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1. Bevezetés és célkitűzések 
 

A gyémánt, - szépsége mellett - számtalan olyan különleges fizikai és kémiai 

tulajdonsággal rendelkezik, amelyek a jövő iparának rendkívül fontos alapanyagává 

tehetik (1.1 táblázat). Például jó elektromos szigetelőképessége, nagy hővezetése és 

alacsony dielektromos állandója együttesen kitűnő hordozóvá teszik; széles körben 

alkalmazzák keménysége miatt mechanikai bevonatként szerszámokon (pl. vágótárcsa, 

fúróhegy) illetve orvosi eszközökön (pl. fogászati fúrók, sebészeti vágóeszközök). 

Sugárzással szembeni ellenálló képessége és széles frekvenciatartományban való 

átlátszósága számos optikai alkalmazást tesz lehetővé; nagy rugalmassági együtthatója és 

alacsony hőtágulási együtthatója a magasfrekvenciás akusztikában hasznos. Kémiai 

ellenálló képessége a nagy mechanikai szilárdsággal együtt a korrózió és 

kopásvédelemben fontos, biokompatibilitása révén pedig gyógyászati segédeszközök, 

protézisek bevonataként használható. Ugyanakkor a gyémánt széles tiltottsávú félvezető 

is, magas átütési feszültséggel és nagy lyuk- illetve elektronmobilitással, amely 

tulajdonságok alkalmassá teszik nagyteljesítményű / nagyfrekvenciás elektronikában, 

illetve magas hőmérsékletű, sugárzó környezetben való felhasználásra is. 

 

1.1. táblázat. A gyémánt tulajdonságai. 

Extrém mechanikai keménység  

(~90 GPa) 

Kompresszibilitás (8.3 x 10-13 m2/ N) 

Legnagyobb bulk modulus  

(1.2 x 1012 N/m2) 

Hőtágulási együttható (0.8 x 10-6 K) 

Hővezetés (2 x 103 W/m/ K) Jó szigetelő szobahőmérsékleten  

Átlátszóság elektromágneses sugárzásra a 

mély UV tartománytól a magas 

infravörös tartományig 

Doppolással félvezetővé tehető  

Biokompatibilitás Tiltott sáv szélessége 5.4eV 

Korrózióval szembeni ellenállóság Negatív elektronaffinitás 
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Ezek kihasználásának lehetősége a '80-as évektől kezdve merült fel az alacsony-

nyomású növesztési technikák kifejlődésével, s azóta nagy erővel folyik a kutatás számos 

vezető ipari országban. 

A mesterséges gyémánt alacsonynyomású kémiai gőzleválasztás módszerével 

(LPCVD) történő előállítása számos még meg nem oldott problémát vet fel, melyek 

megoldása nagy kihívást jelent minden anyagtudománnyal foglalkozó kutató számára. A 

technológia jelenlegi fejlettségi szintjén már sok különböző gyémánt vékonyréteget 

hoztak létre eltérő hordozókon, azonban a kialakulás folyamatának elmélete még mindig 

nem teljesen tisztázott. Az elmélet tökéletesítésével, a mechanizmusok pontos 

megértésével az empirikus kísérleti növesztéseket felválthatják a sokkal hatékonyabb, 

célirányos fejlesztések. A témában rendelkezésre álló szakirodalom megismerése után 

olyan kísérleti növesztéseket folytattam, melyek értékelésével közelebb kerülhetünk az 

összefüggő gyémántréteg előállításánál felmerülő problémák megértéséhez. A terület 

jelentőségét mutatja a nemzetközi tudományos életben, e témában megrendezésre kerülő 

konferenciák, tudományos műhelyek (work-shopok) iránti érdeklődés, valamint a 

szenzoriparban piacvezető vállalatok nyitottsága a gyakorlati alkalmazásokra. 

Gyémántszerű amorf szénréteget (DLC) alkalmaznak kopás- és korrózióálló 

bevonatokként. Ezek a DLC rétegek nem adnak olyan tökéletes védelmet, mint a 

gyémántrétegek, de számos területen az ilyen bevonatok is megfelelőek. 

Ph.D. munkám során célkitűzésem volt olyan összefüggő gyémántréteg kialakítása, 

mely alkalmas lehet korrózióálló bevonat céljára konkrét alkalmazási területeken. Ehhez 

első sorban meg kellett valósítani a tűlyukmentes (pinhole-free) gyémántréteget. Ennek 

érdekében az ismert mikrohullámmal aktivált, plazma segített CVD (MW-PECVD) 

berendezést használtam, melyen a minta fűtését és elektromos előfeszítését szükség 

szerint átalakítottam. További feltétele a gyakorlati alkalmazásoknak a térben strukturált 

felületek bevonásához szükséges módszer kidolgozása, melyre a szelektív 

gyémántleválasztás technikáját dolgoztam ki. Néhány speciális alkalmazásnál problémát 

jelenthet, ha a bevonat nem elég rugalmas, így további kutatási irányként vékonyabb, 

összefüggő gyémántbevonat kialakítását céloztam meg. A kialakított bevonatokat lézeres 

interferométerrel, anizotrop kémiai marás módszerével, pásztázó elektronmikroszkóppal 

(SEM, ill. PEM Barna Árpád felvetésére), atomi erőmikroszkóppal (AFM) valamint 

RAMAN spektroszkópiával kapott eredmények alapján vizsgáltam. 
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Dolgozatom elején ismertetem a szakirodalomban fellelhető eredményeket, különös 

tekintettel a gyémántréteg lehetséges rétegleválasztási technikáira, az egyes növesztési 

paraméterek hatásaira, és az egyes növesztési fázisok szerepére. Ezután az alkalmazott 

mérési módszerek kerülnek bemutatásra, majd részletesen ismertetem a korrózióálló 

bevonatok előállítása során végzett kísérleteimet, azok eredményeit és az eredmények 

értelmezését. Ezt követi az eredmények tézispontokban történő összefoglalása és a 

dolgozathoz kapcsolódó publikációk jegyzéke. 
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2. Irodalmi összefoglaló 

2.1. Mesterséges gyémánt előállításának rövid történeti áttekintése, 

gyémántbevonatok szerepe napjainkban 
 

Mesterséges gyémántot a világon elsőként a svéd Asea állított elő 1953-ban, ezt 

követte az amerikai General Electrics 1954-ben. Ők fejlesztették ki a szén grafitos 

formájának gyémánttá alakításához szükséges nagynyomású berendezést és az oldószer 

katalizátor módszert. A további fejlesztések a következő módszereket eredményezték: 
 

1. HPHT közvetlen átalakítás. 

2. HPHT (nagy nyomású, magas hőmérsékletű) szintézis olvadt átmenetifém oldószer 

katalizátor felhasználásával. 

3. Lökéshullámmal segített közvetlen átalakítás. 
 

A fenti három növesztési módszer alkalmazása esetén 

a gyémánt kialakulása a szén fázisdiagramjának 

abban a tartományában megy végbe, ahol a gyémánt 

termodinamikailag stabil. Hasonlóan a természetes 

gyémántképződéshez (2.1. ábra), mely a földfelszín 

alatt 150km mélységben 5·109Pa bar nyomáson és 

1400°C-on  történik [web2]. Az ilyen körülmények 

között képződött gyémánt a szobahőmérsékletre 

visszatérve is gyémánt marad, mert a 

visszaalakuláshoz szükséges energia messze 

meghaladja a két fázis közötti energiakülönbséget. 

Ezért a termodinamikailag metastabil gyémántfázis 

kinetikailag stabilnak tekinthető. Bár mind a 

természetes, mind a szintetikus gyémánt extrém nagy 

nyomáson és hőmérsékleten képződik, ez nem jelenti 

azt, hogy a gyémánt kristályosodása ne történhetne 

meg alacsonyabb hőmérsékleten és nyomáson is. 2.1. ábra. Gyémánt kialakulása 

a természetben [web1]. 

 5



Az, hogy a gyémánt fázis kristályosodása bekövetkezhet olyan nyomás és 

hőmérsékleti viszonyok között is - azaz atmoszféránál kisebb nyomáson és 1100 °C alatti 

hőmérsékleten - ahol a grafit a termodinamikailag stabil fázis - a következő 

termodinamikai, kinetikai és kémiai tényezők nemegyensúlyi módszerekkel történő 

kihasználása teszi lehetővé: 

 

• A gyémánt és a grafit fázis szabadenergia különbsége igen kicsi (2,987 KJ/mol), 

míg az átalakuláshoz szükséges aktivációs energia igen nagy. (A spontán 

grafitosodás vákuumban 1300 °C felett, oxigén jelenlétében 700 °C felett válik 

jelentőssé); 

• Atomos hidrogénnel stabilizálható a növekvő gyémánt felszín (sp3 hibrid kötés), 

és egyben a hidrogén preferenciálisan marja a grafitot (sp2 hibrid kötés); 

• A megfelelően aktivált molekulák és gyökök a gyémántrácsba való beépülést 

segíthetik elő a grafitráccsal szemben. 

 

Ebben a kisnyomású tartományban az első sikereket az amerikai W.G. Eversole 

csoportja érte el a Union Carbide Corporation-nél 1956-ban szénhidrogén tartalmú gázok 

pirolízisével [Eversole 1958, 1959]. Az így kapott réteg sok grafitot és amorf szenet is 

tartalmazott, ezenkívül a növekedési sebesség is igen lassú (~0,01μm/óra) volt. Ennek 

ellenére ez a kísérletsorozat igen nagy jelentőségű volt, ugyanis megmutatta, hogy a 

gyakorlatban is lehetséges a gyémánt kisnyomású előállítása annak metastabil volta 

ellenére. Még a 60-as évek elején B.V. Deryagin és D.V.Fedosejev jutottak arra a 

felismerésre, hogy az atomos hidrogén szelektíven marja a grafitot [Deryagin, 1968]. Erre 

alapozva ők, valamint J.C. Angus [Angus, 1968] a CVD valamint a hidrogénes maratási 

módszert váltogatva jobb eredményeket értek el. Igazi áttörés azonban csak 1982-ben 

következett be, amikor a japán S. Matsumoto és munkatársai egyesítették a rétegelőállítás 

növesztési és maratási szakaszát, ily módon jelentős növekedési sebességbeli (~ 1μm/óra) 

és minőségi javulást érve el a rétegnövesztésben [Matsumoto, 1982]. Ezt követően 

számos növesztési módszert dolgoztak ki (főleg Japánban), amelyekben a többnyire főleg 

hidrogénből és kevés metánból álló gázok aktiválását különböző módokon érik el. Ezen 

módszerekkel nem gyémánt felületen polikristályos réteg válik le, de megfelelő 

technikával elérhető epitaxiás rétegépülés  is. CVD eljárással 500-1200C°-os hordozó-

hőmérsékleten számos más körülmény, paraméter által befolyásolt módon akár több 

 6



mikrométer vastagra növesztett polikristályos gyémántréteg állítható elő. [Ashfold, 1994], 

[Leeds, 1999], [Elliott, 2000] 

Az ilyen réteg megfelelő feltételek biztosítása esetén jól tapad, azonban főként az 

inhomogenitásoknál és a kristályhatárok mentén tűlyukakat tartalmazhat (ezekre a 3. 

fejezetben térek ki bővebben), emiatt kémiai hatásokkal szembeni védőképessége 

korlátozott. Az ilyen gyémánt védőrétegek azonban orvosi eszközök számára (fogászati 

fúróhegyek, szikék), illetve ipari megmunkálásokra (vágás, csiszolás) alkalmasak. 

A technika számos egyéb területén azonban nagyon fontos az, hogy a kémiai, 

biokémiai és egyéb hatásoktól megvédjük az alkalmazott eszközeinket. A különböző 

felületek védelmére számos eljárást alkalmaznak, amelyek közül csak a szén alapú 

rétegszerkezeteket tekintettem át [Casiraghi, 2004], [Tomcik, 2002], [Balakrisnan, 2002], 

[Chan, 2001], [Goglia, 2001], [Tomcik, 2000]. 

Ismert eljárás az, amikor egy nagyobb sűrűségű (gyémántszerű) amorf szénrétegre 

kisebb egy sűrűségű (grafitszerű) szénréteget visznek fel (US 6.638.608), ezáltal 

kopásálló és jó csúszóképességű rétegrendszer jön létre, melyet mágneses leolvasó 

fejeknél alkalmaznak. Ez a rétegszerkezet a fizikai tulajdonságok javítását, nem pedig a 

kémiai hatások elleni védelmet szolgálja. 

Ismeretes olyan gyémántszerű szén alapú multirétegrendszer is, amely több rétegben, 

rétegenként különböző nanométeres méretű, kagyló alakú grafit zárványokat tartalmaz és 

kitűnő csúszási tulajdonságot biztosít (US 6.562.445). A rétegrendszert ebben az esetben 

azonos eljárással, paraméter változtatás beiktatásával készítik el. 

Szintén létezik már olyan gyémántszerű szén alapú nanokompozit rendszer (US 

5.718.976), ahol a gyémántszerű szén rácsszerkezete keveredik a kvarcüveg 

szerkezetével, így ez optikailag átlátszó és egyúttal karcolásálló réteget alkot. 

A szén impulzuslézeres vákuumpárologtatása lehetővé teszi különböző paraméterek 

alkalmazásával gyémántszerű, illetve grafitszerű összetapadt térbeli alakzatokat magába 

foglaló szénréteg készítését. [Avarmaa, 2001], [Mayo, 2000], [Haverkamp, 2002] 

Az így nyert rétegek azonban az alapvetően eltérő leválasztási körülmények miatt, 

habár szerkezetileg hasonlóak, de tulajdonságaikban sokban különböznek a CVD 

eljárással kapott rétegektől. Általában elmondható, hogy a lézeres leválasztással kapott 

réteg jól lefedi a hordozót, tűlyukak nem képződnek, azonban főleg vastagabb rétegeknél 

tapadási problémák lehetnek. 
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2.2. A gyémánt szerkezete 

 

A szén atom 6 protonból, 6 neutronból és 6 elektronból épül fel. Az elektronok a 

lezárt 1s és 2s elektronpályán valamint a 2p pályán helyezkednek el. A szén atomnak 

ezek alapján 2 vegyértékelektronja van. Az, hogy tapasztalatok alapján mégis 4 

vegyértékelektron alakít ki kötéseket, annak tudható be, hogy a szénszerkezeteket nem 

tekinthetjük különálló szénatomok sokaságának. Kialakulásukban egymáshoz közel 

elhelyezkedő szénatomok vesznek részt. Az atomtörzs potenciáljának leárnyékolása 

következtében a 2s és a 2p pályák azonos energiaszintre kerülnek, az s és p 

elektronpályák hibridizálódnak, így a 2. héj mind a 4 pályájára 1-1 elektron kerül. Az 

elektronok ezen hibrid pályáit szemlélteti a 2.2. ábra. 
 

  

 

 

sp1 hibrid pálya sp2 hibrid pálya sp3 hibrid pálya 

2.2. ábra. A szénatom lehetséges hibrid pályáinak szemléltetése [web3]. 
 

A szénatomok egymáshoz kapcsolódása többféle módon mehet végbe. A tisztán sp1 

hibridizált állapotú szénatomokból felépülő szerkezetek láncszerűen rendeződnek, karbén 

néven ismertek. A természetben szinte mindig hidrogénnel kötődve fordulnak elő, 

szénhidrogén láncok formájában. 

A csak tiszta sp2 hibridizált állapotú szénatomokból felépülő rács a grafit. A 

hatszögekből álló síkban a kötések 0.142 nm hosszúak és 120°-os szöget zárnak be 

egymással. Ezen síkbeli kötések erősebbek a gyémántban levő kötéseknél. A síkok 

közötti kötéstávolság 0.335 nm, így a kristály anizotrop. A síkok könnyen elcsúszhatnak 

egymáshoz képest. Energetikailag a szén atomok számára a grafit rács kedvezőbb, mint a 

gyémántrács. Szintén sp2 hibrid állapotú szénatomokból épülnek fel a fullerének (pl. C60) 

valamint a nanocsövek. Ezen öt- és hatszögekből felépülő szerkezetek gyakorlatilag 

korlátlan számú különböző struktúra megvalósulását teszik lehetővé.  
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Abban az esetben, mikor tisztán csak sp3 hibridizált állapotú szénatomok alkotnak 

rácsot, négy egyenrangú kötés alakul ki az atomok között. A kötések tetraéderes 

elrendezésben találhatók (2.3. ábra). Ez a szénmódosulat a gyémánt. A gyémántrács úgy 

írható le, hogy egy lapcentrált köbös rácsban (ahol „a” a rácsállandó) egy „√2/2a” élű 

tetraéder csúcspontjaiban még 4 szénatom helyezkedik el.  

 

 
 

2.3. ábra. A gyémántrács szerkezete különböző nézőpontokból [web4].  
 

A kötések közötti távolság 0.154nm egymással bezárt szögük 109,5°. Polikristályos 

gyémántréteg esetében a kristályszemcsék orientációja nagymértékben befolyásolja a 

réteg tulajdonságait. 3 lehetséges orientációt szemléltet a 2.4. ábra. 

 

 
  

[100] [110] [111] 
 

2.4. ábra. A gyémántfelület 3 alapvető orientációja [web5]. 
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2.3. Gyémántréteg leválasztási technikák 

 

Acetilénfáklyás növesztés 

Ennél az igen egyszerű módszernél atmoszférikus nyomáson égetnek el acetilént egy 

hegesztőpisztollyal és a lángsugár útjába helyezik a hűtött hordozót. A sugár belső régiója  

3000°C körüli hőmérsékletű, így tulajdonképpen termikus plazmaként fogható fel, 

melyben a hidrogén szerepét az oxigén veszi át. E módszernél igen magas a növekedési 

sebesség (~150 μm/h), viszont a réteg minősége nehezen kontrollálható. [Hansen, 1988]. 

