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1. A gyémánt jelentősége

A gyémánt nemcsak ékszerészeti szempontból értékes, hanem más anyagokhoz 

viszonyított extrém tulajdonságai miatt az ipar és a technológia számára fontos és ígéretes 

anyag. A természetben előforduló gyémánt korlátozott méretei és elérhetősége miatt sok 

esetben nem teszi lehetővé e jó tulajdonságok kihasználását. Mindezek miatt hosszú ideje 

kutatják a mesterséges előállítás lehetőségét. A mesterséges gyémánt lehetővé teszi az olyan 

alkalmazásokat, amiket tömbi egykristályokkal nem vagy csak nagyon költségesen lehetne

megvalósítani. 

A kémiai gőzfázisú leválasztással (CVD) történő gyémántszintézis gyakorlati 

megvalósítása [1] megnyitotta az utat a gyémánt különleges tulajdonságainak széleskörű 

alkalmazása előtt, melyek egy része már a piacra került (pl. vágó eszközök [2], kopásálló 

bevonatok, optikai ablakok, lencsék [3]). CVD módszerrel ma már számos szubsztrátra 

(hordozóra) lehet polikristályos gyémántbevonatot készíteni. A szubsztrátok közül a 

szilícium az egyik legelterjedtebb. A polikristályos réteg tulajdonsága sok szempontból 

hasonló az egykristályos réteg tulajdonságaihoz. Jó elektromos szigetelőképessége, nagy 

hővezetése és alacsony dielektromos állandója együttesen kitűnő elektronikai 

hordozóanyaggá teszik. Új irány a mikrokristályos rétegek fúziós reaktorban történő 

alkalmazása a nagy ellenálló képességég és jó hővezetés miatt [4]. A MEMS és felvezető 

elektronikai eszközöket előszeretettel alakítják ki SOI (Silicon-on-insulator, szilícium 

szigetelőn)) szeleteken. Utóbbi időben egyre nagyobb figyelmet kapnak a szilícium dioxid

helyett CVD gyémánt szigetelő réteggel létrehozott ún. SOD (silicon-on-diamond, szilícium 

gyémánton) szeletek [5][6]. Az 1. Táblázat összefoglalja, hogy az egyes tulajdonságokat 

milyen alkalmazásokban lehet leginkább kihasználni. A teljesítményelektronikai

alkalmazáshoz egykristályos réteg szükséges, ami jelenleg még egykristályos gyémánt, 

illetve az igen drága bórnitrid szubsztrátok kivételével nem valósítható meg. Homoepitaxiális 

gyémántrétegek [7] alkalmazásával már több működő, extrém tulajdonsággal rendelkező

félvezető eszköz bemutatásra került (pl. Schottky diódák [8,9] tranzisztorok [10,11]).  

Természetesen a többi alkalmazásnál is jobban használhatóak lennének az 

egykristályos rétegek. Az első lépés ez irányban, ha texturált rétegeket növesztünk. A 

rétegek morfológiája a növesztési körülmények függvényében igen változatos képet mutat.
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A korai leválasztási technikák közös vonása a 10–100 mbar közötti nyomású 

C/H/(O) gázkeverékkel [12] fűtőszál vagy plazmakisülés révén közölt energia, és a 650–950 

°C között tartott hordozó. A különböző gyakorlati eljárások fejlődéséhez jelentősen 

hozzájárult az a kísérleti és elméleti kutatómunka, amely tisztázta a gázkeverékben létrejövő 

különböző reaktív gyökök és molekulák, illetve a szubsztrát felület közötti transzport 

folyamatok és reakciók elméletét (összefoglalva ld. Pl. [13]), valamint a felületi diffúziós, 

beépülési és növekedési mechanizmusokat [14] [15].

Tulajdonság Lehetséges alkalmazás
Extrém mechanikai keménység (50-100 GPa kristálytani 

iránytól függően) 
Kompresszibilitás (8.3 x 10-13 m2/ N)

Kopásálló bevonatok

Legnagyobb bulk modulus (1.2 x 1012 N/m2) Vágó eszközök

Hővezetés (2 x 103 W/m/ K) Hűtőbordák, SOD, Fúziós 
plazma reaktor

Átlátszóság elektromágneses sugárzásra a mély UV 
tartománytól a magas infravörös tartományig 

Optikai ablakok, lencsék

Biokompatibilitás Implantátumok
Jó szigetelő szobahőmérsékleten; Tiltott sáv szélessége 

5.4eV
Elektronika, SOD

Doppolással félvezetővé tehető
nagy lyuk és elektron mozgékonyság

(2200 ill.1600 cm2V-1s-1) 

Nagyteljesítményű/magas 
frekvenciás elektronika

Jól ellenáll a sugárzásoknak Szenzorbevonatok, Fúziós 
plazma reaktor

Hőtágulási együttható (0.8 x 10-6 K) Optikai lencsék
Negatív elektronaffinitás Elektródák

Kémiai inertség Korrózióálló bevonatok

1. Táblázat Rövid összefoglalása a gyémánt tulajdonságainak, és lehetséges 
alkalmazásainak [16] [17]

Az ismereteink a növesztési körülmények és a morfológia kapcsolatáról azonban még 

közel sem teljesek. A kialakult morfológiát praktikusan nehéz vagy lehetetlen lényegesen 

módosítani, ezért mindenképpen növekedés közben kell a morfológiát kontrollálni. Ehhez 

információt kell szerezni a növekedés közben lezajló folyamatokról.
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Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a CVD gyémántnövesztés további fejlődéséhez, 

különös tekintettel az egykristály növesztésre illetve az alacsony hőmérsékleten való 

növesztésre (melyek számos felhasználás szempontjából fontosak lennének), szükség van a 

gyémánt magok kialakulásának, azaz a nukleációjának illetve a gyémánt növekedésének jobb 

megértésére és szabályozására. A nukleáció meghatározó jelentőségű a réteg 

morfológiájánál, homogenitásánál, a hibahelyek keletkezésénél, a hordozóra való tapadásnál 

illetve, hogy milyen szubsztrátok vonhatók be gyémántréteggel. A növekedési folyamat 

mélyebb megértése pedig hozzájárulhat a gyors leválasztáshoz, nagyobb méretű felületek 

homogén réteggel történő bevonásához és jó minőségű rétegek tömeges előállításához. 

A BME Atomfizika Tanszék Felületfizikai Laboratóriumában (BME-AFT) 1994-ben 

készült el egy mikrohullámú (MW) plazmával működő CVD berendezés, jó minőségű, tiszta 

gyémántrétegek előállítására, és 1998-ra kifejlesztésre került egy ún. ionsugár 

tömegspektrométer (IBMS), ami alkalmas a plazma hordozófelület-közeli ionösszetételének 

és az ionok energia-eloszlásának in situ, on line mérésére előfeszítéses nukleáció közben 

[18]. A doktori munkámban a nukleáció közben mért ionenergiák kézbentartásával kísérelek 

meg rétegleválasztást. A berendezés továbbfejlesztésével pedig a növekedés közben mérem 

meg a hordozó feletti plazmaösszetételt, mely a növekedési folyamat, pontosabb 

megértéséhez járul hozzá alacsony és emelt nyomástartományban.
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2. Gyémántszintézis

Ahhoz, hogy megértsük a gyémánt szintézis folyamatát ebben a fejezetben röviden 

ismertetésre kerülnek a szén kristályos módosulatai, fázisdiagramja, és a szintézis lehetséges 

módjai.

2.1. A szén fázisdiagramja

A szénnek két fontos megjelenési formája - a grafit és a gyémánt - mikroszkopikus 

skálán lényegesen különböző. A grafitban a szénatom sp2-es hibridjei hatszöges rácsú 

rétegekbe rendeződnek. Ezen rétegek közötti kötések egy nagyságrenddel gyengébbek, mint 

a rétegben lévő szénatomok közötti kötések, ezért a rétegek könnyen el tudnak csúszni 

egymáson. A síkok közötti elektronok delokalizáltak ezért a grafit jó vezető. Gyémántban 

viszont a szénatomok sp3 hibridjei háromdimenziós tetraéderes rácsot alkotnak. A 

szénatomok egymáshoz erős kovalens kötéssel kapcsolódnak. 

2.1. ábra A grafit és a gyémánt szerkezete

A szén fázisdiagramjából (2.2. ábra) egyértelműen látszik, hogy szobahőmérsékleten 

a grafit a szén stabil formája, míg a gyémánt metastabil ebben a tartományban. A Gibbs-féle 

szabadenergia különbség viszonylag kicsi a két fázis között, 2.87 kJ/mol, azonban az 

aktivációs energia, ami ahhoz szükséges, hogy a gyémánt grafittá alakuljon igen nagy, kb. 
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700 kJ/mol [19]. Ez azt jelenti, hogy a gyémánt kinetikailag stabilnak tekinthető. Spontán 

grafitosodás vákuumban csak 1300°C fölött válik jelentőssé.

2.2. ábra A szén fázis diagramja

2.2. Nagy nyomású leválasztás

A gyémánt szintézis egyik lehetséges módja, ha nagy nyomáson, és hőmérsékleten 

(High pressure high temperature HPHT) alakítjuk át a forrásanyagot (grafitot). Ennek 

lehetséges módjai: (1) HPHT szintézis olvadt átmeneti-fém oldószer katalizátor 

felhasználásával, (2) HPHT közvetlen átalakítás, és (3) lökéshullámmal segített közvetlen 

átalakítás. Mindezen növesztési módszerek a szén fázisdiagramnak abban a tartományában 

működnek, ahol a gyémánt termodinamikailag stabil. Az így képződött gyémánt azután 

szobahőmérsékletre visszatérve is gyémánt fázisban marad, mert a visszaalakuláshoz 

szükséges aktivációs energia messze meghaladja a két fázis energia különbségét.
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2.3. Alacsony nyomású leválasztás

A másik járható út az alacsony nyomású leválasztás, ami azon a tényen alapszik, 

hogy a gyémánt normál nyomáson és hőmérsékleten kinetikailag stabil, és ez lehetővé teszi, 

hogy olyan körülmények között szintetizáljuk, ahol a gyémánt termodinamikailag metastabil. 

Az eljárás, amivel ez megvalósítható, a kémiai gőzfázisú leválasztás (Chemical Vapour 

Deposition, CVD). Lényege, hogy egy gázkeveréket, mely szenet is tartalmaz, valamilyen 

módon aktiválják úgy, hogy a gáz hőmérséklete elérje a 2000-10000 °C-t, míg a szubsztrát 

hőmérséklete 600-1100 °C. Megfelelő körülmények esetén a szubsztrát felületére 

polikristályos gyémántréteg válik le. A gyakorlatban sokfajta gázkeveréket használnak, 

azonban ezek jellemzően hidrogénből, szénből és oxigénből állnak. Mivel a gázkeveréket 

olyan magas hőmérsékletre melegítik fel, hogy kémia reakciók játszódnak le, így lényegében 

a forrásgáz kezdeti formája nem számít, csak a benne lévő elemek aránya.

2.3. ábra Bachmann grafikon [12]

 A H/C/O arány megfelelő beállításával sikeres leválasztás érhető el. A 2.3. ábraábrán 

látható grafikon azt mutatja meg, hogy milyen H/C/O arány esetén valósítható meg a 

gyémánt leválasztás [12][20]. A hidrogén, pontosabban az atomos hidrogén több 

szempontból is igen fontos szerepet játszik a folyamatban: szelektíven marja a grafitot a 

gyémánttal szemben, másrészt stabilizálja a gyémánt felszínt, ugyanis a hidrogén 
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hozzákötődik a szabad szénkötésekhez, s ezzel megakadályozza az sp2 hibridek kialakulását. 

Ezek a folyamatok mind a gyémánt leválasztását segítik elő a grafittal szemben. 

3. CVD gyémánt leválasztási módszerek

Az alacsony nyomású gyémánt CVD-re többfajta módszer is létezik, ezek általában a 

forrásgáz aktiválásának a módjában különböznek. Az alábbiakban a technológia

szempontjából legfontosabb reaktortípusok működését ismertetem. Nagyobb hangsúlyt 

fektetve a nagytisztaságú réteg leválasztására alkalmas mikrohullámú plazmával segített 

(PECVD) reaktorra.

3.1. Mikrohullámú plazma reaktorok

A mikrohullámú plazmával segített gyémánt leválasztó reaktorok a legelterjedtebbek. 

A szubsztrát feletti térrészt mikrohullámmal besugározva plazmakisülés jön létre. A MW 

PECVD reaktorok a 20 mbar-tól az atmoszferikus nyomásig terjedő tartományban 

üzemelnek. A szubsztrát hőmérséklet 600 °C és 1100 °C között, míg a mikrohullámú 

teljesítmény 1 és 10 kW között van. A növekedési sebesség széles tartományt ölel fel, 

kezdve az alacsony nyomású, kis teljesítményű reaktoroktól, ahol ez kb. 0,2 µm/h egészen 

nagyobb nyomású, nagy teljesítményű reaktorokig ahol 30-50 µm/h növekedési sebesség is 

elérhető.

3.1.1.Plazma definíciója

A plazma fogalmát többféleképpen definiálhatjuk. A legelterjedtebb definíció szerint 

a plazma ionizált gáz, általában pozitívan ionizált atomok, molekulák és azokkal azonos 

mennyiségű töltést képviselő elektronok halmaza. Ez az értelmezés nem mond semmit az

egy esetlegesen jelenlévő semleges gáz fázisról. Azonban a plazma és a semleges háttér 

tulajdonságai a mi esetünkben erősen összefüggenek. Emiatt a dolgozatban a plazma 

kifejezést tágabb értelemben a semleges részecskéket beleértve fogom használni.

Amikor egy plazmát elektromágnesesen gerjesztünk, akkor a legkönnyebb 

részecskék, azaz az elektronok fogják a bevitt energia legnagyobb részét felvenni. Így az 

elektron hőmérséklet nagyobb lehet, mint a nehéz részecskék hőmérséklete. Mivel a 
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semleges részecskék nem hatnak kölcsön az elektromágneses térrel, ezért csak másodlagos –

időnként elhanyagolható mértékű - kölcsönhatásokkal juthatnak energiához. A hőmérséklet 

eloszlásokban így akkora különbségek lehetnek, hogy előállhat olyan eset is, hogy míg az 

elektronok és ionok energiája néhány elektronvolt addig a semleges molekulák gyakran 

termikus egyensúlyban vannak a környezetükkel. 

3.1.2.Mikrohullámú elektromos kisülések

A mikrohullámú források a II világháború után váltak elérhetővé a radarfejlesztések 

eredményeképpen. A 80-as évek közepétől a mikroelektronikában is egyre nagyobb 

mértékben használják a mikrohullámú plazmákat. Továbbá különböző ionok és reaktív

gyökök előállítása mellett lézerekben és kontrollált fúzió kiindulásához is használják. 

A mikrohullámú frekvencia tartomány alatt jellemzően az 1-300 GHz frekvencia 

tartományt értik. Ezen belül a 2.45 GHz különösen fontos, mert ez engedélyek nélkül 

szabadon használható ipari, tudományos és orvosi célra. Így a legtöbb berendezés ezen a 

frekvencián működik, ami λ=12,24 cm-es hullámhosszt jelent.

A mikrohullámú plazmára általában a nagyobb kinetikus elektron hőmérséklet 

jellemző (a DC vagy RF kisülésekhez képest). Ez egyúttal nagyobb fokú ionizációhoz vezet. 

