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SAMMENDRAG 

IV 

SAMMENDRAG 

Rutheniumoksider har stort potensial innen utvikling av fremtidens teknologi, spesielt SrRuO3. SrRuO3 

er et sjeldent tilfelle av et ferromagnetisk innskuddsmetalloksid, og kan føre til store teknologiske 

fremskritt innen oksidbasert elektronikk. Det er et veldig ettertraktet elektrodemateriale på grunn av høy 

stabilitet, god elektrisk ledningsevne og at det hindrer polarisasjonsutmattelse i ferroelektriske 

komponenter. SrRuO3 kan også brukes i magnetiske tunneleringsoverganger, som i magnetoresisiv 

random access memory (MRAM). Ruthenater er kjent for å ha magnetiske og elektriske egenskaper som 

er sterkt koblet til struktur, og derfor er tynne filmer av særdeles stor interesse. Tynne filmer gir 

muligheten til å kontrollere utformingen av materialer og gi spesifikke stressinduserte deformasjoner 

som fremmer funksjonelle egenskaper. Mange teknikker for å fremstille tynne filmer av SrRuO3 møter 

utfordringer med høy deposisjonstemperatur som fører til strukturelle og støkiometriske avvik i SrRuO3 

og lagdelte strukturer. Disse utfordringene kan man overkomme ved bruk av atomlagsdeposisjon 

(ALD), en teknikk som er kjent for lav deposisjonstemperatur.  

I dette prosjektet er SrRuO3, og de relaterte materialene CaRuO3 og LaRuO3, forsøkt deponert med ALD 

av β-diketonater og forskjellige oksygenkilder. Det er ikke publisert arbeid på disse ternære oksidene 

med ALD tidligere. Vekstoppførsel og rutheniuminnhold er grundig undersøkt med ellipsometri, EDS 

og QCM. Binært ruteniumoksid ble fremstilt for Ru(thd)3 og oksygengass, men ikke med Ru(thd)3 og 

ozon. Sr-Ru-O-systemet fikk veldig begrenset vekst av film for Ru(thd)3 og Sr(thd)2∙H2O med vann og 

ozon i kombinasjon som oksygenkilde. Ca-Ru-O-systemet med ozon hadde høyere GPC enn forventet 

av sykluser med Ca(thd)2 og ozon alene, men marginalt rutheniuminnhold. Tidligere arbeid med 

strontium- og kalsiumforløpere viser at de reagerer kraftig med sine omgivelser og er umulige å 

stabilisere i binære oksider uten forurensninger. De dannet ikke stabile ternære oksider med Ru(thd)3 i 

dette prosjektet. La-Ru-O-systemet førte til rutheniumholdige filmer av La(thd)3 og Ru(thd)3 med 

oksygenkildene ozon og oksygengass, men en øvre grense for rutheniuminnhold på 40 atomprosent av 

relativt kationinnhold. Flere lantanforløpere har vellykket fremstilt lantanoksid og flere ternære oksider, 

og bidro trolig for å oppnå økt stabilitet i et ternært system med Ru(thd)3. Denne stabiliseringen bidro 

til tynne filmer med betydelig rutheniuminnhold på tross av observert ozonetsning av 

rutheniumforløperen. QCM-analyse av La-Ru-O-systemet viste stor påvirkning av temperatureffekter 

ved pulsing av oksygenforløperne, og rutheniumforløperen viste ikke-intuitiv masseøkning med 

oksygengass og stort massetap med ozon. XRD-undersøkelse tyder på tap av rutheniuminnhold ved 

varmebehandling etter endt deposisjon sammenlignet med det målte rutheniuminnholdet før 

varmebehandlingen med EDS.   

LaFeO3 og SrFeO3 er beslektede systemer til LaRuO3 og SrRuO3, og er inkludert i denne studien. Det 

finnes allerede stabile ALD-prosesser av LaFeO3 og SrFeO3 med β-diketonater og ozon. Det viser at 

lantan og strontium danner stabile systemer med jern i et ternært oksid. Ruthenium ligger en periode 

under jern i periodesystemet, men reagerer med ozon og gir kompleks vekstoppførsel med oksygengass. 

Disse systemene har forskjellige kjemiske egenskaper og lantan spiller en viktig rolle for å stabilisere 

ruthenium i et ternært system. La-Fe-O-systemet viste en tydelig sammenheng mellom antall 

kationsykluser og kationinnhold, og førte til krystallinske, epitaksielle filmer av LaFeO3 på LaAlO3- og 

SrTiO3-substrater. SrFeO3 beviser at SrO kan bli stabilisert i et ternært oksid. Vekstoppførsel, og 

hvordan endring i eksperimentelle parametere påvirket vekstoppførsel, ble undersøkt for Sr-Fe-O-

systemet i dette prosjektet.  

Denne avhandlingen gir et innblikk i hvordan komplekse oksider har et mangfold av egenskaper, men 

by på utfordrende kjemi i forsøket på å fremstille dem.  
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1 INTRODUKSJON 

Dette masterprosjektet har som mål å deponere strontiumruthenat (SrRuO3) med atomlagsdeposisjon 

(ALD), som ikke har vært gjort før. Ruthenater har utfordrende kjemi da metallet løser oksygen, men 

likevel lett lar seg redusere, og danner flyktige oksider ved høyere temperaturer. Dagens teknikker for 

fremstilling av SrRuO3 er sterkt preget av ikke-støkiometri og strukturelle defekter. SrRuO3 er et 

teknologisk viktig materiale, og en ALD-prosess for SrRuO3 kan åpne opp for en rekke muligheter innen 

multifunksjonelle elektriske komponenter av komplekse oksider. 

1.1 MOTIVASJON 

SrRuO3 er det eneste blant 4d-innskuddsmetalloksidene som er ferromagnetisk, og har i tillegg god 

elektrisk ledningsevne. I form av en perovskitt kan den deponeres som tynne filmer epitaksielt på en 

rekke materialer, og en tendens til å gjennomgå stressinduserte faseoverganger. Som et unikt tilfelle av 

et ferromagnetisk oksid er SrRuO3 sentralt innen en rekke elektroniske oksidkomponenter. Nåværende 

oksidkomponenter innebærer blant annet metall-oksid-halvleder-felteffekttransistorer, «MOSFET», 

hvor påsatt spenning kan kontrollere ledningsevnen gjennom oksidlaget. Som en metalloksid-

ferromagnet kan SrRuO3 inkluderes for å oppnå magnetiske komponenter og kan gi brytere, stabilitet 

for ferroelektriske lagringsenheter, ferroelektriske og multiferroiske tunneloverganger, og 

ferromagnetiske metallelektroder [1, 2]. 

Tynne filmer av SrRuO3 har blitt fremstilt med flere teknikker, som pulserende laserdeposisjon (PLD), 

molekylstråleepitaksi (MBE), kjemisk gassdeposisjon (CVD) og våtkjemiske metoder som sol-gel. 

Spesielt PLD, MBE og CVD er teknikker som generelt krever høy reaksjonstemperatur for å få 

tilfredsstillende reaksjonskinetikk og krystallinitet. Deposisjon av rutheniumoksid ved høy temperatur i 

oksygenfattige omgivelser har lett for å føre til oksygenvakanser, men høy temperatur og oksygenrike 

omgivelser kan danne flyktige rutheniumoksider. Begge effektene har store konsekvenser for de 

elektriske og magnetiske egenskapene i SrRuO3. Fang et al. beskrev deposisjonstemperaturen til SrRuO3 

med PLD som et kompromiss mellom krystallinitet og tap av resistivitet fra rutheniumvakanser i sitt 

arbeid med SrRuO3 i lagdelte strukturer [3]. Gao et al. viste gjennom sitt arbeid at lavere 

deposisjonstemperatur med PLD ga lavere vakanseinnhold, men tendenser til å danne en rekke 

strukturelle defekter som dislokasjoner og vipping av enhetscellene i filmen relativt til substratet. Begge 

disse effektene påvirker magnetiske og elektriske egenskaper, og krystallinitet [4].  

Deposisjon av lagdelte strukturer, såkalte heterostrukturer, stiller strenge temperaturkrav. Det er ofte 

nødvendig å ha tydelige grenseflater mellom de forskjellige materialene. Høy deposisjonstemperatur 

eller varmebehandling etter endt deposisjon kan føre til nedbrytning av grenseflatene gjennom diffusjon. 

Innen mikroelektronikk vil effekter som dette ha ødeleggende konsekvenser fordi materialene er tynne 

og de må derfor være uten forurensninger og feil [5]. For en felteffekttransistor kan forurensninger bety 

lekkasjer gjennom portoksidet, og dermed forsvinner evnen til kontrollert åpning og lukking av 

ledningskanalen. 

ALD er en teknikk for å fremstille tynne filmer ved kontrollerte, selvbegrensende reaksjoner av 

gassfasespecies som gir jevne filmer og god tykkelseskontroll. ALD foregår generelt ved lave 

temperaturer og gir oftest amorfe materialer, men kan gi epitaksielle materialer med god krystallinitet 

ved temperaturbehandling etter endt deposisjon. Gjennom reaksjoner mellom gassfasespecies og 

adsorpsjonsplasser på overflaten oppstår generelt få strukturelle defekter. Dette gjør at 

varmebehandlingen etter deposisjonen kun må tilpasses krystallisering. Slik kan tynne filmer og 

heterostrukturer med gode funksjonelle egenskaper deponeres ved lav temperatur, og dermed forhindre 

nedbrytning av grenseflater gjennom diffusjon. ALD er en videreutvikling av CVD og går også under 
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navnene kjemisk atomlagsgassdeposisjon (ALCVD), atomlagsepitaksi (ALE), molekyllagsdeposisjon 

(MLD) og molekylær lagdeling (ML). MLD er deposisjon av organisk-uorganiske hybridmaterialer 

gjennom separate, selvbegrensende reaksjonssteg [6]. 

Gjennom en vellykket ALD-prosess for SrRuO3 kan av tynne filmer av SrRuO3 med eksepsjonell 

kvalitet være mulig, og dermed elektriske komponenter med flere funksjoner enn hva som er oppnåelig 

på nåværende tidspunkt. SrRuO3 kan revolusjonere metalloksidkomponenter produsert gjennom ALD 

og føre til store teknologiske fremskritt innen mikroelektronikk.  

1.2 HISTORIE 

Ferromagnetisme i SrRuO3 ble oppdaget for over 60 år siden, og er fremdeles et veldig unikt og uventet 

tilfelle av ferromagnetisme i en perovskitt. Tynne filmer av SrRuO3, og det nært beslektede materialet 

kalsiumruthenat (CaRuO3), har blitt deponert med flere teknikker. Teknikken som har klart å oppnå 

disse materialene med færrest forurensninger er MBE [7]. MBE krever ultrahøyt vakuum og elementære 

forløpere av stor renhet. Dette er dermed en teknikk som er utfordrende å tilpasse for fremstilling av 

materialer til industrielle formål, fordi den er vanskelig å oppskalere og relativt dyr [8]. PLD er et mer 

populært og utbredt valg, med relativt rask reaksjonskinetikk og tilfredsstillende resultater for en rekke 

formål. Som nevnt i forrige delkapittel har PLD av SrRuO3 en rekke utfordringer knyttet til støkiometri 

og krystallinitet, effekter som påvirker egenskapene til SrRuO3 i veldig stor grad.   

ALD har siden midten av forrige århundre markert seg som en teknikk for å produsere et mangfold av 

tynne filmer for teknologisk bruk. I starten ble ALD brukt for å skape luminescerende skjermer, og har 

siden blitt en sentral teknikk innen framstilling av halvlederkomponenter, spesielt gjennom Intels 

implementering av ALD i deres produksjonslinjer i 2007. Bredden på applikasjonene har ekspandert 

forbi mikroelektronikk, og inkluderer blant annet fotoelektronikk, energilagring og katalyse. Aktuelle 

trender innenfor utvikling av ALD-prosesser involverer blant annet platinametaller som Ru, Pd, Ir og 

Pt, og bruk av syklopentadienyler (Cp) for å fremstille blant annet rutheniumholdige tynne filmer og 

lantanoksid [9].  

De nåværende bruksområdene for ALD er hovedsakelig for binære oksider, men det er en økende 

interesse for prosesser som involverer flere metallioner som dopede materialer, ternære og kvartære 

materialer. Årsaken ligger i de forskjellige egenskapene disse materialene kan inneha og hvordan disse 

kan brukes innen teknologiske formål [10]. Antallet ALD-prosesser med to kationkilder med oksygen 

(såkalte ternære oksider) er begrenset, men økende. De kan by på egenskaper som høy dielektrisk 

konstant, ferroelektrisitet, strukturrelaterte egenskaper og forskjellige magnetiske faser [11]. Ternære 

prosesser er mer kompliserte enn binære prosesser, noe som delvis forklarer hvorfor antallet ternære 

prosesser begrenset. 

Utvikling av ternære ALD-prosesser tar gjerne utgangspunkt i å kombinere to etablerte binære ALD-

prosesser. Det er gjerne en fordel om de to binære prosessene viser selvbegrensende vekst i samme 

temperaturområde, selv om dette ikke nødvendigvis betyr at de får selvbegrensende vekst kombinert i 

et ternært system. Kombinasjonen av to binære prosesser fører til mange uventede vekstmekanismer, 

hvor relativt kationinnhold og vekst per syklus (GPC) i det ternære materialet er sterkt påvirket av 

effekter knyttet til nukleering, tilgjengelige adsorpsjonsplasser og forskjeller i vekstoppførsel av de to 

binære oksidene på hverandre. Noen binære materialer av ALD reagerer kraftig med sine omgivelser og 

får store mengder forurensninger etter endt deposisjon. Ternære systemer kan bidra til å stabilisere disse 

materialene, og flere ternære systemer basert på blant annet strontiumoksid (SrO), kalsiumoksid (CaO) 

og lantanoksid (La2O3) har vist økt grad av stabilitet og mindre grad av forurensninger enn sine binære 

bestanddeler [10, 12, 13].  
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1.3 TIDLIGERE ARBEID 

Rutheniummetall har blitt fremstilt med ALD av en rekke forskjellige forløpere og koreaktanter, 

deriblant tris(2,2,6,6-tetrametylhepta-3,5-dionato)ruthenium(III) (Ru(thd)3). Ruthenium(IV)oksid har 

hatt mer begrenset suksess, og kun vellykkede ALD-prosesser med forløperne 

bis(etylsyklopentadienyl)ruthenium(II) (Ru(CpEt)2) og bis(2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptanedionato)(1,5-

syklooktadien)ruthenium(III) (Ru(thd)2(cod)), begge med oksygengass som anionkilde. ALD-prosesser 

med ruthenium er følsomme for dannelsen av flyktige rutheniumoksider (som RuO3 og RuO4) som 

legger begrensninger på hvor reaktive oksygenkilder som kan brukes og reaksjonstemperatur. Flere 

artikler rapporterer at rutheniumforløpere ikke lar seg deponeres med ozon fordi ozon har en etsende 

effekt på ruthenium(IV)oksid gjennom dannelsen av flyktige forbindelser. Per dags dato er det kun en 

vellykket ALD-prosess med ruthenium som del av et ternært oksid, nemlig RuAlyOx med (η6-1-

isopropyl-4-metylbenzen)(η4-sycloheksa-1,3-dien)ruthenium(0) (Ru(imbch)) med oksygengass og 

trimetylaluminium (TMA) med vann [10, 11]. 

Jern og ruthenium tilhører gruppe 8 i periodesystemet, henholdsvis i periode 4 og 5. De er begge ioner 

med flere mulige oksidasjonstall og opphavet til deres egenskaper stammer fra d-orbitalene. For jern 

3d-orbitalene, for ruthenium 4d-orbitalene. Forskningsseksjonen Nanostrukturer og funksjonelle 

materialer (NAFUMA) hos Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo har opparbeidet seg bred 

kompetanse på ALD av ternære oksider, og har blant annet deponert tynne filmer av lantanferrat 

(LaFeO3), strontiumferrat (SrFeO3) og kalsiumkarbonat (CaCO3). De ternære oksidene LaFeO3 og 

SrFeO3 har blitt deponert med ALD av Lie et al. av β-diketonatene La(thd)3, Fe(thd)3 og Sr(thd)2 med 

ozon [12]. CaCO3 ble deponert med Ca(thd)2, karbondioksid og ozon av Nilsen et al. [14]. Ved å ta 

utgangspunkt i disse etablerte ALD-prosessene for ferrater har vi som mål å deponere ternære oksider 

med ruthenium. Platinametallene rhodium, iridium og platina har tidligere blitt deponert som binære 

oksider med ozon [11]. Det er derfor interessant å finne ut om ruthenium kan deponeres med ozon som 

del av en ternær prosess. 

1.4 DEFINISJON AV OPPGAVEN 

Dette prosjektet har som mål å deponere SrRuO3 med ALD. Vi ønsker å undersøke om ruthenium kan 

stabiliseres i en fase som del av et komplekst oksid og på den måten gjøre det mulig å bruke mer 

oksiderende anionkilder uten at det oppstår uønsket etsning. I dette arbeidet skal ruthenium deponeres 

som del av ruthenium(IV)oksid og de ternære oksidene strontiumruthenat, kalsiumruthenat og 

lantanruthenat med ALD av β-diketonatene Ru(thd)3, Sr(thd)2, Ca(thd)2 og La(thd)3. Bakgrunnen for 

valget av disse ternære oksidene er at SrRuO3 og CaRuO3 har lignende kjemi og lantan har blitt 

syntetisert som del av en rekke ternære oksider, og derfor er LaRuO3 en god kandidat til et stabilt 

ruthenat. NAFUMA har opparbeidet kompetanse på ALD-prosesser for ternære prosesser med flere av 

thd-forløperne, hvor spesielt LaFeO3 og SrFeO3 kan være sentrale materialer. 

ALD muliggjør materialsynteser ved lav temperatur og er basert på stegvis selvbegrensende reaksjoner 

mellom gassfasespecies og overflaten. Vi vil dermed kunne kartlegge veksten av film for hvert steg i 

prosessen. Som del av dette arbeidet skal også lantanferrat og strontiumferrat deponeres med thd-

forløpere og ozon for å danne et sammenligningsgrunnlag siden disse ALD-prosessene er allerede 

etablerte. Vekstoppførsel og relativt innhold mellom de to kationene i de ternære oksidene vil være 

hovedfokuset. 
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2 TEORI 

Dette prosjektet er motivert av å framstille tynne filmer med høy kvalitet av materialer med spennende 

elektriske og magnetiske egenskaper. Materialene LaFeO3, SrFeO3, CaRuO3, LaRuO3 og SrRuO3 kan 

by på blant annet ferromagnetisme, antiferromagnetisme, ferroelektrisitet og multiferroisitet. Mange av 

de interessante egenskapene til ruthenater, ferrater og lantanoider kommer av koblingseffekter mellom 

orbitalene. De tilhører en gruppe komplekse oksider som er kjent for å ha sterke korrelasjonseffekter 

mellom elektronene. Materialene blir presentert som bulkmaterialer og som tynne filmer for å vise 

hvordan egenskapene er knyttet til formen. Vi har brukt ALD i dette prosjektet for å kunne fremstille 

materialene med høy presisjon. Gjennom selvbegrensende overflatereaksjoner får tynne filmer ved ALD 

jevn distribusjon av atomer uten hull, som kan blir krystallinske og epitaksielle med varmebehandling. 

I tillegg har ALD gjerne moderat reaksjonstemperatur som er gunstig for temperatursensitive forløpere 

og substrater.  

2.1 MATERIALER MED STERKE KORRELASJONSEFFEKTER 

Elektriske og magnetiske egenskaper har opphav i forskjellige interaksjoner, der blant annet 

tilkoblingskrefter mellom atomer i materialet introduserer en rekke egenskaper. Faste stoffer med sterke 

elektronkorrelasjonseffekter, også kjent som «Strongly correlated electronic» (SCE) materialer, skiller 

seg ut fra mange andre faste stoffer ved at interaksjonen mellom elektronene er veldig sterk og at mange 

av de forskjellige kreftene er i samspill [5].  

Dette samspillet kan føre til sameksistens eller konkurranse mellom kreftene og variasjon mellom hvilke 

som er dominerende. Et eksempel på et materiale som har et mangfold av egenskaper er vismutferrat, 

BiFeO3. BiFeO3 viser antiferromagnetisme, betydelig ferroelektrisitet1, multiferroisk kobling, 

ferroelektrisk fotovoltarisk effekt, piezoelektrisitet og mer. Mange av disse egenskapene har 

tilsynelatende motstridende opphav, og er dermed eksepsjonelt å finne i det samme materialet [5]. 

Klassiske modeller for fysiske fenomener ser gjerne på gjennomsnittet av elektroninteraksjoner som 

skjer på lokalnivå i skjermede omgivelser, og passer for faste stoffer som ikke er like preget av 

korrelasjonseffekter. Dette gir derimot feilaktige antagelser for SCE-materialer og det er derfor behov 

for å undersøke dem med mer avanserte modeller som tar hensyn til flere elektroniske bidrag, som model 

Hamiltonians og Dynamic mean field theory (DMFT) [5]. Det er utfordrende å kartlegge hva slags 

interaksjoner som dukker opp i sterkt korrelerende systemer og hvilke egenskaper forskjellige materialer 

har. Egenskapene til faste stoffer er nært knyttet til atomene de består av og hvordan deres elektroner og 

orbitaler påvirker hverandre. Spesielt de ytterste elektronene (valenselektronene) er viktige da de de 

inngår i kjemiske bindinger. Orbitalens form er et grensevolum hvor det er veldig lav sannsynlighet for 

å finne elektroner utenfor. Dersom flere orbitaler har samme energi kalles de degenererte. Figur 1(a) 

viser energiforskjell mellom atomorbitalene, og (b) viser deres form og symmetri. For 

innskuddsmetallionene er d-orbitalene der de fleste sentrale elektriske og magnetiske egenskaper har 

opphav, som for jern er 3d-orbitalene og ruthenium 4d-orbitalene. Hos lantanoidene er det 4f-orbitalene 

som er opphavet til mange av de elektriske og magnetiske egenskapene. 4f-orbitalene skiller seg spesielt 

ut fordi de har lavere energi enn 5s- og 5p-orbitalene, som fører til skjerming. For oksider er det den 

kovalente koblingen mellom metallionets d-orbitaler og oksygenets 2p-orbitaler viktig for egenskaper 

knyttet til ladningstransport og magnetisme [15]. 

 

1  
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(a) (b) 

Figur 1 (a) orbitalnivåer og navn i økende energi, reprodusert fra [15]. (b) geometrien til forskjellige 

atomorbitaler, hentet fra [16]. 

2.1.1 TRANSPORTEGENSKAPER 

I tillegg til den klassiske oppdelingen av materialer i metaller, halvledere og isolatorer utfra 

ledningsegenskaper og energibånd, har SCE-materialer egenskaper som faller utenfor denne klassiske 

oppdelingen på grunn av deres sterkt korrelerende natur. Blant disse er «dårlige metaller» (bad metals) 

og «rare metaller» (strange metals). Et dårlig metall avviker fra den teoretiske bakgrunnen til klassiske 

metaller på flere områder knyttet til temperatur-resistivitet-avhengighet, oppførsel til ladningsbærere og 

elektronisk struktur. Den temperaturavhengige resistiviteten øker lineært til smeltepunktet uten å oppnå 

metning. Når korrelasjonseffekter inkluderes i teoretiske modeller (som DMFT) får man resultater som 

forbigår grenser i klassisk teori (Mott-Ioffe-Regel-grensen), men den fullstendige teoretiske bakgrunnen 

er fortsatt ikke oppklart [17, 18]. SrRuO3 har egenskaper som et dårlig metall [19]. Rare metaller er 

materialsystemer som avviker fra metaller ved at forholdet mellom resistivitet og temperatur ved lave 

temperaturer er lineært (istedenfor T2 for klassiske metaller). SrRuO3 følger de samme fysiske 

prinsippene som metaller mot lave temperaturer [20]. Noen materialer kan også være elektrisk 

isolerende på grunn av indre frastøtende Coulombkrefter som hindrer elektronene fra å bevege seg. 

Disse kalles Mottisolatorer. Det finnes en rekke eksempler på materialer som etter det «klassiske bildet» 

skulle vært elektrisk ledende, men som i realiteten viser seg å være Mottisolatorer. Et eksempel på dette 

er NiO, som har delvis fylte 3d-bånd og dermed burde hatt metallisk ledningsevne, men som på grunn 

av frastøtende Coulomb-krefter blir en isolator [5, 15, 21].  

2.1.2 MAGNETISME 

Magnetiske egenskaper er særdeles sentralt for flere av materialene som er forsøkt fremstilt i dette 

prosjektet. Magnetisme oppstår som en del av kvantemekanikk, da et klassisk system i termisk likevekt 

ikke kan vise magnetisk moment selv i et magnetfelt [21].  

En magnetisk dipol er definert som en liten lukket løkke av elektrisk strøm, med tilhørende magnetfelt 

som induseres, og kommer av atomer og ioner med et odde antall elektroner. Det magnetiske 

dipolmomentet er definert som prikkproduktet av strømmen og arealet til løkken [21]. Magnetisering M 

til et fast stoff er definert som magnetisk moment per volumenhet, og H er den magnetiske feltstyrken. 

Magnetisk susceptibilitet χ er evnen til et fast stoff å bli magnetisert av et påsatt felt 

𝜒 =  
𝑀

𝐻
 

Magnetisk flukstetthet B, også kalt magnetisk induksjon, er summen av magnetiske feltlinjer (fluks, ΦB) 

gjennom en overflate. Den magnetiske permeabiliteten μ beskriver hvilken grad et påsatt magnetiske 
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felt penetrerer materialet. Magnetisk flukstetthet har en rekke relasjoner med andre magnetiske 

parametere gjennom ligningene 

𝐵 = 𝐵0 +  𝜇0𝑀 = 𝜇0𝐻 +  𝜇0𝑀 =  𝜇0(𝐻 + 𝑀) = 𝜇0𝐻 + 𝐽   ;   𝜇 =  𝜇0(1 + 𝜒) = 𝜇𝑟𝜇0   

Der B0 vakuumkomponenten til B, μ0 er permeabiliteten i vakuum og μr er materialspesifikk 

permeabilitet, og J er den magnetiske polariseringen [21].  

2.1.2.1 DIAMAGNETISME 

Diamagnetisme er evnen å motsette seg eller blokkere magnetisk fluks fra å penetrere materialet, og 

susceptibiliteten er derfor negativ. De diamagnetiske egenskapene er ikke nevneverdig 

temperaturavhengige [15]. Ifølge Lenz’ lov vil endring av endring i et ytre magnetfelt som induserer 

strøm gjennom en elektrisk krets, indusere en strøm i motsatt retning av det påsatte magnetiske feltet. 

Dette gjør at alle materialer er diamagnetiske siden elektronenes bane rundt atomkjernen fører til et 

svakt diamagnetisk bidrag. Det diamagnetiske bidraget er større blant annet i metaller som resultat av 

ledningselektronenes bevegelse. Dette bidraget blir marginalt i materialer med magnetisk ordning [22]. 

Superledere kan beskrives som perfekte diamagneter når Meissnereffekten utviser det ytre magnetfeltet 

fra superlederens indre [21].  

2.1.2.2 PARAMAGNETISME 

Paramagnetisme gir et positivt bidrag til den magnetiske susceptibiliteten, og finnes gjerne i (1) atomer, 

molekyler og gitterdefekter som har et odde antall spinn (som er større enn null), (2) frie atomer eller 

ioner med delvis fylte elektronskall som innskuddsmetaller (3d-, 4d-, eller 5d-skallet) og sjeldne 

jordarter (4f-skallet), og (3) mange metaller. Susceptibiliteten til paramagneter er litt høyere enn 1 [21]. 

Paramagnetiske dipoler er i prinsipp ikke-interagerende og fritt orienterte uten netto magnetisk moment, 

og retter seg med et påsatt magnetfelt. Orienteringen av dipolmomenter er gjerne ikke fullstendig med 

feltet på grunn av temperatureffekter og interaksjoner med naboatomer. Paramagnetisk spinnordning er 

gitt i Figur 2 for (a) uten påsatt felt og (b) med påsatt felt [15]. 

  

(a) (b) 
Figur 2 Orientering av paramagnetiske dipoler (a) i normaltilstand og (b) ved påsatt magnetfelt. 

Reprodusert fra [15]. 

Dipolene blir også påvirket av temperatur, og derfor varierer den magnetiske susceptibiliteten med 

temperatur etter Curies lov. Alle faste stoffer med magnetisk ordning blir paramagnetiske når den 

termiske energien blir større enn de magnetiske interaksjonene og dipolene blir uordnet [15]. 

2.1.2.3 FERROMAGNETISME 

I ferromagneter er de magnetiske dipolene rettet parallelt over betydelige avstander, slik som gitt i Figur 

3. 
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Figur 3 Ferromagnetisk ordning av dipoler. Reprodusert fra [15]. 

De fleste ferromagnetiske materialer har magnetisk anisotropi, som betyr at magnetiske domener 

orienterer seg lettere etter visse krystallografiske retninger, såkalte lette akser [15]. Ordning av 

magnetiske domener i et ferromagnetisk materiale fører til et betydelig indre magnetfelt i fravær av 

påsatt magnetfelt, som kalles utvekslingsfeltet BE. Utvekslingsfeltet er antatt til å være proporsjonal med 

magnetiseringen med en temperaturavhengig konstant λ, og videre at hvert spinn opplever en 

gjennomsnittlig magnetisering av alle andre spinn [21]. Ferromagnetisme går over til paramagnetisme 

ved Curie-temperaturen TC, og følger Curie-Weiss’ lov over TC. Metningsmagnetiseringen er 

magnetiseringen når alle dipolene er rettet samme vei, og for en ferromagnet er den temperaturavhengig 

og synker jevnt til 0 fra T = TC [15, 21]. 

Ferromagnetisme oppstår ved at parallelle spinn er energimessig mer gunstig enn antiparallelle spinn i 

orbitalene. Energireduksjonen som følger av preferansen for parallelle spinn kalles utvekslingsenergien 

[15]. Utvekslingsfeltet gir en omtrentlig representasjon av den kvantemekaniske 

utvekslingsinteraksjonen, der utvekslingsenergien til et system er avhengig av differansen i det 

elektrostatiske potensialet mellom forskjellige orienteringer av spinnene [21]. 3d-innskuddsmetallene 

med elektronkonfigurasjon mellom 3d4 og 3d7 har to spinntilstander, lavspinn (LS) og høyspinn (HS). 

Disse to spinntilstandene kommer av krystallfeltet, der ladningen til naboatomene fører til 

elektrostatiske interaksjoner som videre skaper energinivåsplitting. For jerngruppeionene (Fe, Co, Ni) 

stammer de magnetiske egenskapene fra det ytterste 3d-skallet [15, 21]. 

Innskuddsmetallene som er ferromagnetiske skulle ifølge elektrisk båndteori vært paramagnetiske 

(Pauli-paramagneter), men ved å se på 3d-orbitalene til de bestemte grunnstoffene og summere de 

forskjellige elektrostatiske bidragene fra elektron-elektron-interaksjonene, så er det mer energetisk 

gunstig at elektronspinnene ordner seg parallelt i forskjellige orbitaler fremfor å ha to av motsatt spinn 

i samme orbital. Dette inntreffer ved jern (3d6) fordi utvekslingsenergien (og parallelle spinn) dominerer 

over bindingsenergien (som kommer av antiparallelle spinn). 4s- og 4p-orbitalene er brede og strekker 

seg til et energinivå som er lavere enn 3d-orbitalene (som er smale), og det dannes et komposittbånd. 

Ved 3d6 dominerer parallelle spinn i d-orbitalen, som videre overgår de antiparallelle spinnene i de 

laveste tilstandene i 4s- og 4p-orbitalene [15]. SrRuO3 er et metallisk og ferromagnetisk oksid, men 

årsaken til dette kommer av et samspill mellom Sr-, Ru- og O-atomene som vil utdypes senere. 

2.1.2.4 ANTIFERROMAGNETISME 

Antiferromagnetisme innebærer at dipolmomenter av samme styrke og av motsatt orientering er 

energisk mest gunstig, og sameksisterer i det samme faste stoffet. Antiferromagnetisme har også en 

reversibel paramagnetisk overgang ved en karakteristisk temperatur, denne kalles Néel-temperaturen, 

TN. Susceptibiliteten til antiferromagneter avhenger av Curie-Weiss-loven til TN. Antiferromangetisk 

ordning av dipoler er gitt i Figur 4. 
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Figur 4 Antiferromagnetisk ordning av dipoler. Reprodusert fra [15]. 

De fleste antiferromagnetiske faste stoffer inneholder gjerne innskuddsmetaller som er separert av ikke-

metaller, som oksider. Det gjør at de gjerne er isolatorer, og magnetismen oppstår gjennom en 

mekanisme som kalles supervekselvirkning («super exchange»). I innskuddsmetalloksider blir de 

magnetiske momentene i kationenes d-orbitaler ordnet gjennom kovalent vekselvirkning med p-

orbitalene til oksygenatomene som separerer dem (om de er av motsatt spinn) [15]. En illustrasjon av 

supervekselvirkning er gitt i Figur 5 for nikkeloksid. 

 

Figur 5 Supervekselvirkning i NiO mellom p-orbitalene i O2- og dx2-y2-orbitalene i Ni2+. Reprodusert fra 

[15]. 

2.1.2.5 FERRIMAGNETISME 

Ferrimagnetisme oppstår i faste stoffer som består av flere typer magnetiske dipoler som ikke er parallelt 

orientert, men hvor summen av disse fremdeles gir en netto magnetisering. Ferrimagnetisk ordning av 

dipoler er gitt i Figur 6. 

 

Figur 6 Ferrimagnetisk ordning av dipoler. Reprodusert fra [15]. 

Ferrimagnetisme kan kun forklares utfra krystallstruktur og kjemiske bindinger. I kubiske spineller med 

generell formel A2+[tet.]B2
3+[okt.]O4, kan ferrimagnetisme forklares (og beregnes) ved at de forskjellige 

kationene er i tetraedrisk («tet.») eller oktaedrisk («okt.») koordinasjon med magnetiske dipolmoment 
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rettet mot hverandre. Det er ikke uvanlig å ha en kombinasjon av normale og inverse2 spineller i et fast 

stoff. Ferrimagneter viser kompleks temperaturavhengighet siden distribusjonen av magnetiske ioner 

avhenger av temperatur og spinninteraksjoner, samt er avhengig populasjonen av ledige kationplasser 

og spinninteraksjoner [15]. Det finnes flere ferrimagnetiske faste stoffer som er gode elektriske ledere 

gjennom dobbelvekselvirkning. Kationer med flere mulige oksidasjonstall (som for eksempel Fe2+ og 

Fe3+ eller Mn4+ og Mn3+) i samme koordinasjon3 (for eksempel oktaedrisk) kan overføre et elektron fra 

den høyere valenstilstanden til et O2--ion som samtidig overfører et elektron av samme spinn videre til 

kationet med lavere valenstilstand [15]. Dette er illustrert i Figur 7 mellom mangan og oksygen.  

 

Figur 7 Dobbelvekselvirkning mellom Mn4+ og Mn3+ i høyspinnfase med elektronoverføring av parallelle 

spinn gjennom mellomliggende oksygenatomer. Reprodusert fra [15]. 

2.1.2.6 MAGNETISKE DOMENER 

Magnetiske faste stoffer danner domener som resultat av to konkurrerende krefter; kortrekkende, sterke 

elektrostatiske interaksjoner og langtrekkende, svake dipol-dipol-interaksjoner. Dipol-dipol-

interaksjoner er dominerende for store domener og foretrekker antiparallell ordning. Elektrostatisk 

interaksjon, og effektivt sett utvekslingsfeltet, er dominerende for små domener og foretrekker parallell 

ordning. Systemet kan også senke energien ved å redusere det magnetiske feltet som oppstår på grunn 

av parallelle dipoler, såkalt magnetostatisk energi, ved å danne løkker av domener som kansellerer 

hverandre. Overgangen mellom domener foregår gjerne gradvis over flere hundre Ångstrøm [15, 21].  

Ferromagnetiske og ferrimagnetiske faste stoffer kan beholde magnetisering selv når påsatt magnetfelt 

er fjernet. Dette kan kartlegges gjennom hystereseløkker, hvor påsatt magnetfelt H varierer magnetisk 

flukstetthet B til et magnetisk fast stoff og overkommer en energibarriere som muliggjør orientering av 

dipolene. Koersitiv feltstyrke HC er et mål på hvor sterkt magnetfelt et ferromagnetisk fast stoff er i 

stand til å motstå uten å bli avmagnetisert. Remanent magnetisme Br oppstår når det påsatte feltet blir H 

= 0 og magnetisk flukstetthet er positiv. Faste stoffer som viser hysterese og domenestruktur kalles 

ferroiske, som også inkluderer ferroelektrisitet (permanente elektriske dipoler), ferroelastisitet (spontan 

indre deformasjon av strukturen) og multiferroisme (viser kobling mellom flere ferroiske egenskaper). 

