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Rövidítések jegyzéke
AFM

Atomerő-mikroszkóp (Atomic Force Microscope)

CCD

Töltés-csatolt eszköz, fényérzékeny dióda (Charge-Coupled Device)

CVD

Kémiai gőzfázisú leválasztás (Chemical Vapor Deposition)

FWHM

Félértékszélesség (Full Width at Half Maximum)

HOPG

Erősen orientált pirolitikus grafit (Highly Oriented Pyrolytic Graphite)

LDOS

Lokális állapotsűrűség (Local Density of States)

NP

Nanorészecske (Nanoparticle)

PDMS

Dimetil-polisziloxán

PMMA

Poli(metil-metakrilát)

RMS

Négyzetes középérték (Root Mean Square)

SPM

Pásztázószondás mikroszkóp (Scanning Probe Microscopy)

STM

Pásztázó alagútmikroszkóp (Scanning Tunneling Microscope)

STS

Pásztázó alagút-spektroszkópia (Scanning Tunneling Spectroscopy)

TRT

Hőre oldó ragasztófólia (Thermal release tape)

UHV

Ultranagy vákuum (Ultra-high vacuum)

vdW

Johannes Diderik van der Waals, Nobel-díjas holland fizikusról elnevezett:
vdW-erő, vdW-kölcsönhatás, vdW-anyag stb.
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Bevezetés
A Nobel-díjas Richard Feynman 1959 decemberében az Amerikai Fizikai Társaság előtt
elmondott There's Plenty of Room at the Bottom: An Invitation to Enter a New Field of Physics
című beszédét tekintik a nanotechnológia születésének, amelyben a következőket mondta az
atomok vagy atomilag vékony rétegek tervezéséről: [1]
“What could we do with layered structures with just the right layers? […] I can't see exactly
what would happen, but I can hardly doubt that when we have some control of the arrangement
of things on a small scale we will get an enormously greater range of possible properties that
substances can have, and of different things that we can do.”
Saját fordításban:
„Mit érhetünk el helyesen megválasztott rétegekből álló rétegelt szerkezetekkel? […] Nem
látom tisztán, de nincs kétségem, hogy ha valamennyire kontrollálni tudjuk kis méretekben a
dolgok elrendeződését, azt fogjuk tapasztalni, hogy az elérhető lehetséges anyagi tulajdonságok
és így a megvalósítható eszközök köre mérhetetlenül szélesebb.”
Ennek a víziónak a megvalósíthatóságában nagy előrelépést jelentett az egyetlen atomi
réteggel rendelkező, valódi kétdimenziós anyag, a grafén, első sikeres izolálása 2004-ben [2].
Mind a tudományos közösség, mind az ipari felhasználók nagy lehetőséget látnak a grafénban,
annak rendkívüli tulajdonságainak köszönhetően. Nemcsak újszerű kísérletek ideális építőköve
és eddig nem megfigyelhető jelenségek, mint az anomális kvantum Hall-effektus [3] vagy a
Klein-paradoxon [4] terepe, hanem számos kiaknázható, ígéretes tulajdonsággal, ill.
alkalmazással is kecsegtet, mint a nagyfokú rugalmasság melletti mechanikai erősség [5] vagy
a szobahőmérsékleten is magas töltéshordozó mobilitás [6]. Azóta a grafént számos más atomi
vékonyságú anyag követte, amelyeket akár egymással, akár egyéb anyagokkal is
kombinálhatunk, ill. rétegelt hibrid szerkezeteket hozhatunk létre. Elmondható, hogy így ez az
az áttörés, amely 40 évvel a fent idézett előadás elhangzása után a fizika, ill. az anyagtudomány
egy egészen új területét nyitotta meg [7].
Régóta tudjuk, hogy a fém nanorészecskék a tömbi anyagétól eltérő, különleges
tulajdonságokkal rendelkezhetnek. Híres példája a nanorészecskék különleges optikai,
plazmonikus tulajdonságainak a 4. században készített Lükurgosz-kupa, amely a benne lévő
arany nanoszemcsék zöld szín körüli tartományban fellépő erős plazmonikus elnyelésének
köszönhetően szemből megvilágítva zöld, áteresztett fényben piros színű [9–10]. Magyar
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vonatkozásban Zsigmondy Richárd munkásságát említeném, akit az arany nanorészecske alapú
kolloidok vizsgálata, azok üveggyártásban használható optikai tulajdonságai, ill. az általa
alkotott ultramikroszkóp segítségével a nanorészecskék első közvetlen megfigyeléséért