 

Termikusan aktivált növesztés (HF-CVD) 

A termikusan, fűtőszállal aktivált (hot filament, HF) CVD az egyik legelterjedtebb 

módszer (2.5. ábra) [Matsumoto, 1982]. Lényege, hogy egy ~2000 °C hőmérsékletre 

melegített fűtőszálat használnak a hidrogén/szénhidrogén gázkeverék (tipikusan 

hidrogénben 0.1 V/V % - 2 V/V % metán, 102·103 Pa nyomáson) disszociálására. A 

hordozót - amelyen a gyémántfilm nő - a fűtőszál közelébe helyezik úgy, hogy a 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 és az ennek következtében fellépő szennyeződés, valamint a 

nehéz reprodukálhatóság. 

 
2.5. ábra. Termikusan aktivált fűtőszálas CVD elvi rajza [Matsumoto, 1982]. 
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Egyenáramú kisüléssel elősegített növesztés 

Az egyenáramú kisüléssel segített CVD-nél nagy feszültséget és nagy áramsűrűséget 

(1000V, ~4 A/cm2) hoznak létre két párhuzamos elektród között aránylag nagy nyomáson 

(2·104 Pa), a hordozót pedig az egyik elektródra helyezik rá (2.6. ábra). Ezzel a 

módszerrel nagy növekedési sebesség érhető el (~20 μm/h), viszont az elektródokból 

szennyezők épülhetnek be a növekvő rétegbe. A kialakult rétegben a gyémánt 

magképződés-sűrűsége kisebb, míg szemcsemérete nagyobb lesz. 

 

E módszer egy módosított változata a "hollow cathode" CVD, mellyel kisebb 

feszültségek alkalmazásával is növeszthető gyémánt. 

 

 
2.6. ábra. Egyenáramú plazma CVD berendezés elvi rajza [Suzuki, 1987]. 

 

Egyenáramú plazmasugaras növesztés 

Az egyenáramú plazmasugaras növesztésnél (DC plasma jet) az elektródokat úgy 

helyezik el, hogy a hordozóra folyamatos magas hőmérsékletű (~4000 °C) argon 

plazmasugár jusson, s ebbe keverik a reagens gázokat, így a gázdisszociáció nagyon 

nagyfokú (2.7. ábra). A hordozót és a mintatartót itt a magas gázhőmérséklet miatt 

folyamatosan hűteni kell. Ezzel a módszerrel akár 900 μm/h növekedési sebesség is 

elérhető, bár csak kis felületen (néhány mm átmérő). 
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2.7. ábra. Egyenáramú plazmasugaras CVD berendezés elvi rajza  

[Kurihara, 1988]. 

 

Nagyfrekvenciás plazmával segített növesztés 

E módszer legelterjedtebb változatánál a reakciókamrát egy mikrohullámú üregbe 

helyezik el, és a reagens gázkeveréket mikrohullámmal aktiválják, ami így egy 

plazmagömböt alkot a hordozó felett, vagy körül (2.8. ábra). A növesztési paraméterek 

legtöbbször a HFCVD-hez hasonlóak (103·104 Pa nyomás, 700-1000 °C-ra felfűtött 

minta, 0.2 V/V %-4 V/V % metán hidrogénben). A növekedési sebesség 0.2-50 μm/h 

körüli. Ily módon jó minőségű, tiszta, reprodukálható réteg növeszthető, hátrány viszont a 

viszonylag kis növesztési felület (5-6 cm átmérő). 

 

 
2.8. ábra. Mikrohullámú plazmával aktivált CVD berendezés elvi rajza  

(MW-PECVD) [Smith, 1992]. 
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A módszer egy változatánál a növesztési kamra körül mágneses teret keltenek úgy, 

hogy annak erőssége a hordozó felületénél kielégítse az elektron szinkrotron rezonancia 

feltételt (ECR) és így a mikrohullám energiájának legnagyobb része ott hasznosuljon (2.9. 

ábra). Ez azonban csak kisebb nyomáson lehetséges, mivel az elektronok szabad 

úthosszának megfelelő nagyságúnak kell lennie, hogy a rezonancia ténylegesen létre is 

jöhessen. 

 
2.9.ábra. Elektron ciklotron rezonancián alapuló MW-CVD berendezés elvi rajza 

[Kawarada, 1987]. 

 

Gyémántfilm előállítására rádiófrekvenciás, induktívan csatolt plazma (radio 

frequency, RF) is használható (~13.5MHz). A hordozót 700-1000 °C körüli 

hőmérsékletre fűtik, a körülmények itt is hasonlóak az előző 2 módszernél 

alkalmazottakhoz, bár a nyomás általában kisebb (1-30·102 Pa nyomás, 0.5 V/V %-2 V/V 

% metán hidrogénben). Az elégséges gázdisszociációhoz viszont nagy teljesítmény 

szükséges (500-1000 W). A növekedési sebesség a mikrohullámú módszerhez hasonló. 

Nagy hátrány viszont a térben és időben egyaránt egyenetlen minőség (2.10. ábra). 

 

 
2.10. ábra. Rádiófrekvenciás plazma CVD berendezés elvi rajza  

[Matsumoto, 1985]. 
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Egyéb technikák 

Az eddig említett, főleg metán/hidrogén keveréken kívül más 

szénhidrogén/hidrogén/oxigén elegyek is gyémántnövekedéshez vezetnek, pl. acetilén, 

alkohol, víz, szénmonoxid, oxigén stb. elegyei. Sikeres növesztést értek el úgy is, hogy 

hidrogén plazmát áramoltattak grafit felett, és az elszállított illékony hidridek építették a 

gyémántréteget (chemical transport reaction). Egy teljesen más módszernél pedig grafitos 

réteg gyémántosodását érték el lézersugárral. Lehetséges még lézeres párologtatással 

(impulzus üzemű lézer segítségével) is leválasztani gyémánt réteget fűtött illetve 

előfeszített hordozóra. 

 

2.4. Leválasztási paraméterek hatása a filmnövekedésre 

 
Az előző fejezetben ismertetett módszerek nagyon érzékenyek a növesztéssel 

kapcsolatos paraméterek beállítására, az egyes paraméterektől azonban különböző 

mértékben függenek. Az egyes növesztési paraméterek hatása a legtöbb esetben nem 

független egymástól. Valójában egy sokdimenziós paraméterteret kell feltérképezni 

ahhoz, hogy érdemi következtetések legyenek levonhatók a mérési eredményekből. 

Tovább nehezíti a felderítést az, hogy a különböző szerzők eredményei egymással csak 

fenntartásokkal vethetők össze a nehéz reprodukálhatóság, és az eltérő kísérleti 

körülmények miatt. Az egyes paraméterek hatásának jellege azonban így is jellemző 

információkat szolgáltat, így fontosak azok egyedi vizsgálatát célzó kísérletek is. Az 

alábbiakban a gyémánt vékonyréteg növesztését befolyásoló, leginkább meghatározónak 

tekintett paraméterekkel kapcsolatos eredményeket ismertetem. 

 

A gázösszetétel szerepe 

Különböző gázelegyek (szénhidrogének, szénmonoxid, víz, hidrogén, oxigén 

keverékei) beengedésével egyaránt növeszthetők gyémántrétegek. A növekedésben 

meghatározó szerepe a reakciótérbe engedett gáz elemarányainak van. Bachmann 

[Bachmann, 1991] diagrammon összesítette az irodalomban található kísérleti 

eredményeket (2.11. ábra). A lehetséges C-H-O összetételeknek csak egy keskeny 

sávjában nő a gyémánt a H-CO vonal közelében. Nagyobb oxigén arányok mellett nem 

tapasztalható rétegképződés (ami annak a jele, hogy az oxigén sokkal hatékonyabban 
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marja a szén minden fázisát, mint a hidrogén), míg nagyobb szén arányok esetén amorf 

rétegek nőnek. 

 

 
 

2.11. ábra. C-H-O gyémántnövesztési fázis diagram [Bachmann, 1991]. 

 

A gyémánt növekedési tartományon belül kisebb szén koncentráció jobb minőségű 

réteget, de lassabb növekedést eredményez, míg nagyobb szén koncentráció gyorsabb 

növekedést okoz, de több sp2 hibrid kötésű szén (amorf szén ill. grafit) tartalommal. 

A növekvő szén koncentráció az <100> textúrájú réteg növekedését segíti elő az 

<111> textúrával szemben. A réteg textúráját (vagyis a réteget felépítő krisztallitok 

jellemző orientációját) a kristály leggyorsabb növekedési iránya szabja meg [Wild, 1994]. 

 

A hidrogén szerepe 

Atomos hidrogén jelenlétében a gyémánt növekedési sebessége nagyságrendekkel 

megnő, illetve az sp2 kötésű szén aránya csökken. A hidrogénnek több szerepe is van a 

növekedési folyamat során. Az atomos hidrogén sokkal jobban marja a grafitot, mint a 

gyémántot, így a növekvő felület nem grafitosodik [Lambrecht, 1993] [Spear, 1989]. A 
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hidrogénnel telített gyémánt felszín megmarad sp3 állapotban [Spear és Frenklach, 1989], 

míg fölös hidrogén hiányában a gyémánt felszín rekonstruálódik, ami akadályozza a 

növekedést. Ezen kívül a hidrogénnel telített felszínről az atomos hidrogén elvonhatja a 

kötött hidrogénatomot, így aktív helyet hozva létre a felületen, ahova a szénatomokat 

tartalmazó molekulák/gyökök beépülhetnek [Frenklach, 1988]. Ily módon a hidrogén 

egyrészt védi az épülő gyémánt felszínt, másrészt pedig a növekedéshez alapvető aktív 

helyek koncentrációját szabályozza. 

Ezen kívül a gázfázis atomos hidrogénje elősegíti [Frenklach, 1991], míg a 

molekuláris hidrogén gátolja az aromás molekulák/gyökök létrejöttét, melyek az sp2 

állapotú kötések okozói lehetnek [Hirose, 1989]. 

 

Az oxigén szerepe 

Oxigén hozzáadása a gázelegyhez javítja a növekvő gyémántréteg minőségét [Wild, 

1994]. Az atomos oxigénnek és az OH gyököknek az atomos hidrogénhez hasonló hatása 

van [Harris, 1989], [Frenklach és Wang, 1991]. Ezen kívül stabil CO keletkezésével 

csökken a széntartalmú molekulák/gyökök aránya. 

 

Nemesgázok szerepe 

Ar vagy He jelenlétében a plazma stabilitása és sűrűsége is jelentősen növekszik. A 

metastabil gerjesztett nemesgázatomok elősegítik a gáz ionizációját energiájuk 

átadásával. 

 

A hordozóhőmérséklet szerepe 

Gyémántrétegek az 500°C-1200°C hőmérséklet-tartományban keletkeznek. Ez alatti 

hőmérsékleten nem kristályos, de magas sp3 tartalmú amorf rétegek, úgynevezett 

gyémántszerű szén rétegek (diamond like carbon, DLC) képződnek, felette pedig grafitos 

jellegűek. A hőmérséklet emelésével a növekedési sebesség nő, majd 1000°C környékén 

maximumot mutat. A hőmérséklet növekedésével nő az aktív helyek száma és így a 

széntartalmú molekulák/gyökök beépülésének valószínűsége. 1050°C felett viszont 

jelentőssé kezd válni a visszagrafitosodás. 500°C alatti hőmérsékleten az aromás 

molekulák kondenzációja és az azt követő hidrogenizációja hozhatja létre az sp2/sp3 

vegyes kötésű véletlenszerű hálózatot [Frenklach és Wang, 1991]. 
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A hordozóhőmérséklet hatással van a textúrára is. Alacsonyabb hőmérséklet elősegíti 

az <100> textúrájú növekedést, míg a magasabb hőmérséklet az <111> textúra 

kialakulását segíti elő. Ezt a kristály leggyorsabb növekedési iránya szabja meg [Wild, 

1994]. A CH4/H2 arányát és a hőmérséklet együttes hatását a textúrára a 2.12. diagramm 

összegzi. Ezen bevezetésre került egy α paraméter, amely az <100>/<111> irányú 

kristálynövekedés sebességének arányát jelöli [Wild, 1994], ami egyben jellemzi a 

leválasztott gyémántréteg textúráját. 

 

 
2.12. ábra. A leválasztott gyémánt film textúrájának függése a hőmérséklettől és a 

metánkoncentrációtól [Wild, 1994]. 

 

Az össznyomás hatása 

A nyomás emelésével csökken az elektronok szabad úthossza, a gyakoribb ütközések 

folytán több energia adódik át a gáznak, és így növekszik a gázhőmérséklet is, ami az 

aktív molekulák/gyökök számának növekedését vonja maga után [Anthony, 1991]. 

Nagyobb a növekedési sebesség is, de egyben romlik a réteg minősége. 

Alacsony nyomás esetén viszont a plazmában lévő elektronok és gázmolekulák 

nincsenek termikus egyensúlyban, mivel ritkák az ütközések, és a könnyebben 

gerjeszthető elektronok hőmérséklete magasabb marad. Így a betáplált energiának csak 

kisebb hányada jut a gázok aktiválására.  
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A gázhőmérséklet szerepe 

A különböző növesztési technikák különböző növekedési sebességei összefüggésben 

vannak a reakciótérben uralkodó gázhőmérséklettel [Bachmann, 1991] (2.13. ábra). 

Magasabb hőmérsékleten nagyobb az atomos hidrogén aránya és az aktív 

molekulák/gyökök száma is mint alacsony hőmérsékleten, mivel már nem csak az 

elektronokkal való, hanem a molekulák egymással való ütközései is gerjesztést hozhatnak 

létre. 

 

 
2.13. ábra. A növekedési sebesség az aktív zóna gázhőmérsékletének függvényében, a 

különböző CVD módszerekre vonatkoztatva [Bachmann, 1991]. 

 

A hordozó anyagának szerepe 

A kristálynövekedés első fázisa az úgynevezett magképződés (nukleáció), melynek 

folyamán a hordozó felületén olyan kristálymagok (nukleuszok) jönnek létre, amelyek a 

későbbi rétegnövekedés kezdetéül szolgálnak. A kristálymagok sűrűsége a különböző 

anyagokon több nagyságrend különbséget mutat (103-105 cm-2). Az egyik meghatározó 

tényező (nem gyémánt vagy köbös BN hordozón, melyeken a növesztés gyakorlatilag a 

hordozó továbbnövesztése) a hordozó szénoldékonysága és karbidképző hajlama. Az 
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enyhén karbidképző anyagokon (Si, Mo, W) egy-két nagyságrenddel nagyobb a 

magképződés sűrűsége, mint a nem karbidképző anyagokon (Cu, Au). A jó karbidképző 

anyagokon viszont, mint például a vas (Fe), éppen a keletkező vastag karbidréteg miatt 

nem nő gyémánt, mivel az összes szén beoldódik a vasba. Jó minőségű polikristályos 

gyémántréteget lehet növeszteni szilíciumon, szilícium karbidon (β-SiC), szilícium 

nitriden (Si3N4), kvarcon, fcc átmeneti fémeken (Cu, Ni, Mo, Ta, W) és wolframkarbidon. 

Amorf szilíciumon és DLC rétegeken is megfigyeltek gyémántnövekedést. (I. melléklet: 

Milyen hordozókra, milyen körülmények között választottak le gyémántot?) Az utóbbi 4-

5 év nagymértékű technikai fejlődése tette lehetővé, hogy a gyémántrétegek alkalmazási 

lehetőségei széles körben bővüljenek. A majd 20 különböző anyag, amire ez idáig 

gyémántréteget választottak le CVD eljárással, annak lehetőségét sejteti, hogy a nem túl 

távoli jövőben akár tömegesen elterjedhetnek a gyémánttal bevont elektronikai 

alkatrészek, mikrorendszerek. 

 

 

A hordozó előkészítésének hatása 

A magképződés sűrűsége, és így a rétegnövekedés sebessége a kezdeti fázisban több 

nagyságrenddel is növelhető a hordozóanyag megfelelő előkezelésével. Az egyes 

magképződést elősegítő eljárások a következők: 

 

• a hordozó felszínének összekarcolása, 

• gyémántszemcsékkel történő beoltása, 

• átmeneti vagy köztes réteggel való bevonása, 

• a hordozó elektromos előfeszítése (mind pozitív, mind negatív irányban), 

• ionos ill. lézeres besugárzás, illetve karbonizáció. 

 

A két leghatékonyabb módszer a beoltás, és az előfeszítés, melyekkel 1011 cm-2 

kristálymag-sűrűség is elérhető. 

 

Adalékolás hatása 

Kis mennyiségű bór vagy nitrogén adalékolás (1-50 ppm) javítja a növekvő 

gyémántréteg minőségét. 20-60 ppm mennyiségű nitrogén az <100> textúrájú 

rétegleválást segíti elő [Miyata, 1993] [Locher, 1994]. 
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2.5. A magképződés egyes fázisainak kísérleti vizsgálata Si felületen 

 

Az utóbbi években intenzíven vizsgálták a magképződés fázisát, illetve a 

gyémántnövekedés kezdeti szakaszát. Számos módszert fejlesztettek ki a magképződés-

sűrűség kontrollálására. Egyes esetekben lehetséges volt a magképződési fázis in situ, in 

vacuo vizsgálata is. Ezek a vizsgálatok rendkívül sok értékes információt szolgáltattak a 

gyémánt CVD magképződési mechanizmusainak megértéséhez. Fejlődés mutatkozott a 

heteroepitaxiásan textúrált növesztésben is. A magképződés meghatározó jelentőségű a 

réteg morfológiájára, homogenitására, a hibahelyek keletkezésére, a hordozóra való 

tapadására illetve a lehetséges hordozók tekintetében. 

