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BEVEZETÉS 
 

A "Szerkezetkialakulás Többfázisú Vékonyrétegekben" című értekezés 

célkitűzése az, hogy a réz-ezüst, alumínium-ón, réz-szén és alumínium-szén 

modellrendszerek többoldalú vizsgálata alapján hozzájáruljon a fém-fém, ill. 

fém-szén kompozit vékonyrétegek szerkezet kialakulási és fázisszétválási 

folyamatainak megismeréséhez, valamint a szerkezet és a fizikai 

tulajdonságok közötti kapcsolatok megértéséhez. 

A vékonyrétegek kutatatása és alkalmazása területén a kétkomponensű 

vékonyrétegek, nanokompozitok széleskörű fejlődésen mennek át 

napjainkban. Az alkalmazások sora igen hosszú: kemény bevonatokként, 

integrált áramkör kontaktus és vezetékrendszereként, mágneses 

adathordozókban, dekoratív és csomagoló anyagok bevonataként, a világ 

egyik leghatalmasabb ipari, termelési területét jelentik. Ezeknek a rétegeknek 

a gyártása során fontos követelmény lehet, különösen a nanorendszerekben 

(integrált áramkörök, MEMS), hogy egy technológiai lépésben több folyamat 

is lejátszódjon, ezáltal több funkcionális tulajdonság is önszerveződő módon 

kialakulhasson a vékonyréteg-szerkezetekben (pl. diffúziós barrier és 

kontaktusréteg félvezető szerkezetekben). A tudományos kérdések közül 

ezért előtérbe kerülnek a keveredés, a metastabil fázisok létrejöttének 

lehetőségei és feltételei, ezen fázisok stabilitása és átalakulásai a stabil 

szerkezetekbe, szilárdfázisú és növekedés közbeni kémiai reakciók. A réteg-

kialakulás során lejátszódó folyamatokat a növesztési paraméterek 

megválasztásával befolyásolhatjuk. A hogyan kérdést felvetve, ezek az 

ismereteink a többfázisú, többkomponensű rétegek kialakulásáról eléggé 

hiányosnak tekinthetők.  

A dolgozatomban olyan modellrendszereken vizsgálom nanométeres 

mérettartományig bezárólag a fizikai tulajdonságok és a reprodukálható 
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szerkezetek előállítása szempontjából lényeges növekedési alapfolyamatokat, 

szerkezeti sajátságokat, amelyekben a felvázolt kétkomponensű vékonyréteg 

rendszerekre jellemző jelenségek tetten érhetők, illetve jól vizsgálhatók. A 

modellrendszerek kiválasztásánál ezen kívül az is szempont volt, hogy azok a 

gyakorlati alkalmazásokhoz is lehetőleg közel álljanak. Ezért választásunk a 

Cu alapú rendszerekre esett (Ag-t és C-t választva második komponensként) 

és kiegészítő vizsgálatokat végeztem az Al-Sn és az Al-C rendszereken. A Cu 

alapú rendszerek vizsgálatát a technológiai körülményekhez hasonló vákuum-

feltételek mellett növesztett réz vékonyrétegek egyes növekedési 

sajátságainak bemutatásával kezdem, a jól vizsgált és leírt Al alapú 

rendszerek analógiáját is felhasználva. 

A dolgozatomban vizsgált rendszerek példáját adják az egymással nem 

keveredő és egyensúlyi feltételek mellett nem reagáló komponensek 

rendszereinek, amelyekben különböző szerkezettípusok kapcsán 

tanulmányozhattam a fázisszétválási folyamatokat.  

 

AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

A szilárd fázisban nem keveredő komponensek egyidejű kondenzáltatásával 

kialakuló rétegekben a fázisok kialakulására két fő fázisszétválási modell 

ismert: a kinetikai szegregáció és a spinodális szétválás. A Cu-Ag, Cu-C, Al-

C és Al-Sn rendszereken bemutattam, hogy a kinetikai szegregáció milyen, 

alapvetően különböző szerkezettípusok kialakulásához vezethet. A többségi 

fázis felületén végbemenő folyamat a szegregált komponens feldúsulásához 

és a második fázis magképződéséhez vezet. Ilyen módon az oxigénnel 

szennyezett Al-Sn rendszerben az Al kristályok lamellás növekedése jön 

létre. Az Al-C és Cu-C rendszerekben a kétdimenziósan növekedő kovalens 

amorf vagy nanokristályos (a-C, Al4C3) fázisok a fém komponens 
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elkülönüléséhez vezetnek, aminek önszerveződő réteges szerkezetek 

kialakulása lehet az eredménye. Ugyanakkor a Cu-Ag rendszerben ~5-20 at% 

Ag ill. Cu tartalom esetén bimodális szemcseméretű nanokompozit 

növekedése valósul meg. 