1925-ben kémiai Nobel-díjjal jutalmaztak [11]. A fém nanorészecskék különleges optikai
tulajdonságai, mint például a közeltérben rendkívül nagy plazmonikus erősítés, nemcsak színek
előállítására, hanem akár egy adott frekvenciájú elektromágneses sugárzás, lézer rendkívüli
(akár 109–1011 nagyságrendű) felerősítésére és azon keresztül akár egyetlen molekulára is
érzékeny szenzorok megalkotására is alkalmas lehet [12]. Ezenkívül, fém nanorészecskéket
használhatunk különböző biológiai vagy orvosi alkalmazásoknál, például fototermikus sejtölő
vagy gyógyszer célba juttató eszközként [13], katalizátorként [14] vagy akár optikai csipeszként
[15]. A fém és félvezető nanoszemcsék kutatása ma is egy igen aktív terület, rendkívül
szerteágazó, megvalósult és ígéretes jövőbeni lehetőségekkel.
Ha a grafént a szintén különleges tulajdonságokkal rendelkező fém nanorészecskékkel
hozzuk kapcsolatba, ill. kontrolláltan hozunk létre belőlük hibrid nanoszerkezeteket, akkor a
kölcsönhatásnak köszönhetően további, eddig nem tapasztalt jelenségeket, későbbiekben
kiaknázható tulajdonságokat várhatunk. A grafén ezekben a rendszerekben többek között
elektromosan vezető mátrix-anyagként, korrózióvédő vagy mechanikailag összetartó
bevonatként, vagy akár a biokompatibilitást elősegítő elemként vehet részt [16–19].
Ugyanakkor a grafén tulajdonságait is hangolhatjuk a nanorészecskékkel, például a dópolását
változtatva [20], a grafénban lévő mechanikai feszültséget hangolva [21] vagy a közelségi
hatásnak köszönhetően akár szupravezető fázissal is felruházva [22]. Véleményem szerint a
fém nanorészecskékből és grafénból létrehozható hibrid szerkezetek tanulmányozása azon
kutatási témák egyike, amely segíthet előrelépni a Feynman által felvázolt lehetőségek felé. Ez
egy sokat ígérő kutatási irány, ahol különböző célok lehetnek az atomi alapoktól tervezett
anyagi tulajdonságok, ill. az azokkal megvalósítható jövőbeli eszközök terén.
Doktori munkám célkitűzése grafénból és különböző fém nanorészecskékből álló hibrid
szerkezetek előállítása, valamint ezek tulajdonságainak vizsgálata. A grafén–fém kölcsönhatás
szempontjából fontos feltérképezni, hogy a különböző morfológiájú, elektron-, ill.
kristályszerkezetű fémrészecskék hogyan befolyásolják a grafén tulajdonságait, milyen
elektrosztatikus dópolást, mechanikai feszültséget vagy elektronszerkezeti változásokat
okoznak. Különböző hordozókra párologtatott fém vékonyrétegeket fedtem be grafénnal, majd
hőkezeltem, és pásztázószondás módszerekkel vizsgáltam a kialakított struktúrákat. A
párologtatott rétegekből kialakuló változatos morfológiájú fémrészecskéket a grafén részben
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leköveti, részben áthidalja, vagy felettük buborékot képez. Emellett a grafén fedőréteg
mechanikailag rögzíti, ill. kémiailag megvédi a fémszemcséket, így kedvező körülményeket
biztosít a célkitűzéseknek megfelelő vizsgálatok elvégzéséhez.
A disszertáció első és második fejezetében rövid irodalmi áttekintéssel bemutatom a grafén,
ill. a fém nanorészecskék releváns tulajdonságait. A harmadik fejezetben ismertetem a doktori
munkám során használt mérési módszerek alapjait, továbbá hogy a vizsgált anyagok mely
tulajdonságait ismerhetjük meg segítségükkel.
Saját eredményeim négy téma köré csoportosulnak:
-

Elsőként a nanoméretű anyagok pásztázószondás mérésének értelmezése szempontjából
alapvető

fontosságú

mechanikai

erők

hatását

vizsgáltam,

aranyrészecskéken

felfüggesztett, egyetlen atom vékony – így rendkívül érzékeny – grafénmembránon.
-

A hibrid szerkezet morfológiáját, kristályszerkezetét és ezzel összefüggésben
elektronszerkezetét

is

befolyásoló

hőkezelés

hatását

vizsgáltam

grafén-

aranynanorészecske rendszerekben.
-

Grafén-aranynanorészecske hibrid szerkezet lokális, lézeres hőkezelése során vizsgáltam
a grafénban kialakuló mechanikai feszültséget és dópolást, valamint a grafén lézeres
besugárzással szembeni ellenálló képességét.

