
Ph.D. Tézisfüzet

Spin- és töltésdinamika új, alacsony
dimenziós anyagokban

MÁRKUS Bence Gábor

Témavezető:
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Előzmények

A modern társadalmak működéséhez elengedhetetlenné vált az új tech-
nológiák kiaknázása. Ezen technológiákat az anyagtudományi alap- és al-
kalmazott kutatások tették elérhetővé. Egy jó példa erre az alacsony hiba-
koncentrációjú (egy hiba egymilliárd atomra) szilícium előállítása, mely
lehetővé tette a modern félvezetőipari fejlesztéseket, ilyen mód számos
eszköz az átlagemberek számára (pl. számítógépek, mobiltelefonok, or-
vosi diagnosztikai eszközök) is elérhetővé vált. Ezen túl a szilárdtestek
alapvető jelenségeinek megértése (pl. az elektronok viselkedése) nem csak
tudástárunkat bővítette, de számos új alkalmazáshoz is vezetett, például a
szupravezető anyagok terén.

Bár a grafit már az ókor óta ismert, a különböző szén-alapú anyagok
még számos ismeretlen újdonságot rejtenek, melynek oka a szén atomok
azon különlegessége, hogy számos fajta kémiai kötést képesek létesíte-
ni. Ilyen módon a szén nem csak az élet alapvető feltétele, de sokfajta
szilárdtest-fizikai rendszer alapjai is, melyek vizsgálata a jelen dolgozat
tárgya.

Az alacsony dimenziós anyagok aranykora a szén "nulla" dimenzi-
ós allotrop módosulatának, a C60 fullerénnek a felfedezésével kezdődött
1985-ben Kroto és társai munkássága nyomán [1]. Ez az új, a Földön
természetes módon nem előforduló módosulat felfedezése hatalmas tudo-
mányos figyelmet kapott. Egy molekula, amely 60 szénatomból épül fel
nem csak papíron érdekes, de számos további tudományos eredményhez
vezetett. Amint kiderült, ezek a molekulák nem csak önállóan léteznek, de
stabil szilárdtestbe tudnak rendeződni, valamint képesek polimerkötések
kialakítására is. Alkáli fémekkel történő módosítással pedig fémes, vagy
akár szupravezető tulajdonsággal (pl. Rb3C60 [2]) is bírhatnak. Napja-
ink legkecsegtetőbb alkalmazási lehetősége, hogy készíthető belőle olyan
kvantumbit, amely egyetlen molekulát tartalmaz [3].

A következő áttörést 1991 hozta el, amikor Iijima felfedezte a többfalú
szén nanocsöveket [4]. Mindössze 2 év elteltével, a kutatóknak sikerült
egyfalú szénnanocsöveket is előállítaniuk [5, 6]. A fizikai tulajdonságo-
kat tekintve az anyag egydimenziósan viselkedik, melyet a sávszerkezete
is tükröz [7] és az optikai spektrumban megfigyelt Van Hove szingula-
ritások is alátámasztanak [8]. Továbbá kvantumos, ballisztikus vezetési
tulajdonságok [9–11] és a Luttinger-folyadék fázis jelenléte [12] is az egy
dimenziós jelleget hangsúlyozza. Egy további említésre méltó jelenség
ezen anyagok erősen anizotrop hővezetése [13]. Alkalmazások tekinteté-
ben a legígéretesebbek a gázdetektálás [14], hajlítható elektronikai eszkö-
zök [15], valamint energiatárolás [16].
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A második dimenzióba való továbblépést Geim és Novoselov érte el
2004-ben a grafén felfedezésével [17]. A szén atomok méhsejtrácsba ren-
deződött variánsa épp annyira érdekes, mint a korábban említettek. A
zérus effektív tömegű Dirac-fermion kvázirészecskék Dirac kúpok körü-
li jelenléte [18] és a szoba hőmérsékleten is megfigyelt kvantumos Hall-
effektus [19] csak kettő, a számos megfigyelt érdekes fizikai jelenségből.
Nemrégiben a topologikus viselkedéssel és egy mágikus szögben elforga-
tott kétrétegű grafénben felfedezett szupravezetéssel hívta fel a figyelmet
[20, 21]. Az alkalmazások széles körét sorolhatjuk, a spintronikától [22–
24] és kvantuminformatikától [25] kezdve, az energiatároláson [26, 27] és
gyűjtésen át [28], a gázérzékelésen [29] és a rugalmas kijelzőkön [30, 31]
keresztül, egészen a fénykibocsátó eszközökig [32]. Továbbá, egy közel-
múltbeli tanulmány szerint a hulladék újrahasznosításban is fontos szerep-
hez juthat [33].