Myke magneter har mindre areal, smalere løkker og lav koersivitet, hardere magneter har større areal, 

bredere løkker og høy koersivitet [5, 15]. 

  

 

2 Inverse spineller har formelen B3+[tet.](A2+B3+)[okt.]O4 

3 Denne mekanismen krever parallelle spinn og er ikke mulig mellom tetraedrisk koordinering og oktaedrisk 

koordinering, men superutveksling fører til antiparallell orientering mellom kationene i forskjellig koordinasjon. 
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2.1.2.7 MAGNETISKE SPINNFASER 

Ferromagnetisme og antiferromagnetisme representerer to ytterpunkter av ordning av magnetiske 

momenter, men flere faste stoffer kan ha en mellomliggende tilstand. Skråstilte dipoler fremfor parallelle 

kan i et ferromagnetisk fast stoff føre til en netto antiferromagnetisk eller ferrimagnetisk konfigurasjon. 

Ferrimagnetisme kan også oppstå ved å kombinere lag av ferromagnetiske eller antiferromagnetisme i 

en lagdelt struktur. Figur 8 illustrerer måter ladningsordning og spinntilstander fører til tendenser for 

magnetisk ordning. Dette er veldig typisk for materialer med sterke korrelasjonseffekter og komplekse 

oksider. A har ferromagnetiske plan, men antiferromagnetisk kobling mellom dem (netto 

antiferromagnetisme av type A). Type B er en klassisk ferromagnet, og type G er har antiferromagnetisk 

orientering av magnetiske momenter mellom planene. Type C har antiferromagnetisme i planene og 

normalt på planene. Type D, E og F har en mer kompleks ordning av magnetiske momenter. Dette 

illustrerer hvordan det er mulig å få et mangfold av magnetiske egenskaper [23]. 

 

Figur 8 Tendenser til ordning av magnetiske momenter. A har lag med parallelle spinn i antiparallelle 

lag. B har parallelle momenter. C har parallelle momenter i antiparallelle retninger. D, E og F har mer 

kompleks ordning av magnetiske momenter. G har antiparallelle spinn langs aksene i normal retning. 

Reprodusert fra [23]. 

For SCE-materialer er dette veldig sentralt ettersom atomene de består av kan ha forskjellige 

spinntilstander og vil bli påvirket av hverandre. Gjennom undersøkelser av SCE-materialer har man 

funnet at tendensen til å danne konkurrerende faser gir fasediagram med store variasjoner innenfor 

spinn-, ladnings- og orbitalordning, og ikke-kontinuerlige faseoverganger indusert av temperatur, 

elektrisk felt, magnetfelt eller mekanisk stress. Disse fasene ligger gjerne ved sammenlignbare energier, 

og faseoverganger blir lett indusert. Dette fører til et bredt spekter av magnetiske og elektriske 

egenskaper, samt kombinasjoner av dem. I tillegg utviser flere materialer av denne typen såkalte 

gigantiske responser, som innebærer ikke-lineære utslag på ytre påvirkning [5]. 

2.2 KOMPLEKSE OKSIDER 

Det har vært økende interesse for komplekse oksider de siste tiårene på grunn av deres multifunksjonelle 

egenskaper og potensial innen nåtidens og fremtidens elektronikk. Et mangfold av egenskaper kan 

dukke opp i oksidgrensesjiktet gjennom ladningsoverføring, interaksjoner av elektriske og magnetiske 

faser, og symmetribrudd. Flere komplekse oksider er SCE-materialer. Heterostrukturer av komplekse 

oksider har vist seg å by på et særdeles rikt mangfold av egenskaper, spesielt gjennom 

ladningsoverføring og stresspåført deformasjon (strain) i materialene fra overgangen mellom 



TEORI 

11 

 

forskjellige strukturer. Et eksempel på dette er at et superledende grensesjikt oppstår mellom isolatorene 

SrTiO3 og LaAlO3, uten at dette kan forklares med en konkret mekanisme [5]. 

I denne oppgaven er det spesielt komplekse oksider med perovskittstruktur som er sentralt (AMX3). Et 

metallion (M) er plassert inni et oktaedernettverk av anioner (X) og et gitter av et tredje kation (A), slik 

som i Figur 9 med BaTiO3 som eksempel. Det er et stort mangfold av forskjellige grunnstoffer som kan 

kombineres i en slik struktur, og dermed et bredt omfang av forskjellige kjemiske egenskaper. 

Oktaedrisk koordinasjon av innskuddsmetallioner fører til krystallfeltsplitting, hvor elektrostatiske 

interaksjoner gjør at d-orbitalene blir «splittet» til to nivåer og får høyere energi. Videre kan det gi 

forsterket spinntilstand, som kan gi forskjellige magnetiske egenskaper utfra hvor sterke de 

elektrostatiske kreftene er. Komplekse oksider med perovskittstruktur har den generelle formelen AMO3 

siden oksygenatomer sitter på X-plassen. Perovskitter er som regel kompakte, så orbitalene til de 

forskjellige ionene i enhetscellen påvirker hverandre i stor grad og er følsomme for endringer i 

enhetscellens dimensjoner. 

 

 

Figur 9 Perovskittstruktur (AMX3) med oktaedrisk koordinasjonspolyedra av X 

rundt M med et gitter av A mellom, gitt ved BaTiO3 (ICSD:99736) 

 

Endringer i enhetscelledimensjonene kan føre til vipping av oksygenoktaedrene eller forskyvning av 

metallionene, og er derfor perovskitter generelt sterkt påvirket av trykk, temperatur og mekanisk stress. 

I hvilken grad strukturen avviker fra den «ideelle» perovskittstrukturen blir beskrevet av Goldschmidts 

toleransefaktor f. Den «ideelle» perovskitten er kubisk med toleransefaktor 1 og såkalte «forstyrrede» 

perovskitter har toleransefaktor fra oppunder 1 til 0,71 [5, 24]. Formelen for toleransefaktoren er gitt 

under, hvor rA, rM og rX er ioneradien til ionene på henholdsvis plass A, M og X 

𝑓 =
(𝑟𝐴 + 𝑟𝑋)

√2(𝑟𝑀 + 𝑟𝑋)
 

Flere av materialene i dette prosjektet har perovskittstruktur med forstyrrelser i strukturen av 

ortorombisk GdFeO3-type (f = 0,975). Denne typen forstyrrelse gir vipping av oksygenoktaedrene i 

Glazer-notasjon av a-a-c+-type, der oktaedrene tiltes i med lik vinkel ute av fase i to retninger, og i fase 

og ulik vinkel i den siste retningen. En ortorombisk enhetscelle oppstår gjerne i perovskitter når 

båndlengden til A-O er mindre enn dobbel så lang som B-O [25]. Selve oktaedrene beholder sin form 

og atomene på A-plassene forflytter seg og får lavere koordinasjon. Dette gjør blant annet at disse 

materialene kan være ferroelastiske, hvor mekanisk stress induserer spontan deformasjon i strukturen. 

Dette kan påvirke en rekke strukturrelaterte egenskaper, som de andre ferroiske egenskapene 

ferromagnetisme og ferroelektrisitet [26].  
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Komplekse oksider med perovskittstruktur kan benyttes til katalyse, BO6-oktahedraene muliggjør 

elektron- og oksygentransport. I en perovskitt fører A-kationene til stabilitet og økt katalytisk aktivitet 

rutheniumionene. Variasjon i støkiometri som oksygenvakanser eller utbytting av metallioner kan gi en 

rekke egenskaper og faser, men kan kansellere hverandre eller får svakere utslag på grunn av uorden 

eller forstyrrelser i materialet. Fasekontroll er essensielt for å avgjøre materialets sanne egenskaper og 

oppnå spesifikke egenskaper til teknologiske applikasjoner [5, 27]. 

2.3 TYNNE FILMER 

Tynne filmer skiller seg ofte fra de respektive bulkmaterialene ved at (1) de er tynne og har relativt mye 

overflate og (2) at de kan bli påvirket av substratet og få andre egenskaper. Når en tynn film har andre 

enhetscelledimensjoner enn substratet, vil det enten føre til endring av dimensjonene til den tynne filmen 

for å tilpasse seg substratet og danne en koherent film (epitaksiell), eller føre til en relaksert struktur 

hvor den tynne filmen har sine bulkdimensjoner og det dannes dislokasjoner i grenseflaten mellom 

filmen og substratet. Dette er illustrert i Figur 10 for (a) en relaksert struktur og (b) en koherent struktur. 

Trykkdeformasjon i planet fra substratet kan føre til forlengelse av dimensjonene normalt på planet, 

eller strekkdeformasjon som gir forkorting, for bevare volumet (isovolumetrisk) til enhetscellene [5]. Å 

indusere strukturelle faseoverganger endrer ofte egenskapene til materialet, spesielt hos perovskitter 

ettersom mange av egenskapene har opphav i oksygenoktahederene og avstand mellom ionene. Dette 

kan blant annet føre til at faseoverganger inntreffer ved lavere temperaturer [5]. 

  

(a) (b) 
Figur 10 (a) En relaksert tynnfilm på et substrat med sine opprinnelige bulkdimensjoner. (b) En koherent 

(epitaksiell) tynn film på et substrat som fører til trykkdeformasjon i planet og forlengelse av 

dimensjonene normalt til substratet. Reprodusert fra [5]. 

Funksjonelle egenskaper har blitt beskrevet som et kompromiss mellom motvirkende krefter av 

forskjellig opprinnelse og avstander. Når størrelsesordenen til materialer synker, vil elektrostatiske 

krefter og kvantemekaniske fenomener knyttet til elektronets spinn og bølgefunksjon dominere. 

Ferromagnetiske komponenter basert på spinn har i lang tid blitt brukt til harddisker, men har en 

«superparamagnetisk grense» der domenestørrelsen blir så liten at temperatur endrer deres orientering 

ukontrollert [28]. Superparamagnetiske tynne filmer kan oppstå når filmtykkelsen er under 

domenestørrelsen, og legger en begrensning på utvikling av magnetiske komponenter [15]. Dette kan 

unngås om framtidens elektriske komponenter fungerer etter andre fysiske prinsipper enn dagens. 

Spinntronikk (fra «spinn elektronikk») og kvantedatamaskiner som utnytter elektroners spinn (slik som 

en «kvante-bit») som en ny frihetsgrad og kvantemekanisk tunnelering kan overkomme mange av 

fysikkens begrensninger for dagens elektronikk, der lekkasjestrømmer og temperatureffekter setter en 

stopper for videre miniatyrisering etter Moores lov [28, 29].  

Tynne filmer muliggjør en rekke skreddersydde grenseflater og heterostrukturer ved å alternere tynne 

filmer av forskjellige materialer. Perovskitter åpner opp for mange mulige kombinasjoner av materialer 

for å få heterostrukturer med tilnærmet uendelig mange frihetsgrader innen tykkelse, kjemisk 
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sammensetning, fase, stresspåført deformasjon eller overordnet utforming. Å kombinere forskjellige 

materialer kan føre til bøying av ledningsbånd, gi tilgjengelige ladningsbærere eller magnetisk kobling 

mellom lag. Egenskaper kan dukke opp i grenselagene eller forsterke hverandre som en kaskade, som 

blant annet gjør at noen heterostrukturer viser gigantiske responser. Slik kan også kobling mellom blant 

annet strukturelle, magnetiske, elektriske og optiske egenskaper oppstå. Disse materialene kan være 

viktige for å forbedre og overkomme begrensninger for dagens teknologi, blant annet innen solceller, 

batterier og elektronikk. Utviklingen av nanostrukturelle elektroniske komponenter kan føre til videre 

miniatyrisering som dermed øker effektiviteten til elektronikk og gir større dataprosesseringskraft, og 

kan bli mulig gjennom forskning og utvikling av materialer og programmeringsmetoder [30]. 

Komponenter basert på kvantemekanikk og spinn kan være mer energieffektive og små komponenter 

vil potensielt trenge mindre råvarer, som også er utfordringer knyttet til dagens elektronikk. Verden blir 

mer digitalisert, og behovet for datakraft blir stadig mer sentralt når bruken av simuleringer kan løse 

utfordringer knyttet til forurensning, energi og helse [5, 28, 31, 32].     

2.4 RUTHENATER  

Ruthenium er et platinametall som kan ha oksidasjonstall fra 0 til +VIII, samt -II. Ruthenium har 

forskjellige oksider, hvorav RuO2 er stabilt som fast stoff [33]. Ruthenatene som er sentrale i dette 

prosjektet er strontiumruthenat (SrRuO3), kalsiumruthenat (CaRuO3) og lantanruthenat (LaRuO3), 

enhetscellene er gitt i Figur 11. De har alle ortorombisk enhetscelle som bulkmaterialer ved 

romtemperatur og er perovskitter av GdFeO3-type. SrRuO3 har romgruppen Pbnm, CaRuO3 og LaRuO3 

har romgruppen Pnma.  

   

(a) (b) (c) 
Figur 11 (a) SrRuO3 (ICSD: 65691), (b) CaRuO3 (ICSD: 69359), (c) LaRuO3 (ICSD: 75569). Alle har 

fire formelenheter og GdFeO3-forstyrrelse. Oksygenatomene i modellen har en reduksjonsfaktor på 0,5. 

RuO2 har potensialet til å være et godt elektrodemateriale på grunn av høy elektrisk ledningsevne og 

fører ikke til polarisasjonsutmattelse i nabomaterialer som er ferroelektriske. Polarisasjonsutmattelse 

betyr at ferroelektriske komponenter over tid blir dårligere til å veksle dipoler, og kan i noen tilfeller bli 

påvirket av å være i kontakt med lag som leder elektrisk strøm. Ruthenium er også kjent som en effektiv 

katalysator for en rekke kjemiske reaksjoner, både som metall og i oksid. Den er en effektiv 

oksidasjonskatalysator for reaksjoner som innebærer karbonmonoksid og nitrogenoksider (NOx-gasser), 

og kan dermed benyttes innen transport- og industrisektoren [34]. Lav termisk stabilitet og tendensen til 

å danne flyktige rutheniumoksider er et hinder, og gjør at RuO2 i praksis ikke egner seg til noen av de 

nevnte bruksområdene over 800 °C. Det har blitt gjort flere forsøk på å overkomme disse utfordringene, 

og komplekse oksider med ruthenium har blant annet høyere termisk stabilitet på grunn av 

perovskittstrukturen der ruthenium er fast bundet til oksygennettverket, og er derfor en mulige 

kandidater til bruk som elektrodematerialer [34, 35]. 
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Den elektriske ledningsevnen i komplekse oksider av ruthenium kommer av hybridisering mellom 4d-

orbitalene i ruthenium og 2p-orbitalene i oksygen gjennom RuO6-nettverket [35]. Ruthenater med 

perovskittstruktur (ARuO3) er sterkt påvirket av 4d-orbitalene fordi de er mer utstrakte enn 3d-

orbitalene, og en rekke fenomener har blitt observert i ruthenater som Jahn-Teller-effekt, orbitalordning 

og metall-isolator-overganger [36]. De er sterkt påvirket av uorden, og det gjør at det er vanskelig å 

forstå opphavet til forskjellige egenskaper og hvilken grunntilstand de har. Det er derfor veldig viktig å 

utvikle syntesemetoder for å lage ruthenater med så lite uorden som mulig. Å forstå og manipulere den 

magnetiske grunntilstanden er sentralt innen forskning på ruthenater med perovskittstruktur [2, 7, 37]. 

Et av de store problemene ved deposisjon av tynne filmer av ruthenater er tap av ruthenium underveis i 

form av flyktig RuOx (x = 3 eller 4) som blir betydelig for syntesetemperaturer over 700 °C. Dette gir 

filmer med rutheniumvakanser og stor grad av uorden i materialet. Flyktigheten til RuOx er mindre ved 

lavere temperaturer, men dette kan også gi tynne filmer med stor grad av uorden og feil. Fordelen med 

høyere temperatur er bedre krystallinitet og at termodynamikk kan utnyttes for å kontrollere 

oksygenstøkiometrien. Ikke-støkiometri av kationene har store konsekvenser på elektrisk transport. De 

beste nåværende resultatene av renhet for framstilling av tynne filmer av CaRuO3 og SrRuO3 er gjort 

med MBE [7]. 

2.4.1 STRONTIUMRUTHENAT  

Som bulkmateriale har SrRuO3 ved romtemperatur enhetscelledimensjonene a = 5,567 Å, b = 5,530 Å 

og c = 7,845 Å [25].  Som pseudokubisk perovskitt er enhetscelledimensjonene a = 3,93 Å [5]. Bulk 

SrRuO3 har flere strukturelle overganger, fra ortorombisk struktur ved romtemperatur til tetragonal 

struktur ved 547 °C og til kubisk struktur ved 677 °C. Den ortorombiske strukturen har BO6-oktahedre 

som er vippet i alle retninger, og den tetragonale roterer oktahederene rundt kun z-aksen [25]. Det er et 

dårlig metall ved økende temperatur, med god og tilnærmet isotropisk elektrisk ledningsevne. Det er 

foreslått at SrRuO3 gjennomgår spinnglassrelaterte4 magnetiske overganger før den blir ferromagnetisk 

[38]. SrRuO3 er det eneste blant 4d-innskuddsmetalloksidene som viser langtrekkende ferromagnetisk 

orden, og har en Curie-temperatur på TC ~ -113 °C. Det er foreslått at den magnetiske ordningen kommer 

fra superutvekslingskobling mellom oksygenatomene og rutheniumatomene i 

koordinasjonspolyedraene kombinert med en indirekte utvekslingsinteraksjon med strontiumionene, 

ettersom andre ruthenater ikke er ferromagnetiske. 4d-orbitalene har lavspinnskonfigurasjon, noe som 

betyr at det er ett uparet spinn og sterk krystallfeltsplitting fra oksygenorbitalene [39]. 

Reversert magnetisering oppstår når retningen av magnetisering i et fast stoff blir motsatt retningen til 

det påsatte feltet, og er en effekt som for det meste har blitt observert i ferrimagneter. Polykrystallinsk 

SrRuO3 viser også denne effekten, fordi SrRuO3 har stor enakset magnetokrystallinsk anisotropi. 

Magnetokrystallinsk anisotropi skyldes at krystallfeltet påvirker elektronene og spinn-bane-koblingen, 

så noen retninger har lettere for å bli magnetisert enn andre. For SrRuO3 innebærer dette en lettere 

magnetisering ned i ab-planet. Dette fører til at magnetiseringen ikke mettes, og i SrRuO3 kan 

reverseringen av magnetisering skje ved påsatt strøm eller ved lave temperaturer uten påsatt felt. 

Reversering av magnetisering har potensial til å utnyttes i magnetiske enheter og bedre forståelsen av 

magnetisk ordning innen kondenserte fasers fysikk [40]. 

Gjennom fremstilling av enkrystaller av SrRuO3 har man kunnet karakterisere egenskaper og funnet 

ferromagnetisk grunntilstand med TC = -109,5 °C, høy renhet, og elektriske egenskaper som tilsvarer 

sterkt korrelerende metallisk oppførsel [41, 42]. Enkrystaller av Sr2RuO4 er superledende med TC = 0,93 

 

4 spinnglass er magnetiske momenter i paramagnetisk ordning som er «fryst» i strukturen 
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K [20]. Enkrystaller av Sr1-xCaxRuO3 fra x = 0 til x = 1 gjennomgår flere magnetiske faseoverganger fra 

ferromagnet og paramagnet. Ved 1 at.% Sr-doping gir magnetiske korrelasjoner mellom Ru-

momentene, som videre kan gi en utvekslingsforbedret paramagnet, en uklar antiferromagnet eller en 

ferromagnet [20]. 

2.4.1.1 TYNNE FILMER AV STRONTIUMRUTHENAT 

Tynne filmer av SrRuO3 har vært den viktigste formen å undersøke egenskapene til dette materialet, i 

motsetning til enkrystaller som vanligvis er foretrukket. Det åpner opp for muligheten til å undersøke 

forholdet mellom struktur og egenskaper, noe som har vist seg å være svært sentralt for SrRuO3. Tynne 

filmer av SrRuO3 har vist å ha TC ~ -123 °C [25]. Det er mulig å lage stabilt SrRuO3 ved romtemperatur 

av de forskjellige strukturene som SrRuO3 gjennomgår som bulkmateriale ved å deponere ultratynne 

filmer eller på substrat med plandimensjoner og terminering som induserer riktig deformasjon (som 

DyScO3 for tetragonal SrRuO3). Tetragonal SrRuO3 har tilsynelatende høyere magnetisk anisotropi enn 

ortorombisk SrRuO3 [43]. Krystallstrukturen til de tynne filmene og transport av ladningsbærere 

avhenger sterkt av substratet. SrRuO3 er kompatibel med et mangfold av funksjonelle oksider, og danner 

blant annet kubiske, epitaksielle filmer på SrTiO3 med 0,64 % enhetscellekompresjon som blir en 

isolator [5, 25]. 

Eksperimentelle undersøkelser av tynne filmer av SrRuO3 ved Curie-temperaturen har vist 

magnetoresistans, og dermed en relasjon mellom magnetisme og transportegenskaper [1]. Økende 

innhold av oksygenvakanser fører til at Ru får en blanding av oksidasjonstallene +III+ og +IV og SrRuO3 

får en overgang til Sr2RuO4 og Sr4RuO6. Dette endrer Ru-O-Ru-båndene fra å være koblet i tre retninger 

i SrRuO3, til to retninger i Sr2RuO4 og til slutt uten Ru-O-Ru-bånd i Sr4RuO6 [44]. Tynne filmer av 

ferromagnetisk SrRuO3 kombinert med et annet ferromagnetisk materiale kan koples sammen gjennom 

et utvekslingsfelt. Utslaget på utvekslingsfeltet er direkte koblet til deformasjon i strukturen og 

tykkelsen (økt tykkelse, minkende utvekslingsfelt). SrRuO3 kombinert med en antiferromagnetisk 

overflate kan få en antiferromagnetisk interaksjon til å dukke opp når systemet avkjøles i magnetfelt, og 

et skift i hysteresekurven oppstår som et resultat av utvekslingseffekten. Disse egenskapene er 

stressinduserte og oppstår ikke i bulktilstanden [38].  

Tynne filmer av SrRuO3 har stort magnetisk moment og høy koersivitet, samt god elektrisk 

ledningsevne. Det gjør at SrRuO3 har potensial til å kunne brukes til et en rekke elektriske komponenter. 

SrRuO3 som elektrodemateriale har god elektrisk ledningsevne, høy termisk ledningsevne og stabilitet, 

og korrosjonsbestandig. SrRuO3 har gitterparametere som gjør at det kan kombineres med en rekke 

oksider som har perovskittstruktur, og muliggjør elektroniske oksidkomponenter som brytere, 

ferroelektriske lagringsenheter, ferroelektriske og multiferroiske tunneloverganger. SrRuO3 kan også bli 

ferromagnetiske metallelektroder til fremtidens spinntroniske enheter som tunneloverganger [2]. 

Tunneloverganger er enheter hvor et isolerende lag skiller elektrisk ledende eller magnetiske elektroder 

og fører til tunnelering av elektroner. De kan brukes til å forsterke signaler i detektorer eller dioder, eller 

magnetoresisiv random access memory (MRAM)  [28]. 

Som tidligere nevnt oppstår ofte en rekke strukturelle defekter og interdiffusjon ved fremstilling av 

tynne filmer ved høy temperatur. For SrRuO3 i elektrodematerialer, slik som metall-isolator-metall-

kondensatorer og metall-isolator-halvleder felteffekttransistorer, er potensiell grenseflatenedbrytning 

(interface degradation) mellom SrRuO3 og nabomaterialene en utfordring. Slike utfordringer kan unngås 

ved å senke deposisjonstemperaturen for fremstilling av tynne filmer av SrRuO3. Det er likevel en 

utfordring å deponere tynne filmer med god krystallinitet ved lav temperatur for mange teknikker, slik 

som for eksempel PLD. Fang et al. konkluderte i sitt arbeid at deposisjon av SrRuO3 som del av en 

lagdelt struktur med SrTiO3 med PLD er ideell ved 400 °C, og gir en tilfredsstillende SrRuO3-film og 
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et mindre tap av resistivitet. Elektriske komponenter kan forbedres ved å kombinere lav 

deposisjonstemperatur for å unngå defekter med muligheter for likevel å oppnå krystallinske tynne 

filmer [3]. 

Deposisjon av SrRuO3 ga betydelige mengder Ru-vakanser i oksygenatmosfære ved 1100 °C for 

bulkprøver og ved temperaturer over 700 °C for tynne filmer fremstilt med metallorganisk CVD. De 

strukturelle konsekvensene av Ru-mangel diskuteres fremdeles i litteraturen. Det forventes at Ru-

mangel fører til reduksjon av enhetscellen. Samtidig kan Ru-mangel også føre til forkortede Ru-O-

avstander, rotasjon av oksygenoktahederene og forskyvning av Sr mot Ru-vakansene slik at enhetscellen 

utvider seg. Sammenligning av tynne filmer av SrRuO3 som er støkiometriske fremstilt med MBE og 

Ru-fattige fremstilt med PLD har vist at Ru-mangel fører til at enhetscellen utvider seg ut av planet. 

Utvidet enhetscelle endrer korrelasjonen mellom elektronene, som ved krystallisering over 700 °C ga 

økt elektrisk resistivitet. I tillegg til Ru-vakanser er varmebehandling ved høy temperatur etter 

deposisjon også knytet til diffusjon og dannelsen av en grenseflate [45]. Undersøkelser av SrRuO3 på 

LaAlO3-substrater fremstilt med PLD av Gao et al. følger to temperaturavhengige deformasjon-

relaksjon-tendenser. Dannelsen og reduksjon av dislokasjoner ved høy temperatur og vipping av 

krystallplan ved lavere temperaturer. For disse undersøkelsene ble tynne filmer av SrRuO3 deponert ved 

temperaturer mellom 800 – 900 °C, som kan være et påskudd for å utforske syntesemetoder som foregår 

ved lavere temperaturer. Dislokasjoner som dannes påvirker flere egenskaper knyttet til 

ladningstransport og er derfor nødvendige å kontrollere [46]. Å forhindre at de i utgangspunktet dukker 

opp i strukturen er gunstig for å forsikre seg mot at de blir værende igjen i strukturen etter nedkjøling. 

Overflatestabiliteten til tynne filmer av SrRuO3 (~ 4 nm) med PLD ved 700 °C på TiO2-terminert 

SrTiO3-substrater har blitt utforsket Shin et al. for lengre lufteksponering etter deposisjon (>1 dag) og 

variasjon i påfølgende varmebehandling. Overflaten var jevn og viste ikke tegn til å bli uordnet ved 

lufteksponering, noe som er høyst uvanlig for et innskuddsmetalloksid, men små partikler av 

hydrokarbonforurensninger. Disse forurensningene forsvant med varmebehandling over 300 °C. 

Varmebehandling i høyt vakuum (<10-7 Torr) ved temperaturer ned til 100 – 200 °C viste tegn til å skape 

uorden i overflatemorfologien. Ved 300 °C begynte desorpsjon av CO2, SrO, Ru og O2 fra 

overflatelagene, noe som førte til betydelige mengder defekter. Ved 600 – 700 °C ble ruthenium redusert 

og dannet faser av Sr2RuO4 og ruthenium(0). Varmebehandling i oksygengass-ozon-atmosfære (~10 

mTorr, 7 % ozon) 300 °C fjernet hydrokarbonforurensningene uten å endre overflaten, og ingen tegn til 

dekomponering til ~ 700 °C. De tynne filmene som ble behandlet i oksygenholdig atmosfære ble ikke 

utsatt for forurensninger og var stabile ved varmebehandling i høyt vakuum til ~ 800 °C [47].  

Tynne filmer av SrRuO3 har blitt deponert med metallorganisk kjemisk gassdeposisjon (MOCVD) med 

Ru(thd)3, oksygengass og Sr(thd)2 ved 550 – 750 °C på LaAlO3(100)-substrater. SrRuO3 besto av én 

fase og 50 at.% mellom Sr og Ru ved 700 – 750 °C, og ble mer polykrystallinsk med synkende 

deposisjonstemperatur [48].  

2.4.2 KALSIUMRUTHENAT 

Kalsiumruthenat har lignende kjemiske og strukturelle egenskaper som SrRuO3, med 

enhetscelledimensjonene a = 5,524 Å, b = 7,649 Å, og c = 5,354 Å (ICSD: 69359). CaRuO3 har 

perovskittstruktur av GdFeO3-type med større grad av forstyrrelse enn SrRuO3 siden Ca-ionene er 

mindre enn Sr-ionene. Dette påvirker vinkelen på båndene mellom Ru-O-Ru, og dermed magnetiske og 

elektriske egenskaper. CaRuO3 har ikke langtrekkende magnetisk orden og er kjent som en paramagnet 

[2]. En forklaring på dette er smalere d-bånd i CaRuO3 som hindrer magnetisk ordning, men som likevel 

er bredt nok til at CaRuO3 har metallisk ledningsevne. Utenom dette er de magnetiske egenskapene er 

ikke så tydelige og mye tilsier at de kun kan undersøkes ved lave temperaturer siden CaRuO3 er 
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paramagnetisk ned til 1 K [38, 49]. CaRuO3 er trolig også et dårlig metall, men den elektriske 

ledningsevnen hos CaRuO3 følger andre fysiske prinsipper ved lav temperatur enn SrRuO3 [50]. CaRuO3 

er trolig i nærheten av en faseovergang til elektrisk ledningsevne som SrRuO3 ved lav temperatur og 

magnetisk ordning, noe som støttes gjennom forsøk med dopinginduserte faseoverganger. [20]. 

2.4.2.1 TYNNE FILMER AV KALSIUMRUTHENAT 

Kalsiumruthenat er kjent som en paramagnet til 1 K, likevel finnes rapporter om forskjellige mulige 

magnetiske faser i tynne filmer av kalsiumruthenat. Antiferromagnetisme, paramagnetisme uten 

spinnglass-oppførsel, ferromagnetiske tilstander og spinnglass med dominante antiferromagnetiske 

interaksjoner over korte distanser. Dette tyder på forskjellige komplekse, magnetiske interaksjoner 

mellom Ru4+-ionene [36]. Hvilken magnetisk grunntilstand som er riktig er fremdeles en kilde til 

uenighet, men flere forskere er enige om at CaRuO3 er på kanten av å etablere magnetiske korrelasjoner. 

CaRuO3 befinner seg i nærheten av et kvantekritisk område som separerer systemer som er 

ferromagnetiske og som viser samme transportegenskaper som metaller og SrRuO3, og systemer som er 

antiferromagnetiske og preget av sterke korrelasjonseffekter når temperaturen går mot 0 K [2]. 

CaRuO3 og SrRuO3 har lignende elektrisk struktur og korrelasjoner, og hovedforskjellene i magnetiske 

og elektriske egenskaper mellom dem ligger i at SrRuO3 har større vinkel mellom Ru-O-Ru båndene på 

grunn av forskjellig størrelse på ionene. Det er foreslått at kjemisk substitusjon på Ca- og Ru-plassene 

eller strukturell deformasjon kan føre til en faseovergang til ferromagnetisme. Noen forsøk har vist at 

det er vanskelig å substituere uten å indusere en metall-isolator-overgang, andre forsøk har vist at å 

substituere Cr på Ru-plasser fører til ferromagnetisme. Ved å påføre strekkdeformasjon gjennom 

deposisjon av CaRuO3 på et SrTiO3-substrat er det mulig å observere ferromagnetisme med magnetisk 

moment skalerbart med påført stress, og større enn ved substitusjon. Kompresjonsdeformasjon 

(compressive strain) ser ikke ut til å påvirke de magnetiske egenskapene [2]. CaRuO3 har tidligere blitt 

framstilt med lasersputtring, PLD og MBE, men ikke med ALD [7, 11, 37]. 

2.4.3 LANTANRUTHENAT  

Lantanruthenat, LaRuO3 har enhetscelledimensjonene a = 5,685 Å, b = 7,890 Å og c = 5,546 Å (ICSD: 

75569) ved romtemperatur. Den representerer et av de få kjente tilfellene av ruthenium med 

oksidasjonstallet +III (i motsetning til +IV) i et oksygengitter, og var derfor utfordrende å fremstille uten 

substitusjoner i lengre tid. LaRuO3 har antiferromagnetiske egenskaper, samt lav resistivitet og positiv 

temperaturavhengighet, noe som tyder på at egenskapene ligner dårlige metaller.  [34, 42]. LaRuO3 har 

ikke blitt like undersøkt som ruthenater med alkalimetaller, som Sr og Ca. En rekke rutheniumholdige 

materialer har en tendens til å danne rutheniumfattige forbindelser som svekker deres elektriske 

ledningsevne, som RuO2, SrRuO3 og BaRuO3. LaRuO3 er stabil uten å danne rutheniumvakanser, selv i 

reduserende atmosfære, og har derfor høy elektrisk ledningsevne [35]. LaRuO3 har katalyserende 

egenskaper med lavt spesifikt overflateareal og høy termisk stabilitet. LaRuO3 har 

temperaturbegrensning på rundt 1000 °C, fungerer dårlig i oksygenrike atmosfærer på grunn av 

rutheniumoksidasjon og er ikke veldig robust over tid [34]. LaRuO3 har blitt fremstilt gjennom 

faststoffsyntese og fellingsreaksjoner, og danner kvartere oksider med strontium i LaxSr1-xO3 for alle 

verdier av x, men ferromagnetisme forsvinner drastisk med økende lantaninnhold. I LaxSr1-xO3 

substituerer av La3+ (1,18 Å) med Sr2+ (1,25 Å) og Ru3+ (0,68 Å) med Ru4+ (0,62 Å) [42]. 

2.4.3.1 TYNNE FILMER AV LANTANRUTHENAT 

Tynne filmer av LaRuO3 har blitt framstilt gjennom mikrobølgeplasmaforbedret CVD (PECVD) med 

La(thd)3 ved 160 – 180 °C og Ru(thd)3 ved 220 – 240 °C med O2. Ved en relativ tilførsel på La/Ru = 
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1,6 mellom forløperne ble støkiometriske LaRuO3-filmer av én fase med (200)-orientering oppnådd på 

amorft kvartssubstrat. Filmene hadde metallisk ledningsevne [35]. 

2.5 FERRATER 

Jern kan ha oksidasjonstall fra -IV til +VI og er dermed veldig fleksibel for kjemiske bindinger og 

konfigurasjoner [51]. Det finnes flere perovskitter av innskuddsmetaller som viser både langtrekkende 

elektrisk og magnetisk ordning, og representerer hoveddelen av perovskittmaterialene som viser 

multiferroisme. Komplekse oksider med jern kan ha et mangfold av ulike magnetiske og elektriske 

egenskaper utfra hvilken spinntilstand jernionene er i og avstand til oksygenatomene. 3d-elektronene 

kan i perovskitter føre til sterkt elektrisk felt, og ferromagnetiske eller ferroelektriske faser kan variere 

med doping på A-plassene [5]. Ferratene undersøkt i dette prosjektet er lantanferrat (LaFeO3) og 

strontiumferrat (SrFeO3), og enhetscellene deres er vist i Figur 12. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
Figur 12 Enhetscellen til (a) LaFeO3 med 4 formelenheter (ICSD: 84941) og (b) SrFeO3 (ICSD: 92335). 

2.5.1 LANTANFERRAT 

Lantanferrat er en G-type antiferromagnet med TN ~ 740 K og Mott-isolator ved romtemperatur [27]. 

LaFeO3 har ortorombisk enhetscelle, romgruppe Pbnm og enhetscelledimensjoner a = 5,552 Å, b = 

7,843 Å og c = 5,563 Å. LaFeO3 er en GdFeO3-type perovskitt med stor vinkel mellom Fe-O-Fe-

båndene. Ved økende temperatur får LaFeO3 betydelig elektrisk ledningsevne, og blir kubisk ved 980 

°C. De pseudokubiske parameterne er a ≈ 3,93 Å [52]. Når LaFeO3 har oksygen i overskudd eller 

underskudd påvirker det elektrisk ledningsevne, hvor overskudd av oksygen gir p-type ledningsevne og 

underskudd av oksygen gir n-type ledningsevne [12]. Multiferroisk oppførsel hos LaFeO3 har blitt 

observert. Magnetisk ordning ble konstatert gjennom målinger av susceptibilitet mot temperatur og ikke-

lineær magnetisk hysterese, samt ferroelektrisk hysterese og høy resistivitet (sammenlignbart for en 

båndgapisolator). I et multiferroisk materiale blir dielektrisk konstant påvirket av magnetisk ordning 

som oppstår i magnetfelt, dette er observert for LaFeO3 [53]. 

