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Samenvatting

In dit proefschrift wordt beschreven hoe wij hebben geprobeerd om chroom mono-
oxide (CrO) te stabiliseren door het als dunne epitaxiale films te groeien op diverse
substraten.

De stabielste en meest voorkomende oxidatie toestand van chroom is die van
chroom(III)-sesquioxide. Het mono-oxide komt van nature niet voor en daarom
moet het langs kunstmatige weg verkregen worden door gebruik te maken van
moleculaire bundel epitaxie (MBE). De drijfveer achter deze studie is dat het chroom
ion in CrO dezelfde configuratie heeft als die van het mangaan ion in de lanthaan
manganaten. Als de laatstgenoemde verbindingen worden gedoopt met strontium
of calcium (La1�xSrxMnO3) dan vertonen zij het zogenaamde kolossale mag-
netoweerstands effect. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat CrO soortgelijke
fascinerende magnetische en elektrische eigenschappen zal laten zien.

Als verbinding bestaat chroom mono-oxide uit twee soorten atomen, namelijk
chroom en zuurstof. In een stoichiometrische fase is de getalsverhouding tussen
deze twee elementen één op één. Waarschijnlijk zal CrO kristalliseren in de struc-
tuur van keukenzout omdat vrijwel alle mono-oxides van overgangsmetalen dit
doen. De enige uitzondering hierop is koper mono-oxide.

Tot dusver is nog niemand erin geslaagd om CrO te synthetiseren. De oorzaak
van het feit dat het mono-oxide van nature onstabiel is ligt in de bezetting van
de d-orbitalen van het Cr2+ ion in combinatie met een omringing door zes O2�

ionen. Orbitalen zijn weergaves van elektronverdelingen rondom een atoom. Het
Cr2+ ion heeft vier anisotropische d-orbitalen, die op vijf verschillende manieren
kunnen worden gerangschikt. De eerste drie elektronen bezetten de drie d

xy
, d

xz

en d
yz

orbitalen en hebben ongeveer dezelfde energie. Het vierde elektron, echter,
moet naar een van de overgebleven d

x
2
�y

2 en d
r
2
�z

2 orbitalen. Het heeft daar
een hogere energie vanwege een grotere Coulomb repulsie door de omringende
zuurstof ionen. Dit is geen gemakkelijke keus voor het elektron. Dit dilemma staat
bekend als het Jahn-Teller probleem.

Bij MBE wordt een materiaal opgedampt op een éénkristallijn substraat in een

111



ultrahoog vacum. Onder bepaalde omstandigheden groeit het opgedampte materi-
aal aan als een éénkristallijne film waarin alle atomen netjes zijn geordend in een
kristalrooster. Of dit gebeurt hangt af van de onderlinge kristalstructuren en ori-
entaties van de film en het substraat. MBE is met name geschikt om materialen
te groeien onder omstandigheden die ver van het thermodynamische evenwicht
liggen. Het kan daarom worden gebruikt om nieuwe materialen te synthetiseren
met onverwachte kristal- en elektronische structuren. Maar ook in het geval van
bekende materialen kan MBE worden gebruikt om via het substraat afwijkende po-
tentialen of spanningen te introduceren waardoor de fysische en chemische eigen-
schappen toch kunnen worden beı̈nvloed.

Het is van te voren niet te zeggen wat de roosterconstante van CrO zal zijn.
We hebben daarom drie verschillende substraten gebruikt met elk hun eigen rooster
constante: MgO met de (100) orientatie, MnO met de (100) orientatie en SrT iO3
met de (100) orientatie. De eerste twee hebben ook een keukenzout structuur; de
laatste kristalliseert in de perovskiet structuur. Om chroom oxides te groeien wordt
er Cr opgedampt op het substraat en tegelijkertijd geoxideerd met een bundel van
stikstofdioxide (NO2), zuurstof (O2) of ozon (O3). Om een bepaalde chemische
samenstelling te verkrijgen hebben we enkele parameters gevarieerd, te weten de
substraat temperatuur, de snelheid waarmee het Cr wordt opgedampt (flux) en de
flux van het oxidatie middel.

De groeiende film werd bekeken met diffractie van elektronen met grote en-
ergie. De patronen die dan ontstaan zijn karakteristiek voor de rangschikking van
de atomen aan het oppervlak. Daarnaast kun je het aantal atoomlagen bijhouden
dat is aangegroeid en zo de dikte van de film heel nauwkeurig vaststellen. Na
afloop van het groeiproces werden de films verder bestudeerd met andere analyse
technieken om zo meer te weten te komen over de elektronische en kristal struc-
turen. Al deze technieken zijn gebaseerd op het beschieten van het oppervlak van
het nieuwe materiaal met elektronen, Röntgen straling of ionen en te bekijken wat
er terug komt aan elektronen of ionen.

In hoofdstuk 3 en 4 worden het eigenlijke werk en de resultaten besproken. In
hoofdstuk 3 gebruiken we NO2 om het opgedampte chroom te oxideren. Ondanks
het feit dat CrO van nature niet voor komt kregen we samples met een hele mooie
kristal structuur. Vreemd genoeg bleek dat de samenstelling niet gelijk was aan
die van het stoichiometrische mono-oxide; er zat behoorlijk veel stikstof in. De
hoeveelheid stikstof die was ingebouwd hing af van de flux van het NO2 tijdens
de groei. Dit stikstof is homogeen verdeeld in de film en neemt de plaats in van
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zuurstof ionen. De opname van stikstof gebeurd bij lage NO2 fluxen en leidt tot
samenstellingen als CrO0:7N0:3. Bij hoge NO2 fluxen is er geen stikstof inbouw
maar dan ontstaat er weer een structuur met te weinig chroom. Deze verbinding
heeft als samenstelling Cr0:7O.

Het was ons doel om mooi stoichiometrisch CrO te groeien, zonder stikstof
of te weinig chroom. Daarom schakelen we in hoofdstuk 4 over op O2 en O3 als
oxidatie middel. Bij lage fluxen zijn we er inderdaad in geslaagd om een verbinding
te maken met een samenstelling die dicht in de buurt komt van één chroom atoom
per zuurstof atoom. Ook in dit geval ontstond een keukenzout kristalrooster. Echter,
dit bleek behoorlijk wanordelijk te zijn. Ook verrassend was dat bij hoge fluxen een
laag ontstaat met een samenstelling van weer Cr0:7O, maar nu met een keukenzout
kristal structuur die defecten bevat. Uit de analyses volgde dat de structuur een
superstructuur bevatte, zodat de defecten waarschijnlijk geordend zijn. Het lijkt
erop dat chroom defecten of ingebouwd stikstof ervoor zorgen dat het Jahn-Teller
probleem in onze samples niet voor komt.

Deze studie van het groeien van CrO laat zien dat het substraat een belangrijke
stabiliserende rol speelt.
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