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Rövidítések jegyzéke

(Zárójelben a definíció oldalszáma)
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CVD

Chemical Vapour Deposition (19)

EDS

Energy Dispersive x-ray Spectroscopy (52)
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Physical Vapour Deposition (20)
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Selected Area Electron Diffraction (27)

STM

Scanning Tunneling Microscopy (55)

STS

Scanning Tunneling Spectroscopy (55)

SZM

Structure Zone Model (35)

TEM

Transmission Electron Microscopy (45)

XPS

X-ray Photoelectron Spectroscopy (55)
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1.

Bevezetés

Az elmúlt évtizedben (1995-) a vékonyréteg-fizika az ipari célú anyagkutatás egyik
legfontosabb területévé nıtte ki magát. A legkülönfélébb alkalmazások, a néhány
nanométer vastag adathordozó rétegektıl kezdve a félvezetı áramkörökön át a
kopásálló, súrlódáscsökkentı bevonatokig mind-mind vékonyréteg-fizikai kutatások
eredményei. A fullerén-molekulák felfedezése (Kroto és munkatársai, 1985) tovább
szélesítette a kutatások és alkalmazási területek amúgy is igen széles palettáját.
Érdemes kiemelni a vékonyréteg-fizika fıbb kutatási irányzatait, és ezek aktuális
célkitőzéseit.
Az egyik legrégibb terület a védıbevonatok fejlesztése. Ez magában is igen széles
spektrumú, több különbözı „mőfajt” felölelı szakterület. Egyik ága a szuperkemény
(HV>40 GPa) bevonatok elıállításával foglalkozik. Sokáig az egyetlen szuperkemény
bevonat a gázból (pl. metán) kémiai úton növesztett gyémánt, illetve a gyémántszerő
hidrogenizált amorf szén volt. Ezek az anyagok, bár máig az elıállítható
legkeményebb vékonyrétegek, sok hátrányos tulajdonsággal rendelkeznek: gyenge
kötıdés a hordozó-felülethez, alacsony szívósság, sérülékenység, vagy éppen
kedvezıtlen fizikai és kémiai reakcióképesség (magas hımérsékleten a gyémánt
feloldódhat a megmunkált vasban, oxigén jelenlétében pedig el is ég). A mai
kutatások ezeknek a hátrányoknak a csökkentésére, illetve kiküszöbölésére
törekszenek. Ezt részben a gyémántszerő rétegek módosításával, adalékanyagok, pl.
fémek megfelelı hozzáadásával, a leválasztási módszerek fejlesztésével érik el,
részben pedig más anyagcsaládok fejlesztésével. Ez utóbbira jó példa a szuperkemény
bór-nitrid. A gyémánt és a bór-nitrid úgymond belsı tulajdonságként hordozzák a
szuperkeménységet – a kristályrács atomjai között a kötések olyan erısek, hogy a
rácsban képlékeny alakváltozás csak nagy feszültségen jöhet létre, függetlenül a
szemcsék méretétıl. A legfrissebb kutatások arra irányulnak, hogy olyan anyagokból
is szuperkemény bevonatok készülhessenek, amelyek tömbi, nagy szemcseméretnél
mérhetı keménysége alacsonyabb a 40 GPa-nál. Nanométeres rétegvastagságú
keményfém

multirétegeknél,

a

diszlokációs

mechanizmusok

mőködésének

lehetetlenné tételével sikerült elérni ezt a célt.
A védıbevonatok másik nagy csoportját a súrlódáscsökkentı, önkenı rétegek
alkotják. Ezek a rétegek általában nem szuperkemények (jellemzıen 10-20 GPa
keménységőek), ellenben nagyon rugalmasak (50-90% rugalmas relaxáció). A
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jelenlegi kutatások a rendkívül alacsony, 0,001-0,1 súrlódási együttható elérésére
irányulnak. Mindkét területnek számtalan felhasználása létezik az anyagmegmunkáló
iparban, az autó- és gépiparban, és a mikroelektronikában is. Ez utóbbiban fıleg a
mágneses adathordozó lemezek, illetve az azok írására/olvasására szolgáló fejek
felületvédelmére használnak összetett, kemény és alacsony súrlódási együtthatójú
amorf szén, amorf szén-nitrid rétegeket.
A vékonyréteg-fizikai kutatások másik nagy ága az adathordozó mágneses rétegekkel
foglalkozik. Itt az elsıdleges cél a minél kompaktabb készülékek, a lehetı legnagyobb
adatsőrőség elérése. Ennek megvalósítása a lehetı legkisebb és legegyenletesebb
szemcsemérető mágneses rétegek létrehozásával lehetséges. A szemcseméret
csökkentése azonban oda vezet, hogy az egyes szemcsék között a mágneses csatolás
fajlagosan nagyon erıssé válik, és több szemcsébıl álló, nagyobb domének jönnek
létre, ami éppen az elérhetı adatsőrőség ellen hat. Ezért a jelenlegi kutatások olyan
rétegszerkezetek elıállítására törekszenek, melyekben a mágneses szemcséket
valamilyen, a lehetı legvékonyabb nem mágneses határoló réteg veszi körül,
csökkentve a szemcsék közötti csatolást.
A fent felsorolt irányzatokban világszerte igen élénk és sok kutatót foglalkoztató
tevékenység folyik, alkalmazott és alapkutatásként egyaránt. Az alkalmazott
kutatások célja a már kialakult (bevált) irányzatok továbbfejlesztése. Az alapkutatás
célja elsısorban az új irányzatok keresése, illetve a már meglévık összekapcsolása, és
a felfedezett jelenségek megértésére, kvalitatív és kvantitatív jellemzésére törekszik.
A vékonyréteg-fizikában jelenleg szinte kizárólag alapkutatás szintjén vizsgálják a
fullerénszerő szerkezetek kialakulását, tulajdonságaikat, lehetséges felhasználásukat
elektronikai és szerkezeti anyagokként. Ezen értekezés témája is ilyen kutatással
kapcsolatos. Az MFA-ban a vékonyréteg-fizikai kutatások több évtizedes, jelentıs
eredményeket hozó múltra tekintenek vissza. Az intézet az 1990-es években
kapcsolódott be a fullerénszerő szerkezetek kutatásába. 2002-ben a magnetronos
porlasztással elıállítható, szén és szén-nitrid alapú vékonyrétegek tanulmányozásába
fogtam. Témavezetımmel, Radnóczi Györggyel az ilyen rétegek fém adalékkal
történı módosítását, illetve ezen módosítás hatásainak megismerését és megértését
tőztük ki célul. Ezen értekezés célja a szén és nikkel, illetve szén, nitrogén és nikkel
egyidejő kondenzációjakor keletkezı nanokompozit rétegek morfológiájának, mikroés atomi szerkezetének meghatározása, illetve a rétegek mechanikai tulajdonságainak
vizsgálata, a szerkezet és a tulajdonságok közötti kapcsolat megtalálása, végül pedig
7

mindebbıl a növekedési mechanizmus modelljének megalkotása. Munkám során az
elıállított nanokompozit vékonyrétegeket elsısorban transzmissziós elektronmikroszkópiával vizsgáltam. Emellett igyekeztem minél több korszerő vizsgálati
módszert

felhasználni

annak

érdekében,

hogy

az

értekezésben

vizsgált

anyagrendszerrıl az egymást kiegészítı mérési adatok alapján átfogó és pontos képet
kaphassak.
Az értekezés hat fejezetre tagolódik. Az értekezés következı, második fejezetében a
szén, szén-nitrid és kompozit vékonyrétegek irodalmát foglalom össze, ismertetve az
ezen anyagokkal kapcsolatos alapfogalmakat és kutatási eredményeket. A harmadik
fejezet tartalmazza a vizsgálataimhoz használt módszerek és berendezések, illetve a
velük kapcsolatos alapfogalmak leírását. A negyedik fejezetben ismertetem a doktori
munkám során végzett tevékenységemet és az elért eredményeket. Ezek
összefoglalását az ötödik fejezetben, a felhasznált irodalmak jegyzékét pedig a
hatodik fejezetben találhatja meg az olvasó.
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2.

Irodalmi áttekintés

2.1

Atomok közötti kötések, sávszerkezet

Kovalens kémiai kötés akkor jön létre atomok között, ha az egyik atom valamely
(esetleg több) elektronpályája fedésbe kerül a másik atom valamely (esetleg több)
elektronpályájával, és ezeknek az átfedı atomi állapotoknak a kombinációjából
kialakul valamilyen alacsonyabb energiájú új állapot, mely már nem csak az egyik
atommag körül lokalizált. Ez az új állapot a molekuláris elektronpálya. Két atom egyegy azonos pályájának átfedésekor két molekuláris pálya keletkezik, az eredeti atomi
szint szimmetrikusan felhasad. A keletkezı molekuláris pályák egyikének energiája
alacsonyabb, mint az eredeti atomi pálya energiája, ezt a pályát kötı pályának
nevezzük. A másik molekuláris pálya energiája magasabb, mint az eredeti atomi szint,
ez a pálya a lazító pálya elnevezést kapta. Molekuláris kötés akkor alakul ki, ha az
atomok elektronjai úgy tudják betölteni ezeket a molekuláris szinteket, hogy együttes
energiájuk kisebbé válik az atomos állapothoz képest. A legegyszerőbb példa a
kovalens kötés kialakulására a hidrogénmolekula. A két H-atom 1s szintje (E1s
energia) a magok közelítésekor szimmetrikusan felhasad, egy E1s+∆E energiájú kötı,
és egy E1s-∆E energiájú lazító pályára (az E1s és ∆E értékek negatívak!). Ha a két
elektron spinje eltérı állású, akkor a Pauli-elv szerint mindkettı a kötı pályára
kerülhet, létrejön a kedvezıbb, 2(E1s+∆E) energiájú molekula-állapot. Ha azonban a
két elektron azonos spinállású, akkor a Pauli-elv szerint nem kerülhetnek azonos
pályára, emiatt pedig a molekula-állapot nem kedvezıbb, mint az atomos, tehát nem
jön létre kötés.
Két atom kovalens összekapcsolódása esetén többféle kötéstípust különböztetünk meg
aszerint, hogy a pálya impulzusmomentumának (l kvantumszám) a két atomot
összekötı tengelyre vonatkozó vetülete (m kvantumszám) mekkora [1]. Az m=0, ±1,
±2… esetekben a kötés jelölése σ, π, δ…. A σ-kötés esetében (m=0) a molekuláris
pálya

hullámfüggvénye

a

két

atommagot

összekötı

egyenes

mentén,

hengerszimmetrikusan lokalizálódik. Ennek következménye, hogy a molekuláris
pályát kialakító atomi pályák átfedése nagy, ezáltal a σ-kötés erısebb az m≠0
kvantumszámokhoz tartozó kötéstípusoknál.
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A durván 1023 darab atom egymáshoz közelítésekor történı folyamatok a fentebb
leírtakhoz hasonlóan értelmezhetık. A szilárdtestekben megvalósuló atomtávolságok
esetén egy atomnak általában több pályája is fedésbe kerül a szomszédos atomok
pályáival. Az atomi szintek felhasadnak, egy szint az atomok számának megfelelıen
kb. 1023 számú új, molekuláris szintre bomlik fel. A felhasadáskor létrejövı legalsó és
legfelsı állapotok energiakülönbsége hozzávetılegesen 10 eV nagyságrendő, ezt a
szintkülönbséget egyenletesen tölti ki a durván 1023 számú állapot. Eszerint a
szomszédos molekuláris szintek átlagos távolsága kb. 10-22 eV. Az 1 méter élhosszúságú kockában lokalizált elektron energiabizonytalansága kb. 10-17 eV, ami
legalább négy-öt nagyságrenddel nagyobb az átlagos molekuláris energiaszintkülönbségnél. Az atomi szintek tehát folytonosnak tekinthetı sávokká szélesednek.
Ezek a sávok átfedhetnek, de kialakulhatnak diszkrét, egymástól elválasztott sávok is.
Az ezekeket elválasztó, elektronállapotot nem tartalmazó tartományokat tiltott
sávoknak nevezzük.
A szilárdtestek lehetnek szigetelık, félvezetık, félfémek vagy fémek aszerint, hogy
sávszerkezetük, illetve a sávok elektronokkal való betöltöttsége milyen. A szilárdtest
szigetelı vagy félvezetı akkor, ha benne zérus hımérsékleten található egy, az
elektronokkal teljesen betöltött sáv, amit véges szélességő tiltott sáv választ el a
felette lévı, zérus hımérsékleten teljesen üres sávtól. Ekkor a teljesen betöltött sáv
neve vegyérték-sáv (vagy valencia-sáv), a felette lévı teljesen üres sávot pedig
vezetési sávnak nevezzük. (Látható, hogy az állapotokat nem tartalmazó tiltott
tartomány (angolul „band gap”) magyar „tiltott sáv” elnevezése kissé félrevezetı,
hiszen sávnak kizárólag az elektronállapotokat tartalmazó energiaszinteket lenne
célszerő nevezni.) Szigetelık és félvezetık között megállapodás szerint a
szobahımérsékleten mért fajlagos ellenállás szerint teszünk különbséget. Ha a
fajlagos ellenállás nagyobb, mint 1010 Ωcm, akkor szigetelırıl beszélünk, ha kisebb,
akkor félvezetırıl. Ha zérus hımérsékleten létezik részlegesen betöltött sáv, vagy
nincs tiltott sáv, akkor a szilárdtest félfém vagy fém. A szigetelık és félvezetık
esetéhez hasonlóan a félfémeket is szobahımérsékleten mért fajlagos ellenállásuk
alapján különböztetjük meg a fémektıl, itt a határ 10-4 Ωcm [2, 3]
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2.2

A szénatomok közötti kötések

Az izolált, alapállapotú szénatom konfigurációja 1s22s22p2, tehát hat elektronja közül
kettı 1s állapotban van, ezek alkotják a zárt (azaz teljesen betöltött) K héjat. További
négy elektron az L héjon foglal helyet: kettı elektron a 2s alhéjon, kettı másik pedig a
2p alhéjon van. Az L héj nem teljesen betöltött, ezért vegyérték-héjnak nevezzük, az
ezen a héjon található négy elektront pedig vegyérték-elektronoknak. A szilárdtesteket
összetartó kötések kialakításában a vegyérték-elektronok vesznek részt.
A szénatomokból álló molekulákban és szilárdtestekben az atomi 2s és 2p vegyértékpályákból egyforma energiájú és alakú, ún. hibridizált kötıpályák alakulnak ki (2.2.1
ábra). A hibridizáció legegyszerőbben úgy tekinthetı, hogy az alapállapotú atom
(vegyérték-héj: 2s22p2) 2s12p3 állapotba gerjesztıdik, majd a 2s pálya 1-3 darab 2p
pályával kombinálódik, 2-4 darab új típusú, egymással ekvivalens kötı pályát hozva
létre. Ezek a hibrid pályák energiájuk szerint az L nívó alatt helyezkednek el. A kötı
pályákkal azonos számban lazító pályák is megjelennek, energiában éppen annyival
az eredeti L nívó felett, mint amennyivel a kötı pályák vannak az L nívó alatt. A
hibridizációnak három különbözı típusa létezik, aszerint, hogy a 2s pálya hány 2p
pályával kombinálódik össze hibrid pályákká. A hibridizáció típusainak jelölése
rendre sp, sp2, illetve sp3 (2.2.1 ábra).
Az sp hibridizáció esetén a 2s és az egyik 2p pálya alakul át két ekvivalens hibrid
pályává. Az ezekre kerülı két vegyérték-elektron σ-kötést alakít ki a szomszédos
atomok elektronjaival. A két σ-pálya egymással bezárt szöge 180º, ez a két kötés egy
vonalban helyezkedik el. A fennmaradó két vegyérték-elektron a hibrid kötések
vonalára merıleges síkban, 2p pályán tartózkodik, és π-kötést alakíthat ki a
szomszédos atomok elektronjaival (2.2.1 ábra felsı része).
Az sp2 hibridizáció esetében a 2s és kettı darab 2p pálya alakul át három ekvivalens
pályává. Ezek általában egy síkban vannak, a köztük lévı szög 120º. A negyedik
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2.2.1 ábra
A szénatom hibridizációs állapotai
Jobb oldalon a különbözı hibridizációkban kialakuló pályák szemléltetése látható,
balra az ezeknek megfelelı sematikus nívószerkezet.
vegyérték-elektron 2p állapotban, az sp2 pályákat tartalmazó síkra merılegesen
helyezkedik el (2.2.1 ábra felsı része).
Az sp3 hibridizáció esetében mind a négy vegyérték-elektron egyforma hibrid
pályákra kerül. A négy pálya egy szabályos tetraédert feszít ki, a kötésszög 109,5º.
A hibridpályák az L nívó hasadásával jönnek létre. A szilárdtestben az sp, sp2 és sp3
hibridpályák egymással átfedve σ-kötéseket alkotnak, ez a hibrid szintek sávvá
szélesedését okozza. A kötı hibrid nívókból kialakuló sávot σ-sávnak nevezzük, a
lazító hibrid nívók sávját pedig σ* sávnak. A nem hibridizált 2p pályák átfedésekor
keletkezı sávok jele π, illetve π*. Kizárólag sp3-hibridizált szénatomokból álló
anyagban nincsenek 2p elektronok, így π és π* sávok sem léteznek (2.2.1 ábra alsó
része).
A hibridizáció kapcsán feltétlenül szólni kell a polimerekrıl, illetve a polimerizáció
fogalmáról. A polimerek legtágabb meghatározásuk szerint láncszerő óriásmolekulák,
amelyekben valamilyen egyszerő, kismérető szerkezeti alapegység ismétlıdik több
száz, vagy akár sokmillió alkalommal.
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A polimerek telítetlen molekulákból jönnek létre. A polimerizáció folyamata során a
szerkezeti alapegység, a kezdetben telítetlen molekula sp vagy sp2 hibridizált
szénatomjai megváltoztatják hibridizációs állapotukat (sp-rıl sp2/sp3-ra, sp2-rıl sp3ra), ezáltal egy-egy újabb σ-kötést létrehozva. A kezdetben különálló alapegységeket
az új σ-kötések lánccá főzik össze.
A polimerek rendezetlenül vagy részben kristályos formában is összeállhatnak szilárd
tömbi anyaggá. Utóbbi esetben a láncmolekulák háromdimenziós, hosszú távon
rendezett kötegeket alakítanak ki. A legegyszerőbb, közismert példák polimerekre a
polietilén és a teflon.

2.3.1 ábra
Grafitrács atomi modellje

2.3

A szén kristályos és molekuláris fázisai

A szén leghétköznapibb, kristályos változata a grafit (2.3.1 ábra). Hexagonális
rácsban kristályosodik, a rácsállandók: a=0,2461 nm; c=0,6670 nm. A grafit sőrősége
2,27 g/cm3. A szénatomok az a-b síkban alkotnak kovalens kötéseket, ezek típusa sp2,
a kötéstávolság pedig 0,142 nm. Az egyes síkokat a c irányban van der Waals erık
tartják össze, a síkok távolsága 0,3335 nm. A grafit kovalensen kötött síkja (amelyet
önmagában grafénsíknak nevezünk) rendkívül erıs, a 0,142 nm kötéstávolság kisebb,
mint a gyémántban mérhetı kötéstávolság. A szerkezetbıl adódóan a mechanikai
tulajdonságok anizotrópak: az a és b irányban a Young-modulus, E=59,3 GPa, a c
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irányban 28,3 GPa. A polikristályos grafit keménysége (H) igen alacsony, 0,1-0,3
GPa közötti [4]. Ezek az értékek összehasonlíthatóak a tiszta alumíniuméval (E=70
GPa, H=0,167 GPa).
A grafitban a vegyértékelektronok sp2 hibridpályákon (3 darab/atom), illetve 2p
pályákon (1 db/atom) vannak, így a sávszerkezetben σ, σ*, π és π* sávok is vannak
(ld. elızı fejezet, 2.2.1 ábra). Zérus hımérsékleten a vegyérték-elektronok az σ és π
sávokon helyezkednek el, teljesen betöltve azokat. A szomszédos π és π* nívók
átfednek a Brillouin-zóna K pontjában, egy kb. 0,04 eV széles tartományon [5], így a
grafitnak nincs tiltott sávja az a-b síkban. A grafit elektromos szempontból, csakúgy,
mint a mechanikai tulajdonságok szempontjából, erısen anizotróp anyag. A grafit
egykristály a síkokkal párhuzamosan jól vezet, fajlagos ellenállása kb. 5⋅10-5 Ωcm. A
grafit egykristály tehát a kovalens síkok mentén fémként viselkedik. A kovalens
síkokra merılegesen a fajlagos ellenállás kb. két nagyságrenddel nagyobb, amint azt
az elméleti számolások is mutatják [6]. Ebben az irányban az ellenállás
hımérsékletfüggése változó [7]. Alacsony hımérsékleten (kb. 200-300 K alatt, a
kristályhibák számától függıen) az ellenállás nı a hımérséklettel (fémes viselkedés),
magasabb

hımérsékleten

viszont

csökken

(félvezetıszerő

viselkedés).

A

mindennapokban megszokott közönséges grafit polikristályos, és ellenállása monoton
nı a hımérséklettel. Emiatt a grafitot a félfémek közé sorolják.
A gyémánt (2.3.2 ábra) a szén legkeményebb kristályos változata, és egyben a
legkeményebb jelenleg ismert szilárd anyag. Benne az sp3 hibridizált szénatomok 4-4
σ-kötéssel tetraéderes szerkezetet alakítanak ki, a kötéstávolság 0,154 nm. Az így
keletkezı gyémántrács rácsállandója a=0,3567 nm.

2.3.2 ábra
Gyémántrács atomi modellje

A gyémánt keménysége kb. 100 GPa [8, 9]. Szuperkeménynek akkor neveznek egy
anyagot, ha keménysége nagyobb, mint 40 GPa. Jelenleg a gyémánton kívül egyetlen
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szuperkemény anyag ismert, a köbös szerkezető bór-nitrid (45 GPa). Az
összehasonlítás kedvéért néhány közismerten kemény tömbi anyag számértékeit is
felírom: a tisztán martenzites acél 9 GPa, titán-nitrid 20 GPa, volfrám-karbid (WC) 23
GPa, illetve (W2C) 29 GPa, titán-karbid 31 GPa [10].
A gyémánt sőrősége 3,51 g/cm3, ami jóval meghaladja a grafit 2,27 g/cm3 sőrőségét.
A gyémánt egykristály vegyérték-elektronjai kizárólag sp3-hibridizált pályákon
vannak, így a gyémántban π és π* sávok nem léteznek (ld. elızı fejezet, 2.2.1 ábra).
Zérus hımérsékleten a σ sáv teljesen betöltött, és a teljesen üres σ* sávtól 5,4 eV
széles tiltott sáv választja el (ez a szobahımérsékleti 5,48 eV-ból visszaszámolt érték
[3]). A gyémánt tehát szigetelı, σ* sávja szobahımérsékleten is gyakorlatilag teljesen
üres.

1985-ben H.W.Kroto és munkatársai a tiszta szén egy új, molekuláris fázisát fedezték
fel [11]. Grafitot lıttek nagyenergiájú lézerimpulzusokkal (lézeres párologtatás vagy
abláció), és tömegspektrométerrel vizsgálták a lézerimpulzusok által létrehozott
anyagot. Meglepve tapasztalták, hogy a 60 és 70 szénatomnyi tömegnél éles csúcsok
mutatkoznak a tömegeloszlásban. Ezeken kívül nagyobb tömegeknél is voltak apróbb
csúcsok, mindegyik a szénatom tömegének páros számszorosánál. Kroto és
munkatársai azonnal valamilyen zárt molekulák létezését tételezték fel. Megszületett a
C60 és a C70 molekulák elvi modellje, ezek helyességét azután a további vizsgálatok
igazolták. A C60 molekula (2.3.3 ábra) a Buckminster-fullerén nevet kapta, a többi,
tiszta szénbıl álló zárt, gömb alakú molekulát pedig általánosan a fullerén névvel
illetjük. A C60 molekulát 12 darab ötszög és 20 darab hatszög alkotja (2.3.3 ábra),

2.3.3 ábra
C60 molekula atomi modellje
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minden szénatom sp2-hibridizált kötéssel létesít kapcsolatot három közvetlen
szomszédjával. A C60 molekulákból szobahımérsékleten felületen centrált köbös
szerkezető kristály állítható elı, ez a fullerit [2]. A fullerit molekulakristály, van der
Waals kötések tartják össze. A rácsállandó a=1,415 nm. A pontosan 0,7 nm átmérıjő
C60 molekulák középpontja tehát körülbelül 1 nm távolságra van legközelebbi
szomszédainak középpontjától, a molekulák felszíne között 0,3 nm a távolság. A
fullerit sőrősége 1,7 g/cm3, tehát a legkönnyebb kristályos szén-fázis.
A C60 molekula több különleges mechanikai tulajdonsággal rendelkezik. Az egyedi
molekula rendkívül ellenálló az összenyomással szemben, bulk modulusa (ez a
kompresszibilitás reciproka) 843 GPa (a gyémánté 443 GPa) [12]. A C60 molekula azt
is „túléli”, ha teljesen síkká lapítják, a nyomás megszőntével rugalmasan felveszi
eredeti gömb alakját. Ezekkel a tulajdonságaival (kis kompresszibilitás és nagy
rugalmas deformálhatóság) messze felülmúlja a gyémántot. Természetesen a van der
Waals kötések által összetartott fullerit fázisban, amely rendkívül lágy, mindezek az
elınyök nem érvényesülnek. Megvan azonban az elméleti lehetısége annak, hogy a
fulleritet kovalensen kötött, szuperkemény kristályos fázissá alakíthassuk [13].
1 és 5 GPa nyomások között többszörös polimerizáció zajlik le a fulleritben [13].
Elıször lineáris polimerek alakulnak ki a C60 molekulákból, majd a folyamat átlép két
dimenzióba, és a lineáris láncok egy síkban kovalensen kötött tetragonális ráccsá
állnak össze. Végül a harmadik dimenzióban is bekövetkezik a polimerizáció, egy
sőrőn pakolt hexagonális rácsot alakítva ki, minden rácspontban egy-egy C60
molekulával. A polimerizáció úgy zajlik le, hogy a C60 egyes atomjai sp2 típusú
hibridizációból sp3 típusúba mennek át, és így σ-kötésekkel kapcsolódnak össze egy
szomszédos molekula hasonló atomjával.

A fulleréneken kívül a szén további molekuláris változatait fedezték fel a kilencvenes
években [14]. Ilyenek az egyfalú nanocsövek, amelyek hosszú falát hengerré hajlított,
zárt grafénréteg-darabként képzelhetjük el, a henger végeit pedig egy-egy
fullerénszerő félgömb zárja le (2.3.4 ábra). Ennél is összetettebb szerkezetek a
többfalú nanocsövek és gömbök, melyek sok, egymásba ágyazott egyfalú csıbıl,
illetve gömbbıl állnak. Az atomi modellek szerint a többrétegő gömbök, avagy
nanohagymák egyes héjait a megfelelı mérető Goldberg-poliéderek alkotják [15],
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amelyek átmérıje n⋅0,7 nm, és n2⋅60 darab atomot tartalmaznak (n természetes szám).
A nanohagymák tehát egymásba ágyazott fullerének.

2.3.4 ábra
Egyrétegő nanocsı modellje

A szén molekuláris szerkezeteinek mechanikai tulajdonságai igencsak figyelemre
méltóak. A nanocsövek a C60 molekulához hasonló szilárdsággal és rugalmas
összenyomhatósággal, illetve helyreállási képességgel rendelkeznek. Ezeket a
tulajdonságokat a többfalú szerkezetek, a nanocsövek és a nanohagymák is öröklik.
Ezek a molekuláris szerkezetek olyan grandiózus (és némiképp illuzórikusnak tőnı)
alkalmazások lehetıségét vetítik elıre, mint az őrlift nanocsövekbıl font kábele, vagy
a tisztán nanohagymákból álló kenıanyag.
A fullerének és nanocsövek elektromos tulajdonságai változóak. Az egyfalú
nanocsövek lehetnek fémesek vagy félvezetık, faluk transzlációs (vagy Hamada-)
vektora szerint [16-19]. A transzlációs vektor egyértelmően jellemzi a csı falának
szerkezetét, így a csı átmérıjét is. A félvezetı típusú nanocsövek tiltott sávja a
növekvı csıátmérıvel csökken.

A nanocsöveket különleges és változatos

tulajdonságaik miatt (elvben) sokféleképpen fel lehet használni. Több elképzelés
született már a nanocsövek mechanikai és nanoelektronikai felhasználásáról. A
különbözı elektromos típusú nanocsövek alkalmasak lehetnek diódának vagy
vezetéknek, az elágazást tartalmazó Y alakú csövek pedig tranzisztornak is. Ezen
alkalmazások létrehozásának jelenleg komoly technikai akadályai vannak. Ezek közül
a legfontosabb, hogy jelenleg a növesztési eljárásokban nem lehet sem beállítani, sem
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befolyásolni a létrejövı nanocsövek transzlációs vektorát, így a csövek elektromos
tulajdonságait sem lehet meghatározni. A megfelelı nanocsövek válogatása ipari
mennyiségben pedig reménytelen feladatnak tőnik, bár egyedi esetekben, pásztázó
alagútmikroszkópiával

már

sikerült

meghatározni

magányosan

elhelyezett

nanocsövek elektromos típusát [20, 21].
Hasonlóan a szén kristályos fázisaihoz, a szén molekuláris fázisai sem tökéletesek, a
modelleknek (pl. 2.3.4 ábra) megfelelı szerkezetőek. A többfalú nanocsövekben és
nanohagymákban nagyfelbontású elektron-mikroszkóppal sok hibát lehet megfigyelni
[22, 23]. A csövek vagy hagymák falait alkotó atomrétegek gyakran nem folytonosak,
az egymással szomszédos rétegek között átkötések jönnek létre (pl. az ideális
modellel szemben, melyben a rétegek tisztán sp2-kötöttek, a valóságban a rétegek
síkjából kiálló sp3 kötések is megjelennek). Az egyfalú nanocsövekben is
megfigyeltek hibákat: nyakakat, melyek különbözı átmérıjő csıszakaszokat kötnek
össze, vagy könyököket, melyeknél a csı elhajlik. Ezeknek a hibáknak a szerkezetét
már atomi modellekkel próbálják magyarázni – ezekben a modellekben a tisztán
hatszöges szerkezető rétegekbe öt-, illetve hétszögek épülnek be.
Az eddigiekben láttuk, hogy kizárólag sp3-hibridizált szénatomokból álló szilárd
anyag mindössze egyetlenegy ismeretes: a gyémánt. Kizárólag sp2-hibridizált
szénatomokból álló rendszerekre több példa is akad: a kristályos grafit, a fullerének és
nanocsövek, illetve a kristályos fullerit. A fentiekben bemutatott, a fullerit
polimerizációját bemutató példa szerint, legalábbis elviekben, lehetıség van sp2 és sp3
hibridizációjú szénatomokból álló, „vegyes” kristályos anyag létrehozására is. Mint
azt a következı pontban látni fogjuk, amorf, azaz nem-kristályos formában már ma is
ismerünk és használunk ilyen vegyes hibridizációjú anyagokat.
Eddig nem esett szó sp-hibridizált szénatomokat tartalmazó rendszerekrıl. Az ilyen
rendkívül ritka, kizárólag szénatomokból álló anyagok neve karbén. Karbéneket a
természetben eddig még csak földi meteorit-kráterekben találtak [24].

