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1. Bevezetés és célkitűzés 

Napjainkban, szinte minden funkcionális anyagot, kezdve az okostelefonok képer-

nyőitől, a szerszámokon át, a rakéták hajtóműjéig védőréteggel óvnak a környezeti ha-

tások ellen. Védőrétegeket már az egyiptomiak is használtak, mikor hajóikat szurokkal 

és balzsammal tömítették. Az ipari forradalommal és a gépesítéssel még inkább meg-

nőtt rájuk az igény, gondoljunk csak a különböző korrózióálló bevonatokra, melyek kö-

zül leggyakrabban a zománcot használták. Időközben az előállítási technológiák fejlő-

dése lehetővé tette, vékonyrétegek előállítását. Ezek olyan mikro illetve nanoszerkezetű 

anyagok, melyeket szilárd hordozók felületén alakítanak ki, vastagságuk az atomi mé-

retektől a néhány 100 mikrométerig terjed. Ezek a vékonyrétegek különböző kedvező 

tulajdonsággal rendelkezhetnek például kopásállóság, hőállóság, korrózióállóság, nagy 

keménység. Védőrétegként mikro és nanoelektromechanikai rendszerekben  

(MEMS/NEMS) is alkalmazzák őket, hiszen egy szenzornak biztosítani kell a hosszú 

távú működését. Sok esetben a védőrétegek előállításához nagy hőmérsékletű és nagy 

nyomású folyamatok szükségesek. Gyakran azonban a védendő szerkezet ilyen körül-

ményeket nem visel el pl.: MEMS/NEMS; ekkor a nagy stabilitású anyagot egyensúly-

tól távoli módszer segítségével hozhatjuk létre. Többek között ilyen módszer az ionbe-

sugárzás, amivel szobahőmérsékleten lehet olyan vegyületet létrehozni, melynek előál-

lításához magas hőmérséklet szükséges. Ha egy rétegrendszert besugározunk a két szi-

lárd anyag határán atomi keveredés, vagy röviden ionkeverés történik. A kevert réteg 

általában a termodinamikai egyensúlytól távoli állapotban van, ahol kémiai reakciók 

történhetnek a szokásosnál sokkal alacsonyabb hőmérsékleten. A módszert az 1980-as 

évektől kezdve használják stabil vagy metastabil vegyületekből álló kedvező tulajdon-

ságú vékonyrétegek előállítására. Akkoriban nagyenergiájú (MeV) ionokat alkalmaz-

tak; a rétegek több tíz nanométer szélesek és a felülettől több tíz nanométer távolságban 

keletkeztek. 
1
 Csökkentve az ionenergiát vékonyabb – néhány nanométeres - és a felü-

lethez közelebbi rétegek hozhatók létre. Az osztályunkon nagy a tapasztalat különböző 

multiréteg rendszerek – Si-Ge
2
, Ni-C

3
, Cr-Si

4
, Ta-C

5
, Si-C

6
 - keveredésének vizsgálatá-

                                                 
1
 Beam-Solid Interactions: Physical Phenomena, MRS Symposia Proceedings No. 157, edited by J. A. 

Knapp, P. Borgesen, and R. A. Zuhr �Materials Research Society, Pittsburgh, 1989, Pt. III. 
2
 Menyhard, M.; Barna, A.; Sulyok, A.; Järrendahl, K.; Sundgren, J.-E.; Biersack, J. P. Low Energy Ion 

Mixing in Si-Ge Multilayer System. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B Beam Interact. Mater. At. 

1994, 85 (1–4), 383–387. https://doi.org/10.1016/0168-583X(94)95849-1. 
3
 Barna, Á.; Kotis, L.; Lábár, J.; Sulyok, A.; Tóth, A. L.; Menyhárd, M.; Panjan, P. Growing Imbedded 

Ni3C-Rich Layer with Sharp Interfaces by Means of Ion Beam Mixing of C/Ni Layers. J. Phys. Appl. 

Phys. 2011, 44 (12), 125405. https://doi.org/10.1088/0022-3727/44/12/125405. 
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ban.  

