqueous CSD approach using different complexing agents for the synthesis of 
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STO-buffer layers is proposed. Deposition of the precursor onto an appropriate 
substrate for this exploring research (single (100) crystal LaAlO3, LAO, CrysTec 
GmbH.) is performed by ink-jet printing hence the high homogeneity of the deposited 
films and the easy upscalability. 

 
Experimental Techniques 

 
Precursor Synthesis 

 
A Sr2+-solution is prepared by dissolving 2 eq. IDA (Alfa Aesar, ≥ 98%) or 1 eq. 

EDTA (Sigma Aldrich, 99,4-100,6%) in water using ethanolamine (EA, Sigma 
Aldrich, ≥ 99%). Sr(NO3)2 (Sigma Aldrich, ≥ 99%) is now added to obtain a final 
concentration of 0,7 mol/L and the solution is stirred until clear. Two different 
methods are used for the synthesis of the Ti4+-solution: a first solution is made by 
adding 1 eq. titanium-isopropoxide (TiP, Sigma Aldrich, ≥ 97%) to 2 eq. 
triethanolamine (TEA, Acros Organics, ≥ 99%) after which 2 eq. H2O2 (Sigma 
Aldrich, 35 wt% in H2O) and water are added to obtain a final Ti4+-concentration of 
0,7 mol/L. One can bear in mind that free isopropanol is now present in the solution. 
For a second solution, the same amount of TiP is hydrolyzed and the Ti(OH)4 
precipitate is washed and redissolved in water containing a mixture of 2 eq. IDA and 
2 eq. H2O2 as this forms very stable complexes with Ti4+(9,10). Both solutions are 
stirred until clear. After combination of a Sr2+-solution and a Ti4+-solution the pH is 
set using HNO3 (Roth, ≥ 65 v% in H2O). 

In this way four important solutions are prepared: 
 

TABLE I.  Overview of precursors 
Precursor name Sr2+-complex Ti4+-complex pH 
IDA-IDA-H2O2 IDA IDA, H2O2 5 
IDA-TEA-H2O2 IDA TEA, H2O2 7 
EDTA-IDA- H2O2 EDTA IDA, H2O2 5 
EDTA-TEA-H2O2 EDTA TEA, H2O2 5 

 
Analysis of STO precursor 
 

In order to find the ideal precursor four important criteria are checked: stability, 
wettability and printability of the solution and morphology of the sintered coating. 
The stability of the solution is verified by checking the solution on ageing effects and 
precipitation over a longer period of time in an incubator at 25°C. Also a gel formed 
at 60°C should be stable as this ensures mixing of Sr and Ti into the atomic scale. 
Contact angle measurements (Krüss DSA-30) on single crystal LaAlO3 give a good 
indication of the wettability. A contact angle below 10° is desired although total 
spreading of a drop can also give rise to an inhomogeneous coating. The printability 
can be assessed theoretically using the reverse Ohnesorgenumber, Oh-1 (11):  

 
!" = !"#

!                 (1) 

!" = !!!"
!      (2) 

!ℎ = !"
!" = !

(!"#)! !     (3) 
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Where γ, ρ and η respectively stand for the surface tension, density and dynamic 
viscosity of the solution, a stands for the characteristic length or diameter of the used 
nozzle and v stand for the ejection speed of the drops. A solution is called 
theoretically printable if 1 < Oh-1 < 10 (11), although deviations have been observed 
in this research. Therefore printability will be assessed practically. A last criterion is 
the morphology of a dip-coated layer after processing. This will be done by SEM 
imaging, using a FEI Dual Beam Nanolab 600. 

 
Thin film synthesis and characterization 
 

The obtained solutions are now dip-coated or printed onto a single crystal 
LaAlO3-substrate aiming for a final thickness of 150 nm. In order to find the most 
ideal STO-precursor a fixed sintering process was chosen: a gelation of the deposited 
film at 60°C for 30 min followed by a sintering at 1100°C for 2 hours under an Ar/H2 
(5%) atmosphere bubbled through water at 25°C (12). The heating rate was set at 
8°C/min. Once a good precursor is obtained, the influence of the sintering on 
orientation and roughness of the film is verified with respectively XRD using a 
Siemens D5000 Diffractometer and AFM using PicoPlus. To assess this influence, the 
gelation temperature was increased to 120° while the gelation time was decreased to 
10 minutes. Furthermore, the heating rate was increased to 14°C/min and the 
influence of an increase of the dew point to 45°C was explored.  
 
Inkjet printing of precursor 
 

If the morphology study of a dip-coated layer was positive, STO was deposited 
onto the LAO-substrate using ink-jet printing. Some solutions were adapted using 
EtOH (Panreac, 99,5 v%) to improve the wettability and decrease the surface tension 
resulting in a better printability. To obtain a final layer thickness close to 150 nm, a 
30 µm Microfab nozzle was used and the drop spacing was set at 0,05 mm. The 
voltage was selected between 12V - 18V, the ramp time between 3,5 µs - 4,0 µs and 
dwell time between 3,5 µs - 4,1 µs, depending on precursor chemistry. 

 
Results and Discussion 

 
Analysis of STO precursor 

 
Stability. All four of the proposed precursors are stable for a couple of months as 

no precipitation or color change was observed. This stability is due to the high 
complexation constants of EDTA and IDA for both Sr2+ and Ti4+, and TEA for Ti4+ 
which keeps the metal ions in solution. Also the gels made out of these precursors are 
stable. 

 
Morphology. A processed coating of the IDA-TEA-H2O2 precursor shows two 

different zones. A first darker zone (1) shows a terraced structure beneficial for 
heterogeneous nucleation of YBCO, where a second zone (2) has more of a structure 
found when the forming gas is not bubbled through water, also called dry 
sintering(12). 

As seen on the left side of Figure 1, a coating based on the IDA-IDA-H2O2 
precursor shows clear terracing of the structure, which possibly entails facilitated 
heterogeneous nucleation and a good directional growth of YBCO onto this layer 
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following the ledge-mechanism. But as seen in the middle, a secondary Sr-rich phase 
occurs when processing another batch of precursor (confirmed by EDX). This is very 
undesirable as correct alignment of an YBCO-layer is now not feasible. Possibly this 
is due to the relatively weaker Sr-IDA complex which possibly decomposes earlier 
during the sintering, giving rise to stable secondary phases. 

  
 

Coatings based on EDTA-precursors do not suffer from the formation of these 
micro-crystals, as EDTA is a stronger ligand thus implying another behavior during 
the sintering.  

Sintered layers of both the EDTA-IDA-H2O2 and EDTA-TEA-H2O2 precursor 
(Figure 2) show pronounced terracing throughout the whole coating. Based on the 
morphology criterion these can be considered the most promising fur further analysis. 

 
 

 
Wettability. The EDTA-IDA-H2O2 precursor at pH 5 shows a relatively high 

contact angle of 17° compared to the desired 10°. This however can by altered by 
adding 5 v% of EtOH as surfactant to the solution, leading to a drop with a contact 
angle of 12°. Moreover, drops of the adapted precursor slowly spread out completely 
over time due to capillary forces. On the other hand EDTA-TEA-H2O2 precursor has 
a contact angle of 31°. This value is found to be too high to form a homogeneous 
coating while performing ink-jet deposition. 

A contact angle of 11° was found for the IDA-IDA-H2O2 pH 5 precursor, thus 
showing good wettability. A drop of the IDA-TEA-H2O2 pH 7 precursor, in turn, 
spreads out completely.  

 
Printability. Both the EDTA-IDA-H2O2 pH 5 as the IDA-IDA-H2O2 pH 5 

precursor wet the nozzle while printing, which after drying of the solution, blocks the 
nozzle. This indicates a high value of Oh-1. Following equation 1, the addition of 

1 

2 
 

IDA%TEA%H202!pH!7!

Figure 1. Morphology of sintered coatings IDA-IDA-H2O2 pH 5 and IDA-TEA-H2O2 pH 7 
 

5 µm 5 µm 
 

Figure 2. Morphology of sintered coatings EDTA-IDA-H2O2 pH 5 
(left) and EDTA-TEA-H2O2 pH 5 

5 µm 5 µm 

5 µm 
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EtOH lowers the surface tension of the precursor and thus lowers the value of Oh-1. 
Stable printing behavior was observed by respectively adding 2,5 v% and 5 v% of 
EtOH to the IDA-IDA-H2O2 pH 5 and EDTA-IDA-H2O2 pH 5 solution.  

Printing of the IDA-TEA-H2O2 pH 7 precursor results in coatings with 
inhomogeneous thickness due to the complete spreading of the drops, implying fast 
liquid transport. No printing experiments were performed with the EDTA-TEA-H2O2 
precursor as incomplete coatings can be expected for a drop spacing leading to the 
provided thickness. When comparing the four solutions with respect to the four 
proposed criteria, the EDTA-IDA-H2O2 pH 5 precursor with 5 v% EtOH is the most 
suitable precursor for ink-jet deposition of STO-layers as this is the only precursor 
which satisfies the four important criteria. 
 
Effect of the sintering process on roughness and orientation of STO-layers 
 

The standard sintering process is now altered via the One Variable at a Time 
(OVAT) principle to investigate the influence of sintering on the roughness and 
orientation of the processed coatings. An overview of the examined processes can be 
found in Table II.  
 

TABLE II.  Overview sintering processes 
Process Gelation 

Temperature/Time Heating rate Sintering 
Temperature 

Water 
Temperature 

1 (standard) 60°C/30 min 8°C/min 1100°C 25°C 
2 120°C/10 min 8°C/min 1100°C 25°C 
3 60°C/30 min 14°C/min 1100°C 25°C 
4 60°C/30 min 8°C/min 1100°C 45°C 

 
Orientation. As clearly seen in Figure 3, none of these sintered samples show the 

thermodynamically stable but undesired STO-(110)-phase (reflection expected around 
2θ = 32,42°) in the XRD-spectrum whereas the (200)-reflection of both substrate 
(LAO) and STO occur. Hence the requirement of epitaxial growth of the STO-layer 
onto the substrate is fulfilled, resulting in a strong c-axis orientation of the deposited 
coating. 

 

 
Figure 3. XRD-spectra of coatings sintered following Table II 

Roughness and Morphology. The formation of so-called terraces naturally implies 
a certain roughness of the coatings. Although this is not bad for preferential growth of 
YBCO, a low roughness is aimed for, without giving up on the good orientation. The 
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standard process already shows a reasonable roughness (13,2 nm) and morphology for 
a good orientation. A thermal process where forming gas is bubbled through warm 
water lowers the roughness to 11,8 nm, which can possibly be explained by an 
increase in oxygen concentration leading to a higher density of the coating and a more 
equal growth rate of the crystallites. Also terracing is more pronounced compared to 
the standard process. A higher gelation temperature results into improved terracing, 
despite pore formation seen in Figure 6 as the organic components (EA, EtOH) in the 
precursor evaporate more quickly. In between these pores a reduction of roughness 
(10 nm) is observed however the total roughness (16,2 nm) of the coating is higher 
due to the presence of the pores. Possibly no pores will be observed if an intermediate 
gelation temperature is selected which is lower then the evaporation temperature of 
ethanolamine. A change in heating rate does not affect the roughness of the analyzed 
films significantly. Terracing is more pronounced (3B) compared to the standard 
process but not perfect throughout the coating (3A). 

 
TABLE III.  Overview roughness 
Process Roughness 
1 (standard) 13,2 nm 
2 16,2 nm 
3 14,3 nm 
4 11,8 nm 

 
 

 

 

1A 1B 2 

3A 3B 4 

Figure 4: SEM images of coatings sintered with 1: standard process, 2: gelation at 120°C 
for 10 min, 3: heating rate 14°C/min, 4: water temperature 45°C 

3 μm 3 μm 4 μm 

1  
 

2  3  4  

Figure 5: AFM-analysis of coatings sintered with 1: standard process, 2: gelation at 
120°C for 10 min, 3: heating rate 14°C/min, 4: water temperature 45°C  

1 μm 3 μm 4 μm 
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Conclusion 
 

A stable aqueous STO-precursor was synthesized which gives rise to coatings 
with a good, terraced morphology when sintered with a standard process. This 
solution, where Sr2+ and Ti4+ are respectively complexated with EDTA and IDA/H2O2, 
was further optimized by the addition of EtOH to improve the wetting and the 
printability of the precursor. Printed layers of this precursor, sintered with various 
processes all showed good orientation as a result of epitaxial growth. An increase of 
dew point of the sintering atmosphere to 45°C, reduces the roughness and improves 
terracing of the thin layers just as a higher gelation temperature does, if pore 
formation can be avoided. In further research a combination of these sintering 
parameters can be considered together with a gelation temperature around 90°C. Once 
a reasonable roughness is obtained combined with a good orientation of the thin film, 
the substrate can be changed into Ni/W (5%). 
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1. Inleiding 
 

De wereld van vandaag evolueert in sneltempo. Door de groeiende economieën en 

toenemende industrialisatie in landen zoals China en India stijgt de vraag naar energie 

sterk. Gezien hierdoor de grondstofvoorraden onder druk komen te staan en ook de 

emissies voortdurend toenemen is er nood aan duurzame alternatieven. Al snel denkt 

men hierbij aan groene energie uit bijvoorbeeld windmolens, waterkrachtcentrales of 

biomassa. Er is echter nog een andere mogelijkheid om het zogenaamde 

energievraagstuk aan te pakken: supergeleidende materialen. De huidige voorkeur 

voor het transporteren van elektriciteit, koperen kabels (en met uitbreiding 

aluminium), is weinig efficiënt. Door de weerstand die de stroom ondervindt in koper 

treedt ongeveer 20% energieverlies op onder de vorm van warmte bij het transport 

van producent naar gebruiker.  In een supergeleidend materiaal is de weerstand 

onbestaande waardoor supergeleiders kunnen beschouwd worden als een groene 

oplossing voor het energievraagstuk. Door het inzetten van deze materialen in 

bijvoorbeeld de transformatoren van windmolens kan door weerstandsloze, 

supergeleidende kabels energie veel efficiënter worden opgewekt[1]. Ook voor het 

transport van de energie tot bij de gebruiker zou men in de toekomst supergeleidende 

materialen kunnen gebruiken maar men stuit bij het gebruik van deze materialen 

echter op verschillende problemen. Er treedt immers enkel supergeleiding op onder 

een zekere kritische temperatuur, waardoor koeling noodzakelijk is. Daarenboven zijn 

de meest praktische materialen, deze met een hoge kritische temperatuur, keramisch, 

waarvoor een uitstekend gealigneerde structuur vereist is. Dit kan men bekomen door 

gebruik van een geschikt substraat, waarmee het supergeleidend materiaal een 

zogenaamde ‘coated conductor’ vormt[2]. Verder is er ook nood aan een makkelijke, 

snelle en goedkope depositietechniek om het opschalen van de technologie mogelijk 

te maken. Hiervoor is CSD of Chemical Solution Deposition uitermate geschikt[3]. 
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1.1. Probleemstelling 
 
Om ongewenste interacties tussen substraat en supergeleidend materiaal te 

voorkomen is het gebruik van een inerte bufferlaag, dewelke tussen de twee 

voorgenoemde lagen wordt ingebouwd, noodzakelijk in de coated conductor. Deze 

bufferlaag dient tevens de textuur van het substraat correct aan te nemen en over te 

brengen naar het supergeleidend materiaal, een kleine lattice mismatch of afwijking 

van roosterparameters tussen de verschillende materialen is dus vereist[4]. De meest 

gehanteerde bufferlagen bestaan op de dag van vandaag uit een meerlagige 

architectuur wat een ingewikkelder en tijdrovender meerstapsproces impliceert[2]. Om 

hieraan te verhelpen is SrTiO3 (STO) een veelbelovend materiaal gezien geschikte 

roosterparameters gecombineerd worden met het tenietdoen van de ongewenste 

interacties tussen substraat en supergeleidend materiaal enkel door het gebruik van 

één laag STO. Dit vermindert de complexiteit van zowel synthese als structuur 

drastisch.  

Tot op heden wordt STO vooral op het substraat afgezet door middel van Physical 

Vapor Deposition (PVD)[5] of CSD van een precursoroplossing in een organische 

solvent zoals propionzuur of acetylaceton[6]. Beide technieken zijn echter weinig 

opschaalbaar en industrialiseerbaar gezien PVD een hoog vacuüm vereist en het 

gebruik van organische solventen bij CSD een hoge belasting voor het milieu teweeg 

brengt. Omwille van deze bovenstaande redenen wordt in deze thesis een mogelijke 

synthese van STO onderzocht door het gebruik van CSD met een waterige 

precursoroplossing.  

In deze thesis wordt gekozen voor inkjet printen (IJP) als depositietechniek vanwege 

de eenvoudige opschaalbaarheid en hoge homogeniteit van de afgezette laag. De 

STO- precursoroplossing kan nu verder geoptimaliseerd worden om deze makkelijk 

printbaar te maken. 
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2. Supergeleidende materialen 

2.1. Korte historiek 
 
Na de ontdekking van het absolute nulpunt door William Thompson, ook gekend als 

Lord Kelvin, slaagde in 1908 Heike Kamerlingh Onnes er in om helium vloeibaar te 

maken. Dit liet hem toe om in 1911 het gedrag van metalen te onderzoeken bij 4.2K, 

het kookpunt van helium. Bij weerstandsmeting van kwik bij deze temperatuur kwam 

een plotse daling van de weerstand aan het licht. Deze nieuwe toestand van het 

materiaal werd de supergeleidende toestand genoemd en treedt op bij koelen onder 

een zekere kritische temperatuur (Tc)[7]. In 1916 werd door Silsbee ook een kritisch 

magnetisch veld (Hc) ontdekt. Indien een veld sterker dan Hc wordt aangelegd, verliest 

het materiaal zijn supergeleidende eigenschappen. Gekoppeld hieraan zal een 

supergeleider ook een kritische stroomdensiteit (Jc) vertonen[2]. Een mogelijke theorie 

voor deze verschijnselen werd in 1957 voorgesteld door John Bardeen, Leon Cooper 

en Robert Schrieffer. De zogenaamde BSC-theorie steunt op de vorming van Cooper-

paren, twee interagerende elektronen, bij temperaturen onder Tc in velden kleiner dan 

Hc
[8]. De eerste onderzochte materialen, metalen en intermetallische verbindingen, 

hadden echter een zeer lage kritische temperatuur en dienden gekoeld te worden met 

vloeibaar helium. Dit probleem werd verholpen door Alex Müller en Georg Bednorz 

die in 1986 supergeleiding observeerden in La2-xMxCuO4 (M = Sr, Ba) bij hogere 

temperatuur (20-40 K, afhankelijk van de hoeveelheid zuurstof)[9]. Deze ontdekking 

werd al snel gevolgd door de vondst van Paul Chu, die La verving door Y en daarmee 

YBa2Cu3O7-δ (YBCO) synthetiseerde[10]. Dit keramisch materiaal heeft een Tc = 92 K, 

wat dus inhoudt dat deze kan gekoeld worden met het goedkoper vloeibaar N2 

(kookpunt N2 = 77 K). Deze twee laatste materialen worden ook HTS (HTSC) of 

hoge temperatuursupergeleiders genoemd. Later werden nog meerdere HTS ontdekt 

doch wordt YBCO het meest onderzocht door zijn superieure eigenschappen.   

 

2.2. BCS-theorie: weerstand 0 
 
Weerstand in een geleider (metaal) treedt op door botsing van de elektronen met de 

metaal-ionen in het kristalrooster. Deze botsingen worden veroorzaakt door 
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thermische vibraties van de roosteratomen of imperfecties in het kristalrooster. Dit 

energieverlies wordt omgezet in warmte.  

Een supergeleider zal echter een stroom geleiden met verwaarloosbare weerstand. In 

een eerste verklaring dacht men dat supergeleiding ontstond bij dalende temperatuur 

door afname van de thermische vibraties van de rooster atomen. Dit zou leiden tot een 

lineaire afname van de weerstand, dewelke niet werd geobserveerd door Onnes. Hij 

observeerde immers een kritische temperatuur waaronder de weerstand plots naar 0Ω 

terugvalt.  

De belangrijkste microscopische theorie die de supergeleidende toestand verklaart 

werd in 1957 voorgesteld door John Bardeen, Leon Cooper en Robert Schrieffer. De 

theorie is gebaseerd op de vorming van een Cooper-paar onder invloed van het 

kristalrooster. Bij doortocht van een eerste elektron worden de positieve rooster-ionen 

aangetrokken tot het elektron, weg van hun evenwichtspositie. Hierdoor ontstaat een 

positief geladen polarisatiewolk, dewelke een volgend elektron aantrekt. De zware 

atomen bewegen immers veel trager dan de lichte elektronen. De twee beschouwde 

elektronen gaan nu interageren met elkaar en vormen een Cooper-paar, een laag 

energetische koppeling.  