A mikrohullámú kisülések egyik nagy előnye hogy nincsenek elektródák a kisülő térben és 

így nem áll elő a más esetekben előforduló elektróda porlasztás. Ezáltal sokkal kevesebb a 

szennyező, ami kulcsfontosságú az elektronikai alkalmazásoknál. További előny, hogy a

plazma széles nyomástartományban stabilan létrehozható [21].

3.1.3.Bell – jar és Astex típusú reaktorok

A bell-jar típusú reaktornál a vákuumkamrát egy kvarc búra zárja le. Ezt veszi körül

egy fém henger, ami rezonátorként funkcionál. Ebbe a mikrohullámot egy koaxiális antenna 

csatolja be a forráshoz kapcsolt csőtápvonalból. 
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3.1. ábra A bell-jar típusú reaktor felépítése

Ebben az elrendezésben a plazmagömb a falaktól távol a mintatartó felett jön létre, 

ezáltal elkerülhető, hogy a falról szennyezők kerüljenek a plazmába, amelyek a réteg 

minőségét rontanák. 

Az Astex típusú reaktor [22] működési elve hasonlít a bell-jar reaktorhoz. Ennél a 

típusnál a rezonátor szerepét a kamra játssza, a mikrohullám egy kvarc ablakon keresztül jut 

be a kamrába.

3.2. ábra Az Astex típusú reaktor felépítése
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3.1.4.A kisülés begyújtása

Plazmát többféle módón lehet létrehozni, a legegyszerűbb ezekből, ha megfelelően 

felmelegítjük a gázt. Amikor a gáz hőmérséklete eléri az ionizációs potenciált (IP) akkor 

spontán módon kialakul a plazma (~ 9000K levegőre 1 atm-án [23]). 

Elektromos áram szintén használható, hogy létrehozzunk és fenntartsunk egy 

kisülést. Ha megfelelő feszültséget kapcsolunk két elektróda közé, akkor a katódból a 

téremisszió miatt kilépő elektronok gyorsulni fognak az anód felé. Amennyiben az 

elektronok kinetikus energiája eléri az IP értéket, akkor a gázban elektromos letörés lesz 

tapasztalható. A gáz egyre inkább vezetővé válik. 

A gyémánt CVD-hez használt mikrohullámú reaktorokban azonban kicsit más a 

helyzet. Itt nincsenek elektródák, amik az áramot szolgáltatnák, vagy jelentős hevítés a 

kisülés begyújtása előtt, ami ionizációt okozna. Ehelyett csak egy nagyon kis számú szabad 

elektron van jelen amely kölcsönhat a mikrohullámú elektromágneses térrel. A kvarcbúrát 

körülvevő rezonátor úgy van kialakítva, hogy a kisülés begyulladása előtt benne kialakuló 

állóhullámoknak lokális maximuma van a hordozó felett, úgy hogy más jelentős lokális 

maximum nem jön létre az alacsony nyomású térben (3.3. ábra) [24]. 

3.3. ábra Az elektromos térerősség amplitúdójának eloszlása a rezonátorban (bell-jar 
típusú reaktor esetén) [24]
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Oszcilláló elektromos térben egy elkülönülten álló szabad elektron folyamatosan 

gyorsul illetve lassul anélkül, hogy összességében energiát venne fel. Világos, hogyha 

semleges részecskék vannak jelen a térben, akkor azok akadályozzák az elektronok

mozgását. Az ütközések révén energiát vesznek fel tőlük irreverzibilis módon. Ilyen módon 

az elektromos térből már energia-felvétel történik az elektronok közvetítésével, mely a gáz 

melegedéséért lesz felelős. 

3.1.5.A kisülés fenntartása

Az elektromágnesesen létrehozott plazmákat két csoportba sorolhatjuk. Az első 

csoportban az elektronok több oszcillációt végezhetnek, mielőtt ütköznének, a másik

esetben az ütközések olyan sűrűn történnek, hogy ez nem valósulhat meg. E csoportosítás

szigorúbb leírása megtalálható a [24]-es hivatkozásban. Hidrogén esetén 

szobahőmérsékleten körülbelül 20 mbar –ra teszi azt a nyomáshatárt, ami elválasztja ezt a 

két csoportot egymástól. Ezen határ alatt az elektron hőmérséklet az E/ω értéktől függ (E az 

elektromos térerősség amplitúdója, ω a körfrekvenciája). Magasabb nyomás esetén a 

redukált térerősség E/n határozza meg az elektron hőmérsékletet. Ennek eredményeképpen

több plazmajellemző is függeni fog a lokális gázhőmérséklettől és a sűrűségtől (n). Mivel a 

plazma melegedése hatással van ezekre a paraméterekre ezért a plazma jelentős hiszterézist 

fog mutatni. Elméleti számítások szerint [24], de kísérletileg is megfigyelhetően (pl. ez a 

BME rendszerére is igaz), 20 mbar felett tipikus teljesítmények esetén egyre nehezebben 

vagy nem lehet begyújtani a mikrohullámú plazmát. Kisebb nyomáson az elektronok el 

tudják érni az ionizációhoz szükséges energiát. Ha már kialakult a stabil plazma, a nyomás 

akár nagymértékben is emelhető, mivel a hőmérséklet hatására a sűrűség jelentősen csökkeni 

fog. A kialakult plazma kölcsön hat a mikrohullámmal, különböző mértékben elnyeli, illetve 

visszaveri a betáplált energiát. A töltött részecskéknek köszönhetően a plazma vezető, és a

vezetőképességtől függ, hogy a külső tér mennyire tud behatolni a plazma belsejébe. Ez 

okozza az energia-veszteséggel járó ion ütközések (third body quenching) hatásfokának 

növekedése mellett azt, hogy nagyobb nyomáson csökken a plazma térfogata. Nagyobb 

nyomáson tehát azonos térfogatú plazmához nagyobb teljesítmény szükséges. 
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3.2. Termikusan aktivált növesztés

A termikusan, fűtőszállal aktivált (hot filament-HF) CVD egyszerű és olcsó 

kivitelezhetősége miatt igen elterjedt módszer Lényege, hogy egy ~2000 °C hőmérsékletre 

melegített fűtőszálat használnak a hidrogén-szénhidrogén gázkeverék (tipikusan 0.1%-2% 

metán hidrogénben, 10-100 Torr nyomáson) disszociálására [25]. A szubsztrátot, amelyen a 

gyémántfilm nő, a fűtőszál közelébe helyezik úgy, hogy az 800-1000 °C hőmérsékletű 

legyen. Ezzel a módszerrel 1-10 µm/h növekedési sebességgel növeszthető aránylag nagy 

felületen jó minőségű gyémántfilm. Hátránya viszont a fűtőszál gyors korróziója (oxigént 

emiatt nem is használnak HF CVD reaktorban) és az ennek következtében fellépő 

szennyezés, valamint a nehéz reprodukálhatóság. Az egyes növesztési paraméterek hatását 

több szerző is vizsgálta, ezekről egy összefoglalás a [26]-os hivatkozásban olvasható.

3.3. Rádió frekvenciás plazmával segített növesztés

Az egyik lehetséges eljárás az, hogyha a forrás gázt rádiófrekvenciás váltakozó

feszültséggel gerjesztik, ezáltal az plazma állapotba kerül. Az így kialakult RF plazma, a 

berendezéstől függően lehet induktívan [27] vagy kapacitívan [28] létrehozott kisülés, vagy 

induktívan gerjesztett egyensúlyi plazma. A frekvencia néhány száz kHz-től a 10 MHz-es 

tartományba esik, míg a nyomás a 0.5 mbar-tól az atmoszferikus tartományig terjed. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy csak az induktívan gerjesztett plazmás módszerrel sikerült 

jó minőségű rétegeket növeszteni. A növekedési sebesség 1 és néhány 10 µm/h között van.

4. Növekedési modell

Ebben a fejezetben a növekedési modell általános elméletét foglalom össze röviden. 

Megvizsgálom a gyémánt CVD növekedés folyamatát a gáztérben lezajló jelenségektől a 

szén gyémántrácsba való beépüléséig. Bár a leválasztás sebességét és a keletkező réteg 

minőségét nagyon sok faktor befolyásolja, a bevezetett szénhidrogéntől (legtöbbször CH4

vagy C2H2) függetlenül mindig hasonló gázösszetétel alakul ki, amelyben a korai mérések és 

elméleti modellek szerint a CH3 és a C2H2 dominál. A növekedési modellek túlnyomó 

többsége is kizárólag ezekre alapul
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4.1. A rétegnövekedés általános elmélete

A CVD folyamatot a 4. ábra mutatja sematikusan. A forrásgáz beáramlik a reaktorba 

és a reaktor típusától függően valamilyen módon aktiválódik. Az így létrejövő különböző 

reakciótermékek melyek tartalmaznak semleges és ionizált reaktív molekulákat, gyököket is, 

konvekció és diffúzió által eljutnak a szubsztrát felületéig. Nagyobb nyomás esetén egy 

stagnáló réteg alakulhat ki közvetlenül a szubsztrát felülete felett, melyen a részecskéknek 

diffúzióval kell átjutniuk. A felületen lezajló kémiai reakciók miatt, a felület közelében a 

kémiai környezet különbözhet a teljes gázban lévő összetételtől [29].

4.1. ábra A CVD növekedés során lezajló folyamatok

A felületen többfajta folyamat játszódik le egyszerre: adszorpció, diffúzió, kémiai 

reakciók, deszorpció. Mindezen folyamatok eredményeképp jön létre a gyémánt és más szén 

módosulatok egyidejű leválása és marása. 

A gázban lezajló kémiai folyamatokban a hidrogén disszociációja a domináns. Ez a 

HF reaktorokban a magas hőmérséklet, míg a plazmával segített CVD reaktorokban az 

elektronokkal való ütközések miatt jön létre. A különböző paraméterek függvényében a H2

1-40%-a disszociálódik. Ezen kívül az atomos hidrogén és a szénhidrogének közötti 
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reakciók fontosak még. Alacsony nyomáson a hidrogén rekombinációja viszonylag lassú, 

továbbá a szénhidrogének hidrogén leadásával illetve felvételével járó reakciói egy 

nagyságrenddel gyorsabbak, mint a két esetleg több szénatomot tartalmazó molekulák 

létrejöttéhez szükséges reakciók [30]. Ezt a folyamatot szemlélteti az 4.2. ábra [29].

4.2. ábra Reakciók a gáztérben

A gáztér aktivált tartományából diffúzióval és konvekcióval jutnak el a hordozó 

felületéhez a plazmafolyamat termékei. A szénhidrogének hidrogénnel való reakciójának 

karakterisztikus ideje lényegesen kisebb, mint a transzporthoz szükséges idő. Így ezek a

reakciók egyensúlyba jutnak. Mindezen folyamatok eredményeképpen alacsonyabb 

nyomástartományban a CH3, CH4, C2H2 és a C2H4 [31][32][33], míg magasabb 

nyomástartományban a C, CH, CH2, C2, és a C2H szénhidrogének fordulnak elő legnagyobb 

mennyiségben a felület közelében [34]. Több szerző a CH3 [35][36][37] gyököknek fontos 

szerepet tulajdonít a növekedésben, mások a C2H2 szerepét emelik ki [38].

A gyémántfelszín legnagyobb része hidrogénnel borított, ezért nem reakcióképes. A

felület kb. 1-5%-át nem borítja hidrogén [39]. Ez úgy jön létre, hogy egy felületre érkező 

részecske elmarja a kötött hidrogént. A hidrogén megkötődése és elmaródása egy dinamikus 

egyensúlyi folyamat. A kialakult aktív helyre vagy egy hidrogén, vagy egy szénhidrogén épül 

be. A folyamatot a következőképp írhatjuk le:

lassú

gyors
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CDH +H- ↔CD- + H2 (1)

CD- + H- → CDH (2)

CD- + CxHy ↔ CD-CxHy (3)

Az (1) reakció a felület aktiválását írja le. A felületen lévő gyémántrácshoz tartozó 

szénatomhoz (CD) kötött hidrogén elmaródik. Ehhez a szénatomhoz hozzá tud kötődni egy 

odaérkező szénhidrogén, vagy egy atomos hidrogén. Gyémánt CVD során az (1)-(3) 

reakciók elég gyorsak ahhoz, hogy állandósult állapotba jussanak. A fent vázolt folyamattal 

leírtuk, hogy egy szénhidrogén gyök vagy molekula hogyan kapcsolódik hozzá a növekvő 

gyémántfelülethez, azonban ahhoz, hogy a szén beépüljön a gyémántrácsba még legalább két 

további kötést kell létrehoznia (feltételezve azt, hogy a negyedik kötés a következő 

leválasztandó réteghez szükséges). A további kötések az (1)-(3) reakciókhoz hasonlóan 

jönnek létre.

A jelenleg elfogadott növekedési elméletek két csoportra oszthatóak a növekedésben 

meghatározó szerepet játszó szénhidrogén szénatomjainak száma alapján. Az első csoport az 

úgynevezett C1 a második a C2 mechanizmusra épülnek. A C1 mechanizmus esetén 

általában a növekedést a CH3 gyöknek tulajdonítják. Egy ilyen növekedési folyamatot [40]

mutat be a 4.3. ábra. Egy atomos hidrogén által elmart felületi hidrogén helyén egy lógó 

kötés alakul ki, amihez egy metil gyök hozzá tud kötődni. Majd egy további hidrogén 

elmarás után egy újabb metil gyök tud kapcsolódni, egy harmadik hidrogén elmarással pedig 

ez a szénatom is be tud kötni a gyémánt rácsba. 
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4.3. ábra Növekedés az (100) felületen [40]

Ehhez nagyon hasonló növekedést ír le a GDSB mechanizmus [41], melynek 

folyamata a 4.4. ábraán látható. Itt a beépült metil gyök kettős kötéssel kapcsolódik a tömbi 

szénatomhoz (Cd), majd átköt a mellette lévő lógó kötésre. 

4.4. ábra A GDSB mechanizmus [41]

A C2 mechanizmus során két szénatomból álló szénhidrogének építik a réteget. Erre 

egy jó példa a Skokov által javasolt elképzelés [42]. Itt acetilén beépülését feltételezik 

(100)-(2×1) felületen, ugyanis az (100) felület rekonstrukcióját kísérletileg kimutatták [43].
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4.5. ábra Acetilén beépülése [42]

A legtöbb C2 mechanizmuson alapuló modell csak az acetilén beépülését veszi 

számításba, néhány szerző azonban más lehetőséget is felvet. Tisztán dikarbon (C2) alapú 

növekedést javasol Gruen [44,45], melynek alapja a hidrogénben szegény plazmából történő 

gyémántleválasztás és az ehhez kapcsolódó optikai emissziós spektroszkópiai mérések.

Elméleti számítások megmutatták, hogy energetikailag lehetséges a C2 beépülése mind 

hidrogénnel borított [46] mind pedig tiszta [47] (110) gyémánt felületen.
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4.6. ábra Dikarbon beépülése[46]

Peploski molekuladinamikai [48] számításai alapján a C2H etinil gyököt javasolja a 

növekedésben résztvevő legfontosabb építőelemként. Ugyancsak a C2H lehetséges szerepét 

mutatják ki más atomi szintű számítások [49].