Sajnálatos módon, a harmadik dimenzió kilóg a történelmi sorrendből,
hiszen a grafit már az ókori görögök idején is ismert volt. A grafit ese-
tén sokan meg vannak győződve, hogy egy teljesen ismert anyag, ám ez
korántsem igaz. Erre egy jó példa a g-faktorban és a spinrelaxációs idő-
ben megfigyelt, és a hagyományos Elliott–Yafet-elmélettel [34, 35] nem
megmagyarázhatóan magas anizotrópia és anomális hőmérsékletfüggés.

Mindezek mellett a korábban említett összes anyagnak komoly hatá-
sa volt a szerves kémiára. A különböző, alacsony dimenziós szénalapú
anyagok módosítása, interkalációja (adalékolása) és funkcionalizációja ki-
emelkedő fontosságú. A számos lehetőség közül a lítiummal és nátrium-
mal való adalékolás a leginkább említésre méltó, hiszen a lítiumalapú ener-
giatároló eszközökre való igény az utóbbi években erősen fokozódott. A
nátrium alapú akkumulátorok is egyre ígéretesebbnek bizonyulnak [36–
40], ráadásul nátrium sokkal nagyobb mennyiségben áll rendelkezésre a
Földön.

Ahogy közeledünk a Moore-törvény letöréséhez, egyre több tudós
és mérnök kezd el a hagyományos Turing–von Neumann számítógép-
architektúra felől a spintronika és a kvantuminformatika felé fordulni.
Ezekben az új architektúrákban az elektron töltése helyett annak spinjével
(belső impulzusmomentum) történik a bitállapot megváltoztatása. Ennek
oka, hogy míg az elektron impulzusa két ütközés között csupán τ ∼ 10−12

másodpercig marad meg, addig a spinje sokkal gyengébben hat kölcsön
a környezetével. Az így kapott spinrelaxációs idő még nem teljesen ide-
ális esetben is τs ∼ 10−8 másodperc nagyságrendű, de akár több mikro-
szekundum is lehet. Egy egyszerű diffúziós modellt felételezve ez 100
µm diffúziós hosszat jelent, mely elegendő egy spintronikai elven működő
chip konstrukciójához. Spintronikában hagyományos bináris reprezentá-
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ciót használunk, ahol egy bit értéke 0 vagy 1 lehet, de egy spintranzisz-
torban ("SFET") a spinek beállásával szabályozzuk az átfolyó áram nagy-
ságát. A módszer nagyon hasonló ahhoz, ahogy a modern merevleme-
zek működnek, azaz az óriás mágneses ellenállás (GMR) elvéhez. Az
SFET működése és koncepciója megtalálható a [41] publikációban. Ez-
zel szemben a kvantuminformatikában összefonódott állapotok valósulnak
meg: |ψ〉 = α |0〉+ β |1〉, ahol |α|2 + |β |2 = 1 és α,β ∈ C. Ezen új ar-
chitektúra új számítási műveleteket és új anyagokat igényel működéséhez.
2020-ban elmondhatjuk, hogy a kvantumkor hajnalán vagyunk, hiszen a
Google nemrégiben sikeresen elérte a "kvantum áttörést" egy működőké-
pes 53 kvantumbites chip segítségével [42].