 

Een sterk analoge verklaring kan gevonden worden door middel van 

fononverstrooiing: het eerste elektron met golfvector k1 wordt door de 

roostervervorming k1’+q waarin q de golfvector is van een geëmitteerd virtueel fonon. 

Dit fonon wordt geabsorbeerd door een tweede elektron: k2+q=k2’. Behoud van 

impuls houdt in dat k1+k2=k1’+k2’. Er werd aangetoond dat energieverlaging door 

interactie maximaal is voor k1=-k2. De 2 elektronen van een Cooper-paar zijn dus 

tegengesteld in spin[11].  

Figuur 2.1: Vorming van het Cooper-paar[2] 
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De koppeling houdt een energieverlaging in ten opzichte van het vrije elektron. 

Weerstand treedt op door scattering van elektronen aan een roosteratoom. Het 

verbreken van een Cooper-paar, als het ware scatteren van 1 elektron zal niet optreden 

daar de vorming van het paar energetisch gunstiger is en de botsingsenergie niet hoog 

genoeg zal zijn om deze te verbreken. Ook scattering van beide elektronen zal niet 

optreden gezien beiden elektronen gekoppeld zijn. Het tweede elektron kan nooit 

gescatterd worden op dezelfde positie en in dezelfde richting van het eerste. Als 

gevolg hiervan bewegen de gekoppelde elektronen vrij door het materiaal.  

Onder de Tc valt de weerstand in een supergeleidend materiaal dus terug naar 0Ω. 

De zwakke koppeling verklaart eveneens de lage Tc daar het Cooper-paar met lage 

bindingsenergie gebroken wordt boven deze temperatuur. De afstand tussen 2 

elektronen van een Cooper-paar noemt men de coherentie-lengte (ξ). Deze waarde is 

verschillend voor elk metaal/materiaal en dus zal ook de Tc voor elk materiaal 

verschillen aangezien de coherentielengte een maat is van de bindingsenergie van het 

Cooper-paar. Hoe korter de coherentielengte, hoe sterker de interactie tussen de 

elektronen en hoe hoger de Tc. Het Cooper-paar wordt eveneens gebroken bij 

overschrijden van het kritisch magnetisch veld (Hc) en bijgevolg wordt de 

supergeleidende toestand opgeheven. Een stroomdensiteit hoger dan de kritische 

stroomdensiteit (Jc) maakt ook de supergeleidende toestand ongedaan. Een stroom 

induceert immers een magnetisch veld hetwelke Hc kan overschrijden. 

De BSC-theorie verklaart de extreem lage weerstand in zogenaamde lage 

temperatuursupergeleiding (Tc < 30K), maar is niet afdoende om HTS te verklaren 

daar volgens de theorie Tc maximaal 35K kan bedragen. HTS is tot op heden nog niet 

verklaarbaar met een sluitende theorie[2]. 

 

Figuur 2.2: Supergeleidende toestand: relatie Tc, Jc, Hc[4]  
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2.3. Meissner-effect 
 
In de supergeleidende toestand zal een materiaal bij aanleggen van een uitwendig 

magnetisch veld een inductiestroom opwekken die de oorsprong van zijn ontstaan 

tegenwerkt. Er wordt dus een inwendig magnetisch veld in de supergeleider 

geïnduceerd, dewelke het uitwendig veld te niet doet. Gevolg hiervan is dat de 

supergeleider perfect diamagnetisch wordt onder Tc, het supergeleidend materiaal 

stoot alle magnetische veldlijnen uit. In de praktijk zullen de magnetische veldlijnen 

echter een zekere penetratiediepte (λ) vertonen gezien een volledige uitstoot van de 

veldlijnen een oneindig grote stroom aan het oppervlak van het materiaal vereist[2]. 

Een typische toepassing van het Meissner-effect is een zwevende magneet boven een 

supergeleider of vice versa. Analoog met de nul-weerstand zal het Meissner-effect 

opgeheven worden indien Tc, Hc of Jc overschreden wordt. 

2.4. Types supergeleiders 
Naast het onderscheid tussen LTS en HTS op basis van de kritische temperatuur (Tc = 

30 K), kan men supergeleiders ook opdelen in Type I en Type II supergeleidende 

materialen gebaseerd op hun magnetische eigenschappen. 

 

Een Type I supergeleider (Figuur 2.4) vertoont perfect diamagnetisme in het 

supergeleidend gebied en een bruuske overgang naar normaal gedrag boven Hc.  

Een Type II supergeleider vertoont echter een intermediair gebied met partieel 

diamagnetische toestand gelegen tussen het supergeleidend en normaal gedrag. Eens 

het aangelegd magnetisch veld Hc,1 overschrijdt worden homogeen over het materiaal 

vortices gevormd met een normaal gedrag, waarrond superstromen vloeien. Boven 

Hirr, beginnen deze vortices te bewegen doorheen het materiaal. Het energieverlies 

Figuur 2.3: Meissner-effect[28] 
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hiermee gepaard zorgt voor een weerstand. Eens boven Hc,2 is het materiaal verzadigd 

met deze vortices en wordt normaal gedrag beschouwd doorheen het hele materiaal. 

Alle HTS vertonen Type II gedrag waar de meeste LTS Type I gedrag vertonen[12]. 

 

2.5. YBa2Cu3O7-δ (YBCO) 
 
Afkoelen met vloeibare stikstof is praktisch veel haalbaarder dan afkoelen met 

vloeibaar helium. Heliq bevriest immers lucht, waardoor vacuüm werken noodzakelijk 

is. Verder is vloeibaar helium veel duurder en heeft het een lagere 

verdampingsenthalpie dan vloeibare stikstof. Bovendien is de schaarste van vloeibaar 

helium een probleem voor praktisch gebruik. 

Om deze reden wordt veel onderzoek verricht naar de HTS, dewelke weliswaar 

complexer Type II gedrag vertonen.  

 

Het meest belovend materiaal is YBa2Cu3O7-δ (YBCO). Dit is relatief makkelijk te 

synthetiseren in vergelijking met Tl of Hg gebaseerde supergeleiders en vertoont een 

hogere Hirr ten opzichte van Bi-materialen.  

Net als bij de andere HTS gebeurt de supergeleiding in YBCO op een anisotrope 

wijze doorheen Cu-O2 vlakken van de pseudo-perovskiet (ABO3) structuur. Men kan 

de eenheidscel beschouwen als een stapeling van drie vervormde perovskietroosters 

met respectievelijk Ba, Y en Ba als centraal ion (Figuur 2.5). De afwezigheid van vier 

O-atomen rond het centrale Y-atoom zorgt voor deze deformatie. De Cu-O kettingen 

bovenaan hebben naargelang de sintermethode een variabele zuurstofinhoud.  

 

Figuur 2.4: Type I en II supergeleider[12] 
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Indien de zuurstofdeficiëntie δ < 0,6 in de algemene formule YBa2Cu3O7-δ,  verkrijgt 

men een orthorombisch rooster, waarbij de roosterparameters a en b verschillend zijn. 

Bij 0,6 < δ < 1 vindt men een tetragonaal rooster, waar de roosterparameters a en b 

gelijk zijn. De overgang van een tetragonaal rooster naar een orthorombisch kan 

duidelijk gelinkt worden aan de overgang van isolerende naar supergeleidende 

eigenschappen (Figuur 2.6)[13]. Een maximale Tc treedt op bij δ = 0,08 en deze 

bedraagt 92 K. 

 

Er wordt veelal aangenomen dat bij een hoge zuurstofinhoud de Cu-O kettingen een 

elektron onttrekken aan de Cu-O2-vlakken. In de vlakken ontstaan nu positieve gaten, 

dewelke Cooper-paren vormen en zorgen voor supergeleiding. Deze theorie is echter 

niet sluitend tot op vandaag. 

 

Figuur 2.5: Perovskietstructuur (links) en YBCO (rechts)[22] 

Figuur 2.6: Invloed van de zuurstofdeficiëntie (δ ) op de roosterparameter (a) en Tc (b)[13]  
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2.6. Toepassingen 

2.6.1. Supermagneten 

Supergeleidende materialen zijn in staat zeer hoge stroomdensiteiten te dragen zonder 

verlies in de vorm van weerstand. Dit maakt ze uitermate geschikt om ongezien hoge 

magnetische velden op te wekken met een compacter design dan conventionele 

windingen van koper of aluminium. Toegepaste materialen hiervoor zijn 

intermetallische verbindingen van Nb-Ti en Nb3-Sn[4].  

Nu reeds vindt men hiervoor toepassingen in zowel medische als analytische wereld 

bij respectievelijk Medical Resonance Imaging (MRI) en Nuclear Magnetic 

Resonance (NMR). 

 

Verder kijkt men naar toepassingen als Superconducting Magnetic Energy Storage 

(SMES) waar energie onder de vorm van elektriciteit kan worden opgeslagen in een 

ring van supergeleidend materiaal[2].  

Een laatste toepassing is MAGLEV of Magnetic Levitation. Gebaseerd op het 

Meissner-effect zweeft een supergeleidende trein boven een magnetisch spoor 

resulterend in enkel luchtweerstand. Hierdoor zijn snelheden van 581km/u haalbaar. 

Enkele van deze treinen zijn commercieel ingezet in Korea, Japan en China[4]. 

2.6.2. Motortechnologie 

Indien men koperen windingen in motoren en generatoren vervangt door 

supergeleidende, verkrijgt men een betere efficiëntie en vermogensdichtheid voor een 

33% reductie in gewicht en grootte. Dit drukt ook de fabricatie- en operatiekosten. 

Windmolens en scheepsmotoren zouden op deze manier een pak voordeliger en 

efficiënter kunnen worden[4]. 

Figuur 2.7: Tetragonale (links) en orthorombische kristalstructuur van YBCO[22] 
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2.6.3. HTS-kabels 

Het gebruik van HTS-kabels kan in de toekomst een ware revolutie betekenen voor de 

energiemarkt. Door de weerstandsloze aard van de geleiding zal dit proces efficiënter 

verlopen wat een kostendaling met zich meebrengt. Er zal immers minder verlies van 

energie zijn bij het transport. Gezien HTS hoge vereisten vergen qua 

kristallografische structuur zal men deze afzetten op een georiënteerd substraat. 

Daarenboven zijn de keramische HTS weinig flexibel waardoor men zal opteren voor 

een buigbaar metallisch substraat. Deze gelaagde architectuur, met verder ook 

geschikte bufferlagen en beschermende lagen, wordt ook Coated Conductor genoemd 

(Hoofdstuk 3). De mechanische eigenschappen zoals verhoogde trekstrekte en 

buigbaarheid van deze coated conductors staan een reel-to-reel productie toe. Voor 

de finale toepassing dient men ook rekening te houden met de koeling van de kabels 

door vloeibaar stikstof. Er wordt geschat dat mits enkele technologische verbeteringen 

de productiekost/prestatie verhouding in de toekomst in de buurt van de conventionele 

koperen draden (10-25$/kA.m) kan liggen, met het voordeel van een nulweerstand[4]. 

De mogelijkheden van groene toepassingen zonder stroomverlies zijn 

vanzelfsprekend legio. 

3. Coated conductors 

3.1. Inleiding 
 
Zoals uit het voorgaande blijkt zijn hoge temperatuursupergeleiders veelbelovende 

materialen voor onze energie consumerende maatschappij. Naast de nood aan koeling 

tot onder hun Tc zijn er nog enkele andere problemen die hun directe toepassing 

bemoeilijken. Vooreerst zijn alle HTS keramische materialen, dewelke dus broos zijn. 

Dit zorgt ervoor dat HTS op zich ongeschikt zijn om buigbare kabels van te maken 

(cfr. koper). Bovendien vereisen optimale supergeleidende eigenschappen een quasi-

perfecte oriëntatie van YBCO. De CuO2–vlakken, waar de geleiding anisotroop 

optreedt, moeten perfect gealigneerd zijn, of anders gezegd, het supergeleidend 

materiaal dient een perfecte bi-axiale textuur te hebben (Hoofdstuk 3.4), waarbij de 

kristallen zowel in de c-richting als in de a-b richting gealigneerd zijn. Een afwijking 

van 0° blijkt praktisch gezien echter niet haalbaar en men streeft naar een maximale 

afwijking van 6° tussen de kristalroosters. Om deze bi-axiale groei te garanderen kan 
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men gebruik maken van een gelaagde architectuur waarbij een supergeleidende laag, 

veelal met toevoeging van een bufferlaag en beschermende laag, epitaxiaal gegroeid 

zal worden op een getextureerd substraat (Figuur 3.1). Dit geheel noemt men een 

Coated Conductor[2]. 

 

3.2. Substraten 
 
De keuze voor een metallisch substraat, vb. Ni-W(5%) lijkt evident. Metalen zijn 

immers goedkoop, hebben een hoge flexibiliteit en beschikken over een hoge 

trekstrekte. Daar juiste alignatie van de YBCO-laag vereist is, zijn sterk getextureerde 

substraten nodig als drijvende kracht voor epitaxiale groei. Deze worden verkregen 

door middel van IBAD of RABiTS[4], twee economisch haalbare technieken met 

verschillende aanpak. RABiTS Ni is een efficiënt basissubstraat voor de groei van 

YBCO lagen, wegens zijn kubische kristallijne structuur met vergelijkbare 

kristalafmetingen. Voor verkennende studies is het gebruik van een eenkristal 

substraat zoals LaAlO3 (LAO) aangewezen gezien dit een betere reproduceerbaarheid 

garandeert (Hoofdstuk 4.4).  

3.2.1. IBAD – Ion Beam Assisted Deposition 
 
Bij deze eerst ontwikkelde PVD-techniek wordt met behulp van een ionenstraal een 

dunne bufferlaag (Hoofdstuk 3.3), dewelke epitaxiaal georiënteerd is, afgezet op een 

polykristallijn metallisch substraat. Bovenop deze bufferlaag kan nu YBCO in de 

gewenste c-as oriëntatie groeien. Bij dit proces in hoog vacuüm wordt buffermateriaal 

geëvaporeerd door middel van een hoogenergetische elektronstraal. Het geëvaporeerd 

materiaal wordt nu door een gericht ionenbombardement afgezet als een dunne 

Figuur 3.1: Doorsnede van een coated conductor[4] 
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kristallijne film in de gewenste oriëntatie. Een groot aantal verschillende 

metaalsubstraten is geschikt voor deze techniek gezien geen epitaxiale oriëntatie van 

het metaal vereist is. Als buffermateriaal wordt veelal ZrO2-Y2O3, Yttrium 

gestabiliseerd Zirkonia (YSZ), gebruikt. Dit heeft echter een dikte van 1 μm nodig om 

een juiste textuur te bekomen. Voor MgO vindt men een noodzakelijke dikte van 

amper 10 nm, doch is MgO niet ideaal daar dit een grotere lattice mismatch 

(Hoofdstuk 3.3) vertoont met YBCO. Een mogelijk oplossing bestaat erin om voor de 

textuur MgO af te zetten op het substraat, waarna op het MgO een bufferarchitectuur 

wordt afgezet met roosterparameters die beter overeenkomen met die van YBCO. 

 

3.2.2. RABiTS – Rolling Assisted Biaxially Textured Substrate 
 
Door het rollen en herkristalliseren van metalen met een kubisch fcc-rooster zoals Ni, 

Cu of Al, worden zeer getextureerde substraten bekomen. Van de metalen wordt Ni 

geprefereerd omwille van zijn hoog smeltpunt (1726 K) en hoge oxidatieweerstand. 

5% W wordt ingemengd om de oxidatieweerstand nog te verhogen en de treksterkte te 

doen toenemen. Door de verhoogde treksterkte kan men het substraat dus dunner 

maken voor eenzelfde sterkte. Toevoegen van W verlaagt ook het magnetisme in het 

substraat, Ni is immers paramagnetisch onder 300K, wat verlies in stroom induceert 

bij supergeleiding[14]. Inmengen van hogere percentages W is echter nefast voor de 

oriëntatie daar meer vreemde W-ionen ingebouwd worden in het kristallijn Ni. 

Figuur 3.2: Schematische voorstelling van IBAD[4] 

Figuur 3.3: Schematische voorstelling RABiTS[4] 
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3.2.3. ABAD – Alternating Beam Assisted Deposition 
 
Bij deze recente techniek in vacuüm wordt door middel van een eerste ionenstraal 

buffermateriaal (YSZ) afgezet op om het even welk polykristallijn substraat. Hierna 

wordt uit deze laag materiaal weg geëtst met behulp van een tweede ionenstraal, 

veelal gebruik makend van Ar-ionen dewelke worden ingeschoten onder een hoek van 

55° met het substraat waarbij een elektronenstraal zorgt voor het behoud van 

neutraliteit. De gewenste textuur, epitaxiale oriëntatie, wordt bekomen na enkele 

tientallen cycli van afzetten en etsen van het buffermateriaal. De verkregen textuur is 

beter dan die voor de gelijkaardige IBAD techniek gezien het gebruik van twee beams 

met twee impactzones een betere energieverdeling en dus een kleinere 

temperatuurstijging van het substraat impliceert[15]. 

3.3. Bufferlaag 
 
Om een blijvende werking van een coated conductor te verzekeren moet deze zowel 

thermisch als chemisch stabiel zijn. Het metaalsubstraat is dan wel thermisch stabiel 

maar chemisch is dit onstabiel. Het metaal kan geoxideerd worden door zuurstof 

tijdens het sinterproces wat kan leiden tot delaminatie tussen substraat en 

bovenliggende lagen, en wat kan bijdragen tot een verminderde textuur. Tevens kan 

er metaaldiffusie optreden tot in de YBCO-laag waardoor vreemde metaalionen (vb. 

Ni) in het YBCO ingebouwd worden door substitutie met een daling van Tc tot 

gevolg[28].  

Omwille van deze effecten bouwt men bij een coated conductor meerdere bufferlagen 

in tussen het substraat en de YBCO-laag. Hiervoor opteert men voor chemisch inerte 

keramische materialen met hoog smeltpunt zoals bijvoorbeeld La2Zr2O7 (LZO)/CeO2, 

SrTiO3 (STO), MgO of YSZ [16]. Zolang de dikte van deze laag beperkt blijft (nano-

micrometer schaal) worden alle mechanische eigenschappen behouden.  

Figuur 3.4: Schematisch voorstelling ABAD: 1. Substraat, 2. Substraathouder, 3. Bron 1, 
4. Ar-ionbron, X1->X2. bewegingsrichting[15] 
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Een andere reden voor het incorporeren van een bufferlaag is het opvangen van het 

verschil in roosterparameter en thermische expansiecoëfficiënt tussen substraat en 

YBCO-laag. Een slechte overeenkomst qua roosterparameter, ook lattice mismatch 

genoemd, leidt tot grote afwijking ten opzichte van c-as oriëntatie. Een verschil in 

thermische expansiecoëfficiënt kan bij temperatuurschommeling leiden tot 

barstvorming. Beiden leiden tot verlies van supergeleidende eigenschappen. 

Een laatste reden om een bufferlaag op te nemen in de gelaagde architectuur is om 

een polykristallijn substraat een correct georiënteerde laag te geven door middel van 

IBAD. 

Eén van de populaire bufferarchitecturen in huidige studies is een LZO/CeO2 

architectuur omwille van een kleine lattice mismatch. Reacties tussen CeO2 en 

YBCO, voornamelijk de vorming van BaCeO3 leiden echter tot een verminderde 

kwaliteit van het YBCO, waardoor men recent op zoek gaat naar betere alternatieven, 

die bij voorkeur eenlagig zijn, zoals SrTiO3 (STO)[17] of Yttria gestabiliseerd Bismut- 

oxide (YBO). Ook kan men CeO2 doperen waardoor dit stabieler wordt en er minder 

tot geen BaCeO3 (Hoofdstuk 3.4) wordt gevormd[18]. 

 

Laag Materiaal 
Rooster-
parameter 
(nm) 

Thermische 
expansie 
coëfficiënt 
(10-6K-1) 

Chemische interactie met 
bufferlaag/YBCO 

Substraat 
Ni-W (5%at) 0,354 14,3 Ni – diffusie 

LaAlO3 (LAO) 0,379 10,0 Geen 

Bufferlaag 

La2Zr2O7 (LZO) 1,079 9,7 
Mogelijke diffusie door 
nanoporositeiten in 
pyrochloorstructuur[19, 20] 

CeO2 0,541 11,6 Vorming BaCeO3 

SrTiO3 (STO) 0,391 11,1 Geen 

La2Ce2O7 (LCO) 0,557 12,6 BaCeO3 

YBiO3 (YBO) 0,543 ± 15 Geen 

Supergelei-
dende laag 

YBa2Cu3O6 0,386 ± 12,6 Nvt. 