A továbbiakban a magképződéssel kapcsolatos kutatások eredményeit ismertetem, 

különös tekintettel a szilícium hordozón történő előfeszítéses magképződésre 

mikrohullámú plazmával aktivált CVD reaktorban. A magképződés témakörében 

általánosabb áttekintést ad [Liu, 1995]. Maga az előfeszítéses magképződés (bias 

enhanced nucleation) kifejezés azt a módszert jelöli, melynek során a gyémántnövesztés 

első fázisában a hordozót 100-300V (pozitív vagy negatív) elektromos potenciálra emelik 

(előfeszítik) megnövelt szénhidrogén koncentrációjú gázelegy beengedése mellett. A 

legtöbb esetben a negatív előfeszítést alkalmazzák. Ennek folyamán a magképződés 

sűrűsége 3-6 nagyságrenddel is javul anélkül, hogy a hordozó felszínét roncsolni kellene, 

mint például a karcolásos vagy beoltásos módszer esetében. A réteg kialakulása és az 

azzal kapcsolatos folyamatok a mechanizmusok alapján következő lépésekre bonthatók: 

• hordozó előtisztítása,  
• inkubációs periódus,  
• szigetes (3-D, Vollmer-Weber) magképződés,  
• a magképződés vége és a kialakult kristálymagok növekedése,  
• kristálysíkok megjelenése a kristálymagok felületén, majd e kristályok összenövése,  
• folytonos film növekedése.  

A következőkben ezen fázisok részleteire vonatkozó kísérleti eredményeket részletezem.  

 

A hordozó előtisztítása 

A hordozóként használt szilícium felülete különböző szennyezőanyagokkal (szén, 

oxigén) illetve oxidréteggel borított, amelyeket a növesztés megkezdése előtt célszerű 

eltávolítani, mivel a gyémánt ezeken nem nukleál jól. Az előtisztítás alapvetően kétféle 

 20



lehet: ex situ vagy in situ. Az első esetben a szilícium hordozót különböző vegyszerekkel 

(HF [Stoner, 1992], [Stöckel, 1996], aceton [Stoner, 1992], [Lee, 1995], [Jiang 1994], 

metil alkohol [Stoner, 1992], [Stöckel, 1995], [Lee, 1995], triklóriletilén [Stoner, 1992], 

stb.) tisztítják, majd esetleg nitrogéngázzal szárítják [Stoner, 1992] a reaktorkamrába 

helyezés előtt. A második esetben - egy esetleges ex situ tisztítást követően - a szilícium 

mintát hidrogén plazmával maratják a reaktorban a magképződési fázist megelőzően, így 

tisztítva le azt [Stöckel, 1996], [Jiang 1994], [Kulisch, 1996]. Nakao [Nakao, 1991] a 

hidrogénplazma marást (60 percig) hatásosnak találta a felületi oxidréteg eltávolítására is. 

Stoner [Stoner, 1992] szerint a felületi oxidréteg elmarásához a tiszta hidrogén plazma 

nem elég, de kevés metán hozzáadásával már lemarhatók a felületi szennyezők. XPS 

vizsgálatok alapján Stoner et al. azt találták, hogy a szilícium felületén lévő fiziszorbeált 

oxigén szilíciumoxiddá válik, majd eltűnik, a szén pedig karbiddá válik. A SiO2 

elmarásának mechanizmusára Lee [Lee, 1995] javasolt egy modellt, amelyben a CO 

katalizálja a SiO2 → SiC átalakulást. 

A felületi oxidréteg eltávolítása hidrogén plazmával a mikroelektronikában szokásos 

eljárás, így valószínű, hogy a marás során felmerült problémák egyéb hiányosságokból 

származtak. Mindamellett a Budapesti Műszaki Egyetem Atomfizika Tanszékén végzett 

SIMS vizsgálatok azt mutatták [Sczigel, 1996], hogy a már felnövesztett gyémántréteg 

visszaporlasztásával a szilícium/gyémánt határfelületen oxigén feldúsulás tapasztalható. 

Ezért úgy gondolom, hogy az oxidréteg és az egyéb felületi oxigén eltávolításának 

módszereit, illetve az oxigén feldúsulások hatását érdemes további vizsgálat tárgyává 

tenni. 

 

Inkubációs periódus, szigetes magképződés 

A magképződésnek két szakasza különíthető el, amelyek létezésével a legtöbb szerző 

egyetért. Jelentős eltérések fordulnak elő az egyes mérési eredmények között a fázisok 

időtartamát, illetve a bennük lejátszódó folyamatok pontos mibenlétét illetően. Az első 

fázis egy úgynevezett inkubációs fázis, amelynek során kialakul egy 5-20nm vastag 

szilícium karbid réteg. A második fázisban erre a karbid rétegre nő rá egy főleg sp2 kötésű 

amorf, vagy grafitos szénréteg, és ebben alakulnak ki a gyémántmagok. 

Stoner [Stoner, 1992] in vacuo XPS eredményei azt mutatták, hogy fokozatosan 

kialakul egy kb. 6-9nm vastag SiC réteg, és ezen egy 5-10 atomsor vastag amorf 

szénréteg. Valószínűleg ebből az amorf szénből alakulnak ki a gyémánt magok. A SiC 
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réteget XTEM-mel is megfigyelték, és azt amorfnak találták. Ezen kívül a gyémánt 

kristályok mindig a SiC rétegben kezdenek nőni, sosem a szilícium hordozó felületén. 

AES-sel vizsgálva a folyamatot, először SiC kialakulását figyelték meg, majd gyémántét, 

és ugyanezt kapták EELS spektroszkópiával is. (Fontos megjegyezni azonban, hogy ezek 

a kristályszemcsék nem voltak epitaxiásak.) Stoner et al. kísérletei a szokásosnál sokkal 

hosszabb magképződési időkkel zajlottak (1-120 perc), az inkubációs idő, azaz a C-C 

kötés megjelenése az XPS spektrumban kb. 60-90 perc volt. Ez magyarázható azzal, hogy 

2 V/V % metán koncentrációval folytak a kísérletek, és ekkor a rendszer sokkal 

érzékenyebb az alkalmazott előfeszítésre. 

Lee [Lee, 1995] a mintán átfolyó áram időfüggését vizsgálta a magképződés során. 

Azt találta, hogy ez egy inkubációs idő után (~ 8 perc) hirtelen emelkedést mutat, majd 

egy maximumot elérve nem változik tovább. A kisáramú illetve nagyáramú tartományból 

vett minták elektronmikroszkópos képe azt mutatja, hogy az áram a nukleált réteg 

lerakódása során nő meg. Megmérték a hordozó áram - feszültség függését a gyémánttal 

bevont, illetve tiszta szilíciumon is. A tiszta szilícium a fém mintatartóhoz hasonló jellegű 

függést mutat, míg a gyémánt kristálymagokkal kezelt mintán átfolyó áram sokkal 

nagyobb. Ma [Ma, 1995] szerint a nukleáció az idő függvényében úgy alakul, hogy egy 

kb. 3 perces inkubációs idő után gyorsan nő a magképződés sűrűsége, ami kb. 10 perc 

elteltével telítésbe megy. Stöckel [Stöckel, 1996] mérte az előfeszítés során az áram 

időfüggését. Azt tapasztalta, hogy az elsődleges plazmagömb és a hordozó között kialakul 

egy fényes, másodlagos plazma. Ez tulajdonképpen egy DC plazma, amelynél az anód az 

elsődleges plazmagömb, a katód pedig a hordozó. Ennek folyamatos kialakulása 

egybeesik az áram növekedésével. Ezt azonban a minta környezetének gyémántosodása is 

befolyásolja. Fémtiszta mintatartó esetében a minta közepe felől, míg a gyémánttal már 

bevont mintatartónak a széle felől indul meg másodlagos plazma frontvonala. Az 

előfeszítő áram nagysága arányos a másodlagos plazma által borított felülettel, illetve 

állításuk szerint ez arányos a gyémánttal borított felszín nagyságával. Ez azzal 

magyarázható, hogy a negatív elektronaffinitású gyémántra negatív előfeszítés kerül. 

 Megvizsgálták a magképződés-sűrűséget is a növesztett filmeken, és azt tapasztalták, 

hogy a másodlagos plazmával a magképződési fázis alatt már beborított területeken igen 

nagy a magképződés sűrűsége, míg a még nem borított területeken gyakorlatilag nem nőtt 

semmi. A kettő között egy átmeneti tartományban fokozatosan csökken a magképződés 

sűrűsége. Azt is megfigyelték, hogy az <100> növekedésnek kedvező körülmények 
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között is csak a fényes plazma frontvonalának átmeneti tartományban - ahol közepes a 

magképződés sűrűsége - nő <100> textúráltságú réteg. A mintákat XPS-sel is vizsgálták a 

hely függvényében. Azt tapasztalták, hogy a magképződés első néhány percében 

megjelennek a SiC-nak és a SiOx-nak megfelelő csúcsok. Kb. 9 perces magképződés után 

a minta különböző tartományaiban már élesen különbözőek az XPS spektrumok. A 

szélső, másodlagos plazmával még be nem fedett tartománytól a fedett tartományig 

fokozatosan megy át a spektrum a főleg Si 2p, Si-C és Si-Si csúcsokból a szinte csak C 1s 

C-C csúcsot tartalmazó spektrumig. A 60 perces magképződési idő után kapott spektrum 

csak C 1s C-C csúcsot tartalmaz. Az EELS spektrumok is azt mutatják, hogy a fényes 

plazma által még nem elért területek SiC vagy amorf szén bevonatúak, míg a plazma által 

már elért területek gyémántot tartalmaznak. A Raman spektrumok nanokristályos 

gyémántot és rendezetlen grafitot mutatnak, azonban a Raman spektrumok nem annyira 

felületérzékenyek. PEM-mel vizsgálva azt tapasztalták, hogy az átmeneti tartományban 

gyémánt sapkájú Si kúpok jöttek létre, mert itt a legerősebb a marás. Jiang et al. [Jiang 

1994] a kristálymagok magasságeloszlását AFM-mel, méreteloszlását PEM-mel, 

kristálytani tulajdonságait RHEED-vel mérték. Azt találták, hogy egy kb. 6.5 perces 

indukciós idő elteltével (amelynek első szakasza alatt először kialakul egy epitaxiás 

köbös SiC réteg) félgömb alakú - de kristálysíkokat nem mutató - gyémánt 

kristályszerkezetű szigetek alakulnak ki, amelyek mérete az idővel lineárisan nő. Kb. 25-

30 percen át folytatva a magképződést, folytonos film alakul ki a kristálymagokból. 

Továbbá, növekvő metán koncentrációval csökken a SiC réteg vastagsága (0.5 V/V % 

CH4-nél 40-70 atomsor keletkezik, 2 V/V % felett már nem mutatható ki a SiC réteg). 

Joffreau et al. [Joffreau, 1988] azt figyelték meg, hogy a nagyobb szén diffúziós 

sebességet mutató anyagok (Ti, Nb, Mo) hosszabb indukciós időt igényelnek, mivel több 

szén vastagabb karbidréteget hoz létre. Jiang egy másik tanulmányban [Jiang, 1993] 

AFM-mel vizsgálta a magképződés korai szakaszát. Megfigyelte a kristálysíkokkal nem 

határolt kristálymagok keletkezését, amelyek mérete a leválasztási idővel növekszik. 

RHEED mérések szerint ezek a kristálymagok kristályos szerkezetűek, bár mindössze 

5nm-esek. 

Kulisch [Kulisch, 1996] in situ OES-sel mérte a gázfázis összetételét, és növesztés 

közben nyomon követte az előfeszített mintatartón átfolyó áramot. A növesztett mintát 

FTIR-rel és PEM-mel vizsgálták, valamint a benne lévő mechanikai feszültséget 

kapacitás módszerrel mérték. A magképződés fázisainak vizsgálata FTIR-rel a következő 
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eredményeket szolgáltatta: az előfeszítés bekapcsolásakor azonnal megindul a SiC réteg 

képződése, majd ez egy adott vastagságot elérve (kb. 25nm) nem változik tovább. Kb. 7 

perc késéssel egy vékony szénhidrogén réteg lerakódása is megkezdődik. Nagyjából 20 

perccel a magképződés megkezdése után megjelenik egy, a gyémántnak tulajdonított 

csúcs, és ez időben lineárisan nő. A gyémántcsúcs megjelenésével egyidőben GPa 

nagyságú nyomófeszültség jelenik meg a rétegben. A magképződés során a mért 

előfeszítő áram időben növekszik, de a növekedés mértéke a különböző kísérleti 

körülmények között más és más. Ugyanazon a hordozón a leválasztási körülményeknek 

megfelelően többféle köztes réteg is kialakulhat. Williams et al. [Williams, 1989] azt 

találta, hogy MW PECVD-nél 0.3 V/V % metánnál β-SiC réteg keletkezett, míg 2 V/V%-

nál amorf szénréteg rakódott le. Kato [Kato, 1994] úgy találta, hogy mind pozitív, mind 

negatív előfeszítés elősegíti a magképződést Si hordozón, de a negatív előfeszítés 1-2 

nagyságrenddel nagyobb magképződés sűrűségekhez vezet más körülmények azonossága 

esetén. Viszont negatív előfeszítés esetén a becsapódó kationok roncsolják a felszínt, míg 

pozitív előfeszítésnél a felszín ép marad. Baba [Baba, 1993] szerint növekvő előfeszítő 

áram mellett a szemcseméret és a beépülő nemgyémánt szén aránya csökken, és a filmben 

lévő nagy nyomófeszültség is csökken, majd húzófeszültséggé válik. 

Yugo [Yugo, 1996] mérései szerint is létezik egy inkubációs idő (2-3 perc), amelynél 

kisebb magképződési idők esetén nem javul a magképződés. XPS-sel vizsgálták 0.25μm-

es gyémántpasztával karcolt Si hordozón a magképződést. Mivel az XPS felbontása 0.3 

eV volt, így a C-C csúcsot külön tudták választani gyémánt, grafit, és karbid csúcsra. 

Méréseik szerint grafit és karbid csúcs rögtön megjelenik, a grafit kb. 30 perc után 

eltűnik, a karbid csúcs ugyanekkorra lecsökken, míg a gyémánt csúcs megnövekszik, 

hasonló intenzitásúra. Ezután a gyémánt csúcsa nő, a karbidé csökken, és csak kb. 20 órás 

növesztés után esik 4-5% alá, mikorra az összefüggő gyémántréteg kialakul. Ezek alapján 

az alábbi esemény sorrend állítható fel: először SiC réteg alakul ki, majd - amikor már a 

felületre érkező szén fluxus nagyobb, mint a felszínről a hordozóba diffundáló 

szénmennyiség - szénréteg képződik. Ez után az inkubációs periódus után alakulnak ki a 

gyémánt kristálymagok. 
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A magképződés vége, a kialakult kristálymagok növekedése, a kristálysíkok megjelenése 

és a folytonos réteg kialakulása 

Stoner [Stoner, 1992] XPS vizsgálatai során megállapította, hogy a magképződési 

fázis befejezése után áttérve a növesztési körülményekre a SiC réteg részben elmaródott, 

és a gyémánt a már kialakult kristálymagokon nőtt tovább. A magképződést követő 

növesztési szakasz határozza meg a kialakuló polikristályos réteg orientációját. A 

hordozó hőmérséklete és a gáztérbe beengedett metánkoncentráció meghatározza a 

különböző kristályélek növekedési sebességének arányát. A rétegtextúra tudatos 

befolyásolása a korrózióálló gyémántréteg előállításának elengedhetetlen feltétele. 

 

2.6. A magképződés mechanizmusa 
 

Bár egységes kialakult vélemény nincs az előfeszítéssel segített magképződés 

folyamatát illetően, az mégis jellemezhető egy általános folyamattal, melyet - vagy egyes 

aspektusait - többnyire minden szerző elfogad. A magképződés megkezdését követően 

kialakul egy néhány nm vastag SiC réteg, egy idő után azonban telítésbe megy a szén 

mennyisége a felszínen, és a karbidképződés leáll. Lerakódik viszont egy vékony 

hidrogén tartalmú amorf szén (a-C:H) réteg, amely egy vegyes sp2, sp3 kötésű szenet 

tartalmazó laza szerkezet. Ebben vagy ennek felületén mennek azután végbe azok a 

folyamatok, amelyek a gyémánt kristálymagok megjelenéséhez vezetnek. Ez a 

folyamatsor viszont nem magyarázza azokat az eredményeket, amelyek szerint a gyémánt 

kristálymagok közvetlenül a szilícium [Jiang, 1995], vagy a SiC felszínén keletkeznek, 

továbbá a heteroepitaxia megmagyarázhatóságát is kérdésessé teszi. 