LaFeO3 har fått mye oppmerksomhet på grunn av sitt potensial som katodemateriale i en 

oksidbrenselcelle (solid oxide fuel cell) [54]. LaFeO3 er mer egnet med Y2O3-dopet ZrO2 ved høye 

temperaturer enn LaMnO3, som er et mer utberedt katodemateriale. I tillegg kan LaFeO3 egne seg som 

en gassensor med følsomhet for karbonmonoksid, vann, alkoholer, hydrokarboner, oksygen og 

nitrogendioksid [12]. LaFeO3 blir, i likhet med mange innskuddsmetalloksider, påvirket av ytre press. 

Det oppstår magnetisk kollaps ved at krystallfeltet øker og fører til lavspinnkonfigurasjon, bredere 
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elektronbånd og halvleder-isolator-overgang. Det mangler detaljerte studier av de strukturelle 

faseovergangene til LaFeO3, men andre ferrater med sjeldne jordarter (R = Nd, Pr, Y, Lu og Eu) har 

trykkindusert isostrukturelle faseoverganger. Simuleringer viser til at LaFeO3 potensielt har 

isostrukturell faseovergang også, samt metall-isolator-overgang [54]. 

2.5.1.1 TYNNE FILMER AV LANTANFERRAT 

Tynne filmer av LaFeO3 danner forskjellige strukturelle domener på SrTiO3, som er et kubisk substrat. 

De antiferromagnetiske domenene er av samme størrelse og form som de strukturelle domene ifølge 

undersøkelser gjort med fotoemisjon-elektronmikroskopi (PEEM) [52]. Tynne filmer av LaFeO3 har 

tidligere blitt fremstilt med en rekke forskjellige metoder, blant annet med ALD, og kan ha forskjellige 

mikrostrukturer avhengig av synteseparameterne [12]. Tynne filmer av LaFeO3 har blitt undersøkt i en 

rekke heterostrukturer for å utforske nye magnetiske faser eller muligheter for transport av 

ladningsbærere. I grenseflaten mellom de to antiferromagnetene LaFeO3 og LaCrO3 oppstår 

ferromagnetisme gjennom superutveksling mellom Fe3+ og Cr3+. Mellom antiferromagnetene LaFeO3 

og YMnO3, som burde ha antiferromagnetisk-ferromagnetisk-kobling, oppstår ferrimagnetisme [55]. 

2.5.2 STRONTIUMFERRAT 

Strontiumferrat, SrFeO3, har ved romtemperatur romgruppen Pm-3m og er kubisk med 

enhetscelledimensjoner på a = 3,851 Å. I SrFeO3 har jern oksidasjonstall +IV, noe som er uvanlig for et 

jernion i et oksygenoktaeder og gjør det utfordrende å fremstille. SrFeO3 har mange strukturelle likheter 

med LaMnO3, Fe4+ i SrFeO3 har samme høyspinnkonfigurasjon som Mn3+ i LaMnO3. LaMnO3 er et 

materiale som er kjent for kolossal magnetoresistans. Magnetoresistans innebærer at påsatt magnetfelt 

fører til en endring i elektrisk resistans i et materiale, og ved kolossal magnetoresistans (CMR) kan den 

elektriske resistansen synke med så mye som tre dekader for perovskitter som La0,7Ca0,3MnO3 [5, 56]. 

Det er veldig store forskjeller på de observerte egenskapene hos LaMnO3 og SrFeO3. LaMnO3 er en 

Mottisolator, har orbitalordning og antiferromagnetisme, SrFeO3 metallisk ledningsevne ned til lave 

temperaturer og magnetiske momenter som er orientert i en spiral med TN ~ -166 °C. Noe av grunnen 

til dette skyldes den sterkt kovalente naturen til båndet mellom Sr og Fe [57, 58]. 

Ved synkende oksygeninnhold kan materialet få nye egenskaper siden jern får blandet valenstilstand. 

SrFeO3-δ gjennomgår en rekke faseoverganger og får egenskaper som magnetoresistans (fra overganger 

i magnetisk ordning), til ladningsordning og videre til magnetisk uorden. Reduksjon av jern kan føre til 

flere ordnede perovskitt-relaterte strukturer som Sr4Fe4O11, Sr3Fe2O6 og Sr2Fe2O5. Sr8Fe8O23 har 

faseovergangen fra høytemperatur tetragonal struktur til lavtemperatur monoklin struktur ved T = 348 

°C, som stammer fra ladningsordning på Fe-undergitteret og er assosiert med en metall-isolator-

overgang [59]. Egenskaper som dukker opp ved synkende oksygeninnhold inkluderer ferroelektrisitet 

og katalysert dekomponering av nitrobenzen med UV-stråling [60]. SrFeO3-δ som bulkmateriale har 

tidligere blitt fremstilt med forbrenningsreaksjon, der jern fikk blandede valenstilstander [61]. 

2.5.2.1 TYNNE FILMER AV STRONTIUMFERRAT 

Tynne filmer av strontiumferrat er antiferromagnetiske ved lave temperaturer og en Néel-temperatur på 

TN = -139 °C. SrFeO3 har metallisk resistivitet, men gjennomgår en overgang til halvleder-aktig 

resistivitet ved så lite som 1% oksygenvakanse-innhold. Ved synkende oksygeninnhold er SrFeO3 en 

halvleder av p-type og kan dermed ha en rekke bruksområder som elektroder, gassensor og brenselceller. 

SrFeO3 har blitt fremstilt med blant annet PLD og ALD [12, 60, 62]. Tynne filmer av SrFeO3 med PLD 

på (LaAlO3)0,3(SrAl 0,5Ta0,5O3)0,7 (LSAT) fikk metallisk ledningsevne og på SrTiO3(100) ble en 

halvleder på grunn av stor strekkdeformasjon fra substratet [58].      
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3 METODER 

3.1 ATOMLAGSDEPOSISJON 

I ALD blir tynne filmer fremstilt på en ønsket overflate (substratet). Substratet blir utsatt for separate, 

alternerende sekvenser av gassfasespecies (forløpere) som reagerer selvbegrensende. Det betyr at den 

danner kjemiske bindinger med overflaten og ikke med seg selv. En binær syklus består av fire deler; 

(1) pulsing av forløper med et metallsenter omringet av ligander, (2) et rensesteg med inert gass, (3) 

pulsing av en ny forløper eller samreaktant som ofte er et mindre molekyl som anionkilde (og uten 

metallioner), og (4) et nytt rensesteg med inert gass. Den inerte gassen kan for eksempel være 

nitrogengass eller argongass. Pulsing av en forløper og påfølgende rensing gir en delsyklus. Mengden 

stoff som fester seg til overflaten etter hver syklus gir vekst for hver syklus (growth per cycle, GPC) sier 

noe konkret om vekstmekanismer [63]. En syntese med to forløpere kalles et binært system. Ved å 

kombinere flere sykluser danner man supersykluser som kan brukes til å deponere tynne filmer med 

flere metallioner som for eksempel komplekse oksider. 

En av de tidligste ALD-prosessene utviklet var for aluminiumoksid, Al2O3, av forløperne 

trimetylaluminium (TMA) og vann. Prosessen har siden blitt grundig undersøkt og brukes derfor som 

et klassisk eksempel på en ALD-prosess. Ved prosessens første steg reagerer vann med metalloksidlaget 

på substratet ved at et proton fra vannmolekylet reagerer med et oksygenatom i oksidet og resten av 

vannmolekylet (en hydroksidgruppe) reagerer med metallionet. Dermed sitter en hydroksidgruppe på 

alle de aktive plassene på overflaten og danner et jevnt lag [64]. Aluminiumatomene i TMA-molekylet 

fester seg til oksygenatomene i hydroksidgruppene, og mister en ligandgruppe som metangass. Så renses 

reaksjonskammeret for gjenværende forløpermolekyler med inert gass. Deretter pulses vann igjen, hvor 

hydroksidgruppene fra vannmolekylene tar plassen til metylgruppene på aluminiumionet. 

Metylgruppene blir frigjort som metangass, og det dannes et nytt hydroksidlag. Etter rensing av systemet 

med nitrogengass, befinner man seg ved utgangspunktet igjen. Prosessen har submonolag på 

gjennomsnittlig 1,1-1,3 Å (av teoretisk tykkelse på 1,8 Å) ettersom TMA-molekylets utstrekning 

begrenser hvor tett de kan plasseres på overflaten [6]. Denne prosessen er skjematisk illustrert i Figur 

13 [65]. 
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Figur 13 Binær ALD-prosess av Al2O3 med TMA og vann, hvor de forskjellige stegene vises med 

forløpere og biprodukter. Hentet fra [65] 

Hver forløper er adskilt fra hverandre og bringes til reaksjonskammeret, hvor de skal reagere uten 

dekomponering med substratet og ikke med andre forløpermolekyler. Den inerte gassen brukes til å 

transportere forløpere separat til reaksjonskammeret ved et system av ventiler. De fleste tynne filmer 

deponert med ALD er amorfe, men kan varmebehandles etter deposisjon for å gi epitaksielle og 

krystalline filmer. På denne måten kan deposisjonstemperaturen holdes lav [66]. Forskning på oksider 

med ALD er utbredt, og er blant temaene det publiseres mest om [9]. ALD åpner for å produsere 

halvlederkomponenter av forskjellige materialer i én prosess. Slik kan man i fremtiden erstatte mange 

av stegene i nåværende prosesser, noe som kan spare tid og ressurser, samt begrenser eksponering for 

forurensninger. Men før dette er mulig, er det behov for å utvikle og optimalisere synteserutene for de 

ulike materialene. Utfordringer med ALD kan være feil ved utstyret eller ikke-ideell vekstoppførsel fra 

forløpere. Alle stegene i en ALD-prosess påvirker resultatene, fra håndtering av substrater og forløpere 

til gasslinjer og feil på reaktoren, og kan påvirke reproduserbarheten [66]. 

3.1.1 FORLØPERE 

Forløperne skal tilføre ønskede grunnstoffer i den tynne filmen og danne kjemiske bindinger med 

tilgjengelige overflatemolekyler. Det finnes to hovedkilder til metallioner; uorganiske og organiske. 

Forløper har stor innvirkning på reaktivitet, avfallsprodukter og reaksjonsmekanismer, men også mulige 

forurensninger i filmen [67]. Forløpermolekylenes størrelse og form dikterer hvor nært de klarer å 

adsorbere på overflaten siden ligander fører til sterisk hindring og gjør at mange av overflates mulige 

adsorpsjonsplasser blir utilgjengelige. Dermed blir bare en liten andel av et enkeltlag av species, et såkalt 

monolag, deponert ved hver forløperpuls [6]. Under ideelle vekstbetingelser har ikke pulsetid eller 

mengden av forløperen særlig innvirkning på GPC [68]. I dette prosjektet har spesielt β-diketonater der 

metallsenterne har ligander av 2,2,6,6-tetrametylhepta-3,5-dionato (thd) vært sentrale. Ved å se på 

båndlengder og vinkler kan man estimere hvor stor sterisk hindring forskjellige forløpermolekyler har, 
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for Ca(thd)2 og Sr(thd)2 har den adsorberte liganden en omtrentlig estimert diameter på 850 pm. I Figur 

14 (a) er utseendet på thd-liganden og (b) adsorbert Ca(thd)2 med elektrostatisk bindingsstyrke fra [68]. 

 
 

(a) (b) 
Figur 14 (a) thd-ligand, 2,2,6,6-tetrametylhepta-3,5-dionato. (b) adsorbert kalsium med en thd-ligand og 

dens elektrostatiske bindingsstyrke. Hentet fra [68]. 

I oksider brukes hovedsakelig oksygenforløperne vann, ozon og oksygenplasma. Ozon er veldig reaktivt 

og egner seg spesielt når man benytter seg av metallkilder av store molekyler. Dessverre kan ozon 

rekombinere med adsorberte oksygenatomer på overflaten, og danne oksygenmolekyler som desorberer. 

Noen overflater katalyserer denne reaksjonen, og blant dem er Fe2O3 og platinametalloksider. Prosessen 

er sterkt temperaturavhengig [69]. Det finnes mange andre oksygenkilder som er mindre reaktive, som 

oksygengass (O2) eller alkoholer [11]. Bindingsenergiene i oksygengass er større enn i ozon slik at en 

dekomponering blir den eksoterme reaksjonen 

1

3
𝑂3 →

1

2
𝑂2 ;  ∆𝐻 = −143 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Gode forløpere skal reagere effektivt med substratet, ha godt damptrykk ved moderat temperatur, ikke 

dekomponere og helst være både lette å håndtere og ikke-giftige. For industrielle formål er også pris og 

tilgjengelighet viktig [11]. 

3.1.2 SUBSTRAT 

Substratet og eventuell overflatebehandling har stor innvirkning på ALD-vekstmekanismer. GPC kan 

variere de første syklusene i en ALD-prosess fordi antallet adsorpsjonsplasser, og dermed metning av 

overflate og tettpakking av species, ikke har stabilisert seg [66]. Selvbegrensende adsorpsjon av 

forløpermolekyler til overflaten av substratet må være irreversibel og mettet for å oppfylle kravene om 

å gi en uniform tynn film uavhengig substratets geometri. Figur 15 illustrerer forskjellige typer 

adsorpsjon med mengde stoff adsorbert som en funksjon av tid; (a) mettet og irreversibel adsorpsjon, 

(b) mettet og reversibel adsorpsjon, (c) mettet og kombinert irreversibel og reversibel adsorpsjon, (d) 

ikke-mettet og irreversibel adsorpsjon, og (e) irreversibel adsorpsjon uten fullstendig metning. Noen 

ALD-prosesser avviker fra det ideelle bildet av adsorpsjon og lineær vekst, og har selvbegrensende vekst 

med komplekse vekstmekanismer [11]. Nukleeringsvansker og dannelse av «øyer» istedenfor lag er 

vanlig utfordring i ALD-prosesser som kombinerer substrat og film av forskjellig natur (for eksempel 

metall på oksid). Overflater uten adsorpsjonsplasser kan brukes for område-selektive ALD-prosesser 

[11]. 
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Figur 15 forskjellige typer adsorpsjon med mengde stoff adsorbert som en funksjon av tid. (a) mettet og 

irreversibel adsorpsjon. (b) mettet og reversibel adsorpsjon. (c) mettet og kombinert irreversibel og 

reversibel adsorpsjon. (d) ikke-mettet og irreversibel adsorpsjon. (e) irreversibel adsorpsjon uten 

fullstendig metning. Reprodusert fra [11]. 

3.1.3 ALD-TEMPERATURVINDUET 

Hver ALD-prosess er unik og temperaturen som trengs for å oppnå selvbegrensende vekst kan være 

forskjellig. Ved å kartlegge temperaturavhengighet og GPC for reaksjoner finner man hvilket område, 

eller vindu, der GPC er tilnærmet uavhengig av temperaturen og veksten er selvbegrensende. Lav 

temperatur kan gi lav reaktivitet eller forløpere som kondenser på overflaten, slike reservoarer kan gi 

ukontrollert vekst. For høy temperatur kan føre til at forløpermolekylene løsner fra overflaten 

(desorpsjon) eller dekomponering av forløpermolekyler i gassfase [6, 8, 63]. Dekomponering av 

forløpere kan gi forurensninger i filmen [11]. Prosessen for Al2O3 av TMA og vann har et stort 

temperaturvindu og kan gi filmer med forskjellig deponert struktur [64]. I Figur 16 er en modell for et 

temperaturvindu for ALD og forskjellige konsekvenser forløpertilførsel og temperatur kan gi. Det er 

ikke alle ALD-prosesser som har et slikt temperaturvindu, men likevel selvbegrensende 

overflatereaksjoner. 
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Figur 16 ALD-vinduet, hvor GPC er temperaturavhengig og veksten dermed er selvbegrensende. Lav 

temperatur kan gi lav reaktivitet eller forløpere som kondenser på overflaten. For høy temperatur kan 

føre til at forløpermolekylene løsner fra overflaten (desorpsjon) eller dekomponering av 

forløpermolekyler i gassfase. Reprodusert fra [6]. 

3.1.4 TERNÆRE PROSESSER  

I dag brukes ALD hovedsakelig for binære systemer, men det er økende interesse for prosesser som 

involverer flere metallioner slik som dopede materialer, ternære og kvartære materialer. Den mest 

utberedte måten å lage ternære ALD-systemer er å kombinere sykluser fra binære systemer til såkalte 

supersykluser, for eksempel oksid A og oksid B for å danne ABO3. Det kan være utfordrende ettersom 

det ikke er gitt at et ternært system fungerer selv om de to binære prosessene fungerer hver for seg. 

Temperaturvinduet for den ternære prosessen kan være forskjellig fra de to binære prosessene hver for 

seg, og har gjerne et smalere eller manglende ALD-vindu. Denne framgangsmåten kan gi god kontroll 

på den kjemiske sammensetningen ved at man kan variere hvor mange sykluser som skal deponeres 

etter hverandre. Slik kan man designe ternære, dopede, kvaternære og kvinternære systemer [10]. 

I teorien kunne supersykluser fulgt «blandingsloven» (the rule of mixtures), der vekstraten og 

sammensetningen ville vært en lineærkombinasjon av vekstraten og atomtettheten for hver av de binære 

syklusene, samt relativt forhold mellom dem i supersyklusen. Dette er basert på antagelsen om at de 

binære syklusene ikke endres når de kombineres i en supersyklus. I praksis stemmer ikke dette, med 

flere ternære og kvartære systemer som avviker fra blandingsloven. Reaksjonene for de binære 

prosessene blir helt annerledes i et ternært system, noe som vil gi andre temperaturbetingelser for 

selvbegrensende vekst og reaksjonskinetikk. For ternære prosesser er vekstraten ofte lavere enn det som 

er forventet utfra de binære syklusene de er bygget opp av, og sammensetningen kan også ha avvik på 

grunn av forskjellige nukleeringseffekter og forløper-ligand-interaksjoner. På grunn av forskjellig vekst 

per syklus er det nødvendig å justere mengden av de forskjellige som skal pulses for å oppnå ønsket 

støkiometri [10]. 

Gjennom omfattende arbeid på ternære oksider har Nilsen et al. Utformet en formel for forholdet mellom 

kjemisk sammensetning og pulseforholdet. Formelen tar utgangspunkt i dekningsgraden av atomer 

deponert på overflaten for hver syklus fremfor vekstraten for de binære oksidene hver for seg. Den 

kjemiske sammensetningen utrykket som mengden av oksid A er gitt ved 
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Der UA og UB er overflateutnyttelseskoeffisientene (i mol/m2syklus). På denne måten må man ikke gjøre 

antagelser om tettheten til de forskjellige komponentene fordi veksten er gitt ved tettheten av atomer 

deponert fremfor tykkelse. Det er behov for å bruke flere karakteriseringsmetoder for å finne 

overflateutnyttelseskoeffisientene med denne fremgangsmåten, men gir mer korrekte resultater for 

filmvekst [10]. Så det er likevel mulig å skreddersy supersykluser etter ønsket sammensetning ved å 

endre (1) forhold mellom antallet binære sykluser eller (2) det totale antallet sykluser i en supersyklus. 

Å kombinere binære oksider kan innebære at oksid A gror bedre på oksid B enn hva oksid B gror på A. 

Nukleeringsforsinkelse eller økning av tetthet i aktive plasser vil føre til at filmen får i underskudd eller 

overskudd av species [10]. 

Ønsket etter å lage materialer med høy dielektrisk konstant (høy-κ-materialer) har vært en pådriver for 

å utvikle prosesser av ternære oksider med ALD. SrTiO3 har høy dielektrisk konstant og stort potensial 

for bruk innen mikroelektronikk, men begrenset suksess i ALD-prosesser på grunn av utfordrende Sr-

forløperkjemi. Det har igjen fremmet utviklingen av andre materialer med høy dielektrisk konstant, 

spesielt lantanoider. LaAlO3 har vært i søkelyset siden det danner en stabil struktur på silisium [11]. I 

Figur 17 kan man se en oversikt over hvilke grunnstoffer som har blitt deponert som del av ternære 

oksider med ALD og i kombinasjon med hvilke andre grunnstoffer. Rødfargen indikerer om et 

grunnstoff har blitt deponert i som del av mange ternære prosesser [10]. 

 

Figur 17 Oversikt over kationer som har blitt deponert som del av ternære oksider med ALD, og 

kationene som har blitt deponert sammen. Rødfargen indikerer om et grunnstoff har blitt deponert med 

mange andre. Hentet fra [10]. 

Ruthenium har kun blitt deponert i ett ternært oksid, nemlig med aluminium i RuAlyOx. Målet med dette 

prosjektet er å utforske synteseruter for SrRuO3, men også undersøke LaRuO3 og CaRuO3, med thd-

forløpere. Det ikke er noen rapporterte ALD-prosesser for disse materialene [10]. Lantan har blitt 

deponert som del av en rekke ternære oksider med ALD, og kan dermed være en god kandidat for en 

vellykket prosess. Strontium og kalsium har blitt deponert i ternære oksider med ALD også, men har 
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utfordrende kjemi og problemer med forurensninger, som vi kommer nærmere inn på i senere avsnitt. I 

tillegg vil også de ternære oksidene LaFeO3 og SrFeO3 deponeres for sammenligningsgrunnlag, og ta 

utgangspunkt i ALD-prosessene med thd-forløpere som allerede eksisterer for disse to materialene. 

3.1.4.1 PROSESSER MED RUTHENIUMFORLØPERE 

Ruthenium og andre platinametaller (som Ir, Pt, Rh, Pd) er katalytisk aktive for dissosiasjon av O2 til 

atomært oksygen, noe som gjør at oksygengass blir en mer reaktiv oksygenkilde for disse prosessene. 

Ingen har lykkes i å deponere RuO2 med O3 fordi både metallisk Ru og RuO2 blir etset av O3 og danner 

RuO4, som er veldig flyktig. Andre edle metaller som Ir, Rh og Pt har blitt deponert med O3. Generelt 

har disse prosessene forsinket nukleering på titalls sykluser før veksten er konstant siden de ikke er 

katalytisk aktive med O3 [11]. 

Deposisjon av ruthenium-metall med ALD har blitt gjort med en rekke forløpere, blant annet Ru(Cp)2, 

Ru(thd)3 og RuO4. Samreaktanter som oksygengass, ammoniakk, og hydrogengass alene eller i 

kombinasjon med nitrogen- eller oksygengass har blitt brukt. Den første ALD-prosessen med ruthenium 

var for å danne rutheniummetall, og brukte forløperne Ru(Cp)2 og O2. Undersøkelser av Ru(Cp)2-O2-

prosessen har avslørt at biproduktene CO2 og H2O blir dannet under begge forløperpulsene, som tyder 

på at i tillegg til at hydrokarbonligandene til Ru-forløperen blir oksidert, så finnes det også adsorberte 

oksygenatomer på overflaten som reagerer med påfølgende metallforløperpuls. Lignende mekanismer 

har også blitt funnet for tilsvarende prosesser som involverer edle metaller og O2. Kvartskrystall 

mikrobalanse (QCM) har vist at mengden oksygenatomer etterlatt på sjiktoverflaten tilsvarer 2 – 3 

monolag, noe som støtter formasjonen av suboverflate-oksygen, og som ser ut til å være unikt for 

rutheniumprosesser. Mengden oksygendefekter i de ferdige tynne filmene ligger gjerne på under 1 at.%, 

og det viser at den atomære oksygenet som dannes på overflaten under O2-pulsene blir nesten fullstendig 

oppbrukt i de påfølgende reaksjonene med hydrokarbonligandene [11]. 

Aaltonen et al. deponerte tynne filmer av metallisk, polykrystallinsk ruthenium med Ru(thd)3 og 

oksygengass på substrat med iridiumlag ved 250 °C med GPC 15 pm/syklus, og på Al2O3 ved 

temperaturer over 325 °C med GPC 33 pm/syklus [70]. Filmene var av dårligere kvalitet enn filmene 

med Ru(Cp)2 og oksygen. Øvre temperaturgrense for deposisjoner med Ru(thd)3 er 450 °C fordi 

forløperen begynner å dekomponere [71]. Begge disse eksemplene brukte samme reaktortype som i 

dette prosjektet. 

RuO2 har blitt deponert på silisiumsubstrater med bis(etylsyklopentadienyl)ruthenium(II) (Ru(EtCp)2) 

og bis(2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptanedionato)(1,5-syklooktadien)ruthenium(III) (Ru(thd)2(cod)), begge 

med O2. Kwon et al. brukte oksygengass og argongass i et blandeforhold på 44 % oksygengass som 

oksygenkilde. De kom frem til at det relative forholdet mellom adsorbert ruthenium og 

oksygenpartialtrykk hadde en direkte innvirkning på om det ble deponert metallisk ruthenium eller RuO2 

[72]. Kim et al. sammenlignet vekst av rutheniumfilmer med ordinær ALD og en modifisert ALD-

metode hvor oksygengass fortynnet i argongass ble pulset kontinuerlig under alle syklusene. De fikk en 

økning i GPC fra 50 pm/syklus til 110 pm/syklus [73]. Hušeková et al. brukte Ru(thd)2(cod) løst i 

pyridin, og fikk en GPC på 660 pm/syklus. De deponerte 20 – 60 sykluser, og forklarer høy GPC med 

adsorbert oksygen på RuO2-overflaten [74].  

Valg av forløper, deposisjonstemperatur, oppnådd GPC og forskerne som sto bak arbeidet, er 

oppsummert i Tabell 1. 
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Tabell 1 Oversikt over deposisjon av RuO2 med ALD av (Ru(EtCp)2) eller (Ru(thd)2(cod)) med 

oksygengass. Forskerne som utførte dette arbeidet, med valg av forløper, deposisjonstemperatur, og 

oppnådd GPC er inkludert. 

Forskere Forløper Deposisjonstemperatur GPC 

Kwon et al. Ru(CpEt)2 270 °C 175 pm/syklus 

Kim et al. Ru(CpEt)2 265 °C 110 pm/syklus 

Hušeková et al. Ru(thd)2(cod) 290 °C 660 pm/syklus 

 

Det eneste ternære oksidet med ruthenium rapportert til nå er RuAlyOx, hvor Ru(imbch) (imbch = (η6-

1-Isopropyl-4-metylbenzen)(η4-sykloheksa-1,3-dien)) med oksygengass ble kombinert med den binære 

prosessen for Al2O3 med TMA og vann ved 225 °C [10]. Det resulterte i rutheniumnanokrystaller i 

amorft Al2O3 for å lage en diffusjonsbarriere som egnet seg til direkte deposisjon av 

kobbersammenkoblinger i integrerte kretser [75]. I dette prosjektet skal binære og ternære ALD-

prosesser ved 250 °C med Ru(thd)3 utforskes med oksygenkildene ozon og oksygengass. 

3.1.4.2 PROSESSER MED STRONTIUMFORLØPERE 

Strontiumoksid er hygroskopisk, som betyr at vann kan danne reservoarer [10]. ALD-prosesser med Sr-

forløpere har ofte stor grad av forurensning. Intermolekylære reaksjoner og oligomerisering (som kan 

gi lavt damptrykk), dannelse av Sr(OH)2 istedenfor SrO, karbonforurensninger, temperaturavhengig 

vekst og dekomponering er noen av utfordringene [76]. For å lage SrO, eller SrCO3 på grunn av 

karbonforurensninger, har forløpere flere strontiumforløpere blitt brukt med oksygenkilder, som 

Sr(thd)2 og bis(metoksyetoksy-2,2,6,6-tetrametylheptan-3,5-dionato)strontium (Sr(methd)2) i binære 

ALD-prosesser. Kosola et al. deponerte Sr(thd)2 med ozon ved 250 °C, og fikk en GPC på 45 pm/syklus 

[77]. Ternære oksider med strontium med ALD har inkludert SrFeO3, SrTiO3, SrTa2O6 og SrBi2Ta2O9 

[11, 12]. Strontium-β-diketonater har lav reaktivitet med vann som oksygenkilde og en tendens til å 

danne karbonforurensninger med ozon [78]. Lie et al. fremstilte filmer LaFeO3 og SrFeO3 for å deponere 

det kvartære systemet La1-xSrxFeO3, med Sr(thd)2 i en temperatursone på 188 °C og ozon. Filmene av 

SrFeO3 fikk en mye høyere atomprosent strontiuminnhold enn hva som var forventet. La1-xSrxFeO3 

innehold kun små mengder karbonforurensninger på tross av at Sr(thd)2 med ozon alene ga tilnærmet 

ren SrCO3 [12]. 

3.1.4.3 PROSESSER MED KALSIUMFORLØPERE 

Deposisjon av kalsiumkarbonat, CaCO3, med ALD har blitt utført av Nilsen et al. med Ca(thd)2, 

karbondioksid og ozon. Ca(thd)2 plassert i en temperatursone på 195 °C. Deposisjon av Ca(thd)2 og 

ozon på Si(100)-substrater ved 200 °C ga en GPC på 50 pm/syklus. Deposisjon av Ca(thd)2, 

karbondioksid og ozon ved en temperatur på 250 °C i reaksjonskammeret hadde GPC på 45 pm/syklus. 

Et ALD-vindu ble observert for temperaturer på 200 – 400 °C. De konkluderte i sitt arbeid at det ikke 

mulig å oppnå tynne filmer av binært kalsiumoksid uten karbonforurensninger, men at det var mulig å 

oppnå Ca1-xLaxMnO3 uten betydelige mengder forurensninger med de samme forløperne. Årsaken til 

dette lå mest sannsynligvis i økt stabilitet i Ca1-xLaxMnO3-fasen [14]. 

3.1.4.4 PROSESSER MED LANTANFORLØPERE 

Lantanoksid har blitt fremstilt i binære ALD-prosesser med flere lantanforløpere, som La(thd)3, La(Cp)3 

og La(CpEt)3, med oksygenkilder. Seim et al., Nieminen et al., og Aaltonen et al. har deponert 
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lantanoksid med La(thd)3 og ozon. La2O3 trenger gjerne ozon for å oksidere ligandene og er dessuten er 

hygroskopisk, og burde derfor ikke delta i prosesser som bruker vann som oksygenkilde [10]. 

Nieminen et al. deponerte La2O3-filmer mellom 180 – 425 °C på Si(100)- og sodaglassubstrater, hvor 

de fant at ved temperaturer lavere enn 275 °C fikk de amorft La2O2CO3. Karbonforurensninger ble 

funnet i alle filmene, men over 400 °C var innholdet på 3 at.%. Over 300 °C ble kubisk La2O3 dannet. 

Lantanoksidfilmene, både som deponert med kubisk struktur og varmebehandlet til heksagonal struktur 

var ustabile i luft og dannet LaO(OH) (monoklin struktur) og La(OH)3 (heksagonal struktur) [79]. Seim 

et al. fant i tillegg ut at under betingelsene til deposisjonene fra 350 – 400 °C ble strukturen den samme 

uansett hvilket substrat som ble brukt. Mellom 400 – 450 °C ble den heksagonale lavtemperaturfasen 

også dannet som enkeltfase eller polykrystallin fase, avhengig av substratet. Over 400 °C dekomponerer 

La(thd)3. De fant ikke selvbegrensende vekst for dette systemet, og at GPC økte fra 0,06 Å/syklus til 1,6 

Å/syklus ved økende temperatur mellom 200 – 400 °C. Ved 225 – 275 °C var GPC ganske konstant på 

0,36 Å/syklus og økte deretter med temperatur. Seim et al. deponerte lantanoksidfilmer som del av 

arbeidet med å deponere LaCoO3-filmer på sodaglass- og keramikksubstrater [80]. Aaltonen et al. har 

også deponert La2O3 av La(thd)3 (ved 185 °C) med ozon i kombinasjon med La-Li-TiO3-systemet på 

Si(111)- og sodaglassubstrater. GPC for lantan sank når titanoksid- og lantanoksid-prosessene ble 

kombinert, og ga høyere titaninnhold. De fant at GPC for ren La2O3 var 0,28 Å/syklus ved 225 °C [81]. 

Forskjellen i GPC for Aaltonen et al. og Seim et al. kan skyldes eksperimentelle variasjoner i utstyr og 

kjemikalier, samt muligheten for forurensninger. Seim et al. fant at karboninnholdet sank med samme 

trend GPC økte med ved økende temperatur. Flere har oppnådd suksess med ternære oksider med lantan, 

hvor kombinasjoner av lantanforløperne brukt i binære ALD-prosesser har gitt ternære oksider som de 

tidligere nevnte LaTiO3 og LaCoO3, men også LaAlO3, LaScO3, LaMnO3, LaNiO3, LaGaO3, LiLaOx, 

LaLuO3 og LaFeO3 [11, 12]. Den kvartære forbindelsen La1-xSrxFeO3 har blitt fremstilt med ALD med 

La(thd)3, Sr(thd)2, Fe(thd)3 med ozon [12]. 

3.1.4.5 PROSESSER MED JERNFORLØPERE 

Det finnes flere jernforløpere som har blitt brukt til binære ALD-prosesser for jernoksid, Fe2O3, har en 

rekke jernforløpere blitt brukt, blant annet jern(III)triklorid (FeCl3), tris(acetylacetonato)jern(III) 

(Fe(acac)3), Fe(thd)3, og Fe(Cp)2 med oksygenkilder som oksygengass, ozon og vann [11]. I prosessen 

med Fe(thd)3 og ozon var Fe(thd)3 ved 114 °C, med et ALD-vindu for reaksjonstemperaturer mellom 

160 – 210 °C. De tynne filmene deponert på silisiumsubstrater med (100)-orientering hadde strukturen 

α-Fe2O3 med få uregelmessigheter og god krystallinitet. GPC var på ca. 12 pm/syklus ved 250 °C fra 

Lie et al. sitt arbeid [82]. 

Ternære ALD-prosesser med jern har inkludert blant annet NiFe2O4, LaFeO3 og SrFeO3 [11, 12]. Lie et 

al. fant at LaFeO3 har et ALD-vindu på 200-360 °C. Forholdet mellom mengden La pulset (i %) og La-

innhold (at. %) i filmen fulgte en svakt kurvet trend, med litt mer La-innhold i den tynne filmen enn 

prosent pulset. SrFeO3 har mange likheter med LaFeO3-systemet ifølge Lie et al., som hadde Sr(thd)2 

(188 °C), Fe(thd)3 (ved 114 °C) og ozon. LaFeO3 ble deponert av Lie et al. som del av deres arbeid for 

å deponere La1-xSrxFeO3, og fikk en GPC på rundt 30 pm/syklus ved 250 °C. Filmene var amorfe da de 

ble deponerte ved 260 °C på Si(100)- og sodaglassubstrater, og ved krystallisering ble filmene 

polykrystallinske uten foretrukken orientering. Krystallisering av LaFeO3 grodd ved 285 °C på LaAlO3 

(120)-substrater ga hovedsakelig LaFeO3 (110)-orientering med spor av LaFeO3 med (112)- og (202)-

orientering [12]. 
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3.2 KARAKTERISERINGSMETODER 

3.2.1 OPTISKE KARAKTERISERINGSMETODER 

3.2.1.1 ELLIPSOMETRI 

Ellipsometri er en spektroskopisk teknikk som ofte brukes for å måle tykkelsen (d), brytningsindeksen 

(n), utslukningskoeffisienten (k) og absorpsjonskoeffisienten (α) til tynne filmer. Navnet kommer av 

hvordan lineært polarisert synlig lys blir elliptisk polarisert når det reflekteres ved stor innfallsvinkel på 

en jevn overflate. Ellipsometri er nøyaktig, ikke-ødeleggende for prøven og trenger lite eller ingen 

prøvepreparering [83]. Det generelle oppsettet til et ellipsometer består av en lyskilde, en 

polariseringstilstandsgenerator (PG), en prøve, en polariseringstilstandsdetektor (PD) og en detektor, 

som vist i Figur 18. Lyskilden kan være monokromatisk lys (én bølgelengde eller frekvens) slik som en 

laser, men kan også være hvitt lys, som en buelampe av xenon. Ellipsometrimålinger registrerer hvordan 

lyset blir påvirket av materialet, og gjennom datamodeller som kan tilpasse signalene, kan vi finne 

materialegenskaper. Utviklingen av ellipsometri som karakteriseringsmetode har derfor skjedd i takt 

med bedre datamaskiner og mer nøyaktige matematiske modeller [84]. 

 

Figur 18 Det generelle oppsett til et ellipsometer; en lyskilde, en polariseringsgenerator (PG), en prøve, 

en polariseringsdetektor (PD) og en detektor Reprodusert fra [84]. 

Optiske egenskaper varierer med bølgelengden til synlig lys og det er derfor best å beskrive dem som 

en funksjon av bølgelengden. Dette kan gjøres med dispersjonsrelasjoner, som Cauchy-relasjonen 

𝑛(𝜆) = 𝐴 +
𝐵

𝜆2
+

𝐶

𝜆4
 

Der A, B og C er optiske konstanter. Gjennom justerbare parametere kan verdiene for optiske egenskaper 

tilpasses helhetlig etter de eksperimentelle dataene. De fleste materialer med absorpsjon er 

gjennomsiktige for noen bølgelengder, og kan da tilpasses med Cauchy-relasjonen. I områdene med 

absorpsjon må de reelle og imaginære optiske verdiene tilpasses [85].  