YBa2Cu3O7 
0,382 (a-as) 

12,6 Nvt. 
0,388 (b-as) 

Tabel 3.1: Roosterparameters, thermische expansiecoëfficiënten en mogelijk chemische 
interacties van substraat, bufferlagen en supergeleider[21-23] 
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Uit Tabel 3.1 is de kleine lattice mismatch tussen het substraat, STO en de YBCO-

laag meteen duidelijk. Voor onder andere CeO2, YBO en LCO is de kleine lattice 

mismatch te verklaren door kristalgroei onder 45° t.o.v. het substraat en de YBCO-

laag, als verduidelijkt in Figuur 3.5. 

3.4. YBCO-laag 
 
Een kwalitatieve verklaring voor het verlies van supergeleidende eigenschappen bij 

barstvorming en slechte c-as oriëntatie kan gevonden worden door middel van het 

Cooper-paar. Elk supergeleidend materiaal heeft als eerder gezien een eigen 

specifieke coherentielengte (ξ). Voor het veel gebruikte YBCO bedraagt deze 2 nm. 

Uit de roosterparameters voor YBCO (a = 3.82 Å, b = 3.89 Å, en c = 11.68 Å, 

orthorombisch) kan men nu bepalen dat de maximale hoek of tilt ten opzichte van 

perfecte c-as oriëntatie 6° kan bedragen opdat de afstand tussen twee roostercellen 

niet groter wordt dan de coherentielengte voor YBCO. Indien de hoek groter wordt 

dan 6°, door barsten of lattice mismatch, kan de afstand tussen twee eenheidscellen 

niet overbrugd worden door het Cooper-paar en vervalt percolatie voor 

supergeleidende stroom in het materiaal (Figuur 3.6)[24]. Een gerichte epitaxiale groei 

van zowel bufferlaag als YBCO-laag op het substraat is dus een noodzaak. Ook 

metaaldiffusie uit het substraat in het YBCO leidt tot roosterdefecten en dus een 

lattice mismatch met een daling van Tc tot gevolg. Dit illustreert het belang van de 

bufferlaag die tevens ook natuurlijke verschillen in roosterparameter tussen substraat 

en YBCO moet compenseren. 

Verder is het ook belangrijk ongewenste fasen, zoals BaCeO3, te vermijden Deze 

kunnen immers ook de continue YBCO-structuur verstoren en optreden als isolerende 

laag, gezien door het verbreken van de CuO2-vlakken de Cooperparen geen doorgang 

vinden.  

Figuur 3.5: Bovenaanzicht Ni-W/YBO/YBCO (links); Ni-W/LCO/YBCO (rechts)[16] 
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3.5. Beschermende laag 
 
Een laatste en buitenste laag zorgt voor een verbeterde mechanische en elektrische 

stabiliteit van het geheel. De coated conductor wordt omgeven door een dunne Ag-

laag met twee koperen strips. Een koperen strip onder het NiW-substraat zorgt voor 

een robuuste kabel. Het geleidend omhulsel zorgt voor bescherming tegen 

oververhitting bij eventuele roosterdefecten in de supergeleider. 

4. Depositie 

4.1. Introductie 
 
De verschillende lagen van een coated conductor dienen te worden afgezet met een 

geschikte techniek, waarbij controle van de laagdikte noodzakelijk is. Zowel fysische 

als chemische depositietechnieken zijn hiervoor geschikt. Waar fysische technieken 

als Physical Vapor Deposition (PVD) betere resultaten vertonen qua oriëntatie, zal 

men om praktische redenen veelal voor een goedkopere Chemical Solution 

Deposition techniek (CSD) opteren dewelke geen vacuüm-condities vereist. Een 

stofvrije ruimte is wel gewenst om coating-defecten te voorkomen. CSD-technieken 

zijn verder makkelijker opschaalbaar wat CSD industrieel haalbaarder maakt. De 

verkregen oriëntatie is eerder matig in vergelijking met PVD, kristalgroei in het 

thermisch proces gebeurt namelijk aan de interface tussen het getextureerd substraat 

en dunne film. Dit waar via PVD één monolaag per keer epitaxiaal wordt gegroeid 

(cfr. IBAD) op eender welk substraat. De voordelen van CSD, kostprijs en 

opschaalbaarheid, wegen echter sterker door dan de nadelen gezien voor toekomstige 

Figuur 3.6: Verband kritische stroomdensiteit (Jc) en de hoek tussen de eenheidscellen[24] 
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toepassingen (supergeleidende kabels) een snelle en grootschalige productie gewenst 

is, waar vereisten voor oriëntatie lager liggen dan voor high-end toepassingen[3].  

 

4.2. Chemical Solution Deposition – CSD 
 
Bij elke CSD-techniek wordt uitgegaan van een precursoroplossing of sol dewelke de 

benodigde metaalionen bevatten. Deze oplossing wordt vervolgens afgezet op en 

geschikt substraat. Hierna volgt een thermisch proces waarbij deze oplossing omgezet 

wordt tot een gel in de vorm van een dunne film waarna deze bij hogere temperatuur 

kristalliseert tot het gewenste keramisch materiaal[25]. Naast dunne films kan men 

verder ook draden of bulkmateriaal verkrijgen afhankelijk van de droogstap tussen 

oplossing en gel. Gelvorming treedt op bij de vorming van een homogeen 3D-netwerk 

van de opgeloste stof in het solvent bij verdamping van dat solvent. Twee mogelijke 

processen verklaren dit en liggen aan de basis van een onderverdeling van de 

precursor-oplossingen (Hoofdstuk 4.3). Een eerste proces is de destabilisatie van 

colloïdale deeltjes, het tweede steunt op de hydrolyse en condensatie van 

metaalalkoxides. De verschillende eindmaterialen op hun beurt worden bekomen door 

verschillende verwerkingsprocessen (Figuur 4.1). 

1. Dunne film 

Een laag van de precursoroplossing wordt afgezet op het substraat door middel van 

spray-, dip-, spincoaten of inkjet printen. Na een thermische behandeling, die kan 

bestaan uit een gellatie en/of calcinatie, gecombineerd met de uiteindelijke sintering, 

Figuur 4.1: Voorstelling van de verschillende sol-gel technieken[22] 
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wordt het keramisch materiaal verkregen. De karakteristieken van de dunne film 

worden beïnvloed door een hele resem parameters voor zowel de precursor-oplossing, 

de depositietechniek als het thermisch proces. Om een dense dunne film te verkrijgen 

dient men oplossingen met hoge concentratie aan metaalionen te gebruiken. Gezien 

een coated conductor bestaat uit vele dunne lagen wordt in deze thesis vooral hierop 

gefocust. 

 

2. Bulkmateriaal 

Na gellatie van de precursoroplossing wordt door een droogstap onder normale 

atmosfeer of superkritisch drogen respectievelijk een xerogel of aerogel gevormd. 

Deze kunnen op hun beurt na malen en persen gesinterd worden tot een kristallijn 

bulkmateriaal.  
 

4.3. Precursoroplossingen 
 
Gebaseerd op de vorm waarin de benodigde metalen in oplossing zitten en de gellatie-

stap kan men een onderscheid maken tussen verschillende precursoroplossingen en 

dus ook tussen verschillende sol-gel methodes[26]. 

4.3.1. Colloïdale sol-gel methode 

Bij deze methode gaat men uit van een suspensie waarin coagulatie voorkomen wordt 

door elektrostatische krachten. Deeltjes met zelfde lading stoten elkaar af, maar indien 

deze deeltjes dicht genoeg kunnen naderen zullen Van Der Waals krachten de 

bovenhand nemen. Om dit te voorkomen voegt men surfactantia toe die een laag 

vormen rond de deeltjes en zo een dichte nadering verhinderen. Door een correcte 

controle van de fysische interactie tussen de deeltjes bekomt men een gel. Hierom 

wordt deze methode ook een fysische sol-gel methode genoemd. 

4.3.2. Organische polymeermethode 

Bij een in situ polymerisatie in de aanwezigheid van metaalionen zullen deze laatste 

homogeen verdeeld worden over het polymeernetwerk en wordt een gel gevormd. Als 

het monomeer de metaalionen complexeert noemt men dit ook polymeer-complexatie 

methode. Een voorbeeld hiervan is de Pechini-methode waarbij een hydroxyalcohol 

(vb. ethyleenglycol) een polycondensatiereactie aangaat met een metaalcomplex van 

een α-hydroxycarbonzuur (vb. citroenzuur) bij verwarming.  
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Een eenvoudige controle van viscositeit wordt verkregen door de stoichiometrie. 

Doch zal de grote organische fractie en sterke krimp tijdens de thermische 

behandeling resulteren in een dunne film van slechte kwaliteit. 

 

Een tweede mogelijkheid is het gebruik van een oplosbaar polymeer in een geschikt 

solvent, bijvoorbeeld polyvinylalcohol (PVA) in water, waarin de metaalionen 

opgelost zijn. Indien het solvent wordt verdampt, treedt cross-linking op. Hierbij 

wordt solvent ingesloten door het 3D-polymeernetwerk en wordt dus een gel 

gevormd. Indien het polymeer complexantia bevat voor het metaalion, kan dit ion ook 

optreden als centrum voor cross-linking. 

4.3.3. Alkoxide sol-gel methode 

Deze methode is gebaseerd op de snelle hydrolyse van metaalalkoxiden, M(OR)x. Na 

deze hydrolyse zal een condensatiereactie (alcoxolatie of oxolatie) optreden dewelke 

een -M-O-M- netwerk oplevert. Een controle van de gel wordt bekomen door 

parameters als type M(OR)x, solvent, alkoxide/water verhouding, temperatuur of pH 

te variëren. Dit maakt deze methode moeilijk hanteerbaar. 

 

Bij multi-componentoplossingen treden verder ook problemen op omtrent de 

homogeniteit gezien de verschillende hydrolyse- en reactiesnelheden voor de 

verschillende metaalalkoxiden leiden tot niet-ideale menging. Gescheiden hydrolyse 

of een lagere hoeveelheid water kan dit verbeteren. 

 

! !" ! + !!!!! ! !" ! !" !!! + !"#$   Hydrolyse 

! − !" +! − !"! !! − ! −! + !"#          Alcoxolatie 

! − !" +! − !"! !! − ! −! + !!!     Oxolatie 

 

4.3.4. Metaal-chelaat methode 

Een eenvoudiger en goedkoper alternatief voor de alkoxide methode is de metaal-

chelaat methode. Oplosbare metaalzouten, veelal nitraten of acetaten, worden hierbij 

in oplossing gebracht. Zonder complexans worden aqua-, hydroxo- of oxocomplexen 

gevormd in water afhankelijk van de pH. Bij hoge pH vormt zich echter een 

ongewenste neerslag van M(OH)x door hydrolyse. Verder moet men om een dense 
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dunne film te verkrijgen werken met hoge concentraties metaalzout werken. Hierdoor 

wordt het oplosbaarheidsproduct overschreden en ontstaat opnieuw een ongewenste 

neerslag, dit maal van het metaalzout zelf.  

 

 
 

Deze problemen worden verholpen door het gebruik van complexantia als  

ethyleendiamine-tetra-azijnzuur (EDTA), triëthanolamine (TEA), citroenzuur of 

iminodiazijnzuur (IDA). Hierdoor verlaagt de concentratie aan vrije metaalionen 

waardoor het oplosbaarheidsproduct niet overschreden wordt. Ook zal de hydrolyse, 

naargelang de stabiliteit van het complex, trager doorgaan. Hiermee wordt M(OH)x-

neerslag vermeden en blijft de oplossing langer stabiel.  

 

Gellatie van een oplossing met dergelijke metaal-chelaten gebeurt door condensatie. 

Hiervoor dient het ligand nucleofiel en tevens een goede leaving group te zijn. Het 

hydroxoligand is hiervoor best geschikt. Door olatatie wordt een hydroxybrug 

gevormd tussen twee metaalionen door eliminatie van bij een hydroxo-aquacomplex. 

Oxolatie geeft een oxo-brug na eliminatie van H2O bij hydroxo-oxo complexen.  

Figuur 4.2: Invloed lading metaalion en pH op complexvorming in H2O[22] 
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De gebruikte waterige oplossingen zijn niet-toxisch en dus veilig. Nitraat- en 

acetaatzouten zijn ook makkelijk verkrijgbaar en goedkoop. De hoge 

oppervlaktespanning van de waterig oplossing kan echter problemen geven met de 

bevochtiging of wetting van het substraat (Hoofdstuk 4.4). Oplossingen op basis van 

nitraten kunnen bij het thermisch proces aanleiding geven tot NOx-gassen, dewelke 

porositeit of cracks kunnen induceren in de dunne laag. Zeer dunne lagen zijn in dit 

geval beter haalbaar, wat deze techniek geschikt maakt voor bufferlagen en YBCO-

lagen.  

4.4. Bevochtiging 
 
De bevochtiging, of uitspreiding van de oplossing op het substraat, zal de 

eigenschappen van de aangebrachte dunne film bepalen. Een homogene spreiding van 

de oplossing en dus een goede bevochtiging zijn gewenst bij CSD van de lagen in een 

coated conductor. De relatie tussen oppervlaktespanning en bevochtiging wordt 

gegeven door de relatie van Young voor een ideaal, glad oppervlak: 

!!" = !!" + !!". !"#$ 

Figuur 4.3: Sol-gel reacties voor de metal-chelaat methode[22] 
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waarin γsg de grensvlakspanning tussen vast stof en gas is, γsl de grensvlakspanning 

tussen vaste stof en vloeistof, γlg de grensvlakspanning tussen vloeistof en gas en θc de 

contacthoek is. Deze contacthoek is de maat voor bevochtiging en wordt analytisch 

bepaald met behulp van een beeld van een druppel op het substraat waaraan een curve 

wordt gefit. Hoe lager de waarde voor θc en dus hoe lager γlg en/of hoger γsg, hoe beter 

de bevochtiging is. Indien θc < 30° spreekt men van goede bevochtiging. Als θc > 90° 

spreekt men daarentegen van niet-bevochtiging[4, 22]. 

 

Bovenstaande metaal-chelaat oplossingen op basis van water hebben een grote 

oppervlaktespanning en geven aanleiding tot slechte bevochtiging. Men kan op drie 

manieren aan dit probleem verhelpen. Een eerste methode bestaat er uit om γsl en γsg 

aan te passen door de ruwheid van het substraat te verhogen. Dit wordt niet 

geprefereerd daar verruwing problemen kan geven qua kristalgroei en structurele 

eigenschappen door destructie van de substraatoriëntatie. Verder kan men ook 

surfactanten of alcoholen toevoegen aan de oplossing om zo γlg te verlagen. 

Aanpassing van de oplossing met een organische fractie leidt op zijn beurt dan weer 

tot mogelijke problemen zoals porositeiten of crackvorming bij het thermisch proces. 

De laatste en eenvoudigste optie is een grondige reiniging van het substraat waarbij 

onzuiverheden aan het substraatoppervlak verwijderd worden. Dit gebeurt dikwijls 

met isopropanol waarna het substraat wordt opgewarmd[27]. Gezien een eenkristal als 

LaAlO3 (LAO) een gladder oppervlak heeft dan Ni-W(5%) dat nog kristalgrenzen 

bevat, zal bij explorerende studies dikwijls voor een eenkristal geopteerd worden. Een 

beschadigd substraat zal als vanzelfsprekend een slechtere bevochtiging 

teweegbrengen. 

Figuur 4.4: De relatie van Young voor een vloeistof (boven) op een substraat (onder)[4,22] 
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4.5. Dip Coaten 
Dip coaten is de meest gebruikte CSD-techniek, naast spray en spin coaten, om een 

dunne laag van de precursoroplossing af te zetten op een geschikt substraat. Het 

substraat wordt hierbij met een trage constante snelheid ondergedompeld in de 

oplossing. Na een zekere verblijftijd in de oplossing, wordt het substraat in een laatste 

stap met constante snelheid uit de oplossing getrokken, bij voorkeur zonder schokken. 

In combinatie met onder andere de viscositeit van de oplossing bepaalt deze 

terugtreksnelheid de dikte en kwaliteit van de dunne film. De dikte wordt gegeven 

door de vergelijking van Landau-Levich: 

 

! = 0,94(!")! !

!! !(!")! ! 

Waarin η = viscositeit, ν = terugtreksnelheid, ρ = dichtheid oplossing, γ = 

oppervlaktespanning en g = gravitatieversnelling. 

Met dip coaten kan men grote, complexe oppervlakten bedekken en is er een 

mogelijkheid tot reel-to-reel coaten. Ook worden beiden zijden van het substraat 

bedekt wat eventueel kan leiden tot twee lagen keramisch materiaal of dubbele HTS 

met gebruik van een tweezijdig substraat. Het open reservoir kan echter aanleiding 

geven tot verdamping van het solvent en vervuiling indien niet stofvrij gewerkt wordt. 

Verder verkrijgt men met dip coaten geen homogene bevochtiging over het gehele 

substraat maar vormt er zich onderaan een dikkere druppel en bovenaan een dunnere 

laag. Bij het dip coaten van tapes vindt men ook inhomogeniteit van de coating in de 

breedte. Deze zogenaamde randeffecten vergroten als de breedte van de tape 

toeneemt[28]. 

4.6. Inkjet Printen – IJP 
Inkjet printen is een veelbelovende CSD-techniek voor toepassing op industriële 

schaal. Deze techniek verhelpt de problemen inherent aan het dip coat proces. 

Druppels van een klein volume worden met behulp van een printkop met variërende 

grootte afgezet op het substraat. Een homogene film, er treden minder uitgesproken 

randeffecten op dan bij dip coaten, of patroon, met controleerbare dikte (d) kan over 

het gehele substraat afgezet worden. Aangezien er geen contact vereist is tussen de 

bulkoplossing en het substraat kan een gesloten reservoir gebruikt worden. Verder is 

er minder verlies van oplossing, slechts één zijde van de veelal eenzijdige substraten 
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wordt geprint. Het proces bestaat uit de generatie van druppels gevolgd door een 

correcte positionering op het substraat. De eigenschappen, dikte en homogeniteit, van 

de verkregen dunne film worden bepaald door de printbaarheid en bevochtiging van 

de precursoroplossing, de druppel-druppel interactie en een finale droogstap[29]. 

4.6.1. Druppelvorming 

Een eerste onderscheid tussen de mechanismen voor druppelvorming bij inkjet 

printen kan gemaakt worden tussen Continuous inkjet printing (CIJ) en Drop-on-

demand inkjet printing (DOD). Bij eerstgenoemde techniek wordt een continue 

stroom van oplossing gemanipuleerd door een piëzo-elektrische actuator. Druppels 

worden nu met een zekere frequentie gevormd. De druppels worden elektrisch 

geladen en aangetrokken tot het substraat of afgebogen naar een opvangbak in het 

geval van ongewenste druppels. De gevormde druppels zijn groter dan de opening van 

de printkop. Het proces levert continu druppels die gerecycleerd kunnen worden. 

Contaminatie en verlies van oplossing zijn voor CIJ zeer waarschijnlijk[29].  

DOD printen is een meer economische techniek, druppels worden enkel gevormd 

wanneer nodig. Door gebruik te maken van een drukgolf in de met oplossing gevulde 

printkop wordt een zekere drempelwaarde overschreden aan de opening. Hierdoor 

wordt een druppel gevormd. Zonder aanleg van druk blijft de oplossing in de printkop 

door de oppervlaktespanning aan de opening. Door variatie in amplitude en frequentie 

van de drukgolf kan men de druppelgrootte en ejectiesnelheid controleren. DOD 

printen kan men verder onderverdelen in 4 types: 

 

a) Thermal Inkjet Printing 

Een micro-verwarmingselement vaporiseert een dunne laag oplossing in het 

inktreservoir van de printkop. Door de gasbelvorming ontstaat een drukgolf dewelke 

aan de opening een druppel vormt. Bij verwijdering van de aangelegde warmte valt de 

gasbel in elkaar, resulterend in aanzuiging van meer inkt in het reservoir en loslating 

van de druppel. De hoge temperatuur kan echter een degradatie van oplossing met 

zich meebrengen of vaste bestanddelen vormen die de opening kunnen verstoppen[29]. 

 

b) Piëzoelektrisch Inkjet Printing 

Door aanleg van elektrische puls wordt het piëzo-elektrisch materiaal, waaruit het 

inktreservoir bestaat vervormd. Dit induceert een drukgolf die inkt uit de opening 
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duwt. Deze printkop is in staat zeer kleine druppels met een hoge frequentie te 

produceren. Het piëzo-elektrisch materiaal moet echter compatibel zijn met de 

oplossing. Kleine druppels qua grootte en volume vereisen een kleine opening en 

geringe vervorming van de piëzo-elektrische actuator wat leidt tot gemakkelijkere 

verstopping en verminderde betrouwbaarheid[29]. 