Mindezen problémák ellenére három lehetséges magképződési mechanizmus 

körvonalazódott az irodalomban, melyek a következők: 

 

Implantációs modell 

Gerber [Gerber, 1994] mérte az ionenergia-eloszlást az előfeszítés függvényében és 

azt találta, hogy annak maximuma van, amely hasonló görbealak mellett, növekvő 

előfeszítéssel a lineárisnál nagyobb mértékben növekszik. A maximális magképződés 

sűrűséget adó feszültségnél ez a maximum 80eV körül van. Robertson [Robertson, 1995] 

erre alapozva azt állítja, hogy a magképződést elősegítő hatás elsősorban nem a felülethez 
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tapadó gyökök és molekulák mobilitásának növekedése, mert ezek 10 eV körüli energiájú 

folyamatok. Továbbá az atomos hidrogénnek az sp2 helyeket preferenciálisan maró 

szerepe sem lehet elsődleges, mert ez a folyamat a maximális marási sebességnél, azaz 

kb. 800eV energiánál adna maximális magképződés sűrűséget. Ezen kívül magas sp3 

tartalmú a-C:H réteggel bevont Si mintán nem tapasztaltak magképződés-sűrűség 

növekedést az előfeszítéses magképződés alkalmazása nélkül. Robertson et al. modellje 

szerint a magképződés kulcsa az ionimplantáció. E szerint a beeső különböző CxHy
+ 

ionok éppen megfelelő energiával rendelkeznek ahhoz, hogy a felszín alá jutva egy belső 

intersticiális pozíciót foglaljanak el a nagy sp2 tartalmú nanokristályos szénrétegben, 

amely szerintük a SiC rétegen lerakódik [Gerber, 1994]. Ennek a folyamatnak a 

maximális hatásfoka 100eV ionenergia körül van, amely közel esik a tapasztalt 80eV 

körüli ionenergiákhoz. Ezen kívül a nagyobb előfeszítések esetén tapasztalt 

magképződés-sűrűség csökkenés is e modell mellett szól. Gerber et al. javaslata szerint 

ugyanis először egy nagy sp2 tartalmú nanokristályos szénréteg alakul ki. Ebben a 

rétegben az implantáció 1-3 GPa belső feszültséget hoz létre. A grafitos rétegek könnyen 

összenyomhatók, így a nyomás hatására azok úgy fordulnak, hogy a prizma felületük 

merőleges lesz a felszínre. Ezeken a nagy szabadkötés sűrűségű felületeken nukleál aztán 

a gyémánt. Így a köztes grafit réteg szolgál a kialakuló gyémánt és a szilícium rács közti 

néhány atom vastagságú köztes rétegeként. Ez a modell leírja a heteroepitaxia jelenségét, 

bár a szerzők nem találták kísérleti bizonyítékát a megfelelőképpen orientált sp2 grafit 

rétegeknek. Grafit köztes rétegen történő magképződést javasoltak Lambrecht et al. 

[Lambrecht, 1993] is. Számításaik szerint, a gyémánt a grafit azon síkjain nukleálódhat, 

ahol a szabad kötéseket hidrogén zárja le, így epitaxiás magképződés lehetséges, ha a 

grafit megfelelően helyezkedik el. A grafit nagy energiájú prizma síkjain való 

preferenciális magképződést több szerző is megfigyelte. Pl. Dubray [Dubray, 1992] 

szerint (HF reaktorban) a grafit prizma síkjain jól nukleál a gyémánt, míg az alapsíkokon 

igen rosszul. Ma [Ma, 1995] XPS-sel vizsgálva a C 1s csúcsot azt kapta, hogy az 

előfeszítés függvényében változik, 80-100V körüli feszültségnél a csúcs a gyémánt kötés 

irányába tolódik jelezve, hogy megnőtt az sp3 kötésű szén aránya. Ez, állításuk szerint 

megerősíti azt a hipotézist, miszerint az előfeszítés hatására felgyorsított ionok a rétegbe 

ütközve sp2 nemkristályos klasztereket hoznak létre, melyek azután elmaródnak, vagy az 

újabb ütközések hatására sp3 kötésűvé alakulnak. Ez az eredmény jelentheti azonban az 
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implantációs modell megerősítését is. Óvatosnak kell lenni azonban az ionenergiáknak 

közvetlenül az előfeszítésből való becslésével. 

 

Adatom mobilitás növekedéses modell 

Stoner et al. [Stoner, 1992] szerint, amikor a szilícium karbid felületén kialakult 

amorf szénréteg elég vastaggá válik a negatív előfeszítés hatására megnövekedett pozitív 

ionhozam következtében, ennek felületén folyamatosan sp2 és sp3 klaszterek keletkeznek. 

Az előfeszítés miatt felgyorsított, és a felszínre érkező ionok ütközéssel átadják 

energiájukat a felszínhez tapadó 'adatomok'-nak, azoknak plusz energiájuk következtében 

megnő a mobilitásuk, és így nagyobb valószínűséggel tapadnak a képződött 

klaszterekhez. Ezek így könnyebben érik el a stabilitáshoz szükséges kritikus méretet. Az 

atomos hidrogén azután elmarja az sp2 grafitos szenet, és így feldúsulnak az sp3 gyémánt 

kristálymagok. Az ionok energiájának növekedését kb. 5 eV-ra becsülik a Stefan-

Boltzmann törvény alapján a hordozó hőmérséklet növekedéséből. (Ez azonban csak az 

ionok által a rácsnak átadott energiahányadát jelentheti.) Jiang [Jiang, 1994] AFM-mel 

vizsgálták a kristálymagok magasságeloszlását és PEM-mel méreteloszlását. A 

kristályszerkezetű szigetek egymáshoz viszonyított távolságeloszlása azt mutatja, hogy 

körülöttük kiürítési zóna alakul ki, ami a megnövekedett 'adatom' mozgékonyság 

hipotézisét támasztja alá. Így a növekedést inkább energetikai tényezők fogják 

meghatározni, azaz a nagy felületi feszültségüknek megfelelően a gyémánt kristálymagok 

félgömbformát vesznek fel, illetve a felszín környezetéből magukhoz gyűjtik a 

kristálymagot építő 'adatom'-okat. Arra a következtetésre jutnak továbbá, hogy a 

kristályok alakját a termodinamika határozza meg, míg a magképződési sebességet, a 

kristálymagok méreteloszlását és a kristálymagok közötti kiürítési zónák létrejöttét a 

kinetika határozza meg. McGinnis [McGinnis, 1995] azt tapasztalta, hogy szigetelt 

hordozókon nem észlelhető magképződés-sűrűség növekedés, másfelől pedig Schreck 

[Schreck, 1995] szerint tagolt hordozókon csak a mintatartóval párhuzamos felületeken 

tapasztalható magképződés-sűrűség növekedés, az arra merőleges felületeken nem. 

Ezekből Kulisch [Kulisch, 1996] szerint egyenesen következik, hogy az előfeszítéses 

magképződés közvetlen ionbombázáson alapszik. McGinnis et al. modellje szerint a 

magképződési viszonyok között az ionok sokszor ütköznek, és energiájuk egyrészt sokkal 

alacsonyabb, másrészt termikus eloszlást mutat, amit Kátai Szabolcs - BME Atomfizikai 

Tanszékén elvégzett - mérései megcáfolnak [Kátai, 2000]. McGinnis [McGinnis, 1995] 
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Monte Carlo szimulációja szerint az átlagenergia 10-20 eV között van és a maximális 

ionenergiák is 40-50 eV között mozognak. Ez sokkal kevesebb, mint ami az implantációs 

modell érvényességéhez szükséges lenne, viszont a megnövekedett 'adatom' mobilitáshoz 

szükséges energia tartományba esik. Mc Ginnis et al. vizsgálták a mechanikai feszültséget 

is, és azt tapasztalták, hogy a gyémánt kristálymagok létrejöttével egyidőben jelenik meg 

belső feszültség. Így arra következtettek, hogy a feszültséget a keletkező gyémántfilm 

hozza létre egyszerűen azért, mert sokkal nagyobb a Young modulusza az amorf szénnél. 

(Méréseik több perces időbizonytalanságot tartalmaznak, amely viszont elég lehet arra, 

hogy mégis az implantációs modell lehessen érvényes.)  

 

Gyémántfázis stabilizációs modell 

A gyémánt magképződés elméleti oldalát még kevesen vizsgálták. Mindenesetre 

eddig azt találták, hogy a kritikus mag méret mindössze néhány atom méretű. Így a 

felületi energia nagy szerepet játszik a szén fázisok stabilitásában. Badzian [Badzian, 

1988] számításai szerint a hidrogénatomokkal terminált, 2-3nm méretű gyémánt 

kristálymagok energetikailag előnyösebbek az ugyanekkora pirolitikus aromás részeknél 

(amelyek a grafit prekurzorai). 

Jin [Jin, 1996] lehetséges modellt adott továbbá a nitrogén vagy bór adalékolás 

hatására történő magképződésre: a hibákat tartalmazó kristály energiáját növelik a 

hibahelyek. A gyémántrácsban az egy hibára jutó szabadenergia növekedés kisebb, mint a 

grafitrácsban, és mivel a tökéletes gyémántrács energiája alig nagyobb a grafiténál, így 

kb. 8% hibahely koncentrációnál már CVD körülmények között is a gyémánt lesz 

termodinamikailag stabil. (Ekkora hiba koncentráció persze már tönkreteszi a 

kristályszerkezetet.) Az adalékolás viszont eltolja a rácsban a Fermi-szintet, így a 

gyémántrácsban töltötté teheti a ponthibákat. Ekkor pedig azok szabadenergiája 

jelentősen lecsökken, és már jóval alacsonyabb hibakoncentráció mellett is a gyémántrács 

válik stabillá a grafitráccsal szemben. Azaz adalékolás hatására egyrészt nő a leválasztott 

gyémántfázis aránya, másrészt csökken a ponthibák száma a rétegben. Így 

körvonalazódik egy olyan modell is, mely szerint megfelelő körülmények biztosításával a 

gyémánt fázis válik stabillá a hordozó felületénél, így a képződő kristálymagok 

gyémántrácsot alkotnak. 
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3. A gyémántréteg vizsgálati módszerei 
 

Az anyagtudományi területen alkalmazott vizsgálati módszereket a felhasználásukkal 

nyerhető információk alapján osztályozhatjuk, mely [Csanády, 2005] alapján a 

következő:  

1. Közvetlen vizsgálatok 
1.1 Spektroszkópiai módszerek 

1.1.1 Infravörös spektroszkópia 
1.1.2 Raman spektroszkópia 
1.1.3 Atomadszorpciós spektroszkópia 
1.1.4 Mössbauer – spektrometria 
1.1.5 Fluoreszcens röntgenspektroszkópia 
1.1.6 Energiadiszperzív röntgenanalízis 
1.1.7 Elektronspektroszkópia 

1.2 Szórási és diffrakciós vizsgálatok 
1.2.1 Röntgendiffrakciós fázisanalízis 
1.2.2 Elektrondiffrakció 
1.2.3 Kisszögű neutronszórás 
1.2.4 Lézerfényszórás (diffrakció) 

1.3 Képalkotó eljárások 
1.3.1 Elektronoptikai leképezés: TEM, HREM 
1.3.2 Pásztázó elektronmikroszkópia: PEM 
1.3.3 Képanalízis 
1.3.4 Pásztázó tűszondás vizsgálatok: AFM, STM 

2. Közvetett vizsgálati módszerek 
2.1 Mechanikai vizsgálatok 

2.1.1 Nanoindentáció + AFM 
2.2 Termikus módszerek 

2.2.1 Termikus analízis (TA), differenciális termikus elemzés (DTA) 
2.2.2 Termogravimetria (TG), derivatív termogravimetria (DTG) 
2.2.3 Pásztázó differencia-kalorimetria (DSC) 

2.3 Speciális, alkalmazásorientált vizsgálatok 
2.3.1 Korróziós vizsgálatok (kémiai, elektrokémiai marás) 
2.3.2 Elektronikai vizsgálatok 
2.3.3 Kopásállósági vizsgálatok 
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Ezek közül az általam alkalmazott vizsgálati módszerek alkalmazásának gyakoriságát 

a 3.1 táblázatban foglaltam össze irodalmi statisztikák alapján a 1996-2006-ig terjedő 

időszakban (Science Direct online rendszer alapján). 

 

3.1 táblázat. Az általam alkalmazott vizsgálati módszerek használatának gyakorisága 

gyémántrétegek minősítése területén, irodalmi adatok alapján [web6]. 

Alkalmazott vizsgálati módszer A módszer alkalmazásának gyakorisága
Pásztázó elektronmikroszkópia (PEM) 52% 
Raman spektroszkópia 45% 
Lézeres vastagságmérés 21% 
Atomierő mikroszkópia (AFM) 13% 
Transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) 10% 
Elektron-energiaveszteségi spektroszkópia 
(EELS) 

5% 

Kémiai marás Kevesebb, mint 1% 
 

A következőkben ismertetem a munkám során alkalmazott vizsgálati módszerek elvének 

rövid leírását. 

 

3.1. Lézeres vastagságmérés 

 

A gyémántréteg növekedését a mintát megvilágító lézer reflektálódását detektálva 

követjük (3.1. ábra). Ez az interferencia jelenség alapján működik. 

Gyémánt 
Szilícium 
Mintatartó

Detektor Lézer 

 
3.1. ábra. A lézeres vastagságmérés elvi összeállítása. 

 30



 A lézer fénye a növekvő gyémánt felületéről és a Si/gyémánt határfelületről is 

reflektálódik. A 2 nyaláb interferenciába lép egymással. A konstruktív interferencia 

feltétele:  sin2α/n2 + d24n2/k2λ0
2 =1 ⇒ d=(kλ0/2n)(1-sin2α/n2)1/2, ahol λ0= 633 nm a lézer 

hullámhossza, α=40° a nyaláb felületi merőlegessel bezárt szöge, n=2.4 a gyémánt 

törésmutatója, k=1,2.....∞ egész szám. Rögzített helyen, fotodetektorral in situ nyomon 

követhető a fénynyaláb intenzitásának időbeli változása, melyet számítógép segítségével 

rögzítettem. Ideális gyémánt felületet feltételezve egy teljes intenzitásperiódus 126nm-

nek felel meg aminek a pontosságát a detektor felbontóképessége, a számítógép 

mintavételezési frekvenciája és a gyémánt törésmutatójának különböző nyomású, 

hőmérsékletű és összetételű plazma közegben mutatott értéke határoz meg. Polikristályos 

felület esetén a kristályok méreteloszlása és irányítottsága ill. az ebből adódó többszörös 

reflexiók is szerepet játszanak. Ezért a mért vastagság csak becsült értéket jelent, ami 

utólagos mérésekkel jó egyezést (<10%) mutat.  
 

3.2. Kémiai marás 
 

Az elkészült gyémántfilm réteghibáinak kimutatására 1000ml víz, 250ml i-propil-

alkohol és 312g KOH elegyét használtam. Ez a Si hordozót anizotrop módon marja 

[Pugacz, 1972], így ahol a hibahelyek mentén a lúg hozzáfér a hordozóhoz, a hiba 

méretének, ill. alakjának megfelelően az azt befogó legkisebb <110> és <110> irányú 

oldalakkal határolt négyzetet hív elő. Ezek a μm körüli négyzetek optikai mikroszkópban 

néhány 100x-os nagyításban vizsgálva felismerhetők (3.2. ábra). 
 

 

tűlyuk alatt 
kimart négyzet 

3.2. ábra. Tipikus tűlyukas gyémántréteg optikai mikroszkópos képe marás után. 
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A minták szélét, ahol nincs fedésben a Si hordozó, kis sávban araldittal bevontam, 

majd a mintát üveglapra ragasztottam és 12 órán át szárítottam. A marást az MTA,  

Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetben végezték 72 °C-on 3 órán 

keresztül.  

A négyzet alakú ábrákat tűlyukak okozzák (kivéve az egészen nagyokat, ahol már a 

hiba alakja is felismerhető). Fontos a fényképek elkészítésénél, hogy sötét vagy világos 

látóterű képet veszünk fel, a hibák nagy része ugyanis teljes megvilágításánál nem látszik. 

A felvételek elemzésével meghatározható a tűlyuksűrűség-koncentráció a 

gyémántrétegben. 
 

3.3. Pásztázó elektronmikroszkópia (PEM) 
 

A pásztázó elektronmikroszkópban (PEM) adott energiájú elektronnyalábot 

fókuszálunk a minta egy pontjába, ahol az különböző részecskéket (szekunder 

elektronokat, röntgen fotonokat, stb.) vált ki, amelyeket különböző detektorokkal 

érzékelünk. Ha a fókuszált nyalábot a minta felszínén mozgatjuk, a detektor időben 

változó jelet észlel, és minden időszakasz a minta egy pontjának feleltethető meg. Ha a 

mintán mozgatott elektronnyalábbal szinkronban mozog egy katódsugárcső 

elektronnyalábja, és ennek intenzitását vezérli a detektorunk, a mintára jellemző nagyított 

kép jelenik meg a képernyőn. A detektor megválasztásától függ, hogy mely fizikai 

tulajdonság leképezését kapjuk. A legalapvetőbb PEM kép a felületi domborzatot 

megjelenítő szekunder elektron kép (SEI=secunder electron image). A PEM tehát tömbi 

minták felszíni morfológiájának, felszínhez közeli rétegeinek vizsgálatára alkalmas. A 

megvilágító elektronnyaláb energiáját szokásosan 200eV - 35keV tartományon belüli 

értékre állítható be. A kép felbontása és nagyítása egymástól függetlenül változtatható 

paraméterektől függ. Az elérhető felbontás elvi határát a fókuszált nyaláb átmérője szabja 

meg (kiterjedt jelkeltés esetén a felbontás ennél az elvi határnál rosszabb, jobb felbontás 

azonban nem érhető el), míg a nagyítást a mintán, illetve a katódsugár képcsőben 

pásztázott tartomány lineáris méretének hányadosa határozza meg. Minthogy a keltett jel 

a besugárzó árammal, ez utóbbi pedig a fókuszált nyaláb átmérőjével monoton változik, a 

zajból kiemelkedő jelet keltő áram szabja meg a minimális sugárátmérőt, azaz a PEM-mel 

elérhető elvi felbontást. Nagy fényességű téremissziós elektronágyúval 1-2 nm, míg 

termikus katódos elektronágyúval 7-8 nm felbontás érhető el. A PEM képek másik fontos 
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jellemzője a rendkívül nagy mélységélesség. Az optikai mikroszkópos képpel ellentétben 

a PEM képen egymástól mélységben távoli részletek is egyidejűleg élesek. Ez különösen 

a kis nagyítású képeken szembetűnő. PEM vizsgálat segítségével információ kapható a 

magképződés-sűrűségről, valamint a gyémántszemcsék méretéről, orientációjáról is. 

