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Anotácia:
Opisuje sa spôsob prípravy stabilných manganitových
LSM O vrstiev s onsetovou teplotou prechodu do feromagnetického stavu, pri ktorom sa monokryštalické podložky vložia do vákuovej aparatúry, oprú sa o piecku vyhriatu na 800 °C a po dosiahnutí vákua 10 -4 Pa sa následne do systému napustí kyslík na parciálny tlak asi 15 Pa
a doplní argónom na celkový tlak 65 Pa. S využitím metódy vysokotlakového jednosmerného naprašovania sa
pôsobí jednosmerným výbojom na naprašovací dvojpalcový LSM O terč chladený vodou, pričom ohrevom spôsobeným bombardovaním časticami z plazmy pri zavretej
clone sa v terči potlačí feromagnetizmus za vzniku výrazného magnetrónového efektu na targete, ktorý je spojený
s poklesom napätia a nárastom prúdu na magnetróne. Depozícia potom prebieha rýchlosťou cca 1,2 nm za minútu
a po dosiahnutí hrúbky napr. 70 nm a po vypnutí výboja
sa v tom istom vákuovom cykle napustí do systému kyslík
na tlak 104 Pa a vzorka sa pri danej teplote a tlaku udržiava 1 hodinu. Nakoniec nasleduje postupné ochladenie na
izbovú teplotu rýchlosťou 10 °C/min. Vynález má využitie v senzorike.
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Oblasť techniky
Vynález sa týka spôsobu prípravy tenkých manganitových vrstiev so zvýšenou onsetovou teplotou prechodu do feromagnetického stavu s využitím magnetrónového naprašovania v zmesi argónu a kyslíka.
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V súčasnosti sa manganitové LSMO tenké vrstvy pripravujú najčastejšie metódou magnetrónového naprašovania, kde argónové ióny sú z tlejivého jednosmerného , respektíve vysokofrekvenčného výboja urýchľované na katódu – LSMO terč (target). Takto odprašovaný materiál sa ukladá spravidla na vyh rievanú podložku. Ďalšou často využívanou metódou je metóda pulznej laserovej depozície, kde je odparovanie z povrchu terčíka vo vákuovej komore prostredníctvom krátkych vysokoenergetických laserových pulzov. Tu
pulzný laserový zväzok odparuje povrch najčastejšie keramického targetu (v našom prípade La-Sr-Mn-O terča) a pary kondenzujú na podložke.
V doteraz publikovaných prácach okrem prezentovaných výsledkov [Štrbík V., Chromík Š.,: Characterization of electrical transport in LSMO with enhanced temperature in metalinsulator transition. J. Electr.
Engn. 63 (2012) 270; Chromík Š., Štrbík V., Dobročka E., Laurenčíková A., Reiffers M., Liday J., Španková
M.,: Significant increasing of onset temperature of FM transition in LSMO thin films., Applied Surface Sci
269 (2013) 98-101; Štrbík V., Reiffers M., Dobročka E., Šoltýs J., Španková M., Chromík Š.,: Epitaxial
LSMO thin films with correlation of electrical and magnetic properties above 400K. Applied Surface Sci 312
2014) 212-215.], napriek faktu, že je možné získať vysoké teploty začiatku prechodu vrstvy z rezistívneho do
metalického stavu TP , možnosť existencie začiatku teplotného prechodu do feromagnetického stavu pri teplote TCON nad 370 K nebola potvrdená. Výnimku tvoria len špeciálne prípady. V týchto prípad och sa poukazuje
na skutočnosť, že vysoké teploty TP a súčasne TCON V manganitových LSMO vrstvách súvisia s existenciou
napätia v týchto vrstvách. Toto napätie vo vrstvách je možné dosiahnuť mriežkovým neprispôsobením medzi
použitou podložkou a rastenou veľmi tenkou vrstvou hrúbky niekoľko nm [Boschker at al,: High Temperature Magnetic insulating Phase in Ultrathin LaO.67SrO.33MnO3 Films, Phys. Rev. Lett. 109,
157207 (2012. ], ktorú bolo treba chrániť pred degradáciou pasiváciou. Nedávno bolo tiež ukázané , že TCON
môže byť významne zvýšené pomocou epitaxiálneho napätia starostlivo navrhnutej supermriežkovej geometrie vrstvy [Sadoc at al,: Large increase of the Curie temperature by orbital ordering control, Physical Revew
Letters 104(2010) 046804-46814], kde sa striedajú LSMO a BaTiO3 vrstvy. Boschker at al ukázali, že do kritickej hrúbky LSMO vrstvy 10 mriežkových buniek, pod ktorou sa vodivosť vrstvy stráca, TCON takejto vrstvy vzrastá, pričom je pozorované nakláňanie (tilting) (00I) rovín. Treba zdôrazniť, že ide o veľmi tenké, až
nespojité vrstvy, ktoré treba chrániť pred degradáciou.
Podstata vynálezu
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Podstatou vynálezu je spôsob prípravy stabilných manganito vých LSMO vrstiev s onsetovou teplotou
prechodu do feromagnetického stavu, vyznačujúci sa tým, že monokryštalické podložky sa vložia do vákuovej aparatúry, oprú sa o piecku vyhriatu na 800 °C a po dosiahnutí vákua 10 –4 Pa sa následne do systému napustí kyslík na parciálny tlak asi 15 Pa a doplní argónom na celkový tlak 65 Pa, a využitím metódy vysoko tlakového jednosmerného naprašovania sa pôsobí jednosmerným výbojom na naprašovací dvojpalcový
LSMO terč chladený vodou, pričom ohrevom spôsobeným bombardovan ím časticami z plazmy pri zavretej
clone sa v terči potlačí feromagnetizmus za vzniku výrazného magnetrónového efektu na targete, ktorý je
spojený s poklesom napätia a nárastom prúdu na magnetróne, pričom depozícia potom prebieha rýchlosťou
cca 1,2 nm za minútu a po dosiahnutí hrúbky napr. 70 nm a po vypnutí výboja sa v tom istom vákuovom cykle napustí do systému kyslík na tlak 104 Pa a vzorka sa pri danej teplote a tlaku udržiava 1 hodinu, nakoniec
nasleduje postupné ochladenie na izbovú teplotu rýchlosťou 10 °C/min.