 

c) Elektromagnetisch Inkjet Printing 

Bij deze techniek wordt oplossing door de opening gelaten door middel van solenoïde 

(magnetische spoelen) micro-kleppen. De oplossing in het inktreservoir wordt met 

lucht onder druk gehouden. Wanneer men nu een elektrisch puls door de magnetische 

spoelen stuurt opent de klep zich voor de duurtijd van de puls. Een zeker volume van 

de precursoroplossing wordt nu door de opening geduwd. Na de puls sluit de klep 

zich weer door middel van een veer. De keramische of roestvrij stalen printkop is 

robuster dan die bij het piëzo-elektrisch printen[29]. 

 

d) Elektrostatisch Inkjet Printing 

Dit printmechanisme werkt zonder printkop. In plaats daarvan gebruikt men een 

opeenvolging van ejectoren en een elektrode. Hiertussen wordt een elektrisch veld 

aangelegd. Een meniscus wordt gevormd aan het einde van de ejectoren waarna de 

druppel door de elektrode versneld wordt richting substraat. De inkt dient voor deze 

techniek geladen deeltjes te bevatten[29]. 

 

 

Figuur 4.5: Continuous Inkjet Printing (links), Thermal Inkjet Printing (a) en 
Piëzoelektrisch Inkjet Printing (b)[29] 
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4.6.2. Printbaarheid 

De druppelvorming en dus eigenschappen van de coating of patronen worden vooral 

beïnvloed door volgende drie factoren: de parameters van de printkop, het 

vloeigedrag van de precursoroplossing en eigenschappen van het substraat. De 

druppelgrootte en ejectiesnelheid kan gevarieerd worden door frequentie en amplitude 

van de drukgolf in het inktreservoir aan te passen, bijvoorbeeld door door aanleg van 

een sterkere elektrische puls of andere frequentie op een piëzo-elektrische printkop[30]. 

Het substraat heeft dan weer een invloed op de bevochtiging (Hoofdstuk 4.4). 

Betreffende het vloeigedrag van de oplossing wordt een theoretisch gebied 

afgebakend waarin de oplossing printbaar is. Dit printbaar gebied wordt bepaald door 

de omgekeerde van het zogenaamde Ohnesorge-nummer (Oh), hetwelke gebaseerd is 

op het Weber (We)- en het Reynoldsnummer (Re) van de oplossing[31]. 
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In deze formules staan γ, ρ en η respectievelijk voor de oppervlaktespanning, 

dichtheid en dynamische viscositeit van de oplossing, v is de ejectiesnelheid en a is de 

karakteristieke lengte, parameters van de printkop. Het theoretisch printbaar gebied 

(Figuur 4.6) bevindt zich nu bij 1 < 1/Oh < 10, waar een waarde lager dan 1 wijst op 

een te viskeuze oplossing en er bij een waarde groter dan 10 satellite drops 

voorkomen. Deze satelliet druppels zijn kleine, ongewenste druppels die zich 

afscheuren van de hoofddruppel. In sommige gevallen kan deze druppel zich tijdens 

de vlucht terug bij de hoofddruppel voegen. Gebeurt dit echter niet, verliest men de 

controle over de laagdikte. Bij waarden voor 1/Oh > 50 zal de inkt uit de printkop 

sproeien. De vermelde waarden zijn evenwel niet rigoureus aangezien het proces van 

druppelvorming nog niet fundamenteel beschreven kon worden. De benodigde 

waarde voor de viscositeit van de oplossing kan men bepalen met behulp van een 

viscosimeter. De oppervlaktespanning wordt nagegaan door analytische opmeting van 

een vloeistofdruppel met behulp van een camera. 
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4.6.3. Positionering druppels 

Bij contact met het substraat zullen de inktdruppels uitspreiden afhankelijk van de 

contacthoek en impactsnelheid. Net na de impact zullen inertiekrachten domineren bij 

de uitspreiding waarna capillaire krachten deze taak overnemen. De finale footprint of 

contact diameter wordt bepaald door de capillaire krachten en dus de contacthoek[29]. 

Om een uniforme coating te verkrijgen is het noodzakelijk dat de druppels in mekaar 

vloeien. Een goede bevochtiging en afstand tussen de druppels is dus gewenst om 

overlap van de druppels te krijgen. De afstand tussen de druppels, ook spacing 

genoemd, wordt gecontroleerd door de snelheid van de printkop en de frequentie van 

drukgolf te variëren. Men kan ook de afstand tussen de verschillende geprinte lijnen 

aan te passen.  

 

Indien men patronen wenst te printen kiest men veelal voor een grotere contacthoek 

naargelang de dikte van het patroon. Door samenvloeien van de druppels bij een te 

kleine spacing kunnen nu verdikkingen en terugtrekkingen van de oplossing ontstaan 

op het substraat. In het laatste geval kan het coffee stain effect of koffiering effect 

optreden, rond de druppel of naast het patroon krijgt men een klein residu van 

oplossing. Dit kan ook optreden bij verdamping van het solvent[29]. 

Figuur 4.6: Printbaarheid van een oplossing t.o.v. Reynolds- en Webernummer[29] 
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4.7. Thermisch proces 
Om de keramische materialen waaruit een coated conductor bestaat te vervaardigen is 

een thermisch proces noodzakelijk. Dit proces bestaat uit verschillende (optionele) 

stappen dewelke allemaal een invloed hebben op de finale eigenschappen van de 

keramische laag. Elk van deze stappen heeft 3 vrijheidsgraden namelijk temperatuur, 

tijd en atmosfeer. Qua atmosfeer kan men onder andere onderscheid maken tussen een 

oxiderende atmosfeer (O2), gebruikt om in een annealing-stap extra O in te bouwen in 

YBa2Cu3O6 om dit HTS-eigenschappen te geven, en reducerende atmosfeer (Ar/H2 

5%). Verder geeft toevoeging van H2O-damp, zogenaamde natte condities ook andere 

resultaten dan een droge atmosfeer. Tussen elk van deze stappen kan men ook 

verschillende opwarm- en afkoelsnelheden kiezen. Elke voorgenoemde parameter 

heeft, samen met de samenstelling van de precursoroplossing en gellatie een invloed 

op de morfologie en oriëntatie van de laag[26, 32].  

 

4.7.1. Burn-out – Calcinatie 

Het doel van deze optionele stap in het thermisch proces bestaat er in storende 

organische componenten te verwijderen uit de gecoate laag. Deze stap heeft het 

potentieel om porositeiten, cracks en ruwheid van de laag te voorkomen. De vluchtige 

organische bestanddelen worden op deze manier verwijderd voor de finale 

Figuur 4.7: Schematische voorstelling van een thermisch proces[26] 
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kristalstructuur gevormd wordt. Er kan echter ook een ongewenste fase gevormd 

worden met nefaste gevolgen voor eigenschappen van de te vormen laag. Men kan 

een idee krijgen van de calcinatietemperatuur voor een welbepaalde atmosfeer door 

TGA-experimenten. 

4.7.2. Sintering 

In deze stap gebeurt de eigenlijke vorming van het keramisch materiaal door 

kristallisatie. Hierbij is de temperatuur van groot belang. Zowel YBCO als de 

bufferlaag dienen epitaxiaal gegroeid te worden op hun substraat. Hiervoor is 

heterogene nucleatie gewenst. Men werkt hiervoor met een kleine onderkoeling ten 

opzichte van de smelt en dus een kleine drijvende kracht voor kristallisatie. Nucleatie 

aan het grensvlak tussen oplossing en substraat wordt nu bevoordeeld tegenover 

nucleatie in bulk. Dit is een goede zaak aangezien homogene nucleatie en kristallisatie 

uit bulk meestal aanleiding geeft tot de vorming van een polykristallijn materiaal.  

Met een snelle opwarmsnelheid wordt deze kleine onderkoeling eveneens sneller 

bereikt met een betere oriëntatie tot gevolg. Gevaar is echter dat vluchtige organische 

bestanddelen verwijderd worden tijdens de kristallisatie, wat leidt tot cracks, of 

ingesloten raken in de kristalstructuur, leidend tot porositeiten indien geen 

calcinatiestap ingebouwd wordt.  

Bij het sinteren van een film treedt steeds krimp op t.o.v. de aangebrachte gel. Door 

de interactie tussen substraat en gel kan deze krimp enkel optreden door verdunning 

van de laag. Een gesinterde film zal dus van nature dens zijn. Door de krimp tijdens 

het sinteren verkrijgt men echter wel spanning in de film, wat leidt tot cracks indien 

de film dikker is dan een zekere kritische dikte. Eens de film dunner is dan deze dikte 

kan er niet genoeg spanning in de film optreden om cracks te veroorzaken[33]. Het 

kleiner volume van een dunne film betekent ook dat er minder kans is homogene 

nucleatie.   

4.7.3. Annealing of Tempering 

Annealing of tempering is een optionele stap in het thermisch proces na de sintering. 

Tijdens deze stap kan men door middel van de atmosfeer aanpassingen maken aan de 

kristalstructuur. Zo zal men bijvoorbeeld extra zuurstof inbouwen in YBa2Cu3O6 

onder O2-atmosfeer om zo het supergeleidende YBa2Cu3O7-δ te verkrijgen. 
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5. Probleemstelling 
 
Zoals reeds aangehaald in Hoofdstuk 3.3 zal de keuze van een geschikte bufferlaag 

essentieel zijn voor een goede werking van de coated conductor. Het gebruik van 

SrTiO3 (STO) toont potentieel om de multicomponent bufferarchitectuur te vervangen 

door één laag van dit materiaal. Dit vermindert de complexiteit van de coated 

conductor zowel op vlak van synthese als architectuur. STO wordt daarenboven tot op 

heden vooral op het substraat afgezet door middel van PVD[5] of CSD van een 

precursoroplossing in een organische solvent zoals propionzuur/acetylaceton[6]. PVD 

is echter beperkt opschaalbaar en industrialiseerbaar gezien PVD een hoog vacuüm 

vereist. Het gebruik van organische solventen bij CSD brengt dan weer een hoge 

belasting voor het milieu teweeg. Omwille van deze bovenstaande redenen wordt in 

deze thesis een mogelijke synthese van STO onderzocht door het gebruik van CSD 

met een waterige precursoroplossing. Deze wordt geoptimaliseerd om inkjet depositie 

mogelijk te maken vanwege de voordelen van deze depositietechniek ten opzichte van 

bv. dip coaten (Hoofdstuk 4.6). 

6. Experimentele synthese van de STO-bufferlaag 
 
De synthese van de STO-bufferlaag gaat uit van een waterige precursoroplossing van 

de gecomplexeerde metaalionen. Deze verkrijgt men door het combineren van een 

waterige oplossing van het goed oplosbare strontiumnitraat (Sr(NO3)2) in 

aanwezigheid van een geschikt complexans of meerdere complexantia met een 

waterige titaniumoplossing gebaseerd op Ti-isopropoxide (TiP) met complexantia. De 

verkregen oplossing moet nu voldoen aan meerdere eisen.  

 

a. Stabiliteit 

Ten eerste moet de oplossing stabiel zijn over langere tijd. Doorgaans wordt gestreefd 

naar een stabilisatie van enkele weken tot maanden voor een praktisch bruikbare 

oplossing. Hiervoor wordt optisch nagegaan of er neerslag of een kleurverandering 

optreedt in de oplossing over tijd, dit wijst immers op degradatie van de oplossing. 

Om temperatuurschommelingen tegen te gaan wordt de precursor bewaard in een 

incubator bij 25°C. Ook de gel die men verkrijgt na 3u gelleren bij 60°C moet stabiel 
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zijn, dit geeft een goede indicatie over de stabiliteit op lange termijn. Een gel zonder 

neerslag staat tevens in voor een vermenging van de metaalionen op atomaire schaal. 

 

 b. Morfologie 

De invloed van de oplossing op de morfologie van de STO-laag wordt nagegaan door 

dip coaten van een LaAlO3-substraat en sinteren met een geschikt standaardproces, 

beschreven in Hoofdstuk 8. Hierna wordt de laag geanalyseerd door het nemen van 

een topografisch beeld met behulp van SEM. Om eventueel een idee te krijgen van 

ruwheid van de laag wordt een cross-sectie met FIB-SEM genomen of wordt de laag 

geanalyseerd met AFM. De kristallografische oriëntatie van de film kan nagegaan 

worden met XRD. Door het gebruik van een standaard sinterproces wordt een analoge 

oriëntatie verwacht voor de gesinterde lagen. Later zal deze eigenschap van de 

coating echter van groter belang zijn bij het variëren van het thermisch proces. De 

topmorfologie van de laag is nu van groter belang bij de analyse van de precursoren 

gezien deze een goede indicatie geeft voor de ruwheid en structuur van de lagen. Een 

minimum aan organisch materiaal in de precursor is een bijkomende vereiste daar een 

grote hoeveelheid organische stof bij verbranding porositeit kan genereren in de 

bufferlaag[22].  

Bij het dip coaten wordt een arbitraire uittreksnelheid van 100 mm/s gebruikt om een 

finale laagdikte van ongeveer 150 nm te verkrijgen. Dergelijke laag wordt 

verondersteld voldoende dik te zijn om Ni en zuurstofdiffusie tegen te gaan. Bij grote 

verschillen in viscositeit van de precursor wordt de uittreksnelheid gevarieerd naar de 

vergelijking van Landau-Levich. 

 

c. Bevochtiging 

Naast stabiliteit en morfologie dient ook de bevochtiging van het substraat goed te 

zijn. Dit wordt gecontroleerd door het meten van de contacthoek op LAO waarbij 

men streeft naar een lage contacthoek. De druppels die ontstaan tijdens het inkjet 

printen spreiden zich in dit geval vlot uit tot een uniforme coating met een regelbare 

dikte, afhankelijk van drop spacing en druppelvolume. Een contacthoek kleiner dan 

10° wordt als goed beschouwd waar een hoek tussen 10° en 15° als haalbaar wordt 

beschouwd.  

 



 32 ! Inkjet Depositie van SrTiO3 Bufferlagen voor Supergeleidende Materialen – Sander Clerick!

d. Printbaarheid 

Een volgend criterium is de printbaarheid van de oplossing. Dit wordt geverifieerd 

door de bepaling van 1 over het Ohnesorgenummer (Oh) van de oplossing op basis 

van de dynamische viscositeit (! ), oppervlaktespanning (! ), dichtheid (! ) en 

karakteristieke lengte (!) van de printkop, wat gelijk is aan de diameter van de nozzle. 

De beschikbare printkoppen hebben een karakteristieke lengte van 9 µm, 15 µm, 22 

µm, 30 µm en 60 µm. 
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Theoretisch hoort 1 < 1/Oh < 10 doch in de realiteit blijken oplossingen met hogere 

waarden ook printbaar mits gebruik van correcte printparameters dewelke de 

frequentie en amplitude van de drukgolf in het inktreservoir van de piëzoelektrische 

printkop bepalen. Een mogelijke verklaring is een ander gedrag van viscositeit, shear 

thinning of shear thicking, in de printkop, waar dergelijk gedrag niet optreedt aan de 

viscosimeter. Vandaar zal men de printbaarheid liever nagaan door dit rechtstreeks te 

testen met de inkjet printer en de druppelvorming te controleren met behulp van een 

dropwatcher, een camera die de gevormde inktdruppels weergeeft. Uit praktisch 

oogpunt zullen in dit werk enkel de piëzoelektrische printkoppen van 15 µm en 30 

µm gebruikt worden. 

 

 e. Reproduceerbaarheid 

Tenslotte moet de synthese van de precursoroplossing ook reproduceerbaar zijn om de 

aanmaak van verschillende batches mogelijk te maken. De precursor moet verder ook 

aanleiding geven tot reproduceerbare morfologie en printbaarheid.  

 

In dit werk worden als complexantia iminodiazijnzuur (IDA), nitrilotriazijnzuur 

(NTA), ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA), triethanolamine (TEA) en H2O2 

gebruikt. De eerste 3 werden geselecteerd omwille van hun hoge 

complexatieconstante of log(K) met zowel Sr2+ als Ti4+, waarbij IDA een zwakker 

complexans (lagere waarde voor log(K)) is dan respectievelijk NTA en EDTA[34]. Het 

zwak complexerende TEA werd gekozen omdat men hiermee de viscositeit en dus 
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ook de printbaarheid kan aanpassen. H2O2 werd uitgekozen omdat dit sterke 

peroxocomplexen vormt met Ti4+[35, 36]. Het instellen van de pH van de 

precursoroplossingen gebeurt met behulp van ethanolamine (EA) als base en 

salpeterzuur (HNO3) als zuur. Verder wordt in dit werk gericht naar 

metaalconcentratie van 0,7 M om de geschikte dikte te behalen. Op basis van 

voorgaand onderzoek wordt in dit werk uitgegaan van twee basisoplossingen en twee 

mengvormen van deze basisprecursoren[16]. In een eerste selectie zal van elk van deze 

vier oplossingen één precursor gekozen worden naar de bovenstaande eisen. De vier 

geselecteerde precursoren zullen daarna onderling vergeleken worden. 

6.1. IDA-Nitraat precursor 

6.1.1. IDA-IDA-H2O2 precursor 

Bij de synthese van deze eerste basisprecursor wordt een Sr2+-oplossing bereid door 2 

eq. IDA op te lossen in H2O ten opzichte van de metaalionen met behulp van EA. Nu 

wordt Sr(NO3)2 toegevoegd en wordt deze oplossing geroerd tot helder. Voor de Ti4+-

precursor wordt TiP toegevoegd aan een overmaat H2O en wordt de gevormde 

Ti(OH)4-neerslag vervolgens afgefilterd. Deze neerslag wordt opgelost in H2O met 2 

eq. IDA en 2 eq. H2O2 als complexans en EA als base. Na 30 minuten roeren bij 60°C 

wordt een helder oranje oplossing verkregen. Na samenvoegen van beide precursoren 

wordt de pH ingesteld. 

 

a. Stabiliteit 

Tabel 6.1: Stabiliteit van de precursoren en gels 
Precursor pH 7 pH 5 pH 3 

IDA-IDA-H2O2 / Stabiel Stabiel 

Gel pH 7 pH 5 pH 3 

IDA-IDA-H2O2 / Stabiel Stabiel 
 

De stabiliteit van de oplossingen is te verklaren door het gedrag van IDA als 

complexans. De grote complexatieconstante van IDA houdt de metalen in oplossing 

waar IDA voornamelijk voorkomt onder de vorm van HIDA- tussen pH 2,84 en pH 

9,79 [37]. Er wordt vermoed dat door aanwezigheid van IDA2- bij pH 7, wat zich boven 

de pH-sprong bevindt, de complexevenwichten zullen verschuiven onder invloed van 

de veranderde lading, met neerslag tot gevolg. 
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b. Morfologie 

Voor een gesinterde laag van de IDA-IDA-H2O2 precursor wordt een duidelijke 

terrasvorming bemerkt bij het gebruik van beide oplossingen. Deze hoekige structuur 

gaat uit van de kristalvlakken en is een groot pluspunt daar heterogene nucleatie van 

YBCO, afgezet op deze laag, bevoordeeld wordt volgens het ledge-mechanisme[38] 

met een groei in dezelfde richting tot gevolg. Hierdoor wordt de textuur van STO 

zoals beoogd doorgegeven aan de YBCO-laag. In de laag met de precursor bij pH 3 

zien we echter onzuiverheden, mogelijk een secundaire fase. De coating van IDA-

IDA-H2O2 pH 5 vertoont een veel homogener oppervlak. 

 

c. Bevochtiging 

Beide precursoren hebben een lage contacthoek en zullen het substraat op een 

degelijke manier bevochtigen.  

Tabel 6.2: Contacthoek van de precursoren 
Precursor Contacthoek 

IDA-IDA-H2O2  pH 5 11° 

IDA-IDA-H2O2  pH 3 5° 

 
d. Printbaarheid 

Van de precursoren worden de dichtheid (!), oppervlaktespanning (!) en dynamische 

viscositeit (!) gegeven in onderstaande tabel met als oogpunt het berekenen van 

1/Oh: 

Tabel 6.3: Dichtheid, oppervlaktespanning en dynamische viscositeit van de precursoren 
Precursor !!(!" !!) !!(! !!) !!(!". !) 

IDA-IDA-H2O2  pH 5 1215 0,069 0,0031 

IDA-IDA-H2O2  pH 3 1202 0,070 0,0032 

 

Figuur 6.1: Morfologie bekomen met IDA-IDA-H2O2 bij pH 5 (links) en pH 3 (rechts) 

5 μm 5 μm 
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Voor de beschikbare printkoppen met karakteristieke lengte a krijgt men: 

Tabel 6.4: Bepaling van 1/Ohnesorge-getal 
! (m) 9.10-6 15.10-6 22.10-6 30.10-6 60.10-6 

Precursor 1/!ℎ 

IDA-IDA-H2O2  pH 5 8,90 11,48 13,91 16,24 22,97 

IDA-IDA-H2O2  pH 3 8,67 11,19 13,55 15,83 22,38 

 
 
De waarden voor 1/Oh blijken aan de hoge kant (rond of hoger dan 10) voor de 

praktisch bruikbare printkoppen (15 µm, 30 µm en 60 µm). Men kan op basis van 

deze theoretische grond verwachten dat de vorming van satellite drops zal optreden. 