Vizsgálataimhoz HITACHI S-570 típusú készüléket használtam. 
 

3.4. Atomierő mikroszkópia (AFM) 
 

1986-ban Binnig és Rohrer fizikai Nobel-díjat kapott a pásztázó alagútmikroszkóp 

(STM) kifejlesztéséért. E módszer során egy atomi méretekben hegyes tű végigpásztázza 

a vizsgálandó felszínt attól néhány angströmnyi távolságban, miközben a tű és a minta 

között alagútáram folyik az alagúteffektus következtében. Ezt az áramot a tű fel-le 

mozgatásával állandó értéken tartva, számítógép segítségével megkapható a felület 

topográfiája, akár atomi felbontásban is. Nem sokkal később azt is megállapították, hogy 

az alagútáram mérése helyettesíthető a tű és a felület között ébredő lokális erő mérésével. 

Az ilyen elven működő berendezés az atomi erőmikroszkóp, az AFM.  

Az AFM esetében a pásztázást egy rugólapkán elhelyezkedő, atomi méretekben 

hegyes tű végzi. A tű mozgatása piezoelektromos kristályok segítségével történik (az 

STM-hez hasonlóan), a rugó lehajlását lézersugárral és egy összetett fotodiódával mérik. 

Jó beállítással és megfelelően hegyes tűvel akár atomi felbontású képeket is lehet 

készíteni a berendezéssel.  

Az AFM tűt a minta felszínhez közelítve a tűre először vonzó erő hat, ami - kellően 

közel kerülve - taszítóvá válik. A vizsgált felület szigetelő is lehet, hiszen ez a technika a 

felületet a szó szoros értelmében letapogatja. A minta és a mérőtű között ható erő többféle 

kölcsönhatásból származhat, így lehet van der Waals erő, elektrosztatikus és mágneses 

kölcsönhatás, a Pauli-elvből és a kicserélődési kölcsönhatásból származó erők, és egyéb 

kölcsönhatások, az ilyen kölcsönhatások felhasználásával működő berendezéseket 

általában a kölcsönhatás alapján nevezik el.  

Munkám során a módszert a gyémántréteg felületének topográfiai vizsgálatára 

használtam. Az elkészített felvételeken a világosabb árnyalatok a magasabban, míg a 

sötétebbek a mélyebben levő szintet jelölik. 
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3.5. Raman spektroszkópia  
 

Optikailag homogén közegben a fény egyenesen halad keresztül az anyagon. 

Inhomogén réteg esetén - amennyiben az inhomogenitás összemérhető a megvilágító fény 

hullámhosszával - a sugárzás a tér különböző irányaiban szóródik. Ha az anyag csak 

térbeli inhomogenitást mutat, akkor kizárólag rugalmas fényszórást figyelhetünk meg, a 

fény frekvenciájának változása nélkül. A fényszórás mértéke az optikai inhomogenitás 

természetétől függ. A jelenséget Tyndall-, Mie- vagy Rayleigh-szórásnak nevezik. 

Ha az inhomogenitás az időben változó, a szórt fény spektruma a Rayleigh szórásnál 

sokkal kisebb mértékben, de a beeső fény energiájánál adott rezgési energiával kisebb 

illetve nagyobb energiájú fényt is tartalmaz, természetesen a közegben jelen lévő 

különböző gerjesztéseknek megfelelően. Ezek az ún. Raman-effektus jelenségével 

keletkeznek. A felismerésért C. V. Ramant 1930-ban fizikai Nobel-díjjal jutalmazták. 

Ha a besugárzott molekula a rezgési alapállapotban van, akkor a sugárzásból annyi 

energiát vehet fel, hogy gerjesztett sugárzási nívóra kerüljön. A keletkezett szórt fény 

frekvenciája a leadott energiának megfelelően lesz kisebb frekvenciájú: 
'

01 ννν +=R . 

Ezek a Stokes vonalak. Amennyiben a besugárzott molekula gerjesztett rezgési nívón 

van, akkor ez a pluszenergia a besugárzó fénynek adódhat át, növelve ezzel a szórt fény 

frekvenciáját: 
'

02 ννν −=R   

Ezek az anti-Stokes vonalak. 1Rν , 2Rν  a Raman-szórás, 0ν  a besugárzás, 'ν pedig a 

megfelelő vegyértékrezgés frekvenciáját jelölik. A teljes szórt spektrumban a Stokes- és 

anti-Stokes-vonalak a Rayleigh-vonal két oldalán szimmetrikusan helyezkednek el. A 

molekulák - szobahőmérsékleten legalábbis - általában rezgési alapállapotban vannak, 

ezért a Stokes-vonalak intenzitása nagyobb, mint az anti-Stokes-vonalaké, így a 

gyakorlatban az előbbiek szolgálnak információforrásként. A Raman-spektrumnak a 

Stokes-vonalak intenzitását értjük a Raman-eltolódás függvényében. A Raman-szórás 

jelensége kizárólag monokromatikus fény alkalmazásánál figyelhető meg. Fényforrásként 

lézerfényt használnak, a detektálásra diszperziós és interferométeres megoldás is létezik. 

A módszer a szénkötések vizsgálatára az egyik legszélesebb körben alkalmazott technika. 

A kísérletekhez Renishaw 1000 típusú készüléket használtunk. 
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4. Az alkalmazott MW-PECVD berendezés felépítése 
 

Munkám során a 2.3 fejezetben ismertetett MW-PECVD módszert alkalmaztam a 

gyémánt vékonyrétegek elkészítésére. A berendezés felépítése alapvetően megegyezik a 

2.8. ábrán felvázolttal. A reaktorkamrát valamint a vezérlőegységet a 4.1.a,b ábra mutatja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 

4.1. ábra. Az alkalmazott MW-PECVD berendezés a reakciókamrája (a) és  

vezérlőpanelje (b). 
  

A rétegleválasztás során változtatható a gáztér nyomása (10-3 - 3·103 Pa), a gázok 

tömegáramlás-sebessége (1-500 cm3/perc), a mintatartó hőmérséklete (750-950°C) és 

elektromos előfeszítése (0 - - 200V). A folyamat során nyomon követhető a mintatartón 

átfolyó áram nagysága, a pillanatnyi nyomás, a mintatartó pillanatnyi hőmérséklete és a 

növekvő réteg vastagsága (lézer és fotodetektor segítségével). 

Az alkalmazott MW-PECVD berendezés felépítését valamint az egyes részegységeket 

a 4.2 ábra szemlélteti. 
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4.2. ábra. Az alkalmazott MW-PECVD berendezés felépítése és részegységei. 
1. rotációs szivattyú, 2. asztal, 3. tömegáram vezérlők, 4. kamratartó láb, 5. árnyékolás, 6. 
reaktorkamra, 7. vákuumérők, 8. nyomásszabályzó, 9. mikrohullámú rezonátor, 10. kvarc 

harang, 11, diódalézer, 12. fotodetektor, 13. MW hangoló, 14. MW generátor, 15. 
rögzítés, 16. mintatartó. 
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5. Kísérleti eredmények: Gyémántréteg magképződése 
és növekedése különböző hordozókon 

5.1. Homogén, tűlyukmentes gyémántréteg kialakítása egykristály 

szilícium felületén 

Munkám során polikristályos gyémántréteget állítottam elő. Az ilyen rétegben számos 

hiba jelenhet meg, leggyakrabban a gyémántszemcsék határfelületén. A hibák azt 

eredményezhetik, hogy az összefüggő gyémántrétegben apró lyukak, csatornák, üregek 

jönnek létre, melyek a réteget alkalmatlanná teszik arra, hogy korrózióálló bevonatként 

alkalmazzák. Az irodalomban a tűlyuk (pinhole) kifejezés széleskörben használatos az 

olyan lyukak azonosítására, amelyeknek a hosszirányú kiterjedése több nagyságrenddel 

nagyobb, mint a keresztmetszete. Acéllemezek esetén egy tűlyuk átmérője akár több száz 

μm-es is lehet (a hossza az ilyen lyukaknak ugyanis a több cm-t is meghaladhatja). 

Vastag rétegek esetén a néhány μm-nél kisebb átmérőjű lyukakra szokták használni a 

tűlyuk fogalmát, míg vékonyrétegek esetén leggyakrabban a 100 nm-nél kisebb átmérőjű 

lyukakra alkalmazzák.  

Dolgozatomban a tűlyuk kifejezést olyan hibákra használom, melyek a pásztázó 

elektronmikroszkópos vizsgálat során nem láthatóak (az átmérőjük 50 nm-nél kisebb), 

illetve amely lyukakon a KOH-os marószer hozzáfért a szilícium hordozóhoz, négyzet 

alakú bemaródást hozva létre azon.  

A kísérletek során a következő paramétereket használtam: a mikrohullámú 

teljesítmény 600W, a teljes gázáramlási sebesség 100cm3/perc (SCCM). A 

vákuumtisztítási szakaszban a nyomás 10-3 Pa, a többi fázisban 2·103 Pa. A magképződést 

megelőzően 850°C-os hordozón hidrogénplazma-marást alkalmaztam 15 percig. A 

plazma összetételét és hőmérsékletét Ophir Optronics gyártmanyú Wavestar U típusú 

száloptikás spektrometerrel ellenőriztük (5.1. ábra). A változtatott paraméterek 

(magképződési és növesztési időtartam, a magképződési és növesztési hőmérséklet) 

alkalmazott tartományát összefoglaló irodalmi adatok alapján választottam ki [Smith, 

1992]. Mivel az optimális paramétereket kismértékben befolyásolja a konkrét berendezés 

(geometriai viszonyok, alkatrészek anyagi minősége, stb.), így a kísérletsorozat elvégzése 

elengedhetetlen.  
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5.1. ábra. A H2 plazma fotospektruma. A hidrogén molekulák kontinuum jele 350-450nm 

között, Fulcher sávjai 600nm körül láthatók. 

 

 A spektrumban 350-450nm között a hidrogén molekulák kontinuum jele, továbbá 

600nm körül Fulcher sávjai láthatók [Lavrov, 1977]. 

A magképződési szakaszban -200 V mintaelőfeszítést és 92 V/V% H2 + 8 V/V% CH4 

gázösszetételt használtam. A plazma spektruma ebben az esetben az 5.2. ábrán látható. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

352 402 452 502 552 602

Hullámhossz [nm]

In
te

nz
itá

s 
[b

eü
té

ss
zá

m
]

 

380 382 384 386 388 390 392

Hullámhossz [nm]

Mérés
Illesztés
Alapvonal

5.2. ábra. A magképződésnél használt plazma fotospektruma. Az erős 390nm körüli 

emisszió a plazmában levő CN gyököktől származik. 

 

Ebben az esetben 390nm körül látható erős emisszió, ami a plazmában levő CN 

gyökök ibolya sávja. Ebből  megbecsülhető (5.2. ábra spektrumának illesztése) ezen 
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gyökök hőmérséklete, ami 3500K körüli értéknek adódott. Ez alapján elképzelhető, hogy 

a gyémántrétegbe N atomok is beépülhetnek. Szerencsére ezek akár tetraéderes 

szerkezetet is képesek kialakítani, ezért a gyémántréteg szerkezetét nem feltétlenül 

rontják el. Továbbá a spektrométer érzékenysége ebben a tartományban igen erős, így ez 

nem jelent számottevő hatást, jelenléte a berendezés leszívása után a belső falakon 

megtapadó nitrogénnek és a maradékgáznak tulajdonítható.  

Következő lépésként ismét hidrogén plazmában marattam a réteget 1 percen 

keresztül, majd a növesztési fázisban 99 V/V % H2 + 1 V/V % CH4 gázösszetételt 

használtam. A kísérletet 2 perces hidrogén plazmás marással fejeztem be, majd a 

vákuumtisztítási szakaszban alkalmazott nyomásértékre (10-3 Pa) vákuumoztam le a 

rendszert. 
 

A kísérletek során változtattam a magképződési időt, a magképződési és növesztési 

hőmérsékletet, valamint a növesztés időtartamát. A minták növesztési paramétereit az 5.1. 

táblázatban foglaltam össze. (A vastag betűvel az adott kísérletsorozat legjobbnak talált 

paraméter-összeállításával kialakított mintáit jelöltem.) 
 

5.1. táblázat. Egyes gyémántrétegek leválasztási paraméterei. 

Mintaazo
nosító 

Magképződési 
hőmérséklet 

(°C) 

Növesztési  
hőmérséklet 

(°C) 

Magképződési 
idő  

(perc) 

Növesztési 
idő  

(óra) 

Rétegvastagság 
(μm) 

SSi1 900 750 25 4  1 
SSi2 900 750 25 6 1.6 
SSi3 900 750 25 8 2.2 
SSi4 900 800 25 4 1.1 
SSi5 900 800 25 6 1.8 
SSi6 900 800 25 8  2.4 
SSi7 900 850 25 4  1 
SSi8 900 850 25 6  1.6 
SSi9 900 850 25 8  2.2 
SSi10 950 800 25 8  2.2 
SSi11 850 800 25 8  2.5 
SSi12 800 800 25 8  2.3 

 

Az SSi1-SSi12-es mintákat kémiai marás módszerével vizsgálva a következőket 

állapítottam meg: 

• Az SSi1-es mintán nem maradt gyémánt, a réteg alámaródott és levált. 
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• Az SSi2-es mintán 200-400 μm-es hibákat találtam. Megfigyelhető volt, hogy a lúg 

kiterjedten a gyémántréteg alá szivárog. A hibák mérete túl nagy az anizotrop marási 

profil kialakulásához, a morfológiát a hiba alakja határozza meg, de jelentős méretű 

udvar is kialakul. 

• Az SSi3-as mintán egy folt (valószínűleg porszemcse) körül a gyémánt megrepedt. A 

repedések mentén gyenge alámarás nyomai láthatóak. A tűlyuksűrűség ρ=500/cm2 

nagyságrendbe esik. 

• Az SSi4-es mintán különböző méretű hibák vegyesen jelennek meg (5.3. ábra). A 

magas tűlyuksűrűség (ρ=105/cm2) teljesen használhatatlanná teszi a réteget. 
 

 

Tűlyuk 
(sárga színű) 

 

5.3. ábra. SSi4-es minta optikai mikroszkópos képe reflexiós üzemmódban, anizotrop 

marás után. A világos színű területek a tűlyukakon keresztül a szilíciumhoz hozzáfért 

marószer által a Si felületen létrejövő marási profilok. 
 

• Az SSi5-ös mintán megfigyeltem, hogy a hibáknál jóval nagyobbak az anizotropan 

előhívott négyzetek. ρ=2000/cm2. 

• Az SSi6-os minta kevesebb hibát tartalmaz (ρ=500/cm2) a réteg széle felé dendrites 

szerkezet látszik. 

• Az SSi7-es mintán a gyémánt jelentősen alámaródott és levált. 

• Az SSi8-as mintán a tűlyuksűrűség ρ=2500/cm2 nagyságrendbe esik. 
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• Az SSi9-es mintán az anizotropan előhívott négyzetek igen nagy méretbeli szórást 

mutatnak. A tűlyuksűrűség ρ=1000/cm2. 

• Az SSi10-es mintán a lyuksűrűség ρ=5000/cm2. 

• Az SSi11-es minta rétege jó minőségű. A tűlyuksűrűség ρ=100/cm2 (5.4. ábra). 
 

 

Tűlyuk 
(világos színű) 

5.4. ábra. Az SSi11-es minta optikai mikroszkópos képe anizotrop marás után. Jól 

megfigyelhetők a tűlyukak alatt kialakult négyzetes marási nyomok. 
 

• Az SSi12-es mintán a réteg alámaródott, levált a felületről. 
 

Mivel a marási vizsgálatok magáról a gyémántrétegről nem adnak semmilyen 

információt, így a réteg morfológiájának megismerése céljából további vizsgálatokat 

végeztem pásztázó elektronmikroszkóp segítségével. A felvételeket a két vastagabb 

rétegről (SSi3 és SSi11) készítettem. Az elkészült képekről a következőket állapíthattam 

meg: 

Az alacsonyabb hőmérsékleten növesztett réteg (SSi3) nem homogén. Felületén 

megközelítőleg 0,5-1 μm nagyságú gyémántszemcsék ágyazódnak be a feltehetően nagy 

sp3 kötéssűrűségű amorf szénrétegbe (5.5. ábra). A gyémántot körülvevő szén amorf 

jellegét az alacsony növesztési hőmérséklet irodalomból ismert hatása alapján 

feltételeztem. A nagy sp3/sp2 arány a KOH-s marásból következik, a lúg ugyanis oldja az 

sp2 kötésű szenet. Az amorf szén szemcsemérete néhány nm körüli. Ez a réteg nem 

megfelelő korrózióálló gyémántrétegként. 
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Amorf szén

 

gyémántszemcse 

5.5. ábra. SSi3-as minta PEM képe. A felületen 0,5-1 μm nagyságú gyémántszemcsék 

láthatók nagy sp3 kötéssűrűségű amorf szénrétegbe ágyazódva. 