3.2.2 VEKSTPARAMETERE OG TERMISK ANALYSE 

3.2.2.1 TERMOGRAVIMETRISK ANALYSE (TGA) 

Termogravimetrisk analyse (TGA) er en metode for å kartlegge temperaturavhengigheten til en forløper. 

En liten mengde forløper måles ut i en digel, og plasseres deretter i et TGA-instrument. Gjennom 

oppvarming i inert atmosfære (som nitrogen) på en følsom vekt kan man finne ut hvor mye forløperen 

sublimerer ved forskjellige temperaturer. En lav oppvarmingshastighet kan gi opprettholde termisk 
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likevekt mellom prøven og omgivelsene og gi mer nøyaktige resultater. Det er vanlig å gjennomføre en 

slik analyse før man benytter seg av forløpere innen ALD for å avgjøre ved hvilken temperatur 

forløperen sublimerer mest effektivt uten å dekomponere. Det er også mulig å koble til andre gasser for 

å undersøke hvordan forløperen sublimerer i en bestemt atmosfære [86]. Det generelle oppsettet for et 

TGA-instrument kan man se i Figur 19. 

 

Figur 19 Skjematisk oppsett av et instrument for termogravimetrisk analyse. 

3.2.2.2 KVARTSKRYSTALL MIKROVEKT (QCM) 

Kvartskrystall mikrovekt (QCM) er en teknikk for å kartlegge vekst ved å nøyaktig måle hvor mye 

masse som deponeres på kvartskrystallen in situ. Kvartskrystaller er piezoelektriske og kan brukes som 

en resonator utfra på hvordan de blir kuttet [15]. I QCM benyttes en kvartskrystallresonator (QCR), som 

er en kvartskrystalldisk med tykkelse i millimeterområdet og en diameter på noen få centimeter. På hver 

side av QCR-en sitter elektroder som induserer spenning5 i krystallen slik at den vibrerer ved sin 

egenfrekvens. Ved egenfrekvensen har svingningene høy amplitude og gir stort utslag i elektrodene. 

Når omgivelsene til QCR-en endres vil det påvirke frekvensen, og gir endring i strøm som må tilføres 

for å få opprettholde egenfrekvensen. Dette gir signaler som kan registreres [87]. 

Av Günter Sauerbreys resultat fra 1959 [88] kan man bevise at frekvensendring Δf er proporsjonal med 

endring i masse Δm. Fra kvartskrystallens tetthet ρ, kvartskrystallens skjærmodul G, den opprinnelige 

resonansfrekvensen til krystallen f0, frekvensordenen n (som her er lik 1), filmens masse per arealenhet 

mf (som skrives om til masseendring delt på krystallens areal Ak), kommer følgende ligning 

∆𝑓 =  −
𝑛𝑚𝑓2𝑓0

2

√𝜌 ∙ 𝐺
= −

1∆𝑚2𝑓0
2

𝐴𝑘√𝜌 ∙ 𝐺
=  −𝐶∆𝑚 

Alle konstanter samles til en konstant C. Ved å holde omgivelsene til QCR-en så stabile som mulig gir 

det større nøyaktighet for måling av masseendring [87]. Spesielt trykk- og temperaturendringer gir 

utslag på frekvensen til kvartskrystallen. I ALD endres trykk og temperatur i reaksjonskammeret når 

forløpere pulses, og dette vil kunne observeres under en QCM-analyse. I QCM-analyser med ozon 

observeres et stort fall i relativ masseendring på grunn av endring i trykk og temperatur i 

reaksjonskammeret på grunn av dekomponeringen av ozon. Dette blir delvis kompensert for ved 

påfølgende rensesteg [89]. 

 

5 Skjærspenning på grunn av diskens geometri 
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QCM har et mangfold av bruksområder innenfor organisk, uorganisk og biologisk kjemi. 

Karakterisering kan gjøres i gass og væske, ved et stort temperaturområde og med en rekke mulige 

eksperimentspesifikke modifikasjoner. Kjemiske species inkluderer blant annet partikler, molekyler, 

virus og bakterier. Karakterisering av species i gassfase i vakuum er særdeles godt utforsket og kan gi 

nøyaktig kartlegging av massedeposisjon på kvartskrystallen [89]. 

3.2.3 RØNTGENKARAKTERISERING 

Røntgenstråling er elektromagnetisk stråling som karakteriseres etter bølgelengden 0,01 – 10 nm eller 

fotonenergien 125 eV – 125 keV [90]. Røntgenkarakterisering beskriver teknikker for å innhente 

strukturell og kjemisk informasjon om faste stoffer med røntgenstråler. Bølgelengden til røntgenstråler 

er av samme dimensjon som avstanden mellom atomer i faste stoffer og egner seg derfor til å kartlegge 

deres posisjon, og dermed strukturen. Kort bølgelengde gir oppløsning av dimensjonen til den 

karakteristiske størrelsen til distribusjonen av elektrontetthet i atomer. Svak interaksjon mellom 

røntgenstråler og prøven gir ikke-ødeleggende karakterisering [91]. Energien til røntgenfotoner er i et 

område der de kan eksitere elektroner fra de innerste elektronskallene hos atomer, som deretter sender 

ut røntgenstråling som er særegen for hvert grunnstoff. Røntgenstråling har to opphav, enten som 

bremsestråling eller karakteristisk stråling fra eksiterte elektroner i atomer. 

Bremsestråling har opphav i akselerasjon av elektroner under stort potensialfelt som kolliderer med et 

metall, hvor retardasjonen av elektronene konverterer deres kinetiske energi til røntgenstråleenergi og 

varme. På grunn av varmeutviklingen er det nødvendig å ha et kjølesystem. Hvor fort elektronene 

retarderes påvirker hvilken bølgelengde røntgenstrålingen har. Denne prosessen skjer i et røntgenrør der 

en elektronkilde med to metallelektroder (katoden) blir utsatt for stor spenning som trekker ut elektroner 

og sender dem mot anoden i vakuum. Katoden er gjerne et spiralfilament av wolfram, og anoden er av 

molybden, rhodium, palladium eller wolfram. For å få røntgenstrålene ut av røntgenrøret brukes et vindu 

av beryllium fordi det er mer gjennomsiktig for røntgenfotonene enn glass. Noe absorbsjon forekommer 

og korrigeres i signalene [92]. 

Karakteristiske røntgenstrålinger stammer fra innkommende høyenergiske partikler (som elektroner, 

røntgenfotoner eller nøytroner) som har høy nok energi til å eksitere elektroner fra atomers indre 

elektronskall, og etterlater en vakanse [15]. Et elektron fra et ytre skall fyller denne vakansen, og 

energidifferansen kompenseres for ved å emittere et røntgenfoton (karakteristisk røntgenstråling) eller 

et karakteristisk fritt elektron som heter Augerelektron fra ytre orbitaler6. Dette er vist i Figur 20. Denne 

energidifferansen er spesifikk for hvilket elektronskall elektronet stammet fra og grunnstoffet. Lette 

grunnstoffer sender nesten utelukkende ut Augerelektroner og begrenser derfor hvilke grunnstoffer som 

kan karakteriseres med røntgenspektroskopi [86]. Elektronskallet med lavest energi heter K-skallet og 

navnene for skallene fortsetter alfabetisk med høyere kvantenummer [15]. 

 

6 Augerelektron kan også benyttes for analyse av kjemisk sammensetning i elektronspektroskopi. 
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Figur 20 Hvordan innkommende høyenergisk partikkel eller røntgenstråling eksiterer elektroner fra 

indre skall (K) , som videre fører til Augerelektron eller karakteristisk røntgenstråling. Reprodusert fra 

[92]. 

3.2.3.1 RØNTGENDIFFRAKSJON (XRD) 

Røntgendiffraksjon (XRD) er en veldig effektiv måte å identifisere krystallinske faste stoffer gjennom 

deres struktur, og kan derfor skille mellom faser med samme kjemiske sammensetning. 

Røntgendiffraksjon av krystaller ble oppdaget i 1912, hvor røntgenpulverdiffraksjon er den mest 

utbredte røntgendiffraksjonsmetoden [86]. 

Elektromagnetisk stråling med samme bølgelengde og retning kan forsterke hverandre om de er i fase 

(konstruktiv interferens) eller kansellere hverandre om de er fullstendig ute av fase (destruktiv 

interferens). Røntgenstråling reflekteres av krystallplan i et krystallinsk fast stoff, og vil kun være i fase 

når de oppfyller Braggs lov 

𝑛𝜆 = 2𝑑 sin 𝜃 

Der n er ordenen, λ er bølgelengden, d er avstanden mellom krystallplanene og θ er vinkelen mellom 

krystallplanet og den innkommende røntgenstrålen. Dette illustreres i Figur 21. 

 

Figur 21 Diffraksjon av røntgenstråling 1 og 2 med bølgelengde λ på krystallplan med avstand dhkl i 

vinkel θ, til diffrakterte røntgenbølger 1' og 2'. Strålene er i fase når SQ+QT=2dsinθ lik en eller flere 

bølgelengder (nλ). Reprodusert fra [86]. 

Ved kjent bølgelengde og vinkel med krystallplanene, så kan man regne ut avstanden mellom 

krystallplanene gjennom Braggs lov. I XRD blir elektronene spredt elastisk med Thomson-spredning 

eller uelastisk med Compton-spredning. I Thomson-spredning blir det liten interaksjon med elektronene 
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i prøven, og er i lav-energi-området av Compton-spredning. Det er også mulig å bruke elektroner eller 

nøytroner for diffraksjon [90]. Et XRD-instrument kalles røntgendiffraktometer og roterer røntgenkilden 

eller prøveholderen for å endre innfallsvinkelen til røntgenstrålen for å ta opp et spektrum av 

diffraksjonsintensiteter mot innfallsvinkler i et område på 2θ. Slik kan krystallstruktur og kvalitet 

kartlegges. De diffrakterte røntgenstrålene går gjennom et monokromatisk filter før de når detektoren 

for å fange opp én type røntgenstråling og undertrykke bakgrunnsstøy [86]. 

 XRD av tynne filmer brukes Bragg-Brentano-oppsettet, der vinkelen mellom prøven og 

røntgenkilde/detektor holdes konstant. Dette oppnås ved å rotere røntgenkilden og detektoren med 

samme vinkel θ eller å holde røntgenkilden konstant, og rotere prøven θ og detektoren 2θ. Da kan 

avstanden d mellom atomplanene parallelt med overflaten måles. Reflekser registreres når Braggs lov 

oppfylles. For tynne filmer eller heterostrukturer på et substrat vil det registreres reflekser for substratet 

og for hver strukturelt distinkte tynne film. Tynne filmer fører til bredere Bragg-reflekser. På siden av 

Bragg-refleksene kan det oppstå «satellittreflekser» som kan brukes til å regne ut tykkelsen på de 

forskjellige strukturelt koherente lag [93]. Bragg-Brentano-oppsettet er gitt i Figur 22. 

 

Figur 22 Bragg-Brentano-oppsettet, hvor røntgenkilden og detektoren flytter seg og bevarer et forhold på 

θ/2θ. Reprodusert fra [86]. 

Et krystallplan gir diffraksjonssignaler i form av et punkt, og en samling av flere slike punkter danner 

et imaginært tredimensjonalt gitter som kalles det resiproke gitteret i det resiproke rom. Det er ikke gitt 

at det er mulig å observere diffraksjon fra krystallplan som oppfyller Braggs lov. Det er fordi 

diffraksjonsintensiteten kan variere siden elektroner sprer i alle retninger og polariserer røntgenstråling 

(etter en gitt polariseringsfaktor). I tillegg kan noen enhetsceller ha krystallplan som utslukkes på grunn 

av interferens mellom atomer på forskjellige plan [86]. 

3.2.3.2 RØNTGENREFLEKTROMETRI (XRR) 

Røntgenreflektrometri (XRR) karakteriserer amorfe og krystallinske overflater og grenseflater utfra 

spredning av røntgenstråler fra overflaten til faste stoffer. Det geometriske oppsettet av røntgenkilde, 

prøve og detektor påvirker resultatene, og kan utnyttes til å utforske forskjellige egenskaper hos prøven. 

Innfallsvinkelen mellom innkommende og reflektert røntgenstråle er liten slik at strålen streifer 

overflaten, og foretar 2θ/ω-skanning. Den lave innfallsvinkelen gjør metoden følsom for 

overflateeffekter og krever smal, monokromatisk røntgenstråling [90]. 

Man kan finne gjennomsnittlig ruhet, tetthet (og eventuelt porøsitet ved å sammenligne med 

bulkegenskaper) og tykkelse til overflater og grenseflater hos et materiale ved å modellere dataene fra 

XRR-målinger. Ved stor ruhet kan det være vanskelig å tilpasse dataene. XRR er veldig effektivt ved 

direkte måling av tykkelse av tynne filmer (av en fase) mellom ~2 – 300 nm [90]. Røntgenstrålen som 

treffer en prøve blir påvirket av spredning av elektronene i atomenes indre skall. De har en karakteristisk 
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frekvens som er definert av energien som trengs for ionisering av elektroner fra forskjellige 

elektronskall, som er nære adsorpsjonskantene til atomer. Karakteristisk frekvens brukes til å regne ut 

korreksjon av uregelrett fasespredning av røntgenstråler, og dermed innhente informasjon om prøven 

[91]. 

XRR-dataene kan plottes til en graf av intensiteten (i logaritmisk skala) som funksjon av vinkelen 

mellom prøven og røntgenkilden. Regionen rundt null til 0,4° kalles totalrefleksjon-regimet, og er der 

røntgenstrålingen blir fullstendig reflektert av prøveoverflaten. Dette skyldes forskjell i brytningsindeks 

mellom prøven og omgivelsene, og vil ifølge Fresnelligningen bety at innkommende stråle reflekteres 

uten adsorpsjon under kritisk vinkel θc. Over θc blir det et fall i intensitet siden deler av strålingen blir 

absorbert. Tettheten til prøven er relatert til den kritiske vinkelen gjennom den reelle delen av 

brytningsindeksen, som videre er en funksjon av tettheten og andre materialavhengige konstanter. 

Intensitetsfallet over θc er relatert til ruhet i overflaten og grenseflater i materialet, hvor fallet i intensitet 

er proporsjonal med vinkelen uten ruhet og blir brattere med økende ruhet. Ved å regne ut 

vinkelseperasjonen mellom frynsene (i radianer) i grafen er det mulig å regne ut tykkelsen, de er invers 

proporsjonale så tette frynser betyr en tykkere prøve. For tynne filmer vil frynsene ha høy separasjon og 

lav intensitet, så det er viktigere med høy datatetthet og sakte skanning for å redusere støy fremfor lav 

innfallsvinkel på røntgenstrålen. Amplituden til frynsene er proporsjonal med forskjell i tetthet mellom 

materialene involvert i systemet [90]. Et eksempel er gitt i Figur 23. 

 

Figur 23 Svart graf er XRR-rådata, rød graf er tilpasset gjennom matematiske modeller. Vinkelen ω er 

gitt i grader (x-aksen). Intensiteten er i logaritmisk skala (y-aksen). Fra kritisk vinkel θc blir 

røntgenstrålen reflektert med adsorpsjon, tettheten er relatert til θc , tykkelse er invers proporsjonal med 

avstanden mellom frynsene, og ruhet er proporsjonal med intensitetsfallet.  

3.2.3.3 RØNTGENSPEKTROSKOPI 

Røntgenspektroskopi er en teknikk for å identifisere grunnstoffer basert på deres karakteristiske 

røntgenstråler, og kan kvantifisere relative mengder av dem og kjemisk tilstand. De karakteristiske 

røntgenstrålene kan identifiseres gjennom sin bølgelengde eller energi, henholdsvis gjennom 

bølgelengdedispersiv røntgenspektroskopi (WDS) og energidispersiv røntgenspektroskopi (EDS) [86]. 
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3.2.3.3.1 RØNTGENFLUORESCENS (XRF) 

Røntgenfluorescens (XRF) karakteriserer atomer kvalitativt og kvantitativt gjennom den karakteristiske 

røntgenstrålingen. Ved å bestråle en prøve med røntgenstråling (primærrøntgenstråling), kommer 

karakteristisk røntgenstråling fra atomene (sekundærrøntgenstråling). Dette understrekes av 

«fluorescens» i navnet [86]. Ikke alle overganger mellom elektronskallene er tillatte for å danne 

karakteristisk røntgenstråling ifølge kvantemekanikk, men de som er tillatte er gitt i Figur 24 med 

navngivning fra «Union of Pure and Applied Chemistry» (IUPAC). Karakteristisk røntgenstråling 

oppgis med hvilket elektronskall det opprinnelige hullet oppsto og hvor elektronet som fylte det kom 

fra. De fleste kommersielt tilgjengelige XRF-spektrometrene kan ta målinger på 40 – 0,6 keV som gir 

en rekkevidde på 0,4-20 Å. Det betyr at de kan ta målinger av K-serien fra fluor til lutetium og L-serien 

fra mangan til uran [92]. For de fleste XRF-spektrometre er det effektivt sett bare mulig å karakterisere 

grunnstoffer fra natrium og tyngre. 

 

Figur 24 Tillatte overganger av elektroner mellom elektronskall som gir karakteristisk røntgenstråling, 

det er vanlig å oppgi karakteristisk røntgenstråling med hvor det opprinnelige hullet oppstå og hvor 

elektronet som fylte det kom fra. Reprodusert fra [92]. 

Siden den karakteristiske røntgenstrålingen følger kvantemekaniske prinsipper og er unik for 

elektronstrukturen til hvert eneste grunnstoff, er det mulig å indentifisere tilstedeværelsen av mange 

grunnstoffer samtidig uavhengig av deres kjemiske miljø. Gjennom måling av antall signaler av en gitt 

energi (EDS) eller bølgelengde (WDS) finner man konsentrasjonen. XRF gir dermed helhetlig kjemisk 

sammensetning av en prøve effektivt og med stor nøyaktighet. Et XRF-spektrometer består gjerne av et 

røntgenrør, prøveholder, detektor som samler signalene og programvare for å prosessere signaler. 

Anodematerialet og akselerasjonsspenningen i røntgenrøret avgjør hvilke grunnstoffer som kan bli 

eksitert og hvilke signaler fra karakteristiske røntgenstråling man får [92]. 

I et XRF-spekter vil detektoren ta opp signaler fra flere kilder. I tillegg til karakteristisk røntgenstråling 

vil deler av primærrøntgenstrålen føre til enten tilbakespredning eller transmisjon gjennom prøven. 

Spredning oppstår når røntgenfotonet vekselvirker med elektronene. Vekselvirkningen er enten elastisk 

(uten energitap) som gir koherent Rayleigh-spredning, eller uelastisk (med energitap) inkoherent 

Compton-spredning. Rayleigh-spredning har samme energi som den innkommende røntgenstrålingen 

og har kun endret retning. Compton-spredning har lavere energi på grunn av energitapet. Dette gir 

opphav til topper i et XRF-spektrum som ikke kommer fra karakteristisk røntgenstråling, de identifiseres 

som brede Compton-topper og smale Rayleigh-topper. De ekstra toppene er avhengig gjennomsnittlig 

atomnummer, tetthet og tykkelsen til prøven. I tillegg vil det komme bakgrunnsstøy fra detektoren som 

blir korrigert for [92]. 
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3.2.4 ELETRONMIKROSKOPI (EM) 

Elektronmikroskopi (EM) har mange grunnleggende likheter med lysmikroskoper, men benytter seg av 

en høyenergisk elektronstråle istedenfor synlig lys. De får større oppløsning ettersom elektroner har 

omtrent 10.000 ganger så kort bølgelengde som synlig lys. I EM er det viktig med vakuum fordi 

gassmolekyler ellers kolliderer med elektronstrålen. Det finnes to hovedtyper, sveipeelektronmikroskop 

(SEM) og transmisjonsmikroskop (TEM). TEM bruker elektronstrålen til å penetrere prøven og 

detektoren er plassert under prøven, i motsetning til SEM der elektronene reflekteres fra overflaten til 

prøven [86]. I dette prosjektet har kun SEM blitt brukt. 

3.2.4.1 SVEIPEELEKTRONMIKROSKOPI (SEM) 

Sveipeelektronmikroskopet (SEM) er det mest utbredte elektronmikroskopet (EM), som forstørrer og 

avbilder overflater ved at en høyenergisk elektronstråle «sveiper» over prøven område for område og 

en detektor fanger opp signalene. Instrumentet har en elektronkilde med akselerasjonsspenning på rundt 

1 – 40 kV og en rekke elektromagneter som linser og aperturer slik at elektronstrålen blir fokusert. SEM 

har stor skarphetsdybde, noe som gjør at det egner seg svært godt til topografisk kartlegging av overflater 

og gir inntrykk av «tredimensjonalitet». Forstørrelsen er fra 20 ganger til mer enn 100.000 ganger, og 

begrenses av forholdet mellom dimensjonene på bildeskjermen og området av prøven som undersøkes. 

Oppløsningen er avhengig av størrelsen på og strømmen til elektronsonden som undersøker prøven. 

Signalene som fanges opp i detektoren kommer av at elektronstrålen danner tilbakespredte elektroner 

og sekundærelektroner i møte med prøven, som kommer henholdsvis av elastisk spredning av 

innkommende elektroner eller uelastisk spredning gjennom eksitasjon fra prøvens atomer. 

Tilbakespredte elektroner reflekteres ved stor innfallsvinkel og lite energitap (beholder 60 – 80 % av sin 

opprinnelige energi), og gir kontrast for kjemisk sammensetning. Sekundærelektroner spres ved liten 

innfallsvinkel og har lavere energi enn de innkommende elektronene, og er hovedkilden til topografisk 

kontrast. De to forskjellige typene elektroner har opphav forskjellige steder i prøven, der 

sekundærelektronene spres fra 5 – 50 nm fra overflaten og tilbakespredte elektroner kommer fra 50 – 

300 nm under overflaten, i et pæreformet volum. Dypere ned i prøven finner man opphavet til de 

karakteristiske røntgenstrålene. Dette er illustrert i Figur 25. Det er vanlig å kombinere SEM med en 

detektor for energidispersiv røntgenspektroskopi (EDS) som fanger opp signalene fra de karakteristiske 

røntgenstrålene og gir informasjon kjemisk sammensetning [86]. 

 

Figur 25 Hvordan elektronsonden treffer prøveoverflaten og danner sekundærelektroner (5-50 nm fra 

overflaten), tilbakespredte elektroner (50-300 nm fra overflaten) og dypere ned karakteristisk 

røntgenstråling fra et pæreformet volum. Reprodusert fra [86]. 

  



METODER 

37 

 

I SEM benyttes en Everhart-Thornley-detektor (E-T) med et ladet Faradaybur som fanger opp 

elektronene. Et positivt ladet Faradaybur tiltrekker seg hovedsakelig sekundærelektroner, og et negativt 

ladet Faradaybur kan sile vekk sekundærelektroner med energi lavere enn 50 eV. I E-T-detektoren blir 

elektronsignalene omgjort til fotoner som sendes til en fotomulitplertube for å øke signalstyrken. 

Oppløsningen av er avhengig av elektronkilden, som kan gi variasjoner i lysstyrke. Bakgrunnsstøy i 

signalene kommer av svingninger i elektronstrålestrømmen og signalforsterkning i detektoren. 

Tellertallet er antall signalelektroner som blir målt [86]. 

Topografisk kontrast kommer av hvordan geometriske elementer på prøvens overflate påvirker 

signalene, hvorav det er to hovedeffekter. Den ene er knyttet til elektronets kurs fra overflaten og den 

andre er knyttet til antallet elektroner som blir frigjort ved forskjellige områder av prøven. Elektroner 

kan hindres fra å nå fram til detektoren om de blir reflektert fra prøven vekk fra detektoren, og de 

områdene vil framstå som mørkere. Områder av overflaten som stikker ut i form av kanter eller 

uthevninger har friere bane til å spre elektroner, og dermed vil antallet signaler i detektoren øke og 

området vil fremstå som lysere. Sammensetningskontrast kommer av at tilbakespredningselektroner har 

lettere for å unnslippe i atomer med høyere atomnummer og danner dermed flere signaler, som gir lyse 

områder på skjermen. Dette er et nyttig verktøy i prøver som består av forskjellige grunnstoffer fordi 

det vil dannes kontraster utfra hvordan overflatefasene ser ut og hva slags grunnstoffer de inneholder 

[86]. 

3.2.4.1.1 ENERGIDISPERSIV RØNTGENSPEKTROSKOPI (EDS) I ELEKTRON-

MIKROSKOPI  

EDS er en populær måte å gjøre kjemisk analyse fordi detektoren fanger opp flere signaler fra 

karakteristisk røntgenstråling samtidig, og analyserer dermed en prøves sammensetning effektivt. For 

EDS ligger vanlig oppløsning på 150 – 200 eV, som betyr at grunnstoffer fra oksygen (atomnummer 8) 

og tyngre kan observeres. For de fleste formål er dette tilstrekkelig, og gir andre fordeler som enkelt 

oppsett av instrumentet, hurtige analyser og relativt lave kostnader. Den vanligste detektoren i EDS er 

Si(Li)-detektoren, som har formen på en diode som måler energien til røntgenfotonene utfra hvor mange 

elektron-hull-par som dannes. Signalene korrigeres for å ta hensyn til støy og materialspesifikke 

egenskaper i dioden som kan påvirke måleresultatene. EDS blir begrenset om det er for mange 

røntgenfotoner som treffer detektoren samtidig, så absorpsjonsvinduet av beryllium brukes til å begrense 

signalene. Detektoren plasseres i en vinkel fra overflaten, og det er vanlig å ha en prøveholder som kan 

roteres for å gi best mulige resultater om prøven har en ru overflate. 

I elektronmikroskop brukes en mikroanalysator, et spektrometer av EDS-type som bruker 

elektronstrålen til å innhente karakteristisk røntgenstråling fra prøveatomene. Den kalles 

mikroanalysator fordi den er i stand til å foreta analyser på veldig små områder av prøven ved å fokusere 

elektronstrålen. EDS er den foretrukket fremfor WDS i elektronmikroskopi på grunn av kompakt 

oppsett. Signalene som hentes inn med SEM er gitt i Figur 25, hvor karakteristisk røntgenstråling 

stammer fra et område dypere ned i prøven. Området som analyseres er større enn EDS-sondens 

diameter, og dets volum blir påvirket av akselerasjonsspenning på elektronstrålen, prøvens tetthet, og 

hvilken energi de forskjellige grunnstoffene i den kjemiske sammensetningen sender ut karakteristisk 

røntgenstråling [86].  
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4 EKSPERIMENTELT 

4.1 ATOMLAGSDEPOSISJON 

4.1.1 REAKTOR 

ALD-reaktoren brukt i dette arbeidet var av typen F-120 fra ASM Microchemistry Ltd. Bæregassen var 

nitrogengass (<99,999 % fra PRAXAIR), og renset for mulige oksygenforurensninger med en Mykrolis 

purifier. For å oppnå luftfrie omgivelser i reaktoren ble det brukt to pumper (RV12 og iH600 fra 

Edwards). Trykket var på omtrent 2,4 mbar med nitrogenflow på 300 sccm under ALD-prosessen når 

det ikke foregikk pulsing. I Figur 26(a) er plasseringen på forskjellige forløperrør, tilførsel av 

koreaktanter, termoelement og eksos. I Figur 26(b) vises de forskjellige temperatursonene. 

Temperatursonene 1 til 4 er for forløperne og justerbare for egnet temperatur, reaksjonskammeret 

befinner seg i sone 7/8. Sone 5-8 har samme temperatur for å sørge for temperaturstabilisering i 

reaksjonskammeret. Alle prøvene ble deponert med 250 °C i reaksjonskammeret.  

 

(a) (b) 
Figur 26 (a) Plasseringen av kationkilder (A, B, C), eksos, innløp for vann, ozon, luft, termoelementer og 

eksos. (b) Temperatursoner fra mot reaksjonskammeret (sone 7/8). Økende temperatur 1-5 og konstant 

fra og med 5 til 8. 
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4.1.2 KJEMIKALIER 

Følgende forløpere er benyttet; Fe(thd)3, La(thd)3, Ru(thd)3, Ca(thd)2 og Sr(thd)2. Liganden «thd» er 

2,2,6,6-tetrametylhepta-3,5-dionato. Forløperne er illustrert i Figur 27.  

 

Figur 27 Skjematisk struktur til forløperne, fra venstre øverst: Fe(thd)3, La(thd)3 og Ru(thd)3. Fra venstre 

nederst: Ca(thd)2 og Sr(thd)2 hvor thd = 2,2,6,6-tetrametylhepta-3,5-dionato. 

Spesifikk informasjon om de forskjellige kjemikaliene er gitt i Tabell 2. 

Tabell 2 Informasjon om forskjellige kjemikalier, bruksområde, formel, CAS-nummer, renhet og 

produsent. 

KJEMIKALIE CAS RENHET PRODUSENT 

Bæregass 

Nitrogengass 500743 5.0 (<99,999 % N2) PRAXAIR 

Forløper 

Fe(thd)3 
14876-47-2 Resublimert Volatec 

La(thd)3 14319-13-2 99% Strem Chemicals 

Ru(thd)3 38625-54-6 99% Strem Chemicals 

Ca(thd)2 
118448-18-3 Resublimert Volatec 

Sr(thd)2 ∙ H2O 199445-30-2 Resublimert av 98% Strem Chemicals 

Sr(thd)2 36830-74-7 99,9 % Sigma-Aldrich 

H2O - Type 2 Fremstilt på kjemisk institutt, 

UiO 

O3 AC-2025 

Ozongenerator  

15 % O3 i O2 In USA Inc. 

O2 - Luft - 
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Hvilke forløpere som har blitt deponert sammen, anionkilde, hvilken temperatursone alle kjemikaliene 

var plassert og reaksjonstemperatur er gitt i Tabell 3. Det er to rader for LaRuO3 fordi Ru(thd)3 ble 

pulset med ozon og luft, og to rader for SrFeO3 på grunn av bruk av to forskjellige Sr-forløpere. 

Tabell 3 Forløpere kombinert i ternære ALD-prosesser, hvilken temperatursone og pulsetid/rensetid. Det 

er to rader for LaRuO3 fordi Ru(thd)3 har blitt pulset med både ozon og luft. 

Forløper 1 Oksygenkilde Forløper 2 Oksygenkilde 

 T 

(°C) 

Puls/ 

rens 

 Puls/ 

rens 

 T 

(°C) 

Puls/ 

rens 

 Puls/ 

rens 

CaRuO3 

Ca(thd)2 
195 2s/2s O3 2s/4s Ru(thd)3 120 3s/3s O3 2s/4s 

LaFeO3 

La(thd)3 185 4s/4s O3 2s/4s Fe(thd)3 115 1,5s/ 

1,5s 

O3 2s/4s 

LaRuO3 

La(thd)3 
185 4s/4s O3 2s/4s Ru(thd)3 120 4s/4s O3 2s/4s 

La(thd)3 
185 4s/4s O3 2s/4s Ru(thd)3 120 4s/4s O2 10s/10s 

SrFeO3 

Sr(thd)2∙H2O 185 4s/4s O3 2s/4s Fe(thd)3 115 1,5s/ 

1,5s 

O3 2s/4s 

Sr(thd)2 185 4s/4s O3 2s/4s Fe(thd)3 115 1,5s/ 

1,5s 

O3 2s/4s 

SrRuO3 

Sr(thd)2∙H2O 192 4s/4s O3/ 

H2O 

2s/4s Ru(thd)3 120 4s/4s O3/ 

H2O 

2s/4s 

 

For å kunne sammenligne resultatene på best mulig måte er flere variabler holdt konstant, som 

temperatur på forløpere og temperatur i reaksjonskammeret (250 °C). Tilnærmet alle prøvene har blitt 

deponert med 2000 sykluser, med unntak av SrRuO3.  
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4.1.3 SUBSTRATER 

Silisiumsubstrater fra University Wafer ble kuttet fra silisiumskive med (100)-orientering og tykkelse 

på ca. 600 μm til to størrelser, 1 x 1 cm2 Si(100) for standard analyse (merket std) og 3 x 3 cm2 Si (100) 

med egnet størrelse for bruk til sammensetningsanalyse med røntgenfluorescens (merket XRF). Til 

XRD-analyse ble substratene LaAlO3 (LAO) og SiTiO3 (STO) brukt, med retningene LAO(100), 

STO(100), STO(110), og STO(111) fra CRYSTAL GmBH og har blandet terminering av overflaten. 

Den krystallografiske orienteringen på de forskjellige substratene og mulige overflatetermineringer med 

STO brukt som eksempel, er gitt i Figur 28. 

 

Figur 28 De krystallografiske retningene for SrTiO3-substrater sett fra grensesnittet til venstre og fra 

overflaten med mulige termineringer til høyre, for (a) (001) (b) (110) og (c) (111). Hentet fra [94]. 

Utseendet på reaksjonskammeret og plassering av std- og XRF-substrater på sodaglass er som i Figur 

29, med XRF-substratet nærmest strømmeretningen av forløper inn i reaksjonskammeret. 

 

Figur 29 Reaksjonskammer med standard- og XRF-substrat på sodaglass, med retningen på kationkilden 

og anionkilden, samt strømmeretning og eksos, indikert med piler. Reaksjonskammeret har en diameter 

på 5 cm.  
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Figur 30 viser den relative plasseringen av substratene oppå sodaglasset (5 x 7.5 cm2) fra 

Glaswarenfabrik Karl Hecht KG, hvorav venstre viser slik substratene lå under vanlige deposisjoner og 

høyre viser hvordan substratene var plassert ved bruk av LAO- og STO-substrater. Ved deposisjon med 

LAO- og STO-substrater ble disse substratene plassert så midt på som mulig, og silisiumsubstrat av std-

størrelse ble ikke brukt. Under deposisjoner med kun silisiumsubstrater har XRF-substratet blitt plassert 

i midten av reaksjonskammeret, slik venstresiden av Figur 30 viser. XRF-substratene blir illustrert med 

et rutenett der ellipsometrimålinger ble gjort i midten av hver rute.  

 

Figur 30 Plassering av substrater på sodaglass, med en pil som indikerer retningen på 

forløperstrømmen. Til venstre: Silisiumsubstrater (100) i std- og XRF-størrelse. Til høyre: 

Enkrystallsubstrater av LaAlO3 (LAO) (100), SrTiO3 (STO) (100), (110), og (111), og silisiumsubstrat 

(100) i XRF-størrelse. 

Silisiumsubstratene og sodaglassene ble renset med etanol, tørket, og så renset med mikrofiberklut før 

de ble plassert i reaksjonskammeret. 
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4.2 KARAKTERISERING 

4.2.1 ELLIPSOMETRI 

Tykkelsen, brytningsindeksen og utslukningskoeffisienten av de tynne filmene ble målt med et 

ellipsometer av typen α-SETM med xenon-lampe (hvitt lys) fra J.A Woollam Co., Inc. med programmet 

CompleteEASE. Målingene ble gjort ved 70° innfallsvinkel. Dataene ble tilpasset en Cauchymodell, 

eventuell adsorpsjon ble tilpasset med utslukningskoeffisienten. Modellen tar høyde for oksidlaget på 

silisiumsubstratet og beregner filmegenskaper deretter. På std-substratene ble det gjort en måling på 

midten av substratet,  mens XRF-substratene ble målt 9 steder i henhold til koordinatene i gitteret i Figur 

5. Verdier for tykkelse og brytningsindeks er fra målinger av XRF-substratet for å ha nok målepunkter 

for å få sikkerhet i dataene og til å regne på avviket. 

4.2.2 KVARTSKRYSTALL MIKROVEKT 

QCM-analyse av La-Ru-O-systemet ble utført in situ i ALD-reaktoren med en spesialdesignet QCR-

holder tilpasset reaktoren slik man ser i Figur 31 og Eon-LT «Temperature-Reading Film Thickness 

Monitor» fra Colnatec. QCR-ene var 6 MHz gullbelagte krystaller fra INFICON (SPC-1157-G10).  

 

Figur 31 QCM-oppsettet, QCR-krystallene er indikert med to piler. De er montert slik at de er plassert 

midt i reaksjonskammeret og tilkoblet ledninger. QCR2 er plassert lengst mot forløperstrømmen. 

QCM-analysen ble delt opp i tre hoveddeler utfra hva hvilken koreaktant som er brukt sammen med 

Ru(thd)3. Ru(thd)3 har blitt pulset med ozon (O3), luft (O2) og kortere pulsing av luft og rensing (kort 

O2).  Tidene er gitt i Tabell 4. 

Tabell 4 Forskjellige koreaktanter til Ru(thd)3 og hovedinndelingen av QCM-analysen. 