Echter bij het daadwerkelijk printen blijkt dit te voorkomen door correcte instelling 

van de printparameters. Omwille van de slechte morfologie wordt niet geprint met de 

oplossing bij pH 3. Het printen met de printkop dewelke de meest belovende waarden 

voor 1/Oh bezit (15 µm) wordt echter sterk bemoeilijkt door verstopping van de 

printopening door onzuiverheden in de oplossing en door bevochtiging van de nozzle 

gevolgd door opdroging van de precursoroplossing aan de opening. De afgezette 

lagen met de 15 µm-nozzle blijken verder ook te dun. Printen met de printkop met 30 

µm opening levert betere resultaten doch wordt de nozzle nog steeds bevochtigd wat 

consequent opeenvolgend printen van meerdere substraten verhindert. Omwille van 

de zeer hoge waarden voor 1/Oh wordt de printkop van 60 µm in dit onderzoek niet 

gebruikt. 

Bevochtiging van de printkop wordt mogelijk veroorzaakt door de hoge waarde van 

1/Oh, waarvoor men satelliet druppels verwacht. Door de keuze van de 

printparameters wordt echter niet voldoende kracht gegenereerd in het inktreservoir 

om deze satellieten te doen losraken van de nozzle, met bevochtiging tot gevolg.  

 

e. Conclusie 

Van deze eerste precursoroplossing wordt de oplossing bij pH 5 geselecteerd. Bij pH 

7 is deze oplossing namelijk niet stabiel en de morfologie van de gesinterde laag bij 

pH 3 is inferieur aan de morfologie bij pH 5. Door de bevochtiging van de nozzle is 

de reproduceerbaarheid van printen echter niet optimaal. 
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6.1.2. IDA-TEA precursor 

Voor de Sr2+-oplossing van de tweede basisprecursor worden 2 eq. IDA opgelost in 

H2O in aanwezigheid van EA. Hierbij wordt 1 eq. Sr(NO3)2 gevoegd en wordt de 

oplossing geroerd tot helder. De Ti4+-oplossing wordt bereid door TiP in 2eq. TEA te 

brengen en dit te roeren tot een heldere lichtgele oplossing wordt verkregen. Via deze 

synthesemethode blijft isopropanol als restant in de oplossing. Beide oplossingen 

worden samengebracht en de pH wordt ingesteld. 

 

a. Stabiliteit 

Tabel 6.5: Stabiliteit van oplossing en gel 
Precursor pH 7 pH 5 pH 3 

IDA-TEA Stabiel / Stabiel 

Gel pH 7 pH 5 pH 3 

IDA-TEA Stabiel / Stabiel 

 

De precursoroplossing blijkt stabiel bij zowel pH 7 als pH 3, waarbij IDA Sr2+ zal 

complexeren en TEA het Ti4+. De oplossing is instabiel bij pH 5, wat er op kan wijzen 

dat de gevormde neerslag door aanzuring opnieuw oplost. 

 

b. Morfologie 

Opnieuw wordt terrasvorming waargenomen op een topografisch beeld van de 

gesinterde lagen. Voor de coating gebaseerd op de precursor bij pH 3 worden veel 

korrelige onzuiverheden bemerkt. Indien de precursoroplossing ingesteld is op pH 7 

verkrijgt men een homogener oppervlak, wat geschikter is voor het afzetten van 

YBCO. 

  

Figuur 6.2: Morfologie bekomen met IDA-TEA bij pH3 (links) en pH7 (rechts) 

5 μm 5 μm 2 μm 
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c. Bevochtiging 

Tabel 6.6: Contacthoek van de precursoroplossing 
Precursor Contacthoek 

IDA-TEA pH 7 14° 

IDA-TEA pH 3 < 5° 
  

Bij pH 7 beschikt deze precursoroplossing over een vrij hoge contacthoek, doch valt 

deze nog steeds binnen onze vooropgestelde normen. Bij pH 3 spreidt de precursor 

zich volledig uit over het substraat waardoor men kan besluiten dat de contacthoek 

kleiner moet zijn dan 5°. 

 

d. Printbaarheid 

Uit de dichtheid (!), oppervlaktespanning (!) en dynamische viscositeit (!) van de 

precursor en de karakteristieke lengte van de printkop (!) volgt nu opnieuw 1/Oh: 

Tabel 6.7: Dichtheid, oppervlaktespanning en dynamische viscositeit van de precursoren 
Precursor !!(!" !!) !!(! !!) !!(!". !) 

IDA-TEA pH 7 1255 0,066 0,0035 

IDA-TEA pH 3 1228 0,073 0,0039 

 
Tabel 6.8: Bepaling van 1/Ohnesorge-getal 

! (m) 9.10-6 15.10-6 22.10-6 30.10-6 60.10-6 
Precursor 1/!ℎ 

IDA-TEA pH 7 7,76 10,01 12,13 14,16 20,03 

IDA-TEA pH 3 7,18 9,27 11,23 13,11 18,55 
  

Gezien de coating van de precursor bij pH 7 een superieure morfologie bezit, worden 

printexperimenten enkel uitgevoerd met deze oplossing. De waarden voor 1/Oh bij a 

= 15 µm liggen voor deze oplossing net op rand van het theoretisch printbaar gebied. 

Verstopping van de 15 µm-nozzle bemoeilijkt echter het printen, analoog aan de IDA-

IDA-H2O2  precursor bij dezelfde nozzle. Het veelvuldig voorkomen van 

verstoppingen met deze precursor heeft mogelijk een oorsprong in de aggregatie van 

Ti-deeltjes door condensatie van overgebleven iso-propoxide groepen. 

Mits gebruik van de correcte printparameters is het afzetten van een vloeistoflaag, 

zonder voorkomen van satelliet druppels praktisch mogelijk met een 30 µm-nozzle. 

Dit afgezien van de hoge waarden voor 1/Oh die buiten het theoretisch printbaar 
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gebied (1 < 1/Oh < 10) vallen. Echter bevochtigt de oplossing de 30 µm-nozzle 

resulterend in verstoppingen, dit vaker en hardnekkiger dan voor de IDA-IDA-H2O2  

precursor.  

Er treedt verder geen noemenswaardige daling op in oppervlaktespanning door de 

aanwezigheid van het resterende isopropanol. Dit wordt gewijt aan de lage 

hoeveelheid isopropanol in oplossing en mogelijk onvolledige complexatie van TiP 

waar isopropoxide groepen gebonden blijven aan het centrale Ti4+-ion. 

 

e. Conclusie 

De IDA-TEA pH 7 oplossing is duidelijk de beste keuze voor deze tweede 

basisprecursor. Dit omwille van de goede stabiliteit en morfologie ten opzichte van 

oplossingen bij pH 5 en pH 3. Door de verhoogde bevochtiging van de nozzle wordt 

consequent printen van meerdere substraten nog minder mogelijk ten opzichte van de 

IDA-IDA-H2O2  precursor. 

6.1.3. IDA-TEA-H2O2 precursor 

Deze mengprecursor combineert de synthesemethode van de IDA-TEA precursor met 

het gebruik van H2O2 als extra complexans in de Ti4+-oplosing. Praktisch wordt voor 

de synthese van de IDA-TEA-H2O2 precursor 2 eq. H2O2 toegevoegd tijdens het 

roeren van de IDA-TEA precursor. Hierdoor kleurt de oplossing helder oranje. Ook 

hier wordt na finaal samenbrengen van de Sr2+- en Ti4+-oplossing de pH ingesteld van 

de verkregen donker-oranje oplossing. 

 

a. Stabiliteit 

Tabel 6.9: Stabiliteit van oplossing en gel 
Precursor pH 7 pH 5 pH 3 

IDA-TEA-H2O2 Stabiel Stabiel Stabiel 

Gel pH 7 pH 5 pH 3 

IDA-TEA-H2O2 Stabiel Stabiel Stabiel 
 

De IDA-TEA-H2O2 precursor is zowel in oplossing als in gel-vorm stabiel over het 

pH gebied van 7 tot 3. De verhoogde stabiliteit  en het kleurverschil ten opzichte van 

de IDA-TEA precursor is toe te schrijven aan het toegevoegde H2O2, wat sterke 

peroxocomplexen vormt met Ti[35, 36], bovenop het complexerend IDA en TEA. 
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b. Morfologie 

In de gesinterde lagen van deze precursor zien we grote verschillen met variërende 

pH. De structuur van de laag met de oplossing bij pH 3 is analoog aan de verkregen 

structuur bij sinteren onder droge Ar/5% H2 atmosfeer uit voorgaand onderzoek[16], 

waar in het gebruikte standaardproces de atmosfeer Ar/5% H2 is met waterdamp. De 

verkregen structuur is te ruw om verder te onderzoeken. De laag met 

precursoroplossing bij pH 5 vertoont zowel inhomogeniteiten over de gehele 

microstructuur als onzuiverheden in de onderlinge zones. Bij pH 7 worden twee 

verschillende zones gevonden. Een donkere zone (1) vertoont terrasvorming zonder 

onzuiverheden, waar de in de lichte zone (2) de structuur, gevonden bij droge 

sintering, voorkomt bovenop de ‘natte’ morfologie. Omwille van het voorkomen van 

de goede morfologie met terrasvorming wordt enkel de oplossing bij pH 7 verder 

onderzocht.  

 

c. Bevochtiging 

Tabel 6.10: Contacthoek van de precursor 
Precursor Contacthoek 

IDA-TEA-H2O2 pH 7 < 5° 

IDA-TEA-H2O2 pH 5 < 5° 

IDA-TEA-H2O2 pH 3 < 5° 
 
Een druppel van de oplossing spreidt meteen uit over het substraat, de contacthoek 

moet bijgevolg kleiner zijn dan 5°.  

 

d. Printbaarheid 

Van deze mengprecursor wordt eveneens 1/Oh berekend vanuit de dichtheid (!), 
oppervlaktespanning (!) en dynamische viscositeit (!), dit voor de verschillende 

karakteristieke lengtes (a) van de beschikbare nozzles: 

1 

2 5 μm 

Figuur 6.3: Morfologie bekomen met IDA-TEA-H2O2 bij pH3 (links), pH5 (midden) en 
pH7 (rechts) 

5 μm 5 μm 500 μm 2 μm 
μm 
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Tabel 6.11: Dichtheid, oppervlaktespanning en dynamische viscositeit van de precursor 
Precursor !!(!" !!) !!(! !!) !!(!". !) 

IDA-TEA-H2O2 pH 7 1200 0,069 0,0034 

IDA-TEA-H2O2 pH 5 1205 0,070 0,0033 

IDA-TEA-H2O2 pH 3 1175 0,071 0,0031 

 
Tabel 6.12: Bepaling van 1/Ohnesorge-getal 

! (m) 9.10-6 15.10-6 22.10-6 30.10-6 60.10-6 
Precursor 1/!ℎ 

IDA-TEA-H2O2 pH 7 8,03 10,37 12,56 14,67 20,74 

IDA-TEA-H2O2 pH 5 8,27 10,67 12,93 15,10 21,36 

IDA-TEA-H2O2 pH 3 8,91 11,51 13,94 16,28 23,02 

 

De verkregen resultaten zijn niet notabel afwijkend aan de waarden voor de twee 

basisoplossingen. Dit wijst opnieuw op het feit dat het vrijgekomen isopropanol, 

eigen aan deze synthesemethode, weinig invloed heeft. Ook bij het daadwerkelijk 

printen met zorgvuldig gekozen parameters worden zowel 15 als 30 µm-nozzles 

bevochtigd met verstopping tot gevolg. Ook zijn lagen geprint met 15 µm als 

printopening te dun. 

Verder blijken geprinte lagen na sinteren inhomogeen te zijn qua dikte. Door de zeer 

lage contacthoek vloeien de afgezette druppels in mekaar waardoor ten gevolge van 

vloeistoftransport verdikkingen en verdunningen in de coating ontstaan. De eisen die 

gesteld werden aan de contacthoek moeten bijgevolg bijgesteld worden. Volledige 

uitspreiding van een druppel op het substraat kan dus ook als ongewenst beschouwd 

worden. 

 

e. Conclusie 

Deze precursor is merkbaar stabieler dan de IDA-TEA basisprecursor door toevoegen 

van H2O2 maar vertoont enkel een correcte morfologie bij pH 7. De gesinterde laag is 

bovenal inhomogeen. Door de lage contacthoek treedt ook sterke ineenvloeiing van 

de druppels op bij inkjet printen, wat een inhomogene laagdikte tot gevolg heeft. 

Verder wordt ook voor deze precursor bevochtiging van de nozzle opgemerkt met 

nefaste gevolgen voor opeenvolgend en dus reproduceerbaar printen. 
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6.1.4. IDA-IDA-TEA-H2O2 precursor 

Deze tweede mengprecursor wordt bereid door finaal toevoegen van 2 eq. TEA aan 

de IDA-IDA-H2O2 precursor. Opnieuw wordt de pH ingesteld. 

 

a. Stabiliteit 

Tabel 6.13: Stabiliteit van precursoroplossing en gel 
Precursor pH 8,6 pH 7 pH 5 

IDA-IDA-TEA-H2O2 Stabiel / / 

Gel pH 8,6 pH 7 pH 5 

IDA-IDA-TEA-H2O2 Stabiel / / 

 

De IDA-IDA-TEA-H2O2 blijkt enkel stabiel zijn bij hoge pH. Gezien TEA en IDA 

oplosbaar zijn in waterig milieu in dit pH gebied, is tot op heden geen verklaring 

gevonden voor de instabiliteit bij pH 5 en pH 7. Verder wordt een sterke verkleuring 

van de oplossing over tijd bemerkt, degradatie doet de kleur van de oplossing 

veranderen van geel naar bruin. Dit wijst op een overmaat vrij TEA in de oplossing 

waardoor TEA hoofdzakelijk als regulator voor de viscositeit zal optreden.  

 

b. Morfologie 

Omwille van de toegenomen viscositeit werd de precursoroplossing met 2 eq. TEA 

gedipcoat met een uittreksnelheid van 50 mm/s om een goede dikte te bekomen. Na 

sinteren met het standaardproces wordt qua morfologie opnieuw terrasvorming 

waargenomen, maar met meer onzuiverheden die wat weg hebben van de structuren 

verkregen bij droge sintering (atmosfeer zonder H2O). Het voorkomen van deze 

onzuiverheden, die tevens ook de ruwheid van de laag doen toenemen, kan mogelijk 

te wijten zijn aan de grote hoeveelheid organische materie die bij het sinteren uit de 

laag verwijderd wordt. 

Figuur 6.4: Morfologie bekomen met IDA-IDA-TEA-H2O2 

5 μm 
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c. Bevochtiging 

Deze precursor beschikt over een lage contacthoek doch wordt geen volledige 

uitspreiding van de druppels opgemerkt. 

Tabel 6.14: Contacthoek van de precursor 
 

 

 

d. Printbaarheid 

Ook voor deze laatste mengprecursor wordt de printbaarheid theoretisch nagegaan 

door bepaling van 1/Oh vanuit de dichtheid (!) , oppervlaktespanning (!)  en 

dynamische viscositeit (!), voor de verschillende karakteristieke lengtes (a) van de 

beschikbare nozzles: 

Tabel 6.15: Dichtheid, oppervlaktespanning en dynamische viscositeit van de precursor 
Precursor !!(!" !!) !!(! !!) !!(!". !) 

IDA-IDA-TEA-H2O2 pH 8,6 1242 0,063 0,0075 
  

Tabel 6.16: Bepaling van 1/Ohnesorge-getal 

! (m) 9.10-6 15.10-6 22.10-6 30.10-6 60.10-6 
Precursor 1/!ℎ 

IDA-IDA-TEA-H2O2 pH 8,6 3,53 4,56 5,52 6,45 9,12 
  

De aanwezigheid van vrij TEA brengt een duidelijke verhoging in viscositeit teweeg. 

Ten gevolge vallen alle waarden voor 1/Oh binnen het theoretisch vooropgesteld 

printbaar gebied. Desalniettemin treedt in de praktijk opnieuw bevochtiging van de 

nozzle op, zowel voor een opening van 15 µm als 30 µm. Door de veroudering van 

vrij TEA in de oplossing kan moeilijk reproduceerbaar geprint worden met dezelfde 

printparameters.  

 

e. Conclusie 

Door toevoegen van TEA aan de IDA-IDA-H2O2 precursor wordt de viscositeit 

drastisch verhoogd met een verbetering van de theoretisch printbaarheid tot gevolg. 

Echter, door de toegenomen hoeveelheid aan organisch stof, gaat de morfologie 

achteruit. Veroudering van de oplossing, gecombineerd met bevochtiging van de 

printkop, heeft dan weer een negatieve invloed op de reproduceerbaarheid van inkjet 

depositie. 

Precursor Contacthoek 

IDA-IDA-TEA-H2O2 pH 8,6 5° 
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6.1.5. Vergelijking en selectie van de precursoren 

Op basis van de resultaten verkregen in voorgaande paragrafen wordt van elk type 

precursoroplossing de beste geselecteerd. Deze vier kandidaten worden in wat volgt 

vergeleken steunend op de eisen die gesteld worden aan de ‘ideale’ precursor: 

Tabel 6.17: Vergelijking van de precursoren (+ = goed, - = slecht) 

Precursor 
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IDA-IDA-H2O2 pH 5 ++ +++ + - +/- 

IDA-TEA pH 7 + ++ + - - 

IDA-TEA-H2O2 pH 7 ++ - - - +/- 

IDA-IDA-TEA-H2O2 pH 8,6 +/- + + + +/- 
  

Uit de vergelijkende tabel blijkt IDA-TEA-H2O2 pH 7 duidelijk de zwakste van de 

vier precursoren. Omwille van zowel de slechte morfologie met twee fasen, de 

volledige uitspreiding van de druppels en bevochtiging van de nozzle, wordt deze 

oplossing geëlimineerd.  

Voor de IDA-IDA-TEA-H2O2 pH 8,6 precursor verhindert veroudering van de 

oplossing, naast bevochtiging van de nozzle merkbaar de reproduceerbaarheid van het 

printen. Ook op het vlak van morfologie scoort deze precursor duidelijk minder dan 

andere oplossingen door het voorkomen van ‘droge’ onzuiverheden. Door toevoegen 

van een variabele hoeveelheid TEA kan men echter de theoretische printbaarheid 

sterk beïnvloeden. 

De verlaagde stabiliteit van de oplossing, door afwezigheid van H2O2 en 

vermoedelijke vorming van aggregaten, die verstopping van de nozzle veroorzaken, 

zijn de belangrijkste nadelen aan de IDA-TEA pH 7 precursor. Verder is ook de 

morfologie van iets mindere kwaliteit vergeleken met een coating bekomen met IDA-

IDA-H2O2 pH 5 als precursor. 

Zoals hierboven reeds vermeld vertoont  de gesinterde IDA-IDA-H2O2 pH 5 laag een 

superieure morfologie vergeleken met de overige precursoren. Ook de stabiliteit van 

de oplossing en gel en de bevochtiging van het substraat voldoen aan de 

vooropgestelde eisen. De oplossing bevochtigt evenwel de printkop, een probleem dat 

kan opgelost worden door modificatie van deze oplossing. 
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6.2. Optimalisatie en modificatie van IDA-Nitraat precursoren 
 
Van de vier voorgestelde precursoren voldoet een IDA-IDA-H2O2 pH 5 oplossingen 

het best aan de gestelde eisen voor een geschikte STO-precursor. De bevochtiging van 

de nozzle kan echter aanleiding geven tot verstoppingen door opdroging van de 

oplossing. Dit is een probleem bij het opeenvolgend printen van meerdere substraten. 

Er wordt nu nagegaan of door aanpassing van deze oplossing de printbaarheid 

verhoogd kan worden.  

6.2.1. Toevoeging van TEA 

Zoals reeds gezien voor de IDA-IDA-TEA-H2O2 heeft een verhoging van de 

viscositeit een positieve invloed op de theoretische printbaarheid. Gezien toevoegen 

van 2 eq. TEA aanleiding geeft tot verouderingseffecten wordt geopteerd om 

intermediaire oplossingen te maken tussen de voorgenoemde en de IDA-IDA-H2O2 

precursor. Om dit te bewerkstelligen wordt na synthese van die IDA-IDA-H2O2 

precursor finaal respectievelijk 0,67 en 1,33 eq. TEA toegevoegd en wordt de pH 

ingesteld.  