Kiderült, hogy fókuszált ionsugaras (FIB) módszert alkalmazva C/Si (10–20 nm) 

multirétegek galliummal (Ga) történő besugárzása során szilícium-karbid (SiC) kelet-

kezik.
6
 A SiC sok tekintetben egyedülálló anyag, számos előnyös tulajdonsággal ren-

delkezik, mint például biokompatibilitással, hőállósággal, kopásállósággal, jó hővezető 

képességgel és korrózióállósággal.
7
 Sok felhasználási területe közül, védőrétegként al-

kalmazzák olyan MEMS/NEMS rendszerekben, melyeket szélsőséges környezetben 

használnak, például szenzorként repülőgépek gázturbináiban és az olajiparban. 
8,9,10

,
 

mivel a vegyszereknek és a hőnek a szilíciumnál is jobban ellenáll alkalmas ezeknek a  

szenzoroknak a védelmére. Az osztályunkon a SiC előállítására alkalmazott Ga-os be-

sugárzás hátránya, hogy igen költséges, makroszkopikus méretű terület besugárzása 

praktikusan nem valósítható meg, tehát védőréteg előállítására nem alkalmas, emellett 

nagy Ga koncentráció is létrejött a mintában, ezért áttértek a nemesgázzal történő besu-

gárzásra, ahol megvalósíthatók szelet méretű besugárzások is.
11

 A kialakított rétegeken 

azonban átfogó korróziós vizsgálatok nem történtek.  

Célkitűzésem, hogy az ionkeveréssel létrehozott nanorétegek makroszkopikus kor-

róziós tulajdonságát vizsgáljam. Ehhez a réteg előállítással foglalkozom először, mely-

nek során vizsgálom a SiC keletkezésének függését a nemesgáz besugárzás paramétere-

itől. Ehhez változtatom a besugárzó ionok típusát, fluenciát, energiáját és a besugáro-

zandó rétegszerkezetet. A változatos módon létrehozott rétegek kémiai védőképességét 

                                                                                                                                              
4
 Barna, Á.; Kotis, L.; Lábár, J. L.; Osváth, Z.; Tóth, A. L.; Menyhárd, M.; Zalar, A.; Panjan, P. Ion 

Beam Mixing by Focused Ion Beam. J. Appl. Phys. 2007, 102 (5), 053513. 

https://doi.org/10.1063/1.2776009. 
5
 Barna, Á.; Kotis, L.; Pécz, B.; Sulyok, A.; Sáfrán, G.; Tóth, A. L.; Menyhárd, M.; Kovács, A.; 

Savenko, A. Thin TaC Layer Produced by Ion Mixing. Surf. Coat. Technol. 2012, 206 (19–20), 3917–

3922. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2012.03.052. 
6
 Barna, Á.; Gurban, S.; Kotis, L.; Lábár, J.; Sulyok, A.; Tóth, A. L.; Menyhárd, M.; Kovac, J.; Panjan, P. 

Growth of Amorphous SiC Film on Si by Means of Ion Beam Induced Mixing. Appl. Surf. Sci. 2012, 

263, 367–372. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2012.09.063. 
7
 Phan, H.-P.; Cheng, H.-H.; Dinh, T.; Wood, B.; Nguyen, T.-K.; Mu, F.; Kamble, H.; Vadivelu, R.; 

Walker, G.; Hold, L.; et al. Single-Crystalline 3C-SiC Anodically Bonded onto Glass: An Excellent Plat-

form for High-Temperature Electronics and Bioapplications. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9 (33), 

27365–27371. https://doi.org/10.1021/acsami.7b06661 
8
 Maboudian, R.; Carraro, C.; Senesky, D. G.; Roper, C. S. Advances in Silicon Carbide Science and 

Technology at the Micro- and Nanoscales. J. Vac. Sci. Technol. Vac. Surf. Films 2013, 31 (5), 050805. 

https://doi.org/10.1116/1.4807902. 
9
 Sarro, P. M. Silicon Carbide as a New MEMS Technology. Sens. Actuators Phys. 2000, 82 (1–3), 210–

218. https://doi.org/10.1016/S0924-4247(99)00335-0. 
10

 Frischmuth, T.; Schneider, M.; Maurer, D.; Grille, T.; Schmid, U. Inductively-Coupled Plasma-

Enhanced Chemical Vapour Deposition of Hydrogenated Amorphous Silicon Carbide Thin Films for 

MEMS. Sens. Actuators Phys. 2016, 247, 647–655 
11

 Battistig, G.; Gurbán, S.; Sáfrán, G.; Sulyok, A.; Németh, A.; Panjan, P.; Zolnai, Z.; Menyhárd, M. 