O3 O2 Kort O2 

Puls Rens Puls Rens Puls Rens 

2 s 4 s 10 s 10 s 2 s 4 s 
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QCM-analysen har tatt for seg pulseforholdene mellom La(thd)3 med ozon og Ru(thd)3 (og pulsing uten 

Ru(thd)3) med oksygenkilde 1:0, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 0:1, 1:1, 2:2, 3:3 (La:Ru). Mellom hver av dem renses 

reaksjonskammeret i 30 sekunder. Forskjellige variasjoner av oksygenpulsing med 10 sekunder rensing 

blitt forsøkt, henholdsvis i 10 s, 5 s, 3 s, 2 s og 1 s. I tillegg har også pulseforholdet 3:1 (La:Ru) vært 

inkludert for Ru(thd)3 med vanlig og kort oksygengasspulsing. Antallet sykluser og supersykluser i de 

binære og ternære systemene varierer, og dermed introduserer vi begrepet «deposisjonssekvens». 

Deposisjonssekvens vil bli brukt om påfølgende sykluser og supersykluser av samme type, for å kunne 

omtale dem som en mengde og kommentere utvikling av relativ masseendring over tid. Noen resultater 

vil bli presentert som de tre første og tre siste syklusene fra en deposisjonssekvens.  

Temperaturforandringer påvirker frekvensen til QCR-ene, som dermed kan se ut som masseøkning og 

massetap. For å kunne skille mellom frekvensendring i QCR-ene fra pulsing av Ru(thd)3 og temperatur- 

og trykkeffekter, har all pulsing av Ru(thd)3 blitt etterfulgt av tilsvarende åpning av et tomt forløperrør. 

Disse blir i resultatdelen navngitte som (u. Ru) for «uten Ru(thd)3».  Ozon er veldig reaktivt og har en 

sterkt eksoterm dekomponering, så ved ozonpulsing vil temperaturen i reaksjonskammeret øke og vil se 

ut som massetap. Videre vil det se ut som det er en masseøkning under påfølgende rensesteg. Luften 

som pulses er i romtemperatur når det føres inn til reaksjonskammeret, og dette kan gjøre at 

temperaturen i reaksjonskammeret synker og vil gi en tilsynelatende stor masseøkning. 

4.2.3 TERMOGRAVIMETRISK ANALYSE 

TGA ble utført med en TG 209 F1 Libra fra NETZSCH, med tilhørende Julabo F 32 termostat og 

programvaren NETZSCH Proteus 61 Thermal Analysis. Analysen ble utført i inert atmosfære med 

nitrogengass (< 99,999 % fra PRAXAIR). Forløperne ble plassert i aluminadigeler. Oppvarmingen var 

på 2 K/min i området 20 – 175 °C for Ru(thd)3 og 20 – 150 °C for Sr(thd)2.  

4.2.4 ENERGIDISPERSIBEL SPEKTROSKOPI I SEM 

Sveipeelektronmikroskopet var av typen Hitatchi TM3000 Tabletop Microscope med EDS-systemet 

Quantax 70 fra Bruker. EDS-målinger ble gjort med 300x forstørrelse og akselerasjonsspenning på 15 

kV og COMPO-modus. 5 forskjellige målepunkter ble gjort på std-substratene, i hvert av hjørnene og i 

midten av substratet etter lignende oppsett som ellipsometrimålinger av XRF-substrat. For hvert 

målepunkt ble analysen utført i 300 sekunder for å sørge for tilstrekkelig signalinnhenting. Analysen ble 

hovedsakelig utført på prøver med ruthenium ved å se på relativt kationinnhold av ruthenium og det 

andre kationet. Signaler fra substratet ble ekskludert.  

EDS-instrumentet er effektivt for å finne relativt innhold av forskjellige grunnstoffer i en prøve, og 

derfor antar vi at de binære oksidene kun inneholder ett kation. Innholdet som oppgis er atomprosenten 

av relativt kationinnhold mellom lantan og ruthenium. 

4.2.5 RØNTGENDIFFRAKSJON 

Til XRD ble det brukt et D8 Discovery røntgendiffraktometer med Lynxeye detektor fra Bruker, med et 

Bragg-Brentano-oppsett der røntgenkilden og detektoren beveget seg i forhold til hverandre. 

Røtngenkilden var Cu-Kα1-stråling med bølgelengde på 1,542 Å. 

4.2.5.1 KRYSTALLISERING AV TYNNE FILMER 

For å krystallisere de tynne filmene ble de varmebehandlet i en ovn med hurtig oppvarming ved bruk av 

halogenlamper. Varmebehandlingen hadde 15 minutters oppvarming, 15 minutter stabil temperatur på 

650 °C, og deretter nedkjøling i oksygenholdig atmosfære.  
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4.2.6 RØNTGENFLUORESCENSANALYSE  

XRF-analyse ble utført med Panalytical Axios mAX mineralspektrometer med 4 kW rhodiumrør 

sammen med analyseprogramvaren Omnian og Stratos. Det finnes ingen standard for ruthenium fra 

produsenten for instrumentet, så prøver rutheniuminnhold kunne ikke karakteriseres med XRF. 

4.2.7 RØNTGENREFLEKTROMETRI 

XRR ble gjort med EMPYREAN Alpha-1 XRD-system fra Malvern PANalytical sammen med en 

PIXcel3D proportional point counter (PPC) fra MEdipix2 og programvaren X’Pert reflectivity fra 

PANalytical.  

4.2.8 VISUELLE VERKTØY 

Grafer er laget i Origin 2017 Graphs&Analysis fra OriginLab. Figurer laget i Microsoft PowerPoint 

2016. Strukturer er laget i Diamond versjon 4.6.3 av CRYSTAL IMPACT GbR etter cif-filer fra 

Inorganic crystal structure database (ICSD) av FIZ Karlsruhe. 
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5 RESULTATER OG DISKUSJON 

Herved vil vi innføre navngivning av de ternære systemene som ABOx for å være tydelige på at det er 

perovskittstrukturen vi ønsker å oppnå, men for å spesifisere at den kjemiske sammensetningen ikke 

nødvendigvis er støkiometrisk. Det skal også påpekes at det relative innholdet mellom kationene ikke 

nødvendigvis er kjent, men at vi ikke vet nok om deres relasjon til å utlede en generell formel. Dermed 

vil ABOx-systemene være en variant av A-B-O-systemene som er fokusert på strukturen og den 

kjemiske sammensetningen til en enkel perovskitt.  

5.1 BINÆRE OKSIDER 

Vi undersøkte først vekst av de binære oksidene Fe2O3, La2O3 og RuO2. De kan gi oss innblikk i 

stabiliteten i den binære syklusen og innsikt i vekstoppførsel og egenskaper ved filmene, selv om man 

ikke kan direkte sammenligne binære og ternære ALD-prosesser. De er nødvendige referanser for 

endepunktene ved studier av de ternære prosessene, som et «1:0»-forhold i supersyklusprosessen. 

Hovedfokuset vil ligge på hvordan egenskapene endrer seg i et ternært system.  

Å deponere ruthenium(IV)oksid, RuO2, er en utfordring da det lett kan dannes flyktige 

rutheniumoksider. Som tidligere nevnt i teoridelen er det ikke mulig å lage stabilt RuO2 med ozon fordi 

det lett oppstår en etsereaksjon, noe vi også har undersøkt i dette prosjektet. Da vi forsøkte å deponere 

Ru(thd)3 og ozon i et binært system ble det ikke dannet film, noe som samfaller med tidligere arbeid. 

Vi byttet derfor til en oksygenkilde som ikke er like reaktiv – luft. I TGA-analysen ble 13,636 mg 

Ru(thd)3 og 20,760 mg Sr(thd)2 målt ut. TGA-analyse av Ru(thd)3 viste betydelig massetap i området 

70 – 135 °C i nitrogenatmosfære så forløperen ble plassert i en temperatursone tilsvarende 120 °C. Etter 

endt deposisjon ble tilbakesublimering av forløperen observert i forløperrøret (rester av forløper som 

har blitt avsatt i retning vekk fra reaksjonskammeret) og tilnærmet ingen dekomponering av forløper. 

Sr(thd)2 sublimerte like mye over hele temperaturområdet i TGA-analysen (se APPENDIKS A: 

SUBLIMERING AV FORLØPERE). 

Tykkelse (med avvik), brytningsindeks (n) (med avvik), og GPC for vekst av Fe2O3, La2O3 og RuO2 er 

gitt i Tabell 5. Avviket er standardavviket beregnet fra 12 målepunkter på hver prøve. Alle prøvene er 

deponert med 2000 sykluser. Fe2O3 er målt med XRR, derfor er ikke gradienter/avvik på tykkelsen eller 

brytningsindeksen gitt. Verdiene for rapportert GPC er hentet fra artikler hvor det ble brukt samme 

forløpere, temperatur og substrater for La2O3 og Fe2O3. Aaltonen et al. har det mest sammenlignbare 

publiserte arbeidet for ruthenium,  der tynne filmer av metallisk, polykrystallinsk ruthenium ble deponert 

med Ru(thd)3 og oksygengass på substrat med iridiumlag ved 250 °C med GPC på 15 pm/syklus, og på 

Al2O3 ved temperaturer over 325 °C med GPC på 33 pm/syklus [95]. Publiserte verdier for GPC på 12,4 

pm/syklus for Fe2O3 ble hentet fra arbeid av Lie et al. [82], og GCP på 36 pm/syklus for La2O3 fra arbeid 

av Seim et al. [80]. Ca-O og Sr-O er inkludert selv om vi ikke har forsøkt å deponere disse binære 

oksidene. Publiserte verdier av GPC for SrCO3 på 45 pm/syklus ble hentet fra Kosola et al. sitt arbeid 

[77], og GPC på 45 pm/syklus for Ca-O fra Nilsen et al. sitt arbeid [14]. Nilsen et al. konkluderer med 

at det ikke er mulig å deponere kalsiumoksid uten karbonforurensninger, men i Tabell 5 skrives det som 

«Ca-O» for å skille at det er verdiene hvor karbondioksid ikke var en forløper. 
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Tabell 5 Tykkelse (med avvik), brytningsindeks (n) (med avvik), og GPC for Fe2O3, La2O3 og RuO2. 

Fe2O3 er målt med XRR, derfor er ikke avvik gitt. Rapportert GPC for RuO2 er markert med stjerne (*) 

fordi det deponerte materialet var rutheniummetall, av Aaltonen et al. SrCO3 og Ca-O er inkludert for å 

vise rapportert GPC, vi har ikke deponert disse i dette prosjektet.  

Oksid Forløpere Tykkelse Avvik n Avvik GPC Rapportert GPC 

Fe2O3 Fe(thd)3 O3 22 nm - - - 11 pm /syklus 12,4 pm/syklus 

La2O3 La(thd)3 O3 65 nm 4 nm  1,90 < 0,01 32 pm/syklus 36 pm/syklus 

RuO2 Ru(thd)3 O2 4,0 nm 0,8 nm 1,6 0,3 2 pm/syklus 15/33* pm/syklus 

RuO2 Ru(thd)3 O2 6,0 nm 0,7 nm 2,7 0,1 3 pm/syklus 15/33* pm/syklus 

SrCO3 Sr(thd)2 O3 - - - - - 45 pm/syklus 

Ca-O Ca(thd)2 O3 - - - - - 50 pm/syklus 

 

Tynne filmer av Fe2O3 og La2O3 i dette prosjektet har GPC-verdier som er i nærheten av 

referanseverdiene. RuO2-filmene har en veldig lav GPC, og relativt stort avvik mellom de to deponerte 

prøvene. Aaltonen et al. brukte kortere pulse- og rensetider for Ru(thd)3 0,7 – 2,5 s og luft 1,5 – 2,5 s, 

begge med 1 s rensetid. Platinametallene kan bli deponert som oksider eller som metaller avhengig av 

temperatur eller oksygenpartialtrykk, hvor høyere temperatur fremmer deposisjon av metall. Vi 

undersøkte ikke andre deposisjonstemperaturer enn 250 °C i dette studiet. La(thd)3, Ru(thd)3 og Fe(thd)3 

har større sterisk hindring enn Sr(thd)2 og Ca(thd)2 på grunn av antallet ligander, noe som kan gi dem 

forskjellig GPC når de kombineres i et ternært system.  

5.1.1 QCM 

QCM-analyse for de binære oksidene lantanoksid og ruthenium(IV)oksid (både med O2 og O3) ble 

inkludert i QCM-analysen av La-Ru-O-systemet. På grunn av forskjellig plassering i reaksjonskammeret 

viser de to krystallene ofte forskjellig relativ masseendring, hvorav den fremste kan vise større vekst 

fordi den er direkte kontakt med forløperstrømmen og den bakre får metning saktere på grunn av 

hindring av den fremste. QCR2 er plassert lengst frem i reaksjonskammeret. De forskjellige delene av 

QCM-analysen identifiseres utfra hvilken oksygenkilde som ble brukt med Ru(thd)3. Første del av 

kampanjen var Ru(thd)3 med O2 (10 s pulsing, 10 s rensing), andre del av kampanjen var Ru(thd)3 med 

O3 (2 s pulsing, 4 s rensing) og siste del av kampanjen var Ru(thd)3 med kort O2 (2 s pulsing, 4 s rensing). 

Det er forventet et tilsynelatende stort fall i relativ masseendring ved ozonpulsing på grunn av endring 

i trykk og temperatur i reaksjonskammeret på grunn av eksoterm dekomponering av ozon 

1

3
𝑂3 →

1

2
𝑂2 ;  ∆𝐻 = −143 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Fallet blir kompensert ved en tilsynelatende masseøkning under påfølgende rensesteg. 
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5.1.1.1 La2O3 

Hver seksjon av QCM-forsøket ble innledet med 20 sykluser av La(thd)3 med ozon. La2O3-syklusene 

oppgis som 0:1 (ingen rutheniumpulser). Figur 32 viser hvordan veksten for tre sykluser mot slutten av 

deposisjonssekvensen ser ut på begge QCR-ene (som refereres til som QCR1 og QCR2) brukt i QCM-

forsøket. de forskjellige kurvene for La(thd)3 med ozon navngitt utfra hvilken QCR dataene er registrert 

på og hvor i QCM-analysen de er, og dermed identifisert utfra hvilken oksygenkilde Ru(thd)3 ble pulset 

med. Blå og lilla kurve (henholdsvis 0:1 (Ru m. O2) QCR1 og 0:1 (Ru m. O2) QCR2) ble deponert helt 

i starten av QCM-forsøket.  

 

Figur 32 Relativ masseendringen til tre sykluser mot slutten av deposisjonssekvensen med sykluser av 

La(thd)3 og ozon i hver del av QCM-analysen for QCR1 og QCR2. 

 

Under pulsing av La(thd)3 blir det en masseøkning, som stabiliserer seg under det påfølgende 

rensesteget. Ved ozonpulsen blir det et tilsynelatende stort massetap og en masseøkning under 

rensesteget, slik som forventet. I Figur 33 er alle deposisjonssekvensene av La2O3 gitt på 20 sykluser 

fra forskjellige deler av QCM-analysen.    
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Figur 33 Vekstoppførsel for 20 sykluser av La(thd)3 og ozon ved forskjellige deler av QCM-analysen. 

 

Fra Figur 33 kan man se at den relative masseendringen øker mest ved starten av QCM-analysen. Dette 

kan skyldes at for de første syklusene har systemet ikke stabilisert seg. Den mest representative 

vekstraten for systemet kommer gjerne frem mot slutten av deposisjonssekvensen. Det termiske utslaget 

for dekomponering av ozon gir trolig også stort utslag på sensoren. For den brune kurven (0:1 (Ru m. 

kort O2)(QCR2)) skjer en plutselig økning etter 13 sykluser, noe som mest sannsynligvis skyldes en 

forstyrrelse i utstyret.    
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5.1.1.2 RuO2  

5.1.1.2.1 RuO2 MED OZON 

Basert på resultater fra tidligere arbeid og i dette prosjektet, er rutheniumforløpere med ozon er uegnet 

oksygenkilde for det binære oksidet RuO2. Det er likevel mulig at Ru(thd)3 med ozon kan være stabilt i 

en kompleks støkiometri som LaRuOx. Figur 34 viser de tre siste syklusene av 20 i en 

deposisjonssekvens. 

 

Figur 34 Tre sykluser av Ru(thd)3 med ozon, som er blant de siste av totalt 20 sykluser. 

Som forventet blir det et stort tilsynelatende massetap under ozonpulsen på grunn av økt temperatur i 

reaksjonskammeret, for 0:1 (u. Ru)(QCR1) og 0:1 (u. Ru)(QCR1) pulses kun ozon. På grunn av 

temperaturøkningen kan man ikke se hvor stor relativ masseendring som skyldes utbytning av (thd)-

ligandene på overflaten før etter rensesteget. Det er vanskelig å konkludere om hvorvidt det totalt blir 

filmvekst, siden de to QCR-ene viser noe ulik vekstoppførsel, hvor QCR2 er plassert lengre frem i 

reaksjonskammeret enn QCR1.  QCR1 ser ut til å ha vekst av film siden starten for hver rutheniumsyklus 

øker, for QCR2 forflytter ikke startpunktene for rutheniumsyklusene nevneverdig. Dette kan være fordi 

QCR2 blir har mer forstyrrende omgivelser. I tillegg har de nokså forskjellige form under rensesteget 

etter Ru(thd)3-pulsen, hvor QCR2 flater ut og QCR1 ser ut til å øke.   

5.1.1.2.2 RuO2 MED VARIERENDE OKSYGENGASSPULSING 

Det er utfordrende å identifisere forskjellige deler av syklusene og dermed vekstoppførselen til RuO2 

med Ru(thd)3 og oksygengass. Dette er fordi kurven ser veldig lik ut både med og uten Ru(thd)3-pulsing. 

Det kan skyldes at kun en veldig liten mengde Ru(thd)3 reagerer med overflaten, og at det blir 

overskygget av trykk- og temperaturforskjeller i reaksjonskammeret fra oksygengasspulsing. 

Resultatene fra QCM-analysen gir et sammenhengende datasett fra hver av krystallene, og man må 

sammenligne det med QCM-programmet for å avgjøre hvor forskjellige deposisjonssekvenser 

inntreffer. Ved å se på Ru(thd)3 med varierende pulselengde av oksygengass, så illustreres hvordan 



RESULTATER OG DISKUSJON 

51 

 

oksygenpulsen påvirker den relative masseendringen for rutheniumpulsen. Fra ellipsometrimålinger av 

RuO2 vet vi at Ru(thd)3 med oksygengass har lav GPC. I Figur 35 kan man se pulsing av Ru(thd)3 med 

10 s oksygengasspulsing og påfølgende rensing for QCR1 og QCR2.  

 

Figur 35 Ru(thd)3 og pulsing uten Ru(thd)3 med pulsing av oksygengass i 10 sekunder. Den første 

Ru(thd)3-pulsingen er kun mulig å observere for QCR1. 

 

Ru(thd)3 med oksygengass blir deponert på et lag av lantanrik LaRuOx, og i Figur 35 er første 

rutheniumpulsen kun synlig for QCR1. Den observerte masseøkningen under oksygengasspulsen og 

massetapet under rensesteget kan delvis skyldes temperaturfall i reaksjonskammeret som stabiliserer 

seg ved endt pulsesteg. På QCR1 er det en tydelig endring i kurven ved andre deposisjonssekvenser 

med rutheniumsykluser med jevnere overgang mellom de forskjellige stegene i syklusen. 

Videre forkortes pulsetiden av oksygengass til 5 sekunder (Figur 36), 3 sekunder (Figur 37), 2 

sekunder (Figur 38) og 1 sekund (Figur 39) med samme lengde på påfølgende rensing, 10 sekunder. 

Grafene er gitt for relativ masseendring i vilkårlig enhet som en funksjon av tiden i sekunder. 
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Figur 36 Ru(thd)3 med 5 sekunder O2-pulsing 

og 10 sekunder rensing. 
 

 

Figur 37 Ru(thd)3 med 3 sekunder O2-pulsing 

og 10 sekunder rensing. 

 

 

Figur 38 Ru(thd)3 med 2 sekunder O2-pulsing 

og 10 sekunder rensing. 

 

 

Figur 39 Ru(thd)3 med 1 sekund O2-pulsing 

og 10 sekunder rensing. 

Ved å sammenligne kurvene til Ru(thd)3 med kortere oksygenpulsing vises det fortsatt ikke noen direkte 

relativ masseøkning under Ru(thd)3-pulsen slik som under Ru(thd)3 med ozon. Det er derimot mulig å 

observere at den tilsynelatende masseøkningen og massetapet under oksygenpulsing og påfølgende 

rensing er mye lavere. Dette kan videre forsterke mistanken om at ved 10 sekunder pulsing av 

oksygengass blir QCR-ene påvirket av temperaturfall i reaksjonskammeret som fører til frekvensendring 

og oppfattes som masseøkning. 

I Figur 40 er den relative masseendringen for Ru(thd)3 og Ru(thd)3 (u. Ru) med pulsing av oksygengass 

i 10 s, 5 s, 3 s, 2 s og 1 s gitt for alle kurvene med samme startpunkt. Siden kurvene har samme startpunkt, 

er det lettere se tegn til endring i relativ masseendring er for kurvene sammenlignet med hverandre. 
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Figur 40 Relativ masseendring for Ru(thd)3 (og uten Ru(thd)3-pulsing) ved varierende pulsetid for 

oksygengass; 10 s, 5 s, 3 s, 2 s og 1 s. Alle har påfølgende rensing i 10 s. 

Den relative masseendringen etter en fullstendig syklus ser ut til å være høyest for 10 sekunder 

oksygengasspulsing, selv om den påfølgende syklusen inntreffer ved ulike tidspunkt for de forskjellige 

kurvene (når kurvene begynner å synke). Det kan skyldes økt masse grunnet bedre tilgang på 

oksygengass som kan reagere med adsorberte rutheniumioner, eller at systemet ikke fullstendig 

stabiliserer seg før neste Ru(thd)3-puls. Dette kan kanskje forklare hvorfor eventuell vekstøkning under 

Ru(thd)3-pulsing blir kamuflert og at temperaturendringene under Ru(thd)3 (u. Ru) er såpass tydelige 

for Ru(thd)3 med oksygengass, og mer fraværende under Ru(thd)3 (u. Ru) med ozon.  

Ved å ta utgangspunkt i 10 sekunder pulsing av oksygengass (Figur 35), kan vi sammenligne hvor mye 

den relative masseendringen synker under rensesteget etter den første oksygengasspulsen og under 

påfølgende rutheniumpulsing. Dette er gitt i Figur 41, hvor de stiplede linjene er trendlinjer for hvordan 

den relative masseendringen synker uten rutheniumpulsen (ved å følge kurven fra rensesteget). De 

heltrukne linjene er tilpasset utfra starten av Ru(thd)3-pulsen og slutten av det påfølgende rensesteget, 

hvorav de røde og tykke linjene er for Ru(thd)3 (u. Ru).  
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Figur 41 Relativ masseendring med og uten pulsing av Ru(thd)3. de stiplede linjene er trendlinjer for 

hvordan den relative masseendringen synker uten rutheniumpulsen. De heltrukne linjene er trendlinjer 

for massendring under rutheniumpulsen, hvorav de brune linjene er for Ru(thd)3 (u. Ru). 

På Figur 41 vises at kurvene med Ru-pulsing har høyere relativ masseendring enn 0:1 (u. Ru) QCR1 og 

0:1 (u. Ru) QCR2, selv om kurvene har veldig lik form. I Tabell 6 oppgis stigningstallet for kurvene 

ved rensesteget etter endt pulsing av oksygengass, og til kurvene for rutheniumpulsen. I tillegg kan man 

også se differansen mellom de to, og dermed hvor mye rutheniumpulsing endrer kurven i relativ 

masseendring. 

Tabell 6 Endring i stigningstallet til relativ masseendring under rensesteget etter endt O2-pulsing og etter 

pulsing av Ru(thd)3 og Ru(thd)3 (u. Ru), samt differansen. Radene med samme farge ble pulset samtidig. 

 Stigningstall 

(uten Ru-pulsing) 

Stigningstall 

(med Ru-pulsing) 

Differanse 

0:1 QCR1 -0,785 -0,450 0,335 

0:1 (u. Ru) QCR1 -0,783 -0,413 0,370 

0:1 (10s) QCR1 -0,80 -0,450 0,350 

0:1 QCR2 -1,194 -0,645 0,549 

0:1 (u. Ru) QCR2 -1,190 -0,665 0,525 

0:1 (10s) QCR2 -1,210 -0,625 0,584 

 

Det kommer frem at rutheniumpulsen fører til at den relative masseendringen synker mindre. Det en 

tydelig endring i stigningstall fra rensing til Ru(thd)3-pulsing og åpning av ventilen uten forløper (u. 

Ru). 0:1 QCR1 og 0:1 (10s) QCR1 burde ha lik vekstoppførsel siden de har samme program og samme 

krystall, samme med 0:1 QCR2 og 0:1 (10s) QCR2. 0:1 QCR1 og 0:1 QCR2 er de første 

deposisjonssekvensene, og derfor kan være annerledes enn de påfølgende syklusene. Utfra 
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stigningstallet til de forskjellige kurvene er det tydelig at temperaturendringen som følger av å åpne en 

ventil (u. Ru) gir et ganske likt utslag for relativ masseendring som rutheniumpulsene med Ru(thd)3.  

5.1.1.2.3 RuO2 MED KORT OKSYGENPULSING OG PÅFØLGENDE RENSING 

Ru(thd)3 med 2 sekunder luftpulsing og 4 sekunder påfølgende rensing ble deponert under siste del av 

QCM-analysen. I Figur 42 er de første syklusene for begge krystallene, med og uten Ru-pulsing.  

 

Figur 42 De første syklusene av Ru(thd)3 med 2 sekunder oksygengasspulsing og 4 sekunder påfølgende 

rensing. 

Det er tydelig masseøkning ved første Ru-puls, og QCR1 og QCR2 har mer sammenlignbar 

masseøkning enn det som har vært tilfellet for lengre oksygengassrensing. Formen på kurvene under 

Ru(thd)3-pulsene blir synlig forskjellig for hver syklus. Det er ikke tydelig hvor mye mindre 

masseøkningen synker siden rensesteget er kortere og ikke gir en tydelig kurve som stigningstallet kan 

utledes fra før Ru-pulsen starter. 

I Figur 43 og Figur 44 er vekstoppførselen til RuO2 med hovedvariasjonene av både pulsing, rensing 

og oksygenkilde forsøkt under QCM-analysen gitt. Deposisjonssekvensene av RuO2 med ozon (O3), luft 

(O2) og kortere luftpulsing og påfølgende rensing (kort O2) med 20 sykluser er gitt for QCR1 Figur 43 

og for QCR2 i Figur 44. Grafene har samme x- og y-akser. 
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Figur 43 20 sykluser Ru(thd)3 med O2, O3 og kort O2 med relativ masseendring for QCR1. 
 

 

Figur 44 20 sykluser Ru(thd)3 med O2, O3 og kort O2 med relativ masseendring for QCR2. 
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De to krystallene har veldig forskjellig vekst for Ru(thd)3 med O3. For Ru(thd)3 med O3 er det stor relativ 

masseøkning og massetap, men summen av masseendringen øker. Dette ser ut til å gjelde spesielt QCR1.  

Når det ikke pulses Ru(thd)3 vil massetap registreres på grunn av ozondekomponering, noe som blir 

spesielt tydelig ved at masseendringen går tilbake til nivået det var. Etter flere påfølgende sykluser er 

ser det ut til at bunnpunktene på grafen følger en synkende kurve. Dette kan skyldes at O3 etser 

ruthenium(IV)oksid fra overflaten og danner flyktig ruthenium(VIII)oksid. Reaksjonslikningen blir da 

4

3
𝑂3(𝑔) + 𝑅𝑢𝑂2(𝑠) → 𝑂2(𝑔) +  𝑅𝑢𝑂4(𝑔) 

For Ru(thd)3 med O2 ser det ut som den relative masseendringen er jevn, og at etter flere påfølgende 

sykluser blir masseendringen stabilisert for pulsing med og uten Ru(thd)3. Det ser ut til at Ru(thd)3 med 

kort O2-pulsing får en større relativ masseendring på QCR2, men også stabiliserer seg etter påfølgende 

sykluser.  I Figur 45 er de tre første og de tre siste syklusene for Ru(thd)3 med O2 ved siden av hverandre 

med samme x- og y-akser, som henholdsvis (a) og (b). Kurvene har blitt plassert slik at de har samme 

startpunkt for å sammenligne relativ masseendring mellom 0:1 og 0:1 (u. Ru) for QCR1 og QCR2 over 

tid, og ved å bruke samme x- og y-akse kan man sammenligne relativ masseøkning og massetap.  

 

(a) 
 

(b) 

Figur 45 De (a) tre første og (b) tre siste syklusene Ru(thd)3 med O2. De har samme y-akse, og det er 

tydelig at kurvene i (a) er høyere og at det er større forskjell på syklusene med og uten Ru(thd)3. 

Det er større forskjell på relativ masseendring mellom pulsing av Ru(thd)3 og Ru(thd)3 (u. Ru) i 

starten, og mot de tre siste syklusene er det marginal forskjell. Dette er gjort for å illustrere at den 

relative masseendringen over tid blir lik med og uten Ru(thd)3-pulsing, og at forskjellen i filmvekst fra 

Figur 43 og Figur 44 for Ru(thd)3 med oksygengass kommer fra de første syklusene. Dette kan bety 

at gjentatte rutheniumsykluser ikke bidrar til mer deponert film, noe som er viktig informasjon for 

deposisjon i LaRuOx-systemet, som vil bli relevant i videre resultater. 

Summen av relativ masseendring fra starten av forløperpulsen til slutten av det påfølgende rensesteget 

for Ru(thd)3 og Ru(thd)3 (u. Ru) med ozon og med luft er gitt i Figur 46 for QCR1 og Figur 47 for 

QCR2 for de tre første og tre siste syklusene i deposisjonssekvensen. En vertikal, grå stiplet linje 

skiller mellom de første og de siste syklusene. Y-aksene er gitt som en endring i relativ masseendring 

for en vilkårlig enhet, og verdiene er for å spesifisere den relative masseendringen øker eller synker 

mest for hver forløperpuls.   
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Figur 46 Total relativ masseendring for de tre første og tre siste syklusene av RuO2 av Ru(thd)3 med 

ozon og med luft (inkludert påfølgende rensesteg) for QCR1, den vertikale stiplede grå linjen skiller 

mellom de tre første og de tre siste syklusene. 
 

 

Figur 47 Total relativ masseendring for de tre første og tre siste syklusene av RuO2 av Ru(thd)3 med 

ozon og med luft (inkludert påfølgende rensesteg) for QCR2, den vertikale stiplede grå linjen skiller 

mellom de tre første og de tre siste syklusene. 
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Forskjeller i masseendring fra de første til de siste syklusene i en deposisjonssekvens kan skyldes at 

systemet ikke har stabilisert seg og oppnådd lineær vekst. I Figur 46 øker summen av den relative 

masseendringen for de tre første syklusene Ru(thd)3 med ozon på QCR1, og synker for QCR2 i Figur 

47. Begge kurvene flater seg ut mot de tre siste syklusene (slik som vi så i Figur 34) på et 

sammenlignbart nivå. Formen på kurvene for Ru(thd)3 (u. Ru) med oksygengass krummer seg 

annerledes enn for Ru(thd)3 (u. Ru) med ozon. Relativ masseendring ved pulsing av Ru(thd)3 med 

oksygengass har delvis overlappende kurver, som antyder at det ikke er noe vekst. Dermed må 

gjennomsnittet undersøkes for å se om det er forskjell mellom pulsing av Ru(thd)3 og Ru(thd)3 (u. Ru) 

med de forskjellige oksygenkildene, spesielt oksygengass. Gjennomsnittet av de forskjellige punktene i 

Figur 46 og Figur 47 er gitt i Tabell 7. 

Tabell 7 Gjennomsnittet av total relativ masseendring gitt i en vilkårlig enhet for de tre første og tre siste 

syklusene av RuO2 av Ru(thd)3 med ozon og luft. 

SNITT MASSEENDRING 

 m(Ru) 

Ru+O3 

m(Ru) 

Ru+O3 

(u. Ru) 

m(O3) 

Ru+O3 

m(O3) 

Ru+O3 

(u. Ru) 

m(Ru) 

Ru+O2 

m(Ru) 

Ru+O2 

(u. Ru) 

m(O2) 

Ru+O2 

 

m(O2) 

Ru+O2 

(u. Ru) 

QCR 1 20,90 2,95 -17,87 -4,56 -3,18 -3,76 5,29 5,14 

QCR 2 17,30 2,03 -16,19 -3,35 -6,09 -5,97 9,01 8,28 

 

Ru(thd)3 med ozon får tilsynelatende stor masseøkning under Ru(thd)3-pulsen, hvor mesteparten 

forsvinner etter ozonpulsen og det påfølgende rensesteget. Ozon har et totalt relativt massetap som er 

større enn den totale relative masseendringen for Ru(thd)3 (u. Ru), som kan komme av 

temperatureffekter eller etsning. For Ru(thd)3 med oksygengass er den totale relative massendringen 

mindre negativ for Ru(thd)3 enn Ru(thd)3 (u. Ru) på QCR1, Figur 46. Den første pulsen av Ru(thd)3 

bidrar til dette, som kun er synlig for QCR1 på Figur 35. For QCR2, Figur 47, er den totale relative 

masseendringen mer negativ der Ru(thd)3 pulses. Oksygengasspulsen og rensingen gir større total relativ 

masseendring ved pulsing av Ru(thd)3 enn for Ru(thd)3 (u. Ru). Den relative masseendringen for 

Ru(thd)3 med oksygengass stabiliserer seg etter gjentatte sykluser, og fører derfor til overlapping av de 

siste punktene for Ru(thd)3 og Ru(thd)3 (u. Ru) med oksygengass i  Figur 46 og Figur 47. 

Fra ellipsometrimålinger har vi funnet at GPC for RuO2 med oksygengass er 2 – 3 pm/syklus, noe som 

er veldig lavt. Det kan bety at filmveksten er så lav at det ikke er mulig å direkte skille mellom 

massedeposisjon og endring i frekvens på QCR-ene på grunn av temperatur- og trykkforskjeller i 

reaksjonskammeret. Det er også mulig at filmveksten er større i begynnelsen og minker etter gjentatte 

sykluser, som gjør at GPC for 2000 sykluser blir veldig lav. Deposisjon av RuO2-film ved vanlig 

deposisjon og ved QCM-analysen har noen forskjeller. Under vanlig deposisjon blir RuO2 deponert på 

Si(100)-substrater (med et lag av SiO2) og i QCM-analysen er det allerede deponert flere lag med La2O3 

og variasjoner av LaRuOx. Det vil derfor være noen forskjeller på initial nukleering. Dette er ikke store 

utfordringer siden det er mest relevant for prosjektets helhet å undersøke vekstoppførsel og egenskaper 

for RuO2 og La2O3 i kombinasjon, samt hvordan deposisjonen utartes ved gjentatte sykluser. 
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5.2 TERNÆRE OKSIDER 

Hovedmotivasjonen med dette prosjektet er å deponere SrRuO3. Fra tidligere arbeid vet vi at både 

rutheniumforløpere og strontiumforløpere er utfordrende å arbeide med og er veldig kresne for 

oksygenkilder. Vi undersøkte Ru(thd)3 og Sr(thd)2 med ozon i kombinasjon med vann. Om dette 

systemet hadde gitt lovende resultater fra starten hadde vi forfulgt det videre, men vi innså at vi måtte 

gjennomføre en mer dyptgående studie av hvordan Ru(thd)3 reagerer med forskjellige oksygenkilder. 

For å eliminere flest mulige utfordringer valgte vi å gjøre dette med en mer medgjørlig forløper enn 

Sr(thd)2.  

Vi prøvde å bytte Sr(thd)2 med Ca(thd)2 og La(thd)3. Kalsium er et jordalkaliemetall en periode over 

strontium i periodesystemet, og har derfor mange av de samme kjemiske egenskapene. Ca(thd)2 med 

ozon og Ru(thd)3 med ozon ga bedre filmvekst, men det relative kationinnholdet i filmene besto nesten 

utelukkende av kalsium. La(thd)3 og Ru(thd)3 med ozon førte til bedre resultater, og derfor undersøkte 

vi LaRuOx dyptgående med både ozon og oksygengass. Ingen av disse systemene ga stabil vekst for 

gjentatte rutheniumsykluser. Et stabilt system som er beslektet med lantanruthenat er lantanferrat, og 

kan fungere som et sammenligningsgrunnlag. Jern et kation vi har god kjennskap til i ternære systemer, 

og ligger en periode over ruthenium i periodesystemet. LaFeO3 er fra tidligere arbeid et veldig 

velfungerende system, og ga oss muligheten til å undersøke blant annet epitaksi i krystalline prøver. 