Mindezekből jól látszik, hogy a növekedés többféleképpen is magyarázható, éppen 

ezért a felület közeli gázösszetétel ismerete igen fontos a növekedési modellek 

pontosításához.

4.2. Tömegspektrometriai mérések gyémántleválasztás során

A felületközeli gázösszetételről a reaktív gyökökre is kiterjedő részletes információt 

csak in-situ, on-line tömegspektrometriai mérések szolgáltatnak.
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A gyémánt leválasztás közbeni első in-situ tömegspektrometriás méréseket Harris és 

munkatársai végezték [30,32,50] HFCVD reaktorban. A vizsgálat során a hordozó szilícium 

szeleten kialakított 0.2mm-es lyukon keresztül mintavételezték a plazmát melyhez egy kvarc 

csövet csatlakoztattak. A csőben a nyomás 0.3 Torr volt, míg a CVD kamra nyomása 20 

Torr. Ezzel a berendezéssel csak a metán és az acetilén koncentrációját tudták mérni az

izzószál szubsztráttól mért távolságának függvényében. A többi összetevő mennyiségére 

csak egy becslést adtak egy 1D áramlási szimuláció segítségével. Mindezek alapján arra 

jutottak, hogy csak az acetilén, etén, metán és metil gyök koncentrációja elég nagy ahhoz, 

hogy jelentős szerepe legyen a gyémánt növekedésben. Egy további munkájukban [30] a 

szén-monoxid koncentrációját vizsgálták az oxigén hozzáadásának függvényében. Azt 

találták, hogy az oxigén csökkenti a leváló szénhidrogének mol arányát. Továbbá 

feltételezhető, hogy a hidroxil gyöknek szerepe lehet az sp2-es kötésállapotú szén 

elmarásában is, ami a réteg minőségének a javulásához vezet. Egy további vizsgálatban [50]

az etán és etén koncentrációjáról állapították meg, hogy jelentéktelen. Végső soron ezek a 

mérések nem voltak alkalmasak a CVD folyamat során kialakuló reaktív gyökök 

koncentrációinak meghatározására. Ebben előrelépést csak a Sandia National Lab által 

végzet kísérletek hoztak. Lényegében minden eddigi növekedési elmélet sarokkövei azok a 

20 mbar körüli nyomáson végzett összetételmérések, amiket a W.L. Hsu által kifejlesztett

[51], posztionizációval működő molekulasugár-tömegspektrométerrel (MBMS) végeztek 

fűtőszálas [52][53][54][55] illetve MW plazma CVD körülmények között.[56] [33] Az 

amerikai Sandia National Laboratory-ban megépített eredeti MBMS-en kívül (utolsó 

publikáció 1995) hasonló berendezés csak a Bristoli Egyetemen (UK) készült. Mindkét 

berendezésben a valószínű gyökök közül csak CH3 jelenlétét tudták detektálni, holott az 

optikai emissziós spektroszkópiai (OES) mérések mellett későbbi kémiai ionizációs QMS 

mérések [57] is arra utalnak, hogy más gyökök is előfordulnak. Az MBMS berendezésben a 

mintavétel egy nagysebességű molekulasugár révén történt, a mintába és a mintatartóba 

vágott résen keresztül, háromfokozatú elszívás segítségével. A hasznos jel elválasztását a 

háttértől impulzus üzemű mérési eljárással végezték, egy mechanikus chopper segítségével. 

A beérkező semleges részecskéket egy keresztsugaras elektronágyú ionizálta, mielőtt a 

kvadrupól tömegspektrométerbe jutottak. Ennek a berendezésnek a nagyobb 

nyomástartományokra való felskálázhatósága erősen kérdéses. Megjegyzendő, hogy az 

alkalmazott 300 µm-es átmérőjű rés még 20-30 mbar esetén sem biztosított effúzív áramlást, 
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és így a mintában lévő gyökök még mérés előtt rekombinálódhattak. (Valószínűleg ezért 

nem detektáltak a CH3-on kívül mást.)

4.3. Az emelt nyomású növesztés 

A legjobb minőségű gyémántrétegeket 0.1–1% közötti szénhidrogén tartalmú, 10-30 

mbar nyomású keverékben, 2.45 GHz-es mikrohullámú generátorból 1–1.5 kW teljesítmény 

betáplálásával keltett plazma segítségével, szilícium vagy molibdén hordozóra, 0.1–1 µm/h 

sebességgel lehetett leválasztani. A technológia optimalizálása a 90-es évek közepétől ipari 

keretek között folytatódott, és ennek fő eredménye a nagyobb nyomástartományban (100–

200 mbar), emelt (~4%) szénhidrogén tartalom mellett, 3-6 kW mikrohullámú teljesítmény 

segítségével elért gyors, 2-10 µm/h [58] sebességű növekedés. Érdekes megjegyezni, hogy a 

növekedési sebesség sem a nyomással, sem a betáplált szénhidrogénaránnyal nem lineárisan 

nő, hanem telítésbe megy [59] Ez arra utal, hogy a nagyobb növekedési sebesség a 

gázösszetételben bekövetkező eloszlás eltolódás következménye is lehet. Ebből a 

szempontból figyelemre méltó, hogy ebben a nagyobb nyomástartományban nem 

érvényesek a korábbi, 10-30 mbar-on való növesztésre kidolgozott növekedési modellek 

alapfeltevései [13] és az összetétel vonatkozásában csak optikai emissziós spektroszkópiai 

(OES) információ áll rendelkezésre, amellyel csak a CH és C2 molekulák detektálhatók. 

Utóbbiakból megállapítható, hogy míg a CH/C2 arány 0.5% metán bevezetése mellett kb. 1, 

addig 4% metán esetén már csak kb. 0.1 [59] OES és QMS (kvadrupól-

tömegspektrométeres) mérések összehasonlítása alapján úgy tűnik [60], hogy a C2 arány 1:1 

korrelációt mutat a C2H2 aránnyal, vagyis ez az eltolódás jelentheti az egy-, ill. két 

szénatomot tartalmazó szénhidrogének aránya közötti eltolódást. A nagyobb nyomáson 

érvényes gázösszetétel ismerete nemcsak a technológia további, tudásalapú 

optimalizálásához, de a gyémántszintézis mechanizmusának jobb megértéséhez is 

hozzájárulhatna.
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5. Nukleáció

Az előző fejezetben áttekintettük a CVD gyémánt növekedésének elméletét. A 

modell csak azt írta le, hogy a meglévő gyémánt felszínhez milyen módon kapcsolódik egy 

újabb szén atom. Azonban legtöbb esetben a szubsztrát nem gyémánt. Így azt is meg kell 

vizsgálni, hogy a szubsztrát felületén hogyan alakulnak ki a kezdeti gyémánt magok. A 

magképződés folyamata, azaz a nukleáció mindenképp meghatározó fontosságú a 

gyémántréteg tulajdonságait illetően. Itt dől el, hogy milyen lesz a réteg textúrája, létrejön-e 

epitaxia.

Magas felületi energiája miatt a gyémánt leválasztás folyamata három dimenziós 

Volmer-Weber növekedéssel írható le [13] Ezért nagy nukleáció sűrűség szükséges, hogy 

zárt, folytonos filmet lehessen növeszteni. Általában nem gyémánt szubsztrátokon a 

nukleáció nehezen következik be, ezért többfajta technikát is kidolgoztak a nukleáció 

elősegítésére. A legismertebbek, a szubsztrát felületének bedörzsölése, karcolása 

gyémántporral vagy akár gyémántot nem tartalmazó porral. Ezzel a módszerrel több 

nagyságrenddel növelhető a nukleáció sűrűség [14]. Általánosan elfogadott, hogy a 

karcolással létrehozott nagy energiájú hibahelyek nukleációs centrumként szolgálnak. Egy 

másik lehetséges módszer az un. beoltásos módszer, ami a szubsztrát felületének bevonása 

valamilyen szenet tartalmazó anyaggal. Ez lehet szénhidrogén-olaj vagy a-C:H film [61]. Az 

egyik leghatékonyabb eljárás azonban, ha a szubsztrátra elektromos feszültséget kapcsolunk 

(bias, előfeszítés). Ennek folyamán a nukleáció-sűrűség 3-6 nagyságrenddel is javul anélkül, 

hogy a szubsztrát felszínét roncsolni kellene, mint például a karcolásos vagy beoltásos 

módszer esetében [62].

5.1. Előfeszítéssel segített nukleáció (BEN Bias Enhanced Nucleation)

Az előfeszítéses nukleáció során tipikusan 150-300V negatív feszültséget kapcsolnak 

a mintára vagy ugyanekkora pozitív feszültséggel elemelik a plazmát egy elektródával, 

miközben a szénhidrogén arányát megnövelik a gáztérben, oly mértékben, hogy előfeszítés 

nélkül már amorf szén nőne. Az eljárás segítségével jól texturált rétegeket sikerült 

növeszteni SiC [63] és Si [64]és Ir [65][66] szubsztrátokra.
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 A folyamat különböző paramétereinek függvényében többen is vizsgálták már a 

nukleáció-sűrűséget. A leghatékonyabb előfeszítés nagyságára különböző eredmények 

születtek [67], ami leginkább a különböző kísérleti berendezések eltérő felépítéséből fakad. 

Ugyanis, más plazmakondíciók esetén biztos, hogy másmilyenek lesznek az ionok energia-

eloszlásai. Ami azt is jelenti, hogy a bias feszültség nem egy abszolút paraméter, hanem 

berendezésfüggő. A nukleáció sűrűség 600-650 °C -os szubsztráthőmérséklet alatt és 950°C 

felett elhanyagolható [17] A tapasztalatok szerint a gyémántmagok megjelenése mindig 

együtt jár a szubsztrát áram növekedésével és egy a szubsztrát és az MW plazmagömb 

közötti fényes másodlagos plazma kialakulásával [68][69]. Ez tulajdonképpen egy DC 

plazma, amelynél az anód az elsődleges plazmagömb, a katód pedig a szubsztrát. Ennek 

folyamatos kialakulása egybeesik az áram növekedésével. Ezt megelőzően az úgynevezett 

inkubációs periódusban a szubsztrát áram csak lassan, lineárisan növekszik, ezután éles 

növekedést mutat és exponenciálisan telítésbe jut. Ezt saját méréseimen is tapasztaltam (5.1. 

ábra).
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5.1. ábra A mintaáram változása az előfeszítéses nukleáció során 

 A jelenség lehetséges magyarázata a gyémánt nagy elektron emissziós 

együtthatójával függ össze. A felületen megjelenő gyémántmagok elektronokat bocsájtanak 

ki. Így a szubsztrátáram növekedésnek indul, továbbá létrejön a másodlagos plazma. Amikor 
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a szubsztrátáram telítésbe jut a gyémántmagok már egy zárt réteget alkotnak. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy ha ezután kezdünk növeszteni a textúra véletlenszerű lesz, 

azonban, ha az áram exponenciális növekedésének megindulása után rögtön abbahagyjuk a 

nukleációt, és növesztési körülményekre váltunk a gyémánt magok epitaxiális csoportjait 

figyelhetjük meg [70]. Több szerző is megfigyelte, hogy a BEN folyamat során kialakul egy 

vékony 1-10 nm vastagságú SiC réteg a gyémánt és a szilícium között [71][72][73]. Mivel

bizonyos szerzők nem találtak SiC réteget [74][75], amiből arra következtethetünk, hogy 

ezen köztes réteg kialakulása létrejöhet, de nem feltétlenül szükséges a nukleációhoz. A 

szubsztrát felületére leváló szén képes a szilíciumba bediffundálni. Azonban a szén a 

szilícium karbidon már nagyon nehezen tud átdiffundálni, ezért a kialakult SiC réteg 

akadályozza a további diffúziót. Ennek eredményeképp a felületen növekszik a szén 

koncentráció. XPS mérésekkel többen is megfigyeltek a szubsztrát felületén egy amorf 

szénréteget [71] [68].

5.2. Nukleációs elméletek

Az előfeszítéses nukleáció fent említett megfigyeléseire többfajta nukleációs 

elméletet dolgoztak ki. Ezek mindegyike feltételezi, hogy a szubsztrát felületén a szén 

feldúsul. A legtöbb modellben fontos szerepet tulajdonítanak az ionbombázásnak. Azonban 

az ionok hatása nagymértékben függ attól, hogy milyen energiával érkeznek a szubsztrát 

felületére. Ha az energiájuk elég nagy, akkor be tudnak hatolni a felület alá, és feszültséget 

keltenek a szubsztrát felső atomi rétegeiben. Ez a feszültség megváltoztathatja az sp2-es 

konfigurációt sp3-sá. Így létrejönnek a magok a nukleációhoz. Azonban, ha az ionok 

energiája nem elég nagy, akkor a legjelentősebb hatásuk valószínűleg az, hogy növelik az 

adatomok mobilitását. 

5.3. A szubplantációs mechanizmus

A szubplantációs modell alapja eredetileg a nagy sp3 tartalmú amorf szén rétegek 

kialakulásának magyarázatára lett kidolgozva [76,77]. A szobahőmérsékleten leválasztott 

amorf réteg magas sp3 tartalmát a nagy energiájú ionoknak tulajdonítja. A folyamatban,

melyet sekély felület alatti implantációnak vagy szubplantációnak neveznek (shallow 
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subsurface implantation-subplantation) a felületre érkező ionok rendelkeznek akkora 

energiával, hogy behatoljanak néhány atomi réteg mélyen a szubsztrát felülete alá. Kellően 

sok ion behatolása nagy sp3 tartalmú réteget eredményez. A szubplantáció hatékonyságának 

maximuma 100 eV körül van. Alacsony energiájú ionok (<30 eV) nem hatolnak be a felület 

alá. A szubplantáció szobahőmérsékleten nagy sp3 tartalmú szerkezetet eredményez akár C+

vagy akár szénhidrogén ionokra nézzük, azonban 150°C felett a réteg sp3 tartalma 

drasztikusan lecsökken.

A szubplantációs modell [78] megmagyarázhatja az előfeszítéses gyémánt nukleációt. 

E szerint a beeső CHx+ ionok éppen megfelelő energiával rendelkeznek ahhoz, hogy a 

felszínt átszelve egy belső intersticiális pozíciót foglaljanak el, erre alapozva azt állítják, 

hogy a nukleációt elősegítő hatás nem elsősorban a felülethez tapadó gyökök és molekulák 

mobilitásának növekedése, mert ezek 10 eV körüli energiájú folyamatok [79]. 

A nagy orientáltságú réteg a modell szerint úgy jöhet létre, hogy először egy nagy 

sp2 tartalmú nanokristályos szénréteg alakul ki. Ebben a rétegben az implantáció 1-3 GPa 

nyomófeszültséget hoz létre. A grafitos rétegek könnyen összenyomhatók, így a 

nyomófeszültség hatására azok úgy fordulnak, hogy a prizma felületük merőleges lesz a 

felszínre. Ezeken a nagy szabadkötés sűrűségű felületeken nukleál aztán a gyémánt [78]. Így 

a köztes grafit réteg szolgál a kialakuló gyémánt és a szilícium rács közti néhány atom 

vastagságú bufferrétegként (5.2. ábra). Ez a modell leírja a heteroepitaxia jelenségét, bár a 

szerzők nem találták kísérleti bizonyítékát a megfelelőképpen orientált sp2 grafit rétegeknek.
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5.2. ábra A gyémánt szilícium határfelület két lehetséges modellje [78]

Grafit köztes rétegen történő nukleációt javasolt Lambrecht [80]. Számításaik 

szerint, a gyémánt a grafit prizma síkjain nukleálhat, ahol a szabad kötéseket hidrogén zárja 

le, így epitaxiális nukleáció lehetséges, ha a grafit megfelelően helyezkedik el. Szintén grafit 

köztes rétegen történő nukleációt figyeltek meg réz egykristály [81] hordozóra történő 

leválasztás során és egy lehetséges rácsmodelljét is megadták a gyémánt grafitra növésének.