2.4

Amorf szenek és elıállításuk

A kristályos gyémánt mesterséges elıállítására igen sok próbálkozás történt a XX.
században. Ezt a célt kétféle úton sikerült elérni. Az egyik út az „erıszakos”
megközelítés volt, ennek során makroszkópikus méretekben reprodukálták azokat a
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fizikai körülményeket (szélsıségesen magas, kb. 5 GPa nyomás és magas, 2000oC
feletti hımérséklet), amelyek között a gyémánt a szén egyensúlyi fázisa, így ezek
között a körülmények között a szén más, közönséges fázisai (ez a gyakorlatban a
grafit) gyémánttá alakulnak. A másik út, amely számunkra a továbbiakban érdekes,
rétegleválasztási technikák alkalmazásával próbált célt érni. Az alábbiakban röviden,
leginkább csak felsorolásszerően ismertetem ezeket a technikákat. Az általam használt
leválasztási módszerre a harmadik fejezetben fogok részletesen kitérni.
A szén alapú rétegeknek gáz fázisból kémiai úton történı leválasztása (CVD,
Chemical Vapor Deposition) valamilyen reaktorban történik, ami nem más, mint
egy vákuumkamra. A reaktorba megfelelı hımérséklet biztosítása mellett
folyamatosan, állandó nyomáson (10-100 kPa) áramoltatják a réteg anyagát
szolgáltató gázt vagy gázkeveréket. A reaktorban kerül elhelyezésre a hordozó, egy
szilárd test, amelyen a réteg növekedik. A hordozó hımérséklete általában külön
szabályozható. A reaktorban ezen kívül helyet kapnak még a rétegnövekedésben
szerepet

játszó

katalizátoranyagok,

illetve

berendezések.

A

CVD

eljárás

alkalmazásának klasszikus példája a vékony gyémántrétegek elıállítása. Itt metán és
hidrogéngáz kb. 1:100 arányú keverékébıl választják le a réteget kb. 1000oC
hımérsékleten (a metánmolekula egyetlen szénatomja sp3-hibridizált), nagyon kevés
oxigén jelenlétében. A gyémánt kialakulását a hordozó fölé helyezett izzószálak
(elektromos árammal főtött volfrámszálak) segítik. A CVD eljárás újabb, igen fontos
alkalmazása a különféle nanocsövek, elsısorban az egyfalú nanocsövek elıállítása.
Itt, a növeszteni kívánt nanocsı fajtájától függıen, sokféle, igen eltérı kísérleti
összeállítás ismert. A hordozó hımérséklete általában 700 és 900oC között van. A
leválasztás szénhidrogén gázok (elsısorban acetilén, benzol, metán vagy propén,
másodsorban pedig oxigént is tartalmazó aceton, etil-éter) katalitikus bontásával
történik, fém (pl. Fe, Ni, Co) katalizátor jelenlétében. Gyakran maga a hordozó készül
teljes egészében a katalizátoranyagból, de elágazásokat tartalmazó nanocsöveket
például elıszeretettel növesztenek valamilyen más anyagú (pl. SiO2) hordozóra
elızetesen leválasztott nanométeres katalizátor-szemcsékbıl. A kívánt folyamatok
lezajlásának elısegítésére többféle módszer használatos, ezekben a reaktorba
valamilyen egyéb berendezést helyeznek. Erre példa a széles körben használt PECVD
(Plasma Enhanced CVD) módszer, amelyben plazmát hoznak létre a reaktorban, vagy
a gyémántnak a fentiekben már említett izzószálakkal segített leválasztása (ezt
egyébként már szinte teljesen felváltotta a PECVD-vel történı gyémánt-növesztés).
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A gáz fázisból fizikai úton történı leválasztásnál (PVD, Physical Vapor Deposition)
valamilyen szilárd anyagot (angolul „source”, magyarul „forrás”) alakítanak gızzé, a
réteg ennek a gıznek a hordozón történı kondenzációjával alakul ki. A réteg
leválasztása ebben az esetben is egy vákuumkamrában történik (ám ebben az esetben
ezt nem nevezzük reaktornak). A PVD módszerek palettája igencsak széles, mivel
sokféle módon lehetséges a forrás felszínérıl leszakítani annak atomjait. Az alacsony
olvadáspontú vagy könnyen szublimáló anyagokat párologtatni szokás, elektromosan
főtött meleg tégelybıl vagy elektronsugaras hevítéssel, hideg tégelybıl (ezeket a
módszereket használják az MBE - Molecular Beam Epitaxy – berendezésekben is).
Vezetı anyagok elpárologtatása a belılük készült elektródák közötti ívkisüléssel is
lehetséges (ívpárologtatás). Szinte mindenféle szilárd anyag atomizálása lehetséges
ionbombázással, ennek a módszernek több változata használatos. Ezek között talán a
legelterjedtebb az egyenáramú és a rádiófrekvenciás magnetronos porlasztás
nemesgázatomok ionjaival, illetve a reaktív magnetronos porlasztás, ahol a
porlasztógáz nem nemesgáz. (Ezen módszerek nevének kiemelését az indokolja, hogy
az értekezésben vizsgált rétegekek is így készültek). Hasonlóan széles körben
használható módszer a lézeres abláció, ahol a párologtatást nagy teljesítényő
impulzuslézerrel végzik.
A PVD módszerek széles körben elterjedtek az iparban, sokféle bevonat (adathordozó
rétegek, védıbevonatok) gyártásában. PVD módszerekkel történik a fullerének és a
többfalú nanocsövek makroszkópikus mennyiségben történı elıállítása is. Grafit
ívben történı vagy lézeres párologtatásakor viszonylag nagy mennyiségő C60
molekula és többfalú nanocsı keletkezik.
Mind a CVD, mind a PVD módszerek alkalmazásával a szilárd szénrétegeknek egy
újabb, az eddig ismertetett fázisoktól különbözı, igen széles családját lehet elıállítani.
Ezek az amorf szenek.
Az amorf szénrétegeket összetételük szerint két nagy csoportba lehet osztani. Az elsı
csoportba a tisztán szénbıl álló rétegek tartoznak (ezek jele a-C). A második
csoportot a hidrogéntartalmú, úgynevezett hidrogenizált amorf szenek alkotják (jelük
a-C:H). Az amorf szénrétegekben sp hibridizáció gyakorlatilag nem fordul elı, csak
sp2 és sp3. Így az amorf szenek különbözı változatait jól elkülöníthetıen
ábrázolhatjuk egy három összetevıs rendszer fázisdiagrammjához hasonló ábrán, ahol
a tengelyeken a rétegbe beépült hidrogénatomok és az sp2-, illetve sp3-hibridizált
szénatomok arányát tüntetjük fel (2.4.1 ábra).
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2.4.1 ábra
Az amorf szenek összetétel-szerkezet diagrammja [25]

A 2.4.1 ábráról leolvasható, hogy a különbözı elıállítási módszerek milyen
szerkezetető rétegeket eredményeznek [25].
A különbözı leválasztási módszerekkel elıállítható rétegek szerkezetét elsısorban
három elıállítási paraméter határozza meg. Ez a három legfontosabb paraméter:
-

a hordozót elérı atomok/ionok energiája, röviden ionenergia;

-

a hordozó hımérséklete, azaz a növekedési hımérséklet;

-

a hidrogéntartalom.

A gyakorlatban a három tényezı hatása összekeveredik, így lehetetlen általánosan
elkülönítve beszélni ezekrıl. Egyes paraméterek ráadásul igen bonyolultak. Például az
ionenergia általában nem egy határozott szám, hanem egy energia-eloszlás, amelynek
meghatározása a legegyszerőbb esetekben sem triviális feladat. Ez a kérdés ma is
aktívan kutatott terület. A PVD módszerek esetén tovább bonyolítja a helyzetet, hogy
azt sem lehet pontosan tudni, mi kerül a forrásból a hordozóra. A forrás ugyanis,
mondhatni, külön életet él, a folyamatos anyageltávolítás mellett növekedési
folyamatok és kémiai reakciók is végbemehetnek a felszínén. Így általában nem csak
atomok ionjai, hanem molekulák (pl. fullerének), atomi klaszterek is távozhatnak róla
a hordozó irányába.
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2.4.2 ábra
Az ionenergia hatása a rétegek szénatomjainak hibridizációs állapotára [26]

A rétegnövekedés paramétereinek szerepe nagy vonalakban a következı [26].
Az ionenergia hatása a 2.4.2 ábrán látható. A kis ionenergiák (0-100 eV) az sp2
hibridizáció kialakulásának kedveznek. 100-700 eV között az sp3 hibridizáció kerül
túlsúlyba. Ennél is magasabb ionenergiák esetén a becsapódó ion olyan hosszú idıre
felmelegítheti a közvetlen atomi környezetét, hogy abban grafitizáló relaxáció megy
végbe, így ismét az sp2 hibridizáció kerül túlsúlyba. A fentiek szobahımérséklető
hordozó mellett igazak.
A növekedési hımérséklet hatásáról röviden annyi mondható, hogy a magasabb
hımérséklet jobban kedvez a rendezıdési folyamatoknak. Alacsony hımérsékleten
(szobahımérséklet és az alatt), alacsony ionenergián a hordozóra érkezı szénionok
odatapadnak az elsı útjukba kerülı atomhoz, semmilyen hosszabb távú rendezıdés
nem megy végbe (ballisztikus növekedés). Az így növekedı rétegek porózusak. 100200oC között a szénatomok felületi mozgékonysága eléri azt az értéket, hogy a
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felületet elérı ionok nem csak odatapadnak az elsı útjukba kerülı atomhoz, hanem be
is illeszkednek a felületbe. Az ilyen hımérsékleten növesztett rétegek nagyobb
sőrőségőek, kevéssé porózusak. Még magasabb hımérsékleten hosszabb távú
(középtávú) rendezıdés megy végbe, az sp2-hibridizált szénatomok arányának további
növekedésével.
Kis mennyiségő hidrogén beépülése a rétegekbe az sp3 hibridizáció kialakulásának
kedvez. Nagy mennyiségő hidrogén beépülése polimerszerő szénhidrogén-láncok
kialakulásához vezet, túl sok hidrogén jelenléte esetén pedig nem alakul ki szilárd
réteg.

Az amorf szenek tulajdonságai a szerkezet függvényében tág határok között
változtathatóak, a gyémánt és a grafit tulajdonságai, mint szélsıséges esetek között.
Lehetnek jó elektromos vezetık vagy szigetelık, továbbá rendkívül jó mechanikai
tulajdonságokat képesek ötvözni, mint például a nagy keménységet és az alacsony
súrlódási együtthatót.
PECVD módszerrel, magas ion-energiával (700 eV) és erısen hőtött hordozón (77°
K) elıállított amorf vékonyrétegekben az sp3 kötések aránya eléri a 85%-ot. Ezek a
rétegek átlátszóak (a látható tartományban), és 3,2 g/cm3-es sőrőségük megközelíti a
gyémánt sőrőségét. Keménységük szintén közel van a gyémánt egykristályokéhoz
[27].
A tiszta amorf szenek mellett az iparban jelentıs szerepet játszanak a reaktív
magnetronos porlasztással készített, úgynevezett hidrogénezett amorf szenek. Az
ilyen hidrogéntartalmú rétegeket reaktív porlasztás esetén grafit forrásból, valamilyen
szén-hidrogén gáz (pl. C2H2) jelenlétében készítik. Kemény (12-30 GPa),
vegyhatásoknak ellenálló, átlátszó és jól szigetelı

(1012 Ωcm) rétegek.

Kopásállóságuk és alacsony súrlódási együtthatójuk (0,1 az acélra vonatkoztatva)
miatt fıleg a mágneses adathordozók (merevlemezek), illetve gépalkatrészek
bevonataként alkalmazzák ıket [27, 28]. Mint általában a bevonatoknál, a
hidrogénezett amorf szeneknél is problémát jelent a megfelelı erejő kötés kialakítása
a bevont anyag és a réteg között. Ennek megoldása lehet a multirétegek alkalmazása,
ahol a külsı amorf szénréteg és a hordozó közé fémtartalmú rétegeket visznek fel
[29]. A különbözı amorf szénrétegeknek nagy jövıt jósolnak az optikában, az orvosi
mőszerek és implantátumok bevonataként, továbbá a mikroelektronikában és a
félvezetıtechnikában is.
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Az amorf szenek szerkezetét jelenleg a klasztermodellel írják le, ez a modell lehetıvé
teszi a tulajdonságok szisztematikus értelmezését is [30]. A klasztermodell szerint az
amorf szenekben sp2- és sp3-hibridizációjú szénatomok vannak. Ezek a szénatomok (a
korábbi modellek feltevésével szemben) nem véletlen hálózatban vannak elrendezve,
hanem az sp2-hibridizált szénatomok többségében hatszöges győrőkbıl álló
kétdimenziós klasztereket alkotnak, melyek gyakorlatilag grafénsíkdaraboknak
tekinthetıek. Az sp2-rendezett graféndarabokat az sp3-hibridizált szénatomok kötik
össze.

2.5

Turbosztratikus szerkezetek

A turbosztratikus szerkezetek olyan kvázi-kétdimenziós objektumok, amelyekben
kristályos síkok helyezkednek el egymáson, rendezetlenül. Ezt a struktúrát a
legkönnyebben úgy képzelhetjük el, mint egy darab grafitot, amelyben a kovalensen
kötött a-b síkokat a c tengely körül véletlenszerően össze-vissza elforgatjuk
egymáshoz képest. Ily módon a rendezettség a c irányban eltőnik (2.5.1 ábra).

2.5.1 ábra
A turbosztratikus struktúra modellje
A síkok a z-tengely körül véletlenszerően elfordulnak.
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Turbosztratikus szerkezetek gyakran fordulnak elı olyan anyagok körében, amelyek
réteges szerkezetőek, és a rétegek kapcsolata gyenge (grafit, bór-nitrid, szén-nitrid).
A turbosztratikus szén-szerkezetek ritkán homogének a minta teljes térfogatában,
inkább kisebb egységekre, ún. BSU-kra tagolódnak (Basal Structure Unit). Az egyes
BSU-k a c tengely (a kovalensen kötött síkokra merıleges tengely) irányában
különböznek egymástól [27]. A klasztermodell képébe a turbosztratikus szerkezet úgy
illeszthetı be, mint olyan amorf szén, melyben az sp2-rendezett kétdimenziós
klaszterek erısen korreláltan nınek, és háromdimenziós klasztereket alakítanak ki:
ezek a BSU-k. A kis hányadban jelen lévı sp3-kötések elsısorban a BSU-k határán
helyezkednek el.

2.6

Szén-nitridek

A szén-nitridek kutatása egészen az 1920-as évekig nyúlik vissza. Akkor, és azóta
többször is felvetıdött, hogy létezhetnek különbözı stabil, kristályos szén-nitrogén
rendszerek, amelyeknek elınyös mechanikai tulajdonságai lehetnek. Az igazi „szénnitrid láz” azonban 1989 nyarán tört ki, Liu és Cohen cikke nyomán [31]. Ebben a két
kutató egy stabil β-C3N4 fázis létezésének lehetıségét vetette fel (2.6.1 ábra), és
kiszámította bulk-modulusát is, amely 427 ± 15 GPa-nak adódott (gyémánt: B=443
GPa).
Az új fázis hatszöges rácsban kristályosodna (a szimmetriacsoport C26h), a
rácsállandók a=6.41-6.44 Å; c=2,40-2,47 Å; a sőrőség 3,47 g/cm3 (ez megközelíti a
gyémánt sőrőségét). A kötések sp2 és sp3 hibridpályák, az átlagos kötéstávolság d =
1,47 Å, ami kisebb a gyémántban található kötések hosszánál.
A hipotetikus β-C3N4 szerkezete (2.6.1 ábra) azonos a β-Si3N4-ével, ami a
gyakorlatban használt, tömbi mennyiségben elıállítható anyag.
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2.6.1 ábra
A C3N4 atomi szerkezete az a-b síkban (a c tengely merıleges a kép síkjára). A térbeli
atomrács az ábrázolt atomréteg c tengely menti ismétlésével épül fel (AAA szerkezet)
[31].

Késıbb a fenti kutatópáros pontosabb számításokat végzett a β-Si3N4 és a β-C3N4
atomi szerkezetének meghatározására [32]. Mivel a szilícium-nitridre már pontos
kísérleti adatok álltak rendelkezésre, így mód volt a számított és a kisérletbıl kapott
rácsállandó (a) és bulk-modulus (B) összehasonlítására.
Fázis

a (Å)

B (GPa)

Mért

β-Si3N4

7,608

256

Számított

β-Si3N4

7,61

265

Számított

β-C3N4

6,44

427

A számolások és a mérések igen jó egyezést mutatnak a szilícium-nitrid esetében. Ez
alapján hihetünk abban, hogy az azonos szerkezető szén-nitridre kapott adatok
helyesek (amennyiben ez a fázis valaha is elıállítható lesz). Ez rendkívül izgalmassá
teszi a szén-nitridek kutatását, mivel egy ilyen, közel gyémántkemény anyag
számtalan felhasználási területet forradalmasítana.
Liu további elméleti kutatásai során még két, C3N4 összetételő stabil fázis létezését
jósolta meg [33].
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Az egyik egy cink-blende szerkezető, köbös ráccsal rendelkezı c-C3N4 lenne, a
másik egy grafitszerő romboéderes r-C3N4 változat. Ezek közül a c-C3N4 bulkmodulusa 425 GPa lenne, ami gyakorlatilag azonos a β-C3N4-ével.
A gyakorlatban mindezidáig nem sikerült elfogadható mennyiségben létrehozni a
fenti anyagok egyikét sem, bár többen bejelentették, hogy sikerült elıállítaniuk a βC3N4 vagy a c-C3N4 fázist [34, 35]. Azonban ezekben a kísérletekben olyan kis
mennyiségő anyag keletkezett, hogy az az egyértelmő bizonyításhoz nem elegendı.
Általában nanokristályok vannak valamilyen, többnyire amorf mátrixba ágyazva. A
mintákat ezért kizárólag nagyfelbontású elektronmikroszkóppal lehet vizsgálni, illetve
határolt területő elektron-diffrakcióval (SAED). A SAED pontossága, tekintettel a kis
méretekre, és a nagy valószínőséggel jelenlevı nagy mechanikai feszültségekre, nem
elegendı ahhoz, hogy ezeket az apró egykristályokat meg lehessen különböztetni a
tiszta szén egyéb, stabil fázisaitól. Ráadásul az elektron-diffrakcióban általában sok
szemcse jelenik meg, polikristályos diffrakciót adva, ekkor a SAED-képekbıl nehéz
információt szerezni a szemcsék szerkezetét, a kristályrács szimmetriáit illetıen. A
helyzet röviden úgy foglalható össze, hogy a jelenlegi C3N4 jelölteket nem tudjuk
megkülönböztetni a tiszta szén ismert fázisaitól.

A szén-nitrid rétegek elıállításának egyik legnagyobb problémája a megfelelı
nitrogéntartalom elérése.
A C3N4 összetétel 4/7-ed, azaz kb. 57 atomszázalék nitrogéntartalmat jelent.
Az N2 molekula stabilitása miatt az olyan egyszerő módszerekkel, mint amilyen a
tiszta szén párologtatása, nem lehet nitrogént juttatni a rétegekbe (kötött formában).
Ezért általában, a kémiai növesztési eljárásokon kívül, a magnetronos és reaktív
porlasztásos módszereket alkalmazzák, ahol a nitrogén plazma formájában van jelen.
A tapasztalatok szerint azonban ezekkel a módszerekkel sem lehet könnyen elérni az
57 atomszázaléknyi N-tartalmat. A tipikus érték 10 és 20% között mozog egyenáramú
porlasztás esetén, 20-45% magnetronos porlasztás és egyéb nitrogénplazmás
módszerek esetén. A végeredmény általában amorf vagy turbosztratikus szén-nitrid,
amelyben kristályos és fullerénszerő részek is elıfordulhatnak [27, 36-38].

A nitrogén a többségében szénbıl álló kovalens hálózatokba többféleképpen épülhet
be. Ezeket a beépülési módokat láthatjuk a 2.6.2 ábrán, a kovalens hálózatot felépítı
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szénatomok hibridizációja szerint csoportosítva. Tekintve, hogy magnetronos
porlasztással elsısorban sp2-kötött szén, illetve szén-nitrid keletkezik, számunkra
egyes sp2-kötött konfigurációk (2.6.2 d, f) különösen érdekesek, mivel, mint az
alábbiakban látni fogjuk, fontos szerephez jutnak a CNx-rétegek három dimenzióban
kovalensen kötött szerkezetének kialakításában.

2.6.2 ábra
A nitrogén lehetséges beépülési módjai sp-, sp2-, illetve sp3-kötött szénhálózatokba
[39].

Az 1990-es évek közepén elıtérbe került a fullerénszerő szén-nitrid alapú struktúrák
vizsgálata [40], az általam vizsgált nanokompozit rétegeket is erre az anyagrendszerre
alapoztuk. Ilyen szerkezeteket grafit reaktív magnetronos porlasztásával lehet
elıállítani, főtött hordozón (200-500˚C; Si egykristály). Az így kapott néhány száz
nanométer

vastag

rétegek

nitrogéntartalma

10-30

atomszázalék

közötti,

a

nanoindentációval mérhetı legnagyobb keménység pedig 15-20 GPa körül van, ~8595% rugalmas relaxiációval. Ezeket az anyagokat találóan „szuperkemény guminak”
nevezik. A gumi elnevezés arra utal, hogy ezeknek a rétegeknek az alakváltozása
nagyon magas mechanikai feszültségeknél, illetve nagy deformációknál is jobbára
rugalmas, ami ekvivalens azzal, hogy ezekben a rétegekben a keménység és a Youngmodulus hányadosa, H/E szokatlanul magas, 0,1 körüli értéket ér el. H/E értéke
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fémekben és keményfémekben (pl. karbidokban) jóval kisebb (~0,01), és csak a
gyémántban ér el hasonló értéket (E=~800-1100 GPa, H=~80-100 GPa). A
fullerénszerő szén-nitrid rétegek szerkezetérıl és tulajdonságairól Hultman és
munkatársai közöltek összefoglaló cikket [41].

A fullerénszerő szén-nitridekben a grafénszerő atomrétegek nagy része erısen görbült
és sok atomréteg mutat ún. „átkeresztezést”. Ez azt jelenti, hogy két réteg összehajlik,
és egyetlen rétegben folytatódik (2.6.3 ábra).
A görbületet és az átkeresztezıdéseket jelenleg úgy magyarázzák [42], hogy az
eredetileg sík, hatszöges rácsú atomrétegekbe beépülı nitrogénatomok (mivel három
kötésük nem egy síkban van) meggörbítik a rétegeket (a 2.6.2 ábra, d konfiguráció),
azokban ötszögek keletkeznek (mint a C60-ban, 2.6.2 ábra f konfiguráció), és végül,
ha két réteg széle kellıen közel kerül egymáshoz, az ott lévı szénatomok sp3kötésekkel összekapcsolják a két réteget, és ezek egyetlen rétegben folytatódnak
tovább.
Az erısen görbült síkok zárt alakzatokat, ún. nanohagymákat és nanocsöveket
hozhatnak létre. Ezek a gömbszerő, illetve hengerszerő alakzatok 5-10 héjból állnak, a
héjak közötti távolság a grafit (002) síktávolságához közeli, annál kicsit nagyobb:
∼0,35 nm [43].

A legújabb eredmények [43, 44] egy új szén-nitrid molekula létezésének
lehetıségérıl is beszámolnak: ez a C48N12 aza-fullerén (2.6.4 ábra).
Az új fullerén szerkezete topológiailag azonos a C60-éval, de 12 szénatomot
nitrogénatomok helyettesítenek benne úgy, hogy minden ötszög, és kettı kivételével
minden hatszög is tartalmaz pontosan egy nitrogénatomot. [43] szerzıi feltételezik,
hogy a megfigyelt nanohagymák középpontjaiban ilyen fullerének helyezkednek el, a
hagymák héjait pedig az ún. Goldberg-poliéderek [16] alkotják. Ezen feltevésüket arra
alapozzák, hogy analitikus elektron-mikroszkóppal 20 atomszázalékos nitrogéntartalmat mértek a nanohagymák belsejében, ami éppen a fenti, C48N12 összetételnek
felel meg.
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2.6.3 ábra
A grafitsíkok átkeresztezıdésének atomi modellje [42].
A világos gömbök a szén-, a sötét gömbök a nitrogénatomokat jelképezik.
A képen lefelé haladva az atomrétegek nitrogéntartalma folyamatosan növekszik,
ezzel párhuzamosan a rétegek görbülete fokozódik, egészen a (b) képen ábrázolt
sík-átkeresztezıdésig.
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2.6.4 ábra
A C48N12 aza-fullerén atomi modellje [43].
A jobb oldali ábra a nitrogénatomok pozícióit mutatja a molekulában.

Az irodalom alapján a magnetronos porlasztással készült szén és szén-nitrid rétegek
szerkezete röviden az alábbiak szerint foglalható össze.
A magnetronos porlasztással készült amorf szénrétegek szerkezete a klasztermodellel
írható le. A szénatomok kétféle, sp2- és sp3-hibridizált állapotban épülnek be a
rétegbe.

Az

sp2-hibridizált

szénatomok

kétdimenziós

klaszterekbe,

grafénsíkdarabokba rendezıdnek, melyeket az sp3-hibridizált szénatomok kötnek
össze. Az sp2-rendezett klaszterek térbeli helyzete az amorf szénben véletlenszerő,
míg a turbosztratikus szénben egy BSU-n belül a klaszterek párhuzamosak. A rétegek
nagyobbrészt sp2-hibridizált szénatomokból állnak.
A magnetronos porlasztással készült szén-nitrid rétegekben a nitrogén beépülése sphibridizált szénatomok megjelenéséhez, illetve az sp3-hibridizált szénatomok
arányának növekedéséhez vezet. A szén-nitridek grafitos vagy grafénes rendezettsége
ezért kisebb mértékő, mint az azonos hımérsékleten készült szeneké. A szén-nitridben
nagy mennyiségő fullerénszerő szerkezet alakul ki megfelelıen magas (~100-500oC)
növekedési hımérsékleten.
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2.7

A nikkel, a nikkel-szén és a nikkel-nitrogén egyensúlyi fázisdiagrammok

Az általunk vizsgált nanokompozitok fémes öszetevıje a nikkel. A nikkel közönséges,
szobahımérsékleten stabil változata fcc ráccsal rendelkezik, így a tiszta nikkel lágy,
jól deformálható fém. Az fcc vashoz hasonlóan az fcc nikkel is jól oldja a szenet és a
nitrogént intersticiós szilárd oldat formájában. A Ni-C fázisdigrammból (2.7.1 ábra)
kiolvasható, hogy termodinamikai egyensúlyban a Ni néhány atomszázalék szenet tud
szilárd oldat formájában felvenni.
Emellett

kb.

450oC

alatti

hımérsékleteken

létezik

egy

metastabil,

Ni3C

sztöchiometriájú hexagonális fázis (2.7.2 és 2.7.3 ábra), mely 25 atomszázalék szenet
tartalmaz [45].
Eszerint néhány atomszázaléknál több szén csak oly módon épülhet be a Ni-be, hogy
a kevés szenet tartalmazó fcc Ni mellett hexagonális Ni3C szemcsék jelennek meg.
A Ni3C fázis, mint nem-kovalensen kötött anyag, nem szigorúan sztöchiometrikus
összetételő. A Ni3C-ben a szénatomok egy hexagonális nikkel-rács interstíciós
helyeire épülhetnek be, és a rács akkor is metastabil marad, ha a sztöchiometrikus
aránytól eltérı mennyiségő szénatom épül bele.
A Ni-N egyensúlyi fázisdiagramm (2.7.4 ábra) szerint kb. 250oC alatt háromféle stabil
nikkel-nitrid fázis is létezik, Ni4N, Ni3N illetve NiN6 sztöchiometriával. Ennél
magasabb hımérsékleten (kb. 550oC-ig) csak a Ni3N stabil. Ezen hımérsékletek alatt
tehát a nitrogén elvileg nagy mennyiségben beépülhet a nikkelbe, úgy, hogy a
gyakorlatilag nitrogénmentes fcc fázis mellett, az átlagos összetételnek megfelelı
mennyiségben Ni3N és/vagy Ni4N, illetve NiN6 kristályszemcsék keletkeznek.
A nikkel-nitrid metastabil fázisaira hasonló megjegyzések érvényesek, mint a nikkelkarbid fázisokra: ezek sem szigorúan sztöchiometrikus összetételőek. Így az is
lehetséges, hogy a szén, nikkel és nitrogén egyidejő kondenzációjakor valamilyen
komplexebb, szén és nitrogénatomokat egyaránt tartalmazó nikkel-karbo-nitrid fázis
keletkezzen.
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2.7.1 ábra
A nikkel-szén kétalkotós egyensúlyi fázisdiagramm

2.7.2 ábra
A metastabil hexagonális Ni3C JCPDS kártyája.
Mint a kártya bal felsı szélén látható, ezt a kártyát (2005-ben) törölték a JCPDS
állományából, helyét a romboéderes Ni3C vette át, amely indexelhetı hexagonális
fázisként is (ld. a következı, 2.7.3 ábrát).
Ez a fázis [45] szerint kb. 450oC-ig képzıdik.
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2.7.3 ábra
A metastabil romboéderes Ni3C JCPDS kártyája.
Ez a fázis hexagonális szerkezetként is indexelhetı (ld. a 2.7.2 ábrát).

2.7.4 ábra
A nikkel-nitrogén kétalkotós egyensúlyi fázisdiagramm

34

2.8

Egy és két fázist tartalmazó rétegek növekedési mechanizmusai

A PVD módszerekkel növesztett kristályos rétegek magképzıdésének, növekedési
mechanizmusainak és modelljeinek irodalma igencsak szerteágazó és terjedelmes [4656]. Általános összefoglalása még a legnagyobb tömörség mellett is meghaladná az
értekezés kereteit. Ebben a fejezetben csak a saját eredmények értékeléséhez és
megértéséhez szükséges ismereteket foglalom össze.
A hordozón történı magképzıdésnek, az összefüggı réteg kialakulásának lehetséges
módozatait Bauer foglalta össze [46]. Az egy fázisból álló rétegek morfológiájának
változásáról a növekedési hımérséklet függvényében Movchan és Demshichin,
Thornton, Petrov, Barna, Radnóczi és munkatársaik közöltek összefoglaló cikkeket
[47-54]. A szerkezet változása hatékonyan szemléltethetı az ún. SZM-mek (Structure
Zone Models, magyarul szerkezeti zónadiagrammok) segítségével [55, 56]. Az SZM
nem más, mint a rétegek morfológiájának ábrázolása a rétegvastagság és a növekedési
hımérséklet függvényében (2.8.1 ábra).