Som siste del av denne sammenlignende studien deponerte vi også SrFeO3 for å undersøke om 

ruthenium var den største utfordringen i SrRuO3. På grunn av flere faktorer hadde vi ikke muligheten til 

å karakterisere innholdet av SrFeO3-prøvene, og må begrense oss til vekstoppførsel.  

For å kartlegge hvordan egenskaper knyttet til GPC, brytningsindeks og kjemisk sammensetning er for 

de ternære oksidene, ble en rekke forskjellige deposisjonskombinasjoner mellom de ulike kationene 

undersøkt.  
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5.3 SrRuOx 

SrRuOx ble innledningsvis pulset med Sr(thd)2∙H2O og Ru(thd)3 med en kombinasjon av vann og ozon 

som oksygenkilde. Strontiumforløperen Sr(thd)2∙H2O ble valgt for å unngå uønskede reaksjoner med 

omgivelsene, og temperaturen i reaksjonskammeret er høyt nok til å forhindre kondensasjon. 

Kombinasjonen av ozon og vann ble valgt for å oppnå en mindre etsende forløper, men uten vann i 

overskudd som kan danne reservoarer. SrRuO3 ble kun undersøkt med ellipsometri.  

5.3.1 ELLIPSOMETRI 

Ellipsometrimålinger for Sr(thd)2 med ozon og Ru(thd)3 med ozon eller ozon og vann er gitt i Tabell 8, 

de ble deponert med 125 supersykluser7. 

Tabell 8 SrRuOx av Sr(thd)2 med ozon og Ru(thd)3 med ozon og vann. 

Pulseforhold Tykkelse [nm] avvik Brytningsindeks avvik GPC 

Sr(thd)2 Ru(thd)3 

1 1 8 0,9 2,0 0,3 6,6 

pm/syklus 

1 1 5 1 1,9 0,3 4,1 

pm/syklus 

 

Ifølge Tabell 5 fra tidligere arbeid av Kosola et al. er GPC for SrCO3 av Sr(thd)2 med ozon 50 

pm/syklus, og at SrO ikke er mulig å deponere uten karbonforurensninger. Tidligere arbeid av Lie et al. 

tilsier at SrO stabiliserer seg som del av et ternært system uten karbonforurensninger.  

Det er ikke uvanlig at ternære systemer har lavere GPC enn de binære systemene hver for seg, men i 

disse forsøkene var GPC veldig lav. Reservoarer og karbonforurensninger kunne ført til ukontrollert 

vekst og dermed gitt en tykkere film og økt GPC. Det er trolig ikke-lineær vekst av begge de binære 

syklusene. For å få deponere sykluser av SrO uten forurensninger må RuO2 ha stabil vekst, som fra 

forrige avsnitt ikke ser ut til å være mulig for Ru(thd)3 med ozon eller luft alene. Derfor er det nødvendig 

å undersøke om Ru(thd)3 kan stabiliseres i et ternært system. Ozon i kombinasjon med vann ga 

forskjellige resultater på to prøver med samme synteseparametere. Det kan hende at å kombinere ozon 

og vann ikke førte til en mindre reaktiv forløper, og at oksygenkilden fortsatt var reaktiv og kan ha ført 

til eventuelle reservoareffekter. Å velge strontiumhydrat som forløper kunne forhindret uønskede 

reaksjoner med omgivelsene og spesielt karbonforurensninger, i og med at det ikke er mulig å fullstendig 

hindre Sr(thd)2 fra å reagere med omgivelsene sine i prosessen med å gjøre klart for en deposisjon.  

  

 

7 De eneste prøvene som ikke med 2000 sykluser 
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5.4 CaRuOx 

CaRuO3 har flere likheter med SrRuO3, og hvis Ca(thd)2 med Ru(thd)3 hadde fungert sammen kunne 

Sr(thd)2-forløperen vært hovedkilden til utfordringer i SrRuO3. CaRuOx ble forsøkt fremstilt med 

Ca(thd)2 med O3 og Ru(thd)3 med O3. Et bredere utvalg av pulseforhold ble undersøkt; 1:2, 2:4, 1:3 og 

1:4 (Ca:Ru). CaRuOx ble undersøkt med ellipsometri og EDS.  

5.4.1 ELLIPSOMETRI 

Ved å ta utgangspunkt i vekst av ren CaCO3 basert på antallet Ca-sykluser og GPC oppnådd av Nilsen 

et al. [14], ble svarte punkter for teoretisk vekst uten rutheniumsykluser inkludert. Det vil si at ved 

økende prosent rutheniumsykluser synker andelen teoretiske kalsiumsykluser deponert. 

Ellipsometriresultatene for GPC og brytningsindeks, og GPC for CaCO3, er gitt i Figur 48. 

 

Figur 48 Ellipsometrimålinger av CaRuOx. GPC mot prosentandel pulset rutheniumsykluser. De svarte 

punktene med stiplet linje er resultatene oppnådd for Ca(thd)2 med ozon av Nilsen et al.  

Nilsen et al. deponerte Ca(thd)2 med ozon og oppnådde en vekstrate på ca. 50 pm/syklus, som vises på 

Figur 48 med svarte punkter og stiplet linje. Prøvene av CaRuOx i dette prosjektet har tilsynelatende 

høyere GPC enn GPC for CaO (Ca(thd)2 med ozon, uten CO2 som forløper). Prøven markert med stjerne 

tilsvarer pulseforholdet 2:2 (Ca:Ru), og treffer godt med forventede resultater for det binære oksidet, og 

lavere GPC enn for prøven med pulseforhold 1:1 (Ca:Ru). Synkende GPC med økende rutheniumpulser 

følger en jevn trend, og kan skyldes at GPC blir generelt lavere med færre kalsiumsykluser. 

  



RESULTATER OG DISKUSJON 

63 

 

5.4.2 EDS  

EDS-målinger av CaRuOx-prøver av Ca(thd)2 med O3 og Ru(thd)3 med O3 ga resultatene gitt i Tabell 9. 

Tabell 9 Relativ kationinnhold for Ca(thd)2 med O3 og Ru(thd)3 med O3 

Forhold Ca-innhold (at.% ) Ru-innhold (at.% ) 

1:2 98,4 1,6 

2:4 98,5 1,5 

1:3 96,9 3,1 

1:4 96,3 3,7 

 

Det relative kationinnholdet gir marginalt rutheniuminnhold. Nilsen et al. konkluderte at det ikke var 

mulig å deponere kalsiumoksid uten karbonforurensninger. Vi har ikke undersøkt tilstedeværelsen av 

forurensninger i dette prosjektet, men siden vi bruker de samme forløperne og samme temperaturer så 

er det sannsynligvis betydelige karbonforurensninger i disse prøvene. Det er vanskelig å bedømme om 

vi oppnådde økt GPC i dette prosjektet på grunn av bidrag til tykkelsen fra ruthenium(IV)oksid, selv om 

rutheniuminnholdet er lavt, eller om vi får flere karbonforurensninger og økt GPC av dette. Siden det 

relative kationinnholdet av ruthenium er så lite valgte vi å ikke undersøke dette systemet videre, og får 

dermed ikke besvart om GPC økes av ruthenium(IV)oksid, av karbonforurensninger eller en 

kombinasjon av begge.  
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5.5 LaRuOx  

Majoriteten av arbeidet i dette prosjektet ble gjort for å fremstille LaRuOx av La(thd)3 med ozon og 

Ru(thd)3 med ozon eller luft. Resultatene fra ellipsometrimålinger og EDS-målinger for LaRuOx av 

Ru(thd)3 med ozon blir presentert først, deretter med oksygengass. Resultatene er delt i pulseforhold fra 

lantanoksid til ruthenium(IV)oksid og for gjentagende sykluser i et forhold på 50% rutheniumpulser. 

RuO2 ble kun oppnådd for Ru(thd)3 med luft, men inkluderes likevel i grafene for Ru(thd)3 med ozon. 

Prøver med pulseforholdet 2:4 (La:Ru) er inkludert på begge typene grafer siden den både pulser flere 

sykluser av det ene oksidet og gjentatte sykluser, og er indikert med stjerne (*). De har likevel ikke blitt 

inkludert i trendlinjene, men brukes mest for å gi innblikk i hvordan GPC, brytningsindeks og 

rutheniuminnhold for denne prøven samfaller med de andre pulsesammensetningene. Resultatene for 

Ru(thd)3 med ozon og luft blir sammenlignet med hverandre til slutt. LaRuOx har blitt undersøkt med 

ellipsometri, EDS og QCR, samt XRD for LaRuOx av rutheniumsykluser med ozon.  

I QCM-analysen har supersykluser uten Ru(thd)3 blitt inkludert som (u. Ru) for å kartlegge effektene av 

temperaturendringer ved forløperpulsing og ozonreaktivitet, slik som for RuO2. Her vil det fokuseres på 

pulseforholdet 1:1 (La:Ru) av supersyklusen La(thd)3 med ozon og Ru(thd)3 med ozon eller 

oksygengass. I avsnittet «total relativ masseendring» blir masseøkning eller massetap etter hver syklus 

konkretisert ved å undersøke total relativ masseendring før og etter hver syklus. 

Etter deposisjon av LaRuOx kan man se tydelig fargeendring på sodaglasset etter endt deposisjon. 

Deposisjon av lantanoksid resulterte i en opak, grå film på sodaglasset. Deposisjon av 

ruthenium(IV)oksid med Ru(thd)3 med luft ga ikke en jevn film på sodaglasset, men også områder med 

opak, gråbrun film. Deposisjon av LaRuOx ga fargeendringer på sodaglasset som gjerne var jevne og 

oransje- eller brunaktige. Noen av sodaglassene var plassert på en ujevn metallplate i 

reaksjonskammeret, og fikk derfor filmvekst på undersiden. Det er vanskelig å bedømme om eventuelle 

gradienter kommer fra undersiden eller overflaten av sodaglasset. Det er derfor ikke mulig å gi en 

kvalitativ sammenligning av fargeendringer på sodaglasset som kan inkluderes i resultatene, men er 

likevel en nyttig indikasjon på filmvekst. 
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5.5.1 LaRuOx MED OZON 

5.5.1.1 ELLIPSOMETRI 

Forskjellige pulseforhold har blitt deponert av La(thd)3 med O3 og Ru(thd)3 med O3, hvor resultatene 

fra ellipsometrimålinger av filmene er gitt i Figur 49. I tillegg er svarte punkter og stiplet linje inkludert 

for det samme antallet sykluser med kun lantansykluser for å vise hvordan GPC varierer om kun La(thd)3 

og ozon bidrar til vekst. 

 

Figur 49 Ellipsometrimålinger av LaRuOx, av La(thd)3 og Ru(thd)3 med ozon. GPC og brytningsindeks 

mot prosentandel rutheniumsykluser pulset. De svarte punktene med stiplet linje er tilsvarende antall 

lantansykluser alene med resultatene oppnådd for La(thd)3 med ozon i dette prosjektet.  

 

De tynne filmene av LaRuOx har en noe høyere enn forventet GPC for La(thd)3 og ozon alene, men ikke 

med mye. Brytningsindeksen holder seg ganske konstant og begynner å stige ved ca. 50 % pulset 

ruthenium. Utfra disse resultatene er det tydelig at det dannes film, men for veldig tynne filmer er ofte 

store avvik i brytningsindeksen. 

GPC og brytningsindeks for prøver av LaRuOx med Ru(thd)3 og ozon med gjentagende sykluser og 50 

% rutheniumsykluser, og prøven med pulseforholdet 2:4 (La:Ru) (66,67 % rutheniumpulsing), er gitt i 

Figur 50. Ved null gjentagende rutheniumpulser er lantanoksid inkludert for tilfellet der 

rutheniumsyklusene ikke påvirker systemet. Dermed vil halvparten av syklusene i supersyklusen være 

La2O3, og GPC over 2000 sykluser vil være halvparten av GPC for La2O3. Ved «uendelig» gjentagende 

rutheniumpulser i supersyklusen er ruthenium(IV)oksid inkludert for tilfellet der lantansyklusene ikke 

påvirker systemet, og GPC i Figur 50 blir halvparten av GPC for RuO2. 
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Figur 50 Ellipsometrimålinger av LaRuOx av La(thd)3 og Ru(thd)3 med ozon. GPC og brytningsindeks 

mot antall gjentagende sykluser ved et pulseforhold på 50 % rutheniumsykluser. 

 

GPC er veldig jevn for supersykluser med lantanoksid og ruthenium(IV)oksid, noe som kan skyldes at 

lantansyklusene bidrar sterkt til GPC. Brytningsindeksen er veldig varierende. Det store avviket ved fire 

gjentagende rutheniumsykluser skyldes hovedsakelig prøvene med pulseforhold 2:4 (La:Ru). Det er 

uventet at de to brytningsindeksene ved fire gjentagende rutheniumpulser skal være så forskjellig, og 

det er derfor nødvendig å se på det relative kationinnholdet i prøvene. 
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5.5.1.2 EDS 

EDS-målinger av LaRuOx med Ru(thd)3 og ozon er gitt i Figur 51. Figur 51(a) viser rutheniuminnhold 

for prøver med økende rutheniumpulsing fra lantanoksid til ruthenium(IV)oksid. Figur 51(b) viser 

rutheniuminnhold for gjentagende lantan- og rutheniumsykluser med 50 % rutheniumsykluser. 

 

 

(a) 
 

(b) 
Figur 51 EDS-målinger av LaRuOx med ozon. (a) rutheniuminnhold for prøver med økende 

rutheniumpulsing fra lantanoksid til ruthenium(IV)oksid. (b) rutheniuminnhold for gjentagende lantan- 

og rutheniumsykluser med 50 % (La:Ru). Pulseforholdet 2:4 (La:Ru) er indikert med stjerne (*). 

 

Rutheniuminnholdet når et toppunkt ved et pulseforhold på 1:4 (La:Ru), før det synker kraftig ved 

pulseforhold 1:5 (La:Ru). Dette kan bety at økende antall rutheniumpulser tilfører ruthenium til filmen 

frem til et punkt hvor rutheniuminnholdet ikke øker. Fra Figur 49 har prøvene med forhold 1:4, 1:5 og 

1:6 (La:Ru) veldig lik vekstrate, men i Figur 51(a) er det ganske forskjellig rutheniuminnhold. Prøven 

med pulseforhold 1:4 (La:Ru) har størst målt rutheniuminnhold på 35 at.% for LaRuOx med Ru(thd)3 

og ozon. Prøven med pulseforhold 1:6 (La:Ru) har veldig stor variasjon av observert rutheniuminnhold 

siden avviket er stort. Grafen indikerer at man får mer rutheniuminnhold ved pulseforholdet 1:6 (La:Ru) 

sammenlignet med pulseforholdet 1:5 (La:Ru) og kan forklares med at det er forholdsvis mindre lantan 

i denne prøven. 

For pulseforholdet på 4:4 (La:Ru) vises på Figur 51(b) at den ene prøven har nærmere 20 at.% 

ruthenium av relativt kationinnhold, og den andre har nærmere 0 at.%. Dette kan forklare hvorfor de to 

prøvene har så forskjellig brytningsindeks, hvorav prøven med rutheniuminnhold har høyest 

brytningsindeks. Variasjonen i brytningsindeks fra Figur 50 for gjentatte ruthenium- og lantansykluser 

med 50 % rutheniumpulsing følger en lignende trend som variasjonen i målt rutheniuminnhold i 

prøvene, og holder jevn GPC for de forskjellige pulseforholdene.   
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5.5.1.3 QCM 

Figur 52 viser de tre siste supersyklusene av LaRuOx med Ru(thd)3 og ozon, hvor lantanpulsene er 

grønne, ozonpulsene er røde, og rutheniumpulsene er oransje. Rensestegene er fargeløse.  

 

Figur 52 Tre supersykluser av LaRuOx med Ru(thd)3 og ozon med pulseforhold 1:1 (La:Ru) mot slutten 

av deposisjonssekvensen. Syklusene uten Ru(thd)3 har stiplede kurver (u. Ru). Lantanpulsene er grønne, 

ozonpulsene er røde, og rutheniumpulsene er oransje. 

 

I utgangspunktet burde kurvene 1:1 (QCR1) og 1:1 m(QCR1) være like, og 1:1 (QCR2) og 1:1 m(QCR2) 

være like. Dette er fordi supersyklusene er like og de er på samme kvartskrystall. Forskjellen mellom 

de to er at 1:1 (QCR1) og 1:1 (QCR2) er helt mot starten av den delen av QCM-analysen som involverer 

Ru(thd)3 med ozon, og det kan gjøre at systemet ikke har stabilisert seg og dermed viser mindre tydelig 

vekstoppførsel. 1:1 m(QCR1) og 1:1 m(QCR2) har vekstoppførsel som er sammenlignbar med som hva 

den er for de binære oksidene hver for seg. 1:1 (QCR1) og 1:1 (QCR2) ser ikke ut til å få filmvekst 

under rutheniumsyklusene, tvert imot at den relative masseendringen ligger på et lavere nivå etter 

rutheniumsyklusen. Mangelen på filmvekst kan skyldes at ozon etser vekk de forløpermolekylene som 

eventuelt har reagert med overflaten. Dette massetapet observeres også når det ikke pulses Ru(thd)3, ved 

(1:1 (u. Ru)(QCR1) og 1:1 (u. Ru)(QCR2)). Det er forventet at ozonpulsen fører til et tilsynelatende 

massetap, og det kan være at det som observeres her skyldes at rensesteget ikke er tilstrekkelig for å 

stabilisere systemet.   
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5.5.1.4 XRD  

XRD av en prøve med pulseforhold 2:4 (La:Ru) av La(thd)3 med ozon og Ru(thd)3 med ozon på 

LAO(100), og resultatene kan man se i Figur 53. Ifølge EDS-målinger skal denne prøven ha et 

kationinnhold på ca. 30 at.% ruthenium. Det betyr at XRD-diffraktogrammet kan tilhøre LaRuO3 med 

store mengder rutheniumvakanser (La1,33Ru0,67O3) eller andre faser av La-Ru-O med et kationinnhold 

på 30 at.% ruthenium. Det er også mulig at ruthenium(VIII)oksid har blitt frigjort fra filmen under 

krystallisering. Det er et begrenset antall strukturer av LaRuOx ved standardbetingelser i ICSD-

databasen. Se APPENDIKS D: La-Ru-O XRD-DIFRAKTORGRAM for XRD-diffraktogram av 

LaRuO3 (ICSD: 84941). Diffraktogrammet for prøven før krystallisering har dessverre forsvunnet fra 

serveren med XRD-resultater, og kunne dermed ikke inkluderes i Figur 53. 

 

Figur 53 XRD-diffraktogram av LaRuOx med Ru(thd)3 og ozon deponert med pulseforholdet 2:4 (La:Ru) 

på LAO(100) substrat. Filmen ble varmebehandlet ved 650 °C i 15 min og avkjølt i oksygenholdig 

atmosfære. 

Scenarioet der noe av rutheniuminnholdet har unnsluppet ved krystalliseringen kan ha resultert i mer 

rutheniumfattige faser, hvorav La4,87(RuO6)2 (ICSD:91291) ser ut til å ha reflekser som stemmer overens 

med filmen av 2:4 (La:Ru). Vinklene for substrat- og filmrefleksene er gitt i Tabell 10. 

  



RESULTATER OG DISKUSJON 

70 

 

 

Tabell 10 Planavstand i filmen utregnet fra reflekser med Braggs lov for 2:4 (La:Ru) av Ru(thd)3 med 

ozon på LAO(100)-substrat og for La4,87(RuO6)2 (ICSD:91291). 

SUBSTRATREFLEKS  2θ d(Å) 

 

(100) 

LAO 23,47 3,791 

2:4 (La:Ru) 13,10 13,512 

La0,487(RuO6)2 (012) 12,77 13,861 

 

(200) 

LAO 48,00 3,791 

2:4 (La:Ru) 26,38 13,512 

La0,487(RuO6)2 (024) 25,71 13,861 

 

(300) 

LAO 75,19 3,791 

2:4 (La:Ru) 40,03 13,512 

La0,487(RuO6)2 (036) 38,99 13,861 

 

La4,87(RuO6)2 (ICSD:91291) har monoklin struktur P 1 21/c 1 og enhetscelledimensjonene a = 5,580 Å, 

b = 10,129, c = 19,010 Å og α = β = 90° og γ = 90,815°. Enhetscellen består av 4 formelenheter. 

Planavstanden for filmen er kortere enn for La 0,487(RuO6)2 som bulkmateriale, så det er mulig at filmen 

blir utsatt for kompresjonsdeformasjon normalt på filmplanene. Refleksene til filmen har nokså 

forskjellig posisjon sammenlignet med substratet, og krystallplanene (012) er ikke parallelle med 

overflaten. Dette kan være mulig om enhetscellene til filmen har blitt vippet ut av planet fra 

substratoverflaten. I og med at La4,87(RuO6)2 er monoklin, så ville store strukturelle endringer vært 

forventet. Vipping av enhetsceller ble også observert av Gao et al. [46] i deres arbeid med SrRuO3 på 

LAO(100)-substrater av PLD ved lavere reaksjonstemperaturer.  

Det er vanskelig å bedømme hvilken struktur som er den riktige på grunn av et begrenset antall strukturer 

av lantanruthenater i ICSD og reflekser som stemmer overens med filmrefleksene. I tillegg er det 

generelt store forskjeller i enhetscelledimensjoner ved lantanruthenater med omtrent 30 at.% ruthenium 

og LAO. Mange av strukturene med 30 at.% ruthenium inneholder store mengder oksygen, og har derfor 

større enhetscelledimensjoner. Det kan være at filmen inntar posisjoner på overflaten som strekker seg 

over flere enhetsceller på grunn av store forskjeller i enhetscelledimensjoner. Utfra antallet reflekser fra 

filmen, så er strukturen ordnet. 

For å bestemme hva som er tilfellet er det behov for å undersøke denne prøven med 

karakteriseringsmetoder som kan gi mer informasjon om strukturen som høyoppløselig 

røntgendiffraksjon (HRXRD) eller TEM, men det er ikke noe vi har forfulgt videre i dette prosjektet. I 

8.4 APPENDIKS D: La-Ru-O XRD-DIFRAKTORGRAM er det flere diffraktogrammer for LaRuOx 

med rundt 30 at.% ruthenium.  
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5.5.2 LaRuOx MED OKSYGENGASS 

5.5.2.1 ELLIPSOMETRI 

Forskjellige pulseforhold har blitt deponert av LaRuOx med lantansykluser av La(thd)3 med O3 og 

rutheniumsykluser av Ru(thd)3 med O2. Resultatene fra ellipsometrimålinger av filmene er gitt i Figur 

54. I tillegg er svarte punkter og stiplet linje inkludert for det samme antallet sykluser av lantansykluser 

alene, for å vise hvordan GPC varierer om kun La(thd)3 og ozon bidrar til vekst. 

 

Figur 54 Ellipsometrimålinger av LaRuOx med La(thd)3 med O3 og Ru(thd)3 med O2. GPC og 

brytningsindeks er oppgitt mot prosentandel rutheniumsykluser. De svarte punktene med stiplet linje er 

tilsvarende antall lantansykluser alene med resultatene oppnådd for La(thd)3 med ozon i dette prosjektet. 

 

GPC for LaRuOx blir betydelig lavere ved 50 % rutheniumpulsing enn hva La2O3 hadde hatt uten 

rutheniumsyklusene, og brytningsindeksen er høy. Lavere GPC og økt brytningsindeks kan skyldes en 

faseendring, slik som en tettere struktur. 

GPC og brytningsindeks for prøver av LaRuOx med gjentagende sykluser av 50 % rutheniumsykluser 

av Ru(thd)3 og O2, og prøven med pulseforholdet 2:4 (La:Ru) (66,67 % rutheniumpulsing), er illustrert 

i Figur 55. Ved null gjentagende rutheniumpulser er lantanoksid inkludert for tilfellet der 

rutheniumsyklusene ikke påvirker systemet. Dermed vil halvparten av syklusene i supersyklusen være 

La2O3, og GPC over 2000 sykluser vil være halvparten av GPC for La2O3. Ved «uendelig» gjentagende 

rutheniumpulser er ruthenium(IV)oksid inkludert for tilfellet der lantansyklusene ikke påvirker 

systemet, og GPC i Figur 55 blir halvparten av GPC for RuO2. 
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Figur 55 Ellipsometrimålinger av LaRuOx med oksygengass. GPC og brytningsindeks mot antall 

gjentagende sykluser ved et pulseforhold på 50 %  (La:Ru). 

 

GPC er veldig varierende for prøvene med gjentagende lantan- og rutheniumsykluser, og har 

tilsynelatende et toppunkt ved pulseforholdene 4:4 og 5:5 (La:Ru). Brytningsindeksen øker kraftig fra 

lantanoksid ved pulseforholdet 1:1 (La:Ru), som kan være tegn på at ruthenium introduseres i strukturen. 

Brytningsindeksen synker ved gjentatte sykluser. Dette kan skyldes at lantanoksid vokser bedre enn 

ruthenium(IV)oksid og strukturen får egenskaper som ligner mer lantanoksid. Deretter blir 

brytningsindeksen relativt lav og GPC relativt høy, og dette kan skyldes at det er lite ruthenium i filmen. 
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5.5.2.2 EDS 

EDS-målinger av LaRuOx med Ru(thd)3 og O2 er presentert i Figur 56. Figur 56(a) viser 

rutheniuminnhold for prøver med økende rutheniumpulsing fra lantanoksid til ruthenium(IV)oksid. 

Figur 56(b) viser rutheniuminnhold for gjentagende lantan- og rutheniumsykluser med 50 % 

rutheniumsykluser.  

 
(a) (b) 

Figur 56 EDS-målinger av LaRuOx med Ru(thd)3 og O2, (a) viser rutheniuminnhold for prøver med 

økende rutheniumpulsing fra lantanoksid til ruthenium(IV)oksid. (b) viser rutheniuminnhold for 

gjentagende lantan- og rutheniumsykluser med 50 % rutheniumpulser. Pulseforholdet 2:4 (La:Ru) er 

indikert med stjerne (*). 

 

Mellom lantanoksid og 50 % pulset rutheniumsykluser øker rutheniuminnholdet jevnt til et platå, før det 

synker etter 67 % rutheniumpulsing i Figur 56(a). Rutheniuminnholdet ser ut til å stige igjen ved 83 % 

pulset ruthenium, men dette skyldes forholdsmessig lavere lantaninnhold og at EDS-målingene oppgir 

relativt kationinnhold.  

I Figur 56(b) er det høyest rutheniuminnhold i prøven med pulseforhold 1:1 (La:Ru) (med unntak av 

prøven med pulseforholdet 2:4 (La:Ru)). Den jevne trenden for synkende rutheniuminnhold med flere 

gjentagende lantan- og rutheniumsykluser kan skyldes at lantanoksid vokser bedre når flere sykluser blir 

pulset etter hverandre enn hva ruthenium(IV)oksid gjør. Dette støttes også ved at prøven med 

pulseforhold på 2:4 (La:Ru) har et mye høyere rutheniuminnhold enn prøven med pulseforhold 4:4 

(La:Ru). Prøvene med pulseforhold 4:4 og 5:5 (La:Ru) har tilnærmet like mye rutheniuminnhold når et 

økende antall rutheniumsykluser skulle ført til stagnering av rutheniuminnhold og høyere relativ mengde 

lantan i 5:5 (La:Ru).  
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5.5.2.3 QCM 

5.5.2.3.1 LaRuOx MED Ru(thd)3 OG O2 

På Figur 57 er de tre siste supersyklusene i deposisjonssekvensen av LaRuOx med Ru(thd)3 og 

oksygengass, hvor lantanpulsene er grønne, ozonpulsene er røde, rutheniumpulsene er oransje, og 

luftpulsene er blå. Rensestegene er fargeløse. 

 

Figur 57 Tre supersykluser av LaRuOx med Ru(thd)3 og oksygengass med pulseforhold 1:1 (La:Ru) mot 

slutten av deposisjonssekvensen. Syklusene uten Ru(thd)3 har stiplede kurver (u. Ru). Lantanpulsene er 

grønne, ozonpulsene er røde, rutheniumpulsene er oransje, og luftpulsene er blå. Rensestegene er 

fargeløse. 

 

For alle kurvene er det massetap under Ru(thd)3-pulsen, med unntak av 1:1 m(QCR1). Masseøkning 

under pulsing av Ru(thd)3 var fraværende i RuO2 også. Det er også særdeles stort massetap etter 

lantansyklusen for 1:1m(QCR1), så det kan være masseøkningen under rutheniumsyklusen 

hovedsakelig skyldes at systemet ikke har stabilisert seg etter ozonpulsen. Noe som støtter dette er at 

det ikke er noen tilsynelatende masseøkning under det påfølgende rensesteget etter ozonpulsen, noe det 

ellers skulle vært. Det ser ut til at det er større masseøkning etter rutheniumsyklusen i supersyklusen 

med lantanoksid enn hva den er for rutheniumsyklusen i ruthenium(IV)oksid alene (som i Figur 45). 

Det er vanskelig å si utfra disse kurvene om det er mindre synkende kurve for massetap med Ru(thd)3 

som Ru(thd)3 (u. Ru). 
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5.5.2.3.2 LaRuOx MED Ru(thd)3 OG KORT OKSYGENGASSDELSYKLUS  

I Figur 58 er de tre siste supersyklusene i deposisjonssekvensen av LaRuOx med Ru(thd)3 og kortere 

oksygengasspulsing (2 sekunder) og kortere påfølgende rensing (4 sekunder). Lantanpulsene er grønne, 

ozonpulsene er røde, rutheniumpulsene er oransje, og luftpulsene er blå. Rensestegene er fargeløse. 

 

Figur 58 Tre supersykluser av LaRuOx med Ru(thd)3 og oksygengass med pulseforhold 1:1 (La:Ru) mot 

slutten av deposisjonssekvensen. Syklusene uten Ru(thd)3 «(u. Ru)» har stiplede kurver. Lantanpulsene er 

grønne, ozonpulsene er røde, rutheniumpulsene er oransje, og luftpulsene er blå. Rensestegene er 

fargeløse. 

 

Det ser ut til at det er relativ masseøkning for 1:1 (QCR1), 1:1m (QCR1) og 1:1m (QCR2). Det er 

uventet at man ikke observerer dette for 1:1 (QCR2). 1:1 (QCR1) ligner på kurvene der det ikke pulses 

Ru(thd)3, det vil si Ru(thd)3 (u. Ru), men viser tegn til masseøkning under rutheniumsyklusen. 

Temperaturfallet som kommer av lang oksygengasspuls forhindres når pulsen er 2 sekunder lang. Det 

ser ut som det er relativ masseøkning under rensesteget etter oksygenpulsen, noe som skiller seg fra 

rutheniumsykluser uten lantansykluser (Figur 42). Ru(thd)3 med kort oksygengass-pulsing og 

påfølgende rensing er den siste delen av QCM-analysen, og derfor kan det være at forskjeller i 

vekstoppførsel også skyldes stabilisering av systemene. 

  



RESULTATER OG DISKUSJON 

76 

 

5.5.3 SAMMENLIGNING AV LaRuOx MED OZON OG MED OKSYGENGASS 

For å sammenligne LaRuOx av Ru(thd)3 og ozon med LaRuOx av Ru(thd)3 og oksygengass, er dataene 

for GPC og brytningsindeks fra Figur 49 og Figur 50 kombinert i Figur 59. EDS-dataene fra Figur 54 

og Figur 55 kombinert i Figur 60. På grunn av store variasjoner i ellipsometriresultatene og EDS-

resultatene for prøver av LaRuOx med gjentagende sykluser av 50 % rutheniumsykluser, virker det ikke 

som at variasjoner i likt pulseforhold av ruthenium- og lantansykluser gir stabil vekst av film. 

Figur 59(a) viser GPC og brytningsindeks mot prosentandel pulset rutheniumsykluser. Figur 59(b) 

viser GPC og brytningsindeks mot antall gjentagende sykluser ved et pulseforhold på 50 % (La:Ru).  

 

(a) (b) 

Figur 59 Ellipsometrimålinger av LaRuOx med ozon og oksygengass. (a) GPC og brytningsindeks mot 

prosentandel pulset rutheniumsykluser.  (b) GPC og brytningsindeks mot antall gjentagende sykluser ved 

et pulseforhold på 50 % (La:Ru). 

 

Figur 59(a) viser hvordan en økende andel rutheniumsykluser påvirker GPC og brytningsindeks med 

ozon og oksygengass. Trenden for brytningsindeks for Ru(thd)3 med ozon ligner på trenden for 

brytningsindeks for Ru(thd)3 med oksygengass i form. Det er tydelig at Ru(thd)3 med oksygengass når 

et lokalt toppunkt i brytningsindeks ved en lavere andel rutheniumsykluser enn Ru(thd)3 med ozon, og 

har høyere verdi. Det kan bety at det trengs flere rutheniumpulser før det påvirker brytningsindeksen 

fordi ozon etser en del av det adsorberte rutheniumet. Figur 59(b) viser forskjellene for gjentagende 

lantan- og rutheniumsykluser. For Ru(thd)3 med oksygengass er GPC mer varierende enn det er for 

ozon, men har mindre varierende verdier for brytningsindeks.  

Figur 60 er kombinert av grafene i Figur 51 og Figur 56, og viser forskjeller i rutheniuminnhold målt 

med EDS for Ru(thd)3 med ozon og oksygengass for (a) et økende antall rutheniumsykluser, og (b) 50 

% rutheniumpulsing med økende antall lantan- og rutheniumsykluser.  
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(a) (b) 
Figur 60 Sammenligning av LaRuO3 med Ru(thd)3 og ozon eller oksygengass. (a) et økende antall 

rutheniumsykluser, og (b) 50 % rutheniumsykluser med økende antall lantan- og rutheniumsykluser. 

Ved sammenligning av Figur 59(a) med Figur 60(a) og Figur 59(b) med Figur 60(b), ser det ut som 

trendene i brytningsindeks er delvis sammenfallende med trendene av rutheniuminnhold. Økt 

brytningsindeks med økende prosentandel rutheniumsykluser kan skyldes at materialet inneholder to 

forskjellige typer metallioner, og kan dermed forklare hvorfor brytningsindeksen varierer med 

rutheniuminnhold. Det kan også skyldes at ruthenium(IV)oksid har høyere brytningsindeks enn 

lantanoksid. Ru(thd)3 med oksygengass øker rutheniuminnholdet i filmene betydelig med det samme 

som rutheniumsykluser blir introdusert i LaRuOx-systemet. Dette kan forklares ved at ozon etser 

Ru(thd)3 og at flere rutheniumsykluser trengs før det gir betydelig rutheniuminnhold. Figur 60(b) viser 

at gjentagende sykluser av La(thd)3 med ozon og Ru(thd)3 med ozon eller oksygengass har likt 

rutheniuminnhold ved pulseforholdene 2:2, 3:3 og 5:5 (La:Ru). Ru(thd)3 med ozon har stort avvik for 

pulseforholdene 4:4 og 5:5 (La:Ru), og den ene prøven med pulseforholdet 4:4 (La:Ru) inneholder 

nesten ikke ruthenium.  

Det er mulig at grunnen til at man får rutheniuminnhold i filmer av LaRuOx av Ru(thd)3 og ozon, men 

ikke klarer å deponere ruthenium(IV)oksid alene med de samme forløperne, er at ruthenium er mer 

stabilt på lantanoksid. Det er også en mulighet at rutheniumioner transporteres inn i 

lantanoksidstrukturen, og at dette skjermer dem fra å reagere med ozon og danne flyktig 

ruthenium(VIII)oksid. Dette kan også bidra til å forklare hvordan rutheniuminnholdet kan synke ved 

flere rutheniumsykluser deponert på hverandre, fordi det fører til tap i stabilitet og eksponering for ozon. 

Vi har ikke hatt anledning til å verifisere dette eksperimentelt, men det kan forklare funnet av ruthenium 

i de tynne filmene og stagneringen av rutheniuminnhold. Prøven med pulseforholdet 2:4 (La:Ru) av 

Ru(thd)3 med oksygengass har det høyeste målte rutheniuminnholdet på 40 at.% relativt kationinnhold. 

Den hadde også og lavere avvik enn pulseforholdet 2:4 (La:Ru) Ru(thd)3 med ozon og som hadde 30 

at.%  av relativt kationinnhold.  

5.5.3.1 TOTAL RELATIV MASSEENDRING 

5.5.3.1.1 SUPERSYKLUSER AV Ru(thd)3 MED OZON OG OKSYGENGASS 

Den totale relative masseendringen for de tre første og de tre siste supersyklusene av Ru(thd)3 med ozon 

eller oksygengass i kombinasjon med lantanoksid er gitt i Figur 61 for (a) QCR1 og (b) QCR2. Der det 

ikke er spesifisert at Ru(thd)3 pulses med O2, pulses Ru(thd)3 med O3. Y-aksen er oppgitt i en vilkårlig 
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enhet for differanse i total masseendring for å kunne sammenligne om det blir netto masseøkning eller 

massetap for hver delsyklus.  