 

a. Stabiliteit 

Tabel 6.18: Stabiliteit van oplossing en gel 
Precursor pH 8,6 pH 7 pH 5 

IDA-IDA-TEA (0,67 eq.)-H2O2 Stabiel Stabiel Stabiel 

IDA-IDA-TEA (1,33 eq.)-H2O2 Stabiel Stabiel Stabiel 

Gel pH 8,6 pH 7 pH 5 

IDA-IDA-TEA (0,67 eq.)-H2O2 Stabiel Stabiel Stabiel 

IDA-IDA-TEA (1,33 eq.)-H2O2 Stabiel Stabiel Stabiel 
  

Zowel oplossing als gel blijken stabiel bij toevoeging van TEA over een breed pH-

gebied dit in tegenstelling tot de IDA-IDA-TEA(2eq.)-H2O2 precursor, dewelke enkel 

stabiel is bij hoge pH. Mogelijk ligt een verschuiving van de complexevenwichten aan 

de basis van deze observatie. Verder bemerkt men opmerkelijk minder veroudering 

met deze twee oplossingen, er is immers minder vrij TEA in oplossing. 
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b. Bevochtiging 

Omwille van de hoge contacthoek wordt de oplossing met 0,67 eq. TEA 

geëlimineerd. De drop spacing bij printen zal zodanig klein moeten zijn om een 

volledige bedekking van het substraat te verkrijgen dat de vooropgestelde laagdikte 

niet haalbaar is. De oplossingen met 1,33 eq. TEA vertonen dan weer een erg 

geschikte contacthoek om goede bevochtiging te verkrijgen. 

Tabel 6.19: Contacthoek van de precursoroplossingen 
Precursor Contacthoek 

IDA-IDA-TEA (0,67 eq.)-H2O2 pH 8,6 21° 

IDA-IDA-TEA (0,67 eq.)-H2O2 pH 7 22° 

IDA-IDA-TEA (0,67 eq.)-H2O2 pH 3 27° 

IDA-IDA-TEA (1,33 eq.)-H2O2 pH 8,6 10° 

IDA-IDA-TEA (1,33 eq.)-H2O2 pH 7 7° 

IDA-IDA-TEA (1,33 eq.)-H2O2 pH 5 8° 
  

c. Printbaarheid 

Voor de precursoroplossing met 1,33 eq. TEA kon de theoretische printbaarheid door 

technische problemen met de viscosimeter niet bepaald worden. Deze oplossing is 

evenwel het intermediair van de oplossingen met 2 eq. en 0,67 eq. TEA, van dewelke 

de theoretische printbaarheid wel bepaald is. 

 

 

Tabel 6.20: Dichtheid, oppervlaktespanning en dynamische viscositeit van de precursoren 
Precursor !!(!" !!) !!(! !!) !!(!". !) 

IDA-IDA-TEA (2 eq.)-H2O2 pH 8,6 1242 0,063 0,0075 

IDA-IDA-TEA (0,67 eq.)-H2O2  pH 8,6 1179 0,070 0,0037 

IDA-IDA-TEA (0,67 eq.)-H2O2  pH 7 1198 0,068 0,0034 

IDA-IDA-TEA (0,67 eq.)-H2O2 pH 3 1204 0,073 0,0036 

IDA-IDA-TEA (1,33 eq.)-H2O2 pH 8,6 1180 0,066 / 

IDA-IDA-TEA (1,33 eq.)-H2O2 pH 7 1203 0,068 / 

IDA-IDA-TEA (1,33 eq.)-H2O2 pH 5 1203 0,069 / 
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Tabel 6.21: Bepaling van 1/Ohnesorge-getal 

! (m) 9.10-6 15.10-6 22.10-6 30.10-6 60.10-6 
Precursor 1/!ℎ 

IDA-IDA-TEA (2 eq.)-H2O2 pH 8,6 3,53 4,56 5,52 6,45 9,12 

IDA-IDA-TEA (0,67 eq.)-H2O2 pH 8,6 7,37 9,51 11,52 13,45 19,02 

IDA-IDA-TEA (0,67 eq.)-H2O2 pH 7 7,96 10,28 12,45 14,54 20,56 

IDA-IDA-TEA (0,67 eq.)-H2O2 pH 3 7,81 10,09 12,21 14,26 20,17 
  

In de assumptie dat de oplossing met 1,33 eq. het intermediair is van de oplossingen 

in bovenstaande tabel kan men besluiten dat deze oplossing binnen het printbaar 

gebied valt voor een nozzle met 15 µm diameter en op de rand van dit gebied voor een 

30 µm nozzle. 

In de praktijk blijken de IDA-IDA-TEA (1,33 eq.)-H2O2 precursoren minder 

aanleiding te geven tot bevochtiging van de nozzle. 

 

d. Morfologie 

Op onderstaande SEM-beelden merken we duidelijk een nevenfase bovenop een zeer 

uniforme, effen coating, dit bij zowel pH 5 als pH 7. Uit voorgaand onderzoek blijken 

dit Sr-rijke microkristallen te zijn. Het voorkomen van deze structuren is uiteraard 

nefast voor een correcte oriëntatie van een toekomstige YBCO-laag. Op deze µ-

kristallen wordt verder ingegaan in Hoofdstuk 6.3, waar een verklaring wordt gezocht 

voor hun oorsprong. Een sintering van de precursoroplossing bij pH 8,6 is niet 

uigevoerd doch wordt vermoed dat voor deze gelijkaardige oplossing met zelfde 

sintering ook microkristallen zullen optreden. 

 

Figuur 6.5: Morfologie bekomen met IDA-IDA-TEA (1,33 eq.)-H2O2 bij pH 5 (links) en pH 7 (rechts) 

5 μm 5 μm 
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e. Conclusie 

Een duidelijke verbetering van praktische printbaarheid wordt opgemerkt indien 1,33 

eq. TEA wordt toegevoegd aan de IDA-IDA-H2O2 precursor. Het optreden van Sr-

microkristallen is echter een al te groot nadeel om met deze precursor verder te 

werken. 

6.2.2. Toevoeging van ethanol 

De theoretische printbaarheid, bepaald door 1/Oh, van de IDA-IDA-H2O2 kan ook 

verbeterd worden door een verlaging van de oppervlaktespanning. Hiervoor wordt 

ethanol (EtOH) aangewend als surfactant. Ook de contacthoek wordt hierdoor 

aangepast. EtOH wordt nu finaal in verschillende hoeveelheden (2,5; 5,0; 7,5; 10 en 

15 v%) toegevoegd aan de IDA-IDA-H2O2 precursor bij pH 5. 

De precursoroplossing met 15 v% EtOH blijkt instabiel waar alle andere wel stabiel 

zijn. Er wordt geopteerd verder te werken met de oplossing die het minste EtOH 

bevat, gezien gestreefd wordt naar een minimum aan organisch materiaal.  

Omwille van technische problemen met de viscosimeter werd geen theoretische studie 

van de printbaarheid uitgevoerd. Bij daadwerkelijk printen blijkt deze oplossing vlot 

printbaar zonder bevochtiging van de nozzle.  

Na sintering met het standaardproces vertoont een laag geprint met een eerste IDA-

IDA-H2O2 (2,5 v% EtOH) precursor een goede morfologie. Echter na aanmaken van 

een tweede batch van deze oplossing blijkt microkristalvorming op te treden waardoor 

besloten wordt dat deze oplossing niet reproduceerbaar is, en bijgevolg ongeschikt.  

Bij vergelijking van een coating met IDA-IDA-H2O2 pH 5 en een coating met IDA-

IDA-H2O2 (2,5 v% EtOH) wordt geen significant verschil in morfologie 

waargenomen. Het toevoegen van ethanol heeft bijgevolg geen invloed op de 

microstructuur van de gesinterde laag. 

 

Figuur 6.6: Morfologie bekomen met IDA-IDA-H2O2 (2,5 v% EtOH) pH 5: batch 1 (links) en batch 2 (rechts) 

5 μm 5 μm 
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6.3. Oorsprong van Sr-microkristallen 
Zoals reeds aangegeven is de vorming van een secundaire fase in de vorm van Sr-

microkristallen zeer ongewenst daar epitaxiale groei van YBCO hierdoor verhinderd 

wordt. In onderstaande tabel worden vermoedelijke oorzaken opgelijst, hun invloed 

op microkristalvorming wordt tevens beargumenteerd: 

Tabel 6.22: Onderzoek naar vorming microkristallen 
Oorzaak Invloed Argument 

Toevoegen EtOH Neen Ook IDA-IDA-TEA heeft microkristallen 

Stoichiometrie Neen Geen significant verschil in opgelost Sr en Ti d.m.v. XRF 

Nucleatie bij gelleren Neen Drogen coating op hotplate (120, 200°C) om gellatiestap te 
elimineren: geen verschillend resultaat 

Thermisch proces Neen Kleine aanpassingen in proces (opwarmsnelheid, 
sintertemperatuur): geen verschillend resultaat 

Complexatie IDA Neen Geen verschillend resultaat met 2,2 eq. IDA 
  

Een laatste mogelijke oorzaak is de vorming van nevenfases tijdens het thermisch 

proces door relatief vroege verbranding van IDA, wat relatief zwak complexeert met 

Sr2+ en sterker met Ti4+. Om deze reden wordt in volgende paragraaf gebruik gemaakt 

van nitrilotriazijnzuur (NTA), een sterker complexans dan IDA. 

6.4. NTA-Nitraat precursor 
Deze precursor wordt op volledig analoge manier bereid als de IDA-IDA-H2O2 doch 

met gebruik van NTA als complexans i.p.v. IDA. De verkregen oplossingen, met 

verschillende equivalenten NTA (2 tot 1 eq.) en H2O2 (4 tot 1 eq.), blijken enkel 

stabiel bij pH 7 na samenvoegen van de Sr2+- en de Ti4+-precursor. Bij deze pH komt 

NTA voor onder HNTA2--vorm (pKa1 = 1.89, pKa2 = 2.49, pKa3 = 9.73)[39]. Ook in 

deze oplossingen bij pH 7 wordt echter overnacht neerslag gevormd. NTA blijkt 

bijgevolg geen geschikt complexans te zijn om een goede precursoroplossing te 

verkrijgen. 

6.5. EDTA-Nitraat precursor 
Ethyleendiaminetetra-azijn zuur (EDTA) is op zijn beurt opnieuw een sterker 

complexans dan NTA. Omwille van zijn hexadentaat gedrag wordt geopteerd om 

slechts 1 eq. EDTA toe te voegen bij synthese van de precursor. Drie types precursor 

worden nu onderscheiden: een eerste gaat uit van een Sr2+- en Ti4+-precursor waarbij 

het metaalion voor beiden gecomplexeerd wordt met EDTA. Voor een tweede en 
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derde type wordt bij de Ti4+-precursor respectievelijk het zwakker IDA (2 eq.) of TEA 

(2 eq.) als complexans gebruikt in een poging de sterkte van de gevormde 

metaalcomplexen dichter bij elkaar te brengen en een variatie in viscositeit te 

verkrijgen. Door gebruik van EDTA bij de Sr2+-precursor wordt er gehoopt op deze 

manier de verbranding van het Sr2+-complex bij hogere temperatuur te laten optreden. 

Sr zou nu vrij komen bij een temperatuur dichter bij de vrijstelling van Ti. Mogelijk 

treedt ook uitwisseling van de liganden op, hoewel dit weinig waarschijnlijk lijkt 

gezien de complexatieconstanten voor Sr2+ met EDTA en Ti4+ met IDA vrij 

gelijkaardig zijn[34]. 

6.5.1. EDTA-EDTA-H2O2-precursor 

Voor de synthese van de eerste precursor wordt een Sr2+-precursor bereid door 1eq. 

EDTA met behulp van EA op te lossen in H2O. Hieraan wordt 1 eq.  Sr(NO3)2 

toegevoegd onder roeren. Voor de Ti4+-precursor wordt TiP toegevoegd aan een 

overmaat H2O en wordt de gevormde Ti(OH)4-neerslag vervolgens afgefilterd. Deze 

neerslag wordt opgelost in H2O met 1 eq. EDTA en 2 eq. H2O2 als complexans met 

EA als base. Na samenvoegen van beide precursoren wordt de pH ingesteld[40]. 

De stabiele oplossing bij pH 7 wordt nu afgezet op een substraat d.m.v. dip coaten 

(uittreksnelheid 30 mm/min door zeer hoge viscositeit) en gesinterd met het 

standaardproces. Een coating zonder microkristallen doch met cracks wordt 

verkregen.  

Een sterker complexans zal de vorming van een nevenfase elimineren maar de 

toegenomen hoeveelheid organisch materiaal, MW(IDA)=133,1 g/mol en 

MW(EDTA)=292,2 g/mol, samen met de moeilijk controleerbare dikte door de hoge 

viscositeit, induceert cracks in de coating. Bij printen valt de dikte echter beter te 

controleren (Hoofdstuk 7.2), doch wordt geopteerd in eerste instantie verder te 

werken met onderstaande precursoren omwille van grotere overeenkomst met de 

reeds vlot printbare IDA-IDA-H2O2 precursoren en kleinere hoeveelheid organisch 

materiaal. 

6.5.2. EDTA-IDA-H2O2 precursor 

De synthese van deze tweede precursor verloopt volkomen analoog als bovenstaande 

precursor afgezien van het gebruik van 2 eq. IDA i.p.v. EDTA bij de Ti4+-precursor. 

Na samenvoegen wordt de pH ingesteld door middel van HNO3. 
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a. Stabiliteit 

Tabel 6.23: Stabiliteit van oplossing en gel 
Precursor pH 7 pH 5 

EDTA-IDA-H2O2 Stabiel Stabiel 

Gel pH 7 pH 5 

EDTA-IDA-H2O2 Stabiel Stabiel 

 

Beide oplossingen zijn stabiel bij zowel pH 7 als pH 5, het sterk complexerend EDTA 

houdt makkelijk de Sr2+-ionen in oplossing waar IDA de Ti4+-ionen complexeert en in 

oplossing doet gaan. 

 

b. Morfologie 

Beide precursoren worden gedipcoat met een uittreksnelheid van 100 mm/min en 

gesinterd met een standaardproces. De verkregen coatings vertonen een zeer goed 

microstructuur met duidelijke terrasvorming. Ook hier zijn microkristallen afwezig 

door het gebruik van EDTA als sterk complexans, waardoor de ongewenste Sr-

nevenfase zich niet kan vormen. Door het gebruik van IDA in plaats van EDTA om 

de Ti4+-ionen te complexeren vermindert verder de hoeveelheid organisch stof in de 

oplossing en is het mogelijk dat bij sintering de metaalionen bij een meer gelijkaardig 

temperatuur worden vrijgesteld. Een TGA-analyse zal hierover uitsluitsel brengen 

(Hoofdstuk 6.5.4). 

 

c. Printbaarheid 

Bij inkjet depositie van deze precursoren treden opnieuw problemen op met 

bevochtiging van de nozzle. Naar analogie met de IDA-IDA-H2O2 precursoren wordt 

nu EtOH toegevoegd als surfactant om de printbaarheid te verbeteren. Hierdoor 

verlaagt tevens de contacthoek (zie bevochtiging). De printbaarheid van de 

Figuur 6.7: Morfologie bekomen met EDTA-IDA-H2O2 bij pH 7 (links) en pH 5 (rechts) 

5 μm 5 μm 

1 μm 1 μm 
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oplossingen verbetert opmerkelijk na toevoegen van 5 v% EtOH. Deze hoeveelheid 

blijkt geen invloed te hebben op de stabiliteit van de precursoren noch op de 

morfologie van de gesinterde lagen, gezien EtOH reeds bij lage temperatuur 

verdampt. 

 

d. Bevochtiging 

De contacthoek van beide precursoren is te hoog om een goede bevochtiging van het 

substraat te bekomen bij het printen. Echter omwille van de veel betere printbaarheid 

wordt geprint met bovenstaande precursoren met toevoeging van 5 v% EtOH, dit 

heeft een duidelijke daling van de van de contacthoek tot gevolg. Het gedrag van de 

precursor bij pH 7 is evenwel problematisch. Nu eens wordt een contacthoek gemeten 

van 17° dan weer wordt volledige uitspreiding van de druppel waargenomen. Na 

printen geeft dit aanleiding tot onvolledige coatings met gaten en verdikkingen. Voor 

de precursor bij pH 5 daarentegen zien we ideale bevochtiging, de gemeten 

contacthoek verloopt over tijd van 12° naar volledige uitspreiding. Door dit 

vloeigedrag verkrijgt men zeer homogene coatings daar een druppel na impact niet 

uitspreidt maar dit eerder doet door capillaire krachten[29]. 

  

Tabel 6.24: Contacthoek van de precursoren 
Precursor Contacthoek 

EDTA-IDA-H2O2 pH 7 20° 

EDTA-IDA-H2O2 pH 5 17° 

EDTA-IDA-H2O2 pH 7 (5 v% EtOH) 10° 

EDTA-IDA-H2O2 pH 5 (5 v% EtOH) 12° 

 

6.5.3. EDTA-TEA-H2O2 precursor 

Deze precursor wordt verkregen door samenvoegen van bovenstaande Sr2+-precursor 

(7.5.1) en de Ti4+-oplossing zoals bereid in Hoofdstuk 6.1.3. Deze oplossing met H2O2 

wordt verkozen boven een oplossing zonder H2O2 omwille van de verhoogde 

stabiliteit van de resulterende precursor. De pH wordt nu opnieuw ingesteld met 

behulp van HNO3. 
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a. Stabiliteit 

Tabel 6.25: Stabiliteit van oplossing en gel 
Precursor pH 7 pH 5 

EDTA-TEA Stabiel Stabiel 

Gel pH 7 pH 5 

EDTA-TEA Stabiel Stabiel 

 

Deze donkeroranje oplossing blijkt stabiel bij zowel pH 5 als pH 7 door de hoge 

complexatieconstante van EDTA en de vorming van Ti-peroxocomplexen. 

 

b. Morfologie 

Een gesinterde laag van de precursor bij pH 7 vertoont een goede morfologie na 

dipcoaten. De microstructuur bij pH 5 is echter veel opmerkelijker, er treedt zeer 

sterke terrasvorming op. Beide lagen hebben echter een inhomogene dikte, wat 

verklaard kan worden door de verhoogde viscositeit door het gebruik van TEA. Door 

middel van inkjet printen wordt gehoopt dit te kunnen voorkomen. 

c. Bevochtiging 

De precursor bij pH 7 heeft met 11° een werkbare contacthoek, zeker indien EtOH 

wordt toegevoegd aan de oplossing. De precursor bij pH 5 met uitmuntende 

morfologie heeft daarentegen een zeer hoge contacthoek die ook indien EtOH wordt 

bijgevoegd niet tot binnen de vooropgestelde grenzen voor goede bevochtiging zal 

vallen. Om deze reden wordt niet geprint met deze precursor. 

Tabel 6.26: Contacthoek van de precursoren 
Precursor Contacthoek 

EDTA-TEA-H2O2 pH 7 11° 

EDTA-TEA-H2O2 pH 5 31° 

Figuur 6.8: Morfologie bekomen met EDTA-TEA-H2O2 bij pH 7 (links) en pH 5 (midden, rechts) 

5 μm 5 μm 1 μm 
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d. Printbaarheid 

Door de aanwezigheid van TEA in de oplossing verhoogt de viscositeit wat een 

verbetering van de printbaarheid zou moeten teweegbrengen. In de praktijk blijkt de 

precursor bij pH 7 de nozzle te bevochtigen met slechte jetting tot gevolg, ook na 

toevoeging van 2,5 v% EtOH. Na een geslaagde inkjet depositie blijkt de verkregen 

coating opnieuw een inhomogene dikte te vertonen. 

6.5.4. TGA-analyse 

In onderstaande grafiek wordt de TGA/DTA-analyse in lucht voor de IDA-IDA-H2O2, 

EDTA-IDA-H2O2, EDTA-TEA-H2O2 en EDTA-EDTA-H2O2 precursoren 

weergegeven. Algemeen kan het massaverlies verklaard worden door verdamping van 

het solvent en vrije organische stof in een eerste fase tot 150°C, gevolgd door 

decompositie en verbranding van niet complexerende groepen van het ligand, van 

150°C tot 475°C. Bij 500°C wordt een exotherme piek bemerkt dewelke wijst op 

verbranding van de metaalcomplexen. 

 

Er wordt geen opmerkelijke verschuiving of opsplitsing van de exotherme piek 

opgemerkt wat er op wijst dat het Sr-EDTA complex niet bij een hogere temperatuur 

ontbrandt zoals eerder geopperd. Er moet echter wel een verandering in 

verbrandingsgedrag optreden daar met de EDTA-precursoren geen Sr-nevenfase 

gevormd wordt. 