Wafer-Scale SiC Rich Nano-Coating Layer by Ar 
+
 and Xe 

+
 Ion Mixing. Surf. Coat. Technol. 2016, 302, 

320–326. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2016.06.039. 
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korróziós teszttel jellemzem, remélem egy korreláció felállítását a besugárzás módja és 

a kémiai ellenálló képesség között.  

Az ionbombázás modellezésére léteznek különböző szimulációs módszerek is. Ezek 

folyamatosan fejlődnek és céljuk, hogy egyre pontosabb eredményeket adjanak egyre 

tágabb ionbombázási feltételek mellett.
12

 Az ionkeverés modellezése ezekkel a módsze-

rekkel a nagy számításigény miatt csak limitáltan kezelhető, ezért mi a sok feltételezést 

alkalmazó, de numerikusan gyorsabban futó egyszerűbb leírásokat választottuk. Ilyen 

szimulációk: SRIM
13

 és TRIDYN
14

. Érdekes tehát még megvizsgálni, hogy ezen limi-

tált érvényességű módszerek alkalmazásával megjósolhatók-e a rétegek korróziós tulaj-

donságai, hiszen így leegyszerűsíthető és meggyorsítható a védőréteg tervezés folyama-

ta.  

Egy másik érdekes terület SiC nanostruktúrák kialakítása. Az ionbesugárzás és 

maszkoló anyagok együttes alkalmazása, lehetővé teszi, hogy egy lépésben alakítsak ki 

SiC nanostruktúrákat. Ekkor vegyületképződés és a mintázatképződés egy lépésben, 

szobahőmérsékleten történik, így leegyszerűsíthetjük a bevett eljárásokat.  

 

2. Kísérleti módszerek 

A besugározandó három különböző C/Si multiréteg szerkezetet magnetron porlasz-

tással állították elő a ljubljanai Jozef Stefan Intézetben. A rendszerek a rétegek vastag-

ságában (10-20 nm) és sorrendjében különböztek. A rétegeket argon illetve xenon 

ionokkkal sugároztuk be. Az argon esetében az alkalmazott energia 40 keV, a fluencia 

0.25 – 6 × 10
16 

Ar
+
/cm

2
 volt, míg a xenon esetében 120 keV, illetve 0.25-3 × 10

16
 

Xe
+
/cm

2 
volt. A besugárzás hatására keletkező SiC-ot a kötésállapotok meghatározására 

is alkalmas Auger elektron spektroszkópiával (AES) azonosítottam. Az alkotóelemek  

mélységi eloszlásának meghatározásához argon ionos porlasztást alkalmazó mélységi 

profilírozást használtam. A kevert réteg kémiai védőképességének vizsgálatára 

potenciodinamikus korróziós tesztet végeztem 4M-os KOH oldatban, háromelektródos 

cellában. A felvett Tafel görbékből meghatároztam a minták korróziós sebességét. A 

besugárzás hatásainak előrejelzésére a TRIDYN szimulációs programot alkalmaztam. 