2.8.1 ábra
Egyféle atomból PVD-vel
felépített kristályos rétegek
SZM-je, azaz a
morfológia a (homológ)
növekedési hımérséklet
függvényében [47].

A PVD-vel növesztett, egyfajta atomból álló egyfázisú kristályos rétegek SZM-je
három tartományra bontható a homológ növekedési hımérséklet (Tsubstrate/Tmelting,
Ts/Tm) függvényében (2.8.1 ábra). Mindhárom tartományra jellemzı, hogy a
morfológia oszlopos: minden szemcse a hordozón áll. Az egyfázisú rétegekben csak
és kizárólag a hordozón zajlik magképzıdés, a réteg épülése közben (azaz egy
összefüggı réteg felszínén) nem képzıdnek újabb, eltérı orientációjú magok. A réteg
épülése

a

beérkezı

atomoknak

a

hordozón

kialakult

szemcsékhez

való
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csatlakozásával zajlik, az ezzel párhuzamosan folyó egyéb folyamatok legfeljebb
csökkenthetik a rétegben lévı szemcsék számát.
Az egyes zónák abban különböznek egymástól, hogy a morfológia kialakulását
milyen domináns termikusan aktivált folyamatok vezérlik.

Az I. Zónára jellemzı szálas polikristályos szerkezet a legalacsonyabb növekedési
hımérsékleteken alakul ki (Thom< ~0,2). Ebben a hımérséklettartományban a réteg
felszínén megkötött atomok, az ún. adatomok mozgékonysága elhanyagolhatóan
alacsony, így a réteg növekedése ballisztikus növekedés. Az amorf hordozón lezajló
magképzıdés (kevés kivétellel) független az orientációtól, a kialakuló magok
kristályrácsának orientációja véletlenszerő. A magok sőrősége a hordozón nagy, mert
a magok a (hordozón lévı) kis adatommozgékonyság miatt csak kis területrıl képesek
további adatomokat összegyőjteni. Mivel a szemcsék felületén az adatommozgékonyság elhanyagolható, ezért az egyes szemcsék kizárólag a forrásból a mag
tetején kondenzálódó atomokból, a mag hordozóra merıleges folytatásaként nınek. A
szomszédos szemcsék felülete között kicsi a kölcsönhatás: a szemcsehatárokon kicsi
az adatom-áram, az egyes szemcsék közötti adatom-csere elhanyagolható mértékő.
Így a szemcsék laterális méretét a hordozón kialakult magok sőrősége határozza meg
a réteg teljes vastagságában. A szemcsék a hordozótól a réteg tetejéig érnek. A
morfológia kialakulásában a ballisztikus növekedéssel járó árnyékolási hatások (a
réteg felületén a növekedési sebesség sztochasztikus fluktuációja miatt a felszínbıl
kiálló magaslatok alakulnak ki, ezek pedig leárnyékolják a környezetük egy részét a
beérkezı atomsugár elıl) meghatározó szerepet játszanak. A kialakuló morfológia
függ a magnetronforrás hordozóhoz viszonyított helyzetétıl. Pl. a hordozóra ferdén
(azaz a hordozóra nem merılegesen) érkezı atomsugár esetén dılt oszlopok
keletkeznek, a növekedési irány nem párhuzamos a hordozó normálisával. Az
árnyékolási hatások másik következménye, hogy a rétegek porózusak.

Az SZM második tartománya a magasabb homológ növekedési hımérsékleten (~0,2
<Thom< ~0,5) megjelenı T. Zóna (Transition, azaz Átmeneti Zóna). A növekedési
hımérséklet növelésével az adatom-mozgékonyság megnı. A felületi diffúzió
növekedésével a hordozón a magsőrőség lecsökken, így a szemcsék kezdeti laterális
mérete megnı. A magok orientációja (amennyiben ez az I. Zónára igaz) ebben a
hımérséklettartományban is véletlenszerőnek tekinthetı, polikristályos réteg alakul
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ki. Mivel a réteg felületén is jelentıs az adatom-mozgékonyság, a növekedés nem
ballisztikus, az árnyékhatások elhanyagolhatóak (nincs porozitás, az oszlopok a
hordozóra merılegesek). A réteg vastagságának növelésével az egyes szemcsék
laterális mérete változik, a morfológiát a versengı növekedés alakítja ki. Azok a
szemcsék, melyeknek felületén (orientációjukból eredıen) az adatomok kötési
energiája nagyobb, laterális irányban szélesedve nınek a környezı, kisebb kötési
energiát

biztosító

orientációjú

szemcsék

rovására.

Ez

megfelelıen

nagy

rétegvastagság esetén egyes szemcsék lezáródását okozza. Mivel újabb magok nem
képzıdnek, a rétegvastagság növekedésével a réteg felszíne mentén a szemcsék száma
csökken. A versengı növekedés megjelenése a réteg texturáltságához vezet. A T.
Zónát tehát a jelentıssé váló felületi diffúzió választja el az I. Zónától.

A növekedési hımérséklet további emelésével eljutunk az SZM harmadik
tartományába, a II. Zónába. Ezt a zónát a tömbi diffúzió megjelenése választja el a T.
Zónától. A tömbi diffúzióval megjelenik a szemcsehatármozgás, mely folyamat a
szemcsék

szabadenergiájának

a

felületi

tagját

csökkenti

azáltal,

hogy

a

szemcsehatárok felületét csökkenti. Ez a folyamat a réteg növekedésének ideje alatt a
réteg teljes térfogatában zajlik, és a vastagság növekedésével ez lesz a domináns
folyamat. 0,5 homológ növekedési hımérséklet felett megjelenik a koaleszcencia
jelensége, a hordozón keletkezett szigetek összenövése, szilárd vagy folyadék
fázisban. Folyadék fázisú koaleszcencia esetén a szigetek lehetnek eleve
folyadékfázisúak, de szilárd szemcsék is visszaolvadhatnak folyadékcseppé a
növekedésük során bekövetkezı érintkezésük pillanatában, a két folyadékcsepp egy
cseppé egyesül, és azonnal megdermed, egyetlen új, szilárd szemcsét hozva létre.
Ezeket a folyadék fázison keresztül megvalósuló koaleszcenciákat összefoglaló néven
folyadékszerő koaleszcenciának hívjuk. A koaleszcencia hajtóereje a szemcsék
felületi szabadenergiájának csökkentése. Ez a koaleszcencia során részben a
határfelületek mennyiségének csökkenése révén valósul meg, részben pedig
orientáció-kiválasztódás által, mely a felületi energiát csökkenti a hordozó-szemcse
típusú, a szemcse-szemcse típusú, illetve a szabad határfelületeken. Ezen folyamatok
megjelenésének következtében a morfológia a T. Zónához képest jelentısen
megváltozik: a T. Zóna oszlopos szerkezetét a II. Zónában egy texturált, nagy
szemcsékbıl álló szerkezet váltja fel, amelyben a szemcsék laterális mérete
meghaladhatja a növekedési iránybeli magasságukat.
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Többféle atomból épülı rétegeknél, több fázis jelenléte esetén a PVD növekedés
leírása jóval bonyolultabb. A rétegben már nem csak egyféle atom mozgását kell
vizsgálni egyféle fázis felületén, illetve belsejében, hanem a különbözı atomok
mozgását a többféle fázis felületén és belsejében, ráadásul a fázisok relatív
mennyiségei is szabad paraméterek, amelyek akár a növekedési hımérséklettel is
változhatnak. A növekedési sebességtıl és a növekedési hımérséklettıl függıen
elıfordulhat, hogy bizonyos típusú atomok mozgékonysága egyes fázisokban
elhanyagolható, míg más fázisokban jelentıs, más típusú atomok viszont minden
fázisban mozgékonyak, vagy éppen mindenhol elhanyagolható mozgékonyságúak.
Elsı elvekbıl általában még arra sem adható válasz, hogy milyen fázisok alakulnak
ki, hogyan zajlik le a magképzıdés [57]. Mindebbıl következik, hogy a többféle
atomot és fázist tartalmazó rétegek PVD növekedésének leírására, a szerkezet és
morfológia hımérsékletfüggésére nincs olyan általános érvényő modell, mint a fent
bemutatott SZM. A magképzıdést követı növekedési szakaszban bekövetkezı, eddig
megismert rétegnövekedési mechanizmusokat [47] foglalja össze.

[47] írói megmutatták, hogy egy két fázisból (A és B) álló kompozit rendszerben,
melyben az egyik fázis (B) jelentısen magasabb olvadáspontú, megfelelıen nagy
mennyiségő (∼10 vol%) B fázis jelenlétében újabb növekedési mechanizmusok
jelennek meg, a betemetı növekedés, és az általa okozott ismételt magképzıdés.
Kisebb mennyiségő B fázis pedig jelentısen módosítja a rétegek morfológiáját a tiszta
A fázisból épülı rétegéhez képest (2.8.2 ábra). Alumíniumot és alumínium-oxidot (az
Al-ot mint A fázist) tartalmazó rétegeket növesztettek olyan hımérsékleten, mely a
tiszta Al esetén II. Zónabeli szerkezetet eredményez. Az alumínium-oxid fázis
arányának növekedésével kezdetben II. Zónabeli morfológia alakul ki, a laterális
szemcseátmérı fokozatos csökkenése mellett (2.8.2a-b ábra). A szemcseátmérı
csökkenése az Al szemcsék határán kiválásként megjelenı oxidfázisnak a
szemcsehatárokat megfogó hatásával magyarázható.
Az oxidfázis arányának további növelésével a rétegek morfológiája a II. Zónából
átmegy a T. Zónába, véletlen orientációjú Al-szemcsék jelennek meg, a textúra
eltőnik (2.8.2c ábra). Az oxidfázis térfogatszázaléknyi mennyisége a hordozón
szegregálva képes oly mértékben elnyomni a koaleszcenciát, hogy annak orientáció-
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kiválasztó hatása már nem érvényesül, megszőnik a textúra, ezzel pedig megjelenik a
versengı növekedés.
Amikor az oxidfázis térfogataránya elegendıen nagy ahhoz, hogy az alumíniumszemcsék felületén összefüggı réteget hozzon létre, megjelenik a betemetı
növekedés:

az

oxidfázis

minden

alumínium-szemcsét

lezár

egy

bizonyos

szemcsemagasság elérése után. A betemetı növekedés együtt jár az alumínium
ismételt magképzıdésével. Ez a szerkezet a III. Zóna elnevezést kapta (2.8.2d ábra).
Az oxidfázis mennyiségének további növelésével a fázisok szerepe felcserélıdik, a
hordozón az oxidfázis magképzıdése zajlik le elıbb, és az alumínium mint
nanoszemcsés kiválás jelenik meg az oxid-mátrixban (2.8.2e ábra).

2.8.2 ábra
Kétfázisú

kompozit

réteg

morfológiája a két fázis (Al és
AlOx)

amorf

függvényében

[47].

arányának
A

szobahımérséklető

rétegek

hordozóra,

párologtatással készültek. A csak
kevés oxigént tartalmazó alumínium
(a)

a

II.

Zónára

jellemzı

morfológiát alakít ki. Az oxigén
növekvı mennyisége a morfológiát
elıbb a T. Zónába tolja (a tömbi
diffúzió gátlásával), majd a III.
Zónába (az AlOx betemetı növekedésének megjelenésével).
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2.9

Szén-fém, szén-nikkel nanokompozitok

A szén-fém nanokompozitok elsısorban mint bevonatok használatosak a jelenlegi
alkalmazásokban, a kutatások ezen bevonatok kopásállóságának fejlesztésére
irányulnak. Jellemzı példák erre a különbözı szén-fémkarbid kompozitok (C-Cr, CTi), melyek gyakran multirétegek, tehát idıben változó atomsugár-összetétellel
készülnek, esetleg egyáltalán nem szemcseerısítéses, hanem laminált kompozitok
[58,

59].

Más

anyagrendszerben

(Si3N4-TiN)

Patscheider

és

munkatársai

szemcseerısítéses kompozit rétegek mechanikai tulajdonságait és szerkezetét
vizsgálták az összetétel függvényében [60, 61].
A munkám során nem egy új, szemcserısítéső kompozit védıréteg létrehozása volt a
cél, hanem annak megértése, hogy általában egy szén-fém nanokompozit réteg
növekedése hogyan zajlik le, mik a rétegépülés mechanizmusai, milyen újfajta
tulajdonságok jelennek meg a nanomérető struktúrák jelenlétében, illetve hogyan
módosítja a fém jelenléte a szén rendezettségét. Hasonló vizsgálatokra a mágneses
adathordozóul szolgáló C-Co kompozit anyagrendszerben találtam példát az
irodalomban [62, 63]. A C-Ni kompozit rendszert a dolgozat elkészültéig elsısorban a
nikkel-karbid mágneses tulajdonságai miatt tanulmányozták [64, 65], illetve (más
átmeneti fémbıl és szénbıl álló rendszerekkel párhuzamosan) a mechanikai
tulajdonságait vizsgálták [66, 67].

2.10

Célkitőzés

A doktori munka motivációjaként az amorf szén és szén-nitrid rétegek, illetve a
fullerének irodalma szolgált. Ezek az anyagok nagyon érdekesek mind az elmélet,
mind a gyakorlati felhasználás szempontjából [27-33, 36-44]. A szénatomok három
lehetséges hibridizációs állapota miatt az amorf szén és szén-nitrid rétegek egyszerre
sokféle, eltérı kötési konfigurációkkal felépülı atomi szerkezetet tartalmaznak: sp2kötött grafénszerő (hatszöges győrőkbıl álló), illetve fullerénszerő (nem csak
hatszöges győrőkbıl álló) klasztereket, sp3-kötött klasztereket, illetve klaszterhatárokat, sp3-kötésekkel térben összekötött sp2-klasztereket, és különbözı sp/sp2–
kötött láncokat. Ez a szerkezeti sokféleség lehetıvé teszi, hogy megfelelı módon
növesztett rétegekkel a tulajdonságok széles palettáját érhessük el, illetve, hogy egy
adott réteg többféle, egymásnak látszólag ellentmondó elvárásnak feleljen meg. A
40

fullerénszerő rétegek például a viszonylag nagy keménységet ötvözik a rendkívüli,
gumiszerő rugalmassággal, az alacsony súrlódási együtthatóval és jó kopásállósággal
[36-44]. Minél nagyobb a fullerénszerő struktúrák aránya a rétegben, annál nagyobb a
rugalmas relaxációra való hajlam és javulhatnak egyes tribológiai tulajdonságok is.
Az irodalomból ismert volt az is, hogy egyes fémek katalizálják a fullerének
kialakulását [68-70]. Mivel ezek a vizsgálatok elsısorban CVD módszerekkel készült
fullerének elıállításával kapcsolatosak, nyitott volt a kérdés, hogy vajon a fém
katalizátor magnetronos porlasztással készült összefüggı rétegek esetén is elısegíti-e
a fullerének vagy fullerénszerő szerkezetek kialakulását.
A vizsgálatok céljára a szén-nikkel, illetve szén-nitrogén-nikkel rendszert szemeltem
ki. A választás azért esett a nikkelre, mint a fémes diszperz fázist kialakító elemre,
mert a nikkel jól ismert, mint fullerének elıállítására szolgáló katalizátor, másrészt
bizonyos

kémiai

behatásokkal

(pl.

levegın

történı

oxidációval)

szemben

meglehetısen ellenálló, ez pedig segíthet elkerülni a különbözı mőtermékek
keletkezését a rétegekben, illetve azok felületén.
Munkám

során

az

elıállított

nanokompozit

vékonyrétegeket

elsısorban

transzmissziós elektron-mikroszkópiával vizsgáltam. Emellett igyekeztem minél több
korszerő vizsgálati módszert felhasználni, hogy a fizikai tulajdonságokat (ez
elsısorban a mechanikai tulajdonságokat jelenti) és az atomi szerkezetet is
meghatározhassam. Utóbbi célra a különbözı spektroszkópiai módszerek, elsısorban
pedig a Raman spektroszkópia alkalmas.
Célom az volt, hogy olyan növekedési, rétegépülési modellt alkossak, melynek
segítségével a kialakuló szerkezet és morfológia, valamint a különbözı fizikai
tulajdonságok egységesen értelmezhetıek. A feladat megoldásához a következı
kérdéseket fogalmaztam meg:
- egy magnetronos porlasztással készült szén-fém nanokompozit réteg növekedése
hogyan zajlik le,
- melyek a rétegépülés mechanizmusai, folyamatai,
- hogyan hat a fém adalék (diszperz fázis) jelenléte a szén és szén-nitrid
rendezıdésére, illetve melyek a fém komponens megjelenı fázisai,
- milyen újfajta tulajdonságok jelennek meg a nanomérető struktúrák kialakulása
következtében?
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3.

Kísérleti módszerek

3.1

A rétegek elıállítása: magnetronos porlasztás

A rétegek elıállítása egyenáramú magnetronos porlasztással történt. E módszer
lényege röviden az alábbiak szerint foglalható össze. A porlasztani kívánt anyagokat
(a targeteket) egy-egy magnetronforrásban helyezzük el, egy vákuum-kamrában. A
kamrát evakuáljuk, majd egy általunk választott, folyamatosan beáramoltatott
porlasztógázzal megfelelı nyomásra töltjük fel. A targetekre a kamra többi részéhez
képest nagy negatív

feszültséget

(300-1000

V) kapcsolunk.

A kialakuló

elektrosztatikus mezıben a porlasztógázban jelenlévı pozitív ionok felgyorsulnak, és
nagy sebességgel a targetekbe csapódnak, azokból atomokat lökve ki (kb. 2
atom/becsapódó ion). A targetekbıl tehát anyagáramlás indul meg a kamra belseje
felé. A targetek elé megfelelıen elhelyezett hordozón (Si, kısó, azaz NaCl
egykristály, HOPG, üveg, szénhártya, stb.) a targetatomok egy része felfogható,
ezekbıl alakul ki a réteg. Fontos megemlíteni, hogy a porlasztógáz ionjai a targetbe
való becsapódáskor nem csak targetatomokat szabadítanak fel, hanem elektronokat is
(kb. 0,1 elektron/becsapódó ion). Ezek a szekunder elektronok az elektrosztatikus
mezıben nagy gyorsulással távolodnak a targetektıl, és ionizálják az útjukba kerülı
gázatomokat.
Az eljárás nevében szereplı „magnetronos” szó a targetek mögé helyezett nagy erejő
mágnesekre utal. Ezek a mágnesek a targetektıl távolodó szekunder elektronokat
spirális pályára kényszerítik. A spirális pályán haladó elektronok által megtett út
átlagos hossza jelentısen meghaladja a tisztán elektrosztatikus mezıben haladó
elektronokét, így az általuk ionizált gázatomok száma is jelentısen nagyobb. Ez
nagyságrendekkel megnöveli a porlasztás hatékonyságát, a targetatom-hozamot.
Egy magnetronos porlasztó-berendezés sematikus vázlata látható a 3.1.1 ábrán, a
3.1.2 ábrán pedig a magnetronforrás keresztmetszete. Az általam használt rendszerben
két forrás mőködött teljesítmény-vezérelt üzemmódban, 10-150 W teljesítményen,
300-700 V feszültségen. A vákuumot egy turbomolekuláris szivattyú biztosította. A
kísérletekben 10-5 és 10-4 Pa (10-7 és 10-6 mbar) közötti háttérvákuummal dolgoztam,
a porlasztógáz nyomását pedig 0,25-0,28 Pa (2.5-2.8⋅10-3 mbar) értékre állítottam be.
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3.1.1 ábra
Magnetronos porlasztó-berendezés felépítésének sematikus vázlata.

3.1.2 ábra
Magnetronos porlasztó forrásának keresztmetszete.
A target elıtti mágneses teret a target mögé helyezett erıs állandó mágnesek
biztosítják.

43

Porlasztógázként tiszta argont (a C+Ni rétegekhez) vagy tiszta nitrogént (a CNx+Ni
rétegekhez) használtam.
A hordozóra érkezı szén- és nikkelatomok energiája néhány eV és legfeljebb
néhányszor tíz eV között van [71, 72, 73]. Ebbıl, és a második fejezetben leírtakból
(2.4.2 ábra) az következik, hogy a magnetronos porlasztással készített tiszta
szénrétegekben a szén nagyobb részben sp2-hibridizált, a fennmaradó kötések pedig
nagyrészt sp3 típusúak. Mint a második fejezetben látható, a növekedési hımérséklet
emelésével (szobahımérséklet fölé) legfeljebb növelni lehet az sp2 kötések hányadát.

A rétegek elkészítésekor arra törekedtem, hogy a mátrix térfogataránya nagyobb
legyen a nikkeltartalmú diszperz fázisénál, mert a célkitőzés szerint a nikkelnek az
összefüggı, térfogatban is nagyobb arányú szén/szén-nitrid mátrixra gyakorolt hatását
kívántam tanulmányozni. Ennek érdekében különbözı nikkelforrás-teljesítményekkel
(állandó, 150 W szénforrás-teljesítmény mellett) készítettem rétegeket, majd
kiválasztottam

egy

nikkelforrás-teljesítményt,

amely

leginkább

megfelelt

a

kívánalmaknak (megfelelıen magas széntartalom (>50 at%), elegendı növekedési
sebesség (~250 nm/h). A kísérletek alapján a 15 W nikkelforrás-teljesítmény mellett
döntöttem, ami hozzávetılegesen 17 at% Ni-tartalmat jelent (ld. 4.2 fejezet).
A vizsgálatokhoz változatlan, két paraméter kivételével állandó növesztési feltételek
mellett készült rétegeket használtam fel. Így a rétegek összehasonlításakor látott
különbségek egyértelmően összefüggésbe hozhatóak az éppen változtatott növesztési
paraméterrel. A rétegeket azonos magnetron-teljesítmények mellett állítottam elı,
ezek:
nikkelforrás: 15 W,
szénforrás:

150 W.

Változatlanok voltak továbbá a magnetron geometriai viszonyai, azaz a források és a
mintatartó helyzete (vízszintes, felfelé nézı hordozófelület, a magnetronforrások a
hordozótól szimmetrikusan 15-15 cm távolságra helyezkedtek el, a források
hordozóra mutató tengelyének dılésszöge a függılegestıl számítva 20-20o volt).
A vizsgálatok során változtatott paraméterek a növekedési hımérséklet (25 és 800oC
között) és a porlasztógáz fajtája (5N tisztaságú argon, illetve nitrogén).
A fentiek alól a 4.1 pontban tárgyalt TEM vizsgálatok és a 4.3.1 fejezetben tárgyalt
XPS vizsgálatok jelentenek kivételt (ezek a vizsgálatok történtek meg elıször), ahol a
rétegeket ugyanabban a berendezésben, de még egyetlen forrás felhasználásával
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készítettem. Itt a forrás teljesítménye 150 W volt, a target egy szabványos
nagytisztaságú széntargetbıl és a széntarget elé helyezett nagytisztaságú keskeny
nikkellemezbıl állt. A késıbbi, két független forrással készült rétegeknél a 15 W
szükséges nikkelforrás-teljesítményt úgy állapítottam meg, hogy a rétegek összetétele
és morfológiája azonos legyen az egy forrással készült rétegekével (17-20 at% Nitartalom).
A rétegeket különféle hordozókra készítettem, aszerint, hogy az adott vizsgálati
módszer mit követelt meg:
- TEM, EDS, EELS, XPS, Raman, nanoindentáció – vastag (~250-500 nm)
rétegekhez oxidált (100) Si, vékony (~25 nm) rétegekhez konyhasó, üveg
- STM/STS: HOPG.
Az egyes vizsgálatokat taglaló fejezetek elején külön ismertetem az ott használt
rétegek pontos adatait.

3.2

Transzmissziós elektron-mikroszkópia (TEM, HRTEM)

Megalkotása óta (1932) a transzmissziós elektronmikroszkóp (TEM) a modern
anyagtudomány egyik legjelentısebb eszközévé nıtte ki magát. A TEM leginkább
rendkívüli felbontásával tőnik ki az anyagvizsgálat más eszközei közül. A módszer
lokalitását jól érzékelteti az a durva felsı becslés, miszerint a világ jelenleg mőködı
összes TEM berendezésével egy teljes év alatt megvizsgált térfogatok össznagysága
nem éri el a 0,02 mm3-t. A TEM módszer másik nagy elınye a szemléletesség, a
lokális mikro/nanoszerkezet közvetlen, képi megjelenítése.
Az értekezés nagymértékben támaszkodik a TEM vizsgálatok eredményeire, így nem
felesleges némileg bıvebben megemlíteni néhány alapfogalmat [74-82].

A transzmissziós elektronmikroszkóp felépítése és mőködése alapvetıen hasonlít a
hagyományos optikai mikroszkópéhoz, a leképezést azonban nem fotonokkal, hanem
a mintán áthaladó elektronokkal valósítja meg. Érdemes megemlíteni, hogy az
elektron-mikroszkópban a mintán az elektronok gyakorlatilag egyesével haladnak át,
pontosabban fogalmazva az elektronok átlagosan kb. 10-9 másodpercenként követik
egymást. Az egyes elektronok által a mintában keltett változások ennél jóval rövidebb
idı alatt lecsengenek (10-14 - 10-12 s). A mintán áthaladó elektronnyaláb tehát
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egymástól függetlenül érkezı, egymás hatását nem érzékelı elektronok sorozataként
fogható fel.
Az elektron útja a mikroszkópban röviden az alábbiak szerint foglalható össze (3.2.1
ábra).
Az elektron az ágyúból lép ki a gyorsítófeszültségnek (100-400 kV) megfelelı
energián (ez az általam használt mikroszkópok esetében 200, illetve 300 keV), majd
áthalad a két kondenzorlencsén (CL) és apertúrán (blendén). Ezek feladata az, hogy az
elektronnyalábot a mintára fókuszálják. Ezután az elektron megérkezik a mintához, és
szóródik rajta. A szórt elektronnyaláb ezután az objektívlencsébe kerül (OL), azt
követıen pedig áthalad az objektív-apertúrán (OA). Az objektívlencse végzi el az elsı
nagyítást (ennek értéke kb. 25-50-szeres). Az objektív-apertúra az objektívlencse
fókuszsíkjában helyezkedik el (itt a mintából azonos irányba szóródott nyalábok egy
pontban találkoznak). Segítségével kiválaszthatjuk a nyalábok (diffrakciós irányok)
egy halmazát, amelyek részt vehetnek a további leképezésben (a többi
nyaláb/diffrakciós irány kizárásával). Diffrakciós üzemmód esetén az objektívapertúrát nem használjuk. Ebben az üzemmódban az elektron a területhatároló
apertúrán (SAA) halad át, amely az objektívlencse képsíkjában van. Ennek a
blendének a segítségével kiválaszthatjuk azokat az elektronokat, amelyek a mintának
egy bizonyos területén haladtak át. A területhatároló apertúra az összes többi elektront
kizárja a további leképezésbıl. Az elektront végül egy több lencsébıl álló
vetítırendszer képezi le az ernyıre (vagy bármilyen más eszközre), jelentıs további
nagyítással (kb. 10-100000-szeres). Az objektívlencse és a vetítırendszer együttes
legnagyobb nagyítása egy korszerő, nagyfeloldású mikroszkópban meghaladja az
egymilliószorost, a felbontás 0,1 nm körüli.

A TEM-nek két fı üzemmódja van. Képi üzemmódban a mikroszkóp ugyanúgy
mőködik, mint egy hagyományos optikai mikroszkóp, a vetítırendszer az
objektívlencse képsíkját képezi le az ernyıre (3.2.1a ábra). Diffrakciós üzemmódban a
vetítırendszer az objektívlencse fókuszsíkját képezi le az ernyıre, lehetıvé téve ezzel
a minta elektron-diffraktogrammjának rögzítését (3.2.1b ábra).
Különbözı leképezési módokat különböztetünk meg a TEM esetén, attól függıen,
hogy a mintán szóródott elektron-nyalábot miként használjuk fel a berendezés
leképezı rendszerében (azaz az objektívlencsét követı elemekben).
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Világos látóterő (Bright Field, BF) képnek nevezzük azt a képet, amely a direkt
nyaláb (tehát az elıre szórt elektronok nyalábjának) felhasználásával készül (képi
üzemmódban). Általában ezt a képtípust nevezik egyszerően TEM képnek. Az
értekezésben, ha külön nem utalok rá, akkor a TEM kép a világos látóterő felvételt
jelenti.
Sötét látóterő (Dark Field, DF) képnek nevezzük azt a képet, amely egy diffraktált
nyalábnak a felhasználásával (azaz a direkt nyaláb kizárásával) készül (képi
üzemmódban). Ezt a leképezési módot általában a polikristályos szerkezetek
morfológiájának bemutatására használjuk, pl. a csak egy, azonos diffrakciós irányba
szóró szemcsék képének megjelenítésére.
Diffrakciós felvételnek nevezzük azt a képet, amely az elektronnyaláb által átvilágított
mintaterület elektron-diffraktogrammját ábrázolja. Azt a területet, amelyrıl a
diffraktrogrammot rögzíteni akarjuk, általában a területhatároló apertúrával (SAA)
választjuk ki. Ezért a diffrakciós felvételeket határolt területő diffrakciós (Selected
Area Electron Diffraction, SAED) felvételnek nevezzük.