-

Grafénnal fedett ón és ón-oxid nanorészecskéket vizsgáltam. Teszteltem a grafén azon
képességét, hogy mennyire képes megvédeni a letakart ónszemcséket a spontán
oxidációtól. Ón-oxid esetén megmértem a nanorészecskék tiltott sávját.
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1. A grafén
A grafén a szén nanoszerkezetek családjának legújabb tagja. A jól ismert 3 dimenziós
gyémánt és grafit mellett, az 1 dimenziós szén nanocsövek és a 0 dimenziós fullerének után, az
egyetlen atomi réteg vastag, 2 dimenziós grafénnal egészült ki a sorozat. Ezek a szerkezetek
kizárólag szénatomokból épülnek fel, mégis, mint azt a grafit és a gyémánt példáján láthatjuk,
tulajdonságaikban gyökeresen eltérhetnek – ennek oka a szénatomok eltérő kapcsolódási
rendje. A gyémántban minden szénatom 4 másik szénatommal alakít ki kovalens kötést, míg a
többi struktúra esetén az első szomszédok száma 3. Az előbbi esetben sp3, míg az utóbbiak
esetén sp2 hibridizációnak nevezzük a kialakult kapcsolódási rendet. A grafén már első sikeres
előállítása előtt is fontos kiinduló modellje volt az elméleti számításoknak [23–24]. Ez egyszerű
szerkezetével, illetve azzal is magyarázható, hogy grafénból a többi sp2-es szerkezet is
előállítható (1. ábra), így azok több fizikai tulajdonságát is a közös kötési rendből
származtathatjuk.

1. ábra. A grafén alapját képezi más szén nanoszerkezeteknek [25]
balról jobbra: fullerén, szén nanocsövek, grafit

Mint a bevezetőben említettem, a grafén számos kiemelkedő fizikai tulajdonsággal
rendelkezik. Mechanikai tulajdonságait jól jellemzi, hogy atomerő-mikroszkópos mérések
alapján Young-modulusa az 1 TPa-t, míg szakítószilárdsága a 130 GPa-t is eléri, ez utóbbi 200szor nagyobb az acél hasonló értékénél, és emellett több, mint 10%-os megnyúlást is képes
elviselni [5]. A grafén optikai tulajdonságai hasonlóan ígéretesek, ugyanis mindössze a ráeső
fény 2,3%-át nyeli el, ráadásul a teljes optikai spektrumban hullámhossz-függetlenül azonos
mértékben [26]. Hővezetési képessége felülmúlhatja a rézét [27]. Különlegesen tiszta
mintákban a grafénban lévő töltéshordozók mobilitása megközelítheti a fononszórások által
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meghatározott maximum értéket: szobahőmérsékleten 1,5-2∙105 cm2/(V∙s); alacsony
hőmérsékleten néhányszor 106 cm2/(V∙s) [6, 28–30]. Ezen kimagasló tulajdonságok
összességében rendkívül sok alkalmazással kecsegtetnek, például a nagyfrekvenciás
elektronika területén. A grafén különleges tulajdonságait felépítésének, ill. sávszerkezetének
köszönheti, így a következőkben ezeket tekintem át röviden.

1.1. A grafén felépítése
A grafénban a szénatomok méhsejtrács-szerűen helyezkednek el (amely nem Bravais-rács),
azaz egy kétatomos bázissal rendelkező háromszögrácson.

2. ábra. A grafén rácsszerkezete és Brillouin-zónájának nevezetes pontjai [31]

A 2. ábrán különböző színnel van jelölve az elemi cella két szénatomja (A és B), a1 ill. a2
jelöli a lehetséges rácsvektorokat, δ pedig az első szomszédok irányába mutató vektort. Az ábra
jobb oldalán látható a grafén első Brillouin-zónája és annak nevezetes pontjai. A 2. ábrán
látható, hogy a hatszöges rácsban az egyes szénatomok 3 másik szénatommal alakítanak ki erős
kovalens kötést. Ez az úgynevezett sp2 hibridizáció, amelyben a szén négy – külső héjon lévő –
elektronja közül három vesz részt, egy elektron az s pályáról, míg kettő a p pályáról. A síkbeli
leíráshoz rendszerint a |2𝑠𝑠 >, |2𝑝𝑝𝑥𝑥 > és a |2𝑝𝑝𝑦𝑦 > elektronokat választjuk. Ezek igen erős σkötést alakítanak ki, melynek hossza 1,42 Å, az egyszeres (C-C) és a kétszeres (C=C)

kötéshossz átlaga [32]. A harmadik p pályán lévő (|2𝑝𝑝𝑧𝑧 >) elektron delokalizált és ez alakítja
ki a grafén alacsony energiás sávszerkezetét, amit később tárgyalok.