Célkitűzések
Kutatásomat számos nyitott kérdés motiválta. A különböző allotropok

alkáli atomokkal való módosulatai további vizsgálatokra szorultak, mint
például, milyen töltésdinamika van a Li4C60 szuperionos fullerénben? Mi
az elektronikus vezetési tag eredete? Lehetséges-e grafént nagy mennyi-
ségben előállítani elfogadható minőségben? Lehetséges-e az exfoliált gra-
fént alkáli fémekkel interkalálni? Mik lesznek az így kapott anyagok fi-
zikai tulajdonságai? Lehetséges-e Raman spektroszkópia és káliummal
való interkalációval meghatározni az anyagban található legnagyobb réteg-
számot? Elegendően nagy-e a spinrelaxációs idő ezen anyagokban, hogy
spintronikai alkalmazásokba kerüljenek? Hol található a Fermi-energia
ezen anyagokban?

Munkám során ezekre a kérdésekre szerettem volna választ adni. Vizs-
gáltam a szuperionos Li4C60 vezetőképességét a mikrohullámú tartomány-
ban. Infravörös spektroszkópia és magas frekvenciás ESR (HF-ESR) mé-
résekkel kiegészítve arra a következetesre jutottam, hogy az anyagban
mind az elektronok, mind a lítium ionok hozzájárulnak a vezetőképesség-
hez a polimer fázisban. A vezetőképességet 125 K alatt a hibahelyek miatt
jelenlévő, alacsony koncentrációjú, alagutazó elektronok dominálják. Ezt
a HF-ESR eredmények is alátámasztják. Ezen kívül megfigyeltem a poli-
merkötések reverzibilis felbomlását 410 K felett.

Továbbfejlesztettem a folyékony ammóniás dópolási módszert, hogy
káliummal dópolt egyfalú szénnanocsöveket (SWCNT) állítsak elő. Az
így kapott mintákat összehasonlítottuk a gőzfázisú előkészítésben kapott
mintákkal. Mindkét fajta mintában jelentős töltésátvitelt figyeltem meg,
de az ammóniás módszerrel előállított minta esetén a dópolás teljesebbnek
bizonyult Raman-spektroszkópia mérések alapján. ESR mérésekben egy
új, úgynevezett Dyson-i jelalakot követő vonalat figyeltem meg, mely a
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vezetési elektronok jelenlétére utal és hogy az anyag Fermi-folyadékként
viselkedik. Hőmérsékletfüggő mérések segítségével bizonyítottuk, hogy
a minták fémesen viselkednek, valamint meghatároztuk az állapotsűrűsé-
get. Ebben a tekintetben az anyag jól modellezi a feszültség alá helyezett
grafént. Ezen kívül készítettem in situ ellenállásmérést is, mely során az
ellenállás folyamatos követésében megfigyelhető a félvezető-fém átalaku-
lás.

Vizsgáltam a három, különböző mechanikai megmunkálással készült
folyadék fázisban exfoliált grafén rezgési tulajdonságait. Az így kapott
Raman-spektroszkópiai eredményeket felhasználva azonosítottam, hogy
az ultrahangos készítés biztosítja a legjobb minőséget. Ezt ESR mérések
segítségével is igazoltam. Ezt követően in situ Raman-spektroszkópiával
vizsgáltam a káliummal való érintkezés hatását. Egy kettéhasadt G módust
figyeltem meg a köztes lépésekben, míg a végső interkalációs lépésben egy
Cz és egy széles Breit–Wigner–Fano (BWF) módust figyeltem meg. Mind-
két módus a sikeres interkalációról tanúskodik, valamint az elektronok át-
vitelét a hatszöges szénrácsra. A G és 2D módusok köztes lépésekben való
vizsgálatával felállítottam egy modellt, hogy az anyag milyen lépésekben
válik töltötté. Ez alapján javasoltam egy protokollt, melyben kizárólag
Raman-spektroszkópia használatával, káliummal való dópolás során ho-
gyan határozható meg a legnagyobb rétegszám egy párrétegű grafén min-
tában.