3.2.1 ábra
A TEM sugármenete képi (a) és diffrakciós (b) üzemmódban [74]
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Az elektron szóródását a mintában a feltételektıl függıen kétféle elmélet írja le, a
röntgen-diffrakcióhoz hasonlóan:
- egyszeres rugalmas szórás esetén a kinematikus elmélet,
- többszörös rugalmas szórás esetén a dinamikus elmélet.
TEM felvételek készítésekor, különösen nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkópia (az angol High Resolution TEM név alapján rövidítve: HRTEM)
alkalmazása esetén alapkövetelmény a kinematikus elmélet feltételeinek teljesítése
(azaz túlnyomó részben csak egyszeres rugalmas szórás történhet). Ez a gyakorlatban
(a szokásos 100-400 keV-os átvilágító nyaláb esetén) igen vékony mintát jelent (szén
esetén legfeljebb 10-30 nm, nagyobb rendszámú elemek esetén vékonyabb).
A

kinematikus

feltételek

amplitúdókontraszt

képrıl.

teljesülése
Elıbbi

mellett

esetben

a

beszélünk
mintán

fáziskontraszt

áthaladó

és

elektronok

hullámfüggvényének helyrıl helyre csak a fázisa változik (a minta „fázistárgy”),
utóbbi esetben scak az amplitúdója. Mivel a TEM képen az intenzitás jelenik meg (a
hullámfüggvény

abszolútérték-négyzete),

ezért

fázistárgy

esetén,

ideális

leképezırendszer esetén nem láthatnánk kontrasztot a képen. A mikroszkópiában a
direkt nyaláb és a szórt nyaláb közötti 180o-os fázistolás biztosít (ideális) kontrasztot
fázistárgy esetén, ami a szórt nyaláb –90o-os fázistolásához egy további, a mikroszkóp
által elvégzett -90o-os fázistolást igényel. Ez az optikai mikroszkópban a Zernike-féle
fázislemez,

a

transzmissziós

elektron-mikroszkópban

a

gömbi

hiba

(Cs)

felhasználásával valósítható meg. A gömbi hiba megléte esetén az objektívlencse
fázistolása függ a szórásvektor nagyságától (|q|) és a defókusz értékétıl (a defókusz az
elektron-mikroszkóp esetén a fókusztávolság változtatásával állítható). A fázistolást a
a defókusz változtatásával állítjuk be. A gömbi hiba adott, ennek értékéhez úgy
választjuk a defókusz értékét, hogy a q=0 direkt nyaláb és a leképezni kívánt |q|
közötti fázistolás minél közelebb legyen -90°-hoz. A kontraszthoz csak a gömbi hiba
jelenléte szükséges, de a kontraszt mértékét a gömbi hiba értéke nem befolyásolja.
Ugyanakkor az elérhetı pontfeloldás erıteljesen javul a gömbi hiba értékének
csökkenésével. Ezt használják ki a modern Cs-korrigált mikroszkópok.
A vizsgálataink során két TEM berendezést használtunk: egy Phillips CM20 200 kV
gyorsítófeszültségő mikroszkópot (0,27 nm pontfelbontás, 0,14 nm rácsfelbontás)
analitikai feltéttel (EDS, ld. 3.4 fejezet), illetve egy JEOL3010 300 kV
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gyorsítófeszültségő mikroszkópot (0,17 nm pontfelbontás, 0,14 nm rácsfelbontás). A
HRTEM képek ez utóbbi berendezéssel készültek.

3.3

A rétegek elıkészítése TEM vizsgálatokra

A mikroszkópos vizsgálat kivitelezéséhez a rétegeket alkalmas módon elı kell
készíteni. A mintáknak két feltételt kell teljesíteni:
-

a minta legyen alkalmas az elektronnyalábbal történı leképezésre, azaz
kellıen nagy területen legyen megfelelı vékonyságú (10-30 nm a jó minıségő
HRTEM-hez);

-

a minta legyen alkalmas a mikroszkópba (pontosabban annak mintatartójába)
való behelyezésre. Ez azt jelenti, hogy a mintának egy 3 mm átmérıjő,
legfeljebb 0,1-0,2 mm vastagságú korongnak kell lennie, amely a peremén
megtámasztva képes megtartani a saját súlyát.

A korong alakú minta elkészítése többféle módon történhet, attól függıen, hogy a
réteget a hordozóra merılegesen vagy keresztmetszetben kívánjuk vizsgálni. Itt
részletesen azt a két eljárást ismertetem, amellyel az értekezésben tanulmányozott
rétegek elıkészítése történt [83-86].
Amennyiben a réteget keresztmetszetében akarjuk vizsgálni, keresztvékonyítást
alkalmazunk. Ekkor a réteg megnövesztése után a hordozóból két, kb. 1,5×1×D mmes téglatestet vágunk ki, ahol D a hordozó vastagsága (általában 0,1-1,0 mm).
Értelemszerően a téglatestek egyik 1,5×1 mm-es lapját a réteg fedi be.
A két téglatestet egymással szembefordítjuk úgy, hogy a rajtuk lévı rétegek
érintkezzenek egymással (3.3.1a ábra). Az ily módon összeillesztett hordozódarabokat
azután egy erre megfelelıen kialakított, 3 mm külsı átmérıjő, és kb. 0,5 mm vastag
titángyőrőbe helyezzük úgy, hogy a rétegek síkja merıleges legyen a titángyőrő
síkjára (3.3.1b ábra). A titángyőrőben lévı keretet oldalról nyomva plasztikusan
deformáljuk annyira, hogy a behajló keret megtartsa a hordozódarabokat (3.3.1c
ábra).
Az ily módon mechanikusan rögzített készülı mintát ragasztóanyagba, finom szénpor
és araldit (egy hıre keményedı polimer) keverékébe ágyazzuk. A ragasztó
polimerizációja 90 percig 160oC hımérsékleten tartással („sütés”) történik. A sütést
mechanikus vékonyítás követi. Ennek során a készülı mintát 50 µm vastagságúra
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csiszoljuk, egyre finomabb csiszolópapírok segítségével (ISO/FEPA szabvány szerinti
P600-P1000-P1500-P2000 fokozatú papírok, a megfelelı szemcseméret 25,8-18,312,6-10,3 µm).

3.3.1 ábra
A mintakészítés lépéseinek szemléltetése [86]

A készülı minta felületén maradó néhány µm mély és széles karcokat polírozással
tüntetjük el. Ehhez desztillált vízzel átitatott textil polírozókereket (2 cm átmérı)
használunk, illetve finom, 1 µm szemcsenagyságú Al2O3 polírozópor desztillált vizes
szuszpenzióját. A mőveletet egy automata berendezésen végezzük el, amely a
polírozókerék forgatását végzi beállítható sebességgel és nyomóerıvel. Amennyiben
lehetséges, ugyanennek a berendezésnek a segítségével a polírozás elé beiktatható egy

50

mővelet, a mélyítés. Az eljárás neve az angol dimple igébıl származik, amelyet szó
szerint talán kivájásnak, gödrösítésnek lehetne fordítani. Ezen eljárás során egy
nagyon lassan forgó réz kerékkel (2 cm átmérı), nagyobb szemcsemérető (1-5 µm)
polírozópor desztillált vizes szuszpenziójának alkalmazása mellett gömbsüveg alakú
mélyedést marunk a készülı minta egyik vagy mindkét oldalára (úgy, hogy a készülı
minta ne lyukadjon át). Ez az eljárás nagymértékben lerövidíti a polírozást követı
ionsugaras vékonyítás idejét.
A mindkét oldalán polírozott készülı mintát (3.3.1d ábra) a vékonyítási eljárás utolsó
lépésében ionsugárral vékonyítjuk addig, amíg eleget nem tesz a fejezet elején
megfogalmazott elsı feltételnek. Ez többnyire a készülı minta átlyukadásával jár. Az
ionsugaras vékonyításhoz 3-10 kV feszültséggel gyorsított argonionokat használunk,
ezek nyalábja a készülı minta közepére van irányítva. Az ionnyaláb beesési szöge a
felület síkjához viszonyítva 2-5o. Amennyiben szükséges, ezt követıen a készülı
minta felületét kisenergiás (200-300 eV) argonion-nyalábbal megtisztíthatjuk az
esetleges mőtermékektıl.
Az elkészített minta metszete látható a 3.3.1e ábrán.

Abban az esetben, ha a réteget a rá merıleges irányból kívánjuk vizsgálni, laterális
vékonyítást alkalmazunk. Ennek fıbb lépései megegyeznek a keresztvékonyítás fıbb
lépéseivel. A különbségek a következık. A réteget tartó hordozóból egyetlen, kb. 1,5
mm×1,5 mm×D mérető téglatestet vágunk ki, és ezt helyezzük el a titángyőrőben. Így
a

réteg

a

titángyőrő

síkjával

párhuzamosan

fekszik.

A

hıre

szilárduló

ragasztóanyagba történı beágyazásnál és a sütésnél gondosan ügyelni kell arra, hogy
a ragasztóanyag ne kerüljön rá a rétegre. A sütéssel kapott készülı mintát ettıl kezdve
a keresztvékonyításnál megismert lépésekben vékonyítjuk, de értelemszerően mindig
csak az egyik, a réteget nem tartalmazó felén.

A laterális irányú vizsgálatra alkalmas minta létrehozásához nem feltétlenül kell
laterális vékonyítást végezni. Ha a réteg olyan vékony, hogy magában alkalmas
TEM/HRTEM vizsgálatra, akkor, amennyiben ez lehetséges, le kell választani a
hordozóról. Ez többnyire a hordozó vegyi oldásával, ritkábban mechanikusan is
lehetséges. A levett réteget azután egy elıre elkészített, 3 mm átmérıjő rézrostélyra
helyezve azonnal vizsgálható mintát kapunk.
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Az értekezésben vizsgált minták nagy részénél kereszt- és laterális vékonyítást
egyaránt végeztünk (oxidált Si egykristály hordozó). A 25-200oC-on növesztett
rétegekhez NaCl hordozót is használhattunk. Errıl vízben a rétegek roncsolás nélkül
leúsztathatók, laterális vizsgálathoz. A magasabb hımérsékleten növesztett rétegeknél
TEM/HRTEM vizsgálathoz kizárólag Si hordozót használtunk, errıl a rétegek nem
távolíthatóak el roncsolásmentesen. Ilyen rétegeknél alkalmaztunk HF oldatban
történı marást is, amely feloldja a Si hordozó felületén lévı amorf oxidot, így a réteg
leúsztatható. Nikkelt is tartalmazó nanokompozit rétegekben ez az eljárás a
nikkeltartalmú fázis feloldódásával jár.

3.4

EDS

A TEM berendezések nem csak a minta mikro- vagy nanoszerkezetének, illetve
elektron-diffraktogrammjának leképezésére alkalmasak, hanem lokális összetételanalízis elvégzésére is, az elektronnyaláb és a minta kölcsönhatásának kihasználásával
[75, 76].
Az elektronok által keltett karakterisztikus röntgen-sugárzást felhasználó analitikai
módszer az EDS (Energy Dispersive x-ray Spectroscopy, azaz energia-diszperzív
röntgen-spektroszkópia). A TEM nyalábjának nagy energiájú elektronjai képesek a
minta atomjainak legbelsı, K és L héjairól elektront kilökni. A megüresedett helyet
egy másik, magasabb energiájú pályán lévı elektron tölti be, eközben pedig a két
pálya közötti energiakülönbséget egy foton kisugárzása viszi el. Ezt a fotont
detektáljuk az EDS berendezéssel. Az EDS spektrum a detektorral felfogott fotonok
számát mutatja azok energiájának függvényében. Fontos tehát hangsúlyozni, hogy az
EDS

módszerben

atomi

nívók

szintkülönbségeit

mérjük,

ezeknél

az

energiakülönbségeknél jelennek meg diszkrét csúcsok a spektrumban. Az atomi nívók
különbségei elvileg kémiai információt is hordoznak, hiszen a belsı héjról kilökött
elektron

helyére

ugró

elektron

a

vegyérték-héjról

származik.

Így

a

nívókülönbségekbıl következtetni lehetne a vegyérték-héj elektronjainak kötési
energiájára. Az EDS energiafelbontása (~150 eV) azonban nem elegendı ezeknek a
finom, néhány eV-os részleteknek a feloldására. Az EDS elsısorban mennyiségi
analízisre szolgáló módszer, a minta lokális összetételének meghatározására. Kémiai,
a kötésekre vonatkozó, esetleg szerkezeti információ a fentiekben elmondottak szerint
nem nyerhetı az EDS spektrumokból. Az általam használt analitikai elektron52

mikroszkóp EDS berendezésével (a Phillips CM20 mikroszkópra szerelt NORAN
Voyager rendszer HPGe detektorral) körülbelül 20-1000 nm átmérıjő területek
átlagos összetételét lehet pontosan (néhány százaléknyi hibával) meghatározni, tehát a
módszer felbontása csak korlátozottan alkalmas a valódi nanoszerkezetek lokális
vizsgálatára.

3.5

EELS

A mintán átjutott elektronok energiaspektrumát is rögzíthetjük megfelelı detektorral,
ez a módszer az EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy, azaz elektron energiaveszteségi spektroszkópia) [75, 76, 87, 88]. Az EELS spektrumon a detektorral
felfogott elektronok számát ábrázoljuk az energia-veszteség függvényében. A TEM
berendezésben használt nagyenergiájú (100-400 keV) elektronok a vizsgált anyag
minden, az atommagot nem érintı gerjesztésével kölcsönhatásba képesek lépni, a
legkisebb energiájú fononoktól kezdve a plazmonokon keresztül a K héjakon lévı
elektronok felszabadításáig. Ezek a gerjesztések mind megjelennek az EELS
spektrumban,

az

energia-veszteség

növekedésével

gyorsan

csökkenı

hatáskeresztmetszettel. A legfontosabb alapjelenség azonban itt is egy atom belsı
héjon lévı elektronjának kilökése. Az EELS, ellentétben az EDS-sel, közvetlenül a
kilökést végzı elektron energia-veszteségét méri. Ez az energia-veszteség, attól
függıen, hogy a belsı héjról kilökött elektron hová kerül (valamelyik felsı,
betöltetlen sávba, vagy a vákuumba), viszonylag széles energia-intervallumban
változhat. Ebbıl adódóan az EELS spektrumban egy belsı héj nívójának megfelelı
energia körül nem egy éles csúcsot kapunk, mint az EDS-ben, hanem egy széles,
szerkezettel rendelkezı élt.
Az EELS, az EDS-hez hasonlítva, sok többlet-információval szolgálhat a vizsgált
anyagról. Az EDS-hez hasonlóan elsısorban mennyiségi analízisre alkalmas, ezen
felül azonban kémiai, szerkezeti információkat is szolgáltathat azáltal, hogy
energiafelbontása sokkal jobb (~1 eV). Az élek szerkezetébıl, az úgynevezett
finomszerkezetbıl következtetni lehet a minta sávszerkezetére, az állapotsőrőségre, a
vezetési sáv betöltöttségére. Példaként a szén különbözı formáinak EELS spektruma
látható a 3.5.1 ábrán, a szén K élének környezetében. Az ábrán jól látható, hogy a
különbözı atomi szerkezetekhez jelentısen különbözı sávszerkezet tartozik. A
gyémánt spektruma kb. 289 eV-nál kezdıdik, ez az energia-veszteség megfelel a K
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héj és a σ* sáv alja közötti energia-különbségnek. A grafitban a π* sáv (amely a
Fermi nívó körül átlapol a π sávval) kb. 285 eV energia-veszteségnél kezdıdik, és
széles tartományban átlapol a nagyobb veszteségnél kezdıdı σ* sávval. A különbözı
sp2/sp3-tartalmú amorf szenek EELS spektruma átmenetet képez a grafit és a gyémánt
spektrumai között. Ez a tény lehetıséget ad az amorf szénrétegek sp2/sp3-arányának
közelítı meghatározására [90].

Az EELS vizsgálatok két mikroszkópon történtek: egy Philips CM20 100 kV
gyorsítófeszültségen üzemelı TEM berendezésen, 145 nm foltátmérıvel, illetve egy
Vacuum Generators HB501, 100 kV gyorsítófeszültségő dedikált pásztázó
transzmissziós mikroszkópon (Scanning Transmission Electron Microscpoe, STEM),
0,5 nm foltátmérıvel. Az EELS vizsgálatokat a franciaországi Toulouse városában
mőködı CEMES-CNRS laboratóriumban végezték.

3.5.1 ábra
A szén különbözı
formáinak EELS
spektruma 280-300 eV
között, a szén K éle körül
[89].

A vizsgált anyagok
felülerıl lefelé:
C60-molekulákból álló
réteg, egyfalú nanocsövek,
grafit, amorf szén (három
különbözı ionenergiával
növesztve), és gyémánt.
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3.6

Pásztázó alagút-mikroszkópia és spektroszkópia (STM, STS)

Vezetı anyagok felületének vizsgálata lehetséges úgy, hogy egy igen hegyes tőt
mozgatunk a felület felett. A minta és a tő közé pontosan megadott alacsony
elektromos feszültséget (néhány V) kapcsolunk. Ekkor a tő és a minta felülete között
elektronáram indul meg, a körülményeknek megfelelıen alagút-effektussal. A tőn
átfolyó áramot nagy pontossággal mérve úgy végezzük a tő mozgatását, hogy a tőn
átfolyó alagútáram nagysága egy megadott értéken maradjon. Ily módon, tekintve,
hogy az alagútáram nagysága rendkívül érzékeny (exponenciális függéső) a tő
hegyének és a minta felületének a távolságára, nagy pontossággal letapogathatjuk a
felületet, meghatározva annak geometriáját. Ezt a módszert STM-nek (Scanning
Tunneling Mícroscopy, pásztázó alagút-mikroszkópia) nevezzük [91-96].
Az STM spektroszkópiai célú kiterjesztése az STS (Scanning Tunneling
Spectroscopy, pásztázó alagút-spektroszkópia). Ebben a módszerben hasonlóan
járunk el, mint az STM-ben. Adott feszültségnél, egy elıre megadott alagút-áram
eléréséig közelítjük a tőt a felülethez. Ekkor a tőt rögzítjük, és a feszültséget (V) egy
széles intervallumban változtatva folyamatosan mérjük az áramot (I), azaz felveszünk
egy feszültség-áram görbét (I-V görbe, az angol „I versus V” nomenklatúra alapján).
Ebbıl az I-V görbébıl következtethetünk a felület adott pontjában a minta elektromos
tulajdonságaira, az elektronszerkezetre. Ennek a módszernek létezik automatikus, a
felület egy elıre meghatározott, kiterjedt részére vonatkozó változata is. Itt egy
megadott területen, megadott felbontású rács minden egyes pontjában meghatározzuk
az I-V görbét. Az általunk végzett vizsgálatok során a kiszemelt négyzet alakú
területen 256x256, azaz 65536 pontban vettünk fel I-V görbéket.
Az STM és STS mérések egy Digital Instruments Nanoscope E atomerımikroszkópon történtek. Az STM domborzati képek készítéséhez PtIr tőket és 200 pA
alagútáramot használtunk.

3.7

XPS (ESCA)

Az XPS az angol X-ray Photoelectron Spectroscopy kifejezés rövidítése, ezt röntgengerjesztéső fotoelektron-spektroszkópiának lehet fordítani. A módszer másik, ma már
alig használt neve ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) [97-102].
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Az XPS lényege, hogy a mintát röntgensugarakkal gerjesztik, melynek során a minta
atomjainak belsı héjairól a röntgenfotonok elektronokat löknek ki. Az XPS ezeket az
elektronokat detektálja. A kilökött elektronok energiája megegyezik a gerjesztı
röntgenfoton energiájának és a kötési energiának a különbségével, így az XPS
közvetlenül alkalmas a kötési energia mérésére. Az XPS spektrum a detektált
elektronok számát tünteti fel azok kötési energiájának függvényében.
Az XPS mérés (hasonlóan pl. az Auger-spektroszkópiához) felületérzékeny – de az
XPS által detektált elektronok több nm mélységbıl származnak [103, 104]. Ennek oka
a detektált elektronok különbözı energiája (magnézium Kα gerjesztés, szén minta
esetén - XPS elektronok: ~ 970 eV, Auger-elektronok: ~ 285 eV), illetve az ebbıl
eredı eltérı szabad úthossz a mintában.

A mérések egy Kratos XSAM 800 XPS berendezésen zajlottak, 0,2 eV
energiafelbontással. Gerjesztésként a magnézium Kα1,2 vonalai szolgáltak (1253,6
eV). A spektrométer adatait Kratos Vision 2 rendszeren, az XPS MultiQuant
programmal dolgoztuk fel.

3.8

Raman spektroszkópia

A szén alapú rétegek jellemzésének egyik igen elterjedt eszköze a Raman
spektroszkópia [105-109]. Elınyei közé tartozik a gyorsaság és egyszerőség, továbbá
az, hogy nem igényel külön mintaelıkészítési eljárásokat, mint például a
transzmissziós elektron-mikroszkópia.
A Raman spektrométerben egy gerjesztı fényforrással (lézer) világítjuk meg a mintát,
és a visszaszórt fényt detektáljuk. A Raman spektrum a detektált intenzitást ábrázolja
a foton-hullámszám függvényében.
A mintáról visszaszórt fényben a gerjesztı E0 energiának megfelelı frekvencián kívül
további, eltérı frekvenciák, illetve kiterjedt frekvencia-sávok jelennek meg,
szimmetrikusan az E0 körül. Ennek magyarázata, hogy a gerjesztı foton
a) rugalmas visszaszórást szenved, ekkor a detektált energia E0.
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b) energiát ad le a minta valamely lehetséges gerjesztésének. Ekkor a detektált energia
E0-EG (Stokes-folyamat)
c) felveszi egy eltőnı gerjesztés energiáját, ekkor a detektált energia E0+EG (AntiStokes-folyamat). Az anti-Stokes folyamat feltétele, hogy a gerjesztés jelen legyen az
anyagban. Ez T hımérsékleten a kT nagyságrendjébe esı energiájú gerjesztésekre
teljesül számottevı valószínőséggel.
A kristályos szilárd anyagokban szobahımérsékleten jelenlévı legalacsonyabb
energiájú gerjesztések a fononok, tipikus energiájuk éppen a kT termikus energia
nagyságrendjébe esik (szobahımérsékleten kb. 0,02 eV). A grafit, az amorf szenek és
az amorf szén-nitridek Raman spektrumának számunkra érdekes része (nanométeres
atom-klaszterek és molekulák rezgései) viszont nagyjából 0,124 és 0,372 eV közé
esik (1000-3000 cm-1, foton-hullámszámban kifejezve), így az anti-Stokes folyamatok
elhanyagolhatóan kis valószínőséggel jelennek meg.

A Raman spektrumokat egy Leica Dm/LM optikai mikroszkópra szerelt Renishaw
1000 B spektrométerrel vettük fel. Gerjesztésként egy argonion-lézer 488 nm
hullámhosszúságú fényét (kék, 2,54 eV) és egy félvezetı-lézer 785 nm
hullámhosszúságú fényét (vörös, 1,58 eV) használtunk. A gerjesztett terület a
lézerfény fókuszálásával 2 µm átmérıjő volt.

A Raman spektroszkópia alapjairól, illetve az amorf szén és hidrogénezett
szénrétegek Raman spektroszkópiájáról Veres [110], az amorf szenek és szén-nitridek
Raman spektroszkópiájának jelenleg általánosan elfogadott elemeirıl pedig [39, 111,
112] szolgálnak kimerítı összefoglalóval. Abrasonis és munkatársai [113] amorf
szén-nitrid

rétegek

növekedési

mechanizmusát

vizsgálták

Raman

mérések

segítségével. Az értekezés megértéséhez nélkülözhetetlen információkat [39]
tartalmazza, magnetronos porlasztással növesztett szén-nitrid rétegek Raman
spektroszkópiai tulajdonságaival, illetve ezen tulajdonságok és az atomi szerkezet
kapcsolatával [113] foglalkozik részletesen. Az alábbiakban a fentebb megadott
cikkekre (elsısorban [39]) és Veres PhD dolgozatára [110] támaszkodva a Raman
spektrumok 1000-1700 cm-1 tartományára vonatkozó, általánosan elfogadott
irodalmat foglalom össze, a gyakorlatban ugyanis a spektrumoknak ezen tartományát
használják fel az amorf szenek és szén-nitridek atomi szerkezetének jellemzésére.
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A szén és szén-nitrid rétegek Raman spektrumának kb. 1000-1700 cm-1 közötti része
túlnyomó részben az sp2-kötött atomhálózatok rezgéseibıl származik. Az sp3-kötések
rezgéseinek Raman-szórási hatáskeresztmetszete kb. 50-szer kisebb, mint az sp2kötéseké, ezért általában nem kimutathatóak a spektrumokban. Az 1000-1700 cm-1
tartomány általában két domináns Raman módus összegére bontható fel, ezeket az
irodalomban általánosan elfogadottan D és G sávnak nevezik. A D sáv a hatszöges
győrők A1g szimmetriájú lélegzı rezgési módusából ered, míg a G sáv a (nem csak
hatszöges) győrők E2g szimmetriájú nyújtó rezgési módusából. Az amorf szenek és
szén-nitridek esetén a D és G módusok kiterjedt sávként (és nem éles vonalként)
jelennek meg a spektrumban, mert a D módus esetén több, eltérı mérető hatszöges
győrőkbıl álló klaszter, illetve a G módus esetén sokféle győrős szerkezető klaszter
együttes gerjesztése alakítja ki a spektrumot, az eltérı mérető és szerkezető
klasztereknek pedig a rezgési frekvenciája is különbözik.
Az amorf szenek Raman spektrumainak bemutatásánál azt a szisztematikus utat
célszerő követni, amely a gyakorlatilag hibamentes grafittól indul, és a mikro-, majd
nanokristályos grafiton keresztül érkezik meg a különbözı, kiterjedt sp2-kötött
klasztereket már nem tartalmazó amorf szenekig (3.8.1 ábra). Mivel az értekezésben
olyan szén és szén-nitrid szerkezetekrıl lesz szó (a kompozit rétegek mátrixa),
amelyekben az atomok nagy része (70-90%-a) sp2-kötött, ezért a gyémánt, illetve a
tetraéderes, avagy gyémántszerő amorf szén Raman tulajdonságaira sem térek ki.
A hibamentesnek tekinthetı grafit (HOPG) Raman spektrumában egyetlen éles csúcs
található, 1580-1582 cm-1-nél, ez a G módus grafitra jellemzı pozíciója (innen a G
sáv elnevezése: G, mint Grafit). A D módus a szimmetriája miatt tiltott, ezért nem
jelenik meg. Amennyiben a grafitban hibahelyek vannak (pl. szemcsehatárok), sérül a
tiltó szimmetria, és megjelenik a D módus, ~1360 cm-1-nél [114]. (A D sáv
elnevezése éppen a kristályhibákkal kapcsolatos megjelenésével kapcsolatos: D, mint
Disorder, azaz rendezetlenség). A szemcsehatárok mennyiségének növelésével, azaz a
szemcseméret csökkenésével a D és G sáv integrális intenzitásának aránya (a
továbbiakban ID/IG) nı, illetve a G sáv Raman eltolódása eltolódik a nagyobb
hullámszámok felé, mivel az egyre kisebb győrős klaszterek, ezesetben a
grafitszemcsék (001) síkjai a kisebb méret miatt nagyobb frekvenciával rezegnek
(3.8.1 ábra, Stage 1). Az ID/IG növekedése, illetve a G sáv pozíciójának nagyobb
hullámszámok felé tolódása egészen a nanokristályos szerkezet eléréséig tart (~nm
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nagyságrendő szemcseméret), az eltolódás kb. 1600 cm-1-nél éri el a maximumát. Az
ennél nagyobb hibasőrőség, fokozódó rendezetlenség már nem a szemcsehatárok
növekvı mennyiségét jelenti, hanem a grafit (001) síkjaiban megjelenı újfajta
hibákat: a hatszöges szerkezetben nemhatszöges győrők jelennek meg (pl. öt- és
hétszögek), melyek az atomsíkok meggörbüléséhez vezetnek. Ezt a fajta,
nanokristályosnak már nem nevezhetı anyagot, melyben görbült atomrétegek is
megjelennek, nevezik „glassy carbon”-nak, azaz üvegszerő szénnek. Az üvegszerő
szén tekinthetı a legjobban rendezett grafitszerő amorf szénnek, olyan értelemben,
hogy gyakorlatilag 100%-ban sp2-kötött, de már nem tekinthetı grafit polikristálynak.
Ez a fajta rendezetlenség már jelentısen csökkenti a hatszöges győrők számát, ami az
ID/IG csökkenéséhez vezet (lévén ID arányos a hatszöges győrők számával), ezzel
párhuzamosan pedig a G csúcs a kisebb hullámszámok felé tolódik. Az eltolódás
egészen 1510 cm-1-ig csökkentheti G pozícióját a hatszöges győrők mennyiségének
csökkenésével (3.8.1 ábra, Stage 2).

3.8.1 ábra
A Raman spektrum szerkezetének
változása a grafit amorfizációja szerint.
A G sáv Raman eltolódása és az ID/IG
arány változása jól korrelál az sp2-kötött
klaszterek atomi szerkezetének
változásával. Az egykristály grafittól a
nanokristályos grafitig a G sáv Raman
eltolódása és az ID/IG nınek (Stage 1), a
további hibahelyek megjelenésével (a
hatszöges győrők mennyiségének
csökkenésével) pedig csökkennek
(Stage 2) [39].

A nitrogén beépülése a többségében szénbıl álló szerkezetbe nem eredményezi újabb,
kísérletileg megfigyelhetı módusok megjelenését, mivel a szén- és nitrogénatomok
tömege nagyon közeli [39]. A nitrogénatomok az sp2-kötésszerkezet megváltoztatásán
keresztül hatnak a Raman spektrum alakjára. Mint a szén-nitridekrıl szóló 2.6
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fejezetben láthattuk, magnetronos porlasztással készített rétegek esetén ~10-30 at%
nitrogén beépülése az sp2-kötött szénbe a fullerénszerő szerkezetek kialakulásának
kedvez: növeli az sp2-kötött klaszterek méretét, a klaszterekben azonban csökkenti a
hatszöges győrők mennyiségét, az atomrétegek közötti sp3-kötések, illetve ötszöges
győrők kialakításával. Ennek megfelelıen a nitrogén beépülése a G sáv kisebb
hullámszámok felé tolódását okozza (1580 cm-1 alá), illetve a tapasztalat szerint a D
sáv ~1360 cm-1-rıl nagyobb hullámszámok (1370-1400 cm-1) felé tolódását [113,
115-123].

3.9

Nanoindentáció

A keménység, mint fizikai tulajdonság, egy nyomás dimenziójú mennyiség, melyet
úgy mérünk, hogy a vizsgált mintára egy annál nagyobb szilárdságú és rugalmas
modulusú (tehát a mérés során rugalmatlanul nem, és rugalmasan is csak
elhanyagolhatóan deformálódó) anyagból készült mérıfejet nyomunk, meghatározott
erıvel és ideig. A nyomóerıt elosztva a minta felületén keletkezı lenyomat
területével megkapjuk a keménységet. A keménység visszavezetése más, alapvetıbb
fizikai tulajdonságokra nem egyszerő feladat. A jelenleg általánosan elfogadott nézet
szerint a keménység közelítıleg egyenesen arányos a minta folyáshatárával
(plasztikusan deformálható anyagokban), illetve a minta nyomószilárdságával (rideg
anyagokban) [10, 124]. A legcélszerőbb azonban a keménységet úgy tekinteni, mint
az egységnyi térfogatú benyomódás létrehozásához szükséges energiát.
Makroszkópikus méretekben régóta ismertek az úgynevezett mélységérzékelıs
(depth-sensing) keménységmérési módszerek, amelyekben a terhelés (az az erı,
amellyel a mérıfejet a mintába nyomják) pontosan, elıre meghatározott program
szerint változtatható, és közben a mérıfej behatolási mélysége is pontosan rögzíthetı
[10, 124]. Ezzel lehetıség nyílik terhelés-benyomódás görbék felvételére. A
nanoindentáció ennek a módszernek a nanométeres benyomódási mélységekre
kidolgozott változata [125-131].
A nanoindentor egy módosított AFM (Atomic Force Microscope, atomerımikroszkóp) berendezésnek tekinthetı, amely az AFM mikroszkópos funkcióin felül
rendelkezik egy gyémánt mérıfejjel is, melyet a mintába lehet nyomni, egy
nanoindentor esetén tipikusan 10 µN és 500 mN közötti erıvel.
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A nanoindentációval a terhelıerı (F) – benyomódási mélység (h) görbék felvételére
van lehetıség, az indentáció leterhelı (dF/dt>0) és visszaterhelı (dF/dt<0)
szakaszában egyaránt. Ezekbıl a görbékbıl a keménységen kívül további fizikai
paraméterek számíthatóak ki, úgymint a rugalmas modulus és a rugalmas relaxáció
(angolul „elastic recovery”) [126]. A keménységmérésen kívül a nano-indentornak
teljesen új üzemmódjai vannak. Lehetıség van arra, hogy a tőt adott erıvel a mintába
nyomva, azt vízszintesen mozgassuk, megadott sebességgel, és közben rögzítsük a
benyomódási mélységet. Ebben az üzemmódban mérhetı a súrlódási együttható, a
karcmélység, karcállóság.
Az általunk használt mérıberendezés egy Micro Materials Nanotest 600 típusú
nanoindentor volt. A keménységmérésekhez Berkovich típusú gyémánt mérıfejet
használtunk (tetraéder alakú fej, melyet az egyik sarkával elıre nyomunk a mintába,
így a benyomat kerülete egy szabályos háromszög). A méréseket állandó legnagyobb
behatolási mélység (50 nm) mellett végeztük, így a behatolási mélység kisebb, mint a
rétegvastagság egynegyede. A súrlódási együttható méréséhez úgynevezett „Sharp
Rockwell” típusú mérıfejet használtunk (kúp alakú fej, kb. 25 µm görbületi sugarú
heggyel). A súrlódási együttható mérésekor a mérıfejet 1 µm/s sebességgel
mozgattuk a mintán, 3 mN függıleges terhelés mellett.
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4.