Egy kísérlet sorozatban XPS-sel vizsgáltak olyan rétegeket, amelyeknél nukleációs 

körülményeket biztosítottak, de nem várták meg a magok kialakulását [82]. Ezeken a 

mintákon vizsgálva a szén C1s csúcsát, azt kapták, hogy az előfeszítés függvényében 

változik.  80-100 V körüli feszültségnél a csúcs a gyémánt kötés irányába tolódik jelezve, 

hogy megnőtt az sp3 kötésű szén aránya. Ez megerősíti azt a hipotézist, miszerint a bias 

hatására felgyorsított ionok a rétegbe ütközve sp2 nem-kristályos klasztereket hoznak létre, 

melyek azután elmaródnak, vagy az újabb ütközések hatására sp3 kötésűvé alakulnak.

Zhang és munkatársai méréseikben [83] megállapították, hogy ha 80-200 eV közötti 

energiájú ionokkal bombáznak egy szilícium szeletet, amelyre utána amorf szénréteget 
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választanak le, akkor a rétegben nagy mennyiségben 50-100Å méretű gyémánt 

nanokristályok lesznek. Egy másik megfigyelés szerint [73] ionbombázás hatására először 

epitaxiális β-SiC szigetek jönnek létre, majd a további ionbombázás hatására ebbe a karbid 

rétegbe implantálódnak az ionok és gyémánt nukleuszok jönnek létre. Ezt az elképzelést 

további mérés is alátámasztja [84], és magyarázatot ad a nagy orientáltságú gyémántrétegek 

kialakulására. 

Egy másik vizsgálatban nagyrész hasonló eredményre jutottak [85]. 100 eV energiájú 

széntartalmú ionokkal bombáztak szilícium felületet. Ennek eredményeképpen 

nanokristályos grafitot figyeltek meg amorf SiC-ba ágyazva. A gyémántnukleáció ezen a 

grafitrétegen történt meg.

5.4. Felületen lezajló folyamatok

Az előfeszítés által felgyorsított ionok a szubplantáción kívül más módon is 

közrejátszhatnak a nukleáció elősegítésében. Az ionok az ütközések révén a felületi C-H 

kötések felszakításával új nukleációs helyeket hoznak létre, ahol C-C kötések jöhetnek létre

[86]. Wang mérései szerint [87] a nukleációt az is elősegítheti, hogy az ionbombázás 

mikrohibákat hoz létre a felületen. Ezeket a hibákat AFM mérésekkel mutatták ki. Ezen felül 

megállapították, hogy az ionbombázás elősegíti a felületi diffúziót is. 

A Jiang és munkatársai által javasolt modell [88][89] az előfeszítéses nukleációt a 

következőkép magyarázza: a felülethez kapcsolódott adatomok mobilitását a kis energiájú 

(<20 eV) ionokkal való ütközések során átadott energia növeli. A nukleáció alapvetően a 

klasszikus minta szerint zajlik. A gáz fázisból felületre érkező részecskék adszorbeálódnak. 

A felületen az adatomok diffúzióval tudnak mozogni, egy részük deszorbeálódik, a lokális 

adatom koncentráció fluktuációi miatt az adatomok sp2-es és sp3-as klasztereket képeznek. 

A plusz energia miatt megnő az adatomok mobilitása, így nagyobb valószínűséggel tapadnak 

a képződött klaszterekhez. A magok az adatomok befogásával illetve a gázfázisból 

közvetlenül hozzákapcsolódó részecskék segítségével növekszenek. Az atomos hidrogén 

azután elmarja az sp2 grafitos szenet, és így feldúsulnak az sp3 gyémánt nukleuszok Az 

elméletet felületi diffúzión alapuló kinetikus modellel és a gyémántmagok legközelebbi 

szomszédjainak eloszlásának mérésével támasztották alá. Ezek egymáshoz viszonyított 

távolság-eloszlása azt mutatja, hogy körülöttük kiürítési zóna alakul ki, ami a 
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megnövekedett adatom mozgékonyság hipotézisét támasztja alá. Szintén az adatomok 

mobilitás-növekedésének tulajdonít jelentőséget Stoner [90].

Mindezekből nyilvánvaló, hogy a nukleáció folyamata még nem tisztázott. Az egyik 

igen lényeges kérdés, hogy a szubsztrát felületére mekkora energiával érkeznek az ionok. Az

ionenergia-eloszlások ismerete segíthet megérteni a nukleációt.
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6. Az IBMS

A mérések során használt berendezés egy mikrohullámmal gerjesztett plazmával 

segített CVD reaktor a hozzáépített analitikai eszközökkel (6.2. ábra), melyet ebben a 

fejezetben mutatok be.

6.1. A berendezés felépítése

Az IBMS (Ion Beam Mass Spectrometry) [18,91] lényege az, hogy a minta felületén 

uralkodó körülményeket a nukleáció és a növekedés alatt in-situ módon követhetjük. Ezt 

úgy érjük el, hogy a minta közepére egy speciális eljárással lyukat készítünk és az ezen 

keresztül átjutó ionokat vizsgáljuk különböző analitikai módszerekkel. Így következtetünk a 

felületen uralkodó körülményekre. A kivitelezésben az okoz nehézséget, hogy az 

alkalmazott analitikai módszerek hét nagyságrenddel alacsonyabb nyomást igényelnek, mint 

ami a reaktortérben uralkodik. A mintán lévő lyuk méretét úgy kell beállítani, hogy azon 

megfelelő számú ion átjusson, de ne rontsa el nagyon a vákuumot az analitikai térben.

6.1. ábra A minta szerkezete

Mint az ábrán látható a mintát a lyuk környezetében kémiai maratással elvékonyítjuk, 

majd az elvékonyított rész közepébe lézerrel lyukat fúrunk. A lyuk tipikus mérete 10µm 

körül van. A minta anyaga 600µm vastag kétoldalt polírozott szilícium. Az elvékonyítás 

mérete körülbelül 300µm*300µm. Az elvékonyított membrán vastagsága 4-6µm.
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6.2. ábra Az IBMS készülék vázlatos felépítése
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A berendezés a kvadrupól tömegspektrométer, mint központi elem köré épült. A 

vákuumkamra két egymástól több nagyságrendben eltérő nyomású részkamrából áll, 

amelyeket a minta közepén elhelyezkedő parányi lyuk köt össze. A tömegspektrométer 

függőleges helyzetben foglal helyet egy 100 mm átmérőjű rozsdamentes acélcső közepén

(6.3. ábra). E fölött helyezkednek el az ionoptika elemei: a kihúzó és a fókuszelektródák. Az 

alacsony nyomású részt a mintatartó alsó szerkezete határolja a reaktortértől. 

6.3. ábra Az analitikai kamra

A mintatartó közepén található lyukon keresztül jutnak át a vizsgálni kívánt ionok a 

reaktortérből az analitikai kamrába. A tömegspektrométer alsó, kimenő oldalán helyezkedik 

el a beépített 127°-os energia analizátor. Az ez által meghatározott szögben az energiaszűrő 

kimenetén található a channeltron (csatorna elektronsokszorozó). Ezen a kamrarészen 

számos analitikai pont és elektromos bevezetés került kialakításra a különböző 

nyomásmérők és feszültség-hozzávezetések részére.
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6.4. ábra A mintatartó és az ionoptika

A reaktortér a mintatartót rögzítő szerkezetek felső oldalával kezdődik. Maga a 

mintatartó egy gomba alakú rozsdamentes acélszerkezet, ami alatt a mintatartó fűtését 

biztosító wolframszál található (6.4. ábra). A mintatartó teteje kör alakú vízszintes síklap. 

Ezen található a minta rögzítését biztosító szerkezet. A mintatartó anyagába befúrva 

helyezkedik el a köpenyhőelem, így elég pontosan mérhető és szabályozható a mintatartó 

hőmérséklete. A mintatartó síkjában lévő szigetelt fémkarika alkotja az előfeszítő elektródát, 

aminek segítségével állítható be a plazma potenciálja. A mintatartó felett elhelyezkedő 

kvarcbúra zárja a reaktor vákuumterét. A berendezés reaktorkamrához kapcsolódó fontos 

része a precíziós gázbeeresztő és nyomásszabályzó szelep. Ezek segítségével állítható be a 

reaktor gázterének pontos nyomása és összetétele. Mind a két vákuumtér leszívását 

turbomolekuláris szivattyúkkal végezzük, amelyekhez rotációs elővákuumszivattyúk 

tartoznak. 
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6.5. ábra Az IBMS berendezés képe

A kvarcbúra körül, kívül helyezkedik el a mikrohullámú rezonátorhenger, amibe 

hangolható antennán keresztül csatoljuk be a mikrohullámú energiát (6.5. ábra). A 

mikrohullámú forrás egy ipari célra készült magnetron 2.45 GHz-es üzemi frekvenciával és a 

kezdetekben 1.2 kW későbbi kísérleteknél 3 kW maximális kimenő teljesítménnyel. A 

magnetront az antennával egy négyszögletes keresztmetszetű hangolható csőtápvonal köti 

össze. A tápvonalba be van építve egy állóhullámarány-mérő, hogy hangoláskor minimális 

reflexiót lehessen beállítani. 

6.2. Energia analizátor

A berendezésünkbe épített energia analizátor típusát tekintve 127°-os hengeres 

energia analizátor. A választás azért esett erre a típusra, mert kis mechanikai átalakítással be 

lehetett építeni a berendezésbe. Az analizátor a kvadrupól tömegspektrométer és a 

channeltron közé lett beépítve. A channeltront ebben a berendezésben impulzusszámláló 

üzemmódban használjuk, ami az általunk mért ionáramok tartományában igen pontos 

detektálást tesz lehetővé. A 127°-os energia analizátor jótékony tulajdonsága, hogy a kilépő 

szögnél elsőrendű fókusza van, így a belépő nyaláb kismértékű szögdivergenciáival szemben 

toleráns. A szerkezet mechanikailag két koncentrikus hengerpalástból kimetszett, 

párhuzamos oldalú 127°-os szektor, két oldalt szigetelten elhelyezett földelt takarólemezzel, 

két végén a fókuszpontokban elhelyezett apertúrákkal. A szűrőt a két koncentrikus 

hengerpalást közé kapcsolt, a földelésre szimmetrikus feszültséggel lehet hangolni. 
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6.3. A mérés pontossága

Az IBMS pontosságát, átvitelét és stabilitását megépítésekor alaposan vizsgáltak 

[18]. Egy adott energián mért ionfluxusokra a becsült hiba 20%. Az egyes mérési pontok 

egymáshoz viszonyított bizonytalansága ±8%. Mivel egy energia-eloszlás több pontból áll 

össze a hibaterjedés figyelembevételével jóval kisebb hiba adódik. A 2. Táblázat

összefoglalva mutatja az egyes mérések pontosságára kapott értékeket.

Mennyiség Relatív hiba
Átlag energia ±7%
Relatív fluxus ±8%
Abszolút fluxus ±28%

2. Táblázat Az IBMS berendezés mérési pontossága

A nagyon kis intenzitású méréseknél fellépő hibát a 9.3 fejezetben külön tárgyalom.
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7. Célkitűzések

Doktori munkám az IBMS fejlesztésére és további alkalmazására irányult a CVD 

gyémántszintézis elméletéhez és gyakorlatához való hozzájárulás érdekében. 

Első célkitűzésem azon az elképzelésen alapult, hogy az ionenergiák IBMS-sel 

történő mérése módot ad azok kontrollálására az előfeszítés megfelelő változtatásával, és 

így lehetővé teszi a másodlagos magképződés akadályozását vagy elősegítését: magyarán a 

kialakuló szemcseméretek, ill. a textúra kontrollját.

Második, a gyémántnukleáció mechanizmusára irányuló célkitűzésem azzal az 

irodalomban időről időre felbukkanó, a saját tapasztalataink által is megerősített 

megfigyeléssel állt kapcsolatban, hogy a nukleáció-sűrűség függ a szubsztrát 

hőmérsékletétől [92]. Ez természetesen összefügghet a felületen lezajló folyamatok 

sebességével, de a változó hőmérsékleteken a szubsztrát felett beálló eltérő kvázi-

stacionárius gázösszetételből érkező ionok változó energia-eloszlásával is. Ezért célul 

tűztem ki a szubsztráthőmérséklet és a nukleáció során mérhető ionenergiák közötti 

összefüggés vizsgálatát.

Az ionenergiák nukleációs paraméterektől való függésének ismerete a textúra 

kontrollja szempontjából is fontos, mert a gyémánt atomok kimozdítási küszöbenergiája kb. 

80 eV, e felett tehát a kialakuló gyémántmagokon másodlagos nukleáció várható. Az egyes 

ionfajták relatív gyakorisága ismeretének viszont a nukleációs folyamat modellezhetősége 

érdekében van jelentősége.

A nukleáció IBMS vizsgálata mellett a növesztést is tanulmányozni kívántam. Fő 

célom az volt, hogy az IBMS-t alkalmassá tegyem, a nukleáció mellett, a növesztés közbeni 

gázösszetétel kimérésére is, hogy azután meghatározhassam a különféle aktív molekulák és 

gyökök emelt nyomású (100 mbar körüli) leválasztás esetén érvényes arányát. Az IBMS 

eredetileg a nukleációs szakasz ionösszetételének vizsgálatára készült, amikor a viszonylag 

alacsony ionizáltsági fokú plazmából az ionokat az alkalmazott előfeszítés hajtja a 

hordozófelület és az abba preparált mintavételező nyílás felé. Ez nem tette szükségessé, a 

bonyolult működési feltételek pedig lehetővé, hogy az IBMS-t a beérkező semleges részek 

utólagos ionizálására szolgáló (un. cross beam) elektronágyúval szereljük fel. Elvben az 

egyes szénhidrogén molekulák és gyökök ionizáltsági foka adott plazmakörülmények között 
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eltérő lehet, tehát az ionösszetétel nem feltétlenül tükrözi a plazma hordozófelület közeli 

tényleges összetételét. Az sem szükségszerű, hogy a körülmények (pl. metán/hidrogén

arány) változásával az ionösszetétel változása monoton kövesse a tényleges összetétel 

változását. Ugyanakkor korábbi méréseink [91,93] mégis erre utaltak: az IBMS-sel mérhető 

ioneloszlás függése a bevezetett CH4 arányától a 25 mbar körüli tartományban jól követte a 

(posztionizációval működő) MBMS mérés [33] eredményeit. Az azonos körülmények 

között végzett MBMS és IBMS mérések hasonlósága adott reményt arra, hogy utóbbi 

segítségével is kaphatunk a tényleges plazmaösszetételre, vagy legalább annak metánarány 

függésére vonatkozó információt, és a kisnyomású MBMS méréseket referenciaként 

használva a magasabb nyomású (100 mbar körüli) növesztés körülményei között végzett 

IBMS mérés kalibrálásával meghatározható lesz, mennyiben tér el az összetétel az 

alacsonyabb (25 mbar) nyomáson érvényesektől. 
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II. Rész
Eredmények
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8. Mérések nukleáció közben

Ebben a fejezetben ismertetem az IBMS-sel az előfeszítéses nukleáció során 

végrehajtott mérési eredményeimet [T1][T2][T3][T6][T7]. Az első kísérletsorozatban az 

ionenergia-eloszlások változását vizsgálom a nukleáció során. Majd az ionenrgiák nukleáció 

közbeni visszacsökkentésének hatását mutatom meg a kialakult rétegre. Ezután az 

ionenergiák szubsztrát-hőmérséklettől való függése kerül ismertetésre.