 

Een verklaring voor het onveranderd verbrandingsgedrag bij deze analyses is dat de 

TGA-analyse onder lucht uitgevoerd wordt, in plaats van onder de Ar/H2 (5%) 

atmosfeer, die gebruikt wordt in het standaard sinterproces. 

 

Men merkt verder een verhoging van de exotherme piek voor de EDTA-EDTA-H2O2 

precursor en een verlaging voor de EDTA-TEA-H2O2 precursor. Deze laatste zal dus 

ook minder snel aanleiding geven tot cracks en porositeiten. Indien wordt 

aangenomen dat er geen uitwisseling van liganden optreedt kan een mogelijke 

verklaring de volgende zijn: een sterker complex leidt tot een meer exotherme 

verbranding. Ti4+ is nu het sterkste ion en de verbranding van het Ti-complex zal het 

merendeel van de exotherme piek uitmaken. Daarom wordt de piek voor Ti-EDTA 

groter dan Ti-IDA en Ti-TEA gezien EDTA een sterker complexans is dan 
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respectievelijk IDA en TEA. Een gekoppeld onderzoek van TGA/DTA met infrarood 

en massaspectroscopie kan meer uitsluitsel brengen. Indien de verbranding van het 

Ti4+-complex het merendeel van de piek uitmaakt kan de verschuiving van de 

verbranding van het Sr-complex nu gemaskeerd worden, waardoor schijnbaar het 

verbrandingsproces onveranderd blijft. Deze mogelijke verschuiving kan de 

piekverbreding van de EDTA-IDA-H2O2 piek ten opzichte van de IDA-IDA-H2O2 

verklaren.  

 

6.6. Besluit 
Uit alle precursoroplossingen blijkt enkel de EDTA-IDA-H2O2 precursor bij pH 5 

gemodificeerd met EtOH te voldoen aan alle gestelde eisen. Zowel de oplossing als 

gel zijn immers stabiel over een lange periode. Verder is de precursor vlot printbaar 

met goede bevochtiging van het substraat en kan de dikte van de coating door de 

depositietechniek makkelijk gecontroleerd worden (Hoofdstuk 7.2). Ook wordt in 

volgend hoofdstuk de invloed van de printparameters op de druppelvorming 

nagegaan. 

In Hoofdstuk 8 wordt vervolgens verder ingegaan op de oriëntatie en de ruwheid van 

de gesinterde lagen met deze precursor gezien deze twee parameters kunnen 

beïnvloed worden door aanpassing van het thermisch proces[26]. 

Figuur 6.9: Massaverlies (%) en DTA-signaal (K/mg) t.o.v. temperatuur (°C) 
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7. Inkjet depositie van de precursoroplossingen 
 
Zoals reeds beschreven in Hoofdstuk 6 wordt de theoretische printbaarheid van de 

precursoroplossingen bepaald door 1/Ohnesorge-getal. Hieruit werd verder duidelijk 

dat door toevoegen van TEA als viscositeitsregulator of door toevoegen van EtOH, 

wat een invloed heeft op zowel bevochtiging als oppervlaktespanning, de 

printbaarheid van de oplossing kan geoptimaliseerd worden. Bij het printen van deze 

oplossingen in de praktijk worden echter nog drie belangrijke parameters ingevoerd 

betreffende het gedrag van het piëzoelektrisch materiaal in de printkop, dewelke een 

grote invloed hebben op de druppelvorming. Het aangelegde maximum voltage 

bepaalt de amplitude van de drukgolf in het inktreservoir, de ramp time (rt), of tijd 

tussen maxima en minima, bepaalt de frequentie van diezelfde drukgolf waar de dwell 

time (dt), de duur uitdrukt waarbij het maximum voltage wordt behouden. Een studie 

wordt uitgevoerd met als doel de invloed van variatie van deze parameters op de 

druppelgrootte en ejectiesnelheid na te gaan. 

Om deze trends te onderzoeken wordt gebruik gemaakt van een goed printbare 

precursor als inkt en worden beelden gemaakt van de druppelvorming met behulp van 

een camera, ook drop watcher genoemd en een pulserende LED. De verwerkte 

beelden worden geanalyseerd om de druppelgrootte, druppelsnelheid in flight en 

ejectiesnelheid te verkrijgen. Bij de verwerking is een correcte keuze van de 

druppelvorm noodzakelijk om een juiste inschatting van de grootte te verkrijgen. 

Op onderstaande grafiek wordt het gedrag van normale druppelvorming weergegeven. 

Na 20 µs begint het uitstuwen van de druppel (2), of jetting, het druppelvolume stijgt 

snel (3) totdat de druppel zich losmaakt (4) van de nozzle. Het resterend volume dat 

aan de nozzle blijft hangen wordt teruggezogen in het reservoir (4) waarna de tweede 

harmonische van de drukgolf een tweede druppel uit de nozzle stoot (5), dit gebeurt 

Figuur 7.1: Drukgolf inktreservoir (dt = dwell time; rt = ramp time) 



 56 ! Inkjet Depositie van SrTiO3 Bufferlagen voor Supergeleidende Materialen – Sander Clerick!

echter met te weinig kracht om deze te doen loskomen. Indien dit wel kan optreden, 

bvb. bij hoog voltage, wordt een ongewenste satellietdruppel gevormd. Bij dit 

normaal jetting-gedrag wordt ook deze tweede druppel terug in het reservoir gezogen. 

Indien dit niet gebeurt, door eigenschappen van de inkt, wordt de nozzle bevochtigd 

waardoor printen bemoeilijkt wordt. De volgende druppel kan ofwel niet ofwel met 

sterk vertraagde snelheid door het gevormd vloeistofoppervlak treden. Om dit 

probleem te verhelpen kan de oppervlaktespanning van de oplossing verlaagd worden 

met behulp van ethanol als surfactant, zoals eerder beschreven.  

Voor deze analyse bedraagt de druppelsnelheid in flight 1,75 m/s, wat beschouwd 

wordt als ideale snelheid. Er werd immers opgemerkt dat druppels die trager zijn dan 

1,5 m/s dikwijls een afgebogen baan vertonen waar bij snelheden hoger dan 2 m/s de 

selectie van de correcte druppelvorm bemoeilijkt wordt door vervaging van het beeld. 

Er wordt dus mogelijk een grotere fout gemaakt op de schatting van het 

druppelvolume. 

7.1. Analyse druppelgrootte en druppelsnelheid in flight 
 
Ter uitvoering van volgende druppelanalyses wordt gebruikt gemaakt van de IDA-

IDA-H2O2 (5% EtOH) precursor dewelke zeer goed printbaar is. Opdat elke 

geanalyseerde druppel een vergelijkbare grootte zou hebben, wordt een vaste 

intensiteit van de LED geselecteerd en wordt gekozen voor eenzelfde threshold-

waarde, dewelke de vorm van de druppel zal bepalen, voor iedere analyse. 

Figuur 7.2: Drop watcher analyse voor normale druppelvorming met plot van 
druppelgrootte en afstand t.o.v. tijd. (CoM = massamiddelpunt van de druppel) 
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In een eerste analyse wordt het aangelegde voltage op het piëzoelektrisch materiaal 

gevarieerd met constante ramp en dwell tijd (4 µs). Met toenemend voltage wordt een 

sterke stijging in druppelsnelheid bemerkt. Door de hoge snelheden stijgt de fout op 

de druppelgrootte vanaf een spanning van 14 V. Hierdoor wordt bij deze analyse 

gekozen voor een threshold-waarde van 70. Er wordt nu tevens een stijging in 

druppelgrootte vastgesteld bij een stijging in aangelegd spanning. Indien een spanning 

van 12 V wordt gekozen wordt opgemerkt dat er geen druppel gevormd wordt, deze 

spanning blijkt te laag om het piëzoelektrisch materiaal voldoende te vervormen om 

jetting mogelijk te maken. Bij waarden boven 16 V wordt de vorming van 

satellietdruppels vastgesteld. 

 
In een tweede analyse wordt de invloed van de ramp tijd nagegaan bij constante 

spanning (14 V) en dwell tijd (4 µs). De duur tussen maxima en minima van de puls  

in het inktreservoir verlengt bij toename van deze ramp tijd. Hierbij wordt met 

toenemende waarden een groter volume oplossing uit het reservoir gestuwd met, zo 

blijkt uit de grafiek, een hogere snelheid in flight. Er wordt een logaritmisch verband 

gevonden tussen het druppelvolume en de ramp tijd met een relatief hoge R2-waarde 

voor een experiment waarbij de keuze van de threshold een grote invloed heeft. De 

invloed van de ramp tijd op de druppelsnelheid bestaat er uit dat snelheidsregimes 

optreden in bepaalde gebieden, waar een kleine verandering aan de rand plots kan 

leiden tot een opmerkelijk lagere snelheid of hogere snelheid met vorming van 

satellietdruppels. Indien een zeer korte ramp tijd (3 µs) wordt gekozen treedt geen 

jetting op. 
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Figuur 7.3: Druppelvolume en druppelsnelheid t.o.v. aangelegde spanning 
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Een laatste analyse wordt uitgevoerd bij constante spanning en ramp tijd waarbij de 

dwell tijd wordt gevarieerd. Hier wordt een stapsgewijze toename van het 

druppelvolume bemerkt bij toename van de dwell tijd in plaats van het logaritmisch 

verband dat gevonden werd voor de ramp tijd. Dit gedrag kan echter niet 

toegeschreven worden aan de threshold-keuze en het optreden ervan is bijgevolg 

onverklaarbaar. Bij lage waarden voor de dwell tijd wordt druppelvorming 

waargenomen doch beweegt de druppel na verlaten van de nozzle helemaal in 

horizontale richting, waar de geanalyseerde snelheid de verticale is. Voor de 

druppelsnelheid treden opnieuw zekere regimes op waar een kleine verandering aan 

de grenzen een grote invloed heeft op de snelheid. 

Indien nu een groter druppelvolume wordt gewenst zal een verhoging van het voltage 

de meest eenvoudige en meest voorspelbare methode zijn. Echter stijgt ook het 

druppelvolume bij verhoging van de ramp tijd en kan op deze manier het volume 

verder geoptimaliseerd worden, dit met een minder rechtlijnige invloed op de 

druppelsnelheid. De stapsgewijze invloed van de dwell tijd maakt deze parameter 

minder eenvoudig te hanteren. Bij het manipuleren van het druppelvolume moet ook 
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Figuur 7.5: Druppelvolume en druppelsnelheid t.o.v. ramp tijd 
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rekening gehouden worden met de variatie in druppelsnelheid. Hiervoor zal het 

aanpassen van het voltage de makkelijkst voorspelbare resultaten vertonen. 

7.2. Voorspelling van de laagdikte 
 
Op basis van het druppelvolume en de spacing tussen de verschillende druppels wordt 

een inschatting gemaakt van de finale laagdikte. Hierbij wordt uitgegaan van een 

100% dense film met een homogene dikte waarvoor geen randeffecten optreden. In 

volgende vergelijking wordt de dikte (d) gegeven: 

 

!![!"] = !!.!. !.!! !"#
!(!"#).! . 10! 

 

Hierin is n het aantal druppels afgezet op het substraat, V het volume van één druppel 

in liter, c de concentratie metaalionen in de precursor in g/L, is MM(STO) de molaire 

massa van STO (=193,49), ρ de dichtheid in g/cm3 en σ de oppervlakte van het 

substraat in cm2.  

Na analyse van een coating met een voorspelde laagdikte van 200 nm met behulp van 

FIB-SEM blijkt deze laag echter slechts 160 nm dik. De theoretische laagdikte 

overschat de ware laagdikte, waar verwacht wordt dat er een onderschatting optreedt 

door de aanname van een 100% dense film.  

Nu kan uit voorgaande formule ook de spacing bepaald worden om een laag met 

vooropgestelde laagdikte te bekomen, waarbij men rekening moet houden met het 

verschil in dikte tussen theorie en realiteit: 

 

!! = ! − 40!!" 

! = ! !
!! . !!

 

!![!!] = !
!. !.!! !"#

!.!. !!
. 10! 

 

In deze formules staat sx voor de afstand in mm tussen twee druppels in de x-richting 

en sy de afstand in cm tussen twee druppel in de y-richting waar dr de laagdikte in 

realiteit voorstelt en d de theoretische dikte, beiden uitgedrukt in nm.  
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De keuze om sx te variëren met vaste sy ligt voor de hand daar de spacing in de x-

richting eenvoudiger en gevoeliger te manipuleren is bij de gebruikte opstelling van 

de inkjet printer.  

 

8. Thermisch proces 
 
Zoals reeds eerder aangehaald werd bij elke sintering tot nog toe gebruik gemaakt van 

eenzelfde proces. In dit hoofdstuk wordt hiervan afgestapt en worden verschillende 

parameters van het sinterproces gevarieerd om de invloed van het proces op de 

oriëntatie en ruwheid van de laag na te gaan. Elke geanalyseerde laag gaat uit van de 

EDTA-IDA-H2O2-precursor bij pH 5, gemodificeerd met 5 v% EtOH en werd afgezet 

op een LAO-substraat door middel van inkjet printen met een geschikte spacing om 

een reële laagdikte van ongeveer 150 nm te verkrijgen. De oriëntatie van de laag 

wordt nagegaan met behulp van XRD waar de ruwheid van de coating wordt bepaald 

met AFM. Hierbij wordt AFM geprefereerd boven FIB-SEM, gezien meer datapunten 

verkregen worden. Echter kan FIB-SEM een goede eerste indicatie geven van de 

ruwheid. Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke ruwheid gecombineerd met 

een zo hoog mogelijke c-as oriëntatie (002), dit is immers van primordiaal belang 

indien men een kwaliteitsvolle laag YBCO wil afzetten op de STO-bufferlaag. Door 

de geterraceerde structuur van de STO-laag treedt altijd een zekere ruwheid op. Deze 

is mogelijk niet nefast voor de oriëntatie van de YBCO-laag daar gerichte nucleatie 

kan optreden volgens een mechanisme analoog aan het ledge-mechanisme[38]. 

 

Het standaardproces van sintering bestaat uit een gellatie van 30 min bij 60°C. Hierna 

wordt het sample ingeladen in een buisoven en opgewarmd met 8°C/min tot 1100°C. 

Bij deze temperatuur verblijft het sample 2 uur en wordt dan afgekoeld met ongeveer 

10°C/min. Het proces gebeurt onder reducerende Ar/H2 (5%)-atmosfeer waarbij dit 

gas wordt geborreld door H2O bij 25°C. Uit vorig onderzoek blijkt dat toevoegen van 

water in de atmosfeer een densificatie van de laag teweegbrengt[16]. In deze studie 

wordt nu de opwarmsnelheid, gellatiestap en temperatuur van het water gevarieerd.  
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Tabel 8.1: Overzicht van sinterexperimenten 
Nr. Gellatie Opwarmsnelheid Sintering Atmosfeer 

1 60°C, 30 min 8°C/min 1100°C, 2 uur Ar/H2 (5%) – H2O 25°C 

2 120°C, 10 min 8°C/min 1100°C, 2 uur Ar/H2 (5%) – H2O 25°C 

3 60°C, 30 min 14°C/min 1100°C, 2 uur Ar/H2 (5%) – H2O 25°C 

4 60°C, 30 min 8°C/min 1100°C, 2 uur Ar/H2 (5%) – H2O 45°C 

8.1. Morfologie bij gevarieerd sinterproces 
Vooreerst wordt de invloed van een verandering in het sinterproces op de morfologie 

van de STO-bufferlaag nagegaan. Bij het gebruik van het standaardproces (1) treedt 

terrasvorming (1A) op net zoals bij de andere processen. Echter wordt lokaal een 

zwarte verkleuring (1B) waargenomen waarvan de oorsprong niet verklaarbaar is. Op 

deze plaatsen loopt de geterraceerde microstructuur wel onveranderd door. Indien een 

droogstap wordt ingevoerd bij 120°C wordt een verbeterde terrasvorming 

waargenomen (2). Dit is mogelijk een aanwijzing voor verhoogde ruwheid, gezien 

SEM resulteert in een topografisch contrast. Ook hier worden zwarte verkleuringen 

waargenomen. Als een sample sneller wordt opgewarmd (3) is deze verkleuring 

volkomen afwezig. De terrasvorming is meer uitgesproken (3B) doch is deze niet 

volmaakt over het gehele substraat. Hier en daar wordt een microstructuur opgemerkt 

die lijkt op deze bij droge sintering (3A). Bij proces 4 valt de goede terrasvorming op 

en wordt eveneens minder verkleuring vastgesteld. 

 

 

1A 1B 2 

1 μm 3 μm 4 μm 

3A 3B 4 

Figuur 8.1: Coatings gesinterd met proces overeenkomstig met tabel 9.1 

3 μm 3 μm 4 μm 
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8.2. Ruwheidsanalyse van de gesinterde bufferlagen 
 
Met behulp van AFM wordt opnieuw duidelijke terrasvorming waargenomen. De 

ruwheid (RMS-waarde van analyse 25 µm2) van sample 1 en 3 is respectievelijk 13,2 

en 14,3 nm, wat er op wijst dat de opwarmsnelheid zeer weinig tot geen invloed heeft 

op de ruwheid. Er wordt echter wel opgemerkt dat de morfologie van sample 3 meer 

terrasvorming vertoont. De invloed van de gellatiestap (2) is vrij duidelijk, zoals ook 

blijkt uit de dwarsdoorsnede met FIB-SEM (Figuur 8.3). Door de verhoogde 

temperatuur ontstaan poriën in de laag tijdens deze stap bij het uitdampen van de 

organische fase, onder meer EtOH en EA. Deze poriën verhogen de ruwheid van het 

sample tot 16,2 nm, vooral lokaal. Mogelijk verlaagt de ruwheid sterk indien een 

lagere gellatietemperatuur wordt gekozen. Een analyse van deze laag, tussen de 

poriën, levert een ruwheid van 10 nm op. Verder wordt een verbeterde ruwheid (11,8 

nm) vastgesteld indien meer water wordt toegevoegd aan de atmosfeer (4). Dit is 

mogelijk te wijten aan de verder verhoogde densificatie van de film en een meer 

gelijkaardige groeisnelheid van de kristallieten door de verhoogde 

zuurstofconcentratie. 

 

1  
 

2  3  4  

Figuur 8.2: AFM-analyse van gesinterde lagen 

Figuur 8.3: Porievorming bij proces 2 

500 nm 
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8.3. Oriëntatie van de kristalstructuur 
In onderstaande grafiek worden de reflecties van de gesinterde lagen geplot ten 

opzichte van de hoek 2θ. Er wordt opgemerkt dat voor geen enkel van de samples een 

(110)-reflectie, verwacht bij 2θ = 32,424°, van STO optreedt. Verder worden twee 

intense reflecties geobserveerd bij 46,485° en 47,982°, respectievelijk de (200)-

reflectie van STO en de (200)-reflectie van het substraat, LAO. Dit, gecombineerd 

met de afwezigheid van de 110-reflectie, wijst op een goede preferentiële oriëntatie 

van afgezette STO-coating. De kleinere reflecties die deze voorafgaan worden 

toegeschreven aan de gebruikte XRD-opstelling. Theoretisch[30] en uit vorig 

onderzoek[15] blijkt dat een snellere opwarmsnelheid (3) de oriëntatie verbetert wat  

aan de hand van dit onderzoek bevestigd noch ontkend kan worden. De relatieve 

oriëntatie van de lagen kan nu moeilijk worden nagegaan door gebrek aan een 

onafhankelijk referentiepunt. De (110)-reflectie van STO is niet aanwezig of bevindt 

zich in de ruis, waar de LAO (200)-reflectie de detector satureert. 

 
Figuur 8.4: XRD-analyse van coatings met sinterprocessen uit tabel 8.1 

 

8.4. Conclusie 
Met behulp van XRD wordt vastgesteld dat alle lagen correct georiënteerd zijn, er 

wordt immers geen STO (110) reflectie waargenomen. Door het voorkomen van 

terrasvorming zijn de gesinterde lagen vrij ruw, doch blijkt borrelen van het 

atmosfeergas door warm water een positieve invloed te hebben op de ruwheid en 

terrasvorming evenals een gellatie bij hogere temperatuur, indien porievorming 

vermeden kan worden. Mogelijk leidt een proces met een gellatiestap bij 90°C tot 

minder vorming van ongewenste poriën. Bij snelle opwarming wordt een meer 
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uitgesproken terrasvorming waargenomen doch is deze niet volmaakt over het hele 

substraat. Het thermisch proces heeft een duidelijke invloed op zowel oriëntatie als 

ruwheid en dus ook de morfologie. Om een geschikt sinterproces te vinden is het 

echter van belang een laag te verkrijgen dewelke op al deze vlakken goed scoort, 

eerder dan een laag dewelke zeer goede resultaten geeft voor één van deze parameters 

en slechte voor de andere. 