Eredmények

4.1

A rétegek szerkezete és morfológiája: TEM vizsgálatok

A TEM vizsgálatokat oxidált (100) Si hordozóra növesztett, kb. 250 nm vastagságú,
keresztvékonyított rétegeken hajtottam végre. Mint az a 4.2 fejezetben olvasható, a
rétegek kb. 17 at% nikkelt tartalmaznak, a C-Ni és CNx-Ni rétegek esetén egyaránt.
Elıször a CNx-Ni rétegek szerkezetét és morfológiáját mutatom be, majd kitérek a
CNx-Ni és C-Ni rétegek közötti különbségekre [132, 133].
Az

általunk

növesztett

CNx-Ni

rétegekben

a

legalacsonyabb

növekedési

hımérsékleten, 25oC-n két élesen elkülönülı fázis különböztethetı meg elektrondiffrakcióval, melyek a HRTEM képeken is jól megkülönböztethetıek (4.1.1-4.1.5
ábra).

4.1.1 ábra
25oC-on növesztett CNx-Ni nanokompozit réteg keresztmetszeti képe. A képen
megfigyelhetı a mintákra általában jellemzı szerkezet. Legalul a hordozó (1 0 0) Si
egykristály helyezkedik el. Az ezen lévı, kb. 80 nm vastag homogén, szürke réteg
szintén a hordozóhoz tartozik, ez a Si egykristály felületén lévı oxidréteg. E felett
helyezkedik el az általunk létrehozott nanokompozit réteg. A kép bal oldalán lévı
két hosszabb vonallal jelzett vastagságtartomány az átmeneti réteg. Ennek elsı 10
nm-ében nem látható kristályos rendezıdés. A kristályos oszlopok nem a hordozóra
merılegesen állnak (ld. a rétegen átmenı dılt vonalat).
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A 4.1.1 ábrán egy 25oC-on növesztett CNx-Ni réteg keresztmetszeti képe látható. A
szerkezet oszlopos. A sötét kontrasztú területek nikkelben gazdag szemcséknek
felelnek meg, míg a többségben lévı, tehát a mátrixnak megfelelı világos kontrasztú
területeken a szén dominál (az elemek hozzárendelése a sötét és világos kontrasztú
területekhez a HRTEM képek, az elektron-diffrakciós és EELS eredmények alapján
történt). A nikkelben gazdag oszlopok a hordozó normálisával közel párhuzamosan
elnyújtott alakúak. Laterális méretük 10-15 nm, a növekedési irányban mért
magasságuk 20-120 nm között van. A nikkelben gazdag szemcséket hasonló mérető
szénben gazdag mátrix választja el egymástól.

4.1.2 ábra
25oC-on növesztett CNx-Ni nanokompozit réteg sötét látóterő keresztmetszeti képe.
Az átmeneti réteget vonalak jelzik a bal oldalon.

63

A sötétebb tónusú, nikkelben gazdag szemcsékben jól látható a rácskép (4.1.4 ábra),
ezek tehát kristályosak. A sötét látóterő képen (4.1.2 ábra) és a nagyfelbontású
képeken (4.1.3 és 4.1.4 ábra) jól látszik, hogy a kristályos térfogatok nem egy-egy
kristályszemcsébıl, hanem sok apró szemcsébıl állnak össze, melyeket minden
irányban a mátrix vékony sávjai (0-2 nm) választanak el egymástól. A szemcsék
alakja és mérete változatos, a laterális átmérı 3-15 nm között van, a szemcsék
növekedési irányban mért magassága pedig kb. 3-25 nm. A nagyobb laterális mérető
szemcsék általában a növekedési irányban elnyújtottak, ebben az irányban méretük
nagyobb, mint laterális irányban. Ezek a szemcsék alakítják ki a réteg oszlopos
morfológiáját. A mátrix vastagsága erısen változó. Az egy nagy, vagy több kisebb
kristályos szemcsébıl álló, ~15 nm laterális átmérıjő oszlopok között a mátrix
viszonylag vastag, akár 10-15 nm is lehet, míg a 3-5 nm átmérıjő kristáyszemcsék
között egészen vékony, 1-2 nm.
A kristályszemcsék általában nem a hordozón állnak, a kristályos szemcsék
növekedési irányban mért mérete általában jóval kisebb, mint a réteg vastagsága, és az
egymás felett elhelyezkedı kristályszemcséket is a mátrix választja el. A réteg
morfológiája tehát szigorúan véve nem oszlopos.

4.1.3 ábra
25oC-on növesztett CNx-Ni nanokompozit réteg nagyfelbontású keresztmetszeti képe.
A bekeretezett terület nagyítása a következı, 4.1.4 ábrán látható.
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A szemcsékbıl álló oszlopok a hordozó normálisától eltérı irányban, kb. 12-13o-kal
megdılve nıttek (4.1.1 ábra, a rétegen átmenı dılt vonallal jelezve). Ez arra utal,
hogy a réteg növekedése ballisztikus növekedéssel ment végbe [47].
A réteg alsó, kb. 25 nm vastag része szerkezetében alapvetıen különbözik a réteg
többi részétıl (4.1.1 és 4.1.2 ábra). Ez az átmeneti réteg két részre osztható. A
hordozón lévı legalsó, kb. 10 nm vastag rétegrész kontrasztja homogén (4.1.1 ábra),
és világosabb a felette lévı részekénél (a 4.1.2 ábrán sötétebb), tehát hiányzik a
kristályos szemcsékre jellemzı diffrakciós kontraszt. Itt tehát kristályos szemcsék
még nem alakulnak ki. A következı, kb. 15 nm vastag rétegrészben már megjelenik a
diffrakciós kontraszt: nanométeres sötét pöttyök, melyek ezt a részt sötétebb
kontrasztúra változtatják a 4.1.1 ábrán, illetve világos pöttyök a 4.1.2 ábrán. Ennél a

4.1.4 ábra
25oC-on növesztett CNx-Ni nanokompozit réteg nagyfelbontású keresztmetszeti képe.
Kinagyított részlet az elızı, 4.1.3 ábráról. A (sötét tónusú) diszperz fázis rácsképe jól
látható. Szaggatott vonalak jelölik a vékony mátrix-sávokat, melyek a ~ 5 nm
átmérıjő kristályos szemcséket elválasztják.
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rétegvastagságnál jelenik meg a kristályos Ni3C fázis. A több nanométeres laterális
mérető kristályszemcsék pedig csak kb. 25 nm rétegvastagság felett jelennek meg. Az
átmeneti réteg jelenléte a késleltetett magképzıdés folyamatával magyarázható [57].
A hordozón az amorf szén-nitrid magképzıdése lezajlik, és 25oC-on az adott
atomsugár-összetétel mellett nincs elég nikkel-adatom ahhoz, hogy kristályos Ni3C
szemcsék alakuljanak ki. Ennek egyik lehetséges oka az, hogy ezen a hımérsékleten a
Ni3C csírák nagyon sőrőn vannak a hordozón a kis nikkel adatom-mozgékonyság
miatt, így kritikus mérető magok, stabil szemcsék nem tudnak kialakulni. A csírák
egy része folyadékszerő koaleszcenciával úszhat a hordozón növekvı szén-nitrid
tetején, míg a nikkel-koncentráció el nem éri azt az értéket, aminél bekövetkezik a
Ni3C késleltetett magképzıdése. A réteg növekedése az elsı ~10 nm vastagságban
tehát lényegében a mátrix ballisztikus növekedésén és a Ni3C csírák folyadékszerő
koaleszcenciáján keresztül valósul meg.

A réteg diffrakciós képe a 4.1.5 ábrán látható. Hét, polikristályos anyagtól származó
győrő és egy erısen anizotróp, amorf anyagtól származó belsı győrő ismerhetı fel a
képen. A győrők a hexagonális Ni3C nikkel-karbid metastabil fázis vonalaival
azonosíthatóak, az indexelés a 2.7.3, illetve 2.7.4 ábrán bemutatott JCPDS kártyák
adataival összhangban végezhetı el.
Az anizotróp belsı győrő 0,35±0,02 nm-es térbeli távolságnak felel meg. Ez a győrő a
Ni3C jelenlétébıl nem vezethetı le, tehát ez a mátrixra jellemzı. A 0,35 nm a mérés
hibáján belül megegyezik a grafitban lévı kovalensen kötött szénrétegek d002=0,335
nm távolságával, illetve a szén és szén-nitrid rétegek fullerénszerő struktúráiban mért
0,35 nm-es rétegtávolsággal (2.3 és 2.6 fejezet, [22, 43]). Ennek a belsı győrőnek a
megléte tehát azt jelenti, hogy a mátrix nem teljesen rendezetlen. A mátrixban az
atomok egy része a grafénhoz hasonló atomrétegekbe rendezett.
Az anizotróp győrő szélességének (FWHM) és a győrő direkt nyalábtól mért
távolságának hányadosa 0,15-0,2. Ez igen jelentıs kiszélesedés, amely elsısorban a
rétegesen rendezett tartományok igen kis méretébıl adódik. A Debye-Scherrer
egyenletbıl számítva ez a méret kb. 1,5-2,5 nm.
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4.1.5 ábra
25oC-on növesztett
CNx-Ni nanokompozit
réteg diffrakciós képe.
A legbelsı, amorf
diffrakciós győrő a
grafit (002) vonalaként
indexelhetı.

A diffrakciós kép alapján kimutatott atomrétegeknek láthatónak kell lenniük a
HRTEM felvételeken is. A 4.1.3 ábrán látott területet nagyobb felbontásban
átvizsgálva valóban találhatunk ilyen területeket (4.1.6 ábra). A mátrix réteges
rendezıdése részleges, csak a mátrix egy kis térfogathányadában figyelhetı meg,
általában a Ni3C szemcsék közelében. A mátrix nagyobb része teljesen amorf. A
rétegek tökéletlenek, a rétegek vonalai csak 1-2 nm hosszan követhetıek folytonosan.
A rétegek vonalai görbék, sok esetben metszik egymást. Ez a kép megfelel a tiszta
fullerénszerő CNx rétegek képeinek (2.6 fejezet). A rendezıdött térfogatokat 1-2 nm
átmérıjő grafénszerő rétegdarabok, kétdimenziós klaszterek alkotják, melyeket a
beépülı nitrogénatomok meghajlítanak, a 2.6 fejezetben leírt mechanizmus révén.
Ugyanez a mechanizmus vezet a kétdimenziós klaszterek elágazásához is – egy-egy
klaszter a nitrogénatomok beépülése által létrejött sp3-kötésekkel összekapcsolódhat
egy vele párhuzamosan futó másik klaszterrel. A CNx mátrixban mért rétegtávolság
0,35 nm, tehát hibahatáron belül megegyezik a grafitban mérhetı grafénrétegtávolsággal. Ez a távolság a görbült atomrétegekre is jellemzı, ugyanez a távolság
jelenik meg a többrétegő fullerénekben, többfalú nanocsövekben is (2.6 fejezet, [22,
43]).
Az amorf diffrakciós győrő (4.1.5 ábra, „grafit 002” vonal) erıs anizotrópiája arra
utal, hogy a grafénszerően rendezett klaszterek irányeloszlása nem egyenletes, hanem
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felületnormálisa merıleges a hordozó normálisára.
A 4.1.7 ábrán egy 120oC-on növesztett CNx-Ni réteg keresztmetszete látható. A
morfológia a 25oC-on növesztett réteghez képest megváltozik. Az ott látható (4.1.14.1.4 ábrák), apróbb szemcsékbıl álló, általában a növekedési irányban elnyúlt
kristályos oszlopok helyett kerekdedebb, laterális irányban szélesebb szemcsék
alakulnak ki (4.1.7 és 4.1.8 ábra), melyek mérete itt is igen változatos. A szemcsék
mérete laterális irányban kissé megnı a 25oC-on nıtt mintához képest (5-15 nm a 310 nm-rel szemben), növekedési irányban mért magasságuk pedig hasonló a 25oC-on
növesztett réteg szemcsemagasságához, 20 nm körüli.
A szemcsék egy része elágazóan, V alakban nıtt. Különösen jól látható ez a
nagyfelbontású keresztmetszeti képen (4.1.9 ábra). A V alakban, dendritszerően növı
szemcsék szárainak átmérıje kb. 5-15 nm. A V alakú szemcsék szárait a mátrix
választja el, a szárak között a mátrixon általában újabb, a növekedési irányban
szélesedı szemcse alakul ki. Az új szemcse alja és az elızı szemcse felsı felülete
között a mátrix 2-5 nm vastag.
A nem elágazó szemcsék teljesen párhuzamosan nınek a hordozó normálisával, a
25oC-on növesztett rétegek dılt szemcséivel szemben 120oC-on növesztett rétegben
nincsenek dılt oszlopok. Ez arra utal, hogy 120oC-on a megnövekedett adatommozgékonyság miatt a ballisztikus növekedési hatások erısen gyengülnek.
Lényeges különbség van a 120oC-n és a 25oC-n növesztett rétegek alja között is (4.1.7
iletve 4.1.1 ábra). Míg a 25oC-n növesztett rétegben egy kb. 25 nm vastag, az elsı 10
nm-en gyakorlatilag amorfnak tekinthetı szén-nitrid+nikkel átmeneti réteggel indul a
növekedés, addig a 120oC-n növesztett minta egy 10 nm vastag átmeneti réteggel
indul, mely oszlopos morfológiájú. Az elágazó növekedés ezen átmeneti réteg felett
alakul ki. A réteg aljának, az átmeneti rétegnek a megváltozása arra utal, hogy
megváltozik a Ni3C magképzıdésének mechanizmusa. A Ni3C magképzıdéséhez
szükséges nikkelmennyiség már a hordozón rendelkezésre áll, ami a felszínre érkezı
atomok arányának változatlansága mellett csak úgy lehetséges, hogy – szemben a
25oC-n növesztett réteg esetével – a nikkel adatomok nagyobb mozgékonysága révén
az egyes Ni3C csírák olyan nagy területrıl győjthetnek be nikkelatomokat, hogy
bekövetkezhet a Ni3C magképzıdése a hordozón.
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4.1.6 ábra
25oC-on növesztett CNx-Ni nanokompozit réteg mátrixának HRTEM képei.
A felsı két képkockán a mátrix nem rendezett, az alsó három képen réteges
rendezıdés látható. A diszperz fázis rácsa minden képen látható. A nyilak a
növekedési irányt jelzik.
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4.1.7 ábra
o

120 C-on növesztett CNx-Ni nanokompozit réteg keresztmetszeti képe.
Az átmeneti réteget vonalak jelölik.
(Az amorf SiO2 hordozó ezen a képen nem ad kontrasztot.)

4.1.8 ábra
o

120 C-on növesztett CNx-Ni nanokompozit réteg sötét látóterő keresztmetszeti képe.
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4.1.9 ábra
120oC-on növesztett CNx-Ni nanokompozit réteg nagyfelbontású keresztmetszeti
képe.
A CNx mátrix a 25oC-on növesztett réteg mátrixához hasonló. A réteg diffrakciós
képe megfelel a 4.1.5 ábrán lévınek. A kristályos fázis itt is Ni3C-ként azonosítható.
A 25 és 120oC-n növesztett rétegek morfológiájának kialakulása az alábbiak szerint
magyarázható. Ezen növekedési hımérsékleteken a nanokompozit rétegben két fázis
nı idıben párhuzamosan: az amorf szén-nitrid és a kristályos Ni3C.
A hordozóra érkezı atomokból kb. 8-9 atom épül be a rétegbe másodpercenként és
négyzetnanométerenként, ennek kb. egyötöde nikkelatom (lásd az összetételrıl szóló
4.2 fejezetet). Ez nagyon alacsony növekedési sebességet jelent (kb. 4-5 másodperc
alatt épül fel egy teljes monoréteg), azaz az adatomoknak viszonylag sok,
másodpercnyi idejük van arra, hogy a réteg felszínén bolyongjanak, mielıtt a további
beérkezı atomok eltemetik ıket. A rétegépülés modelljének megalkotásához elıször
számba kell venni a lehetséges diffúziós folyamatokat.

I. Szén és nitrogén diffúziója a szén-nitrid mátrix felületén. A mátrix amorf, tehát a
szén- (és nitrogén-) atomok a szén-nitrid felületen nem rendelkeznek elegendı
mozgékonysággal ahhoz, hogy hosszú távon rendezett szerkezet alakuljon ki a
mátrixban. A szén- és nitrogénatomok a mátrix felületére érkezve kovalens kötéssel
azonnal beépülnek a mátrixba, tovább nem változtatják helyüket, így amorf szerkezet
alakul ki. Más a helyzet a Ni3C szemcsék felszínének közelében. Ott (megfelelıen
magas hımérsékleten) a szén- és nitrogénatomok kölcsönhatása a fémes Ni3C fázissal
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módosíthatja a mátrixban kialakuló szerkezetet egy kétdimenziós,

réteges

rendezettség irányába, oly módon, hogy a fémes fázis felülete nukleációs helyként
szolgál valamilyen grafénszerő fázis számára – a HRTEM felvételeken látott
kétdimenziós klaszterek valószínőleg grafénszerő szerkezetek (4.1.6 ábra).
II. A nikkel, szén és nitrogén diffúziója a Ni3C felületén. A Ni3C kristályos voltából
következik, hogy a nikkel-, szén- és nitrogénatomok mozgékonysága a Ni3C
felületeken már szobahımérsékleten is elegendı a kristályos szerkezet kialakításához.
A 10 nm körüli laterális mérető szemcsék jelenléte arra utal, hogy a Ni3C szemcsék
felületén a Ni adatomok jelentıs, nanométeres nagyságrendő távolságra képesek
eljutni a betemetıdés elıtt
A szén nikkelen történı diffúziójának aktivációs energiája ismert: 0,3 eV (±0,1 eV)
[134, 135]. Feltételezve, hogy a Ni3C felületen hasonló a szén és nitrogén adatommozgás aktivációs energiája (ezekre nem találtam irodalmi adatot), arra jutunk, hogy
szobahımérsékleten, kereken 1 s mozgási idı mellett a szén adatomok felületi
diffúziós úthosszának várható értéke,

Dt a mikrométer nagyságrendjében van.

Eszerint a szén és nitrogén adatomok olyan gyorsan mozognak a Ni3C felületén, hogy
a réteg épülése közben általában el tudják hagyni a kristályos szemcsék felületét, és az
azok közötti mátrixot építik. Ennek a diffúziós mechanizmusnak tulajdonítható tehát
az, hogy a réteg kompozit struktúrájú lesz – a szénatomok (és nitrogénatomok) gyors
diffúziója a Ni3C felületeken lehetıvé teszi a felesleges szén- és nitrogénatomok
szegregációját.
III. Nikkel diffúziója a szén-nitrid felületen. Ennek a mozgásnak az aktivációs
energiája nem ismert. A réteg szerkezete alapján azonban eldönthetı, hogy ez a
folyamat mőködik-e vagy sem 25oC-on.
A morfológia, a diffrakciós képen a szemcseorientációk egyenletes eloszlása egyaránt
arra utalnak, hogy a Ni3C növekedése nem versengı növekedés, tehát a réteg
felületén, 25oC-on a nikkelatomok általában nem tudnak felületi diffúzióval egyik
szemcsérıl a másikra átjutni. Ennek két oka lehet. Az elsı lehetıség, hogy a
nikkelatomok a réteg felületén sehol nem eléggé mozgékonyak. A második lehetıség,
hogy a nikkel adatomok mozgékonyak a Ni3C szemcsék felületén, de nem tudnak
átjutni a szemcsék közötti mátrix felületén.
Az elsı lehetıséget a II. pont szerint kizárhatjuk. Ebbıl azonnal következik, hogy a
nikkel adatomok nem tudnak átjutni egyik Ni3C szemcsérıl a másikra. Ez nem azt
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jelenti, hogy a szén-nitrid felületen elhanyagolhatóan kicsi a nikkel adatomok
mozgékonysága, csupán azt, hogy a Ni3C szemcsék felületérıl általában nem képesek
átlépni a mátrix felületére. Ha figyelembe vesszük, hogy a Ni adatom felületi kötési
energiája nagyobb a Ni3C felületén, mint a szén-nitriden, akkor látjuk, hogy a Ni
adatom Ni3C felületrıl szén-nitrid felületre történı átlépésének aktivációs
energiájában megjelenik ez az energiakülönbség. Ez ahhoz vezet, hogy a Ni3C
felületrıl a szén-nitridre történı átlépés nehéz lesz a nikkel adatom számára, a szénnitrid felületrıl a Ni3C felületre való átlépés viszont könnyő. A mátrix-Ni3C
felülethatár tehát egyenirányítja a nikkel adatomok mozgását, a Ni3C nyelıként
viselkedik a Ni adatomok számára.

A diffúziós folyamatok ismeretében nekiláthatunk a rétegépülési alapfolyamatok
konstrukciójának. A réteg elsı néhány nanométerének növekedése során lezajlik a
fázisok kialakulása, az elsıdleges magképzıdés, amorf szén-nitriddel (mátrix)
elválasztott Ni3C magok (diszperz fázis) jönnek létre. A további atomok ezek
felületére érkeznek. A mátrixra érkezı szén és nitrogénatomok nagyon kis
mozgékonyságuk miatt többnyire azonnal beépülnek a mátrixba. A mátrixra érkezı
nikkelatomok kis véges mozgékonysággal rendelkeznek, többségük eljut egy közeli
Ni3C szemcse felületére. A nikkelatomok egy kis része azonban nem képes elhagyni a
szén felületét, és újabb Ni3C csírát hoz létre. Ez azt jelenti, hogy a mátrixon létrejön a
Ni3C ismételt magképzıdése.
A Ni3C felületekre érkezı szén és nitrogénatomok mozgékonysága nagy, túlnyomó
részük elhagyhatja a Ni3C szemcsék felületét. A szemcsék felületén bolyongva ezek
az adatomok elérik a szemcse körüli mátrixot, és ott (lévén a mozgékonyság a
kovalens kötés miatt kicsi) megállnak, egy a réteg felszínébıl a növekedési irányban
kiálló peremet képezve a Ni3C szemcse felülete körül. Ez a perem a továbbiakban
akadályozza az adatomok távozását a Ni3C szemcsék felületérıl, illetve tovább
nehezíti a nikkel adatomok bejutását a mátrixról a Ni3C szemcsék felületére.
A Ni3C szemcsék felületének szélein kialakuló kiálló mátrix-perem egy további
morfológiai jelenség kialakulásához vezet. A perem nyelıként viselkedik a Ni3C
szemcsék felületére érkezı szén és nitrogénatomok számára. A szemcse felületén
bolyongó szén és nitrogén adatomok folyamatosan érkeznek a peremhez, és ott
azonnal odakötnek. Emiatt a perem épülése fıleg a Ni3C szemcse felületének belseje
felé mutat, a perem a réteg vastagságának növekedésével benıheti a szemcse felületét.
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A mátrixnak ez a betemetı növekedése a Ni3C szemcsék teljes lezáródásához
vezethet. A lezáródás mindig együtt jár a Ni3C ismételt magképzıdésével a
kiszélesedı mátrix felületén, és az újonnan keletkezett szemcsék kezdetben laterálisan
szélesedı növekedésével.
A 25oC-on növesztett réteg morfológiája a fenti mechanizmusok segítségével
megmagyarázható. A réteg alján lévı, kb. 25 nm vastag átmeneti réteg azt mutatja,
hogy a

Ni3C

fázis

nem

magképzıdik

a

hordozón,

csak

egy nagyobb

rétegvastagságnál. A hordozón a többségben lévı szén és nitrogén adatomokból
amorf szén-nitrid kezd nıni (ballisztikusan), mely nem oldja, nem képes beépíteni a
kisebbségben lévı nikkelatomokat. Így a nikkel adatomok a réteg növekedése során
folyamatosan szegregálódnak, és úsznak a növekvı szén-nitrid réteg tetején,
miközben koncentrációjuk a felszínen folyamatosan nı. A réteg legalsó, 10 nm vastag
része tehát gyakorlatilag tiszta szén-nitrid, és nem tartalmaz kristályos Ni3C-t. Kb. 10
nm rétegvastagságnál a nikkel adatomok mennyisége eléri azt a szintet, ami elegendı
a Ni3C magok kialakulásához, bekövetkezik a Ni3C elsı, késleltetett magképzıdése.
A Ni3C késleltetett magképzıdése után a réteg növekedése megváltozik: a szén-nitrid
tisztán ballisztikus növekedését a szén-nitrid felületen folyó nikkel, és a Ni3C
felületeken lezajló szén és nitrogén adatom-mozgás (felületi diffúzió), szilárd fázisok
felületén zajló szegregáció egészíti ki. A morfológiát a mátrix betemetı növekedése
és a Ni3C ismételt magképzıdése alakítja ki. Az így kialakult morfológia hasonlít az
egyfázisú rétegek SZM-jében látott I. Zónához, illetve a kétfázisú rétegek SZM-jében
látott III. Zónához (2.8 fejezet): a kristályos fázis nanométeres laterális átmérıjő, a
növekedési irányban elnyújtott szemcsékbıl áll, melyek a ballisztikus növekedés
hatásait mutatják. A szemcsék növekedési iránybeli méretét a mátrix betemetı
növekedése határozza meg.
A növekedési hımérsékletet 120oC-re emelve a morfológia jelentısen megváltozik.
Ez a változás a megnövelt növekedési hımérséklettel járó megnövekedett adatommozgékonyságra, valamint a nanokompozit növekedését irányító különbözı diffúziós
folyamatok megváltozott viszonyára vezethetı vissza. Ez utóbbi konkrétabban annyit
jelent, hogy a különbözı adatom-mozgékonyságok (felületi diffúziós sebességek)
egymáshoz mért aránya a növekedési hımérséklet növelésével megváltozik. A
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folyamatoknak
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folyamatokhoz mért relatív sebessége megnı.
A felületi diffúziós állandók növekedése ahhoz vezet, hogy a Ni3C magképzıdése a
rétegépülés legelsı fázisában, a hordozón zajlik le, és a jellemzı laterális
szemcseméret már a réteg legalsó 10 nm-nyi vastagságában kialakul. A megnövelt
növekedési hımérséklet miatt az adatomok mozgékonysága (elsısorban a nikkelé) a
hordozón megnı, megváltozik a rétegépülés mechanizmusa. Az irodalomból tudjuk
(2.4 és 2.6 fejezet), hogy 100oC növekedési hımérséklet felett az amorf szén-nitrid
növekedési mechanizmusa megváltozik, a rétegek porozitása csökken, tehát a
ballisztikus növekedést egy kis véges mozgékonyságot feltételezı szigetes növekedés
váltja fel. A felületre érkezı atomok nem monorétegenként kezdik felépíteni a réteget,
hanem elkülönülı, háromdimenziós szigetekként. Ez lehetıséget teremt arra, hogy a
szén és a nikkel már a hordozón külön szigetekbe szegregálódjon, így a Ni3C
magképzıdése gyakorlatilag a hordozón lezajlik. A megnövekedett adatommozgékonyság miatt a területegységre jutó Ni3C szemcsék száma csökken. A
szemcsék átlagos laterális átmérıje megnı, ezzel együtt pedig a mátrix vastagsága is
arányosan növekszik. Belátható, hogy a mátrix betemetı növekedésébıl adódó,
növekedési irányban mért átlagos szemcsemagasság nem változik. Tegyük fel, hogy
két különbözı rétegünk van (azonos összetétellel). Az egyik réteg egységnyi, a másik
réteg D (>1) átmérıjő Ni3C szemcséket tartalmaz. Az egységnyi átmérıjő
szemcsékhez képest a D átmérıjő szemcsék felülete (~D2) D-szer nagyobb a
kerületükhöz (~D) viszonyítva, ezért adott számú (Ni-, C-, N-) adatom beépülése
során (azaz a réteg vastagságának kis (∆d<<D) növelése során) a kerületen lévı
mátrixperem egy adott hosszegységére D-szer több adatom érkezik, tehát a réteg adott
vastagsággal történı megnövelése során a D átmérıjő szemcse felületén a perem Dvel arányos mértékben szélesedik. Eszerint tehát a szemcsék betemetıdése átlagosan
ugyanolyan

szemcsemagasságnál

hımérséklettıl.