8.1. Ionenergia-eloszlás mérése nukleáció során 

A kísérleti paraméterek a következőek voltak: p=25 mbar, Ts=740 oC, hidrogén 

tömegáram 96 sccm, metán tömegáram 4 sccm, mikrohullámú teljesítmény: 900W, az 

előfeszítés Ubias=200V. Ezek a paraméterek nem lettek változtatva a mérések során. Az első 

méréssorozatban a nukleáció kezdeti szakaszában mértem az ionenergia-eloszlásokat. A 

mérés közben a mintaáram nem mutatott jelentős változást, így feltételezhetjük, hogy a 

nukleáció az inkubációs szakaszban maradt. Ezután megvártam, míg a mintaáram élesen 

emelkedik és telítésbe megy, azaz kialakultak a gyémánt magok. Ekkor újra felvettem az 

energia-eloszlásokat. 

A következő ábrákon az egyes ionokhoz tartozó teljes energiatartományra integrált 

ionfluxusok (8.1. ábra) és az átlagos energiák (8.2. ábra) láthatóak, amelyeket a nukleáció

kezdeti, inkubációs szakaszában mértem. 
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8.1. ábra Az egyes ionok fluxusa a nukleáció során
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8.2. ábra Az egyes ionok átlagos energiája a nukleáció során

 Az ionenergia-eloszlások jellemzően egy csúccsal rendelkeznek (kivétel a H+). A

hidrogénből álló ionok teljes fluxusa kb. 0.17x1016 cm-2s-1, ami kevesebb, mint a 

szénhidrogének 1.1x1016 cm-2s-1 nagyságú fluxusa. A H+ ionnak széles energia-eloszlása van 

10 és 150 eV között (8.3. ábra). A H3+ és H2+ ionok energiája 25 és 35 eV között van. Míg a 

H3+ teljes fluxusa egy nagyságrendbe esik a H+- éval addig a H2+ egy nagyságrenddel 

kevesebb. 
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8.3. ábra Hidrogénből álló ionok energia-eloszlása
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Az C1Hy+ ionok átlagos energiái és a teljes fluxusai csökkenek a C+-tól a CH4+-ig. A 

C+ a CH+ és a CH2+ ionok energia-eloszlásai nagyon hasonlóak az átlagos energiájuk 52 és 

58 eV között van 25-30 eV –os félérték szélességgel és 1.2x1015 cm-2s-1 és 1.5x1015 cm-2s-1 

fluxussal (8.4. ábra). A CH3+ energia-eloszlása szélesebb és az alacsonyabb energiák felé el 

van tolódva, kisseb fluxussal. A CH4+ ionok fluxusa nagyon kicsi és a csúcs még inkább az 

alacsonyabb energiák felé tolódott.

0 50 100 150 200
0

1

2

3

4

CH4
+

C+

CH3
+

CH2
+

CH+
In
te
nz
itá
s 
(1
01

3  c
m

-2
s-

1 )

Ion energia (eV)

8.4. ábra Egy szénatomot tartalmazó ionok energia-eloszlása

A C2Hy+ ionok átlagos energiája ugyancsak csökkenő trendet mutat a hidrogén szám 

növekedése mellett. Míg C2+ esetén 73 eV addig C2H3+-nál már csak 59 eV. Azonban a teljes 

fluxus maximumot mutat C2H2+-nál (2.9x1015 cm-2s-1), melynek átlagos energiája 66 eV. Jól 

látható, hogy az összes szénhidrogén ionok közül a C2H2+-nak van a legnagyobb fluxusa, 

mely két-háromszorosa a C2H3+-nak vagy bármely egy szén atomot tartalmazó ionnak. 
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8.5. ábra Egy szénatomot tartalmazó ionok energia-eloszlása

A teljes szénhidrogén ion fluxus kb. 85 %-át adja az öt legnagyobb fluxusú ion C+

CH+, CH2+ C2H2+ C2H3+. Ezeknek az átlagos energiája a legnagyobb 50 és70 eV közötti. 

(FWHM 20 és 30 eV között). Ez az energia fölötte van a grafitszerű amorf szén 

szubplantációjához szükséges 30-35 eV energia limitnek. Korábbi IBMS méréseknél 

[93][91] amikor az átlagenergiákat az előfeszítés függvényében vizsgálták, azt tapasztalták, 

hogy a domináns ionok átlagenergiája a 30-35 eV-os tartományba esik 100 V előfeszítésnél.

Ennél kisebb előfeszítést alkalmazva a nukleációt segítő mechanizmus már 

elhanyagolható berendezésünkben. Ezen eredmények igen erősen támasztják alá az 

előfeszítéssel segített nukleáció szubplantációs modelljét. Mivel 200V-os előfeszítésnél az 

energia-eloszlások relatíve szélesek elvileg lehetséges lenne az adatom mobilitásos 

növekedési modell, azonban ez nem magyarázná azt a tényt, hogy 100 V előfeszítésnél már 

megszűnik a nukleáció. Érdemes megemlíteni, hogy a legnagyobb hozamú szénhidrogén 

ionok nagyon reaktívak, ennek is fontos szerepe lehet a nukleáció mechanizmusában.

Az előző szakaszban leírt szituáció lényegesen megváltozik, miután kialakul a fényes 

másodlagos plazma a szubsztrát és a MW plazmagömb között, és a minta áram éles 

növekedése után (5.1. ábra). A BEN ebben a szakaszában mért integrált ionfluxusokat a 8.6. 

ábra, az átlagos energiájukat pedig a 8.7. ábra mutatja.
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8.6. ábra Az egyes ionok fluxusa a nukleáció végén

A legfeltűnőbb változás a kezdeti helyzethez képest, hogy egyrészt egy 

nagyságrenddel növekedtek az ion fluxusok, másrészt az energiacsúcsok kiszélesedtek és az 

átlagos energiák megnőttek.
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8.7. ábra Az egyes ionok átlagos energiája a nukleáció végén

A szénhidrogének teljes fluxusa majdnem 8-szorosára nőtt. A szénhidrogéneken 

belül a C2Hy+ relatív koncentrációja 52%-ról 72%-ra nőtt, miközben a hidrogénből álló 

ionok fluxusa 29-szeresére kb. 4.9x1016 -ra nőtt, ami a teljes ionfluxus 38%-a. A H+ és H3+
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ionok energia-eloszlását (8.8. ábra) az jellemzi, hogy 160 illetve 180 eV-nál nagyenergiájú 

csúcsok jelentek meg. Ezek az ionok már gyakorlatilag ütközés nélkül vagy nagyon kevés 

ütközéssel jutottak el a felületre. Ezek a nagyenergiájú csúcsok a H+ és H3+ ionok teljes 

fluxusának 16-20%-át adják, de még így is meghaladják az inkubációs periódusban mért 

teljes fluxus nagyságát. A H2+ teljes fluxusa is drasztikusan megnőtt kb. a százszorosára. 

Azonban továbbra is csak 15%-a a teljes hidrogén ionfluxusnak. 
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8.8. ábra Hidrogénből álló ionok energia-eloszlása

A C1Hy+ típusú ionok energia-eloszlásában is jelentős változásokat figyelhetünk meg

(8.9. ábra). Az energia csúcs hasonló az inkubációs periódusban mérthez, azonban a 

nagyobb energiaértékeknél is jelentős fluxus látható, sőt egy második kisebb csúcs is 

megjelent 120-130 eV körül. Ennek a nagyobb energiában lévő tartományban megfigyelt 

ionfluxusnak a relatív nagysága a C+ iontól csökkenést mutat a CH4+ felé a hidrogénszám 

függvényében. Mindezek eredménye, hogy az átlagos ion energiák, és a kevesebb hidrogént 

tartalmazó ionok eloszlásának szélessége megnőtt az inkubációs periódusban mérthez 

képest. 
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8.9. ábra Egy szénatomot tartalmazó ionok energia-eloszlása

A különböző C1Hy+ típusú ionok teljes fluxusa is jól láthatóan megnőtt. Közülük a 

CH3+ ionnak van a legnagyobb fluxusa, 0.8x1016 cm-2s-1.

Az C2Hy+ típusú ionok energia-eloszlásai (8.9. ábra) egészen más módon változtak. 

Az eloszlások szélessége a hidrogén aránnyal gyorsan növekszik. Míg a C2+ esetén a 

csúcsszélesség 31 eV addig a C2H3+ ionnál már 110 eV.
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8.10. ábra Két szénatomot tartalmazó ionok energia-eloszlása

Ez utóbbi ionnál már nem is beszélhetünk csúcsról, csak egy széles egyenletes 

eloszlásról a 30-160 eV-os tartományban. Az ionfluxosok 8-13-szoros növekedést 

mutatnak, ezen belül a C2H2+ ionnál tapasztalható a legnagyobb növekedés.

A domináns szénhidrogének átlagos energiája 95 és 102 eV között van. Figyelembe 

véve azt a tényt, hogy az ahhoz szükséges energia, hogy egy ion kiüssön a gyémántrácsból 
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egy atomot 80 eV [77], (míg grafit esetén ez csak 25 eV), jogosan feltételezhető, hogy a 

nukleáció ezen késői szakaszában a beérkező ionok roncsolják a már kialakult nukleuszokat. 

Emiatt növekszik a hibahelyek száma, és csökken az epitaxiális vagy jól texturált réteg 

növesztésének lehetősége.

8.2. Az előfeszítés nukleáció közbeni mérséklésének hatása az 
ionenergiákra és a fluxusra

Doktori munkám egyik célkitűzése – a nukleációval kapcsolatban – egy olyan eljárás 

kidolgozása volt, amellyel a BEN folyamat során a kialakuló nukleuszok tulajdonságai 

kézben tarthatóak. Elképzelésem az volt, hogy IBMS mérések alapján szabályozva az 

előfeszítést, és így a beérkező ionok energiáját a gyémánt atomelmozdítási küszöbe alatt 

tartva, a másodlagos magképződés visszaszorítható. Ennek érdekében megvizsgáltam az 

előfeszítés visszaszabályzásának ionenergiákra gyakorolt hatását. Ezt követően pedig rövid, 

hosszú, és visszaszabályzott nukleáció hatását elemzem a kialakult réteg szempontjából.

Az előzőekben láttuk, hogy a nukleáció során a gyémántmagok megjelenésének 

köszönhetően annyira megnő az ionok energiája, hogy a kialakult magokat már képesek 

roncsolni. 

Felmerül, hogy érdemes lenne az ionenergiákat valamilyen módon a kritikus érték 

alatt tartani. Sejthető, hogy a bias szabályozásával az ionenergiákat a kezdeti tartományban 

tarthatjuk a teljes nukleációs szakaszban és így elvileg elkerülhető a másodlagos nukleáció, 

jobb minőségű egyenletesebb réteg választható le.

Ennek hátterében azok a korábbi IBMS mérések állnak, amelyekben az ionenergiákat 

az előfeszítés függvényében vizsgálták [91][93]. Az ionenergiák az előfeszítés növelésével 

monoton nőnek, közel lineárisan. Ezek a mérések ugyan a nukleáció kezdeti szakaszában 

történtek, azonban feltehető, hogy a nukleáció utáni szakaszban is hasonló viselkedést 

mutatnak. Mindezekből megbecsülhető, hogy milyen értékre célszerű a feszültséget 

mérsékelni. Elméletileg lehetne folyamatosan mérni az ionenergiákat és dinamikusan 

szabályozni az előfeszítést, azonban egy energia-eloszlás felvétele több percig is eltarthat, 

így gyakorlatban ez nem használható. Az - előzőekben ismertetett- nukleáció kezdeti illetve 

végső szakaszában mért ion energia-eloszlások mérése után egy további méréssorozatot 

hajtottam végre, ahol a bias feszültséget 200V-ról 140V-ra mérsékeltem. A feszültség 

csökkenéstől azt vártam, hogy az ionenergiák is a kezdeti értékek közelébe csökkenek. 

Természetesen ez a helyzet nem teljesen azonos azzal, mintha a kezdeti szakaszban 
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csökkentettük volna az előfeszítést. Ebben a szakaszban ugyanis a felületen már nagy 

számban megjelent nukleuszok – ahogy láttuk- kölcsön hatnak a plazmával és annak 

tulajdonságait megváltoztatják. 

A kísérletek során p-típusú szilícium szeleteket használtam hordozónak, a nyomás 25 

mbar, a mintahőmérséklet 750°C, hidrogén tömegáram 96 sccm, metán tömegáram 4sccm, a 

mikrohullámú teljesítmény 600W volt.

Az 8.11. ábra mutatja a mintaáram változását az idő függvényében. Az egyes 

szakaszok mutatják a mérések időpontját. Ahogy lecsökkentettem a feszültséget az áram is 

leesett továbbá a másodlagos plazma láthatóan megszűnt. 
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8.11. ábra A mintaáram a nukleáció különböző szakaszaiban

Az 8.12. ábra mutatja az egyes ionfajták átlagos energiáját, melyeket a különböző

szakaszokban mértünk. Jól látható, hogy 140 V-ra csökkent előfeszítéssel sikerült az 

ionenergiákat a kezdeti értékek közelébe csökkenteni.
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8.12. ábra A különböző ionok átlagos energiája a nukleáció kezdeti (1) és végső (2) 
szakaszában illetve csökkentett előfeszítés esetén (3)

A különbség kezdeti értékhez képest 5 eV alatt maradt a H+ H2+ és a H3+ esetén. Az 

egy szénatomot tartalmazó ionoknál jellemzően 5-10 eV-tal nagyobb energia értékeket 

kapunk, mint kezdetben. A két szénatomot tartalmazó szénhidrogén ionoknál is a C2H3+

kivételével 6 eV alatt marad az eltérés. A legnagyobb eltérés C2H3+ -nál mutatkozik: 16 eV. 
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8.13. ábra A különböző ionok intenzitása a nukleáció kezdeti és végső szakaszában 
illetve csökkentett előfeszítés esetén 

Az ion fluxusokat vizsgálva (8.13. ábra) azt tapasztaljuk, hogy a nukleáció végére 

jelentősen megnövekedett intenzitást csökkenti lehetett az előfeszítés lecsökkentésével, 

azonban a kezdeti értékektől nagyobb eltérések is mutatkozhatnak. A H+ H2+ és a H3+ esetén 

jóval nagyobbak maradtak a fluxusok. A H+ és a H3+ ionoknál három-négyszeres, míg a H2+ 

tízszeres a különbség. Az C+ CH+ CH2+ és a C2H+ ionok fluxusa már jobb egyezést mutat a 

kezdeti értékekkel. Az eltérés 50%-nál kisebb. A C2H2+ C2H3+ -nál mért adatokban azonban 

közel háromszoros az eltérés. 