Minden egyes besugárzáshoz lefuttattam a szimulációt és kiszámoltam a SiC mélységi 

                                                 
12

 Prskalo, A.P.; Schmauder, S.; Ziebert, C; Ye, J.; Ulrich, S. Molecular dynamics simulations of the 

sputtering of SiC and Si3N4, Surf. Coat. Technol. 2010, 24 (12-13), 2081-2084. 
13

 SRIM Stopping and range of ions in matter by Ziegler, J. F. version SRIM, 2013 Software 

freely available www.srim.org 
14

 Möller, W.; Posselt, M. 2001 TRIDYN_FZR User Manual FZR-317 (Dresden: Forschungzentrum 

Rossendorf) 
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eloszlását. A nanomintázott felület kialakításához a besugárzás előtt két fajta maszkot 

vittem fel a minta felületére: 590 nm-es szilikagolyókból álló Langmuir-Blodgett (LB) 

filmet és 2 µm-es peridocitású litografikus rácsot. A besugárzás (120 keV, 3 × 10
16

 

Xe
+
/cm

2
) és a maszk eltávolítása után a képződött SiC-ot AES méréssel azonosítottam. 

A besugározatlan tartományt szakaszonként HF/HNO3 elegyében és mikrohullámú 

plazmában történő marással el lehetett távolítani, így egy 3D szerkezet jött létre. A 

mintázatok morfológiáját SEM és AFM mérésekkel tártam fel.  

 

3. Eredmények 

3.1. Korrózióálló réteg kialakítása ionkeveréssel 

A besugárzott mintákon végzett AES mélységi profilírozás megmutatta, hogy a SiC 

mélységi eloszlása hangolható a besugárzási paraméterek (fluxus, energia) és réteg-

szerkezet változtatásával. Az 1.ábra példaként bemutatja egy C (20 nm) / Si (20 nm) / C 

(20 nm)/ Si (20 nm) / C (20 nm) / Si hordozó mintán történt 6 × 10
16

 Ar
+
/cm

2
 , 40 keV 

besugárzás hatásait. Az 1a ábrán láthatjuk a besugározatlan mintáról felvett AES mély-

ségi profilt, míg a 1b a besugárzott mintán kapott profilt mutatja be.  A besugározatlan 

mintáról kapott mélységi koncentráció eloszláson jól látható, hogy minden határfelület 

éles, egyforma vastagságú C és Si rétegek váltogatják egymást.   

Nézzük most meg a besugárzott mintáról készült AES mélységi profilt is (1b ábra)! 

Láthatjuk, hogy a besugárzás drasztikus változásokat idézett elő a mintában.  Az első 

illetve a második C és Si réteg összekeveredett, csak a harmadik szén réteg maradt töb-

bé-kevésbé érintetlen. Az első Si réteg (a szén réteg alatt) nagyrészt el is fogyott és SiC 

keletkezett belőle. Ezzel ellentétben a második szilícium rétegnek csak egy részéből ke-

letkezett SiC. Ez a különbség annak köszönhető, hogy az argon ionok a 40 nm-es átla-

gos behatolási mélység mellett már csak kis mértékben okoztak keveredést a 60-80 nm 

között lévő Si rétegben. Elmondható, hogy az argon ionok keverő hatása az első és má-

sodik határfelületen volt a legintenzívebb. Megfigyelve a SiC mélységi eloszlás mene-

tét 60 és 70 nm-nél az is elmondható, hogy a SiC a határfelületeken kezdett el nőni. 
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1.ábra a. besugározatlan (20-20) minta és b. 40 keV 6 × 10
16

 Ar
+
/cm

2
 minta AES 

mélységi profilja 

 

Az 1. ábrán láthattuk, hogy nagy mennyiségű szén maradt elreagálatlanul. Ez 

annak köszönhető, hogy a 20-20-as minták esetében a szén mennyisége (atomi sűrűsége 

112.8 atom/nm
2
) kétszerese szilíciuménak (49.9 atom/nm

2
). Így ha az összes szilícium 

el is reagál, a szén atomok fele akkor is elreagálatlan marad. Ha több és egyenletes el-

oszlású SiC-ot akarunk létrehozni, a szén réteg vastagságát felére kell csökkenteni. A 

2.ábra ezeken a rétegszerkezeten végzett besugárzások SiC mélységi eloszlásait mutatja 

be. Az argon behatolási mélysége erre a szerkezetre 42 nm, a xenoné pedig 57 nm. Lát-

hatjuk, hogy a SiC eloszlások igen változatosak, illetve egy 120 keV, 3 × 10
16 

Xe
+
/cm

2 

besugárzással mélységben kvázi folytonos eloszlást is el lehet érni. 
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2.ábra a. 0.5/1/3 × 10
16