9. Algemene conclusie 
Na een uitgebreid onderzoek van mogelijke precursoren werd een stabiele waterige 

STO-precursor gevonden met dewelke inkjet depositie van dunne lagen mogelijk is. 

Uit een reeks oplossingen, waarbij de metaalionen werden opgelost met verschillende 

complexantia en bij verschillende pH, blijkt een oplossing uitgaande van een Sr-

EDTA precursor en een Ti-IDA-H2O2 precursor bij pH 5 met 5 v% EtOH de meest 

geschikte keuze. De oplossing is gedurende lange tijd stabiel, evenals de gel gevormd 

bij 60°C. De morfologie van een gedipcoate laag gesinterd met een standaardproces 

vertoont een goede terrasvorming zonder nevenfases. Verder is door de toevoeging 

van 5 v% EtOH de contacthoek van deze oplossing gedaald van 17° tot 12° en werd 

deze vlot printbaar. De contacthoek is met 12° aan de hoge kant doch spreiden de 

druppels na verloop tijd volledig uit om een homogene coating te vormen.  

Lagen afgezet door inkjet printen werden gesinterd waarbij telkens een andere 

parameter in het proces werd gevarieerd. Aanpassen van zowel opwarmsnelheid, 

gellatietemperatuur en de hoeveelheid water in de atmosfeer geeft aanwijsbare 

invloed op de oriëntatie van de coatings. De (110)-reflectie is echter afwezig bij alle 

uitgevoerde experimenten waardoor geconcludeerd dat de oriëntatie voor elk proces 

afdoende is. De ruwheid wordt verlaagd door het gebruik van meer water in de 

atmosfeer en door gellatie bij een hogere temperatuur, hoewel bij dit laatste 

sinterexperiment porievorming optreedt met een lokaal verhoogde ruwheid tot gevolg.  

Verder werd ook een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de printparameters op 

de druppelvorming en –snelheid. Hierbij werd vastgesteld dat een variatie van het 

voltage de meest eenvoudige manier is om de jetting te manipuleren waar variatie van 

ramp en dwell tijd gebruikt kan worden om kleine aanpassingen te maken. Ook werd 

een verband berekend tussen het druppelvolume, het aantal geprinte druppels op het 

substraat en de dikte van de finale laag. 



 65 Inkjet Depositie van SrTiO3 Bufferlagen voor Supergeleidende Materialen – Sander Clerick !

10. Aanbevelingen 
In het toekomstig onderzoek zal vooral gefocust worden op een optimalisatie van het 

thermisch proces om op die manier een optimale ruwheid te bekomen naast een goede 

morfologie en oriëntatie van de coating. In een eerste overweging kan de 

gellatietemperatuur verlaagd worden tot bv. 90° om een minder bruuske verdamping 

van de organische stof in de STO-precursor te verkrijgen. Op die manier kan de 

vorming van poriën en de gekoppelde stijging van de ruwheid, vermeden worden. Een 

proces met deze gellatietemperatuur, een hoge opwarmsnelheid en borrelen door 

warm water lijkt veelbelovend. 

Ook kan geopteerd worden een lagere sintertemperatuur te kiezen. Dit kan immers 

aanleiding geven tot vertraagde kristalgroei, en een verlaging van de ruwheid. Er 

moet echter over gewaakt worden dat deze temperatuur niet zodanig laag wordt 

gekozen dat de onderkoeling niet dusdanig groot wordt dat homogene nucleatie wordt 

bevorderd boven heterogene nucleatie.  

Eens een optimaal sinterproces wordt gevonden bestaat een volgende stap er in om 

STO-coatings te printen op Ni/W (5%)-tape als substraat. Dit kan evenwel problemen 

veroorzaken door een verschillende bevochtiging i.v.m. LAO. Door de metallische 

aard van Ni/W (5%) zal immers een verschillende oppervlaktespanning optreden. 

Door de korrelgrenzen van Ni/W (5%) zal het substraat echter ruwer worden, wat een 

verbeterde bevochtiging kan veroorzaken. Het substraat is verder ook minder 

georiënteerd dan een LAO-eenkristal, waardoor het overbrengen van de correcte 

oriëntatie aan de STO-film bemoeilijkt kan worden. Ook is de lattice mismatch tussen 

STO en Ni/W (5%) groter waardoor de drijvende kracht voor heterogene nucleatie 

sterk verlaagt. Hierom kan mogelijk een zeer dunne STO-seed layer afgezet worden 

op het substraat, dewelke door zijn geringe dikte sterk georiënteerd kan zijn, waarop 

vervolgens een dikkere laag homo-epitaxiaal gegroeid kan worden. 

Ten slotte kan op deze Ni/W(5%) / STO-architectuur een laag YBCO afgezet worden 

dewelke dan verder geanalyseerd kan worden. 
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11. Appendix I: Analysetechnieken 

11.1. Scanning Electron Microscopy (SEM) 
Met behulp van SEM ken men door middel van een primaire elektronenbundel (PE-

bundel) de topmorfologie van een materiaal te observeren. Het te onderzoeken 

materiaal wordt punt voor punt gescand door de elektronenbundel. Bij de interactie 

van de elektronen met het materiaal treden naargelang de optredende interactie 

verschillende effecten op. Door inelastische botsingen van de elektronen met atomen 

in het bovenste deel van het materiaal kunnen elektronen uit de buitenste schillen van 

de atomen verwijderd worden. Deze laag energetische elektronen noemt men 

secundaire elektronen (SE) dewelke enkel uit het materiaal kunnen ontsnappen indien 

ze gevormd worden in de bovenste 5 nm van het monster. Verder kunnen primaire 

elektronen door elastische botsingen terug uit het monster ontsnappen met klein 

energieverlies. Dit noemt men backscattered elektronen, die omwille van hun hogere 

energie informatie bevatten tot 100nm in het materiaal. Met deze backscattered 

elektronen kan men een compositioneel beeld verkrijgen aangezien licht elementen 

minder elektronen zullen backscatteren dan zware (vb. Ag). Ook kunnen 

karakteristieke X-stralen, continue rem-X-stralen, secundaire X-stralen en 

Augerelektronen gevormd worden. Elk van deze interacties kan gebruikt worden voor 

SEM, maar in de praktijk zullen echter enkel de secundaire elektronen gebruikt 

worden voor beeldvorming[41]. 

Figuur 11.1: Interactieprofiel van de primaire elektronenbundel (E = 
Energie van de PE-bundel, Eb = bindingsenergie elektron)[41] 
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De elektronenbundel kan gevormd worden door een W-filament dat door het 

thermoelektrisch effect elektronen uitzendt die gefocust worden met behulp van een 

Wehneltcup. Deze elektronen worden dan versneld richting een anode in de 

microscoop. Een betere elektronenbron is echter het Field Emission Gun (FEG) waar 

elektronen gevormd worden door aanleg van een sterk elektrisch veld rondom een W-

tip. Dit levert een hogere efficiëntie en dus helderder beeld en een betere resolutie 

gezien de diameter van de PE-bundel kleiner is. 

 

Met behulp van elektromagnetische lenzen wordt de PE-bundel nu verder gefocust op 

het monster. De SE gevormd na interactie van PE-bundel met het monster worden nu 

gedetecteerd door een grid op positieve potentiaal. Beeldvorming verkrijgt men door 

de gemeten intensiteit op een punt in het sample te koppelen aan een grijswaarde op 

het beeldscherm. Onder ideale omstandigheden kan men een topografisch beeld met 

resolutie van 1nm bekomen. Beeldvorming van niet-geleidende samples wordt echter 

bemoeilijkt door oplading van het sample. Metingen worden uitgevoerd met FEI Dual 

Beam Nanolab 600 van de Fotonics Research Group. 

11.1.1. Focussed Ion Beam (FIB) 

Deze techniek is analoog aan SEM, en wordt dikwijls samen gebruikt met SEM, maar 

maakt gebruik van een ionenbron, waar in SEM een elektronenbundel gebruikt wordt. 

De ionenbundel is veelal een Liquid Metal Ion Source (LMIS) waarbij de bundel 

wordt gevormd door een druppel vloeibaar metaal te onderwerpen aan een 

Figuur 11.3: Schematisch voorstelling van detectie en beeldvorming bij SEM 

Figuur 11.2: W-filamentbron (links) en FEG (rechts)[26] 
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versnelspanning. Door de grotere massa en momentum van de ionen kan FIB in drie 

modi ingezet worden: 

 

 a) Beeldvorming 

Net als bij SEM worden SE gevormd bij de interactie tussen monster en ionen. De 

zware ionen beschadigen echter het oppervlak en ook is de resolutie van FIB een 

grootteorde slechter dan die van SEM.  

 b) Sputtering 

Het beschadigen van het oppervlak door de ionen bundel kan ook als voordeel 

gebruikt worden. Met de gefocuste ionen kan men een diepteprofiel  of cross-section 

van het materiaal maken en zo een beeld van de doorsnede van het materiaal maken 

door bijvoorbeeld terug over te schakelen op een elektronen bundel. 

 c) Depositie 

Een vluchtige metaalverbinding kan worden afgezet op het monster. Door interactie 

met ionen ontbindt deze verbinding waardoor een laag metaal (Pt) achterblijft. Dit kan 

belangrijk zijn om de impactenergie van de ionenbundel te verkleinen bij het 

sputteren en zo een minder beschadigd diepteprofiel te verkrijgen. 

11.2. Energy-dispersive X-ray Spectroscopy (EDX)  
Bij EDX maakt men gebruik van een elektronenbundel om X-stralen op te wekken in 

het monster. EDX kan samen met SEM gecombineerd worden tot 1 toestel gezien 

beiden gebaseerd zijn op deze elektronenbron. Na het vormen van een vacature in een 

binnenste schil (K,L,…) van een monsteratoom door interactie met een elektron, 

Figuur 11.4: Beeldvorming (links), sputtering (midden) en depostitie (rechts) bij FIB[22] 
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wordt deze vacature opgevuld door een elektron uit een hogere schil (L,M,...). Hierbij 

wordt een foton uitgezonden met een karakteristieke energie die gelijk is aan het 

energieverschil tussen de betreffende elektronisch energieniveau’s. Voor elk element 

verkrijgt men een karakteristiek spectrum. Indien men de intensiteit van de 

uitgezonden X-stralen in rekening brengt kan men naast kwalitatieve ook 

kwantitatieve elementanalyse uitvoeren. De detectie van deze X-stralen is analoog aan 

XRF (Hoofdstuk 11.6)[41]. Metingen worden uitgevoerd met FEI Quanta 200 met 

EDAX-systeem van de vakgroep Vastestofwetenschappen. 

11.3. Thermogravimetrische analyse (TGA) 
In een gecontroleerde atmosfeer wordt de massa van een monster gemeten in functie 

van de temperatuur. Dit wordt ook het thermogram genoemd. Bij opwarming kan 

massaverlies optreden door decompositie van het monster. Oxidatie kan leiden tot een 

toename in massa.  

Indien men het temperatuursverschil tussen het monster en een referentiemateriaal 

(Al2O3) opmeet kan men het optreden van exo- of endotherme reacties in het monster 

nagaan. Dit noemt men differentiële thermogravimetrische analyse (DTA). Indien 

warmte uit het monster vrijkomt , een exotherme reactie, krijgt men een piek in het 

spectrum. Voor een endotherme reactie krijgt men een dal. 

Beide technieken kunnen gecombineerd worden in één meting en geven nuttige 

informatie betreffende ontbindingsreacties[42]. Metingen worden uitgevoerd met 

Netsch STA 449 F3 Jupiter van SCRiPTS, Vakgroep Anorganische en Fysische 

Chemie. 

11.4. Atomic Force Microscopy (AFM) 
Om de ruwheid van een sample te bepalen is Atomic Force Microscopy één van de 

meest nauwkeurige technieken. Een scherpe tip, dewelke de resolutie bepaalt, 

beweegt over het oppervlak van het sample. De cantilever, waaraan de tip bevestigd 

is, zal een uitwijking vertonen door het botsen van de tip met het ruwe oppervlak of 

door interactie van de tip met het oppervlak. Met behulp van een laserstraal die op de 

achterkant van de cantilever weerkaatst wordt nu de uitwijking gedetecteerd door een 

fotodetector. Na verwerking van het detectorsignaal wordt nu een topografisch beeld 

verkregen met een horizontale resolutie tot 1 nm en een verticale resolutie tot 0,1 

nm[26]. Hoe scherper de tip is hoe beter de resolutie die men verkrijgt, schade aan de 
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tip zorgt echter voor artefacten in de meting. De ruwheid van een sample wordt nu 

uitgedrukt als de standaardafwijking (RMS) van de Gaussiaanse verdeling verkregen 

door de gemeten hoogte van de verschillende datapunten. 

Er worden drie verschillende meetmethoden[41] of modes gebruikt bij AFM 

afhankelijk van het sample: 

a. Contact mode 

Bij deze methode is de tip constant in contact met het sample en dus zal de uitwijking 

van de cantilever ontstaan door botsing van de tip met de ruwheden aan het 

oppervlak. Bij deze botsingen kunnen de laterale krachten echter leiden tot 

beschadiging van het sample of het afbreken van de tip bij zeer ruwe oppervlakken.  

b. Tapping mode 

In tapping mode wordt de tip periodiek in contact gebracht met het oppervlak door de 

cantilever op zijn resonantiefrequentie te brengen. Op deze manier kunnen 

hoogteverschillen aan het oppervlak in kaart gebracht worden met sterk verminderde 

laterale krachten waardoor ook zachtere, brozere samples kunnen opgemeten worden. 

De aangelegde frequentie impliceert dan weer dat bijkomende parameters onder 

controle gehouden moeten worden, wat het gebruiksgemak niet ten goede komt. 

c. Non-contact mode 

Bij deze laatste methode laat men de tip oscilleren boven het sample zonder dat er 

contact optreedt tussen de tip en het oppervlak. De uitwijking van de cantilever komt 

nu door de aantrekkende Van Der Waals krachten. Gezien deze interactie zwak van 

aard is zal de verkregen resolutie slechter zijn dan bij voorgaande methodes. De 

slijtage aan de tip is echter sterk gereduceerd daar de tip slechts in extreme gevallen 

het oppervlak zal raken.  

Metingen worden uitgevoerd in tapping mode met AFM PicoPlus van PCN, 

Vakgroep Anorganische en Fysische Chemie. 

11.5. X-straal Diffractie (XRD) 
Deze techniek wordt gebruikt om de oriëntatie van een kristallijne stof te bepalen. De 

atomen in het kristalrooster verstrooien een invallende bundel van monochromatische 

X-stralen. Na deze diffractie interfereren de verstrooide X-stralen constructief indien 

voldaan is aan de wet van Bragg. Destructieve interferentie treedt op indien niet aan 

deze wet voldaan wordt. 

!" = 2!"#$(!)   Wet van Bragg 
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Hierbij is n een geheel getal, λ de golflengte van de X-stralen, d de afstand tussen 2 

roostervlakken, ook netvlakafstand genoemd en θ de invalshoek van de X-stralen. 

Voor elke kristallijne stof vindt men een karakteristiek diffractie-patroon. Gezien de 

kristallen een andere eenheidscel en dus netvlakafstand hebben, zal dus diffractie 

optreden bij karakteristieke hoeken (θ). Als men nu de intensiteit van de verstrooide 

X-stralen uitzet ten opzichte van 2θ, bekomt men het diffractiepatroon. 

 

Voor YBCO en zijn bufferlagen streeft men naar sterke c-as oriëntatie en dus intense 

(00l) pieken in het diffractiespectrum. Andere pieken zijn te wijten aan andere 

oriëntaties, nevenfasen of het substraat.  

In de diffractometer worden de X-stralen opgewekt in een X-straalbuis onder vacuüm 

door inslag van versnelde elektronen, komende van een wolfraamfilament onder 

stroom, op een koper anode. Typisch wordt een versnelspanning van 9 keV gebruikt 

voor de elektronen. Bij inslag van de elektronen op de anode krijgt men ofwel 

productie van karakteristieke X-stralen, ofwel brehmsstralung. Bij dit laatste leidt het 

afremmen van elektronen uitzenden van fotonen en dus tot een continue X-

straalspectrum met een maximale fotonenergie gelijk aan de versnelspanning. De 

karakteristieke X-stralen worden bovenop het continue spectrum gesuperponeerd. De 

invallende elektronen creëren een vacature in de binnenste schil (K,L,..) van het 

anodeatoom waarna een elektron uit een hogere schil (L,M,…) deze vacature invult. 

Dit relaxatieproces gaat gepaard met uitzenden van een foton met karakteristieke 

golflengte.  

De meest intense karakteristieke X-straal, veelal de Kα-lijn, wordt meestal gebruikt 

voor analyse na afzonder van deze lijn door een monochromator. 

Het diffractiepatroon wordt verkregen door het draaien van het monster over een hoek 

θ en de detector over 2θ. De veel gebruikte scintillatiedetector detecteert elk invallend 

Figuur 11.5: X-straal diffractie volgens Bragg 
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foton onafhankelijk van zijn golflengte, een tweede monochromator is dus 

noodzakelijk om de overtonen (n>1) te verwijderen. Het verstrooide foton valt in op 

een fluorescent kristal waarna een fotomultiplier de fluorescente fotonen omzet in een 

elektrisch signaal. Metingen worden uitgevoerd met Siemens D500 Diffractometer 

van de vakgroep Vastestofwetenschappen. 

11.6. X-straal Fluorescentie (XRF) 
Bij deze techniek laat men een monochromatische bundel X-stralen invallen op het 

monster. De fotonen kunnen nu een vacature creëren in een binnenste schil (K,L,…) 

van een monsteratoom. Deze vacature kan nu worden ingevuld door een elektron uit 

een hogere schil (L,M,…). Bij dit relaxatieproces wordt een foton met een 

karakteristieke energie, gelijk aan het energieverschil tussen de 2 schillen, 

uitgezonden. Deze secundaire X-stralen kunnen nu gedetecteerd worden door energie 

dispersieve detectoren zoals de Si(Li)-detector of door golflengte dispersieve 

detectoren zoals waarbij fotonen door diffractie aan een kristal gescheiden worden 

volgens golflengte. 

De intensiteit van de karakteristieke straling is nu een maat voor de hoeveelheid van 

dat bepaalde atoom in het monster. Door meting over het gehele golflengtegebied kan 

men dus de atomaire samenstelling bepalen van een monster[43]. Metingen worden 

uitgevoerd met RIGAKU NEX-CG van PCN, Vakgroep Anorganische en Fysische 

Chemie. 

11.7. Viscosimetrie 
Om de viscositeit van een waterige oplossing te bepalen dient een geschikte 

viscosimeter gebruikt te worden, dewelke metingen uitvoert in het vloeigebied van 

water. Bij de gebruikte viscosimeter wordt 17 ml oplossing in een reservoir gedaan bij 

Figuur 11.6: Generatie van brehmsstralung (links) en karakteristieke X-stralen (rechts)[43] 
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25°C. Nu wordt een spindel ingebracht en wordt deze met behulp van een motor 

rondgedraaid. De weerstand die de motor ondervindt om de spindel met een zeker 

snelheid rond te draaien is een maat voor de viscositeit van de vloeistof. Met meer 

gesofisticeerde toestellen kunnen ook effecten als shear thicking en shear thinning 

onderzocht worden. Metingen worden uitgevoerd met Brookfield DV-E Viscosimeter 

van SCRiPTS, Vakgroep Anorganische en Fysische Chemie. 

11.8. Contacthoekmeting en oppervlaktespanning 
Beide parameters van een precursoroplossing worden nagegaan met eenzelfde toestel. 

Hierbij wordt een druppel gevormd aan het uiteinde van een naald met zekere dikte. 

Een camera zorgt nu voor een beeld van de druppel, waaraan met behulp van software 

een best passende curve wordt gefit.  

Voor een meting van de oppervlaktespanning blijft de druppel hangen aan de naald 

(pendant drop) en wordt op basis van het maximaal uitgestoten volume, de dichtheid 

van de oplossing en de druppelvorm een inschatting gemaakt van de 

oppervlaktespanning van de precursor[44]. 

Bij een contacthoekmeting wordt de gevormde druppel, met een zeker volume, in 

contact gebracht met een gereinigd substraat. De contacthoek wordt nu gemeten over 

verloop van tijd door software die de hoek bepaalt tussen een gefitte lijn aan de 

druppel en het substraat. Naargelang de waarde van de contacthoek kan gekozen 

worden tussen verschillende fits[45]. Metingen worden uitgevoerd met Krüss DSA-30 

van SCRiPTS, Vakgroep Anorganische en Fysische Chemie. 
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