 

A magasabb hőmérsékleten növesztett réteg (SSi11) egyenletes szemcseeloszlást 

mutat. A gyémánt kristályszemcsék nagyságrendileg 1 μm-esek. Az 5.6. ábra egy 

jellemző része a rétegnek, melyen jól látható, hogy a felületen gyakori a szemcsék 

ikresedése; továbbá akár több szemcse összenövése is. A felület apró inhomogenitásait 

csak néhány idegen szemcse, valamint feltehetően hordozó hibái okozzák.  

 

Összefoglalva az első kísérletsorozat eredményeit, a következőket állapítottam meg: 

• A 800 °C-on növesztett rétegek jobb minőségűek (kisebb tűlyukkoncentráció), mint 

az alacsonyabb hőmérsékleten növesztett rétegek.  

• Ennél magasabb hőmérsékleten (850 °C) növesztett rétegek bár homogénnek tűnnek, 

a kémiai marás után mégis nagyméretű lyukak jelennek meg rajtuk, ami feltehetően a 

grafitosodásnak tudható be.  

• A magas hőmérsékleten (900 °C, 950 °C) nukleált rétegek sokkal több hibahelyet 

tartalmaznak, mint a 850 °C-on nukleáltak. Ennél alacsonyabb hőmérsékleten viszont 

nem összefüggő a réteg, feltehetően a kis magképződés-sűrűség miatt. 

• Ugyanakkor az is látható, hogy a 8 órás növesztési idő feltétlenül szükséges ahhoz, 

hogy 2,5μm vastag összefüggő gyémántréteg jöjjön létre. 
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Mivel az elvégzett kísérletsorozat során a legjobb védőképességű réteget az SSi11-es 

jelű mintánál kaptam, így a következő kísérletsorozatban az ott alkalmazott paraméter-

összeállítást vettem alapul. 
 

 
5.6. ábra. Az SSi11-es minta PEM. Egyenletes nagyjából 1 μm-es szemcseeloszlás 

látható, továbbá jellemző a szemcsék ikresedése, ill. több szemcse összenövése is. 
 

Fenti megállapítások alapján a második sorozatban már minden réteget 850 °C-on 

nukleáltattam és 800 °C-on 8 órán át növesztettem (5.2. táblázat.). A változtatott 

paraméter ebben a sorozatban a magképződési idő volt. Mivel azonos körülmények között 

3-3-3 növesztést végeztem, így a növesztés reprodukálhatóságát is nyomon követhettem. 

 

5.2. táblázat. Az SSi13-SSi21-os minták leválasztási paraméterei. 

Minta-
azonosító 

Magképződési 
hőmérséklet 

(°C) 

Növesztési 
hőmérséklet 

(°C) 

Magképződ
ési idő 
(perc) 

Növesztési 
idő (óra) 

Rétegvastagság 
(μm) 

SSi13 
SSi14 
SSi15 

 
850 

 
800 

 
25 

 
8 
 

 
2.5 

SSi16 
SSi17 
SSi18 

 
850 

 
800 

 
12 
 

 
8 
 

 
2.5 

SSi19 
SSi20 
SSi21 

 
850 

 
800 

 
4 

 
8 
 

 
1.5 
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A kémiai marással végzett vizsgálatok alapján a reprodukálhatóságra vonatkozóan 

megállapítottam, hogy a tűlyukkoncentrációk közötti eltérés az azonos körülmények 

között növesztett mintáknál fél nagyságrenden belül marad. Ez az érték a több 

nagyságrendnyi tűlyukkoncentráció-változásokhoz képest megfelelően kicsiny. Az egyes 

mintacsoportokra vonatkozó megfigyeléseim a következők: 

 

• Az SSi13-SSi15 mintacsoport: 

A tűlyukkoncentráció a leghosszabb magképződési idővel növesztett mintacsoporton  

1-3*103/cm2. Ez a nagy érték feltehetően annak tudható be, hogy a nukleált szemcsék 

felületén további szemcsék alakulnak ki (másodlagos magképződés), illetve hogy a 

hosszú ideig alkalmazott nagy metánkoncentráció grafitosodást okoz a rétegben. 

• Az SSi16-SSi18 mintacsoport: 

A tűlyukkoncentráció a 12 perces magképződési idővel növesztett rétegekre a 

legalacsonyabb (5.7. ábra): ρ = 1-3 /cm2. 

• Az SSi19-SSi21 mintacsoport: 

A rövid magképződési idővel növesztett rétegek vékonyabbak és nagyobb 

tűlyukkoncentrációval rendelkezők, mint a 12 percesek. A tűlyukkoncentráció ebben 

a mintahármasban 1-3*102/cm2 közé esett. Ez feltehetően annak a következménye, 

hogy a magképződés-sűrűség nagyon alacsony volt a magképződés befejezésekor, így 

a rétegnövekedés csak lassan tudott megindulni. 
 

 
5.7. ábra. Az SSi18-as minta optikai mikroszkópos képe anizotrop marás után a vizsgált 

területen egyetlen jellegzetes szögletes marási nyom sem látható. 
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A második mintasorozat rétegeit is megvizsgáltam PEM-mel és azt tapasztaltam, 

hogy a szemcsék mérete a magképződési időtartamtól függetlenül 0,8-1 μm között 

változott (5.8. ábra). Ugyancsak megfigyelhető a felvételeken az <100> orientációjú 

textúra. 

 
5.8. ábra. Az SSi18-as minta PEM képe. A textúra <100> orientációjú, jellemzően 0,8-1 

μm közötti szemcsemérettel.  
 

A pásztázó elektronmikroszkópos és a marási vizsgálatok alapján legjobb 

minőségűnek talált réteget Raman szórás módszerével minősítettem. A vizsgálatok a 

következő eredményeket hozták:  

              
5.9. ábra. Az SSi18-as minta Raman spektruma. 
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Az SSi18-as mintáról készült Raman spektrum (5.9. ábra) az 1332 1/cm-es gyémántra 

jellemző csúcs mellett tartalmazza a szén grafitos állapotára jellemző csúcsokat is. A 

módszer érzékenységre a szén grafitos jellegére mintegy két nagyságrenddel nagyobb, 

mint a gyémántos jellegre, így a két megközelítőleg azonos nagyságú csúcs azt mutatja, 

hogy a vizsgált rétegben a 99% gyémánt mellett amorf szén illetve grafit is található.  

 

Összefoglalás: 

Az 5.1. fejezet mérései során optimalizáltam a sík Si lapon leválasztott gyémántréteg 

növesztési paramétereit. A magképződési hőmérsékletet 850 °C-ban határoztam meg. Az 

ennél alacsonyabb hőmérsékleten nukleált rétegben a magképződés-sűrűség túl alacsony 

volt, az ennél magasabb hőmérsékleten nukleálódótt rétegben viszont megindult a 

grafitosodás. A növesztési hőmérséklet optimális értéke 800 °C. Alacsonyabb 

hőmérsékleten növesztett rétegben amorf szén leválása figyelhető meg, magasabb 

hőmérsékleten növesztett réteg grafitosodik. A magképződési időtartam optimumát 12 

percnek találtam. Rövidebb magképződési idő alkalmazásával a magképződés-sűrűség túl 

alacsony lett, hosszabb magképződési idő másodlagos magképződést és grafitosodást 

eredményezett. Az optimális növesztési idő 8 órának adódott. Ennél rövidebb idő alatt 

nem alakult ki megfelelően összefüggő réteg, míg a hosszabb növesztés gazdaságtalan 

lenne. Korábbi irodalmi adatok alapján elsősorban kopásálló illetve mechanikai 

terhelésnek kitett bevonatokat állítottak elő MW-PECVD módszerrel, korrózióálló 

rétegként MW-PECVD polikristályos gyémántréteget nem használtak még. Korrózióálló 

bevonatként gyémántszerű szén rétegek alkalmazására volt már kísérlet. 

 46



5.2. Térben strukturált szilíciumfelület bevonása gyémántréteggel 

 

Az utóbbi időben nagy szerepet kap a kutatásokban a gyémánttechnológiával 

kompatibilis Si mikrostruktúra technológiájának kialakítása. Ennek megléte ugyanis 

elengedhetetlen a gyakorlati felhasználás céljából. Az e két témában párhuzamosan folyó 

kutatások jelentősen elősegítik egymás fejlődését is. 

Célkitűzésem volt, hogy egy kapacitív elven működő nyomásérzékelő szenzort vonjak 

be gyémántréteggel (5.10. ábra). (A,B,C-vel a struktúra különböző jellegzetes területeit 

jelöltem. Ezek a jelölések szerepelnek a későbbi PEM és AFM mikroszkópos felvételeken 

is.) 

 

A 

 

5.10. ábra. A gyémántbevonattal ellátott Si szenzorstruktúra felépítése. A környezeti 

hatásoknak kitett felület védelmére szolgál a gyémánt vékonyréteg. 

 

Ehhez különösen nagy figyelmet kellett szentelni a gyémánt különböző orientációjú 

felületeken történő tapadásának, valamint az úgynevezett “szélhatásnak”. E két effektus 

kiemelt jelentőséggel bír a későbbi technológiai felhasználás szempontjából.  

 

Az 5.1. fejezetben ismertetett első két kísérletsorozat alapján megállapított 

magképződési és növesztési paraméterek beállításával választottam le a harmadik 

mintasorozat gyémántbevonatait a mikrostruktúrára. 
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A rétegek in-situ vastagságmérése ebben az esetben nem volt lehetséges, ugyanis a 

kialakított mikrostruktúrán nem volt akkora összefüggő vízszintes felület, amekkora a 

lézer foltmérete. Hogy ennek ellenére mégis nyomon tudjam követni a gyémántréteg 

vastagodását a mikrostruktúra mellé közvetlenül egy sík Si lapot helyeztem. A 

gyémántréteg vastagságáról ezen hordozó segítségével nyertem információt. A 

bevonatokról PEM felvételeket készítettem. Szembeötlő a PEM felvételeken, hogy a 

struktúra mélyebben fekvő árok részén (5.10. ábra A-val jelölt része) a gyémánt jól 

nukleálódott, a gyémántréteg az alsó sarkokban és alsó lapokon homogén (5.11. ábra A 

pont), ugyanakkor a magasabban fekvő részeken (C pont) a gyémánt magképződés csak 

nyomokban figyelhető meg, a kialakult szemcsék nem alakítanak ki összefüggő 

gyémántréteget. 

 

     

C 

A 

 

5.11. ábra. A bevont Si struktúra alsó sarkának PEM képe. Az alsó sarkokban (A pont) és 

alsó lapokon homogén gyémántréteg alakult ki. A felső vízszintes felületen (C pont) csak 

nyomokban figyelhető meg a gyémánt magképződés, nem alakult ki összefüggő 

gyémántréteg. 

 

Annak megállapítására, hogy a tapasztalt effektus “szélhatás” következménye vagy a 

plazmától való eltérő távolságból származik-e, készítettem egy makroszkopikus méretű, 

szintén 500 μm-es szintkülönbségű lépcsőmodellt és ezen vizsgáltam a rétegnövekedést. 

A lépcső felső élétől megközelítőleg 1-2 mm távolságig a réteg rossz minőségű volt, az 

élektől ennél távolabb azonban szintén jó minőségű réteg nőtt, akárcsak az alsó részre. A 
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fentiek alapján feltételeztem, hogy az élek okoznak inhomogenitásokat, amelyek a 

szenzorstruktúra kis méretéből adódóan a teljes felületen hatnak. 

 

A következő kísérletben elkészítettem a mikrostruktúrát 4-szeres méretben, és ezen 

vizsgáltam a gyémántnövekedést, hogy ellenőrizzem az előző feltételezésemet. Az 

eredmény jól láthatóan alátámasztotta az előző megállapítást, ugyanis a kiemelkedő élek 

mentén ugyancsak kevés gyémántszemcse képződött, a kiemelkedés közepe felé 

közeledve azonban a gyémántszemcsék száma nagymértékben megnőtt. Az élek mentén 

nukleálódó kevés gyémántkrisztallit feltételezésem szerinti magyarázata a 

magképződéskor használt előfeszítés inhomogenitásában keresendő. 

 

Ezért további kísérleteket végeztem arra vonatkozóan, hogy megváltoztatott 

előfeszítés értékekkel hogyan változik a kialakult réteg. Így a következő két kísérletben a 

rövid, -200 V-os előfeszítés után 100 V-tal csökkentettem illetve növeltem az előfeszítés 

értékét. A kísérletek nem hoztak kielégítő eredményt. 

 

Ezt követően kétszeres magképződéssel próbálkoztam, ami azt jelentette, hogy az első 

magképződés után (-200 V) növesztettem két órán keresztül a réteget, majd alacsonyabb 

előfeszítéssel (-100 V) újra nukleáltattam, majd újra növesztettem két órán át. Ez a 

kísérlet sem hozott azonban megfelelő eredményt. 

 

A továbbiakban ezért a magképződési előfeszítés hatására a szenzorstruktúra felülete 

és a plazma között kialakuló elektromos erőteret SIMION 3.1-es számítógépes szimuláció 

[web7] segítségével határoztam meg. Az eredményt az 5.12. ábra szemlélteti. Mivel az 

elektromos térerősség a potenciál negatív gradiense, így azt az ekvipotenciális vonalak 

sűrűsége határozza meg. Ezek alapján kiderül, hogy a felső felületen kialakuló elektromos 

térerősség az alsó lapokon kialakulónak megközelítőleg az ötszöröse. 
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500μ
m

500μm  
5.12. ábra. A szenzorstruktúra közelében kialakuló potenciálviszonyok szimulációja 

SIMION 3.1 programmal. Az elektromos térerősség az A pontban csak az 1/5-e a B 

pontban kapott értéknél. 

 

A szimuláció eredményeit felhasználva további kísérleteket végeztem, melyek során a 

magképződési folyamatban használt előfeszítés értékét fokozatosan az ötödére (vagyis 
_200 V-ról _40 V-ra) csökkentettem.  

A kísérlet során első lépésként a már eddigiekben is használt -200V-os előfeszítést 

alkalmaztam, majd 0,5 μm vastag réteget növesztettem, mely tapasztalataim szerint az 

alsó lapokon valamint az oldallapokon egy adott határvonalig volt folytonos. A 

szimuláció alapján e határvonalon -130 V előfeszítés esetén adódik az az elektromos 

térerősség, melyet korábban optimálisnak találtam a gyémánt magképződéséhez. Ezért a 

következő lépésben ismét egy magképződési folyamatot hajtottam végre, melynek során 

az előfeszítés értékét -130V-tól fokozatosan -40V-ig csökkentettem 10V/perc 

sebességgel. E második magképződés után további 2 μm vastag réteget növesztettem a 

hordozóra. Ezt a technikát nevezem a továbbiakban a „visszaszabályzott előfeszítés” 

módszerének. Az elkészült réteget PEM valamint AFM (atomi erő mikroszkóp) 

módszerrel vizsgáltam.  

A szenzorstruktúra felső élének PEM képe az 5.13. ábrán, AFM felvétele a 5.14. 

ábrán látható. A struktúra alján, tetején, oldallapjain és élein is folytonos gyémántréteg 
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figyelhető meg. Noha ezt a gyémántréteget alapvetően nem tűlyukmentes bevonat 

céljából hoztam létre a strukturált felületen, és nem is vizsgáltam védőképességét, 

azonban a PEM mikroszkópos felvételek által mutatott összefüggő gyémántréteg így is 

áttörésnek számít a mikrohullámú plazmával aktivált CVD gyémántnövesztés terén, 

ugyanis ezzel a rétegleválasztási módszerrel korábban nem sikerült 50 μm-nél nagyobb 

szintkülönbségeket bevonni. 
 

 

B 

5.13. ábra. A bevont Si struktúra egyik felső csúcsának PEM képe. Folytonos 

gyémántréteg figyelhető meg mind a struktúra alján, tetején, oldallapjain és élein is.  
 

 

C C

a B 

5.14. ábra. A  gyémánttal bevont Si struktúra felső lapjának AFM képe topográfiai (a) és 

tűlehajlási (b) üzemmódban. 
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Összefoglalás: 

Az 5.2. fejezet kísérletei során kifejlesztettem egy olyan magképződési technikát, 

melynek segítségével lehetőség van térben strukturált Si felület gyémánttal történő 

bevonására.  

SIMION 3.1 szimulációs program segítségével megállapítottam, hogy a vizsgált 

struktúrában a felső lapokon az elektromos térerősség 5-szöröse az alsó lapokon lévőnek. 

A „visszaszabályzott előfeszítés” módszer alkalmazásánál egy rövid állandó feszültségű 

magképződési szakasz után egy rövid növesztési periódus következett, majd egy olyan 

magképződési szakasz, melynek során az elektromos előfeszítést folyamatosan 

csökkentettem a kiindulási előfeszítési érték 1/5-éig. A bevonat előállításának utolsó 

lépése ismét egy növesztési periódus volt, mellyel a kívánt rétegvatagságot értem el. 