A fenti rácsszerkezet a grafit egyetlen síkjának is tekinthető és bizonyos szempontból
meglepő, hogy egyetlen atomi vékonyságú kétdimenziós réteg önállóan is fennmaradhat. A
klasszikus fizika szabályai szerint tisztán 2 dimenziós (2D) anyagot nem lehetséges előállítani,
mivel termodinamikailag instabil, azaz bármely véges hőmérsékleten a síkra merőleges
fluktuációk összemérhetőek lesznek az atomi távolságokkal így a rács feldarabolódásához,
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végső soron széteséséhez vezetnek [33]. Éppen ezért az atomi rétegeket csak nagyobb,
háromdimenziós anyagok részeként tekintették (pl. grafit), hogy csak hordozóval alátámasztva
lehetnek stabilak. Azonban kísérletileg is bebizonyították, hogy a felfüggesztett grafén is stabil
marad még szobahőmérsékleten is [34]. Az ellentmondás feloldása az, hogy nem nulla
hőmérsékleten a véges méretű kristályokat a síkra merőleges fodrozódásuk stabilizálja [35].
Mint fentebb említettem, a grafénban a szénatomok közötti kötési távolság mindössze
1,42 Å, miközben a szénatomok van der Waals-sugara 1,1 Å [36]. Ebből a két adatból
következik, ahogy a 3. ábrán is látható, hogy a szénatomok nagyon szoros illeszkedése miatt a
grafén szinte minden anyag számára áthatolhatatlan membránt alkot. Még az egyedi He atomok
sem képesek ezen az egy atom vastagságú válaszfalon átférni. A grafén ezen tulajdonsága
előnyös lehet például védőbevonatok készítésénél, de nanopórusok nyitásával elérhető, hogy
bizonyos atomok/molekulák számára a grafén átjárható, míg mások számára áthatolhatatlan
legyen. Ez a tulajdonsága felhasználható fémek korrózióvédelmére vagy ultragyors gázatomszelekcióra [19, 36–37].

3. ábra. C–C kötéstávolság és a szén vdW-sugara [36] nyomán

Érdemes megemlíteni, hogy egyetlen, a környező molekulák számára áthatolhatatlan
réteggel lefedve egy anyagot olyan egyszerű anyagtudományi problémák is új nézőpontból,
atomi szintű megközelítésből vizsgálhatóak, mint pl. a súrlódás vagy a nedvesítés [38–39].
James Hone és munkatársai 2008-ban megmérték a grafén fontosabb rugalmassági
tulajdonságait, mint a Young-modulus és szakítószilárdság [5]. Egyetlen atomi réteg grafént
helyeztek olyan hordozóra, amelyen előre kör alakú lyukakat készítettek, így felfüggesztett,
önhordó membránt hoztak létre. Atomerő-mikroszkópia (AFM) segítségével mérték a grafén
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megnyúlását a membrán közepén (4c. ábra) és azt találták, hogy rugalmas membránként
viselkedett a kísérlet során.

4. ábra. Lee et al. kísérlete a grafén rugalmas tulajdonságainak meghatározására [5]. Különböző átmérőjű
kör alakú lyukak felett felfüggesztett grafén (A) pásztázó elektronmikroszkópos, ill. (B) AFM felvétele.
(C) AFM tűvel végzett benyomási kísérletek vázlatos rajza. (D) AFM felvétel egy átszakított membránról

