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Kutatási téma

A szén alapú nanoszerkezetek az elmúlt negyed évszázad egyik legtöbbet kutatott témái

közé tartoznak. Először a fullerének, majd később a szén nanocsövek, és újabban a

grafén az, ami megmozgatja nemcsak a kutatók (vegyészek, fizikusok), hanem az ipari

fejlesztőmérnökök fantáziáját is. Ahhoz, hogy egy új anyag a kutatólaboratóriumból

kiindulva végül valamilyen eszközbe építve hasznosuljon, hosszú utat kell bejárnia. Az

anyag karakterizálása kulcsfontosságú a fejlesztés során: el kell döntenünk, hogy az anyag

rendelkezik-e a megfelelő tulajdonságokkal, illetve hogy az esetleges módosítás miben

befolyásolta a viselkedését. A Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetben Kamarás

Katalin laboratóriumában az új anyagok optikai karakterizálásának régre nyúló története

van. Ebbe a laborba diplomammunkásként kerültem, és egyfalú szén nanocsövek optikai

karakterizálásával foglalkoztam. A PhD dolgozat ennek a munkának a folytatása.

A szén nanocsövek alacsony dimenziójuknak köszönhetően sok érdekes tulajdonsággal

rendelkeznek. A nanocsövek, a geometriától függően, lehetnek fémesek, vagy kis, illetve

nagy tiltottsávval rendelkező félvezetők. A tulajdonságok ilyen széles skálája az alkal-

mazások szempontjából nagyon előnyös, viszont alapvető nehézségekbe ütközhetünk, ha

a valóságban is ki akarjuk használni ezeket. A valódi mintákban a különböző nanocsö-

vek keverékét találjuk, ami megnehezíti a felhasználást. A különféle nanocsöveket kémiai

és fizikai módszerekkel módosítani is lehet, ezzel új dimenziót nyithatunk a lehetséges

felhasználások terén.

A dolgozat, témáját tekintve, a nanocső mint anyag és az optikai spektroszkópia mint

vizsgálati módszer köré lett szerkesztve. Az anyag és a módszer viszonya nem mentes a

problémáktól, de ha leküzdjük a technikai nehézségeket, a végén kiderül, hogy nagyon jól

illenek egymáshoz.



Célkitűzések

1. A célunk egy olyan módszer kidolgozása volt, amivel a nanocső vékonyrétegek op-

tikai függvényeit lehet meghatározni a mért transzmissziós spektrumból. A minta

optikai karakterizálására széles körben elterjedt mennyiség az optikai sűrűség, ami

egyszerűen származtatható a transzmisszióból (-log(T)). Ez az eljárás jól használ-

ható a közeli infravörös és látható fény tartományában, de rossz eredményt ad az

elektronikus átmenetek közelében, és a közép- és távoli infravörös tartományban.

Az optikai sűrűség számolásánál elhanyagoljuk a reflexiót, ami az előbb említett

esetekben számottevő lehet. A pontos számoláshoz ennek figyelembevételére van

szükségünk.

2. Makroszkópoikus minták karakterizálására általában optikai módszereket haszná-

lunk. A legelterjedtebb technikák a Raman-, fotolumineszcencia és transzmissziós

spektroszkópia. Az első kettő kifejezetten alkalmas a mintát alkotó nanocsövek ki-

rális indexeinek meghatározására, azonban ezeknek a módszereknek is vannak kor-

látai. A fotolumineszcencia csak félvezető nanocsövek esetében működik és ahhoz,

hogy megfelelő minőségű spektrumot kapjunk, a köteggé összeálló nanocsöveket

szét kell választani. A Raman-spektroszkópia hátránya az előnyéből adódik. A

rezonancia-feltétel a nanocsőminták esetében mindig teljesül, ezért a spektrumban

csak annak a néhány nanocsőnek a járuléka látszik, amelyek a lézerrel rezonanciában

vannak. Ahhoz, hogy az összes nanocsőről információt kapjunk, sok különböző ener-

giájú lézerrel kell elvégeznünk a mérést. A transzmissziós spektroszkópiának nincs

ilyen szelektivitása, egyszerre ad információt a mintában lévő összes nanocsőről. A

célunk az volt, hogy az érzékenyebb módszerek eredményeinek felhasználásával a

transzmissziós spektroszkópia teljesítményén javítsunk.

