
           

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BCC, BE, BP, CTP-
AIRE, DEBEQ, FI, FI-ICIP, INEFC i PIV 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria 

BP 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior  
BDH Beques i ajuts postdoctorals del Programa DGR-Henkel KGaA
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya  
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós 
CTP-AIRE Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus. 

Ajuts de mobilitat de personal investigador. 
DEBEQ 
(Modalitat A3) 

Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 

FI Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  
FI-ICIP Beques i ajuts per a l'etapa de formació i de recerca de personal investigador novell en els àmbits 

d'interès de l'Institut Català Internacional per la Pau 
INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 

aplicades a l'esport 
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya 

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
Nanostructuració d'òxids mitjançant mètodes de solució química avançats i nanolitografia tova 
 

Dades de l'investigador o beneficiari 
Nom 
Mariona 

Cognoms 
Coll Bau 

Correu electrònic 
mcoll@icmab.es 

Dades del centre d’origen  
Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) 
Campus UAB 
08193 Bellaterra (Barcelona)  

Número d’expedient  
2009 BP-B 0031 
Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
òxids funcionals, mètodes químics, nanolitografia, nanoestructuració, superconductivitat 

Data de presentació de la justificació  
29/11/2011 



           

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms i signatura  Vist i plau del/de la  responsable de la  
del/de la investigador/a                                                                       sol·licitud 



           

 
 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
Un dels reptes tecnològics més importants del segle XXI és el desenvolupament i organització de materials funcionals a 
escala nanomètrica ja que permet modificar-ne les propietats fonamentals i generar-ne de noves. En el cas dels òxids 
complexos aquesta tecnologia ha generat grans perspectives en diferents àrees d’estudi perquè presenten propietats 
molt interessants com la magnetoresistència colossal, superconductivitat o multiferroicitat. En particular, en l’òxid 
complex superconductor YBa2Cu3O7 (YBCO) s’ha demostrat que la formació de capes superconductores sobre 
plantilles nanoestructurades o bé la formació de nanocompostos en una matriu superconductora permet millorar de 
manera espectacular les seves propietats (corrent crític). Aquests resultats introduiran canvis paradigmàtics en la 
tecnologia de l’energia elèctrica (cables, motors, generadors) i en totes aquelles aplicacions que requereixin camps 
magnètics intensos. Ara bé, cal aconseguir-ho mitjançant tècniques de baix cost i que permetin un fàcil escalat. Durant 
els 4 mesos que s’ha disfrutat de l’ajut BP s’han preparat amb èxit noves capes primes superconductores 
nanoestructurades mitjançant la introducció d’una fase secundària nanomètrica complexa, Ba2YTaO6 (BYTO), dins la 
matriu d’YBCO pel mètode de baix cost de deposició de solucions químiques. Aquesta nova composició ha donat lloc a 
un augment significatiu de les propietats superconductores comparat amb la fase tradicional d’YBCO i per tant tenen gran 
potencial per fabricar futures cintes superconductores.   
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
One of the most imposing technological challenges of the 21st century is the development and organization of functional 
materials at the nanometer scale. It constitutes a unique opportunity for the generation of new functionalities or to modify 
the existing ones. The superconducting complex oxide YBa2Cu3O7 (YBCO) is particularly attractive because its 
performance can be strongly improved by forming nanocomposite films  or thin superconducting films on nanostructured 
templates. However, to radically revolutionize the use of electrical energy, especially in motors, electromagnetic energy 
storage systems and magnets it is mandatory to achieve low cost techniques on an industrial scale.  During the 4 months 
I enjoyed the BP contract, we have successfully prepared new nanocomposites films of YBCO with the incorporation of 
Ba2YTaO6 (BYTO) by the low cost and scalable  chemical solution deposition approach.  This novel composition led to a 
significant increase of YBCO performance compared to the pristine YBCO films and therefore appeared as a strong 
candidate to fabricate coated conductors.  

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 

La fabricació de cintes conductores d’YBCO tenen un gran interès per aplicacions de 

potència. Mitjançant aproximacions nanoestructurals s’ha demostrat que es poden 

millorar considerablement les seves prestacions. Ara bé, una de les necessitats actuals 

més important és poder fabricar aquestes cintes per mètodes de baix cost i fàcil escalat 

tals com la deposició per solucions químiques (CSD).  El grup SUMAN havia 

demostrat recentment per CSD la possibilitat d’augmentar les propietats 

superconductores de l’YBCO incorporant la fase secundària BaZrO3 . Per potenciar 

encara més les seves propietats a alts camps magnètics i a altes temperatures és 

necessari entendre el mecanisme que fa que la incorporació de fases secundàries 

nanomètriques augmenti dramàticament les prestacions. Així doncs és indispensable 

preparar nous nanocompòsits d’YBCO amb fases secundàries de diferents 

composicions.  