Az atomerő-mikroszkópot gyémánt tűvel használták és a membrán függőleges lesüllyedését
mérték a ráadott mechanikai feszültség (erő) függvényében. Ebből számolták a membrán
kétdimenziós rugalmas merevségét, E2D = 340±50 N/m és maximális terhelhetőségét,
σ2D = 42±4 N/m. Ezeket átszámolva a grafén effektív vastagságával kapták a 3D-s anyagra
vonatkoztatható értékeket: így a grafén Young-modulusa E = 1,0±0,1 TPa-nak, míg
szakítószilárdsága σ = 130±10 GPa-nak adódik. Ezek alapján nevezték a grafént „a legerősebb
valaha mért anyagnak”. Látható, hogy a grafén önmagában is igen nagy megnyújtást képes
rugalmasan elviselni, de egyrétegű grafénból létrehozható olyan, a japán „kirigami” által
inspirált rendszer is, amely akár a kezdeti állapotának 240%-ára is húzható [40].
A grafén, egyedülálló mechanikai tulajdonságai miatt, felhasználható különböző kompozit
anyagok alkotóelemeként [41–42], így például kerámiákhoz adagolva [43]. Az egyetlen atomi
réteg vastagságú grafén szabadon álló membránként használható érzékeny nanoelektromechanikai rezonátorként [44] vagy akár egy molekulára is érzékeny tömegmérő
szenzorként [45].
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1.2. A grafén sávszerkezete
Az 1. ábrán látható módon a grafén alapját képezi a többi sp2 szerkezetű szénszerkezetnek,
ezért a sávszerkezetét már évtizedekkel az előállítása előtt – akkor még csak modellként
tekintve – kiszámolta Philip R. Wallace, aki 1947-es munkájában már egyedülálló
tulajdonságokra hívta fel a figyelmet [23]. Ebben az alfejezetben Stephanie Reich és
munkatársai munkáját [24], ill. Cserti József oktatási anyagát [46] követve, röviden
összefoglalom a grafén sávszerkezet kiszámításának alapjait és néhány fontosabb
következményét. A grafén sávszerkezetének egyszerű kiszámítása Egyetemünkön két
kurzusnak is témája, így a fenti két részletes anyag mellett azokból is további információk
kaphatók [47–48].
Mint fentebb említettem, a grafénban a σ-kötésben részvevő elektronokon felül minden
atomhoz egy további π-elektron tartozik, és ezek alakítják ki a grafén kisenergiás, Fermi-szint
körüli sávszerkezetét. Az egyszerű, kétdimenziós, azonos atomokból felépülő, atomonként egy
elektronpályát tartalmazó grafén sávszerkezete könnyen kiszámítható szoros kötésű
közelítésben. Itt az egyetlen, kisebb nehézséget az okozhatja, hogy kétatomos az elemi cella,
így a 𝜑𝜑𝐴𝐴 és 𝜑𝜑𝐵𝐵 , az A, ill. B alrácsra centrált, normált, atomi, |2𝑝𝑝𝑧𝑧 > hullámfüggvényekből
(𝑖𝑖)
indulhatunk ki. Az azokból származtatható két 𝜙𝜙�⃗𝑘𝑘 (𝑟𝑟⃗) =

1

√𝑁𝑁

∑𝑅𝑅𝑖𝑖 𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑘𝑘�⃗𝑹𝑹𝒊𝒊 𝜑𝜑𝑖𝑖 (𝑟𝑟⃗ − 𝑹𝑹𝑖𝑖 ) (i=A,B,)

Bloch-függvény lineáris kombinációjaként kereshetjük a Ψ𝑘𝑘�⃗ (𝑟𝑟⃗) sajátfüggvényt, és az ahhoz

tartozó E(𝑘𝑘) sajátértéket a Schrödinger-egyenlet megoldásaként:

(1)

𝐻𝐻Ψ𝑘𝑘�⃗ (𝑟𝑟⃗) = 𝐸𝐸(𝑘𝑘)Ψ𝑘𝑘�⃗ (𝑟𝑟⃗),

�⃗ �𝜙𝜙 (𝐴𝐴) (𝑟𝑟⃗) + 𝐶𝐶𝐵𝐵 (𝑘𝑘
�⃗ )𝜙𝜙 (𝐵𝐵) (𝑟𝑟⃗),
Ψ�⃗𝑘𝑘 (𝑟𝑟⃗) = 𝐶𝐶𝐴𝐴 �𝑘𝑘
�⃗
�⃗
𝑘𝑘
𝑘𝑘

(2)

�⃗ ) és
ahol N az elemi cellák száma, RA és RB az egyes alrácsokhoz tartozó rácsvektorok, CA(𝑘𝑘

�⃗ ) pedig lineárkombinációs együtthatók. Beszorozva az egyenletet balról a 𝜙𝜙 (𝐴𝐴) (𝑟𝑟⃗), ill.
CB(𝑘𝑘
�⃗
𝑘𝑘
(𝐵𝐵)
𝜙𝜙𝑘𝑘�⃗ (𝑟𝑟⃗) hullámfüggvényekkel és integrálva r szerint, az együtthatókra a következő egyenletet

kapjuk:

�

𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐻𝐻𝐵𝐵𝐵𝐵

�⃗ �
𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐴𝐴 �𝑘𝑘
�⃗ � � 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴
� = 𝐸𝐸�𝑘𝑘
��
𝐻𝐻𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐶𝐶 �𝑘𝑘
𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵
�⃗ �
𝐵𝐵

�⃗ �
𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐴𝐴 �𝑘𝑘
�,
��
𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐶𝐶 �𝑘𝑘
�⃗ �

(3)