 

(a) 

 

(b) 
Figur 61 Endring i relativ masseendring for de tre første og tre siste syklusene av Ru(thd)3 med ozon og 

med luft og La(thd)3 og ozon for (a) QCR1 og (b) QCR2. Den vertikale stiplede grå linjen skiller mellom 

de tre første og de tre siste delsyklusene. Y-aksen er oppgitt i en vilkårlig enhet for differanse i 

masseendring for å kunne sammenligne om det blir netto masseøkning eller massetap for hver delsyklus. 

Syklusene uten Ru(thd)3 har stiplede kurver (u. Ru).  



RESULTATER OG DISKUSJON 

79 

 

I Figur 61(a) for QCR1 virker det som om Ru(thd)3 med ozon får et massetap under ozonpulsen som er 

større enn masseøkningen under rutheniumpulsen, noe som ikke er uventet ved pulsing av ozon. 

Massetapet under ozonpulsen blir større for de tre siste syklusene samtidig som masseøkningen blir 

større under Ru(thd)3-pulsen. Om massetapet under ozonpulsen kun var på grunn av temperaturendring 

så kunne det vært forventet at den holdt seg konstant. Derfor er det mulig at det økende massetapet 

skyldes etsning av Ru(thd)3. Massetapet under ozonpulsen etter Ru(thd)3 (u. Ru) ligger på samme nivå 

som når det pulses Ru(thd)3, men blir mindre mot de tre siste syklusene. Massetapet under Ru(thd)3 er 

mindre enn for Ru(thd)3 (u. Ru) i starten, men overlapper mer mot de tre siste syklusene. For 

oksygengasspulsene kan man se at masseøkningen er størst i starten, og deretter stabiliserer seg på et 

likt nivå som når det ikke pulses Ru(thd)3. Dette kan stemme overens med at gjentagende Ru(thd)3 

sykluser fører til mindre deponert masse, og kan forklare hvorfor Ru(thd)3 viser bedre vekst når det blir 

kombinert med La(thd)3.  

I Figur 61(b) for QCR2 er masseendringen under Ru(thd)3 med ozon negativ. Masseendringen for 

Ru(thd)3 blir mindre negativ etter gjentatte sykluser, og massetapet under ozonpulsen blir større. Når 

det pulses oksygengass er masseøkningen større enn hva massetapet er under ozonpulsene og Ru(thd)3 

(med O2). På QCR2 er det ingen forskjell mellom pulsing med Ru(thd)3 og Ru(thd)3 (u. Ru), eller de 

påfølgende oksygengasspulsene. Ru(thd)3 (u. Ru) med ozon (det vil si at kun ozon pulses) viser ikke 

særlig med variasjon i relativ masseendring, og derfor er det ingen tegn på at deponerte lag blir etset 

(slik som man kunne få inntrykk fra QCR1).  

Gjennomsnittet av den totale masseendringen i en vilkårlig enhet for masseøkning over de tre første og 

de tre siste supersyklusene for QCR1 og QCR2 er gitt i Tabell 11 for Ru(thd)3 og Ru(thd)3 (u. Ru) med 

ozon. 

Tabell 11 Gjennomsnittet av den totale masseendringen gitt i en vilkårlig enhet for relativ masseendring 

for delsyklusene i de tre første og de tre siste syklusene Ru(thd)3 og (u. Ru) med O3 for QCR1 og QCR2. 

 

Utfra Tabell 11 vises det at masseendringen blir større når det pulses Ru(thd)3 enn når det ikke pulses 

Ru(thd)3 for QCR1, og at massetapet blir mindre når det pulses Ru(thd)3 enn når det ikke pulses Ru(thd)3 

for QCR2. Massetapet under ozonpulsen blir større når det pulses Ru(thd)3 enn når det pulses Ru(thd)3 

(u. Ru). Det tilsynelatende massetapet under ozonpulsen burde vært likt for dem begge om det kun 

skyldtes den eksoterme dekomponeringsreaksjonen, og den er betydelig større for QCR1 når det pulses 

Ru(thd)3. 

Gjennomsnittet av den totale masseendringen over de tre første og de tre siste syklusene for QCR1 og 

QCR2 er gitt i Tabell 12 for Ru(thd)3 og Ru(thd)3 (u. Ru) med oksygengass.  

SNITT AV TOTAL MASSEENDRING 

 m(Ru) LaRuOx m(Ru) LaRuOx 

(u. Ru) 

m(O3:Ru) LaRuOx m(O3:Ru) LaRuOx 

(u. Ru) 

QCR 1 3,46 -0,37 -7,57 -5,57 

QCR 2 -1,88 -3,26 -3,91 -3,0 
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Tabell 12 Gjennomsnittet av den totale masseendringen gitt i en vilkårlig enhet for relativ masseendring 

for delsyklusene i de tre første og de tre siste syklusene Ru(thd)3 og (u. Ru) med O2 for QCR1 og QCR2. 

 

I Tabell 12 vises det at massetapet under Ru(thd)3-pulsen er mindre enn det den er under Ru(thd)3 (u. 

Ru), og at masseøkningen under oksygengassen er større ved Ru(thd)3 enn Ru(thd)3 (u. Ru) for QCR1. 

For QCR 2 er massetapet under Ru(thd)3 større enn under Ru(thd)3 (u. Ru), men masseøkningen under 

oksygengasspulsen er til gjengjeld mye større.  

5.5.3.1.2 La(thd)3 MED OZON ALENE OG MED RUTHENIUMSYKLUSER 

Den totale relative masseendringen for delsyklusene av de tre første og de tre siste syklusene av La(thd)3 

med ozon alene og i kombinasjon med rutheniumsykluser av Ru(thd)3 med ozon eller oksygengass er 

gitt i Figur 62 for (a) QCR1 og (b) QCR2.  

  

SNITT MASSEENDRING 

 m(Ru) LaRuOx 

(Ru med O2) 

m(Ru) LaRuOx (Ru 

med O2) 

(u. Ru) 

m(O2) LaRuOx 

(Ru med O2) 

m(O2) LaRuOx 

(Ru med O2) 

(u. Ru) 

QCR 1 -3,32 -3,92 5,32 5,0 

QCR 2 -5,91 -5,68 8,49 7,96 
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(a) 
 

 

 

(b) 

 

Figur 62 Total relativ masseendring for delsykluser av de tre første og tre siste syklusene av La(thd)3 

med ozon alene og i kombinasjon med rutheniumsykluser for (a) QCR1 og (b) QCR2. Den vertikale 

stiplede grå linjen skiller mellom de tre første og de tre siste syklusene. Syklusene uten Ru(thd)3 har 

stiplede kurver (u. Ru).  
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Det er naturlig at de første syklusene med lantanoksid er varierende i relativ masseendring fordi det er 

de første deponerte i QCM-analysen, noe man ser for både QCR1 og QCR2. I Figur 62(a) følger 

ozonpulsen den relative variasjonen av total masseendring til La(thd)3 i lantanoksid, ved at La(thd)3 

viser størst masseøkning og ozon viser størst massetap for de tre siste syklusene. Det samme mønsteret 

for total masseendring for både La(thd)3 og ozon kan observeres i LaRuOx med Ru(thd)3 og ozon, 

bortsett fra at masseøkningen under La(thd)3 og massetapet under ozon er stort for de tre første 

syklusene. Det ser ut til at La(thd)3-pulsene over tid gir størst total masseøkning i kombinasjon med 

Ru(thd)3 og ozon, fordi den totale masseøkningen under La(thd)3 er størst under de tre siste syklusene 

og massetapet under ozonpulsen er ikke tilsvarende lavere enn ozonpulsen under lantanoksid. Den totale 

masseøkningen for lantansyklusen med Ru(thd)3 eller Ru(thd)3 (u. Ru) og oksygengass er ikke like 

tydelig på QCR1, og må bli tatt i betrakning om masseøkningen under La(thd)3 kombinert med 

massetapet under ozon vil gi størst masseendring når det pulses Ru(thd)3 eller ikke.  

Figur 62(b) har mindre total relativ masseøkning og massetap for de tre første og tre siste syklusene 

enn Figur 62(a). Det er vanskeligere å bedømme om La(thd)3 med ozon har størst total relativ 

masseendring når det pulses i kombinasjon med Ru(thd)3 eller Ru(thd)3 (u. Ru) med ozon. Det som er 

tydeligere er derimot at La(thd)3 med Ru(thd)3 med oksygengass ser ut til å ha høyere masseøkning enn 

Ru(thd)3 (u. Ru), og at massetapet under ozonpulsen er det samme. Dette gjelder spesielt under de første 

syklusene, men man må se på snittet for å avgjøre om dette er det generelle tilfellet.   

Gjennomsnittet av den totale masseendringen over de tre første og de tre siste supersyklusene er gitt i 

Tabell 13 for La(thd)3 med ozon alene, og i kombinasjon med Ru(thd)3 og Ru(thd)3 (u. Ru) med ozon 

for QCR1 og QCR2. 

Tabell 13 Gjennomsnittet av den totale masseendringen gitt i en vilkårlig enhet for relativ masseendring 

for delsykluser av de tre første og de tre siste lantansyklusene alene og i kombinasjon med 

rutheniumsykluser med ozon for QCR1 og QCR2. 

SNITT FOR TOTAL MASSEENDRING 

 m(La) 

La2O3 

m(O3) 

La2O3 

m(La) 

LaRuOx 

m(La) 

LaRuOx 

(u. Ru) 

m(O3:La) 

LaRuOx 

 

m(O3:La) 

LaRuOx 

(u. Ru) 

QCR 1 11,27 -6,60 17,46 21,74 -9,084 -11,722 

QCR 2 6,32 -1,60 15,35 16,58 -4,22 -3,42 

 

For QCR1 blir snittet for total masseendring for La(thd)3 med Ru(thd)3 (u. Ru) høyt fordi total 

masseendring er veldig høyt i starten, selv om det stabiliserer seg på det nivå som er lavere enn for 

La(thd)3 med Ru(thd)3 i Tabell 13. Det totale massetapet under ozonpulsen for de første syklusene er 

også høyere, nesten dobbelt så høyt som det snittet ender opp med å ligge på. For LaRuOx (u. Ru) på 

QCR1 blir det upresist å ta snittet fordi variasjonen er så stor. Ved å se på gjennomsnittet av de tre siste 

syklusene så får man at total masseendring for La(thd)3 blir 16,47 og ozon blir -4,63 i LaRuOx med 

Ru(thd)3 (u. Ru). Gjennomsnittet av de tre siste syklusene for LaRuOx med Ru(thd)3, så får man at 

totalmasseendring for La(thd)3 blir 18,61 og ozon blir -9,53 (se APPENDIKS C: RELATIV 

MASSEENDRING LaRuOx). Dermed er massetapet under ozonpulsen større enn masseøkningen under 

lantanpulsen for La(thd)3 og ozon med Ru(thd)3 enn Ru(thd)3 (u. Ru). For QCR2 er verdiene for de tre 

første og tre siste syklusene mer sammenlignbare, og det ser jevnt over ut at massetapet under 

ozonpulsen er større enn masseøkningen for La(thd)3-pulsen med Ru(thd)3 enn med Ru(thd)3 (u. Ru). 
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Gjennomsnittet av den totale masseendringen for delsykluser i de tre første og de tre siste syklusene er 

gitt i Tabell 14 for lantansykluser i kombinasjon med Ru(thd)3 og Ru(thd)3 (u. Ru) med oksygengass 

for QCR1 og QCR2. 

Tabell 14 Gjennomsnittet av den totale masseendringen gitt i en vilkårlig enhet for relativ masseendring 

for delsykluser i de tre første og de tre siste lantansyklusene i kombinasjon med rutheniumsykluser med 

oksygengass for QCR1 og QCR2. 

SNITT AV TOTAL MASSEENDRING 

 m(La) LaRuOx 

(Ru med O2) 

m(La) LaRuOx 

(Ru med O2) 

(u. Ru) 

m(O3) LaRuOx  

(Ru med O2) 

m(O3) LaRuOx  

(Ru med O2) 

(u. Ru) 

QCR 1 4,09 4,36 -0,80 -1,21 

QCR 2 2,44 1,87 1,14 1,22 

 

I Tabell 14 kan man se at for QCR1 er det høyere masseøkning under pulsing av La(thd)3 når det ikke 

pulses Ru(thd)3, men til gjengjeld er det totale massetapet under ozonpulsen større enn det den er når 

det pulses Ru(thd)3. For QCR2 er det større total masseøkning under La(thd)3-pulsen og mindre totalt 

massetap under ozonpulsen i kombinasjon med Ru(thd)3 med oksygengass i LaRuOx. Flere av kurvene 

i masseendringsgrafene er veldig bratte for de tre første syklusene og flate for de tre siste syklusene. Det 

er mulig at det må pulses en del sykluser før systemet stabiliserer seg og får lineær vekst.  
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5.6 LaFeOx 

Lantanferrat ble deponert med La(thd)3 med ozon og Fe(thd)3 med ozon i pulseforhold mellom 3:1 og 

1:3, samt forskjellige kombinasjoner av 40 % lantansykluser for å få støkiometrisk LaFeO3. Prøvene ble 

undersøkt med ellipsometri, XRF og XRD.  

5.6.1 ELLIPSOMETRI 

Variasjon i GPC og brytningsindeks ble undersøkt med ellipsometri og resultatene er gitt i Figur 63. 

 

Figur 63 Målinger av prøver av LaFeOx med ellipsometer, GPC og brytningsindeks mot prosentandel 

pulset lantansykluser. 

 

Mellom Fe2O3 med et pulseforhold på 0:1 (La:Fe) og LaFeOx med et pulseforhold på 1:3 (La:Fe) øker 

GPC relativt mye ved introduksjon av lantansykluser, til et toppunkt ved pulseforholdet 1:2 (La:Fe). 

Ved pulseforholdet 1:1 (La:Fe) er det et lokalt minimum i GPC og maksimum i brytningsindeks. 

5.6.2 XRF 

XRF-analyse ble gjort for å bestemme sammenhengen mellom pulset og deponert sammensetning på 

LaFeOx-prøvene i Figur 64. 
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Figur 64 Forholdet mellom prosentandel pulset lantansykluser og relativt kationinnhold av lantan (i 

atomprosent) i LaFeOx målt med XRF. 

 

Forholdet mellom pulset og deponert lantaninnhold følger en svakt lineær trend, og ligner mye på 

resultater fra tidligere arbeid på LaFeO3 av Lie et al. [12]. For å oppnå den deponerte sammensetningen 

av støkiometrisk LaFeO3 ble flere varianter av 40 % lantansykluser undersøkt; 2:3, 4:6, 8:12 og 2:3* 

(La:Fe). 2:3* er en supersyklus med alternerende lantan- og jernsykluser; 1 lantansyklus, 2 jernsykluser, 

1 lantansyklus og 1 jernsyklus. Kjemisk sammensetning målt med for de forskjellige pulseforholdene 

er gitt i Tabell 15. Prøvene med (II) ble også belagt på LAO- og STO-substrater og brukt i XRD-analyse.  

 

Tabell 15 Kjemisk sammensetning for prøver av LaFeO3 i forsøk på å oppnå støkiometrisk 

sammensetning målt med XRF. Prøvene som er oppgitt med «II» er prøvene med LAO-, STO- og XRF-

substrater som det ble gjort XRD-analyse av. 

 2:3 (La:Fe) 2:3* (La:Fe) 4:6 (La:Fe) 8:12 (La:Fe) 

La-innhold [at.% ] 51,9 

 

50,1 

 

49,7 

(II) 

49,6 

 

50,8 

(II) 

49,5 
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GPC og brytningsindeks for alle prøvene deponert med et pulseforhold på 2:3, 2:3*, 4:6 og 8:12 (La:Fe) 

er gitt i Figur 65. Prøvene som er oppgitt med «II» er prøvene med LAO-, STO- og XRF-substrater som 

det ble gjort XRD-analyse av. 

 

Figur 65 Ellipsometermålinger av prøver med støkiometrisk LaFeO3 og et pulseforhold på 2:3, 2:3*, 4:6 

og 8:12 (La:Fe). «II» er prøvene med enkrystallsubstrater og XRF-substrat av Si(100) for XRD-analyse. 

 

GPC for prøvene av tilnærmet støkiometrisk LaFeO3 fra Figur 65 er på rundt 30 pm/syklus. Det 

plasserer dem mellom 1:2 og 1:1 (La:Fe) i GPC og brytningsindeks når de inkluderes i datasettet i Figur 

63, se Figur 66. GPC synker betraktelig mellom 33,33 % til 50 % lantanpulsing og prøvene med 

støkiometrisk LaFeO3 føyer seg til denne trenden. Et nytt toppunkt for brytningsindeks inntreffer for 

prøver av støkiometrisk LaFeO3. Dette kan bety at brytningsindeksen er knyttet til krystallinitet, og at 

prøver av LaFeO3 er nært krystalline som deponerte. Prøven med 50 % lantanpulsing kan ha en fase 

som er beslektet LaFeO3 med lavere krystallinitet på grunn av et relativt lantaninnhold på 60 at.%. 
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Figur 66 LaFeOx med GPC og brytningsindeks for prøvene med gjentagende lantan eller jernpulsing, 

samt de prøvene med gjentagende lantan- og jernpulsing. Denne figuren kombinerer resultatene i Figur 

63 og Figur 65.  

Arbeid av Bratvold et al. på nikkeltitanat (NiTiO3) viste at slike variasjoner i GPC kunne være knyttet 

til deposisjon av krystalline filmer [96]. Mellom lantanfattig LaFeOx (30 % lantanpulsing, 44 at.% 

lantaninnhold) til LaFeO3 (40 % lantanpulsing, 50 at.% lantaninnhold) skjer en stor endring i 

brytningsindeks fra 1,97 til 2,4. Det er mulig at det skjer en faseovergang. Om denne faseovergangen er 

knyttet til økt tetthet kan det forklare hvorfor brytningsindeksen øker og GPC synker. Lantanrik LaFeOx 

(50 % lantanpulsing, 58 at.% lantaninnhold) har lavere GPC og lavere brytningsindeks enn LaFeO3, og 

dette passer ikke med økt tetthet. 

En annen mulig forklaring for hvorfor GPC synker mellom 33,33 % og 50 % lantanpulsing kan være 

knyttet til ruhet. Ruhet gir mer overflate og dermed høyere vekstrate, og kan påvirke krystallinitet. Det 

kan bety at mellom 33,33 % og 50 % lantanpulser øker ruheten, og at ved 50 % lantanpulsing får man 

stor ruhet, men lavere brytningsindeks og tetthet på grunn av 60 at.% lantaninnhold. Uten nærmere 

undersøkelser av ruhet og krystallinitet av disse prøvene er det vanskelig å konkludere med forskjeller i 

fase. En annen grunn til at GPC er lavest for 50 % lantanpulsing kan være fordi alternerende sykluser 

av La2O3 og Fe2O3 gir dårligere vekstvilkår eller en tettere film.  

5.6.3 XRD 

Prøver med pulseforholdene 2:3* og 4:6 (La:Fe) ble deponert på enkrystallsubstratene LAO(100), 

STO(100), STO (110) og STO (111), og varmebehandlet i forsøk å oppnå epitaksielle prøver av LaFeO3. 

Si(100) substrat av XRF-størrelse ble også inkludert, og som på Figur 65 er navngitt som 4:6 (II) og 

2:3* (II). Avstanden mellom krystallplanene ble bestemt med XRD og sammenlignet med forventede 

verdier for bulk-LaFeO3. Se APPENDIKS E: XRD-DIFRAKTORGRAM AV LaFeO3 for XRD-

diffraktogram av LaFeO3 (ICSD: 84941) og utsnitt av alle refleksene fra diffraktogrammene. 
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5.6.3.1 PÅ LAO(100) 

LaFeO3 på LAO(substrat) med pulseforholdene 2:3* (Figur 67) og 4:6 (Figur 68) (La:Fe). 

 

Figur 67 LaFeO3 deponert med et forhold på 2:3* (La:Fe) på LAO(100)-substrat og varmebehandlet ved 

650 °C og avkjøling i oksygenholdig atmosfære. Millerindekser for diffraksjonstoppene er gitt i grafen. 

 

 

 

Figur 68 LaFeO3 deponert i et forhold på 4:6 (La:Fe) på LAO(100)-substrat og varmebehandlet ved 650 

°C og avkjøling i oksygenholdig atmosfære. Millerindekser for diffraksjonstoppene er gitt over i grafen.  
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Utfra posisjonen på refleksene til filmen kan man regne planavstanden mellom krystallplanene parallelt 

til overflaten, og resultatene er gitt i Tabell 16 for LaFeO3 på LAO(100).  

 

Tabell 16 Planavstand i filmen utregnet fra reflekser med Braggs lov for LaFeO3 deponert i med 2:3* og 

4:6 (La:Fe) på LAO(100)-substrat, og forventede verdier for LaFeO3(100) som bulkmaterial. 

SUBSTRATREFLEKS  2θ dFilm (Å) dBulk (Å) ortorombisk 

 

(100) 

SUBSTRAT 23,47 3,791 - 

2:3* 22,72 7,827 7,843 

4:6 22,72 7,829 7,843 

 

(200) 

SUBSTRAT 47,00 3,791 - 

2:3* 46,41 7,827 7,843 

4:6 46,39 7,829 7,843 

 

(300) 

SUBSTRAT 75,19 3,791 - 

2:3* 72,45 7,827 7,843 

4:6 72,43 7,829 7,843 

 

Filmrefleksene for LaFeO3 tilhører sannsynligvis krystallplanene (020), (040) og (060), og gir en 

planavstand på ~ 7,827 Å for 2:3* (La:Fe) og ~ 7,829 Å for 4:6 (La:Fe). LaFeO3 som bulkmateriale med 

ortorombisk enhetscelle har enhetscelledimensjoner a = 5,552 Å, b = 7,843 Å og c = 5,563 Å. 

Ortorombisk LaFeO3 på LAO(100) vil sannsynligvis plassere seg på diagonalene mellom a- og b-aksen 

fordi dette passer best med enhetscellens dimensjoner. Da blir enhetscelledimensjonene i planet for 

filmen lik 5,361 Å, som gir en a-akse som er 3,44 % kortere og en c-akse som er 3,63 % kortere enn 

bulkmaterialet. 

Planavstanden vil være tilsvarende b-aksen, som for filmen vil være 0,20 % kortere enn bulk-LaFeO3 

for 2:3* (La:Fe) og 0,18 % kortere enn bulk-LaFeO3 for 4:6 (La:Fe). Dette betyr at enhetscellen blir 

utsatt for kompresjonsstress i alle retninger. Da blir enhetscellevolumet for filmene med pulseforhold 

2:3* (La:Fe) 7,14 % og 4:6 (La:Fe) 7,11 % mindre enn enhetscellevolumet for LaFeO3 som 

bulkmateriale, som er en betydelig endring i enhetscellevolumet.  
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5.6.3.2 PÅ STO(100) 

LaFeO3 på STO(100) med pulseforholdene 2:3* (Figur 69) og 4:6 (Figur 70) (La:Fe). 

 

Figur 69 LaFeO3 deponert med et forhold på 2:3* (La:Fe) på STO(100)-substrat og varmebehandlet ved 

650 °C og avkjøling i oksygenatmosfære. Millerindekser for diffraksjonstoppene er gitt i grafen. 

 

 

Figur 70 LaFeO3 deponert med et forhold på 4:6 (La:Fe) på STO(100)-substrat og varmebehandlet ved 

650 °C og avkjøling i oksygenholdig atmosfære. Millerindekser for diffraksjonstoppene er gitt i grafen.  
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Filmrefleksene overlapper med substratrefleksene for både 2:3* (La:Fe) og 4:6 (La:Fe), noe som gjør at 

det er vanskelig å bedømme ved hvilken vinkel de befinner seg. For LaFeO3 er det flere reflekser som 

befinner seg i samme område som STO(100), STO(200) og STO(300), men av geometriske hensyn er 

det mest sannsynlig at vi skulle sett (020)-refleksene til LaFeO3. Vinkelen de forskjellige refleksene 

inntreffer og utregnet planavstand er gitt i Tabell 17.  

 

Tabell 17 Vinkel i 2θ og planavstand for filmen utregnet fra (020)-refleksene til LaFeO3 og Braggs lov, 

og STO(100). Vinklene er fra ICSD for XRD av LaFeO3 (ICSD: 84941). 

SUBSTRATREFLEKS  2θ d (Å) dBulk (Å) 

ortorombisk 

(100) STO 22,77 3,905 - 

(020) 22,65 7,855 7,843 

(200) STO 46,51 3,905 - 

(040) 46,25 7,855 7,843 

(300) STO 72,63 3,905 - 

(060) 72,15 7,855 7,843 

 

LaFeO3 som bulkmateriale med ortorombisk enhetscelle har enhetscelledimensjoner a = 5,552 Å, b = 

7,843 Å og c = 5,563 Å. Om ortorombisk LaFeO3 på STO(100) plasserer seg på diagonalene mellom a- 

og b-aksen, blir enhetscelledimensjonene i planet for filmen lik 5,523 Å. Planavstanden på 7,855 Å vil 

være b-aksen, som for filmen vil da være 0,15 % lengre enn for bulk-LaFeO3 som har b = 7,843 Å. 

Enhetscellene i filmene med pulseforhold 2:3* (La:Fe) og 4:6 (La:Fe) på STO(100) blir utsatt for 

trykkdeformasjon i planet, og strekkdeformasjon langs b-aksen. Enhetscellene er 1,09 % mindre for de 

tynne filmene enn for bulkmaterialet.   
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5.6.3.3 PÅ STO(110) 

LaFeO3 på STO(110) med pulseforholdene 2:3* (Figur 71) og 4:6 (Figur 72) (La:Fe)  

 

Figur 71 LaFeO3 deponert med et forhold på 2:3* (La:Fe) på STO(110)-substrat og varmebehandlet ved 

650 °C og avkjøling i oksygenholdig atmosfære. Millerindekser for diffraksjonstoppene er gitt i grafen. 

 

 

Figur 72 LaFeO3 deponert i et forhold på 4:6 (La:Fe) på STO(110)-substrat og varmebehandlet ved 650 

°C og avkjøling i oksygenholdig atmosfære. Millerindekser for diffraksjonstoppene er gitt i grafen.  
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Et utsnitt av (220)-refleksen til 4:6 (La:Fe) er gitt i Figur 73. 

 

Figur 73 Utsnitt av (220)-refleksen til 4:6 (La:Fe) LaFeO3 på STO(110). 

Filmrefleksene overlapper med substratrefleksene ved STO(110), men det er mulig å se filmtoppene ved 

STO(220) for 2:3* (La:Fe) og 4:6 (La:Fe), slik som det er mulig å se på Figur 73. I Tabell 18 er vinkler 

og planavstander gitt.  

 

Tabell 18 Planavstand i filmen utregnet fra reflekser med Braggs lov for LaFeO3 2:3* og 4:6 (La:Fe) på 

STO(110)-substrat, og forventede verdier for  LaFeO3(110) som bulkmaterial. 

SUBSTRATREFLEKS  2θ d (Å) dBulk (Å) pseudokubisk 

 

(110) 

SUBSTRAT 22,77 2,761 - 

2:3* - - 2,779 

4:6 - - 2,779 

 

(220) 

SUBSTRAT 67,89 2,761 - 

2:3* 67,66 2,770 2,779 

4:6 67,66 2,770 2,779 

 

LaFeO3 som bulkmateriale med pseudokubisk struktur har dimensjonene a ≈ 3,93 Å, og har 

planavstanden 2,779 Å mellom (110)-planene. Dimensjonene i planet på STO(110) er ab-diagonalen = 

5,523 Å, og c-aksen = 3,905 Å. Planavstandene til filmen passer godt med det som er forventet for 

pseudokubisk bulk-LaFeO3. Siden LaFeO3 inntar dimensjonene til STO(110) som er kortere enn 

pseudokubisk bulk-LaFeO3, så kunne man forventet større planavstand. 
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5.6.3.4 PÅ STO(111) 

LaFeO3 på STO(111) med pulseforholdene 2:3* (Figur 74) og 4:6 (Figur 75) (La:Fe). 

 

Figur 74 LaFeO3 deponert med et forhold på 2:3* (La:Fe) på STO(111)-substrat og varmebehandlet ved 

650 °C og avkjøling i oksygenholdig atmosfære. Millerindekser for diffraksjonstoppene er gitt i grafen. 

 

 

Figur 75 LaFeO3 deponert i et forhold på 4:6 (La:Fe) på STO(111)-substrat og varmebehandlet ved 650 

°C og avkjøling i oksygenholdig atmosfære. Millerindekser for diffraksjonstoppene er gitt i grafen.  
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Et utsnitt av (222)-diffraksjonstoppen for 4:6 (La:Fe) er gitt Figur 76.  

 

Figur 76 Utsnitt av (222)-refleksen til 4:6 (La:Fe) på STO(111). 

For LaFeO3 skjules filmrefleksene av substratrefleksene til STO(111), men kan se filmtoppen ved 

STO(222) for 2:3* (La:Fe) og 4:6 (La:Fe). I Tabell 19 kan man se hva planavstanden blir for LaFeO3. 

 

Tabell 19 Planavstand i filmen utregnet fra refleksen ved STO(222) med Braggs lov.   

SUBSTRATREFLEKS  2θ d (Å) dBulk (Å) pseudokubisk 

 

(111) 

STO 39,98 2,255 - 

2:3* - - 2,269 

4:6 - - 2,269 

 

(222) 

STO 86,27 2,255 - 

2:3* 85,94 2,262 2,269 

4:6 85,82 2,265 2,269 

 

Fra Figur 28 vil LaFeO3 plassere seg langs [121]- og [101]-retningene på STO(111). Planavstanden til 

pseudokubisk LaFeO3 i (111)-retning er 2,269 Å, som er veldig nærme den målte avstanden for LaFeO3-

filmene, spesielt for pulseforholdet 4:6 (La:Fe).  
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5.7 SrFeOx 

Strontiumferrat ble deponert med pulseforhold 3:1 – 1:3 (Sr:Fe) av Sr(thd)2∙H2O med O3 og Fe(thd)3 

med O3. På grunn av flere faktorer fikk vi ikke foretatt en XRF-analyse av disse prøvene, og arbeidet 

her mest fokusert på vekstoppførsel og variasjon i eksperimentelt oppsett. Variasjonene i 

synteseparameterne inkluderte strontiumforløperens plassering i reaktoren, og dermed 

sublimeringstemperaturen, og å bruke vannfri Sr(thd)2. SrFeOx har blitt undersøkt med ellipsometri. 

5.7.1 ELLIPSOMETRI 

Forholdet mellom prosentandel pulsede strontiumsykluser med GPC og brytningsindeks er illustrert i 

Figur 77. I tillegg har svarte punkter og en stiplet linje blitt inkludert av teoretisk GPC utfra antallet 

jernsykluser, utfra resultater for Fe2O3 som ble oppnådd i dette prosjektet. 

 

Figur 77 Ellipsometrimålinger av SrFeOx, GPC og brytningsindeks mot pulset prosentandel pulsede 

strontiumsykluser. De svarte punktene er for tilsvarende reduksjon i jernsykluser utfra GPC for Fe2O3 

oppnådd i dette prosjektet.  

 

Ifølge teoretiske verdier for GPC i Tabell 5, har Fe2O3 lavere GPC enn SrCO3. I Figur 77 synker GPC 

med økende andel strontiumsykluser. Ved noen pulsesammensetninger er GPC er høyere enn forventet 

om Sr(thd)2 med ozon ikke hadde påvirket veksten og det kun ble deponert Fe2O3. Ved et overskudd av 

jernsykluser, som for pulseforholdene 1:3 og 1:2 (Sr:Fe), er GPC stabil og har lite avvik. Deretter synker 

GPC kraftig, hvor 50 % pulset strontium gir variasjon i GPC, brytningsindeks og avvik mellom 

pulseforholdet 1:1 (Sr:Fe) og pulseforholdet 2:2 (Sr:Fe). 

Dette tyder på at Sr(thd)2∙H2O med ozon ikke viser stabil vekst som del av den ternære prosessen SrFeOx 

utfra de resultatene oppnådd i dette prosjektet. Mellom prøvene med pulseforhold 1:1 og 1:2 (Sr:Fe) ser 

det ut til at prøven har en faseovergang fra jernrik SrFeOx. Ved pulseforholdet 3:1 (Sr:Fe) synker GPC 

betydelig, og brytningsindeksen holder seg stabil på tross av den store forskjellen i GPC.  
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Siden Sr-forløperne er kjente for å være utfordrende, så har vi forsøkt å endre et par synteseparametere. 

Først endret vi Sr-forløper, fra Sr(thd)2∙H2O til Sr(thd)2. Deretter ble plassering i reaktoren endret (fra 

rør C til rør A) som vil gjøre at den ligger ved en litt høyere temperatur. Deretter undersøkte vi dobbel 

pulsevarighet og dobbel rensevarighet separat. Hvordan dette påvirket GPC og brytningsindeksen er gitt 

i Figur 78, hvor de forskjellige endringene har fått forskjellige navn. «Orginal» er de eksperimentelle 

parameterne prøvene i Figur 77 hadde. Ny Sr-forløper (*), ny plassering (**) og ny Sr-forløper med 

dobbel pulsevarighet (2p) og ny Sr-forløper med dobbel rensevarighet (2r). 

 

 

Figur 78 Ellipsometrimålinger av SrFeOx. Variasjon i GPC og brytningsindeks av pulseforholdet 1:1 

(Sr:Fe) ved endring av synteseparametere.  

 

Strontiumforløpere er veldig følsomme for sine omgivelser, og kan reagere med fuktighet og 

karbondioksid i luften. Endring av strontiumforløperen fra Sr(thd)2∙H2O til Sr(thd)2 ga betydelig høyere 

brytningsindeks, som kan være forbundet med en tettere film. Vi har ikke undersøkt om bytte av forløper 

førte til mer forurensning, og eventuelt om det ga reservoareffekter eller karbonforurensninger. Dette 

prosjektet har vi ikke aktivt undersøkt reproduserbarhet for SrFeOx-systemet, og det er derfor mulig at 

noen av variasjonene for GPC og brytningsindeks er forventet for reproduserte prøver. Det virker som 

at det ga mest positive resultater å bytte forløper fordi det forhindret gradienter i brytningsindeksen, og 

å flytte Sr(thd)2 til en sone i reaktoren som er noe varmere fordi det ga en høyere og jevnere GPC. Å 

rense dobbelt så lenge etter Sr-pulser fremfor å pulse Sr-forløperen dobbelt så lenge, og ga 

gjennomsnittlig 1 nm tykkere film og høyere brytningsindeks.  
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5.8 SAMMENLIGNING AV SrRuOX, CaRuOx, LaRuOx, LaFeOx OG SrRuOx 

Hovedmålet med dette prosjektet var å oppnå tynne filmer av SrRuO3. Hovedfokuset ble å stabilisere 

vekst av RuO2 med Ru(thd)3 i binære og ternære systemer med La(thd)3, Sr(thd)2 og Ca(thd)2 og 

forskjellige oksygenkilder. Som del av dette ble de allerede etablerte ternære systemene LaFeO3 og 

SrFeO3 undersøkt for å kunne sammenligne dem med SrRuO3 og LaRuO3.  

SrRuOx, CaRuOx og LaRuOx har blitt forsøkt deponert med Ru(thd)3 og ozon alene eller i kombinasjon 

med vann. Systemene ga vekst av film, som for SrRuOx var lavere enn forventet. For CaRuOx og 

LaRuOx var endring i GPC høyere enn hva som var forventet av Ca-O (50 pm/syklus) og La2O3 (32 

pm/syklus) alene, og dermed har rutheniumpulser gitt økt filmvekst. For CaRuOx var det relative 

kationinnholdet av ruthenium marginalt, og kombinert med arbeid av Nilsen et al. så stammer trolig økt 

filmvekst av karbonforurensninger. RuO2 ble dermed ikke stabilt med CaO i CaRuOx. LaRuOx av 

Ru(thd)3 og ozon hadde betydelig rutheniuminnhold, med opptil 35 at.% ruthenium for 1:4 (La:Ru). 

LaRuOx-filmene av Ru(thd)3 med oksygengass hadde relativt kationinnhold på 40 at.% ruthenium for 

2:4 (La:Ru). Årsaken til begrensning i rutheniuminnhold skyldes trolig at La2O3 er nødvendig for å 

stabilisere RuO2 og at gjentatte rutheniumsykluser dermed ikke fører til bedre filmvekst eller høyere 

rutheniuminnhold. Vi tror dette kan skyldes at RuO2 får økt stabilitet i kombinasjon med La2O3 eller at 

rutheniumionene transporteres inn i lantanstrukturen i LaRuOx. Prøven med pulseforholdet 2:4 (La:Ru) 

hadde de høyeste målte verdiene for rutheniuminnhold i dette prosjektet. Adsorbert La(thd)3 fører til 

sterisk hindring for adsorpsjonsplasser, og mengden lantan som deponeres for hver syklus er potensielt 

svært begrenset. Det er dermed mulig at to påfølgende lantansykluser bidrar til økt stabilitet for gjentatte 

rutheniumsykluser. 