Irodalmi adatok alapján megállapítható, hogy több 100μm szintkülönbségű lépcsőket 

előfeszítéses nukleációt alkalmazva MW-PECVD módszerrel ezidáig még nem vontak 

be. Kisebb lépcsők a magképződési és növesztési időtartam növelésével bevonhatóak, bár 

a rétegvastagság komoly eltérést mutat az élek mentén, illetve a sík lapokon.  
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5.3. Gyémántleválasztás SiNx, SiON, Si3N4 felületen, szelektív 

gyémántleválasztás Si/SiO2 struktúrán, áramlásmérő struktúra 

bevonása gyémántréteggel 

 

A munka első részét a SiNx felületre történő gyémántszintézis körülményeinek 

kikísérletezése képezte. (Noha Si3N4-en és más szigetelő anyagokon is van lehetőség 

gyémántréteg kialakítására MW-PECVD-től eltérő módszerekkel, azonban az így 

kialakított rétegek leginkább mechanikai alkalmazásokhoz nyújtanak megfelelő 

minőséget a számos kristály- és réteghiba következtében) A gyémántleválasztás során a 

magképződési szakaszban alkalmazott nyomás, hőmérséklet, CH4 koncentráció, 

magképződési idő valamint hordozó előfeszítés változtatásával kívántam elérni a gyémánt 

nukleálódását. A leválasztott rétegeket pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltam és azt 

találtam, hogy az alkalmazott paraméter-összeállítások esetében a mikrohullámú plazma 

lemarta a felületről a SiNx réteget majd ezt követően már a Si lapon keletkeztek gyémánt 

kristálymagok. Irodalmi adatok nem álltak rendelkezésre az amorf SiNx rétegre történő 

gyémántleválasztásról, eddig még nem jártak sikerrel ezen a téren. Megkíséreltem tehát a 

gyémántleválasztást sztöchiometrikus Si3N4-re. Ezen kísérletek két problémát hordoztak 

magukban: egyrészt a Si3N4 szigetelő, így a magképződés során bekövetkező 

elektrosztatikus töltődés következtében az előfeszítés hatására létrejövő térerősség a 

felületen jelentősen csökken, másrészt a hidrogén plazma elmarja a felületről a Si3N4-et. 

Az irodalomban a Si3N4-re növesztések szinterelt Si3N4-ra történtek és ezek az anyagok 

tartalmaztak 1-2% fémoxidot. Ezek után megkíséreltem a gyémántréteg leválasztását 

SiON-ra. A SiON még jobb szigetelő, mint a Si3N4, így előfeszítés alkalmazása szintén 

hatástalan volt. A kísérlet során így előfeszítés nélkül voltam kénytelen növeszteni. A 

magképződés-sűrűség növelése érdekében a hordozó felületét felcsiszoltam. Ezáltal az 

inhomogenitások mentén könnyebben megindult a magképződés.  

Si3N4-et helyettesítendő anyagként felmerült az amorf Si használata is. Ennek a 

felületére nagy magképződés-sűrűséggel választható le polikristályos gyémántréteg. 

Ebben az esetben egy Si/SO2 struktúrát kell ellátni szelektív gyémántbevonattal. 

Az amorf SiNx-en, mint áramlásmérő eszköz egyik anyagán végzett kísérleteim 

eredményeképp azt tapasztaltam, hogy a felületen csak néhány gyémántszemcse 
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nukleálódott. A SiNx-en végzett gyémántleválasztás alkalmazott paramétereit az 5.3. 

táblázat tartalmazza. 

 

5.3. táblázat. SiNx-en végzett kísérletek paraméterei. 
 

Állandó paraméterek: Értékei 
vákuumtisztítási szakaszban a nyomás: 10-3 Pa 
a teljes gázáramlási sebesség:  100 cm3/perc (SCCM) 
a mikrohullámú teljesítmény: 600 W 
Változtatott paraméterek: Tartomány 
nyomás a leválasztási fázisban: 1.8-6·102 Pa 
előfeszítés: -200V - 0V 
gáz összetétel CH4/(CH4+H2) 2-8 V/V % 
hőmérséklet: 750 °C - 950 °C 
Magképződési idő: 0-100 perc 

 

A SiNx réteg szigetelő, így az elektrosztatikus töltődés következtében az 

előfeszítésnek csak töredéke jelent meg a hordozó felületén. A mintasorozat vizsgálatát 

követően megállapítottam, hogy az előfeszítéssel segített magképződés (BEN, bias 

enhanced nucleation) nem alkalmazható, így a következőkben egyrészt csak növesztési 

szakasz alkalmazásával, másrészt a felület polírozásával létrehozott magképződési 

centrumok segítségével választottam le gyémántot. A legjobbnak talált paraméter-

összeállítás mindkét esetben 3·10-2 Pa nyomás, 2 V/V % CH4/(CH4+H2) gáz összetétel és 

850°C hőmérséklet volt. A csiszolt SiNx mintákon végzett PEM vizsgálatokon jól látszik, 

hogy gyémántszemcsék képződtek a karcolatok mentén (5.15.a,b ábra).  

 
a b 

5.15.a,b ábra. Gyémánt szemcsék karcolt SiNx mintán. A karcolatok mentén 

gyémántszemcsék figyelhetők meg. 
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A következőkben SiON-re történő gyémántleválasztást tűztem ki célul. Mivel a SiON 

is szigetelő, így előfeszítést itt sem alkalmazhattam, kizárólag a karcolásos és a csak 

növesztési szakaszú leválasztást használtam. A SiON-en végzett kísérletek paramétereit 

az 5.4. táblázatban foglaltam össze. 

 
5.4. táblázat. SiON-en végzett kísérletek paraméterei. 

Állandó paraméterek értékei 
vákuumtisztítási szakaszban a nyomás: 10-3 Pa 
a teljes gázáramlási sebesség:  100 cm3/perc (SCCM) 
a mikrohullámú teljesítmény: 600 W 
előfeszítés: 0 V 
Változtatott paraméterek tartomány 
nyomás a leválasztási fázisban: 18-60 103Pa 
gáz arány CH4/(CH4+H2) 0,5-4V/V % 
hőmérséklet: 750 °C-950 °C 

 

A PEM felvételeken (5.16. ábra) látszik, hogy a SiON mintán sem alakult ki 

összefüggő gyémántréteg még a legjobbnak talált paraméter-összeállítás (2.5·103Pa, 1 

V/V % CH4/(CH4+H2), 800°C) esetében sem. A különálló gyémántszemcsék 

karcolásmentes minta esetén a felületen egyenletesen eloszlódva nukleálódtak, míg 

karcolt minta esetén csoportosan a karcolások, inhomogenitások mentén alakultak ki. 

 

 
a 
 

b 
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c d 

 
e 

5.16. ábra. Gyémánt szemcsék karcolásmentes (a,b) lletve karcolt (c,d,e) SiON mintán, 

magképződés nélküli növesztést alkalmazva. Összefüggő gyémántréteg egyik minta 

esetében sem alakult ki. 
 

A SiNx, Si3N4 illetve a SiON kapcsán felmerült problémák egyik lehetséges 

megoldásaként kínálkozik az amorf Si alkalmazása az áramlásmérő struktúrában a SiNx 

helyett. A következőkben azt vizsgáltam, hogy Si/SiO2 struktúra felületére leválasztható-e 

úgy gyémántbevonat, hogy a szilícium felületeken összefüggő réteg alakuljon ki, míg a 

SiO2 felületeken nem jön létre bevonat. Ezt a technológiát szeletív leválasztásnak 

(Selective Area Depositon (SAD)) nevezzük. (Bár a szelektív gyémántleválasztás 

kristályos Si/SiO2 struktúrán nem számít újdonságnak, szenzorikai alkalmazásokra 

azonban nem használt idáig e módszert.) 

A Si/SiO2 struktúrán szelektíven leválasztott gyémántréteg előre vetíti, hogy amorf 

Si/SiO2 struktúrán hasonlóan jól választható le a későbbiekben gyémántréteg SAD 

technikával. A rétegleválasztás során az 5.1 fejezetben meghatározott növesztési 

paramétereket alkalmaztam. A kristályorientációt, valamint a fedettséget pásztázó 
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elektronmikroszkóppal vizsgáltam. Az 5.17. ábrán a kristályos Si/SiO2 struktúrán 

kialakított Si-ot fedő gyémántbevonat képe látható 12 perc, 850°C-os magképződési, és 8 

óra 800°C-os növesztési paraméterekkel előállítva. 

  

SiO2 

Gyémánt Si-n 

a b 

5.17. ábra. Szelektív gyémántleválasztás Si/SiO2 határátmenetén (a). A Si felületen (b). 

összefüggő gyémántréteg figyelhető meg, míg a SiO2 –on a magképződés sem történt. 
 

Különböző gázok vagy folyadékok áramlási sebességének mérésére szolgálnak a 

kalorimetrikus áramlásmérő szenzorok, melyet előoldali mikromechanikai 

megmunkálással, az 5.18. ábra szerinti strukturákon alakítanak ki [Fürjes, 2004a,b]. 

Szilícium-nitrid rétegek közé platina fűtőszál és hőmérő ellenállások kerülnek, melyek a 

pórusos szilícium segédréteg alkalmazásával kialakított áramlási csatornák fölött, mint 

hidak helyezkednek el.  
 

  
a b 

5.18. ábra. Mikrotechnológiával kialakított egycsatornás (a) és kétcsatornás (b) 

kalorimetrikus tömegáramlásmérők pásztázó elektronmikroszkópos felvételei. 
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A kialakított csatornák a fűtőszál megfelelő termikus szigetelését is megoldják, ami a 

szenzor kiváló érzékenységét és rövid válaszidejét szolgálja. A határréteg típusú 

áramlásmérők – az előzőhöz hasonlóan – szilícium-nitrid rétegek között kialakított 

fűtőszál struktúrán alapulnak. Ebben az esetben azonban egy ellenállás-pár kialakítása 

szükséges, melynek mindkét oldalát be kell vonni gyémánt vékonyréteggel. Ennek 

elengedhetetlen feltétele, hogy a felfüggesztett struktúra mindkét oldalon hozzáférhető 

legyen, tehát a hátoldalról is el kell távolítani a szilícium hordozó megfelelő részeit, amit 

hátoldali – KOH alapú – lúgos marással oldottak meg két kiegészítő maszk és kétoldali 

maszkillesztés alkalmazásával. Egy ilyen struktúra látható az 5.19. ábrán. 

 
 

 
5.19. ábra. Határréteg típusú tömegáramlás-mérő szerkezet pásztázó 

elektronmikroszkópos felvétele. A struktúra alatti Si réteg teljesen átmart, ami lehetővé 

teszi a hátoldali gyémánt-leválasztást is. 

 

Az összefüggő gyémántrétegek szelektív leválasztására irányuló kísérletek a fejezet 

korábbi részében ismertetett problémák miatt nem hozták meg a kívánt eredményt. A nem 

sztöchiometrikus SiN rétegre ugyan a SiO2-hoz képest többé-kevésbé szelektív módon 

választható le a gyémánt, de a szelektív leválasztás nem reprodukálható, ugyanakkor a 

rétegek kompaktsága a mikroszkópos, ill. elektronmikroszkópos vizsgálatok szerint sem 
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felel meg a kitűzött célnak, azaz a beborítandó fűtőtestet a környezeti kémiai hatásokkal 

szemben nem védené. Ez jól látszik az 5.20. ábrán is, ahol egy felfüggesztett, alámart, 

SiN/Pt/SiN/gyémánt”réteg” struktúra látható.  

 

 
5.20. ábra. Az áramlásmérő szerkezet egyik termométere – gyémánttal borítva. 

 

Újabb segédrétegek alkalmazása (pl. adalékolatlan polikristályos Si réteg a fűtőtest 

két oldalán) a leválasztott gyémántréteg minőségét tovább javíthatná, de a bonyolult 

rétegszerkezetben ébredő mechanikai feszültségek, és a hővezető-képesség további 

növekedése miatt ez az út nem járható. Ezért más felépítésű szerkezet kialakítását 

céloztuk meg. A kísérletek során bebizonyosodott, hogy még a nem tömör gyémántréteg 

is kiválóan ellenáll mind az alkalikus, mind a savas 3D megmunkálási folyamatnak. 

A Si és a SiO2 rétegeken mutatott szelektív területi leválasztási technika (SAD) 

alkalmazása az öntartó gyémántrétegek előállítására is alkalmas, ezért olyan struktúra 

kialakításába kezdtünk, amely két gyémántréteg közötti Pt, ill polikristályos Si fűtőszálat 

(ellenállást) tartalmaz. A réteg kémiai tulajdonságai nem teszik lehetővé, hogy a 

mikrotechnológiában elterjedten alkalmazott nedves, vagy szárazmarási lépésekkel 

alakítsunk ki számunkra megfelelő struktúrákat gyémántból. Éppen ezért alkalmaztuk a 

szelektív területi leválasztás technikáját. Ebben az esetben a gyémánttal borítandó 

felületeket hagytuk szabadon, hiszen a szilícium felületére megfelelő minőségű réteg 

választható le, míg a SiO2 felület majdnem érintetlen marad. (5.21. ábra).  
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Si felületen levált 
gyémántréteg 

SiO2 felületen  
levált 

gyémántszemcsék 

 
5.21. ábra. A szelektív területi leválasztás után a szilícium hordozón kialakuló mintázat 

PEM felvétele. 
 

A kialakított gyémánt struktúrákat ezek után megfelelő marási technikával tettük 

szabadon állóvá, esetünkben lúgos marással távolítottuk el a szilíciumot a szerkezetek 

alól. A szabadon álló, kizárólag gyémántból felépülő tartóhidat mutatja a 5.22a. ábra. 

Ilyen hidak segítségével valósítottuk meg az 5.18b. ábrán alapuló, tisztán gyémánt 

szerkezetű fűtőtestből és hőmérsékleti detektorokból álló áramlásmérő szerkezetet (5.22b. 

ábra). 

 

  

a b 
 

5.22. ábra. A lúgos marással kialakított öntartó, tisztán gyémántból felépülő tartóhíd (a) 

és a teljes irányérzékeny áramlásmérő szerkezet (b). 
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A mikroméretekben előállított gyémánt struktúra alkalmazása egyelőre egyedülálló a 

szenzortechnika területén. A projekt folytatásaként tervezzük, hogy kis mintákon 

funkcionálisan tesztelhető egyedi darabokat állítsunk elő – amennyiben megoldjuk a 

kisméretű darabok további megmunkálási módjait (illesztett litográfia, vékonyréteg 

leválasztások, ionimplantálás). 

 

Összefoglalás: 

Az 5.3 fejezetben ismertetett munka során SiNx-en és SiON-en szigetelő voltuk 

következtében nem alkalmazható az elektromos előfeszítés (BEN) módszer. 

Meghatároztam e két felületen a gyémántszemcsék magképződéséhez megfelelő 

paraméterek értékeit. SiNx felületen 3·103Pa nyomású 2 V/V % CH4/(CH4+H2) gáz 

összetételű plazma és 850°C-os hordozó, míg SiON esetében 2.5·103Pa nyomású 1 V/V 

% CH4/(CH4+H2) gáz összetételű plazma és 800°C hordozó bizonyult a kristálymag 

képződéshez optimálisnak. Mindkét esetben a magképződés-sűrűség növekedését tudtam 

elérni a felület polírozásával. Összefüggő gyémántréteget SiNx-en és SiON-en nem 

állítottam elő, a technológiai folyamat során kiváltásukra javaslatot tettem Si/SiO2 

struktúra alkalmazásával. Si/SiO2 modellstruktúrán vizsgálva a gyémánt növekedését 

megállapítottam, hogy az 5.1. fejezetben optimalizált rétegleválasztási paramétereket 

alkalmazva szelektíven választható le gyémántbevonat a struktúra Si részeire. MW-

PECVD módszert előfeszítéses magképződéssel szigetelő hordozókra irodalmi adatok 

szerint sem használnak, igen gyakran a fűtőszálas (HF) CVD módszert alkalmazzák 

helyette, mely azonban a réteg minőségét tekintve elmarad az MW-PECVD módszerrel 

előállított polikristályos gyémántrétegétől.   

A fejezet második részében ismertettem a gyémántréteg bevonatú áramlásmérő 

szenzor kifejlesztésének lépéseit. A szerkezet megvalósításához előkísérleteket végeztem 

amorf SiN alapú érzékelőkön, majd új felépítésű struktúra kialakításának szükségességét 

állapítottam meg. Résztvettem az új struktúra tervezésében, majd a munka 

eredményeképpen létrehoztam egy öntartó, gyémántból felépülő irányérzékeny 

áramlásmérő szerkezetet. Szelektív gyémántleválasztást Si/SiO2 struktúrán már mások is 

sikeresen hajtottak végre, ugyanakkor ennek a módszernek az öntartó eszközként való 

alkalmazása szenzorikai célra még újdonságnak számít. 
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5.4. Gyémánt/DLC bevonat kialakítása korrózióálló bevonat céljából 

 

A korrózióálló gyémántbevonatok előnyös tulajdonságaival a 2.1. fejezetben 

foglalkoztam. Az 5.1. fejezetben a korrózióálló gyémántréteg minimális vastagságát 2,5 

μm-ben határoztam meg. Az elektronikai iparban számos esetben a 2,5μm-es merev 

bevonat alkalmazása nem oldható meg például a struktúrák üzemszerű flexibilitása miatt. 

Az ipar részéről tehát fennáll egy olyan igény, hogy vékonyabb, rugalmasabb védőréteg 

készüljön lehetséges alternatívaként. Munkám során részt vettem egy 

gyémánt/gyémántszerű amorf szén kombinált réteg kifejlesztésében, mely alkalmas ennek 

az igénynek a kielégítésére.  