Megállapíthatjuk, hogy az előfeszítés megfelelő mértékű mérséklésével, ha nem is 

pontosan a nukleáció kezdeti szakaszában fennálló állapotokat, de ahhoz igen hasonló 

körülményeket sikerült létrehozni. 
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8.3. Az ionenrgiák visszacsökkentésének hatása a kialakult rétegre

Az előzőekben láttuk, hogy az előfeszítés csökkentésével az ionenergiákat a kezdeti 

értékük közelében tarthatjuk. A következő kísérletekben megvizsgálom az ionenergiák 

visszacsökkentésének hatását a kialakult rétegre. Az első kísérletben nagyon rövid ideig 

alkalmaztam 200V előfeszítést. A nukleációt abbahagytam még a mintaáram 

megnövekedése, a másodlagos plazma kialakulása előtt. Ez azt jelenti, hogy az ionenergiák

sem nőttek meg. A nukleáció után 60 perc leválasztás történt. A kialakult réteg SEM képét 

a 8.14. ábra mutatja.

8.14. ábra A réteg SEM képe rövid idejű nukleáció esetén 

A kialakult réteg nem lett összefüggő, a nukleáció sűrűség túlságosan alacsony volt. 

A következő kísérletben hosszú idejű nukleációt alkalmaztam, azaz a mintaáram hirtelen 

emelkedése után is fenntartottam az előfeszítést. Ezáltal az áram telítésbe ment, az előző 

pontban ismertetett mérések szerint feltételezhetjük, hogy az ion energiák is megnőttek. A 

nukleációt követően az előző mintához hasonlóan 60 perc leválasztás történt. A minta 

elektronmikroszkópos felvétele (8.15. ábra) szerint lényegesen más réteget kaptam, mint az 

előző kísérletben. A kialakult réteg összefüggő, tehát nagyobb nukleáció sűrűséget sikerült 

elérni. Ezen felül az összefüggő rétegből kiálló szemcsék esetleg másodlagos nukleációra 

utalnak. 
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8.15. ábra A réteg SEM képe hosszú idejű nukleáció esetén

A harmadik kísérletben alkalmaztam az előfeszítés visszaszabályozását. Ahogy az 

éles növekedés megindult a mintaáramban az előfeszítés értékét lecsökkentettem 140V-ra, 

majd további 15 percen át folytattam a nukleációs szakaszt. Ezután itt is 60 perc növesztés 

következett. A kialakult réteg elektronmikroszkópos felvételét a 8.16. ábra mutatja.

8.16. ábra A réteg SEM képe hosszú idejű nukleáció esetén, 
 a végső szakaszban lecsökkentett előfeszítés alkalmazásával.   

Az összefüggő rétegen mindössze néhány nagyobb szemcse figyelhető meg. Az első 

mintától lényegesen eltér abban, hogy itt sikerült elérni az összefüggő réteget. Amennyiben a 

nagyobb szemcséket másodlagos magból nőtt szemcseként azonosítjuk, akkor is 
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elmondható, hogy nagyságrendileg kevesebb van belőlük, mint amennyit a második mintán 

figyelhettünk meg.

Összességében megállapítható, hogy az előfeszítéses nukleáció feszültségének 

szabályozásával megváltoztatható a kialakult réteg struktúrája.

8.4. A minta hőmérsékletének hatása

Az irodalmi adatok [92] és tapasztalataink szerint is a nukleáció-sűrűség függ a 

szubsztrát hőmérsékletétől a BEN folyamatban. Ez természetesen összefügghet a felületen 

lezajló folyamatok sebességével, de a változó hőmérsékleteken a szubsztrát felett beálló 

eltérő kvázi-stacionárius gázösszetételből érkező ionok változó energia-eloszlásával is.

Ennek a kérdésnek elsősorban nukleációs modellek, illetve az alacsony hőmérsékleten 

történő jól textúrált rétegleválasztás szempontjából lehet jelentősége.

8.17. ábra A nukleáció-sűrűség a szubsztráthőmérséklet függvényében [92]

Ezért vizsgáltam a szubsztráthőmérséklet és a nukleáció során mérhető ionenergiák 

közötti összefüggést.

 A méréseket öt különböző hőmérsékleten hajtottam végre: 630oC, 650oC, 700oC,

750oC, 800oC. A vizsgálatokat minden esetben az inkubációs szakaszban végeztem. A 

kísérleti paraméterek a következőek voltak. p=25 mbar, hidrogén tömegáram 95 sccm, 

metán tömegáram 5sccm, mikrohullámú teljesítmény: 900W, az előfeszítés Ubias=200V
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8.18. ábra Különböző ionok energiája hordozó hőmérsékletének függvényében

A mért átlagos ionenergiákat a 8.18. ábra mutatja. A vizsgált tartományban nem 

mutatható ki jelentős változás az ionok átlagos enegiájában. Az eredmények tehát azt 

mutatják, hogy az irodalomban korábban jelzett változások nem hozhatók összefüggésbe 

semmilyen szignifikáns eltéréssel az egyes ionfajták energia – intenzitás eloszlásaiban. 

Ennek alapján valószínűnek tartom, hogy a nukleáció szubsztráthőmérséklet 

függésére utaló közlések, amelyek a nukleációt követő rövid növesztés eredményére 

támaszkodnak, kisebb részben a gyémánt CVD reprodukciós problémáiból fakadnak, 

nagyobb részt a felületi reakciók sebességével állhatnak összefüggésben.
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9. Az IBMS berendezés továbbfejlesztése az emelt nyomású 
gyémántnövesztés közbeni összetételmérések érdekében

Az emelt nyomású növesztés közben történő mérés kivitelezéséhez szükség volt 

egyrészt a reaktor felskálázására, és az irodalomból ismert paramétermezőben a mi 

reaktorunkra érvényes know how kikísérletezésére, valamint az IBMS berendezésen – több 

lépcsőben végrehajtott – jelentős műszaki fejlesztésre. Az alábbiakban röviden ezeket 

foglalom össze. A nagynyomású mérések az alacsony nyomáshoz képest három jelentős 

műszaki problémát vetnek fel. Először is nagyobb nyomáson nagyobb mikrohullámú 

teljesítményt kell alkalmazni azonos térfogató plazma létrehozásához. Ez nagyobb 

hőterhelést jelent a mintatartónak és az előfeszítő elektródának. Emiatt a mintatartót hűteni 

kell, hogy a 750-900 °C hőmérséklet-tartományon belül maradjon. Másodszor, a nagyobb 

nyomás miatt romlik a vákuum az analitikai kamrában. Harmadrészt az alacsony előfeszítés 

miatt az ionnyaláb intenzitása jelentősen kisebb.

9.1. Átalakítások a reaktorkamrában

9.1.1.Mintahűtés

A hűtés céljára a CVD vákuumkamrára egy speciális flans készült, amelyen keresztül 

vizet lehet bevezetni a mintatartó köré pedig egy hűtő elem került. Az átáramló víz kb. 100-

150 °C-kal csökkenti a mintatartó hőmérsékletét. Ahhoz, hogy a hűtő elem számára elég 

hely legyen a mintafűtést is átterveztem. A mintafűtésre a hűtés mellett két okból is szükség 

van. Egyrészt az alacsony nyomású tartományban továbbra is szükség van rá, másrészt a 

nagyobb nyomás esetén a szabályozott mintahőmérsékletet úgy tudjuk elérni, hogy a fűtés is 

be van kapcsolva, amely egy picit a hűtés ellen dolgozik, mivel praktikusan ezzel valósítható 

meg a PID szabályzás.

9.1.2.Előfeszítő elektróda  

Átterveztem és vastagabb anyagból legyártattam egy új előfeszítő elektródát, amely 

így jobban el tudja vezetni a plazma felőli oldalát érő hőt, továbbá állítható a magassága is. 

Az elektromos szigetelését új kvarcgyűrűre cseréltem.



57

9.1.3.Minta leszorító

Az új molibdén mintaleszorítók nagyobb erővel nyomják a mintát a mintatartóhoz,

ezáltal jobb szigetelés jön létre a két kamra között.

9.2. Fejlesztések az analitikai kamrában 

9.2.1.Szivattyú
,

Az analitikai kamrára felszereltem egy második turbomolekuláris szivattyút. A két 

szivattyú együttes használatával és a jobb mintaleszorítással még 100 mbar esetén is 3×10-5 

mbar alatt marad a nyomás az analitikai kamrában.

9.2.2.Ion optika 

Az ionoptika átépítésénél az elsődleges szempont az volt, hogy egyrészt megóvjam a 

melegedéstől, másrészt egyszerűsítsük, mivel a QMS pozícionálásának megoldásával nem 

lesz szükség az ionnyaláb x-y eltérítésére. Ennek érdekében három egymástól függetlenül 

szabályozható elektronikus lencsét terveztem, mely korábbi megoldással ellentétben a QMS 

tetejére integrálható, ezáltal nem tud konduktív hőátadással melegedni. Az elkészült 

ionoptika a 9.1 ábrán látható. A henger alakú lencsék rozsdamentes acélból készültek, 

elektromos elszigetelésüket alumínium-oxid kerámiákkal oldották meg. 

9.1. ábra Az új ionoptika
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Az ionoptika potenciálterét illetve fókuszálását számítógépes szimulációval 

ellenőriztük (9.2. ábra). A SIMION szoftverrel végzett szimuláció [94] azt mutatja, hogy 10 

fokos szög divergencia esetén is képes az optika az ionokat a QMS belépő apertúrájára 

fókuszálni. 

9.2. ábra Az új ionoptika szimulációja

9.2.3.A QMS pozícionálás és elemelhetőségének megoldása

Az ionoptika egyszerűsítése illetve a jobb reprodukálhatóság érdekében a QMS 

pozícionálásának kérdését meg kellett oldani. Egy olyan kitámasztó gyűrűt terveztem, amely 

0.1 mm pontosan a kamra tengelyében tartja a QMS-t. Az elektromos és vákuumtechnikai 

szempontok figyelembe vételével készült gyűrű a lenti ábrán látható (9.3. ábra). Megfelelő 

kerámiák behelyezésével a gyűrű elszigetelhető a kamrától. A bemarások mérete elegendő, 

hogy a gyűrű ne okozzon nyomáskülönbséget, továbbá az elektromos vezetékeknek is 

marad hely.
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a. A pozicionáló gyűrű b. A pozicionáló gyűrű és az ionoptika

9.3. ábra

A pozicionálás az új ionoptikával lehetővé teszi, hogy az ion nyaláb x-y eltérítését 

elhagyjuk, hiszen a QMS nem tud elmozdulni, ezáltal automatikusan (tehát lényegesen 

gyorsabban) beállítható az adott energiához tartozó potenciál értékek. Mivel az x-y eltérítés 

maximumkeresése elmarad az új rendszerben, ezzel egy potenciális hibaforrást sikerült 

kiiktatni, ami nagyban javítja a reprodukálhatóságot. 

A QMS külső háza fémes kapcsolatban állt az egész kamrával, ezáltal mindig föld 

potenciálon volt. Felmerült az igény, hogy elektromosan függetlenítsük a kamrától és a 

rákapcsolt feszültség segítségével elektromosan elemeljük a potenciálját, és így növeljük az 

ionnyaláb intenzitását. Ennek érdekében rövidebbre kellett esztergáltatni a QMS házát tartó 

elemet. A vákuumbevezetőn megfelelően kialakított fészkekbe alumínium oxid kerámiákat 

helyeztünk, amely elektromosan elszigeteli a tartót. A rögzítést szintén kerámiákkal 

elszigetelt csavarok végzik (9.4 ábra).
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9.4. ábra A QMS elszigetelése

9.3. Stabilitás vizsgálat

A rendszer átvitelét illetve ennek esetleges időfüggését a reaktor kamrába erre a célra 

beépített stabilizált cross-beam ionforrással vizsgáltam. A szerkezet a reaktor kamra 

vákuumában lévő maradék gázt ionizálja a mintatartó felett egy keresztirányú 

elektronnyalábbal.
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A rendszer stabilitását 3 perces egységekben vizsgáltam 0,05mA 0,5mA és 5mA 

emissziós áram mellett (9.5. ábra). A rendszer megfelelően stabilnak bizonyult. 

Megfigyelhető, hogy a relatív fluktuációk csökkenek nagyobb beütésszám esetén.

Megállapítottam, hogyha I az ion intenzitás cps-ben, akkor mért zaj szórására  

II =)(σ .

Ezekben a mérésekben az ionok intenzitása olyan kicsi, hogy a detektort impulzus 

számláló módban kell használni. A detektorra érkező ionok egymást nem szabályos 

időközönként követik, hanem Poisson-eloszlás szerinti valószínűséggel érkeznek, amelyre 

igaz, hogy a szórása pont a várható érték négyzetgyöke. A mérési adatok pont ezt mutatják.

Az adatok elemzése tehát kimutatta, hogy a zaj megfelel egy Poisson folyamat 

mintavételezési hibájának. Ez a jelenség számottevő hibát csak extrém kis intenzitások 

esetén okoz, ami csak a 100 mbar-os méréseknél fordult elő, ezért ott külön ismertetem a 

számolt hibát.

Az átalakítások eredményeképpen az IBMS rendszer több mint két órán keresztül

stabilan üzemeltethető 2500 Watt mikrohullámú teljesítmény mellett 100 mbar-on, miközben 

az analitikai kamrában a nyomás 3×10-5 mbar alatt maradt.
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10. Új eljárás kidolgozása plazmaösszetétel meghatározásra

A doktori munkám során elvileg új eljárást dolgoztam az MW-CVD rétegleválasztás 

közben a hordozófelület-közeli gázösszetétel in- situ, online tömegspektrometriás 

meghatározására, amellyel minden eddigi eljárásnál alkalmasabb arra, hogy a metastabil 

gyökök részarányát is pontosan meghatározza [T4][T8][T9].

10.1. Küszöbionizációs technika

Az ionizációs szint a mikrohullámú plazmában alacsony, és a relatív ion 

koncentrációk nem arányosak a semleges molekulák számával. Ha meg akarjuk mérni a 

semleges molekulák mennyiségét, akkor azokat ionizálni kell. Erre jellemzően a plazmából 

történt mintavételezés után posztionizációt használnak, úgynevezett küszöbionizációs 

technikával [95][96][51]. Ilyenkor a QMS előtt egy keresztirányú (cross-beam) elektron 

nyalábot hoznak létre. Az elektronokkal történő ütközés során létrejövő ionok már 

fokuszálhatóak, tömeg szerint szűrhetőek és detektálhatóak. Nagy jelentősége van a 

létrehozott elektron nyalábban az elektronok E energiájának. Egy adott A molekula vagy 

atom A+ ionja ugyanis kétféle módon is létrejöhet.

• Direkt ionizációval, ha E>IP (ionizációs potenciál)
−+− +→+ eAeA 2

• Disszociatív ionizációval ha E>AP (appearance potential - megjelenési potenciál) 
−+− ++→+ eBAeAB 2

A pontos mérés érdekében minden egyes molekula esetén úgy kell megválasztani az 

elektron energiát, hogy az elérje az adott molekula ionizációs potenciálját (IP). Emellett

ügyelni kell arra, hogy ne érjük el azt az energia szintet ahol disszociáljuk a molekulát vagy 

más nagyobb molekulából disszociációval létrejönne a mért ion (AP, appearance potential).  

A hidrogénre és a szénhidrogénekre IP és AP adatok jól ismertek és az értéküket a 3. 