𝐵𝐵

(𝑖𝑖)
(𝑗𝑗)
(𝑖𝑖)
(𝑗𝑗)
ahol 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝜙𝜙𝑘𝑘�⃗ (𝑟𝑟⃗)�𝐻𝐻�𝜙𝜙𝑘𝑘�⃗ (𝑟𝑟⃗)� az ún. hopping integrál tagok, míg 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝜙𝜙𝑘𝑘�⃗ (𝑟𝑟⃗)�𝜙𝜙𝑘𝑘�⃗ (𝑟𝑟⃗)� az

átfedési integrál tagok. Csak elsőszomszéd-kölcsönhatásokat figyelembe véve és kihasználva,
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hogy egy A alrácson lévő atomnak csak B alrácson lévő első szomszédai vannak, a következő
egyenletet kapjuk az integrálások elvégzése után:
�

𝜀𝜀2𝑝𝑝

�⃗ )
𝛾𝛾0 𝑓𝑓 ∗ (𝑘𝑘

�⃗ )
𝛾𝛾0 𝑓𝑓(𝑘𝑘
𝜀𝜀2𝑝𝑝

��

�⃗ �
𝐶𝐶𝐴𝐴 �𝑘𝑘
�⃗ � � 1
� = 𝐸𝐸�𝑘𝑘
�⃗ �
�⃗ )
𝐶𝐶𝐵𝐵 �𝑘𝑘
𝑠𝑠0 𝑓𝑓 ∗ (𝑘𝑘

�⃗ )
𝑠𝑠0 𝑓𝑓(𝑘𝑘
1

��

�⃗ �
𝐶𝐶𝐴𝐴 �𝑘𝑘
�,
�⃗ �
𝐶𝐶𝐵𝐵 �𝑘𝑘

(4)

����⃗
����⃗
𝛿𝛿1
�⃗ � = 𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑘𝑘�⃗����⃗
ahol 𝑓𝑓�𝑘𝑘
+ 𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑘𝑘�⃗𝛿𝛿2 + 𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑘𝑘�⃗𝛿𝛿3 . A 𝛾𝛾0, ill. 𝑠𝑠0 elsőszomszéd-hopping és átfedési integrál

mátrixelemeket első elvekből nyert sávszerkezethez vagy mérési eredményekhez való
illesztésből kaphatjuk. Tipikus értékei: 𝛾𝛾0 = −2,97 𝑒𝑒𝑒𝑒 és 𝑠𝑠0 = 0,073 𝑒𝑒𝑒𝑒 [24].
A (4)-es sajátérték-egyenlet megoldása így:

�⃗ � = 𝜀𝜀2𝑝𝑝 ±𝛾𝛾0|𝑓𝑓(𝑘𝑘)|,
𝐸𝐸�𝑘𝑘
|𝑓𝑓(𝑘𝑘)|
1±𝑠𝑠0

(5)

A ± jel a 𝜀𝜀2𝑝𝑝 energiára szimmetrikus vegyérték (−) és vezetési (+) sávokat különbözteti meg.

Az irodalomban gyakran a vezetési sávot részecskesávnak vagy n-típusú tartománynak, míg a
vegyértéksávot lyuksávnak vagy p-típusú tartománynak nevezik. A dópolatlan grafén esetén a
Fermi-energia egybeesik az 𝜀𝜀2𝑝𝑝 energiával és az csak egy konstans eltolást jelent, így

legtöbbször nullának választjuk.

�⃗ )� = �3 + 2 cos 𝑘𝑘
�⃗ ����⃗
�⃗ (𝑎𝑎
A fenti egyenletben az energia az �𝑓𝑓(𝑘𝑘
𝑎𝑎1 + 2 cos���𝑘𝑘⃗ ����⃗
𝑎𝑎2 + 2 cos 𝑘𝑘
����⃗1 − 𝑎𝑎
����⃗)
2
�⃗ impulzustól, amely a Brilloiun-zóna sarkaiban a nem ekvivalens
függvényen keresztül függ a 𝑘𝑘

���⃗1 + ����⃗
����⃗2 + ���⃗
�⃗ = (2𝑏𝑏
𝐾𝐾
𝑏𝑏2 )/3 és ����⃗
𝐾𝐾′ = (2𝑏𝑏
𝑏𝑏1 )/3 pontokban eltűnik, így itt a két sáv összeér. Ezeket

nevezzük Dirac-pontoknak, amelyek éppen a Fermi-energián találhatók. A grafén vezetési

tulajdonságait a Fermi-energia körüli kis energiás gerjesztések adják. A diszperziós relációt a
���⃗ = 𝐾𝐾
�⃗ ≪ 𝐾𝐾
�⃗ − 𝑘𝑘
�⃗ sorbafejtve a következő összefüggést kapjuk,
𝐾𝐾 pontok kis környezetében, 𝑘𝑘′
miszerint a félvezetőkkel ellentétben a grafénban a diszperzió nem kvadratikus, hanem lineáris
(lásd 5a. ábra):