 Ar
+
/cm

2 
és 1x10

16
Xe

+
/cm

2
 b. 3 × 10

16
Xe

+
/cm

2
 besugárzású 10-

20 minták AES mélységi profiljai 

 

A különböző besugárzási feltételekkel előállított SiC-ban gazdag rétegeken 

végzett korróziós teszt megmutatta, hogy a besugárzott minták korróziós sebessége 

nagyságrendekkel kisebb, mint a szilíciumé. Az AES-ből nyert információk és a korró-

ziós tulajdonságok kvantitatív összehasonlítása nem kézenfekvő, mivel a SiC eloszlá-

sok kezelése bonyolult. Így az ionkeverésben gyakran használt mennyiséggel, a felületi 

sűrűséggel (areal density) próbáltam jellemezni az eloszlásokat. Ez a mennyiség az 

adott elem mélység szerinti integrálásával számolható. Figyelembe kell venni azonban 

azt is, hogy AES mérések szerint 20% alatti SiC mennyiség nem tud ellenállni a korró-

ziónak és az eloszlások a nagy fluxusú xenon besugárzásokat kivéve nem folytonosak. 

Ezeknek megfelelően bevezettem a hatásos felületi sűrűség mennyiséget, mely a SiC 

eloszlás integrálja a 20% feletti koncentrációtól addig a koncentrációig, amíg az ismét 

20% alá nem csökken. A 3.ábra bemutatja a különböző besugárzásokhoz és rétegszer-

kezetekhez tartozó minták korróziós sebességét a SiC hatásos felületi mennyiségének 

függvényében, mely jellegzetes eloszlást mutat. Elmondhatjuk, hogy sikerült kapcsola-

tot találni az ionkeverés és a kémiai védőképesség között. 
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3.ábra A különböző besugárzásokhoz és rétegszerkezetekhez tartozó minták korróziós 

rátájának és SiC hatásos felületi mennyiségének kapcsolata, az illesztett görbe csak 

szemléltetésként szolgál 

3.2. Ionbesugárzás hatásainak leírása szimulációs úton 

Ha tudjuk a kívánt korróziós ellenálló képesség nagyságát akkor a 3.ábra segítségé-

vel meg tudjuk mondani, milyen hatásos SiC felületi mennyiséget kell létrehoznunk ion 

keveréssel a kívánt korróziós ellenálló képesség eléréséhez. Ezt lehet próbálgatásos 

alapon kísérletileg keresni, amely igencsak idő és pénz igényes. Felmerült tehát az, 

hogy próbáljuk leírni a keverési folyamatot elméleti úton is. Ehhez a TRIDYN szimu-

lációs programot használtam. A szimulációval korábban több anyagpár keveredését 

vizsgálták és hol jól
15

, hol rosszul
3 

 írta le az ionbombázás okozta keveredést. A korábbi 

vizsgálatok során azt találták, hogy szilícium és szén rétegek keveredését a program jól 

írja le.
14 

Kiszámolva az összes megvalósított besugárzás mélységi profilját, abból kiszámol-

va a SiC hatásos felületi sűrűség mennyiséget és a korróziós sebességek függvényében 

ábrázolva ezeket az értékeket, hasonló lefutású görbét kapunk, mint az Auger spektru-

mok esetében.(4.ábra) Ez jól mutatja, hogy gyors és olcsó szimulációs technikákat al-

                                                 
15

 Battistig, G.; Zolnai, Z.; Németh, A.; Panjan, P.; Menyhárd, M. Nanoscale SiC Production by 

Ballistic Ion Beam Mixing of C/Si Multilayer Structures. J. Phys. Appl. Phys. 2016, 49 (18), 

185303. https://doi.org/10.1088/0022-3727/49/18/185303. 
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kalmazva megvalósítható a korrózióálló rétegek tervezése és kiválthatók a drága kísér-

letek. 