Hem estudiat per CSD la formació de nanocompòsits d’YBCO incorporant la fase 

complexa Ba2YTaO6 amb estructura doble pervoskita. Aquesta fase és la primera 

vegada que s’estudia per mètodes químics i és interessant per dues raons (i) no 

reacciona amb la fase superconductora i per tant no degrada les seves propietats i (ii) 



           

 
 

té un paràmetre de cel·la molt diferent a l’YBCO i per tant farà que les nanopartícules 

s’orientin a l’atzar, requisit clau per generar aquesta millora en les propietats de 

l’YBCO.  

Per tal de preparar aquestes capes s’ha incorporat un 10% de Ta a partir del precursor 

Ta(OCH2CH3)5 a la solució precursora d’YBCO. A continuació s’ha depositat sobre 

un substrat monocristal.lí de LaAlO4 per spin-coating i seguidament s’ha fet un 

tractament tèrmic per eliminar la matèria orgànica i finalment aconseguir la fase 

desitjada. És important mencionar que el tractament tèrmic ha hagut de ser 

degudament optimitzat per tal d’obtenir capes homogènies i continues. La 

optimització s’ha dut a terme modificant rampes i temperatures de creixement. 

Les capes s’han caracteritzat mitjançant DRX bidimensional i s’ha observat que 

l’YBCO creix  amb l’orientació (00l), prerequisit indispensable per obtenir corrents 

crítics elevats (paràmetre que utilitzem per determinar la qualitat de les capes). A més,  

també s’observa l’aparició de la fase Ba2YTaO6 amb dues orientacions: epitaxials 

(spots) i a l’atzar (anells), veure Figura 1. 

 

 

Figura 1. Estudi de difracció de raig X (a) -2 de  la capa d’YBCO pur comparat 

amb la capa YBCO-10%BYTO. (b) difracció de raig X 2D de la capa YBCO-

10%BYTO. 

 

Un estudi de raig-X desenvolupat prèviament en el grup ha permès quantificar la 

fracció de nanopartícules orientades a l’atzar i s’ha obtingut un percentage superior al 

90%, tal i com era d’esperar segons la diferència de paràmetre de cel·la amb l’YBCO. 

Mitjançant un estudi de difracció de raig-X amb alta resolució s’ha aconseguit 



           

 
 

estudiar la tensió a nivell nanomètric (nanostrain) que pateix l’YBCO quan 

s’incorpora el BYTO. Aquest estudi s’ha fet utilitzant el mètode de Williamson-Hall 

(eq 1).  

     eq.1 

 

 

 

Figura 2. Gràfic Williamson-Hall  per la mostra YBCO-10%BYTO on del pendent es 

pot obtenir el nanostrain. 

 

Hem observat que el nanostrain augmenta de 0.08% (YBCO pur) a 0.22% (YBCO-

BYTO), veure Figura 2. En quan a les propietats superconductores s’ha observat que 

el corrent crític (Jc) augmenta de 2 MA/cm2 a 4-5 MA/cm2 i la temperatura crítica es 

manté al voltant de 90K confirmant que el Ta no s’incorpora dins l’YBCO.  

Se suggereix que l’augment del nanostrain determinat per DRX està íntimament 

relacionat amb l’augment del corrent crític.  Estudis paral·lels portats a terme en el 

grup en mostres YBCO-BaZrO3 revelen que les nanopartícules orientades a l’atzar 

generen una interfase no coherent amb la matriu epitaxial de l’YBCO  i com a resultat 

es generen multitud de defectes i és en aquestes zones localitzades on la matriu 

d’YBCO està tensionada. Tot sembla indicar que l’existència d’aquests defectes 

nanomètrics és responsable de l’augment de les propietats superconductores de 

l’YBCO. 



           

 
 

Els resultats obtinguts fins ara de les mostres YBCO-BYTO confirmen aquesta 

hipòtesi i per tant el coneixement d’aquest mecanisme obriria un nou escenari per 

augmentar les prestacions de l’YBCO. 

El període de 4 mesos que he gaudit de l’ajut Beatriu de Pinós ha estat fonamental per 

establir les bases d’un dels objectius proposats en el projecte de recerca que consistia 

en  aplicar noves estratègies de preparació de capes superconductores nanocompòsit. 

Degut a la importància dels resultats obtinguts fins el moment, aquest projecte tindrà 

continuació dins el grup SUMAN fent estudis  molt més detallats tant estructurals 

com de propietats superconductores per tal de confirmar el mecanisme nanomètric 

que fa que la introducció d’aquestes nanopartícules millori de forma dramàtica les 

propietats físiques.  

 