Det er flere forskjeller mellom Fe(thd)3 og Ru(thd)3 knyttet til ozonreaktivitet, siden ruthenium har i 

tidligere arbeid vist tendenser for uønskede reaksjoner med reaktive oksygenkilder. De har også mange 

likheter, og kunne potensielt ha sammenlignbar stabilitet i et ternært system. LaFeOx og SrFeOx er 

beslektede systemer med LaRuOx og SrRuOx, og har ikke de samme utfordringene knyttet til ozon. I 

dette arbeidet kom det frem at LaFeOx er et medgjørlig materialsystem og viser et stabilt forhold mellom 

pulsede kationsykluser og kationinnhold. Filmer av LaFeO3 kunne varmebehandles og få god epitaksi 

og krystallinitet. SrFeOx var derimot ikke like medgjørlig, på tross av at tidligere arbeid av Nilsen et al. 

har gitt gode resultater med lignende synteseparameterne. Nilsen et al. brukte Sr(thd)2 og vi prøvde først 

Sr(thd)2∙H2O Ved å variere synteseparameterne som ble brukt i dette prosjektet fikk vi mindre avvik i 

GPC og brytningsindeks, blant annet ved å bruke Sr(thd)2. Dette viser at de tynne filmene blir påvirket 

av variasjon i det eksperimentelle oppsettet.  

Fra LaFeOx så vi at variasjon i GPC og brytningsindeks kan fortelle en del om fasen og krystalliniteten 

til materialet, samtidig som det relative kationinnholdet økte jevnt med økende prosentandel 

lantanpulser. Det var vanskelig å observere dette i LaRuOx fordi kationinnholdet ikke viste jevn økning 

for Ru(thd)3 med ozon eller oksygen, men for begge var det en tydelig økning i brytningsindeks for 

prøver som hadde størst deponert rutheniuminnhold. Utfra det relative kationinnholdet i LaFeOx og 

LaRuOx er det tydelig at de har veldig forskjellig vekstoppførsel. LaFeOx viser stabil filmvekst, noe 

LaRuOx ikke gjorde med hverken ozon eller oksygengass for våre synteseparametere. Det er 

overraskende at det var mulig å oppnå et så stabilt ternært system med en rutheniumforløper og ozon, 

men det er også veldig overraskende at LaRuOx med oksygengass hadde så mange likheter i vekst og 

rutheniuminnhold som LaRuOx med ozon. Dette kan bety at stabiliteten til systemet i stor grad forhindrer 

effekter knyttet til ozonreaktivitet.  
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6 KONKLUSJON 

Hovedfokuset i dette prosjektet har vært å undersøke Ru(thd)3 i ternære systemer med La(thd)3, Sr(thd)3 

og Ca(thd)3 med oksygenkilder, og sammenligne dem med de allerede etablerte ternære systemene 

LaFeO3 og SrFeO3.  

Ru(thd)3 ble forsøkt deponert med ozon, en kombinasjon av ozon og vann, og oksygengass som 

oksygenkilder. Vi oppnådde ikke stabil filmvekst av RuO2, SrRuOx, CaRuOx eller LaRuOx for gjentatte 

rutheniumsykluser med de valgte synteseparameterne i dette prosjektet. SrRuOx av Sr(thd)2∙H2O med 

oksygenkilden ozon og vann i kombinasjon førte ikke til stabil filmvekst, og arbeidet ble fokusert mot 

å stabilisere rutheniumforløperen i et annet ternært system. CaRuOx av Ca(thd)2 og Ru(thd)3 med ozon 

ga bedre filmvekst, men neglisjerbare mengder ruthenium målt med EDS. Dette viste at 

kalsiumsyklusene ikke bidro til stabil vekst av ruthenium(IV)oksid.  

Ru(thd)3 med ozon resulterte ikke i deponert film i et binært system. I kombinasjon med lantansykluser 

ble det deponert tynne filmer med betydelig rutheniuminnhold målt med EDS for LaRuOx med ozon. I 

QCM-analysen ble tydelig masseøkning observert under pulsing av Ru(thd)3, og tilsynelatende massetap 

under ozonpulsen. Ruthenium(IV)oksid av Ru(thd)3 med oksygengass resulterte i tynne filmer, men med 

en lav GPC på opptil 3 pm/syklus. I kombinasjon med lantansykluser ble det deponert tynne filmer med 

betydelig rutheniuminnhold målt med EDS. I QCM-analysen ble filmvekst observert indirekte ved at 

den relative masseendringen sank mindre ved pulsing av Ru(thd)3 enn uten. Et økende antall 

rutheniumsykluser førte ikke til en større andel deponert ruthenium i relativ kationprosent for Ru(thd)3 

med ozon eller oksygengass, rutheniuminnholdet når et toppunkt og deretter synker med gjentagende 

sykluser. Det høyeste målte innholdet av ruthenium i LaRuOx-filmene var på 40 at.% av relativt 

kationinnhold av Ru(thd)3 med oksygengass. Det er utfordrende å utføre QCM-analyse på et 

materialesystem som ikke viser stabil filmvekst over tid fordi man må balansere mellom stabilisering 

av måleutstyret og hvor filmveksten slutter å være stabil. Dette har vært en utfordring spesielt med RuO2 

og LaRuOx med oksygengass der filmvekst av gjentagende sykluser lignet temperatureffektene der det 

ikke ble pulset forløper (åpning av et tomt forløperrør). Det ble også observert tydelige tegn på etsning 

av rutheniumforløperen i kombinasjon med ozon gjennom forsinket økning av rutheniuminnhold og 

brytningsindeks med gjentagende rutheniumsykluser sammenlignet med oksygengass, samt gjennom 

QCM-analyse.   

Ved å undersøke LaFeOx-systemet klarte vi å oppnå tynne filmer med høy kontroll på støkiometri og 

epitaksi. I dette prosjektet ble arbeidet med SrFeOx fokusert på GPC og brytningsindeks, som viste store 

variasjoner og høyt avvik for strontiumsykluser med Sr(thd)2∙H2O. Ved å gjøre endringer i 

synteseparametere ble det mindre avvik i GPC og brytningsindeks, blant annet ved bruk av Sr(thd)2 

fremfor Sr(thd)2∙H2O. LaFeOx og SrFeOx kan bidra til å vise at stabil vekst av Fe2O3 gir stabil vekst av 

La2O3 og SrO, og at man deretter kan endre synteseparametere for å minske avvik i prøvene. LaFeO3 og 

LaRuO3 er likevel ikke direkte sammenlignbare i og med at lantansykluser gir et stabilt ternært system 

for gjentatte sykluser med jern og ikke med ruthenium.   
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7 VIDERE ARBEID 

Det burde systematisk undersøkes om endring av noen av synteseparameterne vi brukte i dette prosjektet 

kan få stabil filmvekst av LaRuOx med gjentatte rutheniumsykluser, og om dette kan videreføres til å 

oppnå et stabilt SrRuOx-system. Dette kan være å endre temperaturområde, fremstille forløperne selv 

eller endre oksygenkilder. Oksygengassen i dette prosjektet kom fra luft, og en mulighet er å blande 

oksygengass med argongass for å undersøke relativ konsentrasjon av oksygengass og hvordan dette 

påvirker de tynne filmene. Det er flere andre potensielle oksygenkilder som kan utforskes. Det er mulig 

å kombinere ozon og luft sammen for å se om dette kan gi tilstrekkelig reaktivitet og forhindre eventuell 

etsning. Kim et al. hadde god suksess med sin modifiserte ALD-metode, som inkluderte pulsing av 

oksygen fortynnet i argongass under alle syklusene. 

For å få et bedre innblikk av hva som foregår i reaksjonskammeret burde videre arbeid inkludere 

massespektrometri som «Quadrouple Mass Spectometer» (QMS), for å identifisere kjemiske species i 

reaksjonskammeret. Slik kan man få mye informasjon om hva slags reaksjonsmekanismer det er i 

prosessen, og spesielt om det dannes flyktig ruthenium(VIII)oksid. I dette prosjektet var det utfordrende 

å tolke vekstoppførselen under pulsing og rensing av oksygengass, og noe av grunnen til dette er fordi 

oksygengassen i dette prosjektet ble hentet fra luft i reaktorens omgivelser. Dette vil blant annet 

innebære at luften var ved romtemperatur, og at varigheten av luftpulsen kan ha påvirket 

temperaturbalansen i reaksjonskammeret. Det ville vært interessant å varme opp luften for å se om 

vekstoppførselen ble annerledes i QCM, og om det er mulig å observere hvordan oksygengass reagerer 

med overflaten. I tillegg kunne flere karakteriseringsteknikker vært nyttige for å finne ut den kjemiske 

sammensetningen på filmene og eventuelle forurensninger, som Fourier transform infrarød spektroskopi 

(FT-IR). 

Flere artikler som publiseres på nye og vellykkede ALD-prosesser beskriver hvordan mange forløpere 

fremstilles «in-house». I dette prosjektet har vi benyttet oss av forløpere kjøpt fra forhandlere og som 

var nye ved bruk. Ru(thd)3 er en veldig stabil forløper som sublimerer godt og viser liten grad av 

dekomponering etter endt deposisjon. Spesielt forløpere som Ca(thd)2 og Sr(thd)2 kan være 

hensiktsmessige å fremstille kort tid i forveien før ALD-prosesser fordi de reagerer med sine omgivelser 

og kan få forurensninger. En annen mulighet er å resublimere forløperne for å få høyere renhet. Noen 

forløpere i dette prosjektet var resublimerte, men dette har ikke vært en aktiv del av det eksperimentelle 

oppsettet. I dette prosjektet har ikke forurensninger blitt undersøkt, men det er flere mulige 

forurensninger som kan komme fra oksygengasskilden som ble brukt. I videre arbeid burde luften renses 

før den når reaksjonskammeret for å fjerne vanndamp og karbondioksid. 

I dette arbeidet brukes brytningsindeks som en indikator på variasjon i fase mellom tynne filmer med 

forskjellig kjemisk sammensetning, men kan ikke gi konkrete svar fordi flere faktorer påvirker 

brytningsindeksen. Det er flere karakteriseringsteknikker som kunne gitt nyttig informasjon om disse 

ternære oksidene og deres faser, blant annet atomkraftsmikroskop (atomic force microscopy) eller en 

bredere bruk av XRR for å undersøke tetthet og ruhet. Filmene av LaFeO3 hadde god epitaksi, men flere 

refleksjoner fra filmen som ble skjult bak substratrefleksen. Det var mye informasjon XRD av LaRuOx 

ikke kunne gi oss svar på. Dermed burde alle de krystalliserte filmene undersøkes med høyoppløselig 

XRD (HRXRD) og TEM for å utforske det resiproke rom og få mer presis informasjon om filmenes 

struktur. 

Videre arbeid vil forhåpentligvis føre til stabile ALD-prosesser for SrRuO3 slik at egenskapene kan 

undersøkes og potensielt bli inkludert i multifunksjonelle oksidkomponenter. Det er ikke en 

selvfølgelighet at SrRuO3 er oppnåelig som en ternær ALD-prosess, men i dette prosjektet observerte vi 

mye interessant som kan være nyttig for videre utvikling.    
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8 APPENDIKS  

8.1 APPENDIKS A: SUBLIMERING AV FORLØPERE 

Resultater for TGA av Sr(thd)2 i nitrogenatmosfære med massetap i prosent utfra tid og temperatur ved 

2 K/min oppvarming fra 20 – 150 °C er gitt i Figur 79. 

 

Figur 79 TGA av Sr(thd)2 i nitrogenatmosfære med massetap i prosent utfra tid og temperatur ved 2 

K/min oppvarming fra 20 – 150 °C. 

 

TGA av Ru(thd)3 i nitrogenatmosfære med massetap i prosent utfra tid og temperatur ved 2 K/min 

oppvarming fra 20 – 175 °C er gitt i Figur 80. 
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Figur 80 TGA av Ru(thd)3 i nitrogenatmosfære med massetap i prosent utfra tid og temperatur ved 2 

K/min oppvarming fra 20 – 175 °C. 

 

I Figur 81 kan man se tilbakesublimering av Ru(thd)3 på innsiden av forløperrør etter endt deposisjon. 

 

Figur 81 Tilbakesublimering av Ru(thd)3 på innsiden av forløperrør etter endt deposisjon. 
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8.2 APPENDIKS B: XRR av Fe2O3 

I Figur 82 er data fra XRR-analysen av Fe2O3 gitt. 

 

Figur 82 XRR-analyse av Fe2O3.  
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8.3 APPENDIKS C: RELATIV MASSEENDRING LaRuOx 

Verdiene for gjennomsnittlig relativ masseendring og total relativ masseendring er gitt i Tabell 20. 

Tabell 20 Total relativ masseendring for hver syklus i vilkårlig enhet. 

La2O3 

 

LaRuOx med ozon 

 

LaRuOx med ozon, uten rutheniumpulsing 

 

LaRuOx med oksygengass 
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LaRuOx med oksygengass, uten rutheniumpulsing 

 

RuO2 med ozon RuO2 med oksygengass 

  

RuO2 med ozon, uten rutheniumpulsing RuO2 med oksygengass, uten rutheniumpulsing 
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8.4 APPENDIKS D: La-Ru-O XRD-DIFRAKTORGRAM 

I avsnittet om XRD av prøven med pulseforholdet 2:4 (La:Ru) av LaRuOx med ozon (5.5.1.4) er det 

flere mulige strukturer. Under er forskjellige XRD-diffraktogrammer for La-Ru-O gitt. Figur 83 XRD 

av LaRuO3 fra ICSD, (ICSD: 75569). Figur 84 XRD-diffraktogram av La2(RuO5) (ICSD:96357). Figur 

85 XRD-diffraktogram av La8Ru4O21 (ICSD:1660). Figur 86 XRD-diffraktogrammet av La7(RuO6)3 

(ICSD:91290).Figur 87 XRD-diffraktogrammet av La4,87(RuO6)2 (ICSD:91291). 

 

 

Figur 83 XRD av LaRuO3 fra ICSD, (ICSD: 75569). 

 



APPENDIKS 

107 

 

 

Figur 84 XRD-diffraktogram av La2(RuO5) (ICSD:96357). 

 

 

Figur 85 XRD-diffraktogram av La8Ru4O21 (ICSD:1660).  
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Figur 86 XRD-diffraktogrammet av La7(RuO6)3 (ICSD:91290). 

 

 

Figur 87 XRD-diffraktogrammet av La4,87(RuO6)2 (ICSD:91291).  
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8.5 APPENDIKS E: XRD-DIFRAKTORGRAM AV LaFeO3 

I dette avsnittet er diffraktogrammet for bulk-LaFeO3 (ICSD: 84941) på Figur 88. 

 

Figur 88 XRD av bulk LaFeO3 fra ICSD, (ICSD: 84941) 

 

I de følgende avsnittene kan man se utsnitt av de forskjellige refleksene fra diffraktogrammene i 5.6.3. 

Rekkefølgen til de forskjellige er gitt i Tabell 21 etter substrat, refleks og ettersom diffraktogrammet 

tilhører 2:3* (La:Fe) eller 4:6 (La:Fe). 

Tabell 21 Oversikt over utsnittene av substratrefleksene til diffraktogrammene av LaFeO3. 

SUBSTRAT SUBSTRATREFLEKS FIGUR TIL 2:3* (La:Fe) FIGUR TIL 4:6 (La:Fe) 

LAO(100)    

 (100) Figur 89 Figur 92 

 (200) Figur 90 Figur 93 

 (300) Figur 91 Figur 94 

STO(100)    

 (100) Figur 95 Figur 98 

 (200) Figur 96 Figur 99 

 (300) Figur 97 Figur 100 

STO(110)    

 (110) Figur 101 Figur 103 

 (220) Figur 102 Figur 104 

STO(111)    

 (111) Figur 105 Figur 107 

 (222) Figur 106 Figur 108 
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UTSNITT AV SUBSTRATREFLEKSER OG FILMREFLEKSER FOR 2:3* (La:Fe) PÅ LAO(100) 

 

Figur 89 Utsnitt av (100)-refleksen til LAO(100) for prøven med 2:3* (La:Fe). 

 

Figur 90 Utsnitt av (200)-refleksen til LAO(100) for prøven med 2:3* (La:Fe). 

 

Figur 91 Utsnitt av (300)-refleksen til LAO(100) for prøven med 2:3* (La:Fe).  
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UTSNITT AV SUBSTRATREFLEKSER OG FILMREFLEKSER FOR 4:6 (La:Fe) PÅ LAO(100) 

 

Figur 92 Utsnitt av (100)-refleksen til LAO(100) for prøven med 4:6 (La:Fe). 

 

Figur 93 Utsnitt av (200)-refleksen til LAO(100) for prøven med 4:6 (La:Fe). 

 

Figur 94 Utsnitt av (300)-refleksen til LAO(100) for prøven med 4:6 (La:Fe).  
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UTSNITT AV SUBSTRATREFLEKSER OG FILMREFLEKSER FOR 2:3* (La:Fe) PÅ STO(100) 

 

Figur 95 Utsnitt av (100)-refleksen til STO(100) for prøven med 2:3* (La:Fe). 

 

Figur 96 Utsnitt av (200)-refleksen til STO(100) for prøven med 2:3* (La:Fe). 

 

Figur 97 Utsnitt av (300)-refleksen til STO(100) for prøven med 2:3* (La:Fe).  
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UTSNITT AV SUBSTRATREFLEKSER OG FILMREFLEKSER FOR 4:6 (La:Fe) PÅ STO(100) 

 

Figur 98 Utsnitt av (100)-refleksen til STO(100) for prøven med 4:6 (La:Fe). 

 

Figur 99 Utsnitt av (200)-refleksen til STO(100) for prøven med 4:6 (La:Fe). 

 

Figur 100 Utsnitt av (300)-refleksen til STO(100) for prøven med 4:6 (La:Fe).  
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UTSNITT AV SUBSTRATREFLEKSER OG FILMREFLEKSER FOR 2:3* (La:Fe) PÅ STO(110) 

 

Figur 101 Utsnitt av (110)-refleksen til STO(110) for prøven med 2:3* (La:Fe). 

 

Figur 102 Utsnitt av (220)-refleksen til STO(110) for prøven med 2:3* (La:Fe).  
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UTSNITT AV SUBSTRATREFLEKSER OG FILMREFLEKSER FOR 4:6 (La:Fe) PÅ STO(110) 

 

Figur 103 Utsnitt av (110)-refleksen til STO(110) for prøven med 4:6 (La:Fe). 

 

Figur 104 Utsnitt av (220)-refleksen til STO(110) for prøven med 4:6 (La:Fe).  
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UTSNITT AV SUBSTRATREFLEKSER OG FILMREFLEKSER FOR 2:3* (La:Fe) PÅ STO(111) 

 

Figur 105 Utsnitt av (111)-refleksen til STO(111) for prøven med 2:3* (La:Fe). 

 

Figur 106 Utsnitt av (222)-refleksen til STO(111) for prøven med 2:3* (La:Fe).  
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UTSNITT AV SUBSTRATREFLEKSER OG FILMREFLEKSER FOR 4:6 (La:Fe) PÅ STO(111) 

 

Figur 107 Utsnitt av (111)-refleksen til STO(111) for prøven med 4:6 (La:Fe). 

 

Figur 108 Utsnitt av (222)-refleksen til STO(111) for prøven med 4:6 (La:Fe). Lik som Figur 76.  



REFERANSER 

118 

 

9 REFERANSER  

1. Kats, Y., et al., Magnetic resistivity in SrRuO3 and the ferromagnetic phase transition. 

Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 2001. 63(5): p. 544351-

544356. 

2. Shivendra, T., et al., Ferromagnetic CaRuO3. Scientific Reports, 2014. 4(1). 

3. Fang, X. and T. Kobayashi, Characterization of SrRuO3 thin film grown by laser 

ablation at temperatures above 400 deg C. Journal of Applied Physics, 2001. 90(1). 

4. Martin, L.W. and R. Ramesh, Multiferroic and magnetoelectric heterostructures. Acta 

Materialia, 2012. 60(6-7): p. 2449-2470. 

5. Tsymbal, E.Y., et al., Multifunctional Oxide Heterostructures. Vol. 9780199584123. 

2012: Oxford University Press, New York, NY, USA. Side 3-32, 38-57, 73-96, 183-

185. 

6. Kääriäinen, T., Atomic layer deposition : principles, characteristics, and 

nanotechnology applications. 2nd ed. ed. 2013, Hoboken, N.J: Wiley. Side 1-29, 183-

193. 

7. Nair, H., et al., Synthesis science of SrRuO3 and CaRuO3 epitaxial films with high 

residual resistivity ratios. APL Mater., 2018. 6(4). 

8. Schubert, U. and N. Hüsing, Synthesis of inorganic materials. 3rd compl. rev. and enl. 

ed. 2012, Weinheim: Wiley. Side 87-88. 

9. Alvaro, E. and A. Yanguas-Gil, Characterizing the field of Atomic Layer Deposition: 

Authors, topics, and collaborations. PloS one, 2018. 13(1). 

10. Mackus, A., et al., Synthesis of Doped, Ternary, and Quaternary Materials by Atomic 

Layer Deposition: A Review. Chem. Mat., 2019. 31(4): p. 1142-1183. 

11. Miikkulainen, V., et al., Crystallinity of inorganic films grown by atomic layer 

deposition: Overview and general trends. Journal of Applied Physics, 2013. 113(2). 

12. Lie, M., et al., Growth of La1-xSrxFeO3 thin films by atomic layer deposition. Dalton 

transactions (Cambridge, England : 2003), 2009(3): p. 481. 

13. Nilsen, O., et al., Growth of La1− xCaxMnO3 thin films by atomic layer deposition. 

Journal of Materials Chemistry, 2007. 17(15): p. 1466-1475. 

14. Nilsen, O., H. Fjellvåg, and A. Kjekshus, Growth of calcium carbonate by the atomic 

layer chemical vapour deposition technique. Thin Solid Films, 2004. 450(2): p. 240-

247. 

15. Tilley, R.J.D., Understanding solids : the science of materials. 2nd ed. ed. 2013, 

Chichester: Wiley. Side 1-14, 139-146, 315-317, 327-353, 361-385, 399-420. 

16. Marra, P., Theoretical approach to direct resonant inelastic x-ray scattering on magnets 

and superconductors. Technische Universität Dresden, 2016. arXiv:1605.03189. 

17. Hussey, et al., Universality of the Mott-Ioffe-Regel limit in metals. Philosophical 

Magazine, 2004. 84(27): p. 2847-2864. 

18. Xu, W., et al., Bad-Metal Relaxation Dynamics in a Fermi Lattice Gas. Nature 

Communications, 2019(10). 



REFERANSER 

119 

 

19. Klein, L., Transport and magnetization in the badly metallic itinerant ferromagnet. 

Journal of Physics: Condensed Matter, 1996. 8(48): p. 10111-10126. 

20. Cao, G., et al., Thermal, magnetic, and transport properties of single-crystal Sr(1-

x)CaxRuO3 (0<x<1.0). Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 

1997. 56(1): p. 321-329. 
21. Kittel, C. and P. McEuen, Introduction to solid state physics. 8th ed. ed. 2005, Hoboken, N.J: 

Wiley. Side 181, 297-315, 321-356 

22. Falicov, L.M., Diamagnetism. Encyclopedia of Applied Physics, 1991. 

23. Dagotto, E., et al., Nanoscale Phase Separation and Colossal Magnetoresistance: The 

Physics of Manganites and Related Compounds. 2003: Springer. Side 9-13. 

24. Li, Z., et al., Stabilizing Perovskite Structures by Tuning Tolerance Factor: Formation 

of Formamidinium and Cesium Lead Iodide Solid-State Alloys. Chemistry of Materials, 

2016. 28(1). 

25. Siemons, W., et al., Structure, physical properties, and applications of SrRuO3 thin 

films. Reviews of Modern Physics, 2012. 84(1). 

26. Savytskii, D., T. Tataryn, and U. Bismayer, Symmetry pattern and domain wall 

structure in GdFeO 3 perovskite type. Acta Physica Polonica A, 2010. 117(1): p. 78-85. 

27. Kleveland, K. and F.f.n.o.t.I.f.k. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 

Preparation, microstructure and mechanical properties of LaCoO₃ and SrFeO₃ based 

ceramics. 2000, Fakultet for naturvitenskap og teknologi. 

28. Streetman, B.G. and S. Banerjee, Solid state electronic devices. 7th ed., global ed. ed. 

Always learning. 2016, Boston, Mass: Pearson. Side 68, 319-368, 541-545, 568. 

29. Folven, E., et al., Antiferromagnetic domain reconfiguration in embedded LaFeO3 thin 

film nanostructures. Nano letters, 2010. 10(11): p. 4578-4583. 

30. Joni, I., S. Juha, and M. Mikko, Energy-efficient quantum computing. npj Quantum 

Information, 2017. 3(1): p. 1. 

31. Siddiqui, S., Quantum Mechanics: A Simplified Approach. 1 ed. 2019: CRC Press. Side 

209-230. 

32. Basu, S.K. and N. Kumar, Modelling and Simulation of Diffusive Processes : Methods 

and Applications. 2014, Springer International Publishing : Imprint: Springer: Cham. 

33. Madic, C.M., C. Cantrel, L., Review of literature on Ruthenium Behaviour in Nuclear 

Power Plant Severe Accidents. Nuclear Technology, 2017(156 (3)): p. 332-346. 

34. Labhsetwar, N., A. Watanabe, and T. Mitsuhashi, New improved syntheses of LaRuO3 

perovskites and their applications in environmental catalysis. Appl. Catal. B-Environ., 

2003. 40(1): p. 21-30. 

35. Kimura, M., et al., Preparation of LaRuO3 films by microwave plasma-enhanced 

chemical vapor deposition. Thin Solid Films, 2012. 520(6): p. 1847-1850. 

36. Zhong, G., et al., 4d electronic and magnetic characteristics in postperovskite CaRuO3. 

J. Appl. Phys., 2010. 107(9). 

37. Schneider, M., et al., Low-energy electronic properties of clean CaRuO3: Elusive 

landau quasiparticles. Physical Review Letters, 2014. 112(20). 



REFERANSER 

120 

 

38. Sow, C., A. Pramanik, and P.S.A. Kumar, Exchange bias in strained SrRuO3 thin films. 

J. Appl. Phys., 2014. 116(19). 

39. Kanbayasi, A., Magnetic Properties of New Cubic-Perovskite Mixtures; 

(La0.5Na0.5)RuO3 and (Ca1-xA x)RuO3 (A=Mg, Sr). Journal of the Physical Society of 

Japan, 1978. 44(1): p. 108-113. 

40. Sarkar, B., B. Dalal, and S. De, Temperature induced magnetization reversal in 

SrRuO3. Appl. Phys. Lett., 2013. 103(25). 

41. Kikugawa, N., et al., Single-Crystal Growth of a Perovskite Ruthenate SrRuO3 by the 

Floating-Zone Method. Crystal Growth and Design, 2015. 15(11): p. 5573-5577. 

42. Bouchard, R.J. and J.F. Weiher, LaxSr1−xRuO3: A new perovskite series. Journal of Solid 

State Chemistry, 1972. 4(1): p. 80-86. 

43. Lu, W., et al., The role of octahedral tilting in the structural phase transition and 

magnetic anisotropy in SrRuO3 thin film. J. Appl. Phys., 2013. 113(6). 

44. Randall, J.J. and R. Ward, The Preparation of Some Ternary Oxides of the Platinum 

Metals 1,2. Journal of the American Chemical Society, 1959. 81(11): p. 2629-2631. 

45. Bin Anooz, S., et al., Effects of post-growth annealing on physical properties of SrRuO3 

thin film grown by MOCVD. Phys. Status Solidi A-Appl. Mat., 2010. 207(11): p. 2492-

2498. 

46. Gao, M., et al., Strain relaxation in epitaxial SrRuO3 thin films on LaAlO3 substrates. 

Appl. Phys. Lett., 2013. 103(14). 

47. Shin, J., et al., Surface stability of epitaxial SrRuO3 films. Surface Science, 2005. 581(2): 

p. 118-132. 

48. Okuda, N., K. Saito, and H. Funakubo, Low-temperature deposition of SrRuO3 thin film 

prepared by metalorganic chemical vapor deposition. Jpn. J. Appl. Phys. Part 1 - Regul. 

Pap. Short Notes Rev. Pap., 2000. 39(2A): p. 572-576. 

49. Koriyama, A., et al., Magnetism of CaRuO3 crystal. J. Alloy. Compd., 2004. 372(1-2): 

p. 58-64. 

50. Dang, H.T., et al., Band Structure and Terahertz Optical Conductivity of Transition 

Metal Oxides: Theory and Application to CaRuO(3). Physical review letters, 2015. 

115(10): p. 107003-107003. 

51. Nicholls, D., The chemistry of iron, cobalt and nickel. 1975, Pergamon Press: Oxford 

;,New York. p. 979-1051. 

52. Christiansen, E., et al., Structural investigation of epitaxial LaFeO3 thin films on (111) 

oriented SrTiO3 by transmission electron microscopy. Journal of Physics: Conference 

Series, 2015. 644. 

53. Acharya, S., et al., Multiferroic behavior of lanthanum orthoferrite (LaFeO 3). Materials 

Letters, 2010. 64(3): p. 415-418. 

54. Javaid, S., et al., Pressure driven spin crossover and isostructural phase trans on in 

LaFeO3. J. Appl. Phys., 2013. 114(24). 

55. Chen, Y., et al., Significant ferrimagnetisms observed in superlattice composed of 

antiferromagnetic LaFeO3 and YMnO3. Appl. Phys. Lett., 2013. 102(4). 



REFERANSER 

121 

 

56. Neil, M., Colossal magnetoresistance: Not just a load of bolometers. Nature, 1997. 

390(6657): p. 229. 

57. Adler, P., et al., Magnetoresistance effects in SrFeO3-δ: Dependence on phase 

composition and relation to magnetic and charge order. Phys. Rev. B, 2006. 73(9). 

58. Yamada, H., M. Kawasaki, and Y. Tokura, Epitaxial growth and valence control of 

strained perovskite SrFeO3 films. Applied Physics Letters, 2002. 80(4): p. 622-624. 

59. Reehuis, M., et al., Neutron diffraction study of spin and charge ordering in SrFeO3-δ. 

Phys. Rev. B, 2012. 85(18). 

60. Manimuthu, P. and C. Venkateswaran, Evidence of ferroelectricity in SrFeO3−δ. Journal 

of Physics D: Applied Physics, 2012. 45(1): p. 015303. 

61. Srilakshmi, C., R. Saraf, and C. Shivakumara, Effective Degradation of Aqueous 

Nitrobenzene Using the SrFeO3- δ Photocatalyst under UV Illumination and Its Kinetics 

and Mechanistic Studies. Ind. Eng. Chem. Res., 2015. 54(32): p. 7800-7810. 

62. Takeda, T., et al., Metal-semiconductor transition, charge disproportionation, and low-

temperature structure of Ca1-xSrxFeO3 synthesized under high-oxygen pressure. Solid 

State Sci., 2000. 2(7): p. 673-687. 

63. Knoops, H.C.M., et al., Atomic Layer Deposition. Vol. 3. 2014. 1101-1134. 

64. Ahdjoudj, J. and C. Minot, Adsorption of H2O on metal oxides: A periodic ab-initio 

investigation. Surf. Sci., 1998. 404(1-3): p. 104-109. 

65. Vee, I., Fluorholdige hybridmaterialer med atomlagsavsetting : Syntese og 

karakterisering. 2012. 

66. Sønsteby, H.H., A. Yanguas-Gil, and J.W. Elam, Consistency and reproducibility in 

atomic layer deposition. Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, 

Surfaces, and Films, 2020. 38(2). 

67. Puurunen, R.L., A Short History of Atomic Layer Deposition: Tuomo Suntola's Atomic 

Layer Epitaxy. Chemical Vapor Deposition, 2014. 20(10-11-12): p. 332-344. 

68. Ylilammi, M., Monolayer thickness in atomic layer deposition. Thin Solid Films, 1996. 

279(1-2): p. 124-130. 

69. Knoops, H.C.M., et al., Surface Loss in Ozone-Based Atomic Layer Deposition 

Processes. Chemistry of Materials, 2011. 23(9): p. 2381-2387. 

70. Aaltonen, T., et al., Atomic layer deposition of noble metals: Exploration of the low 

limit of the deposition temperature. J. Mater. Res., 2004. 19(11): p. 3353-3358. 

71. Aaltonen, T., et al., Atomic layer deposition of ruthenium thin films from Ru(thd)(3) and 

oxygen. Chem. Vapor Depos., 2004. 10(4): p. 215-219. 

72. Kwon, O.K., et al., Atomic Layer Deposition of Ruthenium Thin Films for Copper Glue 

Layer. Journal of the Electrochemical Society, 2004. 151(2): p. G109-G112. 

73. Kim, J.-H., et al., Modified atomic layer deposition of RuO2 thin films for capacitor 

electrodes. Applied Physics Letters, 2007. 91(5). 

74. Hušeková, K., et al., Growth of RuO2 thin films by liquid injection atomic layer 

deposition. Thin Solid Films, 2010. 518(16): p. 4701-4704. 

75. Cheon, T., et al., Atomic Layer Deposition; Investigators at Yeungnam University 

Target Atomic Layer Deposition. 2011: Atlanta. p. 569. 



REFERANSER 

122 

 

76. Fredrickson, K.D., et al., Theoretical modeling and experimental observations of the 

atomic layer deposition of SrO using a cyclopentadienyl Sr precursor. The Journal of 

Chemical Physics, 2016. 145(6). 

77. Kosola, A., et al., Effect of annealing in processing of strontium titanate thin films by 

ALD. Applied Surface Science, 2003. 211(1-4): p. 102-112. 

78. Rentrop, S., et al., Stoichiometry variation for the atomic layer deposition of SrxTiyOz 

from Sr(iPr3Cp)2, Ti[N(CH3)2]4 and H2O. Thin Solid Films, 2015. 577: p. 134-142. 

79. Nieminen, M., M. Putkonen, and L. Niinistö, Formation and stability of lanthanum 

oxide thin films deposited from β-diketonate precursor. Applied Surface Science, 2001. 

174(2): p. 155-166. 

80. Seim, H., et al., Growth of LaCoO3 thin films from β-diketonate precursors. Applied 

Surface Science, 1997. 112(Complete): p. 243-250. 

81. Aaltonen, T., et al., Lanthanum titanate and lithium lanthanum titanate thin films grown 

by atomic layer deposition. J. Mater. Chem., 2010. 20(14): p. 2877-2881. 

82. Lie, M., H. Fjellvåg, and A. Kjekshus, Growth of Fe2O3 thin films by atomic layer 

deposition. Thin Solid Films, 2005. 488(1-2): p. 74-81. 

83. Quinten, M., A practical guide to optical metrology for thin films. 2013, Wiley-VCH: 

Weinheim. p. 85-88. 

84. Jellison, G.E., Ellipsometry. 2010, Elsevier Ltd. p. 475-483. 

85. Optical Constants. J.A Woollam Co. Resources Ellipsometry tutorial [Internettside]  

[cited 2020 06.06]; Available from: 

https://www.jawoollam.com/resources/ellipsometry-tutorial/optical-constants. 

86. Leng, Y., Materials Characterization : Introduction to Microscopic and Spectroscopic 

Methods. 2nd ed. ed. Materials Characterization. 2013, Hoboken: Wiley. Side 45-79, 

127-160, 191-219, 221-225, 353-362. 

87. Johannsmann, D., The Quartz Crystal Microbalance in Soft Matter Research : 

Fundamentals and Modeling. 2015, Springer International Publishing : Imprint: 

Springer. p. 1-19. 

88. Sauerbrey, G., Verwendung von Schwingquarzen zur Wägung dünner Schichten und zur 

Mikrowägung. Zeitschrift für Physik, 1959. 155(2): p. 206-222. 

89. Tomczak, Y., et al., In Situ Reaction Mechanism Studies on Lithium 

Hexadimethyldisilazide and Ozone Atomic Layer Deposition Process for Lithium 

Silicate. The Journal of Physical Chemistry C, 2013. 117(27): p. 14241-14246. 

90. Sardela, M.R., X-Ray diffraction and reflectivity. 2014. 1-41. 

91. Benediktovich, A., I. Feranchuk, and A. Ulyanenkov, Theoretical Concepts of X-Ray 

Nanoscale Analysis : Theory and Applications. 2014, Springer Berlin Heidelberg : 

Imprint: Springer: Berlin, Heidelberg. p. 18-34, 71-113. 
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