 

4.ábra A korróziós sebesség a TRIDYN-ból számolt hatásos felületi sűrűség függvé-

nyében az összes mért adatra, normál és nagyított tengely, az illesztett görbe csak 

szemléltetésként szolgál 

3.3. Mintázat kialakítás 

Elmondható, hogy a SiC mintázatok és abból a 3D struktúrák kialakítása szobahő-

mérsékleten sikeres volt. A besugárzás hatására a vegyületképződés és a mintázat ki-

alakítása egy lépésben történt. AES mélységi profilírozással kimutattam, hogy a 

maszkkal nem védett besugárzott tartományban a SiC-ban gazdag tartomány létrejött.  

     A 3D struktúrák létrehozásának menetét a megértés érdekében az 5a .ábrán mutatom 

be. Az LB film illetve a litografikus rács segítségével kialakított 3D struktúrákról ké-

szült AFM képek az 5b és c ábrákon láthatók. Jól látszik, hogy a maszkok és a marási 

folyamatok változtatásával (marás HF/HNO3, mikrohullámú plazma) változatos struk-

túrák érhetők el. 
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5.ábra a. 3D struktúrák létrehozásának menete b. AFM kép az LB mintázott mintáról a 

maszk eltávolítása és HF/HNO3 oldatban, továbbá mikrohullámú plazmában történő 

marást követően c. AFM kép a ráccsal mintázott mintáról a maszk eltávolítása és két-

szer HF/HNO3 oldatban, továbbá egyszer mikrohullámú plazmában történő marást kö-

vetően 
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4. Tézisek 

T1. Si szeletre épített különböző vastagságú, darabszámú és sorrendű C/Si nanoréteg 

szerkezetek különböző besugárzási paraméterű (energia, fluencia, besugárzó ion) 

Ar
+
/Xe

+
 besugárzásával megmutattam, hogy a paraméterek és rétegszerkezet változta-

tásával a képződő SiC mélységi eloszlása hangolható [S1, S2]. 

T2. Megmutattam, hogy az általam alkalmazott legkisebb fluenciát  kapott minta korró-

ziós sebessége is nagyságrendekkel kisebb, mint a szilíciumé. Megmutattam, hogy ke-

vert rétegek korróziós ellenálló képessége nem a teljes keletkezett SiC mennyiségtől 

függ. Bevezettem egy új mennyiséget, a SiC hatásos felületi sűrűséget, amely viszont jó 

korrelációban van a kevert rétegek korróziós sebességével [S2]. 

T3. Megmutattam, hogy a TRIDYN szimuláció az áthelyezési (threshold) küszöbener-

gia helyes megválasztása esetén igen jól leírja a keveredési folyamatokat. Sikerült egy-

szerű szabályt alkotni, mely a SiC keletkezését írja le a kevert rétegben. Így a TRIDYN 

szimuláció alkalmassá vált a SiC hatásos felületi sűrűség számítására és ezáltal megva-

lósítható korrózióálló védőrétegek tervezése a rétegszerkezetek, ionok, ionenergiák és 

fluenciák széles tartományára [S3]. 

T4. Kidolgoztam egy eljárást nanoméretű 3D mintázat kialakítására, ami SiC és C vagy 

Si felületű elemekből áll. Megmutattam, hogy maszkot téve a Si/C rétegrendszerre  az 

ionbesugárzás szobahőmérsékleten SiC mintázatot hoz létre, azaz a vegyületképzés és 

mintázat kialakítás egy lépésben történik. Ez a 2D mintázat marási folyamatok (marás 

HF/HNO3, mikrohullámú plazma) alkalmazásával különböző 3D szerkezetté alakítható. 

A 3D szerkezetben SiC van az eredeti felületen és Si vagy C felületűek a mélyedések, 

amelyek átmérői és mélységei a rétegszerkezet és maszk méreteivel hangolhatók [S4]. 

 

5. Alkalmazási lehetőség 

Bízom benne, hogy a későbbiekben az általunk ismertetett SiC védőréteg előállítási 

módszert használni fogják MEMS/NEMS rendszerek védelmére. Érdemes lenne azt is 

megvizsgálni, hogy multirétegek keveredésével, lehet-e más potenciális védőréteget 

szobahőmérsékleten előállítani. 
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