Első lépésként célkitűzésem volt olyan gyémántréteg előállítása, mely a lehető 

legvékonyabb azzal a feltétellel, hogy nincsenek benne tűlyuknál nagyobb méretű lyukak. 

Magképződési és a növesztési paraméterekként az 5.1. fejezetben meghatározottakat 

használtam (Tnuk=850 °C, Tnöv=800 °C, tnuk=12 perc), míg a növesztési időtartamot 

változtattam 10 perc és 1 óra között 5 lépésben. Minden lépésben 3 mintát készítettem 

azonos körülmények között. A kialakított rétegek vastagsága ennek megfelelően 50 nm és 

300 nm közötti értékre adódott. Az 50, 75 és 100 nm vastag gyémántrétegekről a kémiai 

anizotrop marási vizsgálat alapján megállapítottam, hogy a réteg még nem teljesen 

összefüggő, a mikroszkóp alatt látható hibák nagyok, nem négyzet alakúak a kimart 

területek, így ezeket a hibákat nem tűlyukak okozzák. A 20 perces növesztéssel készült 

gyémántréteg  marási eredménye látható az 5.24. ábrán. 
 

 

Alámart 
területek, hibák 

Tűlyuk 

5.24. ábra. 75nm-es gyémántréteg optikai mikroszkópos képe anizotrop marás után. A 

tűlyukak mellett kiterjedt marási nyomok is láthatók. 
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A 150 és 300nm vastag rétegek esetében kizárólag kisméretű, négyzet alakú lyukak 

jelentek meg. 150nm-es gyémántréteg esetében a tűlyuksűrűség a 104/cm2 nagyságrendbe 

esett, míg 300nm esetében a 103/cm2 adódott. Mivel a cél ebben az esetben a 

legvékonyabb, legfeljebb tűlyukakat tartalmazó réteg kialakítása volt, így további 

kísérletek céljára 24db 150nm vastag gyémántréteget készítettem. 

A kombinált réteg kialakításának második lépését az MTA Műszaki Fizikai és 

Anyagtudományi Kutatóintézetben végeztük. Az általam leválasztott 150nm vastag 

gyémántrétegekre impulzuslézeres leválasztással (pulsed laser deposition (PLD)) 

gyémántszerű amorf szén réteget választottunk le különböző körülmények között.  

7

A kialakított kettősrétegek marási vizsgálata után megállapítottuk, hogy a réteg 

ellenálló képessége messze meghaladja a külön gyémánt és külön gyémántszerű amorf 

szén rétegek ellenálló képességét. A 150nm vastag gyémántréteget 150nm vastag lézeres 

leválasztással készített DLC réteggel kombinálva 1 órás marás után sem láttunk 

alámaródást a rétegen, ami végül 2,5 óra után maródott el. Ugyanakkor a 160nm 

vastagságú gyémánt vagy DLC esetében már 10 perc után látható marási nyomok 

keletkeztek, 300nm vastagságú gyémánt vagy DLC réteg esetében pedig 30 perc után volt 

egyértelműen kimutatható a hordozó marási sérülése. Ez az eredmény egyrészt abból 

adódik, hogy a DLC szemcsék behatolnak a gyémántréteg tűlyukaiba és feltöltik azokat, 

másrészt nem jelentkeznek tapadási problémák a gyémánt/DLC határfelületen. A 

gyémánt/DLC kombinált bevonat felépítését mutatja az 5.25. ábra.  

 
5 

6
7

 

2 
1 
3
4 

 

 

100-200nm 
100-200nm 

 

 

 

 

 

 
1. Polikristályos gyémántréteg 5. DLC szemcse 
2. DLC réteg 6. Gyémánt szemcse 
3. Interface réteg (nem feltétlenül szükséges) 7. Tűlyuk 
4. Hordozó  

 

5.25. ábra. Gyémánt/gyémántszerű szén kettős védőréteg felépítése. 
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A gyémánt/gyémántszerű szén védőréteg-rendszer esetében a hordozóra – vagy az 

igényeknek megfelelően megválasztott és felvitt határfelületi rétegre – MW-PECVD 

módszerrel választunk le a polikristályos gyémántréteget, majd erre PLD módszerrel 

párologtatjuk vákuumban a gyémántszerű szén (DLC) vékonyréteget. 

 

Összefoglalás: 

Az 5.4 fejezetben ismertettem a gyémánt/gyémántszerű szén védőréteg-rendszer 

kifejlesztését. Kísérleteim során megállapítottam, hogy a védőréteg-rendszerrel 

kapcsolatos elvárásoknak legjobban a 150nm vastag (Tnuk=850 °C, Tnöv=800 °C, tnuk=12 

perc) gyémántréteg felel meg. A kombinált rétegrendszer anizotrop marási vizsgálata után 

megállapítottam, hogy a védőréteg ellenálló képessége nagymértékben meghaladja a két 

réteg külön – külön tapasztalható ellenálló képességének összegét. A fokozott ellenálló 

képességet a kitűnő tapadással és a tűlyukak DLC szemcsékkel való feltöltődésével 

magyaráztam. Gyémánt/DLC kombinált védőréteg-rendszer kifejlesztésével kapcsolatban 

- irodalmi áttekintés alapján - nem folytattak még eredményes kutatásokat.  
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6. Új tudományos eredmények összefoglalása – tézisek 
 

Kísérleteim során gyémántréteg magképződését és növekedését vizsgáltam Si, SiNx, 

SiON felületén, valamint Si/SiO2 struktúrán. A kísérleteket MW-PECVD berendezésben 

végeztem, CH4/H2 gázkeverékből. A leválasztott rétegeket lézeres interferometrián 

alapuló vastagságméréssel, anizotrop kémiai marással valamint PEM, AFM és Raman 

módszerekkel vizsgáltam. A doktori munkám során elért új tudományos eredmények a 

következők:  

 

1. Korrózióálló összefüggő gyémántréteg előállítása sík egykristály Si felületén. [1], 

[2], [5], [6], [7], [8], [10], [13] (5.1 fejezet) 

Tűlyukmentes gyémántréteget állítottam elő sík Si lapon a magképződési és 

növekedési szakasz időtartamának optimalizálásával. A magképződési illetve 

növekedési szakaszok időtartamának meghatározott értéke 12 perc illetve 8 óra, 

ugyanezen periódusok optimális hordozóhőmérsékletét 850°C illetve 800°C-ban 

határoztam meg.  

 

2. Összefüggő gyémántréteg kialakítása térben strukturált egykristály szilícium 

felületén. [1], [2], [5], [6], [8], [9], [11], [14] (5.2 fejezet) 

Térben strukturált felület elektromos potenciálviszonyainak számítógépes 

szimulációja alapján kifejlesztettem a visszaszabályzott elektromos előfeszítés 

módszerét, melynek segítségével lehetővé vált összefüggő gyémántréteg kialakítása 

az ilyen felületeken.  

 

3. Szelektív gyémántleválasztás Si/SiO2 struktúrán, áramlásmérő struktúra 

kialakítása gyémántréteg segítségével. [3], [4], [5], [6], [12], [15], [16], [17] 

(5.3 fejezet) 

3.1 Szelektív gyémántleválasztást valósítottam meg Si/SiO2 struktúrán, korrózióálló 

bevonatként történő alkalmazás céljából és javaslatot tettem a módszer 

alkalmazására áramlásmérő szenzorstruktúra kialakítása céljából.  

3.2 Szelektív gyémántréteg leválasztással öntartó, gyémántból felépülő irányérzékeny 

áramlásmérő struktúrát állítottam elő. 
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4. Gyémánt/DLC kettősréteg kifejlesztése korrózióálló bevonat céljából. [3], [4], 

[16], [17], [18], [20] (5.4 fejezet) 

4.1 Gyémánt/DLC kombinált szén védőréteg-rendszer gyémántrétegének optimális 

vastagságát 150 nm-ben határoztam meg.  

4.2 Megállapítottam, hogy a kifejlesztett gyémánt/DLC kombinált rétegrendszer 

KOH/i-propil alkohol eleggyel szembeni ellenálló képessége nagymértékben 

meghaladta a két réteg külön-külön tapasztalható ellenálló képességének összegét, 

valamint az azonos vastagságú csak egyik típusú anyagból álló réteg 

védőképességét. 
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7. Kitekintés, további célkitűzések 
 

A gyémántrétegek alkalmazhatóságának számos eddig még meg nem oldott probléma 

szabja meg a határait. Széleskörben vizsgált terület a gyémánt adalékolásának és 

kontaktálásának lehetősége. Az MTA Kémiai Kutatóközpontjában 2004-ben adtak át egy 

olyan mikrohullámmal aktivált plazma segített CVD berendezést, mely lehetővé teszi a 

gyémántréteg bórral történő adalékolását. A paraméterek pontos méréséhez, 

szabályzásához, reprodukálhatóságához járul hozzá az a számítógépről vezérelhető 

elektronikai szabályzórendszer, mely rövidesen átadásra kerül. 

Korrózióálló bevonatok továbbfejlesztése céljából érdemes további kísérleteket 

folytatni nanoszemcsés illetve ultrananoszemcsés gyémántrétegek irányában is.  

A gyémántréteg felhasználási területét nagymértékben bővítheti, hogyha a Si/SiO2 

struktúrákon továbblépve egyéb anyagok felületein is kialakítunk gyémántrétegeket. Ezen 

célból Cu, Ni és Irídium felületén már meg is kezdtem a gyémántleválasztással 

kapcsolatos kutatásokat, és áttekintettem, hogy ezidáig milyen anyagokra választottak le 

gyémántot milyen körülmények között (I. melléklet). 

A gyémántrétegen túl egyéb szén rétegek vizsgálata, kombinációja szintén nagy 

lehetőségeket rejt, így a rendelkezésre álló MW-PECVD berendezéssel megkísérlem 

nanocsövek, DLC rétegek kialakítását is.  
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Felhasznált rövidítések jegyzéke 

AES (Auger electron spectroscopy) Auger elektron spektroszkópia 

AFM (Atomic force microscopy) Atomi erő mikroszkópia 

BEN (Bias enhanced nucleation) Előfeszítéssel segített magképződés 

CVD (Chemical vapour deposition) Kémai gőzfázisú leválasztás 

DLC (Diamond like carbon) Gyémántszerű szén 

ECR (Elektron ciklotron resonance) Elektron ciklotron rezonencia 

EDS (Energydispersion X-ray 
spectrometry) 

Energiadiszperzív röntgenspektrometria 

EELS (Electron energy loss spectrometry) Elelktron energiaveszteségi spektroszkópia 

FTIR (Fourier transformation infra red 
spectroscopy) 

Fourier transzformációs infravörös 
spektroszkópia 

HF-CVD (Hot filament chemical vapour 
deposition) 

Fűtőszálas kémiai gőzfázisú leválasztás 

HPHT (High pressure, high temperature) Nagy nyomás, magas hőmérséklet 

LPCVD (Low pressure chemical vapour 
deposition) 

Alacsony nyomású kémai gőzfázisú 
leválasztás 

MW-PECVD (Microwave-plasma 
enhanched chemical vapour deposition) 

Mikrohullámmal aktivált, plazma segített 
kémiai gőzfázisú leválasztás 

OES (Optical emission specrometry) Optikai emissziós spektrometria 

PLD (Pulsed laser deposition) Impulzus üzemű lézeres rétegleválasztás 

RF-CVD (Radiofrekvences chemical 
vapour deposition) 

Rádiofrekvenciás kémiai gőzfázisú 
leválasztás 

RHEED (Reflection high energy electron 
diffraction) 

Nagy energiás visszaszórtelektron-
diszperzió 

SAD (Selective area deposition) Szelektív rétegleválastás 

SCCM (standard cubic centimeter pro 
minute) 

percenkénti köbcentiméter standard 
körülményekkel 

SEI (Secunder electron image) Szekunder elektron leképezés 

SEM (Scanning electron microscope) PEM Pásztázó elektronmikroszkópia 

SIMS (Secunder ion mass spectroscopy) Szekunder ion tömegspektrometria 

WDS(Wavedispersion X-ray spectrometry) Hullámhosszdiszperzív 
röntgenspektrometria 

XPS (X-ray photoelectron spectroscopy) Röntgen fotoelektron spektroszkópia 

XTEM (X-ray transmission electron 
microscopy) 

Röntgen indukált transzmissziós 
elektronmikroszkópia 
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Melléklet 

 
 
 

Milyen hordozókra, milyen körülmények között  
választottak le gyémántot MW-PECVD módszerrel? 

 



 
Hordozó módszer gázarány 

CH4/H2 
nyomás 

 
hőmérséklet növesztési-

sebesség 
növesztési 

idő 
különlegesség eredmények Irodalom

WC HFCVD 0,5% 3·104 
Pa 

925°C 150 nm/óra kb 10 óra gömb alakú 
hordozó 

jó minőségű 
gyémánt (1-2 

μm) 

[1] 

Pt fólia, 
réteg 

Pd fólia 

HFCVD 1% 3·104 
Pa 

900°C  5,15,25 óra a C és a H2 is 
bediffundál a 

tömbbe 

lyukas réteg, 
a gyémánt a Pt 
és Pd tömbben 
is nukleálódik 

[2] 

Pt (111) MW-
PECVD 

1% 7·104 
Pa 

850-880°C 200 nm/óra 10,40 óra hivatkozás α- 
SiC-re és 
β-SiC-re 

grafitos egy 
kicsit 

(RAMAN) 
a grafit 

mennyisége 
függ a 

randomorien-
tált területek 
nagyságától  

[3] 

Si 
W 

HFCVD 1%  950°C 10-
15μm/óra 

Si-re 8 óra 
W-re 6 óra 

 W (111)-re és  
W(100)-ra jól 

nõ 

[4] 
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Hordozó módszer gázarány 

CH4/H2 
nyomás 

 
hőmérséklet növesztési-

sebesség 
növesztési 

idő 
különlegesség eredmények Irodalom 

Ni (100) HFCVD 0,5%  900°C   nagyon közeli 
rácsállandó 

epitaxiás réteg 
nõtt, de 6% 
grafit volt és 

Ni4C is kialakult

[5] 

Al és Ti DLC 
13,56MHz 

 Bázis<
10-6 Pa 
Munka 
1-40 Pa

40-136°C  5-200 perc Tisztító Ar reativ 
intenzitáselté-

rések az Al és Ti 
csúcsok között 

[6] 

Ni-
gyémánt 
kompozit 

MW-
PECVD 

  900°C    nagy 
magképződési 
sűrűség, gyors 

növekedés 

[7] 

WC-Co-ra 
köztes 
réteg: 
TiN 
a-C 
SiC 
W 
Cu 
Mo 
Nb 
Ta 
Pt 

WC-TiC 
Cr 

DC 
Plazma 

CVD-vel 
 
 

      A rétegek 
szerkezet függ 

az elõkezeléstõl 
és a köztes 
rétegtől is 

[8] 
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Hordozó módszer gázarány 

CH4/H2 
nyomás 

 
hőmérséklet növesztési-

sebesség 
növesztési 

idő 
különlegesség eredmények Irodalom 

Cu MW-
PECVD 

10% CO 5·104 
Pa 

    PEM-mel 
vizsgálták 

[9] 

WC-6Co, 
WC-10Co 

 480SCCM 
H2 

30-35 
SCCM 
CH4 

1.5SCCM 
O2 

1.1·105 
Pa 

  1-2 óra A 10% Co-t 
tartalmazo 
hordozóra 
növesztett 

réteg adhéziója 
nagyobb 

A gyémánt 
karakteriszti-kus 
Raman csúcsai 

nagyobb 
hullámhosszok 
felé tolódnak  

[10] 

Pt (111) MW-
PECVD 

     Vizsgálták a 
rácshoz képesti 

elcsúszást 

(111) 
orientációjú 
gyémánt nő  

[11] 

Pt MW-
PECVD 

0.3% 7·104 
Pa 

850-880°C 0.2-0.3 
μm/h 

  kristályok hibája 
szemcsén belül 

kb 10° 

[12] 

Si-re  
β-SiC-en 

MW-
PECVD 

magk.: 
2%CH4 

növ. 
:5% CH4 
+5% CO 

vast.: 
10% CO 

   2 óra  Vastagításkor 
(001) 

orientációjú 
gyémánt válik le 

a felületen 

[13] 

β-Si3N4 MW-
PECVD 

magk. 
0.8-1.8% 

növ: 
1-3% 

magk.: 
3-5·103 

Pa 
növ: 

4-8·103 Pa

800-900°C    magsűrűség nő 
kisebb nyomásnál, 

növesztés jobb 
nagyobb 

nyomásnál 

[14] 
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Hordozó módszer gázarány 
CH4/H2 

nyomás 
 

hõmérséklet növesztési-
sebesség 

növesztési 
idõ 

különlegesség eredmények Irodalom 

W/Co HFCVD 0,3-1,3% 
CH4 /H2 
SCCM 

1-2·103 
Pa  

820-870°C 1μm/h    [15] 

Ir/SrTiO3 MW-
PECVD 

7–10% 
CH4 /H2 
magk.. 

1% 
CH4 /H2 

Növ. 

3·103 
Pa 

700–750 °C  0-2 perc 250-280 V 
előfeszítés 

 [16] 

Co MW-
PECVD 

5%  
CH4 /H2 

500 
SCCM 

  2-8,3 μm/h 5-68 óra Gyémánt 
pasztával 
polírozott 

felület 

 [17] 
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