3. A nanocső módosításának egyik lehetséges módja az oldalfal kovalens funkcionali-



zálása. A nanocsövek oldhatatlanok, ami megnehezíti a felhasználásukat, de ezt a

tulajdonságukat lehet javítani a funkcionalizálással. Az oldalcsoportok megnövelik

az oldószerrel való kölcsönhatás erősségét. Ezen felül az egyszerű oldalcsoportokat

le lehet cserélni nagyobb egységekre, amik új, érdekes tulajdonságokkal ruházhatják

fel a nanocsöveket. Általában a nanocsőminták valamilyen átmérőeloszlással ren-

delkeznek, és vegyesen tartalmaznak fémes és félvezető nanocsöveket. Azt várjuk,

hogy a különböző átmérőjű és eltérő vezetési tulajdonságú nanocsövek másképpen

viselkednek a kémiai reakciók során. Ez a különbözőség lehet a kiindulópontja a

nanocső szétválasztásnak. A célunk az volt, hogy transzmissziós spektroszkópiával

vizsgáljunk módosított nanocsöveket, és kimutassuk a reakció esetleges szelektivi-

tását.

4. A nanocsöveket eddig legsikeresebben átlátszó vezetőként alkalmazták. Az ilyen

típusú vékonyrétegek fejlesztéséhez szükséges valamilyen jellemzési módszer, ami

megmondja, hogy az adott anyag hogy teljesít. Két tulajdonságot kell figyelembe

venni, az egyik a transzmisszó (az alkalmazás szempontjából lényeges spektrum-

tartományban), a másik pedig a vezetőképesség (vagy ellenállás). Az irodalomban

széles körben elterjedt módszer olyan közelítéseket tartalmaz, amelyek a nanocsö-

vek esetére nem teljesülnek. A célunk egy olyan könnyen számolható és egyszerűen

kiértékelhető jósági tényező megalkotássa volt, amivel jól lehet jellemezni a nanocső

alapú átlátszó vezetőrétegeket.



Módszerek

A nanocsöveket általában mint fekete port kapjuk kézhez. Ahhoz, hogy egy ilyen anyagon

transzmissziót mérjünk, valahogy vékonyréteget kell előállítanunk belőle. Ezt a nanocsö-

vek szuszpendálásával és vákuumszűréses technikával oldjuk meg. A végeredmény egy

önhordó vékony nanocsőréteg, melynek vastagsága a 100-200 nm tartományba esik. Ez

biztosítja a megfelelő transzmissziót a vizsgált spektrumtartományban.

A szélestartományú spektrumot (20-55000 cm−1) több részletben vesszük fel. A távoli

és közép infravörös tatrtományban a Bruker IFS 66/v vákuumozható mintaterű Fourier-

transzformációs infravörös (FTIR) spektrométert használtuk. A közeli infravörös spekt-

rumokat a Bruker Tensor 37 FTIR spektrométerrel mértük meg. A látható és ultraibolya

tartományokat a Jasco v550 spektrofotométerrel fedtük le.

Az optikai méréseken túl vizsgálatainkat kiterjesztettük az egyenáramú vezetőképes-

ségre is, mint az optikai vezetőképesség zérus frekveciájú határesetére. Az egyenáramú

felületi vezetőképességet a 4-pontos van Der Pauw módszerrel mértük meg. Ahhoz, hogy

ebből vezetőképességet kapjunk, ismernünk kell a minta vastagságát. Ilyen vékony rétegek

esetén a vastagság meghatározásához atomerő mikroszkópos mérésre volt szükségünk.