A

diffúziós

következik

sebességek

be,

függetlenül

növekedési

a

növekedési

hımérsékletbıl

eredı

változásaival tehát megmagyarázható a szemcsék átlagos laterális méretének
növekedése, a mátrix betemetı növekedési mechanizmusával pedig a növekedési
irányban mért szemcseméret változatlansága. Nem kapunk viszont magyarázatot a V
alakban, dendritszerően növı szemcsék megjelenésére (4.1.7-4.1.9 ábra).
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A dendritszerően elágazó növekedés a szén-nitrid mátrixnak a Ni3C szemcsék
felületén bekövetkezı ismételt magképzıdésével magyarázható. A betemetıdı Ni3C
szemcsék mellett kiszélesedve növı Ni3C szemcsék felületén megjelenhet a mátrix
magja, mely nyelıként viselkedik a szén és nitrogén adatomok számára. A szemcse
felületén kialakult mátrixmag ezzel késlelteti az adott szemcsét lezárni igyekvı
mátrixperem kialakulását, és fokozza a laterális irányba, elágazóan történı
növekedést. Így a szemcse laterális irányban gyors növekedésnek indul, és
dendritszerően ágakra szakad (4.1.9 ábra). Az ágakon, mivel kisebb átmérıjőek az
ıket szülı szemcséknél, nem következik be a mátrix újabb magképzıdése. Az ágakat
általában a mátrix betemetı növekedése zárja le.
A 25 és 120oC-n növesztett rétegek morfológiája közötti leglényegesebb különbséget,
a Ni3C szemcsék elágazó növekedését tehát a szén-nitrid mátrix ismételt
magképzıdésével lehet megmagyarázni. Nyilvánvaló, hogy ez a folyamat annak
következménye, hogy a szén és nitrogén adatomok nem tudják elhagyni a szemcsék
felületét. Nem adható azonban egyértelmő válasz arra, hogy a mátrix ismételt
magképzıdése a Ni3C felületeken miért csak a 25oC-nál magasabb növekedési
hımérsékleten következik be. Kétféle magyarázat is lehetséges. Az egyik a diffúziós
folyamatok sebességének megváltozására alapozható. A Ni3C szemcsék átlagos
laterális átmérıjét a Ni3C magok térbeli sőrősége (felületi sőrősége) határozza meg.
Mint láttuk, a Ni3C magképzıdése eltérı módon zajlik le 120oC-n, nagyobb laterális
szemcseméret kialakulásával, illetve a legalsó átmeneti réteg morfológiájának
megváltozásával. Lehetséges, hogy a laterális szemcseméret megnövekedése nagyobb
mértékő, mint a szén és nitrogén Ni3C felületen történı diffúziójának felgyorsulása.
Ez valószínő, mivel a Ni3C térbeli magsőrőségének kialakulásában a nikkel adatomok
felületi diffúziója fontos szerepet játszik. Ez 25oC-n sokkal lassabb folyamat, mint a
szén és nitrogén diffúziója a Ni3C felületen, tehát a hımérséklet emelésével a
sebessége gyorsabban nı. A relatíve lassúvá váló szén-, illetve nitrogén-diffúzió
önmagában is megmagyarázhatja a mátrix ismételt magképzıdését.
A másik lehetséges magyarázat szerint a megnövelt növekedési hımérséklettel járó
többletszennyezés (vízgız, így oxigén és hidrogén beépülése a rétegbe) lassítja le a
szén és nitrogén diffúzióját a Ni3C felszíneken. Akár a Ni3C felületek oxidációja, akár
a plazmában vagy a réteg felszínén keletkezı C-O, C-H, C-OH csoportok lassíthatják
a kristályos szemcsék felületén történı adatommozgást, a szén-nitrid ismételt
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magképzıdését okozva. A kísérleti lehetıségek (a tökéletesen szennyezésmentes
növesztı-berendezés hiánya) nem teszik lehetıvé a döntést a két alternatíva között.

4.1.10 ábra
200oC-on növesztett CNx-Ni nanokompozit réteg keresztmetszeti képe.
A növekedési hımérséklet további növelésével, egészen 300oC-ig, a fenti folyamatok
erısödnek, mint ezt a felvételek tanúsítják (4.1.10 és 4.1.11 ábra). A szemcseméret
laterális irányban nı, a növekedési irányban viszont alig változik. Az elágazó
növekedés egészen 300oC növekedési hımérsékletig megmarad, és újabb növekedési
mechanizmusok nem jutnak szerephez. A növekedési hımérséklet változásával
azonban a különbözı növekedési mechanizmusok változó súllyal esnek latba, ami
egyes morfológiai jellemzıket elıtérbe hozhat. Erre példa a 300oC-on nıtt rétegben a
kristályos szemcsék közötti, a mátrix által kitöltött gömbszerő térfogatok keletkezése
(4.1.11 ábra). Egyes Ni3C szemcsék oldalán vagy tetején a mátrix ismételt
magképzıdése folytán, a kristályszemcse elágazó növekedésével párhuzamosan
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egészen kerekded, közel gömb alakú mátrix-térfogatok jönnek létre. Ezeket a
térfogatokat felülrıl nem a Ni3C ismételt magképzıdése, azaz új kristályos szemcse
képzıdése zárja le, hanem a szóbanforgó kristályszemcse ágainak összezárulása. Ez
tekinthetı a kristályos fázis mátrixot betemetı növekedésének is.

4.1.11 ábra
300oC-on növesztett CNx-Ni nanokompozit réteg keresztmetszeti képei. A bal oldali
nagyobb képen egy nagyfelbontású részlet mutatja, hogy a szemcsék közötti nagyobb
mátrixtérfogatban réteges rendezettségre utaló jel nem látható.
A növekedési hımérséklet további emelésekor, 400oC körül (400±50oC), a rétegek
szerkezetében újabb jelentıs változás következik be. Az elektron-diffrakciós kép
(4.1.12 ábra) polikristályos fázisból származó része megváltozik, a győrők már nem
hexagonális Ni3C-ként, hanem fcc nikkelként indexelhetıek (a 4.1.12 ábrán egy
800oC-n készült réteg diffrakciós képe látható). 400 és 800oC növekedési
hımérsékletek között, azaz vizsgálataink felsı hımérséklethatáráig a diszperz fázis
fcc nikkelként azonosítható. A Ni3C fázis 400oC növekedési hımérséklet felett tehát
nem alakul ki elektron-diffrakcióval kimutatható mennyiségben a nanokompozit
rétegekben sem, ezen hımérséklet felett a nikkel és a szén (illetve a nikkel és a
nitrogén) szegregációja teljessé válik. A rétegben a nikkelnek egyensúlyi, stabil fázisa
alakul ki. A Ni3C jelenléte azonban nem zárható ki teljesen.
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4.1.12 ábra
800oC-on növesztett
CNx-Ni nanokompozit
réteg diffrakciós képe.

600-800oC növekedési hımérsékleteken a morfológia is jelentısen megváltozik. A
szemcseméret eloszlása két, erısen eltérı méret (~ 10 nm és ~100 nm) körül
koncentrálódik, úgynevezett bimodális szemcsenövekedés jön létre [136, 137] (4.1.13
ábra), ami arra utal, hogy a réteg növekedésében újabb mechanizmus jut szerephez. A
600oC-nál alacsonyabb hımérsékleten növesztett rétegek morfológiájának kialakulása
(a nikkelt tartalmazó kristályos fázis magképzıdését követıen) felületi diffúziós
mechanizmusokkal teljesen megmagyarázható. A 4.1.13 ábrán egy 600oC-on
növesztett réteg keresztmetszeti képe látható. A réteg alsó, kb. 50-80 nm vastag
részében a térfogat nagy részét a mátrix tölti ki, ebbe pedig egymástól 20-30 nm
távolságra igen apró, jellemzıen kb. 10 nm átmérıjő globuláris nikkelszemcsék
vannak beágyazva. Ebben a rétegrészben a nikkeltartalom jóval kisebb az egész
rétegre jellemzı átlagnál (~5 at%, szemben az átlagos ~17at%-kal, ld. a 4.2 fejezetet).
Az 50-80 nm vastag alsó rész felett a réteg alapvetıen eltérı morfológiájú: ezt a részt
igen nagy, jellemzıen 100 nm átmérıjő globuláris nikkelszemcsék alkotják. Egyes
szemcsék teteje sík lappal vagy lapokkal határolt, ami a folyadék fázisból dermedéssel
kialakult szemcsealakra jellemzı. Ebben a felsı rétegrészben a nikkeltartalom az
átlagosnál nagyobb. Ilyen morfológiát szén-alumínium kompozit rétegekben is
találtak [136, 137]. Ezekben az esetekben, amikor a rétegeket kellıen nagy, 1000 nm-t
is elérı vastagságúra növesztették meg, a diszperz fázisban szegényebb rétegrész és a
nagy szemcséket tartalmazó, a diszperz fázisban gazdagabb rétegrész periodikusan
váltogatja egymást a növekedési irány mentén [136, 137].
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4.1.13 ábra
o

600 C-on növesztett CNx-Ni nanokompozit réteg keresztmetszeti képe.

4.1.14 ábra
800oC-on növesztett C-Ni nanokompozit réteg keresztmetszeti képei: balra a világos
látóterő, jobbra a sötét látóterő felvétel ugyanarról a területrıl.

Ennek a morfológiának a kialakulása az alábbi modellel magyarázható. A szóban
forgó magas (600-800oC) növekedési hımérséklet mellett a hordozón a szén-nitrid
továbbra is amorf, szilárd anyagként kondenzálódik, a nikkel viszont még nem képez
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szilárd magokat. A növekvı szén-nitrid felületen nanométeres mérető nikkel
folyadékcseppek képzıdnek, a réteg felületére érkezı nikkel adatomok ezeket a
cseppeket táplálják. A cseppek felszínére érkezı szén és nitrogén adatomok a cseppek
felszínén végbemenı gyors diffúzióval a cseppek mellett vagy alatt lévı mátrixhoz
csatlakoznak. Ily módon a növekvı mátrix a nikkelcseppeket a növekedési irányban
tolja maga elıtt. A cseppek folyadékszerő koaleszcenciával összenıhetnek, egyre
nagyobb cseppeket alakítva ki. A mátrix a betemetı növekedése során bezárhat egyes
kis mérető (~10 nm vagy kisebb átmérıjő) cseppeket, melyek közelében nem nıtt
másik csepp, mellyel a koaleszcencia révén egyesülhetnének. Lehetséges az is, hogy
ezek a bezárt szemcsék Ni3C szemcsék. A más cseppektıl elszigetelt nikkelcseppben
a széntartalom annyira megnıhet, hogy (a magas hımérséklet ellenére) bekövetkezik
benne a Ni3C magképzıdése, és kialakul egy szilárd Ni3C szemcse (azaz a Ni3C
magképzıdési hımérséklete alacsonyabb az fcc nikkelénél). A szilárd fázis
kialakulásával lehetıvé válik a magányos szemcse betemetıdése. A réteg alsó 50-80
nm-es vastagsága ezen a módon alakul ki. Más nikkelcseppek a koaleszcencia révén
egyre nagyobb cseppekbe győlnek, és a réteg növekedése során mindvégig a réteg
tetején foglalnak helyet. Mindezek a folyamatok addig tartanak, míg a legnagyobb
cseppek mérete el nem éri az adott hımérséklethez tartozó kritikus (dermedési)
méretet. Ekkor a nikkelcseppek fcc nikkelkristályokká szilárdulnak, és ezzel elérik
végleges

méretüket

és

helyüket

a

rétegben.

Ezeknek

a

szemcséknek

a

betemetıdésével azután a mátrixon újraindul a rétegképzıdés fent leírt folyamata. Ezt
a modellt támogatja a nagy nikkelszemcsék alakja: a szemcsék alja szabálytalan,
kerekded alakú, míg a szemcsék teteje sok esetben sík lapokkal határolt, azaz az
egyensúlyinak megfelelı. Ez a szemcselalak a dermedésre utal.
A folyadékszerő koaleszcencia mechanizmusát 600-800oC (~873-1073oK) növekedési
hımérsékleten a nikkelcseppek vagy szemcsék nanométeres mérete teszi lehetıvé,
ami az olvadáspont jelentıs csökkenését okozza [47, 138, 139]. A tömbi nikkel
olvadáspontja 1728oK. A kísérletek eredménye szerint a kb. 50 nm-nél kisebb mérető
nikkelszemcsék a szén-nitrid mátrixon a tömbi olvadáspont kb. felénél (873±50oK)
képesek a folyadékszerő koaleszcenciára.

Az eddigiekben a CNx-Ni nanokompozit rétegek szerkezetérıl és morfológiájáról volt
szó. A C-Ni nanokompozit rétegek szerkezete és morfológiája a növekedési
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hımérséklet függvényében 600oC növekedési hımérsékletig hasonlóan változik, a
morfológiai elemek, a réteg épülési mechanizmusai teljesen megegyeznek a CNx-Ni
rétegeknél látottakkal. A diszperz fázis 400oC növekedési hımérséklet alatt a C-Ni
rétegekben is Ni3C-ként, 400oC felett pedig fcc nikkelként azonosítható. 600oC
növekedési hımérséklettıl a C-Ni nanokompozit rétegek morfológiája különbözik a
CNx-Ni rétegekétıl. Míg a CNx-Ni rétegekben 600oC növekedési hımérsékleten a
folyadékszerő

koaleszcencia

a

meghatározó

mechanizmus

a

morfológia

kialakításában, addig a C-Ni rétegekben még 800oC-on sem jut lényeges szerephez
(4.1.14 ábra), pontosabban fogalmazva: a C-Ni rétegekben sokkal kisebb
szemcseméretnél megáll. A C-Ni rétegekben 600-800oC-on kialakuló rétegszerkezet
gyakorlatilag nem változik a növekedési irányban (4.1.14 ábra). A szemcsék alakja
gömbölyded, de legnagyobb méretük 25-35 nm, szemben a CNx-Ni rétegek
esetenként 100 nm-t meghaladó mérető szemcséivel (4.1.13 és 4.1.14 ábra). A
szemcsék egyenletesen elszórva találhatóak a rétegben, hiányzik a kis és nagy
szemcsék térbeli különválása. A C-Ni rétegek morfológiája 600-800oC növekedési
hımérsékleten pontosan megfelel a III. Zónának. A C-Ni rétegeknek a CNx-Ni
rétegekétıl eltérı morfológiája a folyadékszerő koaleszcencia mechanizmusának
korlátozott mőködésére vezethetı vissza. Ennek oka az, hogy a nikkel adott
cseppméret esetén már magasabb hımérsékleten is megdermed a szén mátrix
felületén, mint a szén-nitrid mátrixon. Ugyanezt másként megfogalmazva, adott
hımérsékleten a nikkel kisebb cseppméretnél dermed meg a szén mátrixon, mint a
szén-nitriden.
600-800oC növekedési hımérsékleteknél a kétféle rétegtípus eltérı morfológiáját
tehát a mátrix eltérı összetételére lehet visszavezetni. Kérdés, hogy vajon a nitrogén
jelenléte a mátrixban milyen változásokat okoz a mátrix atomi szerkezetében? Ezzel
eljutottunk a kétféle rétegtípus közötti, HRTEM-mel is kimutatható lényeges
különbséghez, ez pedig a mátrixnak az eltérı összetételbıl adódó eltérı rendezettsége.

A C-Ni és CNx-Ni nanokompozitokra egyaránt jellemzı a mátrix réteges, grafénszerő
rendezıdése (ld. ennek a fejezetnek az elejét), de ez a rendezıdés adott növekedési
hımérséklet mellett a C-Ni rétegekben nagyobb mértékő, pontosabban a mátrix
nagyobb térfogatára terjed ki.
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4.1.15 ábra
200oC-on (bal oldal) és 600oC-on (jobb oldal) növesztett CNx-Ni nanokompozit
rétegek laterális képe. A jobb oldali kép olyan rétegrıl készült, melyet erıs savval
úsztattunk le a hordozóról. A világos, kontraszt nélküli foltok a sav által feloldott Niszemcsék nyomai, melyek körül jól láthatóak a fullerénszerő héjak.
A 4.1.15 ábra bal oldalán egy 200oC-on növesztett, jobb oldalán pedig egy 600oC-on
növesztett vékony (~20 nm) CNx-Ni nanokompozit réteg laterális (a hordozó
normálisának irányából készült) képe látható. A 200oC-on növesztett rétegben a
rendezıdés kisebb mértékő, és a rétegdarabok jól láthatóan nem illeszkednek a Ni3C
szemcsék felszínéhez. Ezzel szemben a 600oC-on növesztett mintáról készült HRTEM
felvételen jól látható a mátrix nikkelszemcsék melletti nagyobb mértékő réteges
rendezıdése. A nikkelszemcsék körül a rétegek héjakat alakítanak ki, melyek sok
esetben teljesen zártak. A szóbanforgó minta preparációja úgy történt, hogy a Si
hordozóra készült réteget a hordozóval együtt hidrogén-fluorid (HF) 10%-os vizes
oldatába helyeztük. A HF néhány óra alatt feloldotta a réteg és a Si hordozó közötti
amorf SiO2 réteget, így a nanokompozit réteg az oldat tetejére felúszott, ahonnan
rostélyra vettem. A HF a nikkelszemcsék egy részét is kioldotta a nanokompozit
rétegbıl, ezek nyomai jól láthatóak a 4.1.15 ábrán, a szemcsék helyét körülvevı
mátrix-héjak formájában. A felvételen látható szemcsék viszont nem érintkeztek az
oldószerrel, ezeket a mátrix teljes mértékben megóvta a HF-dal való érintkezéstıl.
A 4.1.16 ábrán egy 600oC-on növesztett CNx-Ni réteg keresztmetszeti képe látható.
Ezen a felvételen is megfigyelhetı a mátrix réteges rendezıdése, és az is, hogy a
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mátrixnak a nikkelszemcséktıl távol vannak rétegesen nem rendezett területei is, tehát
a mátrix réteges rendezıdése a legmagasabb hımérsékleteken, 600-800oC-n sem
terjed ki a mátrix teljes térfogatára.
A 4.1.17 ábrán egy 200oC-on növesztett C-Ni réteg képe látható. A mátrixban a
réteges rendezıdés részleges, nem terjed ki a mátrix teljes térfogatára, azonban a
rendezıdés mértéke meghaladja a 200, illetve 300oC hımérsékleten növesztett CNxNi rétegekben látottakat. A rétegek itt is tökéletlenek, a rendezett térfogatot itt is
görbült, 1-3 nm átmérıjő kétdimenziós klaszterek alkotják. A 4.1.18 ábrán látható,
800oC-on növesztett C-Ni rétegben a réteges rendezıdés a mátrix szinte teljes
térfogatára kiterjed.

4.1.16 ábra
600oC-on növesztett CNx-Ni nanokompozit réteg nagyfelbontású keresztmetszeti
képe. A réteges rendezıdés egy 10-13 nm széles sávra terjed ki (a jobb oldali szemcse
felsı határa felett), a mátrix ezen a sávon kívül teljesen amorf.
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4.1.17 ábra
200oC-on növesztett C-Ni nanokompozit réteg keresztmetszeti képei.
A nagyfelbontású nagyításokon jól látható a mátrix réteges rendezıdése.

A mátrix rendezıdésérıl a HRTEM módszerekkel nem tudunk kvantitatív állításokat
megfogalmazni. Annyi állítható, hogy a C-Ni rétegekben adott hımérsékleten a
mátrix rendezıdése nagyobb térfogatra terjed ki, és a grafénszerő, kétdimenziós
klaszterek átmérıje nagyobb, mint a CNx-Ni rétegekben. Úgy látszik azonban, hogy a
görbült rétegdarabok egyformán jellemzıek a szén és szén-nitrid mátrixra. Ezek
szerint a rétegdarabok görbületéért, a rétegek tökéletlenségéért a nitrogén beépülése
csak részben okolható. A nitrogén csak fokozza egy, a nitrogén beépülése nélkül is
meglévı mátrixnövekedési mechanizmus hatását. Ez a mechanizmus eleve felelıs a
rétegdarabok görbületéért és kis átmérıjéért. A lényeges különbség a C-Ni és CNx-Ni
rétegek között abban áll, hogy a mátrix viszonya a Ni3C/Ni szemcsékhez más. A C-Ni
mintákban a rétegdarabok már alacsony növekedési hımérsékleten is jól illeszkednek
a szemcsék felületéhez, a CNx-Ni mintákban ez az illeszkedés csak magasabb 400600oC körüli hımérsékleten jelenik meg.
A mátrix rendezıdésérıl a Raman spektroszkópia segítségével tudhatunk meg többet
(ld. 4.3.4 fejezet).
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4.1.18 ábra
800oC-on növesztett C-Ni nanokompozit réteg nagyfelbontású keresztmetszeti képe.
A réteges rendezıdés a mátrix teljes térfogatára kiterjed.
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A TEM és HRTEM vizsgálatok eredménye az alábbiak szerint foglalható össze.
A szén és nikkel egyidejő magnetronos porlasztásával, argon vagy nitrogén
porlasztógáz használata mellett nanokompozit szerkezető vékonyrétegek állíthatók
elı.
A nanokompozit rétegek 25 és 800oC növekedési hımérsékletek között egy kristályos
diszperz fázisból és egy összefüggı C/CNx mátrixból állnak.
A rétegekben található kristályos szemcsék 400oC (±50oC) alatt hexagonális, felette
pedig fcc diffrakciót adnak. A hexagonális diffrakciót adó fázis hexagonális Ni3C-ként
azonosítható (JCPDS 04-0853), míg az fcc fázis nikkelként, mely legfeljebb
szilárdoldat formájában tartalmaz szenet.
A C-Ni és CNx-Ni nanokompozit rétegekben a kristályos fázis morfológiája 600oC
hımérsékletig hasonlóan változik a növekedési hımérséklet függvényében.
25oC növekedési hımérsékleten 3-15 nm átmérıjő, a növekedési irányban elnyújtott,
kb. 20 nm legnagyobb magasságú szemcsék nınek, melyek a hordozó normálisával
közel párhuzamos oszlopokat alkotnak. Az oszlopok között a mátrix vastag (10 nm
körül), míg az egyes szemcsék között vékony (1-2 nm). Ennek a morfológiának a
kialakulása a réteg felszínén lezajló diffúziós folyamatokkal magyarázható. A réteg
növekedése a Ni3C késleltetett magképzıdésével indul. A Ni3C magképzıdése után a
morfológiát két növekedési mechanizmus alakítja ki: a mátrix betemetı növekedése és
a Ni3C ismételt magképzıdése a mátrixon.
120-400oC növekedési hımérsékleteken V alakban elágazó, 5-15 nm vékony ágakra
bomló szemcsék is megjelennek. A szemcsék laterális mérete a növekedési
hımérséklettel nı, a szemcsék növekedési irányban mért magassága kb. 20 nm, és
alig változik a növekedési hımérséklettel. A szemcsék tehát már nem elnyújtott
alakúak, hanem globulárisak. A morfológiát három növekedési mechanizmus alakítja
ki: a mátrix betemetı növekedése, a Ni3C ismételt magképzıdése a mátrixon, és a
mátrix ismételt magképzıdése a Ni3C felületeken. Ez utóbbi mechanizmus felelıs az
elágazóan növı szemcsék kialakulásáért.
A C-Ni rétegekben 600-800oC növekedési hımérsékleten a növekedés lényegében
változatlan marad, és a mátrix betemetı növekedése, illetve a nikkel ismételt
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magképzıdése a mátrixon alakítja ki a morfológiát. A nikkelszemcsék méreteloszlása
széles, 3-50 nm mérető globuláris szemcsék alkotják a diszperz fázist. Ezzel
párhuzamosan a mátrix vastagsága is nagy ingadozásokat mutat, a szemcsék közötti
vékony (~1 nm) sávok mellett több tíz nm átmérıjő tartományok is kialakulnak.
A CNx-Ni rétegekben 600-800oC növekedési hımérsékleten a fentitıl eltérı, bimodális
szemcseméret-eloszlású morfológia alakul ki. A réteg a növekedési irány mentén két
eltérı szerkezető részre osztható. Az alsó, kb. 50-80 nm vastag rész alig tartalmaz
nikkelt, szinte kizárólag szén-nitrid mátrixból áll. A mátrixban elszórtan apró, 10 nmnél kisebb átmérıjő szemcsék találhatóak. A felsı (esetünkben kb. 150 nm vastag)
rész összetétele ezzel ellentétes: kevés szén-nitridet tartalmaz, és 50-150 nm átmérıjő
globuláris nikkelszemcsékbıl áll. A morfológia kialakulása a mátrix betemetı
növekedésével, a nikkel folyadékszerő koaleszcenciájával, a nagymérető fcc
nikkelszemcsék

dermedéssel

történı

keletkezésével

és

a

szén-,

illetve

nitrogénatomoknak a nikkel felületén történı gyors diffúziójával magyarázható.
A C-Ni és CNx-Ni rétegek 600-800oC növekedési hımérsékleten mőködı eltérı
növekedési mechanizmusából a nikkel eltérı dermedési hajlamára következtethetünk
szén, illetve szén-nitrid felületen.
A C-Ni és CNx-Ni nanokompozit rétegekben a mátrix 25-800oC növekedési
hımérsékleten grafénszerő, réteges rendezıdést mutat, mely hasonló a tiszta szén
vagy fullerénszerő CNx rétegekben látott réteges rendezıdéshez. A rendezett
térfogatok egymással párhuzamos, 1-3 nm átmérıjő, többnyire görbült rétegdarabból
állnak, melyek távolsága 0,35±0,02 nm. Adott növekedési hımérsékleten a C-Ni
rétegek mátrixa nagyobb térfogatban rendezett, illetve a rétegdarabok jobban
illeszkednek a diszperz fázis szemcséinek felületéhez. 600-800oC növekedési
hımérséklet mellett a mátrix egyes nikkelszemcsék körül teljesen zárt héjakat hoz
létre.
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4.2 A rétegek összetétele: EDS és lokális EELS mérések

Az EDS méréseket az elızı (4.1) fejezetben látott mintákon hajtottam végre. Az
EDS-sel végzett összetétel-mérések a rétegek átlagos összetételét mutatják. A 15 W
nikkelforrás-teljesítmény mellett készült C-Ni rétegek összetétele kb. 15-20 at% Ni és
80-85 at% C. A CNx-Ni rétegekben hasonló Ni-tartalom mellett a növekedési
hımérséklettıl függı N-tartalom volt mérhetı.
25oC

21 at% N, 17 at% Ni

o

200 C

19 at% N, 17 at% Ni

500oC

16 at% N, 17 at% Ni

800oC

5 at% N, 17 at% Ni

(Az egyes értékek hibája kb. ± 10%)

A nitrogéntartalomnak a növekvı növekedési hımérséklettel való csökkenése a CNx
rétegekben már az irodalomból is ismert jelenség (2.6 fejezet és hivatkozásai). Kérdés
azonban, hogy az általam vizsgált kétkomponenső rétegekben hova épül be a
nitrogén, milyen arányban oszlik meg a mátrix és a kristályos fázis között. Ennek a
kérdésnek megválaszolását a lokális, nanométeres térbeli felbontású EELS méréstıl
várhatjuk. Ahhoz, hogy a lokális EELS vizsgálatokat kellıen nagy területen és jó
felbontással tudjuk elvégezni, egyenletesen vékony (legfeljebb néhányszor 10 nm
vastagságú) mintára van szükség. Így a vizsgálat tárgyául 200oC-on NaCl-ra
növesztett, 25-30 nm vastag réteget választottam, mert az ezen a hımérsékleten
növesztett rétegekben
-

a morfológia és a diszperz fázis szerkezete a 200-400oC növekedési
hımérséklet-tartományra jellemzı, ami a tulajdonságok szempontjából a
legérdekesebb tartomány (pl. a mechanikai tulajdonságok a keménység és
rugalmasság szempontjából optimálisak, ld. a 4.4 fejezetet), továbbá a rétegek
szerkezete térben homogén (a ~10 nm-es méretskálán felül),

-

a diszperz fázis esetleges késleltetett magképzıdése miatt jelenlévı átmeneti
réteg vékony (<10 nm) a teljes rétegvastagsághoz viszonyítva,
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-

a nitrogén beépülése a diszperz fázisba csak alacsony (<400oC) hımérsékleten
valószínő (ld. 2.7 fejezet).

A 30 nm vastagságú rétegek nem igényelnek ionsugaras vékonyítást, laterális
irányban elılészítés nélkül vizsgálhatóak transzmissziós elektronmikroszkópban.

4.2.1 ábra
o

200 C-on növesztett C-Ni nanokompozit réteg lokális összetétele felülnézetbıl.
A jobb oldali képen látható a 40 nm hosszúságú pásztázási vonal, melynek mentén az
EELS összetétel-profil felvételre került.
A 4.2.1 – 4.2.2 ábrákon 200oC-on készült C-Ni és CNx-Ni rétegek lokális összetételét
láthatjuk [140]. Elıre meg kell jegyeznem, hogy a vékony rétegeken mért lokális
összetételek nem mérvadóak a valódi átlagos összetételt illetıen, mivel a nikkelt nem
tartalmazó átmeneti réteg jelenléte, illetve a lokalitás elérésének érdekében erısen
fókuszált elektronnyaláb által produkált mőtermék-hatások erısen eltolják a mért
szén-nikkel arányt a szén javára. Ez azonban nem befolyásolja a helyrıl-helyre
történı összetételváltozások irányát, a szén-, nitrogén- és nikkeltartalom közötti
korrelációkat, illetve antikorrelációkat.
Az összetétel EELS mérése laterális mintákon készült, tehát a rétegekre a növekedési
irányból tekintünk. Az összetételi diagrammok mellett láthatóak a vizsgált területek
STEM képei is, ezeken belül pedig a vonalak, amelyek mentén az EELS pásztázás,
azaz az összetételi diagrammok felvétele történt.
A világos látóterő STEM képeken a mátrix világos, a sötét foltok a kristályos
szemcséknek felelnek meg.
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4.2.2 ábra
o

200 C-on növesztett CNx-Ni nanokompozit réteg lokális összetétele „felülnézetbıl”.
A C-Ni rétegen végzett mérésben öt nagyobb szemcsén, és az ıket elválasztó
mátrixrétegeken haladt keresztül a pásztázás (4.2.1 ábra). A Ni-tartalom markáns
maximumokat, a C-tartalom ezzel párhuzamosan minimumokat mutat. Ezek a pontok
a Ni3C szemcséknek, a C-tartalom maximumhelyei pedig a szemcséket elválasztó
mátrix helyzetének felelnek meg. A mért Ni-tartalom a mátrixban sem esik le nullára,
ennek oka a szemcsék közelsége, az elválasztó réteg vékonysága, illetve a szemcsék
részleges átfedése lehet. A maximális lokális Ni-tartalom 30 at% körüli.