Uvedené nedostatky doterajšieho stavu odstraňuje spôsob prípravy manganitových LSMO vrstiev s vyso kými hodnotami TP a súčasne TCON na monokrytalických (100) podložkách používaných na prípravu epitaxných LSMO vrstiev, ako MgO, La0,26 Sr0,76 Al0,61 Ta0,37 03 (LSAT), SrTiO3 (STO), LaAIO3 (LaO), využitím
metódy vysokotlakového jednosmerného naprašovania s dostatočne vysokým pomerom parciálnych tlakov
argónu (p Ar2 ) a kyslíka (p O2 ) a celkovým tlakom plynu, čo umožňuje pozorovať nakláňanie (00I) rovín pre
hrúbky 30 až 150 nm. Na nastavenie správnych a stabilných parametrov jednosmerného výboja , t. j. prúdu a
napätia magnetrónu so zvýrazneným magnetrónovým efektom, je potrebné dostať naprašovací terč preč z feromagnetického stavu, resp. ho výrazne oslabiť. Tento spôsob prípravy umožňuje oproti doterajšiemu stavu
pripraviť tenké vrstvy LSMO s vysokou onsetovou teplotou prechodu do feromagnetického stavu. Tenká
vrstva LSMO v uvedenom rozsahu hrúbok sa nanáša na monokryštalickú podložku (ako napr. MgO) metó-
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dou jednosmerného naprašovania v zmesi argónu a kyslíka pri celkovom tlaku minimálne 65 Pa a parciálnom
tlaku kyslíka ≈ 15 Pa, pričom teplota piecky, o ktorú boli podložky opreté, je 800 °C. Následne je vzorka žíhaná v tom istom vákuovom cykle v čistom kyslíku pri tlaku 10 4 Pa počas 1 hodiny. Nasleduje postupné
ochladenie na izbovú teplotu. Od doteraz uvádzaných postupov sa uvedený postup líši vysokým celkovým
tlakom pri naprašovaní pri dodržaní pomeru parciálnych tlakov argónu a kyslíka a spomenutým nastavením
podmienok magnetrónu podmienených prechodom naprašovacieho terča z feromagnetického do paramagnetického stavu.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Očistené, leštené monokryštalické podložky sa vložia do vákuo vej aparatúry, kde sa oprú o piecku, ktorá
sa vyhreje na teplotu 800 °C po dosiahnutí vákua 10–4 Pa. Následne sa napustí do aparatúry kyslík na parciálny tlak ≈ 15 Pa a doplní argónom na celkový tlak 65 Pa. Zapáli sa jednosmerný výboj na dvojpalcovom magnetróne typu „Lesker“ (vybavenom s magnetom umožňujúcim depozíciu feromagnetických materiálov),
v ktorom je uchytený dvojpalcový LSMO terč chladený vodou, po dosiahnutí teploty kedy naprašovací terč
už nie je vo feromagnetickom stave, sa prekvapujúco zistilo , že výboj je stabilný (s výrazným magnetrónovým efektom). Otočný držiak s pieckou sa presunie nad zapálený výboj a prebieha depozícia rýchlosťou ≈1,2
nm za minútu pri vzdialenosti targetu 4 cm. Po dosiahnutí hrúbky napr. 70 nm, po vypnutí výboja, pričom je
vzorka stále pri depozičnej teplote, sa v tom istom vákuovom cykle napustí do aparatúry kyslík na tlak 10 4 Pa
a vzorka sa pri danej teplote a tlaku udržiava 1 hodinu. Nasleduje postupné ochladenie na izbovú teplotu
rýchlosťou 10 °C/min.
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NÁROKY

Spôsob prípravy stabilných manganitových LSMO vrstiev s vysokou onsetovou teplotou prechodu do feromagnetického stavu, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že monokryštalické podložky sa vložia do vákuovej aparatúry, oprú sa o piecku vyhriatu na 800 °C a po dosiahnutí vá kua 10–4 Pa sa následne do systému
napustí kyslík na parciálny tlak okolo 15 Pa a doplní argónom na celkový tlak 65 Pa, a využitím metódy vysokotlakového jednosmerného naprašovania sa pôsobí jednosmerným výbojom na naprašovací dvojpalcový
LSMO terč chladený vodou, pričom ohrevom spôsobeným bombardovaním časticami z plazmy pri zavretej
clone sa v terči potlačí feromagnetizmus za vzniku výrazného magnetrónového efektu na targete, ktorý je
spojený s poklesom napätia a nárastom prúdu na magnetróne, pričom depozícia potom prebieha rýchlosťou
cca 1,2 nm za minútu a po dosiahnutí požadovanej hrúbky, napr. 70 nm, a po vypnutí výboja sa v tom istom
vákuovom cykle napustí do systému kyslík na tlak 104 Pa a vzorka sa pri danej teplote a tlaku udržiava 1 hodinu, nakoniec nasleduje postupné ochladenie na izbovú teplotu rýchlosťou 10 °C/min.
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