A kísérleti módszerek felhasználása és fejlesztése a doktori munkám kulcsfontosságú

feladata volt. A nanocsőkutatás egyik fontos problémája a megfelelő minta előállítása.

A munkám során leggyakrabban feltett kérdés az volt, hogy a kapott anyagból hogyan

készítek optikai mérésre alkalmas mintát.



Új tudományos eredmények

1. Széles tartományú optikai spektroszkópia és numerikus szimuláció segítségével meg-

mutattam, hogy az optikai sűrűség csak a 3000 cm−1 hullámszám feletti tartomány-

ban használható, mint az abszorpció közelítése. A szabad töltéshordozók járuléká-

nak tartományában a reflexió miatt a töltéshordozó-koncentráció és az optikai sű-

rűség között már nem áll fenn a lineáris összefüggés, ezért a fémes nanocsövek kon-

centrációjának meghatározásához széles tartományú spektrum felvételére, és abból

a Kramers-Kronig összefüggések és megfelelő modellszámítások segítségével számí-

tott optikai függvényekre van szükségünk. [1]

2. (a) Több különböző átmérőeloszlással rendelkező nanocsőmintán végeztem széles

tartományú optikai méréseket. Felhasználva korábbi rezonancia Raman- és

fotolumineszcencia spektroszkópiai eredményeket meghatároztam a spektrum-

ban megjelenő csúcsokhoz tartozó nanocsövek (n,m) indexeit, és meghatároz-

tam az átmérőeloszlásukat. [2,3]

(b) A félvezetőkben dúsított nanocsőminta és kiindulási anyagának spektrumát

összehasonlítva megvizsgáltam a dúsítás hatását. A félvezető minta főként

(6,5) típusú nanocsövet tartalmaz, ami az optikai spektrumból is jól látszik.

A dúsított minta spektrumát összevetve Raman-mérésekkel meghatároztam a

kötegesedés hatását az átmenetek energiájára.

(c) A görbület miatt a nem karosszék típusú fémes nanocsövekben megjelenő má-

sodlagos tiltott sáv tulajdonságait vizsgáltam. A tiltott sáv energiájának át-

mérőfüggése kvalitative megegyezik az elméleti számolásokkal. Az eredmények

igazolják, hogy ez a jelenség a nanocsövek sajátja és nem a minta morfológi-

ájából adódik. A vizsgálatban szereplő módosított minták viselkedése eltér

a módosítatlanéktól, ezt az eltérést jól lehet magyarázni a dópolás egyszerű



modelljével. [3]

(d) A dúsított minta spektrumának alapos elemzésével megmutattam, hogy a fél-

vezetőben dúsított mintában lényegesen lecsökkent a fémes nanocsövek száma.

A mintában maradt fémes nanocsövek átmérőeloszlása viszont csak kis mér-

tékben változott a módosítás során, míg a félvezetők közül szinte csak a (6,5)

típusúak maradtak.

3. Transzmissziós spektroszkópiával vizsgáltam nanocsövek nukleofil addíciós funkcio-

nalizálásának hatását. A spektrumok alapos vizsgálatával kimutattam a módosítás

hatékonyságának átmérőfüggését, ami összefüggésben van a kötések görbület miatti

feszítettségével. Az eredményeket Raman-spektroszkópiai mérések is alátámasztják.

[4,5]

4. Új jósági tényezőt dolgoztam ki nanocső alapú átlátszó vezetőrétegek jellemzésére.

Ez az egyszerű módszer figyelembe veszi a nanocsőrétegek speciális morfológiáját,

ezen felül olyan grafikus ábrázolást tesz lehetővé, amivel egyszerűen meg lehet ha-

tározni, hogy az alkalmazás által megkívánt paraméterek eléréséhez a réteg mely

tulajdonságán kell javítani. [6]
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