A Cu-Ag rendszerben sikerült először egy a kinetikai szegregációval 

versengő másik fázisszétválási folyamatot egyértelműen elkülöníteni és 

kimutatni. A spinodális szétválás a növekvő réteg térfogatában megy végbe és 

az együttes kondenzáció során létrejövő metastabil szerkezetek nano-skálájú 

szétválását eredményezi.  

Elsőként sikerült kimutatnom, hogy a különböző típusú fázisszétválási 

mechanizmusok egyazon anyagrendszerben, az összetételtől függően 

együttesen és önállóan is a szerkezet-kialakulás fontos szereplői lehetnek. 

Megmutattam, hogy ezek a szétválási folyamatok a Cu-Ag rétegrendszerben 

azonos előállítási hőmérsékleten alapvetően különböző szerkezet-típusok 

kialakulásához és ettől függően más fizikai tulajdonságokhoz 

(nanokeménység) vezetnek. Az eredmények alapján erre a rendszerre 

egységes szerkezeti modellt alkottam, amely hozzájárulhat más rendszerekre 

vonatkozó, hasonló ismeretek kutatásához is. 

A dolgozat tárgyául szolgáló vizsgálatok új tudományos eredmények 

elérése mellett az alkalmazások szempontjából is ígéretesek lehetnek. A Cu–

Ag rendszeren végzett kutatatásaink felkeltették az INTEL fejlesztő 

mérnökeinek figyelmét is, mert az új, 30 nm alatti technológiák számára az 

általam is vizsgáltakhoz hasonló szerkezeti és rétegépülési folyamatok 

segítségével lehetséges kontaktus és vezetékrétegeket növeszteni. Az 

alapkutatásként végzett vizsgálataim segítséget nyújthatnak a valóban ipari 

szerkezetek és alkalmazások területén végzendő fejlesztő és kutatómunkához 

is. 
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ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

 
A dolgozatomban vizsgált rétegek fizikai, ill. kémiai módszerekkel 

gőzfázisból történő leválasztással (angol terminológiával: PVD/CVD – 

physical/chemical vapor deposition módszerrel) különféle módszerekkel 

készültek: a Cu, Cu-Ag rétegeket vákuumpárologtatással az MFA-ban én 

készítettem, az Al-C rétegek magnetronos porlasztással Bíró Domokos 

közreműködésével szintén az MFA-ban készültek, míg a Cu-C rétegeket 

mikrohullámú plazmakisüléssel támogatott porlasztással francia 

együttműködés keretén belül, a francia partner készítette, az Al-Sn rétegek 

magnetron-porlasztással Bécsben, együttműködésben készültek.  

A rétegek vizsgálatára alapvetően elektronmikroszkópiát és a hozzá 

tartozó elektron sugaras analitikai módszereket használtam az MTA MFA-

ban található Philips CM20, JEOL-3010 és LEO 1540XB FEG típusú 

készülékeken. Kiegészítésként röntgen diffrakciós méréseket (MFA-ban) és 

keménységmérést (KK Környezet és Anyagkémiai Intézet, Micro Materials 

Nanotest 600) is alkalmaztam.  

 

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 
Munkám során olyan vékonyréteg – anyagrendszereket vizsgáltam, 

amelyekben jól elkülöníthető volt az adszorbeált rétegben történő kinetikai 

szegregációra és a térfogati spinodális, ill. magképződéssel történő 

szétválásra épülő fázisképződési mechanizmus.  

 

1. Cu-Ag kétkomponensű polikristályos vékonyrétegekben a szerkezet, az 

összetétel és a nanokeménység közötti kapcsolat tanulmányozására 

mikrokombinatorikus módszert dolgoztam ki [T1]. 
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1.1. Feltártam a Cu-Ag rétegek szerkezetét és morfológiai felépítését a 

teljes összetétel-tartományban. Megállapítottam, hogy a rétegek 

kétféle, morfológiájukban jól elkülöníthető elemből épülnek fel. Az 

egyik morfológiai elemet nagyobb (néhányszor 10 nm), nem 

egyensúlyi összetételű kristályok képezik, amelyekben az egyik fém 

(Cu, vagy Ag) a másik fémmel képez szilárd oldatot. A másik 

morfológiai elem nanoszemcsés, az eutektikumnak megfelelő 

összetételű és szerkezetű, <111> textúrát mutató kétfázisú szerkezet. A 

rétegben a kétféle szerkezeti elem térfogati hányada és a textúra 

erőssége az összetétellel változik [T1, T7, T10].  

 

1.2. Kimutattam, hogy a réz-ezüst nanokompozit rétegek keménysége 

10 at% Ag tartalomnál maximumot mutat. Kis Ag tartalomnál a 

keménység növekedését a Hall-Petch effektussal értelmeztem, míg a 

keménység csökkenésének oka, hogy az apró szemcsés eutektikum 

térfogati arányának növekedésével a deformáció ebbe a tartományba 

tevődik át és a deformációs mechanizmus szemcsehatár menti 

csúszásra vált [T1]. 