���⃗� = ±ℏ𝑣𝑣𝐹𝐹 �𝑘𝑘′
���⃗�,
𝐸𝐸± �𝑘𝑘′

(6)

ahol ℏ = 1.054 · 10−34 𝐽𝐽 · 𝑠𝑠 a redukált Planck-állandó, 𝑣𝑣𝐹𝐹 pedig a Fermi-sebesség, amely

grafénban 𝑣𝑣𝐹𝐹 ≈ 𝑐𝑐/300 ≈ 106 𝑚𝑚/𝑠𝑠. A (6)-os képlet értelmében a Dirac-pontok környékén az
elektron- és lyuk-szerű gerjesztések nulla effektív tömeggel rendelkeznek.
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A grafén lineáris diszperziós relációjának közvetlen következménye, hogy a Dirac-pont
körüli állapotsűrűség is lineárisan változik a Dirac-ponttól mért energiával (ε) [32]:
2|𝜀𝜀|

𝜌𝜌(𝜀𝜀) = 𝜋𝜋ħ2 v2

𝐹𝐹

(7)

Megjegyzendő, hogy a számlálóban a kettes faktor a spindegeneráció melletti
völgydegeneráció miatt jelenik meg. Látható, hogy a dópolatlan grafén esetén a Fermi-energián
az állapotsűrűség zérus, akörül lineárisan változik, meredeksége pedig a Fermi-sebesség
inverzének négyzetével arányos. Általában azonban a grafént az alátámasztó hordozó, ill. a
környezeti szennyezők dópolják, így a legalacsonyabb érték, amely a Dirac-pontokat jelöli nem
a Fermi-energián, hanem az alatt vagy felett fog elhelyezkedni.

5. ábra. a) A grafén π-elektronjainak diszperziója a Fermi-energia EF = 0 körül, γ0 egységekben kifejezve.
Kinagyítva az egyik K pont környéki Dirac kúp, amelyen látható a lineárisan induló impulzusfüggés [31].
b) A grafén töltéshordozóinak állapotsűrűsége γ0 egységekben kifejezve. Itt is megfigyelhető a kezdeti
lineáris szakasz. [32] nyomán

1.3. A grafén előállítása és tetszőleges hordozóra való helyezése
A grafén első izolálása egy megkapóan egyszerű módszerrel történt [2]. Ebben az eljárásban
ragasztószalaggal választottak le egy grafit pikkelyt egy nagyobb HOPG (Highly Oriented
Pyrolytic Graphite, erősen orientált pirolitikus grafit) tömbről, majd a ragasztószalag többszöri
összenyomásával és széthúzásával azt néhány rétegig vékonyították. A ragasztószalagot ezután
rányomták egy 300 nm vastag SiO2 réteggel rendelkező Si hordozóra. A ragasztószalagot
eltávolítva a grafit és a néhány-réteg grafén (<10 réteg) lemezek egy része a szigetelő hordozón
marad. Ezzel a módszerrel néhány réteg vastag grafén lemezkéket lehet előállítani, amelyek
közül találhatunk egyrétegeket is néhányszor 10 vagy szerencsével néhányszor 100 μm-es
átmérővel. A módszer előnye, hogy olcsó és egyszerű végrehajtani, de a kihozatala nagyon
alacsony és kiszámíthatatlan. Ugyanakkor, mivel közel tökéletes, tömbi kristályból indulunk
ki, az így létrehozott minták minősége nagyon magas. Kis módosításokkal a módszer több
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változata is ismert, de a kihozatal nagyon alacsony volta miatt nem használható laboratóriumi
célokon kívül.
Fontos megemlíteni, hogy a grafén fenti módszerrel történő előállítását, majd megfigyelését
nagyban segítette az a meglepő tény, hogy egyatomos vastagsága ellenére a fenti hordozón
optikai mikroszkóppal is látható. A 300 nm vastagságú SiO2 réteggel rendelkező Si hordozón
elhelyezett grafén 600 nm körüli hullámhosszú fényre jó kontrasztot ad, ami – egyszerűsített
képben – a levegő/grafén, ill. a SiO2/Si határfelületről visszavert fény konstruktív
interferenciájának köszönhető. A visszavert hullámok fázisának különbsége rendkívül érzékeny
a SiO2 réteg vastagságára, mint az 6. ábrán látható, így csak bizonyos vastagságok esetén ad jó
kontrasztot [49–50].