Optimizáltam a folyékony ammóniás módszert a párrétegű grafén ese-
tére, hogy lítiummal és nátriummal tudjam dópolni. A készített minták szí-
ne jelentősen eltér a kiinduló anyagétól, és a Raman-spektrumok is sikeres
töltésátvitelről árulkodnak. Termodinamikai megfontolások segítségével
arra jutottam, hogy a nátrium szelektíven csak az egyrétegű grafén szem-
cséket dópolja. A mintákat ESR méréseknek alávetve megerősítettem az új
vezetési elektronok jelenlétét, melyek állapotsűrűségét is meghatároztam
a Pauli-szuszceptibilitásukból. További számolásokból azt kaptam, hogy
a Fermi-energia mintegy 1 elektronvolttal el van tolódva mindkét anyag-
ban. Az ESR vonalszélességből meghatároztam a spinrelaxációs időt és
azt találtam, hogy az nagyságrendileg 10 ns, mely elegendő a spintronikai
alkalmazásokhoz.

Új tudományos eredmények
1. Vizsgáltam a Li4C60 szuperionos fullerid elektromos és ionos veze-

tőképességét. Mikrohullámú ellenállásmérést végeztem egy széles,
40− 530 kelvines hőmérsékleti tartományban, melyhez egy csepp-
folyós héliummal hűtött és egy nitrogénnel hűtött/fűtött mérési el-
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rendezést használtam. Megfigyeltem a polimer-monomer fázisát-
alakulást 410 K-en, valamint megfigyeltem, hogy alacsony hőmér-
sékleten mind a lítium ionok, mind az elektronok hozzájárulnak a
vezetőképességhez. Korábbi eredményekkel egyezően azt tapasztal-
tam, hogy a lítium-ionok mozgása 125 K-en kifagy. Mindkét töltés-
hordozófajtára meghatároztam az aktiválási energiájukat. Nagyterű
ESR, 7Li NMR és kaloriméteres mérések eredményeit felhasználva
arra a következtetésre jutottam, hogy az elektronikus vezetési tag a
kis mértékben jelenlévő, töltött hibahelyektől származik. Bizonyí-
tottam továbbá, hogy a monomer fázis vezetőképessége jelentősen
magasabb, mint a polimerfázisé. Az eredményeket a [T1] jelzésű
publikációban közöltük.

2. Folyékony ammóniás módszer segítségével káliummal dópolt egy-
falú szénnanocsöveket állítottam elő. Raman-spektroszkópia méré-
sek analízise során azt találtam, hogy a csövek erősen töltötté vál-
nak, fémes viselkedést mutatnak, melyeket a széles Fano-módus je-
lenlétéből állapítottam meg. Szobahőmérsékletű ESR méréseket vé-
geztem és egy új, a vezetési elektronokhoz tartozó vonalat figyel-
tem meg. A fémes viselkedés további alátámasztására mikrohullá-
mú ellenállásmérést végeztem a mintákon és megállapítottam, hogy
az anyag fémesen viselkedik. A félvezető-fém átalakulást dópolás
hastátására in situ ellenállásméréssel folyamatosan is nyomon kö-
vettem. Az eredményeket a [T2, T3] jelzésű publikációkban közöl-
tük.

3. Különböző mechanikai megmunkálással készített kémiailag
exfoliált párrétegű grafén mintákat vizsgáltam Raman- és ESR-
spektroszkópiával, valamint mikrohullámú ellenállásméréssel.
Megfigyeltem, hogy a minták rezgési spektruma számottevően eltér
a kiindulási grafit portól. A Raman-spektrumban megfigyeltem a
szokásos D, G és 2D módusokat. A G módus nincs felhasadva az
anyagokban, viszont a 2D igen. Utóbbiból arra következtettem,
hogy az anyag egy- és párrétegű grafént is tartalmaz, melyet
AFM mérések is megerősítettek. ESR mérések végzése során azt
tapasztaltam, hogy a mintában találhatóak töltéshordozók, melyek
g-faktora nagyobb, mint a szabad elektroné, így gyenge lyuk típusú
vezető jelleget mutatnak, melyet vélhetően a maradék oldószer
okoz. Mikrohullámú ellenállásmérés során arra jutottam, hogy a
mikrohullámú veszteséget leginkább a szemcseméret határozza
meg. Minden vizsgálati módszert figyelembe véve azt a megál-
lapítást tettem, hogy az ultrahangos megmunkálás eredményezi a
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legjobb minőséget. Az eredményeket a [T4] jelzésű publikációban
közöltük.