 

2. Nagyfelbontású elektronmikroszkópia segítségével meghatároztam a 

60 at% Ag, 40 at% Cu tartamú, eutektikus összetételű rétegek 

nanoszerkezetét és ennek alapján elsőként javasoltam modellt a rétegek 

szerkezet-kialakulására [T10]. 

 

 2.1. Kimutattam, hogy az eutektikus összetételű (60 at% Ag tartalmú) 

rétegek <111> textúrában felnőtt, 10-30 nm átmérőjű oszlopokból 

épülnek fel. Az egyes oszlopok epitaxiásan egymáshoz kapcsolódó 
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néhány nanométeres, rézben és ezüstben gazdag (kb. 90 at%) szilárd-

oldat zónákból állnak [T9]. A szerkezet háromdimenziós 

nanokompozitként jellemezhető.  

  

 2.2. Kimutattam, hogy Cu-Ag rendszerben rendezett szilárd oldat, 

Ag3Cu létezhet. A rendezett szilárd oldat tartományok a fázisszétválás 

során alakulnak ki [T8].  

  

 2.3. A szerkezetvizsgálati eredmények értelmezése alapján elsőként 

tudtam modellt javasolni az eutektikus összetételű nanokompozit 

szerkezet kialakulására. A modell szerint a nem egyensúlyi növesztési 

feltételek mellett a réteg (homogén) szilárd oldat formában 

magképződik és nő. A kezdeti növekedési szakaszokat a folyadék-

szerű koaleszcencia során olvadékból történő fázis-szétválás határozza 

meg. A rétegben a további növekedés során rendeződési folyamatok 

játszódnak le, koncentráció fluktuációk keletkeznek és a réteg teljes 

térfogatában spinodális szétválás megy végbe. Az <111> textúra a 

folyadékfázisú koaleszcencia megszűnése után induló versengő 

növekedés eredménye.  

 

3. A réz-ezüst fém-fém nanokompozit rendszerben elért eredmények 

szintéziseként megalkottam a rétegekben feltárt komplex szerkezetek 

kialakulásának egységes modelljét, amelyben megmutattam, hogy a 

szerkezet kialakulása a spinodális szétválás és a kinetikai szegregáció 

versenyének eredménye az összetétel függvényében [T10]. 
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4. Megmutattam, hogy a réz-oxigén rendszer viselkedése a rétegkialakulás 

folyamatai és a kialakuló morfológiák tekintetében analóg az irodalomban 

részletesen vizsgált Al-O rendszerrel [T2, T6].  

 

5. Al-C kétkomponensű rendszerek vizsgálatának során megállapítottam, 

hogy az Al és C szobahőmérsékletű együttes porlasztásával kétfázisú, Al 

kristályokból és Al4C3 nanoszemcsékből álló réteg alakul ki. A két fázis a 

vastagabb rétegekben önszerveződő módon alrétegekbe rendeződve váltja 

egymást. A rétegek váltakozását a folyadék-szerű koaleszcencia 

mechanizmusának szemcsemérettől függő, periodikus változásával 

magyaráztam [T4]. 

 

6. Megvizsgáltam a réz porlasztásával egyidejűleg Ar-CH4, ill. Ar- C2H2 

gázkeverékből mikrohullámú plazmával segített CVD technikával 

előállított Cu-C rétegekben kialakuló morfológiát. A porlasztáshoz 

használt különböző gázkeverékek esetén más-más morfológia volt 

jellemző a rétegekre [T5, T11]. 

 

6.1. Az Ar-C2H2 porlasztógázzal készített Cu-C rétegek szemcsés 

kompozit szerkezetűek. Amorf szén mátrixba 15-7 nm nagyságú réz 

szemcsék ágyazódnak, amelyek mérete a széntartalom növekedésével 

(ill. a porlasztógáz acetilén tartalmának növelésével) csökken. A 

szerkezet kialakulását a szén kinetikai szegregációjával és a réz 

ismételt magképződésével magyaráztam. 

 

6.2. Az Ar-CH4 porlasztógázzal készített Cu-C rétegek réteges 

szerkezetet mutatnak: nagyszemcsés Cu rétegek váltakoznak Cu-C 

kompozit rétegekkel önszerveződő módon. A szerkezet kialakulását az 
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Al-C rendszerben megfigyelthez hasonlóan magyaráztam (az Al-C 

rendszerre kidolgozott modellt alkalmaztam). 

 

7. Megmutattam, hogy az oxigénnel adalékolt Al-Sn rendszerben a lamellás 

növekedés feltétele a felületre szegregálódó Sn és adszorbeálódó oxigén 

megfelelő egyensúly melletti periodikus fázisalkotása. A lamellák vastagságát 

a monorétegnyi ón-oxid mennyiségének felhalmozási ideje és az ez idő alatt 

felnövekvő Al mennyisége határozza meg [T3]. 
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