Táblázatban láthatjuk. A mérések során tehát cross-beam elektron energiáját az IP érték 

fölé, de az AP értékek alá kell beállítani. 
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IP [eV] AP[eV] Szülő
C 11.3 19.6 CH4

21.2 C2H2
18.3 C2H4

CH 10.6 15.6 CH3
19.9 CH4
20.9 C2H2
17.7 C2H4

CH2 10.4 15.1 CH3
15.1 CH4
19.7 C2H2
17.8 C2H4

CH3 9.8 14.3 CH4
17 C2H4

CH4 12.6 20.4 C2H6
C2 11.4 18.4 C2H2

26.4 C2H4
C2H 11.6 17.4 C2H2

19.2 C2H4
C2H2 11.4 13.2 C2H4
C2H3 8.3 13.3 C2H4

14.5 C2H6
C2H4 10.5 11.8 C2H6
H 13.6 17.3 H2

18.1 H2
21.3 CH4
18.8 C2H2
18.7 C2H4

H2 15.4 13.1 C2H4
15.1 CH4
15.6 CH3
18.2 C2H2

3. Táblázat Szénhidrogének ionizációs potenciálja (IP) és megjelenési potenciálja (AP) 
[eV] egységekben a NIST adatbázisa szerint [98]

A elektronok energiája elsősorban a cross-beam fűtőszálának potenciáljától fog 

függeni. A pontos mérés érdekében azonban érdemes a következő egyszerű kalibrációt 

elvégezni. A fűtőszál potenciáljának függvényébe egy adott ion hozamát mérjük. A mért 

intenzitásban egy ugrás lesz látható, amint elérte az elektronok energiája az ionizációs 

potenciált, később egy második ugrás is látható lesz, amikor az AP értéket elérjük. Így a 

fűtőszál potenciál – elektron energia összefüggés meghatározható. Egy ilyen mérési 

eredményt mutat a 10.1. ábra, amit egy HF CVD reaktornál alkalmaztak [51].
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10.1. ábra A H+ és CH3
+ intenzitása az elektronenergia függvényében bekapcsolt 

(filament-on) és kikapcsolt fűtőszálú (filament-off) HFCVD reaktorban [51]

Ezekben a mérésekben ráadásul a kikapcsolt fűtőszálú reaktor esetén is elvégezték a 

méréseket. Mivel két reaktív gyököt mértek (H+ és CH3+) ezért ebben az esetben az csak az 

AP érték elérésekor lesz mérhető intenzitás, hiszen a reaktortérben csak stabil molekulák 

vannak. Az eddigiekben felvázolt küszöb-ionizációs technikának az egyik hátránya, hogy 

viszonylag nagy mennyiségben kell a molekulákat kijuttatnia a reakciótérből, ugyanis 

ionizáció előtt praktikusan nem lehet fókuszálni, irányítani a nyalábot. Emiatt nagyon 

komoly – gyakran több lépcsős- elszívást kell alkalmazni. Az ionizátor is okozhat problémát 

azáltal, hogy a nagy hőmérsékletű katódon pirolízis útján elbomlanak molekulák. Továbbá 

előfordulhat, hogy olyan nagy lyukon kell mintavételezni, hogy nem lesz effuzív az áramlás, 

ütközések további reakciók zajlanak a nyalábban, és így már nem a felületre jellemző 

állapotokat tudjuk vizsgálni. 
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10.2. In-situ ionizációs tömegspektrometria

A doktori munka során kidolgoztam egy olyan küszöb-ionizációs technikát, 

amelyben az ionizáció már a mintavételi lyuk előtt megtörténik a reakció térben közvetlenül 

a hordozó felett. Az ionizációt a plazma és a hordozó közötti feszültségkülönbséggel

hoztam létre. A feszültségkülönbség nem csak ionokat gyorsít a hordozó felülete felé, hanem 

a gyémántfelületről kilépő elektronokat is az ellenkező irányba, és a gyorsított elektronok a 

felület közeli részecskéket ütközés révén ionizálják (akárcsak a poszt-ionizációra használt 

elektronsugár az MBMS-ben). A keletkezett ionok egy része a mintavételi lyukon átjutva 

már rögtön nyalábbá alakíthatóak és mérhetőek. A nyalábformálást segíti, hogy a lyukon 

átlépett ionok már jelentős z-irányú sebességgel rendelkeznek.

Kimérve az ionhozamok feszültségfüggését (CH3-ra és H-ra), a küszöb-ionizációs

technikával történő QMS mérésekből jól ismert görbéket kaptuk. Esetünkben az intenzitás 

alacsony feszültségeknél sem nulla, mert a plazmában eleve is jelen van minden részecske 

ionja, de a feszültség növelésével két ugrás figyelhető meg: előbb a semleges részecskék 

ütközéses ionizációjakor (azaz amikor az elektronok átlagenergiája eléri az ionizációs 

potenciált), majd a nagyobb molekulából ütközéses disszociáció révén való iontermelés 

következtében (amikor az átlagenergia eléri a megjelenési potenciált). 

10.2. ábra A mért CH3
+ és H+ fluxus a negatív előfeszítés függvényében
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Az ugrások nem olyan élesek, mint az előzőekben ismertetett ultranagy-vákuumban

történő poszt-ionizáció esetén, de egyértelműen azonosíthatók. Az egyes molekulák és 

gyökök ionizációs (IP) és megjelenési (AP) potenciáljai az intenzitásugrásokhoz tartozó 

feszültségek függvényében megjelenítve (10.3. ábra) az elektron-energia és a feszültség 

között lineáris kalibrációs görbét adnak. A minden részletre kiterjedő plazmafizikai 

magyarázata a jelenségnek valószínűleg túl bonyolult, mindenesetre a kísérletek 

alátámasztják a módszer működőképességét [99].

10.3. ábra Korreláció a CH3 és a H ismert IP ill. AP értékei és azon feszültségek között, 
ahol az ugrások megjelennek a 10.2 ábrán. 

A kalibrációs görbe segítségével minden részecske esetén beállítható egy olyan 

feszültség, a küszöb-ionizációs módszerhez hasonlóan, amely mellett a részecskék ütközéses 

ionizációja biztosított, de ütközéses disszociációval való termelésük még nem következik be. 

Ez lehetőséget ad a felületközeli reális plazmaösszetétel teljes (semleges részecskéket is 

magában foglaló) kimérésére. Az IBMS sajátságai biztosítják, hogy a gyököket is detektálni 

tudjuk. Ez a „in situ ionizációs QMS összetétel meghatározási módszer”, akár 100 mbar 

nyomás esetén is alkalmazható, és – mivel egyaránt működik tiszta és gyémántbevonatú Si 

felület esetén, így valószínűleg többféle hordozónál is használható. 
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11. Plazmaösszetétel mérése kis nyomású gyémántleválasztási 
körülmények között

Ebben a fejezetben az alacsony nyomáson elvégzett összetételméréseket ismertetem

[T4][T8][T9]. Majd az eredményeket összehasonlítom az eddig legátfogóbb képet mutató 

Sandia Lab méréseivel [33,51]. 

11.1. Gázösszetétel mérése IBMS-sel 25 mbar-on gyémánt leválasztás 
közben

A kidolgozott új in-situ ionizációs technika használatával a kisnyomású tartományban 

kimértem a plazma összetételt a H2 gázhoz adott CH4 arány függvényében. A kísérletekben 

a nyomás 25 mbar, a mikrohullámú teljesítmény 900 W, a Si szubsztrát hőmérséklete 740°C, 

a metán betáplálás 0.35% és 8% között változott, a teljes tömegáram minden esetben 100 

sccm volt. Az összetételmérés előtt ezen paraméterek mellett 1 órán át gyémántréteget 

választottam le a hordozóra 1% metán betáplálással. A mérések során a szénhidrogének 

mennyiségét mértem az új technikával. A részarányukat a teljes szénhidrogén hozamhoz 

képest adom meg. 

Az 11.1. ábra-11.4. ábra mutatják a különböző metán betáplálás mellett kapott plazma 

összetételt.  

25mbar 0.35% metán

CH2

12.5%

C2H4
1.3%

C2H3

0.9%

CH
5.1%

C
1.5%

CH3

28.4%

CH4
3.7%

C2H
9.9%

C2H2
36.7%

11.1. ábra Szénhidrogének részaránya 0,35% metán betáplálásnál
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Amint az ábrákon is látható a várakozásoknak megfelelően az acetilén (C2H2) és a metil 

gyök érkezett legnagyobb számban a felületre. Emellett sikerült detektálni olyan 

összetevőket, amelyeket az MBMS mérések nem mutattak ki. A CH2, C2H és a CH is 

mérhető mennyiségben vannak jelen a felület közelében. Továbbá a C2H3 is a C2H4-gyel egy 

nagyságrendbe eső mennyiségben mutatható ki.

25mbar 2% metán

C
1.0%

CH
3.6%

C2H3
0.4%

C2H4

0.7%

CH2

8.5%

CH3
26.5%

CH4

5.0%
C2H

15.7%

C2H2

38.7%

11.2. ábra Szénhidrogének részaránya 2% metán betáplálásnál

Látható, hogy a magasabb metán betáplálásnál is a CH3 és a C2H2 a legjelentősebb 

összetevő, az arányok valamelyest módosulnak. 

25mbar 4% metán

C2H2

43.9%

C2H
17.9%

CH4
4.7%

CH3

22.1%

C
0.7%

CH
2.8%

C2H3

0.4%

C2H4
0.3%

CH2

7.2%

11.3. ábra Szénhidrogének részaránya 4% metán betáplálásnál
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25mbar 8% metán

C2H2
54.2%

C2H
16.8%

CH4
3.8%

CH3

19.0%

C
0.4% CH

1.5%
C2H3
0.4%

C2H4

0.1%
CH2

3.9%

11.4. ábra Szénhidrogének részaránya 8% metán betáplálásnál

Az 11.5. ábra a metán betáplálás függvényében mutatja az egyes szénhidrogén 

komponensek részarányát log-log skálán. A metán betáplálás növekedésével a C2H2

részaránya növekszik, míg a CH3 aránya csökken. Ezt a tendenciát megfigyelték már korábbi

mérésekben is [33] [101].

11.5. ábra A különböző szénhidrogének IBMS-sel mért részarányának függése a 
betáplált metánaránytól
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A lineáris skálán ábrázolva a mi méréseink is jól látszik, hogy a metán betáplálással 

nagyjából lineárisan növekszik a C2H2 és lineárisan csökken a CH3 (11.6. ábra). 

11.6. ábra A CH3 és a C2H2 részaránya a metán betáplálás függvényében

11.2. A gázösszetétel mérés összehasonlítása az MBMS eredményeivel

Mivel a Sandia Lab MBMS mérési eredményei [33,51] adják az eddigi legpontosabb

információt a szubsztrát feletti plazmaösszetételről, ezért az általuk mért adatokat 

hasonlítjuk az IBMS berendezés eredményeihez. Az MBMS-sel kapott teljes mól arány 

adatokat átszámoltuk szénhidrogén részaránnyá. Az így kapott értékeket az IBMS adatokkal 

együtt a 11.7. ábra mutatja.
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11.7. ábra Az IBMS mérések összehasonlítása az MBMS mérésekkel

A gyémántleválasztás körülményeiben fennálló különbségek miatt, mint pl. más 

reaktorgeometria, plazma méret elsősorban a trendeket érdemes vizsgálni. Méréseinket 

összehasonlítva az általános trendek nagyon hasonlóak. Mindazonáltal jelentős különbség

figyelhető meg a mért mennyiségekben. Legnagyobb eltérés a CH3 és a CH4 esetében 

látható. 

11.8. ábra A Az IBMS mérések összehasonlítása az MBMS mérésekkel
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Megállapítható, hogy a stabil komponensek (CH4, C2H2, C2H4) esetén kisseb relatív

koncentrációt mért az IBMS, de látszik, hogy az MBMS a növekvő szénhidrogén 

mennyiséggel növekvő mértékben a CH3 részarányát is nagyságrendileg alulbecsli. 

Összességében látható, hogy az IBMS mérések szerint a reaktív gyökök mennyisége 

lényegesen több, mint ahogy azt az MBMS mérések mutatják ( 11.8. ábra). Ez feltehetően a 

gyökök mérés közben bekövetkező rekombinációjának következménye. 
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11.9. ábra Az acetilén illetve a CH3 és C2H gyökök együttes mennyisége különböző 
metánbetáplálás esetén az IBMS mérésekben

A mi mérési eredményünk jelentősége abban áll, hogy megmutatta, hogy a CH3 és 

C2H gyökök együttes mennyisége összemérhető az acetilén molekulákéval (11.9. ábra), és 

így kérdésesessé teszik a tisztán acetilén reakciókon alapuló növekedési modellek kinetikai 

helyességét. A C2H gyököket eddig többnyire figyelmen kívül hagyták. Termokémiai 

gázmodellek a fűtőszálak közelében érvényes hőmérséklet mellett sem jósolják jelenlétüket 

[102], de elméleti plazmamodellezés is csak kis koncentrációt jósol [103]. Ugyanakkor 

megmutatták, hogy a szubsztrát közelében a felületi reakciók miatt a C2H mennyisége 

nagyságrendet nőhet [29], mégis, a korai tömegspektrometriás mérések alapján a 

modellalkotásnál elhanyagolták őket. Méréseink alapján azonban úgy tűnik, a C2H gyökök 

szerepet játszhatnak a gyémántnövekedésben. Az emelt nyomású mérések igencsak 

megerősítik ezt a gyanút. 
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12. Plazma összetétel mérése emelt nyomástartományban

A 6. fejezetben leírtaknak megfelelően a felskálázott reaktorban lehetővé vált a 

nagyobb növekedési sebességet eredményező emelt nyomású növesztés, és az IBMS-en 

végrehajtott fejlesztések révén mérni tudtuk a gázösszetételt 100 mbar-os gázkeverékben 

begyújtott plazma esetén is. Ebben a fejezetben ismertetésre kerülnek az összetétel mérések 

és összehasonlítom a 25 mbar-on kapott eredményekkel [T5].

12.1. 100 mbar-os leválasztás

Az átalakításoknak köszönhetően sikerült 100 mbar nyomáson gyémántot 

leválasztani. Az egyik nehézség a plazma begyújtása okozta emelt nyomáson. A másik 

nehézséget az előfeszítéses nukleációnál tapasztaltam. A bias feszültség bekapcsolásakor a 

plazma instabillá vált, melyben időnként ívkisülések jöttek létre. Az első kísérleteknél emiatt 

nagyon alacsony nukleáció-sűrűséget kaptam, így nem lett összefüggő a réteg, de a 

különálló gyémántszemcséket már meg tudtam figyelni elektronmikroszkóp alatt (12.1. 

ábra). 

12.1. ábra 100 mbar-on leválasztott különálló 1.5 mikron méretű gyémántszemcse 
elektronmikroszkópos felvétele
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Mindezek megoldására a nukleációt standard módon 25 mbar nyomáson 900 Watt 

teljesítményen végeztem. Ezután a növesztési szakaszra úgy emeltem meg nyomást és a 

teljesítményt, hogy a kisülés közben végig fennmaradt. Emelt nyomáson az összetétel mérés 

szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a nukleáció alacsonyabb nyomáson történt. Az 

12.2. ábra mutatja 100 mbar-on leválasztott gyémántréteg elektronmikroszkópos képét. A 

növesztés során a mintahőmérséklet, Ts=890 °C, a mikrohullámú teljesítmény P=2500 W a 

metán arány 4% volt a teljes tömegáram 100 sccm. A növesztési sebességre 807 nm/h 

adódott, ami kb. 7-8-szorosa az alacsonyabb nyomáson tapasztaltnak. Ezen paraméterek 

összhangban vannak az irodalmi adatokkal [58].