A CNx-Ni rétegen végzett mérésben két jobban szeparált szemcsén haladt át a
pásztázás (4.2.2 ábra). Ugyan itt is a C-Ni réteghez hasonlóan igen vékony a
szemcséket elválasztó mátrixréteg (kb. 4 nm), a szemcsék között mégis gyakorlatilag
nullára esik le a Ni-tartalom. Ez tehát azt jelenti, hogy itt a szemcsék egyáltalán nem
fednek át, és a C-Ni réteg esetében átfedés okozza a szemcsék közötti végesnek mért
Ni-tartalmat.
A nitrogéntartalom kb. 13 at% körül mozog, a szemcsékben kicsit alacsonyabb, a
mátrixban kicsit magasabb, tehát gyengén anti-korrelál a Ni-tartalommal. A mátrix
összetétele a jól elkülönülı kristályos szemcsék közötti sávokon pontosan leolvasható.
A legnagyobb lokális nitrogéntartalom 20 at%, tehát a mátrix 80 at% szenet és 20 at%
nitrogént tartalmaz, a sztöchiometria CN0,25.
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A szén és nikkel-tartalom mindkét rétegtípusnál erısen antikorrelál: a szemcsék
nikkelben gazdagok, szénben (és nitrogénben) szegényebbek, a mátrix pedig
gyakorlatilag nem tartalmaz nikkelt. Ez megerısíti elızetes feltevésünket a
nanokompozit szerkezetrıl, miszerint a kristályos szemcséket Ni3C alkotja (CNx-Ni
esetén esetleg kevés nitrogénnel egy komplexebb nikkel-karbo-nitrid), a mátrixot
pedig tisztán szén, illetve szén-nitrid.
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4.3 További spektroszkópiai tulajdonságok

4.3.1 XPS (ESCA) vizsgálatok

Annak megerısítésére, hogy a nanokompozit rétegek kristályos diszperz fázisa Ni3C,
XPS méréseket végeztünk 250 nm vastag, oxidált (100) Si-ra növesztett C-Ni
nanokompozit rétegeken [141]. A mérések értelemszerően a rétegek tetején történtek,
a kapott információk tehát a legfeljebb 25 nm vastagságú átmeneti rétegen kívülrıl, a
réteg legfelsı néhány nanométerérıl származnak, és nagy területre vonatkozóak. A
TEM SAED eredmények alapján elegendı egy 400oC alatti, illetve egy 400oC feletti
hımérsékleten növesztett réteget megvizsgálni, így az alábbiakban egy 100, illetve
600oC-n növesztett C-Ni réteg XPS spektrumát hasonlítom össze.
A 4.3.1.1 ábrán a 100oC-n növesztett C-Ni rétegnek a szén 1s csúcsa körüli XPS
spektruma látható.
A szén 1s csúcsa hat komponensre bontható fel (1. táblázat). A legnagyobb kötési
energiájú komponensek (1. és 2. csúcs 288,4 és 286,7 eV-nál) az oxigénhez kötött
szénatomokhoz, C-OO, illetve C-O csoportokhoz tartoznak [66, 142]. Jelenlétük arra
utal, hogy a réteg felszínén lévı szénatomok egy része oxigénhez kötött, azaz a réteg
felszíne oxidálódott. A teljes XPS spektrum kiértékelése 12 at% oxigéntartalmat
mutat, ennek 82%-a szénhez kötött, és mindössze 18%-a nikkelhez. A felületi
oxidáció feltételezését alátámasztja az, hogy 1 keV-os argonion-bombázással ez az
oxigén eltüntethetı. Szintén a felületi oxidáció mellett szól az a tény is, hogy a mért
oxigéntartalom a növekedési hımérséklettel csökken. A 600oC-n növesztett mintában
7 at% oxigéntartalmat mértünk, ennek megfelelıen a C 1s sávban a C-OO és C-O
csoportokhoz rendelt komponensek is kisebbek. Ezek a különbségek érthetıek:
magasabb növekedési hımérsékleten a rétegbe épülı atomok felületi mozgékonysága
nagyobb, így a rétegek felszíne is rendezettebb, kevesebb kémiailag aktív kötıhely
marad rajtuk.
A következı két komponens (3. és 4. csúcs, 285,4 és 284,7 eV) az sp3, illetve sp2
hibridizált szénatomokhoz tartozik [143]. Ezeknél a kötési energiáknál a szénatomok
kizárólag szén-szén kötésekkel kapcsolódnak a szomszédos atomokhoz, tehát tisztán
más szénatomok alkotta környezetben vannak. Ilyen szénatomok a nanokompozitban
kizárólag a mátrixban fordulnak elı, tehát ezeknek a komponenseknek a
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felhasználásával kimondottan a mátrixot lehet jellemezni, különválasztva a
nanokompozit egyéb részeitıl.
100oC

Növ. hım. →
C1s kompon.

600oC

Pozíció (eV)

at%

Pozíció (eV)

at%

1. (C-OO)

288,354

5,72

288,700

4,91

2. (C-O)

286,707

2,01

286,474

5,21

3. (C, sp3)

285,395

11,57

285,243

6,95

4. (C, sp2)

284,685

35,52

284,325

50,38

5. (NiXC)

282,870

5,75

282,878

5,2

6. (Ni3C)

281,254

7,84

-

-

A többi elem csúcsai
Ni satell.

878,933

3,89

879,920

3,37

Ni-O

873,905

4,97

874,071

5,75

Ni

869,834

10,24

869,573

11,98

O-C

531,845

10,21

531,912

4,51

O-Ni

530,371

2,28

530,418

1,75

1. táblázat
A számozott csúcsok a C1s csúcs komponenseit jelölik. A többi elemre vonatkozó
csúcsok a táblázat sorrendje szerint:
nikkel szatellit (Ni satell.), oxigénhez kötött nikkel (Ni-O), nikkel (Ni), szénhez kötött
oxigén (C-O), nikkelhez kötött oxigén (O-Ni).

A legalacsonyabb kötési energiájú komponensek (5. és 6. csúcs, 282,9 és 281,3 eV) a
nikkelt is tartalmazó környezetben lévı szénatomokhoz rendelhetık [66, 142, 143].
Az ezeknek megfelelı szénatomok szén és nikkelatomok alkotta környezetben
vannak, azaz a nikkelben gazdag kristályos diszperz fázisban, illetve annak
határfelületén. A szén és nikkelatomokhoz egyaránt kötött szén kötési energiája annál
alacsonyabb, minél több nikkelatomhoz kötıdik. A Ni3C fázisban a szénatom
nikkeldús környezetben helyezkedik el, míg a nikkel-karbid és a mátrix közötti
határfelületen nikkelben szegényebb, szénben gazdagabb környezetben. Így levonható
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az a következtetés, miszerint az alacsonyabb kötési energiájú (281,3 eV) 6. csúcs
tartozik a Ni3C fázishoz, a magasabb kötési energiájú (282,9 eV) 5. csúcs pedig egy
eltérı sztöchiometriájú, szénben gazdagabb környezethez tartozik, ami a diszperz
fázis (nikkel-karbid/nikkel) és a mátrix közötti határfelülettel azonosítható.
A 600oC-n növesztett minta spektrumában (4.3.1.2 ábra) a 281,3 eV-os komponens
nem kimutatható, szemben a 282,9 eV-os komponenssel (5. csúcs), amely csökkent
intenzitással továbbra is jelen van. Felidézve a TEM vizsgálatok eredményét,
miszerint 400oC növekedési hımérséklet alatt a kristályos diszperz fázis Ni3C-ként,
felette pedig fcc nikkelként azonosítható, megállapíthatjuk, hogy a csúcsok fenti
hozzárendelése a karbid fázisban található szénatomokhoz, illetve a mátrix-diszperz
fázis határfelületben található szénatomokhoz helyes.
Az XPS spektrumok alapján meghatározható a mátrix-diszperz fázis határfelületen
lévı szénatomok, illetve az sp3-kötött szénatomok aránya a mátrix teljes
mennyiségéhez képest (az 1. táblázat alapján).
A 100oC-n növesztett mintában (4.3.1.1 ábra) a határfelületi atomok aránya 10-11%,
az sp3 és sp2-kötött szénatomok aránya pedig 20-23%, illetve 66-70%. Ugyanezek az
arányok 600oC növekedési hımérséklet (4.3.1.2 ábra) mellett: 6-8% (határfelület), 1012% (sp3), 80-84% (sp2). A növekedési hımérsékletet 100oC-ról 600oC-ra emelve
tehát az sp3 kötések aránya a felére csökken, a határfelületi szénatomok aránya pedig
(a szemcsék méretének növekedésével) kb. a 2/3-ára.
Az XPS vizsgálatok eredménye az alábbiak szerint foglalható össze. A 400oC
hımérséklet alatt növesztett C-Ni nanokompozit rétegek spektrumain a szén 1s csúcsa
hat komponensre bontható fel. A két legmagasabb kötési energiájú komponens (288,4
és 286,7 eV-nál) a minták felszínének oxidációjára utal, melynek mértéke a növekvı
növekedési hımérséklettel csökken, a mátrix fokozódó sp2-rendezıdésének (azaz az
sp2-rendezett klaszterek méretbeli és mennyiségi növekedésének) köszönhetıen.
A középsı két komponens (285,4 és 284,5 eV-nál) a mátrixban lévı sp3-, illetve sp2hibridizált szénatomokhoz rendelhetı hozzá. Ezen komponensek intenzitásarányából
következtetni lehet a rétegek mátrixának sp3-tartalmára. Az sp3-hibridizált
szénatomok aránya csökken a növekedési hımérséklet emelésével, ami az sp2rendezıdés növekedését jelzi.
A két legalacsonyabb kötési energiájú komponens a nikkelt is tartalmazó
környezetben lévı szénatomokhoz tartozik. A 282,9 eV-os komponens minden
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mintában jelen van, és intenzitása csökken a növekedési hımérséklet (és a
szemcseméret) növelésével. A 281,7 eV-os komponens a 400oC növekedési
hımérséklet alatt készült C-Ni rétegek spektrumaiban van jelen, a 400oC felett
növesztett C-Ni rétegek spektrumaiban viszont nem kimutatható. Ezek alapján a
282,9 eV-os komponens a kristályos diszperz fázis (Ni3C vagy Ni) és a mátrix
határfelületén lévı szénatomokhoz rendelhetı, míg a 281,7 eV-os komponens a Ni3Cben kötött szénatomokhoz.
Az XPS mérések tehát összhangban vannak a TEM vizsgálatok eredményével: a
kristályos diszperz fázis 400oC növekedési hımérséklet alatt hexagonális Ni3C, felette
pedig fcc Ni, és 400oC növekedési hımérséklet felett a nikkel-karbid XPS-sel sem
mutatható ki a C-Ni nanokompozit rétegekben.

4.3.1.1 ábra
o

100 C-on növesztett C-Ni nanokompozit réteg XPS spektruma. A spektrum a szén 1s
csúcsát tartalmazza. A csúcs hat komponensre bontható fel.
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4.3.1.2 ábra
600oC-n növesztett C-Ni nanokompozit réteg XPS spektruma a szén 1s csúcsa körül.

4.3.2 EELS él-finomszerkezeti vizsgálatok

A lokális összetételek EELS vizsgálatánál (4.2 fejezet) láthattuk a vizsgált rétegeken
az EELS pásztázások vonalait. Ezeknek a vonalaknak a mentén pontról-pontra
felvételre került a teljes EELS spektrum. Így lehetıség van arra, hogy az egyes
elemek karakterisztikus éleinek közelében megvizsgáljuk az élek finomszerkezetét,
akár lokálisan, a pásztázási vonalak mentén is [140]. Felmerül a kérdés, hogy vajon a
diszperz fázis és a mátrix közötti határfelületen kötött szénatomok, illetve ezek
rétegesen rendezıdött csoportjai vajon megkülönböztethetıek-e lokális EELS-el a
mátrix többi részétıl, illetve az is kérdés, hogy a diszperz fázis jelenléte hogyan
módosítja a C és CNx elektronszerkezetét a Fermi-szint közelében.
Az EELS finomszerkezeti vizsgálatokat 25-30 nm vastag, 200oC hımérsékleten
konyhasóra növesztett C-Ni, CNx-Ni, és kereskedelmi forgalomban kapható HOPG
rétegeken hajtottuk végre. A HOPG kitőnı viszonyítási alapot nyújt, mint
gyakorlatilag 100%-ban sp2 kötéseket tartalmazó, alacsony hibasőrőségő és
szennyezıtartalmú grafit egykristály.

97

A szénatomok K élének finomszerkezete látható a 4.3.2.1 ábrán, ahogy azt a
mintákban mértük egy-egy nagyobb területen. Az él finomszerkezetében jól
különválasztható egy keskeny, 285 eV körüli sáv, és egy széles sáv 290 eV felett. Az
elsı, keskeny sáv a K héjról a betöltetlen π* sávba felgerjesztett elektronoknak átadott
energiából származik, a másik a K héjról a szintén betöltetlen σ* sávba történı
gerjesztésbıl. A σ* sáv a grafit esetében finomszerkezettel rendelkezik, több apró
csúcsból áll. Ez a finomszerkezet a grafit kristályos szerkezetébıl származik. Ilyen
finomszerkezet a 200oC-on készült C-Ni és CNx-Ni mintákon nem látható.
A rétegek tehát amorfak, pontosabban hiányzik belılük a grafitra jellemzı hosszútávú
kristályos rendezıdés. Ez teljes mértékben megfelel a HRTEM vizsgálatok
eredményének.

4.3.2.1 ábra
200oC-on növesztett CNx-Ni és C-Ni rétegek nagy területrıl győjtött EELS
spektrumai. A legalsó spektrum HOPG mintáról került felvételre.
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A π* sáv intenzitásának kvantitatív méréséhez célszerő bevezetni az alábbi R
mennyiséget:
R=(Iπ∗/It)/(Iπ∗grafit/Itgrafit),

ahol Iπ∗ a π* sáv integrális intenzitása (ez a π* sávnak egy Gauss-görbével történı
illesztésével kapható meg), It pedig a teljes él (270 és 360 eV veszteségek közötti
intervallumra vett) integrális intenzitása [144]. Iπ∗grafit és Itgrafit a HOPG-n mért
megfelelı értékeket jelöli. A grafitra R=1 definíció szerint, a kizárólag sp2 és sp3
kötéseket tartalmazó amorf szénben pedig 0<R<1.
A nanokompozit rétegek π* csúcsainak a σ*-éhoz viszonyított amplitúdója és
integrális intenzitása is különbözik a grafitban mérhetıtıl.
A π* σ*-éhoz viszonyított amplitúdója a C-Ni mintában közel azonos a grafitban
mérhetıvel, a CNx-Ni mintában viszont jelentısen (38%-kal) nagyobb. Ez azt
mutatja, hogy a CNx-Ni rétegekben a π* sáv állapotsőrősége jelentısen nagyobb a σ*
sáv állapotsőrőségéhez képest, mint a grafitban.
A C-Ni rétegekben a π* sáv grafitra vonatkoztatott relatív integrális intenzitása (R)
1,1-szerese a grafitban mérhetınek (grafitra R=1 definíció szerint), míg a CNx-Ni
rétegekben az 1,5-szerese. Más módszerrel (Iπ∗/It kiszámítása eltérı) [145] R=0,7 a CNi, R=1,0 a CNx-Ni rétegekre.
Ezek a mérési eredmények máris két lehetséges, egymástól független okát jelölik meg
R növekedésének, (azaz a π* sáv relatív intenzitás-növekedésének). Az egyik a
nitrogén kölcsönhatása (kémiai kötése) a szénnel. A CNx-Ni minta R értéke
markánsan különbözik a C-Ni minta R értékeitıl (kb. 40%-kal magasabb, R
számításától függetlenül), tehát a nitrogén jelenléte a mátrixban erısen megnöveli a
π* sáv integrális intenzitását.
A másik ok, mely R értékét növelheti a nanokompozit mintákban, a nikkel és a szén
kölcsönhatása. A C-Ni rétegek R értéke a grafithoz képest erısen eltérı a kétféle
számítás szerint (1,1, illetve 0,7), így jogos a kérdés, hogy a diszperz fázis jelenléte
változtatja-e R-et, és ha igen, akkor hogyan?
A nitrogén R-et növelı hatása az irodalomból ismert [144]. Az R általunk mért értéke
jó egyezésben van a Wan és Egerton által számolt értékekkel, ahol is az általuk alapul
vett CNx rétegek összetétele hasonló volt a mi nanokompozit rétegeink CNx
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mátrixának összetételéhez. Az R jelentıs növekedése nitrogén jelenlétében
egyértelmően azzal magyarázható, hogy a nitrogénatomok egy része hármas kötéssel
kapcsolódik

egy-egy

(emiatt)

sp-hibridizált

szénatomhoz.

Az

sp-hibridizált

szénatomok jelenléte miatt pedig a rétegekben megnı a π-kötések aránya a σ-kötések
rovására. A nitrogén ezt a hatást kifejtheti sp2- és sp3-kötött klaszterekben egyaránt.

A nikkel R-et befolyásoló hatására nem találtunk példát az irodalomban, és nikkelkarbid rétegek EELS vizsgálatára sem. Így meg kellett vizsgálnunk, hogy a nikkel
jelenléte valóban növeli-e R-et vagy sem. Ennek eldöntése viszonylag egyszerő
feladat a lokális EELS segítségével. Ha a helyrıl helyre változó összetételő
nanokompozit mintákon végigpásztázunk, akkor a hely függvényében pontról-pontra
meghatározhatjuk R*-ot, R grafitra nem normált értékét. Ha R* és a nikkeltartalom
pozitívan korrelálnak, akkor a Ni3C jelenléte növeli R-et, azaz a π* állapotok számát.
A 4.3.2.2 és 4.3.2.3 ábrán láthatóak az eredmények, a 4.1.2 fejezetben már mutatott
pásztázási vonalakra. Ezeken az ábrákon R* értékét ábrázoltuk sötét színnel, alatta a
nikkel-tartalom van világos színnel feltüntetve (tetszıleges egységekben). A nikkeltartalom és R* korrelációja egyértelmő a C-Ni és a CNx-Ni rétegek esetén is.

4.3.2.2 ábra
C-Ni nanokompozit rétegen készült EELS pásztázás eredményei.
A pásztázási vonal mentén együtt ábrázolva R*-ot (felsı görbe) és a nikkeltartalmat
(alsó görbe) a két mennyiség korrelációja jól látszik.
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A Ni-t tartalmazó helyeken az EELS jel a Ni3C-ból és az azt övezı mátrixból
származik. A karbidban a szénatomok négy, tetraéderesen elhelyezkedı σ-kötéssel
kapcsolódnak a szomszédos nikkelatomokhoz. A szénatomok tehát sp3-hibridizált
állapotban vannak. Ez alapján a karbidban lévı szénatomok nem adnak járulékot a π*
csúcshoz (σ*-hoz viszont igen), így R értékét csökkentik. A lokális EELS vizsgálat
eredménye (a nikkel-karbid közelében R megnı) azzal magyarázható, hogy a
kristályos szemcsék helyén R-et a C/CNx mátrix és a Ni3C közötti kölcsönhatás növeli
meg, pontosabban fogalmazva a mátrix sp2-rendezett klasztereinek szénatomjai és a
diszperz fázis határfelületén lévı nikkelatomok közötti kölcsönhatás. Ezt támasztja
alá Bertoni és munkatársai cikke [146], melyben nikkel felületre helyezett grafénréteg
EELS spektrumát számolták ab initio módszerekkel. A számítások szerint a
grafénréteg szénatomjainak és a nikkelatomok elektronpályáinak átfedése úgy
módosítja a grafén elektronszerkezetét, hogy egy keskeny,. 0,22 eV széles tiltott sáv
jelenik meg a Brillouin-zóna K pontjában, illetve a π* sáv integrális intenzitása
jelentısen, 1,2-szeresére nı. Ez a számolási eredmény fizikailag úgy interpretálható,
hogy a grafén π pályáinak és a nikkel d elektronpályáinak átfedésével a grafén extra
π-elektronokhoz jut, azaz a nikkel dopolja a grafént. (A dopolás által a grafénben
okozott kötéstorzulások, a π pályák kibillenése a grafénréteg normálisának irányából
elvileg okozhatják egy keskeny tiltott sáv megjelenését is). Hasonló kölcsönhatás
elképzelhetı a nanokompozit rétegben is, a nikkel-karbid szemcsék és a körülöttük
kialakult sp2-rendezett mátrix-klaszterek között. A nanokompozit rétegekben a nikkel
R-et növelı hatása tehát a mátrix és a nikkel-karbid határfelületén kialakuló
kölcsönhatásra vezethetı vissza. Az, hogy ez a hatás ilyen jól mérhetı a mintákban,
annak köszönhetı, hogy a 200oC-n növesztett nanokompozitban a mátrix atomjainak
jelentıs része (kb. 10%-a) határfelületi atom.
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4.3.2.3 ábra
CNx-Ni nanokompozit rétegen készült EELS pásztázás eredményei.
A pásztázási vonal mentén együtt ábrázolva R*-ot (felsı görbe) és a nikkeltartalmat
(alsó görbe) a két mennyiség korrelációja jól látszik. Az ábra a és b része két,
egymástól távoli területen végrehajtott pásztázás eredményeit mutatja.
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4.3.3 STM és STS vizsgálatok
Kb. 20 nm vastag, 25, 200 600 és 800oC-on HOPG-re növesztett C-Ni rétegeket
vizsgáltunk STM-mel, illetve STS-sel annak felderítésére, hogy milyenek a rétegek
lokális elektromos tulajdonságai, illetve van-e kapcsolat a rétegek domborzati elemei
és az azokon mérhetı I-V görbék között [140].
A 4.3.3.1 ábrán egy 200oC-on, a 4.3.3.2 ábrán pedig egy 600oC-on növesztett C-Ni
réteg STM-mel mért domborzata látható. A felületi durvaság (RMS) nı a növekedési
hımérséklettel. Ez, összevetve azzal (a 4.1 és 4.3.1 fejezetekbıl) leszőrt
információval, miszerint a mátrix sp2-rendezettsége nı a növekedési hımérséklettel,
azt sugallja, hogy a 120oC-nál magasabb növekedési hımérsékleteken a diszperz fázis
növekedése alakítja ki a felületi durvaságot (ld. a 4.1 fejezet összefoglalását). Ez azt
jelentené, hogy a réteg kiemelkedı pontjai többnyire a kristályos szemcséknek
felelnek meg, azaz ezeken a helyeken fémes viselkedést várunk.

4.3.3.1 ábra
200oC-on mövesztett C-Ni nanokompozit STM-mel mért domborzati képe.
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4.3.3.2 ábra
600oC-on mövesztett C-Ni nanokompozit STM-mel mért domborzati képe.
Célunk az volt, hogy egy 200oC-n növesztett C-Ni rétegen a nikkel-karbid szemcsék
helyzetét azonosítsuk az STM domborzati képeken úgy, hogy megnézzük, milyen
kapcsolat fedezhetı fel a domborzati kép, illetve az annak egyes pontjaiban felvett IV görbék, azaz a lokális elektromos viselkedés között. Amennyiben a kiemelkedı
pontok fémes viselkedésőek, környezetük pedig inkább a mátrixra jellemzı (félvezetı
típusú) elektromos viselkedéső, úgy az alátámasztja a 4.1 fejezetben felépített
növekedési modellt, mely szerint 120oC növekedési hımérséklet felett a diszperz fázis
három dimenziós, szigetes növekedéssel alakul ki, és ez határozza meg a réteg
domborzatát, a felületi durvaságot.

A mért I-V görbék három osztályba sorolhatóak. Az elsı osztályba a fémes jellegő
görbék tartoznak, ezeken az alagút-áram nagyjából egyenesen arányos a feszültséggel
(4.3.3.3 A ábra). A második osztályt a grafitszerő görbék alkotják, ezek zérus tiltott
sávú félvezetıre jellemzı görbék: felfutásuk nem lineáris, de kiterjedt zérus
meredekségő szakaszt nem tartalmaznak (4.3.3.3 B ábra). A harmadik csoportba a
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félvezetı jellegő görbék tartoznak, ezekben egy kiterjedt szakaszon zérus a
meredekség (4.3.3.3 C ábra).
Numerikusan a görbék elsı osztálya különböztethetı meg az utóbbi kettıtıl: az I-V
görbék origóbeli meredeksége alapján a fémes viselkedést (zérustól különbözı
meredekség)

tudjuk

különválasztani

a

félvezetıszerő

(zérus

meredekségő)

viselkedéstıl, a tiltott sáv szélességétıl függetlenül. Egy (önkényes) origóbeli
meredekség-küszöbszint beállításával STS-térkép készíthetı a rétegek felületén, mely
a domborzat egy adott pontjához hozzárendeli a fémes vagy félvezetıszerő
viselkedést, az adott pontban felvett I-V görbe alapján.
Egy ilyen térkép látható a 4.3.3.4 ábrán, a hozzá tartozó domborzati képpel együtt. A
domborzati képen a magasabb helyek világosabb színőek, míg az STS-térképen a
fekete szín jelöli a fémes, a fehér a félvezetıszerő viselkedést. A 4.3.3.5 ábra
pontosan megfelel a 4.3.3.4 ábrának, de ezen az ábrán az STM domborzati képre és az

4.3.3.3 ábra
C-Ni nanokompozit rétegeken mért I-V görbék
fémes típusúak (A), grafitos típusúak (B), félvezetı típusúak (C)

105

4.3.3.4 ábra
Egy 200oC-n növesztett C-Ni nanokompozit réteg STM domborzati képe (balra), és az
ehhez a területhez tartozó STS térkép. Az STS térképen a fémes viselkedéső területek
feketével, a félvezetıszerőek fehérrel vannak jelölve.

4.3.3.5 ábra
o

Egy 200 C-n növesztett C-Ni nanokompozit réteg STM domborzati képe (balra), és az
ehhez a területhez tartozó STS térkép. Mindkét képre ugyanaz a ponthalmaz van
ráhelyezve, mely a domborzati képen a legmagasabb pontoknak (vagy azok
közelének) felel meg, az STS képen pedig a fémes viselkedéső területeknek. Jól
látható, hogy a kiemelkedı domborzati elemek túlnyomó többsége fémes viselkedéső.
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STS képre egy-egy egybevágó ponthalmazt helyeztem el, mely mutatja, hogy a
kiemelkedı domborzati elemek megfelelnek a fémes viselkedéső területeknek.
Ez igazolja a növekedési modellbıl (4.1 fejezet) és az XPS vizsgálatokból (4.3.1
fejezet) levont következtetést, miszerint 120oC növekedési hımérséklet felett a
domborzat kiemelkedı elemei a fémes diszperz fázisnak felelnek meg, azaz a felületi
durvaságot a diszperz fázis háromdimenziós, szigetes növekedése alakítja ki.

Érdekes, hogy a tiltott sávval rendelkezı I-V görbék elıfordulási aránya meghaladja a
grafitos jellegő görbékét (hozzávetıleg 5:4 arányban). Ez elvileg arra is utalhat, hogy
a tiltott sávval rendelkezı félvezetı viselkedéső pontok egy része mőtermék. Valóban,
az XPS mérések a nikkel kismértékő felületi oxidációját mutatják (4.3.1 fejezet), mely
éppen ilyen félvezetı viselkedéső nikkel-oxid kialakulásához vezethet. A nikkelkarbid szemcsék felületi oxidációja magyarázhatja azt is, hogy a 4.3.3.5 ábrán a
kiemelkedı pontok némelyike nem fémes viselkedéső. Azonban a tiltott sávval
rendelkezı félvezetı viselkedés valószínőleg a mátrix jellemzı tulajdonsága. Ezt
támasztják alá Sedlácková ellenállásmérései [147], melyek a munkámmal
párhuzamosan folytak. Ezen mérések eredményei szerint 400oC növekedési
hımérsékletig a nanokompozit rétegek félvezetıként viselkednek. Ezt a viselkedést
két okra lehet visszavezetni: a mátrix sp3-tartalmára, illetve az EELS vizsgálatok
alapján (elızı, 4.3.2 fejezet) a mátrix és a diszperz fázis határfelületén lévı sp2rendezett szénklaszterek és a nikkelatomok kölcsönhatására.

4.3.4 Raman spektroszkópiai vizsgálatok

A 4.1 fejezetben láttuk, hogy a C-Ni és CNx-Ni kompozitok mátrixa réteges
rendezıdést mutat, amelynek mértéke nı a növekedési hımérséklettel. A TEM
módszerek azonban nem nyújtanak pontos információkat a rétegesen rendezett
klaszterek atomi kötésszerkezetérıl. Az irodalomból tudjuk, hogy a magnetronos
porlasztással növesztett amorf szén és szén-nitrid között lényeges különbségek
vannak: mindkettı mutat réteges rendezıdést, azonban a rendezett klaszterek az
amorf szén esetében fıleg grafénes szerkezetőek, azaz kondenzált hatszöges
győrőkbıl épülnek fel, míg a szén-nitrid esetében fullerénszerőek, azaz nemhatszöges győrőket is nagy mennyiségben tartalmaznak (2.6 fejezet). A Raman
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spektroszkópiától várhatunk további információkat arra vonatkozóan, hogy a
nanokompozit rétegekben vajon milyen típusú a rendezıdés, mi a különbség a C-Ni
és CNx-Ni rétegek mátrixának szerkezete között, és erre hogyan hat a diszperz fázis
jelenléte.
Annak érdekében, hogy külön-külön lássuk a nitrogén, illetve a nikkel beépülésének a
hatását, különbözı összetételő, 500-600 nm vastag rétegeket növesztettünk oxidált
(100) Si hordozóra, azonos növekedési hımérsékleteken. Az értekezés elızı
fejezeteiben vizsgált rétegekkel azonos körülmények között készített C-Ni és CNx-Ni
nanokompozitok mellett a nikkelforrás használata nélkül növesztett tiszta C, illetve
tiszta CNx rétegeket is vizsgáltunk. A következıkben mindvégig a kék fényő (488 nm
hullámhosszú, 2,54 eV energiájú) gerjesztéssel kapott Raman-szórási spektrumokról
lesz szó.

A 4.3.4.1-4.3.4.4 ábrákon láthatóak a C, CNx, C-Ni és CNx-Ni rétegek Raman
spektrumai. Az ábrákon kitőnik, hogy 500oC növekedési hımérsékletnél a nitrogént
nem tartalmazó C és C-Ni mintákban a G sáv közvetlenül 1600 cm-1 alatt helyezkedik
el, ami a grafitéhoz közeli érték. Ezzel szemben a nitrogéntartalmú CNx és CNx-Ni
mintákban a G sáv a kisebb hullámszámok felé tolódott, ami megfelel a magnetronos
porlasztással

növesztett

fullerénszerő

szén-nitriddel

kapcsolatos

irodalmi

tapasztalatoknak (3.8 fejezet). Ezenkívül a nitrogéntartalmú CNx és CNx-Ni
mintákban a D sáv kevésbé válik el a G sávtól. Ez, mint az alábbiakban látni fogjuk,
abból ered, hogy a C és C-Ni rétegekben a szén réteges rendezıdése grafitos jellegő,
míg a CNx és CNx-Ni mintákban a szén-nitrid inkább fullerénes rendezettségő.
Egy másik lényeges különbség a nitrogént tartalmazó, illetve nem tartalmazó rétegek
között, hogy a nikkel hozzáadására a spektrumok alakja eltérı módon változik a
növekedési hımérséklet függvényében. A C és CNx mintákban a növekedési
hımérséklet 200oC fölé növelésével a D és G sávok egyre jobban szétválnak, a D sáv
egy egyre jobban elkülönülı vállként jelenik meg a G sáv mellett (4.3.4.1 és 4.3.4.3
ábrák). A nikkel jelenléte a C-Ni rétegekben fokozza ezt a szétválást, az 500oC-n
növesztett C-Ni réteg spektrumán a D sáv éles csúcsként válik külön a G-tıl (4.3.4.2
ábra). A CNx-Ni rétegekben a nikkel hatása éppen ellentétes: míg a CNx spektrumain
a D sáv a növekedési hımérséklettel erısödı vállként jelenik meg (4.3.4.3 ábra),
addig a CNx –Ni rétegekben a D sáv nem válik külön, sıt, 200-ról 600oC-ra emelve a
növekedési hımérsékletet, még csökken is a szétválás (4.3.4.4 ábra).
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4.3.4.1 ábra
Tiszta C rétegek Raman spektrumai,
25, 200, 500oC növekedési
hımérsékletek.