4. In situ interkalációs vizsgálatot végeztem káliummal a párrétegű
grafén mintákon és a Raman-spektrum jelentős változását figyeltem
meg. Az első lépésekben megfigyeltem a G-módus felhasadását, va-
lamint a dublett 2D módust. Feljegyeztem a D módus gyors eltűné-
sét dópolás hatására. A teljesen interkalált mintában megfigyeltem
a Cz módust, valamint egy Fano-módust 1505 cm−1-nél. Ezen két
módus jelenlétéből arra a következtetésre jutottam, hogy a kálium-
atomokból kialakult egy rendezett rács, valamint, hogy a párrétegű
grafén töltötté vált. Kiszámoltam az elektron-fonon csatolást és azt
találtam, hogy a töltésátvitel magasabb, mint a káliummal dópolt
grafit esetén. A köztes lépésekben, a G és 2D módus analízise segít-
ségével felállítottam egy modellt, hogy egy többréteget is tartalmazó
keverék anyag hogy interkalálódik. Ezen tapasztalatokat felhasznál-
va javasoltam egy eljárást a legnagyobb rétegszám meghatározására.
Az eredményeket a [T5] jelzésű publikációban közöltük.

5. Alkalmaztam és optimizáltam a folyékony ammóniás dópolási mód-
szert a párrétegű grafén esetére. Vizsgáltam a lehetséges mellékre-
akciókat és sikerült ezen utakat felfüggeszteni az előállítás során.
Utóbbit az alkáli amidokra és imidekre jellemző Raman- és ESR-
spektrumbeli csúcsok hiánya igazolta. A kifejlesztett módszert a
[T6] jelzésű publikáció tartalmazza. A módszer segítségével sike-
resen állítottam elő lítium és nátriummal interkalált párrétegű gra-
fént. Az interkaláció sikerességét optikai mikroszkóp és Raman-
spektroszkópia segítségével igazoltam. A Raman-spektrum alap-
ján megállapítottam, hogy a töltésátvitel számottevő, melyet egy, a
G módus helyén lévő Fano-módus jelez. Az spektrumok analízi-
se során meghatároztam az elektron-fonon csatolási állandót, mely-
nek nagysága arányos az átvitt töltés mennyiségével és megállapí-
tottam, hogy ez a LiC6 grafittal összemérhető. Mivel a grafit nát-
riummal nem képez stabil rendszert (normál körülmények között),
arra a következtetésre jutottam, hogy kizárólag az egyrétegű grafén
szemcsék interkalálódnak és a módszer alkalmas annak meghatá-
rozására, hogy a mintában található-e egyrétegű grafén. A töltés-
átvitelt ESR mérések segítségével is igazoltam. Hőmérsékletfüggő
méréseket végeztem annak érdekében, hogy megmutassam, hogy a
vizsgált rendszerekben található Pauli-szuszceptibilitást követő, mo-
bilis elektron. Egy egyszerű modell segítségével megbecsültem az
állapotsűrűséget és a Fermi-energia eltolódását mindkét anyagban.
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Az utóbbi értékre 1.1 eV-ot találtam, ami nagyobb, mint a LiC6-
ban megfigyelt érték. Az ESR vonalszélességből kiszámoltam a
spinrelaxációs időket és azt találtam, hogy a kapott érték átlago-
san egy nagyságrenddel magasabb, mint a grafénen végzett mérések,
ezért elmondhatjuk, hogy ezen rendszerek ultrahosszú spin relaxáci-
ós idővel rendelkeznek. Eredményeim alapján ezen anyagok alkal-
masak lehetnek spintronikai vagy energia tárolási alkalmazásokra.
Az eredményeket a [T7] jelzésű publikációban közöltük.
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