12.2. ábra 100 mbar-on leválasztott gyémántréteg elektronmikroszkópos felvétele

12.2. Összetételmérés 100mbar-on

A plazmaösszetétel-méréseket először közel optimális növekedési körülmények 

között: azaz 100 mbar nyomás, 4% metán arány és 890°C hordozóhőmérséklet mellett 

végeztem. A hordozók ebben az esetben is már gyémánttal bevont szilícium szeletek voltak. 



75

100 mbar 4%

C
3.6%CH

0.3%

CH2

1.4%

C2H3

0.3%

C2H2

5.5%

CH3

8.3%
CH4

2.0%

C2

2.8%

C2H
75.9%

12.3. ábra Szén-mólarányok 100 mbar nyomáson 4% metán betáplálás eseten

A felület közeli plazmaösszetételt a 25 mbar-os mérésekhez teljesen hasonlóan 

végeztem. A kapott eredményt a 12.3. ábra mutatja. Jól látható, hogy legnagyobb mértékben 

75.9%-ban C2H van jelen a hordozó felett. Ezt követi a CH3 8,3%-kal, a C2H2 csak 5,5%-

kal. Ugyanezt a mérést 8%-on is elvégeztem, ahol egy kicsit kevesebb C2H-t mértem

(58.1%) miközben nőtt a C2H2 és a CH3 részaránya. 
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100 mbar 8%

C
1.4%

C2H3
1.4%

CH
1.4%

CH2

2.8%
CH3

12.7%

CH4

2.5%

C2

2.6%

C2H
58.1%

C2H2

17.0%

12.4. ábra Szén-mólarányok 100 mbar nyomáson 8% metán betáplálás esetén

Ezekben a mérésekben a mért intenzitás már olyan kicsi volt, hogy a stabilitás 

vizsgálatnál (9.3 alfejezet) kimutatott mintavételezési hiba jelentőssé vált. Így azt minden 

komponensre külön megadom:

Relatív mérési hiba

Komponens
100 mbar 

8%
100 mbar 

4%
C 19.0% 2.8%
CH 19.0% 10.4%
CH2 13.4% 4.5%
CH3 6.3% 1.8%
CH4 14.4% 3.8%
C2 14.0% 3.2%
C2H 3.0% 0.6%
C2H2 5.5% 2.3%
C2H3 19.0% 9.5%

4. Táblázat Az egyes komponensek mintavételezésből fakadó mérési hibája

12.3. Összehasonlítás a kisnyomású adatokkal

Az alábbiakban az optimálisnak talált növekedési körülmények esetén kapott 

eredményeket hasonlítjuk össze. Így 100 mbar-on 890°C 4% metán esetét a 25 mbar-on 

760°C 0.35% metán esetén mért adatokkal vetjük össze. 
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Az 12.5. ábra mutatja a különböző szénhidrogének részarányának alakulását kis- és 

emelt nyomású környezetben Mint látható, kis nyomású növesztésnél a domináns összetevők 

a metil gyökök és az acetilén, de számottevő mértékben jelen vannak a CH2 és C2H gyökök 

is. Ugyanakkor emelt nyomású növesztésnél már a C2H dominál, olyannyira, hogy egymaga 

az összes mérhető szénhidrogének 76%-át teszi ki, miközben minden más összetevő aránya 

10% alatt marad. A növekvő gyémántréteg egyik legfontosabb építő elemének tartott C2H2

és CH3 részaránya 37%-ról 6% alá illetve 28%-ról 9% alá esik. 

12.5. ábra Az összes detektált szénhidrogén részaránya az optimális növesztés 
körülményei között, 25 (fehér oszlop), illetve 100 mbar (fekete oszlop) nyomáson

Megállapítható, hogy a C2H arány növekedése elsősorban a C2H2 rovására történik, 

de az igen kis mennyiségben megjelenő atomos C és C2 kivételével minden más összetevő 

aránya csökken. Figyelembe véve a két növesztés közti rétegépülési sebességnövekedést, a 

kisnyomású környezetben elért 0.107 µm/h-ról az emelt nyomásnál mért 0.807µm/h-ra, 

kézenfekvőnek tűnik a feltételezés, hogy ez a mintegy 8-szorosára nőtt C2H arány egyenes 

következménye. Megjegyzendő, hogy az egy és két szénatomos szénhidrogének között 

általunk mért arány a nyomás növelésével 1.05-ről 0.19-re csökken, ami összhangban van a 

CH/C2 arány OES mérések által jelzett csökkenésével 1-ről 0.1-re [60]. Méréseinkben ez 

utóbbiak lényegében elhanyagolhatónak bizonyultak (az OES viszont csak ezeket detektálja 

nagy érzékenységgel), de a tendencia a nagyobb szénatom számú komplexek felé [59]



78

igazolódott. Eredményeink ugyanakkor azt mutatják, hogy a gyémánt növekedési 

tartományában ez elsősorban a C2H arány megnövekedésének következménye. A nem 

optimális körülmények esetén az összehasonlítás problematikus ugyanis emelt 

nyomástartományban 8%-on már rossz minőségű réteg jön létre.

Bár két mérési pont alapján nem lehet kijelentést tenni a C2H arány és a növekedési 

sebesség közötti összefüggés jellegéről, de eredményünk legalábbis kvalitatív szinten erősen 

arra utal, hogy a gyémántréteg épüléséért elsősorban a C2H gyökök a felelősek. Ez persze 

nem jelenti szükségszerűen azt, hogy csak ezek a gyökök képesek a rétegépítésre, de 

valószínűsítik, hogy a C2H gyökök reakciói a felülettel gyorsabbak, mint a többi 

szénhidrogéné. 

Elméleti számításokból régen ismeretes, hogy a C2H abszorbciós energiája minden 

alacsony indexű, sík vagy teraszos gyémántfelületen jelentősen (legalább 3-4 eV-tal) 

nagyobb, mint az összes többi komponensé [105][106], ennélfogva, a felületre érkező C2H 

gyökök sokkal hatékonyabban kötődnek meg, mint más szénhidrogének [107]. Így – feltéve, 

hogy a C2H gyökök megkötődése gyémántszerkezetet eredményez – korántsem volna 

meglepő a felületközeli C2H koncentráció és a gyémántnövekedés jelentős felgyorsulása 

közti összefüggés. 

A szakirodalomban is többen utaltak arra, hogy a C2H-nak szerepe lehet a 

növekedésben, még akkor is, ha az acetilénnél kisebb koncentrációban van jelen [108] [49].

Acetilén fáklyás leválasztás során lézerrel kiváltott fotodisszociációs fluoreszcens 

spektroszkópiával nagy mennyiségben mértek C2H-t és megállapították, hogy a reaktív 

gyököknek jelentős szerepe lehet a gyémánt növekedésben [109]. Elméleti plazma modellek 

megmutatták, hogy növekvő sűrűség és elektronhőmérséklet esetén a C2H mennyisége 

gyorsan közelít a C2H2 mennyiségéhez [103]. Lombardi és munkatársai [110] mikrohullámú 

plazmamodelljében is jelentős mennyiségű C2H-t kaptak, mely összemérhető volt a CH3-mal, 

igaz a C2H2-nél mindkettő kevesebb. A nyomás növelésével a C2H nagyobb mértékben 

növekszik mint a többi komponens.[111]

Peploski [48] molekuladinamikai számításokkal vizsgálta az acetilén és a C2H 

kemiszorpcióját gyémánt struktúrákon. Megmutatták, hogy míg egy C2H2 molekula 

kemiszorpciója energetikailag kedvező, addig a tiszta (111) felület kivételével egy második 

C2H2 molekula beépülése ennek közelében már kis valószínűségű folyamat. Ezzel szemben a 

C2H kemiszorpciója egy acetilén csoport mellé sokkal kedvezőbb, sőt más gyémánt 

struktúrákon is könnyen kötődik és deszorpció is csak kis valószínűséggel történik. A C2H 
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kemiszorpció valószínűsége CVD gyémánt körülmények esetén több mint 100-szoros lehet 

az acetilénhez képest. Ezért a C2H gyök még akkor is szerepet játszhat a növekedésben, ha 

kisebb mennyiségben van jelen, mint a C2H2.

Ugyanakkor, a fullerén fragmentáció révén argon atmoszférában történő 

nanokristályos gyémántnövesztés mechanizmusát általában a nagyon reaktív C2 molekulákra 

alapozzák [112][46]. E molekulák képesek közvetlen kemiszorpcióval továbbépíteni a 

gyémántstruktúrát. Úgy tűnik, hogy az ekkor lejátszódó reakciók a C2H kemiszorpció után 

is végbemehetnek. 

Sajnos a C2H alapú gyémántnövekedési mechanizmus vizsgálata háttérbe szorult 

részben az MBMS méréseknek köszönhetően illetve a felület hatását figyelmen kívül hagyó 

elméleti plazmamodellezés eredményei miatt. Továbbá optikai emissziós spektroszkópiával 

sem lehetséges a C2H-t detektálni, ami szintén magyarázhatja, hogy miért nem jutott 

nagyobb szerephez az eddigi modellekben.

Mindezeket figyelembe véve, fenti eredményünk, ha még nem is bizonyítja 

perdöntően, de rendkívül plauzibilissá teszi, hogy a gyémántréteg leválasztás a C2H 

gyököknek köszönhető, és utóbbiak koncentrációja növelésével felgyorsítható. Ez az 

eredmény nagymértékben hozzájárulhat egy különleges, sokat vitatott fizikai folyamat

megértéséhez, és egy nagyjelentőségű technológia fizikai tudáson alapuló optimalizálásához.
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13. Összefoglalás

A továbbfejlesztett IBMS berendezés lehetővé tette, hogy a CVD gyémántleválasztás 

közben információt kapjunk a plazma összetételről. Az így kapott eredmények 

hozzájárulnak a magképződés és a növekedés mélyebb megértéséhez. Az előfeszítés és az 

ionenergiák nukleáció közbeni csökkentésével sikerült megváltoztatni a kialakult réteg 

tulajdonságát. Az alacsonyabb nyomástartományban történt plazmaösszetétel a reaktív 

gyökök nagyobb szerepét mutatta ki, míg az emelt nyomástartományban kapott eredmények 

az mutatták, hogy a C2H molekula nagy mennyiségben van jelen a felület közelében, és a

növekedésben szerepe lehet.

13.1. Kitekintés

A nukleáció közbeni ionenergiák kifinomultabb szabályzása elvileg esélyt adhat egy 

sokkal jobban orientált vagy akár heteroepitaxiális gyémántréteg létrehozására. A 

visszaszabályozás technikájával és a hordozó feletti potenciálviszonyok vizsgálatával sikerült 

nem sík felületet egyenletesen gyémánttal bevonni [113] [114]. Az összetétel mérések 

alapján új, pontosabb növekedési modellek állíthatóak fel, amelyek a technológia ipari 

optimalizálásában, a nagy felületen, nagy sebességgel történő leválasztásban kaphatnak 

fontos szerepet. A továbbfejlesztett berendezéssel pedig a nanokristályos és 

ultrananokristályos gyémánt leválasztás alapkérdései is tisztázhatók, amelyre már az első 

kísérletek megtörténtetek [115]. Ezen túl a berendezés, és a kidolgozott módszer más 

plazma diagnosztikai mérésre is alkalmazható.
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15. Tézispontok

1. Az ionenergiák vizsgálata nukleáció közben

1a. Az ionenergiák BEN folyamat közbeni mérését felhasználva egy eljárást 

dolgoztam ki, amellyel sikerült a felületre érkező ionok energiáját végig a gyémánt 

atomelmozdítási küszöbe alatt tartva nukleációt létrehozni, illetve ezt követően 

gyémántrétget réteget leválasztani. Megmutattam, hogy ezzel a módszerrel homogénebb 

réteg állítható elő úgy, hogy a nukleáció-sűrűség kellően magas marad. [T1][T2] [T3]

[T6][T7]

1b. Megmutattam, hogy az előfeszítéses nukleáció során az ionenergiák a

mintahőmérséklettől csak nagyon gyenge függést mutatnak, így a nukleáció sűrűség 

mintahőmérséklettől való függése a felületi reakciók eredménye.

2. Új mérési módszer kidolgozása és az IBMS berendezés tovább fejlesztése 

Új eljárást dolgoztam ki az MW-CVD rétegleválasztás közben a hordozó felület-

közeli gázösszetétel in situ tömegspektrometriás meghatározására, amely minden eddigi 

eljárásnál alkalmasabb arra, hogy a metastabil gyökök részarányát is pontosan 

meghatározza[T4][T8][T9]. Ennek érdekében az IBMS berendezést alkalmassá tettem a 100 

mbar tartományban való működésre úgy, hogy kis előfeszítés mellett is értékelhető intenzitás 

legyen. Ehhez az átalakítás során új ionoptikát terveztem és építettem be, mely lényegesen 

javított az érzékenységen és a reprodukálhatóságon. 

3. Gázösszetétel pontosabb kimérése a 25 mbar-os tartományban

Az új módszer segítségével megmértem a különböző szénhidrogének részarányát a 

H2 gázhoz adott CH4 arány függvényében, 0.35 és 8% között. Miközben a korábbi 

mérésekkel összhangban a leggyakoribb részecskék az acetilén molekulák (C2H2) és a metil 

gyökök (CH3), az MBMS-sel [33] korábban nem detektált C2H gyökök mennyisége 

kvantitatíve megközelíti az utóbbiakét, valamint további gyökök is megjelennek. Méréseimet 

összehasonlítva az MBMS eredményekkel a stabil részecskék viselkedését illetően jó 

egyezés mutatkozik, de látszik, hogy az MBMS a növekvő szénhidrogén mennyiséggel
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növekvő mértékben a CH3 részarányát is nagyságrendileg alulbecsli. Ez a gyökök mérés 

közben bekövetkező rekombinációjának következménye. A mérési eredményem 

megmutatta, hogy a CH3 és C2H gyökök együttes mennyisége összemérhető az acetilén 

molekulákéval, és így a tisztán acetilén reakciókon alapuló növekedési modellek kinetikai 

helyességét megkérdőjelezi[T4][T8][T9].

4. Gázösszetétel mérése 100 mbar-on [T5]

A 100 mbar-os tartományban először sikerült megmérni a gázösszetételt CVD 

gyémántleválasztás során.

Megállapítottam, hogy, míg 25 mbar-on legnagyobb számban a C2H2 és CH3

molekulák érkeznek a gyémántfelületre addig 100 mbar-on a C2H a legjelentősebb 

összetevő, mely aránya kb. 8-szorosa az alacsonyabb nyomású esethez képest. Mindeközben 

a növekedési sebesség is hasonló mértékben nőtt, mely alátámasztja azt, hogy a C2H-nek 

fontosabb szerepe van a növekedésben. Ez a megfigyelésem összhangban van az elméleti 

számítások eredményeivel, amelyeket azonban megfelelő kísérleti bizonyíték hiányában 

eddig figyelmen kívül hagytak. 
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