4.3.4.2 ábra
C-Ni nanokompozit réregek Raman
spektrumai,
25, 200, 500oC növekedési
hımérsékletek.

4.3.4.3 ábra
CNx rétegek Raman spektrumai,
25, 200, 500oC növekedési
hımérsékletek.

4.3.4.4 ábra
CNx-Ni nanokompozit rétegek Raman
spektrumai,
200, 300, 500, 600oC növekedési
hımérsékletek.
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Kérdés, hogy vajon miért hat a nikkel hozzáadása ilyen, látszólag ellentétes módon a
Raman spektrumok alakjára a kétféle anyagrendszerben (a C-Ni és a CNx –Ni
kompozitokban)?
Milyen a szén és milyen a szén-nitrid mátrix atomi kötésszerkezete, és hogyan
módosul ez a kötésszerkezet a nikkeltartalmú diszperz fázis jelenlétében?
A válaszhoz a spektrumok felbontása, részletes analízise szükséges. A 4.3.4.1-4.3.4.4
ábrákról látható, hogy a spektrumok közötti különbségek az 500oC-on növesztett
rétegeknél a legnagyobbak, ezekben a rétegekben eltérı leginkább a szén és a szénnitrid mátrix szerkezete. Ezért az 500oC hımérsékleten növesztett rétegek
spektrumaival foglalkozom a következıkben.

A 4.3.4.5 ábrán egy amorf szénréteg spektruma és annak az összetevı sávokra történı
felbontása látható. A 800 és 2000 cm-1 közötti tartomány jól illeszthetı 4 Gaussgörbével, ezek paraméterei a 2. táblázatban (annak bal oldalán) vannak összefoglalva.
Ez a felbontás úgy értelmezhetı, hogy az amorf szénrétegben két eltérı térbeli
rendezıdést mutató sp2-kötött fázis van jelen, ezek D és G sávjait látjuk a
spektrumban. Az egyik D-G csúcspár (D csúcs 1337 cm-1-nél, G csúcs 1555 cm-1-nél,
ID/IG=1,14) egy olyan sp2-kötött amorf szén Raman komponenseinek felel meg,
melyben a nem-hatszöges győrők és láncok mennyisége jelentıs, az sp2-kötött
klaszterek nem grafénes szerkezetőek. Erre utal az, hogy a G csúcs helyzete a
grafitban mérhetınél (1582 cm-1-nél) jelentısen, 27 cm-1-rel alacsonyabban van. A
másik fázis (D csúcs 1364 cm-1-nél, G csúcs 1599 cm-1-nél, ID/IG=2,03) a hatszögesen
rendezett sp2-kötött klasztereknek felel meg, melyben a hatszöges győrőkbıl álló
klaszterek nagyok (> 1 nm), a rendezettség a grafén rendezettségéhez (pontosabban
egy néhány nm-es BSU-mérető turbosztratikus szénéhez) hasonló. Erre utal a G
csúcsnak a grafiténál magasabb pozíciója, illetve a magas, 2,0-t elérı ID/IG arány.
A nikkelt is tartalmazó kompozit réteg esetén (4.3.4.6 ábra és a 2. táblázat jobb
oldala) a Raman spektrum a szénréteg spektrumához hasonlóan bontható fel,
mégpedig egy nemhatszöges győrőket tartalmazó sp2-kötött szerkezetnek (D sáv 1351
cm-1-nél, G sáv 1554 cm-1-nél, ID/IG=0,46), illetve egy elsısorban hatszöges
győrőkbıl álló sp2-kötött szerkezetnek tulajdonítható Raman összetevıkre (D sáv
1362 cm-1-nél, G sáv 1597 cm-1-nél, ID/IG=3,08). A lényeges különbség a szénréteg és
a szén-nikkel kompozit réteg között a két fázishoz tartozó csúcsok egymáshoz
viszonyított intenzitásaiban van: a nikkelt is tartalmazó kompozit réteg esetén a
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kiterjedt hatszöges rendezettségő fázishoz tartozó szórási csúcsok (D2 és G2)
intenzitása nagyobb, és az ehhez a fázishoz tartozó ID/IG(2) arány kb. másfélszer
nagyobb, mint a szénréteg esetén. Ez azt mutatja, hogy a diszperz fázis jelenléte a CNi rétegekben elısegíti a szén mátrix kondenzált hatszöges (grafénszerő) sp2rendezıdését.
Ezt az eredményt a 4.1 fejezetnek a mátrix réteges rendezıdésére vonatkozó
konklúziójával összehasonlítva természetes módon adódik a feltételezés, miszerint a
C-Ni kompozitok mátrixában a grafénszerően rendezett fázis felel meg a TEM-mel
látott, rétegesen rendezıdött szénnek, mely elsısorban a diszperz fázis szemcséi körül
figyelhetı meg.

C réteg
Csúcsok

Pozíció
-1

FWHM

C-Ni kompozit réteg
Terület

-1

[cm ]

[cm ]

D1

1337

289

D2

1364

G1
G2

Pozíció
-1

FWHM

Terület

-1

[cm ]

[cm ]

130

1351

73

32

145

67

1362

250

151

1555

148

114

1554

158

70

1599

68

33

1597

66

49

ID/IG(1)

1,14

ID/IG(1)

0,46

ID/IG(2)

2,03

ID/IG(2)

3,08

2. táblázat
A tiszta szénréteg és a szén-nikkel kompozit réteg spektrumának felbontása. A
csúcsok adatai: a csúcs Raman eltolódása (Pozíció), az amplitudó felénél vett
félértékszélesség (FWHM), és a csúcs integrális intenzitása (Terület).
(A D1, D2, valamint a G1, G2 az irodalomtól eltérı jelölések).

A 4.3.4.7 ábrán egy CNx réteg spektruma, illetve annak felbontása látható. A 800 és
2000 cm-1 közötti tartományban a spektrum 3 sávra bontható fel (3. táblázat bal
oldala). A legkisebb Raman eltolódású komponens (X, 1100-1200 cm-1-nél) eredete
nem ismert biztosan [110]. Az 1100-1300 cm-1 hullámszám-tartományban talált, a D
sávval nem azonosítható csúcsokat tulajdonították már amorf sp3 fázisnak,
nanokristályos gyémántnak [148], hexagonális gyémántnak [149] és transz-
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poliacetilénnek [150] is. A csúcs kis intenzitása miatt megtehetjük, hogy az
interpretáció során nem vesszük figyelembe. A fennmaradó két komponens megfelel
az sp2-kötött szén-nitrid klaszterek D és G sávjának. A D sáv az amorf szénéhez
képest (~1360 cm-1) a nagyobb hullámszámok felé tolódott, 1398 cm-1-nél van, míg a
G csúcs a grafiténál kisebb hullámszámnál, 1572 cm-1-nél található. Az ID/IG arány
1,61. A G sáv kisebb hullámszámok felé tolódását az sp2-kötött klaszterekben lévı
nemhatszöges győrők és láncok jelenléte okozza. Az ID/IG arány 1,61 értéke
meglehetısen nagy, és arra utal, hogy az sp2-kötött klaszterek mérete viszonylag nagy
(> 1 nm). Ezek az értékek tipikusak a magnetronos porlasztással növesztett
fullerénszerő CNx rétegek esetén, amelyekben nagy mérető (több nm), kétdimenziós,
nemhatszöges szerkezető sp2-kötött klaszterek vannak (ld. 3.8 fejezet, [113, 115123]).
A nikkelt is tartalmazó CNx-Ni kompozit réteg esetén (4.3.4.8 ábra, 3. táblázat jobb
oldala) a Raman spektrum a CNx rétegéhez hasonlóan bontható fel. A D sáv 1401
cm-1-nél, a G sáv 1560 cm-1-nél van, ID/IG=1,92. A D és G sávok tovább távolodtak a
grafitra jellemzı pozícióktól, a G sáv kisebb hullámszámok felé tolódása még a CNx
réteghez képest is számottevı. Ez arra utal, hogy az sp2-kötött klaszterekben a
nemhatszöges győrők aránya kis mértékben nagyobb, mint a CNx rétegek esetén. Az
ID/IG arány növekedése arra utal, hogy az sp2-kötött klaszterek mérete megnıtt.
Ezekbıl az eredményekbıl arra lehet következtetni, hogy a diszperz fázis jelenléte a
CNx-Ni kompozitokban megnöveli a nemhatszöges szerkezető (fullerénszerő) sp2kötött klaszterek méretét, tehát elısegíti a fullerénszerő sp2-rendezıdést.
A C-Ni rétegek esetéhez hasonlóan itt is kézenfekvı, hogy a TEM-mel a CNx-Ni
rétegek mátrixában látott réteges rendezıdés (4.1 fejezet) az sp2-kötött klaszterekkel
azonosítható. Lényeges azonban a különbség a két rétegtípus mátrixának rendezıdése
között: míg a C-Ni kompozitokban az sp2-kötött klaszterek grafénszerőek, addig a
CNx-Ni kompozitokban fullerénszerőek.
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CNx réteg
Csúcsok

Pozíció
-1

FWHM

CNx-Ni kompozit réteg
Terület
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[cm ]
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X
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D
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G
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[cm ]

[cm ]
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1401

230
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138

127
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3. táblázat
A szén-nitrid réteg és a szén-nitrid-nikkel kompozit réteg spektrumának felbontása. A
csúcsok adatai: a csúcs Raman eltolódása (Pozíció), az amplitudó felénél vett
félértékszélesség (FWHM), és a csúcs integrális intenzitása (Terület).

4.3.4.5 ábra
Amorf szénréteg Raman spektruma és annak felbontása.
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4.3.4.6 ábra
C-Ni kompozit réteg Raman spektruma és annak felbontása.

4.3.4.7 ábra
CNx réteg Raman spektruma és annak felbontása.
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4.3.4.8 ábra
CNx-Ni kompozit réteg Raman spektruma és annak felbontása.
A Raman spektroszkópiai vizsgálatok eredménye az alábbiak szerint foglalható össze.
A fémes diszperz fázis jelenléte a C-Ni és CNx-Ni nanokompozit rétegek mátrixában
elısegíti a kétdimenziós sp2-kötött klaszterek növekedését. A klaszterek szerkezete
különbözik a kétféle kompozittípus esetén. A klaszterek
-

a C-Ni rétegekben grafénszerőek, azaz kondenzált hatszöges győrőkbıl állnak,

-

a CNx-Ni rétegekben fullerénszerőek, azaz nemhatszöges győrőket is
tartalmaznak.

4.4 Mechanikai tulajdonságok

250 nm vastag, oxidált (100) Si-ra növesztett rétegek mechanikai tulajdonságait
vizsgáltuk nano-indentációval [141].
A 4.4.1 ábrán a rétegek keménysége látható a növekedési hımérséklet függvényében.
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4.4.1 ábra
A C-Ni és CNx-Ni rétegek keménysége a növekedési hımérséklet függvényében.
A szaggatott vonalak célja kizárólag a szem vezetése, a 400oC alatt bekövetkezı
változások kihangsúlyozása.
25 és 200oC növekedési hımérsékletek között a rétegek keménysége kb. 30%-kal
megnı. Ezt a növekedést az irodalom szerint [41] a rétegek sőrőségének növekedése
okozza, ami azáltal jön létre, hogy 200oC-on kevesebb (jobbára atomi mérető) pórus
épül be a rétegekbe a kismértékben megnövekedett adatom-mozgékonyság, a
ballisztikus növekedés hatásainak csökkenése miatt [2.4 és 4.1 fejezet]. A szénnek ez
a rendezıdése megmutatkozik a Raman spektrumok alakjának kismértékő
változásában is (4.3.4.1 és 4.3.4.3 ábra). A HRTEM felvételeken a 25oC-n növesztett
kompozit rétegben sem láthatóak pórusok a kristályos fázisban (4.1.3 és 4.1.4 ábra),
de az amorf mátrixban a jelenlétük nem zárható ki. Mivel a HRTEM vizsgálataink
(4.1 fejezet) igazolják azt, hogy a ballisztikus növekedés hatásai csak 100oC
növekedési hımérséklet felett tőnnek el, ezért a rétegek keménységének növekedése
200oC-ig a mátrix porozitásának csökkenésével magyarázható.
A keménységnek 200oC növekedési hımérsékletnél maximuma van, ennek értéke 1314 GPa, ami kb. 70-80%-a az irodalomból ismert legkeményebb CNx rétegeken mért
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értékeknek (kb. 18 GPa). Ez a jelentıs fémtartalom ellenére is magas keménységérték
azzal magyarázható, hogy a kristályos szemcsék néhány nm átmérıjő, ágas-bogas
hálószerő szerkezetet alkotnak, melyet sőrőn átszı a mátrix. A szemcsékben a kis
méretek miatt a diszlokációs deformáció-mechanizmusok gátoltak. A rétegek
plasztikus deformációjakor a kristályos szemcsék elcsúsznak egymáson, esetleg
elhasadnak, és a hasadványok egymáson történı elcsúszásával valósul meg a
deformáció.
200oC növekedési hımérséklet felett a keménység nagyon gyorsan visszaesik, 300oC
növekedési hımérsékletig a CNx-Ni filmek esetén kb. a maximális érték felére, C-Ni
filmek esetén pedig jóval az alá, kb. harmadára-negyedére. A C-Ni és CNx-Ni rétegek
viselkedése itt szétválik a növekedési hımérséklet függvényében, amit jól
megmagyarázhatunk a mátrix szerkezetének eltérésével. Mindkét rétegtípusban azzal
magyarázható a keménység jelentıs visszaesése 200oC növekedési hımérséklet felett,
hogy a kristályos fázis szemcséiben beindul a diszlokációs deformációs mechanizmus,
a szemcsék mérete a 25-100oC-n jellemzı 3-5 nm-rıl néhányszor 10 nm-re nı.
Eközben a CNx-Ni rétegek mátrixa alig változik (4.3.4 fejezet, 4.3.4.3 ábra), ellenben
a C-Ni rétegek mátrixában erıteljesen fokozódik a grafénes rendezıdés, az sp3kötések arányának csökkenése (4.3.4 fejezet, 4.3.4.1 ábra). Az sp3-kötésekben
gazdagabb amorf szén-nitrid egy három dimenzióban kovalensen kötött háló, ezzel
szemben a grafénesen rendezett szén mátrix jobbára csak két dimenzióban kovalensen
kötött hálót alkot. Így a grafénes rendezıdés a mátrixot, és ezáltal az egész réteget
igen képlékennyé, könnyen deformálhatóvá teszi.
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4.4.2 ábra
A C-Ni és CNx-Ni rétegek rugalmas modulusa a növekedési hımérséklet
függvényében. A szaggatott vonalak célja kizárólag a szem vezetése, a 400oC alatt
bekövetkezı változások kihangsúlyozása.
400oC növekedési hımérséklet felett a rétegek keménysége (a mérés rohamosan
növekvı hibáján belül) tovább csökken. Ez kettıs okkal magyarázható. Egyrészt a
diszperz fázis szemcseméreteloszlása folyamatosan szélesedik, a CNx-Ni filmekben a
folyadékszerő koaleszcenciával 100 nm-t meghaladó átmérıjő szemcsék is
megjelennek a rétegekben, ezekben a diszlokációs deformációs mechanizmus a HallPetch szabály szerint könnyebben mőködik, mint a kisebb szemcsékben. Másrészt a
C-Ni rétegek esetén a mátrix szerkezete egyre nagyobb mértékben grafénes
szerkezetővé válik.

A keménység-görbék összhangban vannak a Raman spektroszkópia eredményeibıl
levont következtetésekkel. A CNx-Ni rétegek keménysége 300 és 600oC növekedési
hımérsékletek között jelentısen, egy kb.2,5-es faktorral felülmúlja a C-Ni rétegekét,
ami jól mutatja a nitrogénnek a fullerénszerő rendezıdést, a szén sp3-hibridizációját
elısegítı hatását. Ez a hatás csak 600oC növekedési hımérséklet felett szőnik meg,
amikor a mátrix nitrogéntartalma jelentısen visszaesik.
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A 4.4.2 ábrán a rétegek Young-, vagy rugalmas modulusa látható a növekedési
hımérséklet

függvényében.

A

rugalmas

modulus

változásai

hasonlóan

interpretálhatóak, mint a keménység változásai.
A modulus 25 és 200oC között kb. 20%-kal megemelkedik, és 200oC-nál maximuma
van. Ennél a növekedési hımérsékletnél a mátrix a C-Ni és a CNx-Ni rétegekben is
nagyrészt sp2-, kisebb részt sp3-kötésekbıl álló, három dimenzióban kötött kovalens
amorf háló. A modulus legnagyobb értéke mindkét rétegtípusban kb. 130 GPa, ami
megfelel az irodalomban található legmagasabb, tiszta CNx rétegekben mért
értékeknek (2.6 fejezet és hivatkozásai).
200oC felett a növekedési hımérséklet további emelésével a modulus mindkét
rétegtípusban folyamatosan csökken. Ez a mátrix fokozódó sp2-rendezıdésére, az sp3
kötések számának csökkenésére vezethetı vissza. Ezt megerısíti az is, hogy 200oC
növekedési hımérséklet felett a CNx-Ni rétegek modulusa magasabb, mint a C-Ni
rétegeké. A különbséget a szén-nitrid mátrixban nagyobb számban elıforduló sp3
kötések okozzák.
800oC növekedési hımérsékleten a modulus értéke kis mértékben megnı. Ez a
rétegek

morfológiájának

változására

vezethetı

vissza.

Ezen

a

növekedési

hımérsékleten a nikkelszemcsék magassága megközelítheti a rétegvastagságot, tehát
a réteg tekinthetı úgy, mintha egymás mellet álló nikkelszemcsékbıl és azok között a
mátrix széles sávjaiból állna. Ez azt jelenti, hogy a rétegben a diszperz fázis és a
mátrix kapcsolása megváltozott a nanoindentáció szempontjából. Az alacsonyabb
növekedési hımérsékleteken a réteg aljáról a teteje felé haladva a nikkel/nikkel-karbid
szemcsék és a mátrix váltakozva követik egymást (soros kapcsolás). 800oC-on ez (a
réteg térfogatának egy nagy részében) nem teljesül: a réteg aljától a réteg teteje felé
haladva vagy egy szemcsében haladunk végig, vagy a mátrixban (párhuzamos
kapcsolás). 800oC növekedési hımérsékleten tehát a diszperz fázis szemcséi és a
mátrix lényegében párhuzamosan kapcsoltak, szemben az alacsonyabb növekedési
hımérsékleten fennálló soros kapcsolással. Emiatt a nikkel modulusa (207 GPa)
nagyobb súllyal jelenik meg a réteg eredı modulusában.
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4.4.3 ábra
A keménység és a rugalmas modulus hányadosa a C-Ni és CNx-Ni rétegekben, a
növekedési hımérséklet függvényében. A pöttyök nagysága a hibával arányos.

A 4.4.3 ábrán látható, tájékoztató jelleggel, a keménység és rugalmas modulus
hányadosa a különbözı növekedési hımérsékleteken. Az ábrán a hibák nincsenek
feltüntetve. Mint az a 4.4.2 ábrán látható, a modulus hibája, különösen a magasabb
növekedési hımérsékleten készült rétegek esetében, meglehetısen nagy. Ehhez járul a
keménység hibája, mely az alacsonyabb hımérsékleteknél jelentıs. Így H/E hibája a
±50%-ot is elérheti. A 4.4.3 ábrából annyi olvasható le biztonsággal, hogy a C-Ni és
CNx-Ni rétegek H/E aránya 200oC növekedési hımérsékletig kb.azonos, 0,1 körüli
érték, ami igen magas, és arra utal, hogy a rétegek szívósak, nagy elasztikus
deformációra képesek, így jó lehet a kopásállóságuk. 300-400oC növekedési
hımérsékleten a C-Ni és a CNx-Ni rétegek H/E aránya jelentısen eltér, a C-Ni
rétegekben 0,04 körüli értékre esik vissza, míg a CNx-Ni rétegekben ennek a
kétszerese marad. Ez azzal magyarázható, hogy a CNx mátrix atomi szerkezete
(sp2/sp3 arány) magasabb növekedési hımérsékleten is a fullerénszerő amorf szénnitrid filmekéhez hasonló, így rendelkezik azok gumiszerő mechanikai viselkedésével
is, és ezt a viselkedést a diszperz fázis jelenléte csak kis mértékben változtatja meg
(azaz kis mértékben csökkenti H/E-t).
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4.4.4 ábra
A C-Ni és CNx-Ni rétegek nanoindentorral mért súrlódási együtthatója a növekedési
hımérséklet függvényében. A szaggatott vonalak célja kizárólag a szem vezetése, a
400oC-ig bekövetkezı változások kihangsúlyozása.

A 4.4.4 ábrán látható a C-Ni és CNx-Ni rétegek nano-indentációval mért súrlódási
együtthatója a növekedési hımérséklet függvényében. A súrlódási együttható
változásai korrelálnak a redukált modulus változásaival az egész, 25-800oC
növekedési hımérséklet-tartományban.
A C-Ni filmekben a súrlódási együttható viszonylag magas, 0,42-rıl indul, ez az érték
a keménységgel együtt kismértékben megnı 200oC-ig (0,43-ra). 200oC növekedési
hımérséklet felett a súrlódási együttható a keménységgel és modulussal együtt
lecsökken, 0,37-0,38 körüli értékre. A szerkezet ismeretében ezek a változások
könnyen értelmezhetıek – az indentor tője a nagyobb keménységő és modulusú
rétegben nagyobb ellenállással mozgatható.
A legalacsonyabb súrlódási együttható (0,37) ott valósul meg, ahol a mátrix a
leglágyabb és képlékenyebb, grafénes vagy fullerénes szerkezető (600oC növekedési
hımérséklet).
A CNx-Ni rétegek esetén a súrlódási együttható hasonló változásokat mutat a
növekedési hımérséklet függvényében. Szobahımérsékleten 0,33-ról indul a görbe.
Ez az érték közel 0,1-del (21%-kal) alacsonyabb, mint a C-Ni rétegek esetén. A
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keménység maximumánál van a súrlódási együttható maximuma is, 0,37 (ez 14%-kal
kisebb a C-Ni rétegekénél). 200oC növekedési hımérséklet felett a súrlódási
együttható csökken, egészen 0,32-ig (600oC).
800oC növekedési hımérsékleten mindkét rétegtípusnál megemelkedik a súrlódási
együttható, a 25-600oC intervallumban mérhetı lokális maximumoknál magasabb
értékre. Ez a változás már nem magyarázható a mátrix tulajdonságaival – a kis
térfogatarányú (20-25%) diszperz fázis hatása ezen a hımérsékleten jelentıssé válik.
Ehhez hasonló volt megfigyelhetı a modulusok esetében is, így egyértelmő, hogy
800oC növekedési hımérsékleten a modulus és a súrlódási együttható megemelkedése
mögött ugyanaz az ok áll: a diszperz fázis morfológiájának jelentıs megváltozása, a
réteg vastagságával azonos átmérıjő nikkelszemcsék megjelenése. Míg az
alacsonyabb növekedési hımérsékleteken készült mintákban a nanoindentor tője
elsısorban a mátrix deformációját okozza, és a nikkel/nikkel-karbid szemcsék
deformációja kisebb súllyal esik latba, addig a 800oC-on nıtt mintákban a
nikkelszemcsék deformációja jelentıssé válik. Ehhez társul a nagyobb felületi
durvaság súrlódást növelı hatása is.
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5. Összefoglalás

A szén-fém kompozit rétegek, és azon belül is a nanoszerkezető rétegek vizsgálata
jelenleg az anyagtudományi alapkutatások egyik egyre fontosabbá váló irányzata.
Törekvéseink arra irányulnak, hogy felfedezzük az anyagoknak a nanoszerkezetbıl
adódó új tulajdonságait, és megértsük az összefüggést a rétegek növekedési
körülményei, a létrejövı szerkezet és a szerkezetbıl adódó tulajdonságok között.
Mindezek a törekvések nem csak az elméleti tudáshalmaz bıvítését szolgálják, hanem
biztosítják az alkalmazások igényei szerinti anyagkészítés lehetıségét.
Az értekezésben nikkel és szén egyidejő magnetronos porlasztásával készült szénnikkel és szén-nitrid-nikkel nankompozit rétegek szerkezetét és tulajdonságait
vizsgáltam a növekedési hımérséklet (Tn) függvényében a 25-800oC tartományban. A
szerkezetet és morfológiát elektron-mikroszkópiával (TEM, HRTEM, SAED) és
Raman spektroszkópiával, az összetételt energia-diszperzív röntgen-spektroszkópiával
(EDS) és energia-veszteségi spektroszkópiával (EELS) határoztam meg. A szerkezet
atomi/kémiai

viszonyait

Raman

spektroszkópiával

és

röntgen-gerjesztéső

fotoelektron-spektroszkópiával (XPS) tanulmányoztam. Nanoindentációs mérésekkel
meghatároztam a rétegek mechanikai tulajdonságait, a keménységet, Young-modulust
és az indentációs súrlódási együtthatót. A rétegek elektromos tulajdonságait pásztázó
alagút-spektroszkópával (STS) vizsgáltam.
A

vizsgált

növekedési

hımérséklet-tartományban

megfigyelt

morfológiák

kialakulásának leírására egységes modellt alkottam. Megmutattam, hogy a rétegek
keménysége (H) Tn=200oC-nál maximális (14 GPa), és a H(Tn) görbe lefutása
értelmezhetı a szerkezeti modell alapján. A C-Ni rétegekben a szén 1s XPScsúcsának felbontásában megadtam a komponensek hozzárendelését a rétegekben
lévı fázisokhoz, rámutatva, hogy a nanokompozit rétegben a határfelületi
kölcsönhatások fontos szerephez jutnak. Ennek a kölcsönhatásnak a meglétét az
EELS él-finomszerkezeti vizsgálatok megerısítették. Raman spektroszkópiával
kimutattam, hogy a nanokompozit rétegekben a diszperz fázis jelenléte elısegíti a
mátrix sp2-rendezett fázisainak növekedését, ami a C-Ni rétegek esetében a grafén,
CNx-Ni rétegek esetében a fullerénszerő amorf fázis.
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6. Summary

The investigation of carbon-metal composite films is one of the major trends in the
up-to-date materials science, and that statement holds especially for nanostructured
composite films. We have aimed at the observation of new properties and behaviour
of nanostructured materials and at the understanding of connections between the
growth parameters, the resulting structure, and the properties originating from the
structure. Our efforts, on one hand, contribute to fundamental knowledge in thin film
science, and on the other hand, contribute to application and engineering of
nanocomposite coatings of tailored properties.
My thesis deals with the structure and physical properties of magnetron sputtered
carbon-nickel and carbon-nitride-nickel nanocomposite films as the function of
growth temperature (Tg), between 25 and 800oC. The methods used for
characterisation: electron microscopy (TEM, HRTEM, SAED) and Raman
spectroscopy for reconing the structure and morphology, energy dispersive X-ray
spectroscopy (EDS) and electron energy loss spectroscopy (EELS) for determining
the composition. Raman spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS)
gave information about the structure and ordering on atomic scale, including chemical
information. The mechanical properties, i. e. hardness, Young modulus and friction
coefficient were investigated by nanoindentation. The electronic properties of the
films were examined by scanning tunneling spectroscopy (STS).
A growth model has been created, that describes the morfological development of
both C-Ni and CNx-Ni films grown at 25-800oC. I revealed that the hardness (H) is
maximal (14 GPa) at Tg=200oC, and the H(Tg) curve can be described by the structure
model. In C-Ni films I related the components of the deconvoluted carbon 1s XPS
peak to the different phases of the composite film, pointing to the importance of
phase-boundary interactions in the nanocomposite films. The existence of these
interactions were confirmed by EELS fine structure examinations. Using Raman
spectroscopy I showed that the disperse phase in the nanocomposite films enhances
the nucleation of the sp2-ordered phases of the matrix, that are graphene in C-Ni films
and fullerene-like amorphous CNx in CNx-Ni films.
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Eredmények (tézisek)
1. 25 és 800oC növekedési hımérsékletek között szén és nikkel egyidejő
magnetronos porlasztásával, argon illetve nitrogén porlasztógáz használata mellett
nanokompozit szerkezető rétegeket állítottam elı. A nanokompozitok egy
kristályos diszperz fázisból és egy összefüggı amorf mátrixból állnak.
A diszperz fázis 400±50oC növekedési hımérséklet alatt hexagonális nikkelkarbid (Ni3C), felette fcc nikkel.
A mátrix amorf szén, illetve szén-nitrid. A mátrixban HRTEM módszerrel réteges
rendezıdést mutattam ki a diszperz fázis határfelülete mentén.
2. A C-Ni rétegek morfológiájának kialakulását 25 és 800oC növekedési
hımérsékletek között egy egységes növekedési modellel magyaráztam meg.
Megmutattam, hogy a folyadékszerő koaleszcencia 600oC-on és magasabb
hımérsékleteken domináns folyamat a CNx-Ni rétegek növekedésében, míg a CNi rétegek esetén 800oC-ig nem jut vezetı szerephez.

3. Nanoindentációs mérésekkel meghatároztam a rétegek keménységét, mint a
növekedési hımérséklet függvényét 25 és 800oC között. Megállapítottam, hogy a
keménységnek 200oC-nál maximuma van (~14 Gpa). A maximum léte a mátrix
ballisztikus növekedésének megszőnésére, illetve a diszperz fázis diszlokációs
deformációs mechanizmusának megjelenésére vezethetı vissza.

4. A C-Ni rétegek XPS (ESCA) mérései során a szén 1s XPS-sávjában új
komponenst találtam 282,9 eV-nál, a fém-karbidokra jellemzı 284 eV alatti kötési
energia-tartományban. Megmutattam, hogy az új komponens a Ni3C, illetve Ni
diszperz fázis és a mátrix közötti határfelületekben kötött szénatomokhoz
rendelhetı.

5. Lokális EELS mérésekkel megmutattam, hogy mátrix-diszperz fázis határfelületek
mentén a mátrix π∗ állapotainak száma megnı. Ezt a hatást a nikkel- és a
szénatomok közötti elektronátadással magyaráztam.
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6. Az STM és STS mérések alapján megállapítottam, hogy a rétegek felületének
kiemelkedı pontjai a diszperz fázis fémes elektromos viselkedéső szemcséivel
azonosíthatóak, és 200oC növekedési hımérséklet felett a rétegek felületének
durvaságát a diszperz fázis morfológiája határozza meg.

7. A Raman és a TEM mérések alapján megállapítottam, hogy a fémes diszperz fázis
jelenléte a C-Ni és CNx-Ni nanokompozit rétegek mátrixában elısegíti a
kétdimenziós sp2-kötött klaszterek növekedését. A klaszterek szerkezete
különbözik a kétféle kompozittípus esetén. A klaszterek
-

a C-Ni rétegekben grafénszerőek, azaz kondenzált hatszöges győrőkbıl állnak,

-

a CNx-Ni rétegekben fullerénszerőek, azaz nemhatszöges győrőket is
tartalmaznak.
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