6. ábra. Néhány rétegű exfoliált grafén (a) 300 nm, ill. (c) 200 nm vastag SiO2 hordozón. Míg az (a)
esetben megfigyelhetők az egyes rétegek, a (b) ábrán úgyszintén, növelt kontraszttal, addíg a (c) esetben
még a három rétegű grafén sem látható.
(d) Egyréteg grafén kontrasztja különböző SiO2 vastagságok és hullámhosszok mellett. [50] nyomán

Jelentős erőfeszítés irányult és irányul napjainkban is arra, hogy nagy területű, egy rétegű,
jó minőségű grafént lehessen létrehozni. Az első irányok egyike volt, hogy SiC kristályokat
hőkezelve, azok (0001) felületéről a termikus dekompozíciónak köszönhetően a Si atomokat
eltávolíthatjuk, így azon néhány réteg vastag grafén nő epitaxiálisan [51]. Ezzel a módszerrel
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ugyanakkor nehezen kontrollálható a rétegszám. A legfőbb problémát mégis az jelenti, hogy az
így növesztett rétegeket nehéz eltávolítani a kristályról [52].
Napjainkban a nagyméretű egyréteg grafén minták előállításához az ún. CVD (Chemical
Vapor Deposition, kémiai gőzfázisú leválasztás) technikát alkalmazzák leggyakrabban. Az
eljárás számos változata ismert, itt csak az alapjait tárgyalom, számos áttekintő cikk született a
témában pl. [53–54]. A CVD módszer során széntartalmú gázt (pl. metán, etilén, acetilén)
áramoltatnak egy fém (pl. Ni, Pt, Au, Cu) hordozó felett [55–56]. Magas hőmérsékleten
(900-1000 °C) a fém katalizálja a szénhidrogén gáz bomlását és elemi szén rakódik le a
felületre, amely ott grafénná áll össze. Mivel a fejlődő grafén réteg a fémet elfedi a gáztól, a
katalízis megszűnik, így elvben egyetlen réteg grafén alakul ki. A legelterjedtebb fémként a
rezet választják, ugyanis abban a szén oldhatósága még ezen a magas hőmérsékleten is kicsiny
(<0,001 atom%), ellentétben pl. a nikkellel (>0,1 atom%) [57]. Ez utóbbi esetén problémát
okoz, hogy a hűlés során az oldat túltelítetté válik, így a fémből további szén diffundál ki a
felületre, amely egyebek közt több grafén réteg kialakulásához vezet.

7. ábra. SEM felvételek réz felületre – etanol gőzből – növesztett grafén szemcsékről, különböző
hosszúságú növesztési idők szerint. Megfigyelhető a kezdeti kondenzációs magokból kiinduló krisztallitok
összeérése, ill 5 perc után teljes fedettség [58]

A fém felületén egyszerre több ponton, több kristályosodási magról kezdődik el a grafén
növekedése és azok összeérése után alakul ki a teljes, polikristályos réteg, mint az a 7. ábrán
látható. A felületi nukleációs helyek (mint pl. a szennyeződések) számának nagymértékű
csökkentésével ugyanakkor akár több száz μm átmérőjű egykristály grafén szemcsék is
növeszthetők ezzel a technikával [59]. Ez a módszer azonban meglehetősen hosszadalmas, így
a legtöbb esetben a CVD módszerrel növesztett polikristályos grafén sok szemcsehatárt és hibát
tartalmaz [60], amelyek jelentősen rontják elektromos [61] és mechanikai [62] tulajdonságait.
Ugyanakkor, bizonyos alkalmazásokhoz nem szükségesek a csak az egykristály grafénnal
elérhető tulajdonságok (pl. a rendkívüli töltéshordozó mobilitás), hanem más paraméterek, mint
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pl. az egyszerű, nagyméretű, skálázható előállítás fontosak. Ilyen alkalmazások lehetnek
például a grafén flexibilis, átlátszó, vezető voltát kihasználó kijelzők vagy napelemek [63–64].
A felhasználásoknál mára az alkalmazni kívánt grafén réteg mérete sem akadály: vékony,
flexibilis rézfóliára, ún. hengerről-hengerre történő növesztéssel akár több méteres méretű
grafén is elérhető [65].
A felhasználásokhoz azonban a grafént át kell helyezni a növesztésre használt fémről
valamilyen más hordozóra, például szigetelőkre, flexibilis műanyagokra vagy adott esetben
nanostruktúrákra. Nagy kihívást jelent az egyetlen atom vékony grafénmembrán kezelése, a
szakadások, gyűrődések elkerülése, amelyek mind ronthatják a grafén tulajdonságait vagy
megakadályozhatják a kívánt felhasználási mód elérését.

Köztes polimer hordozó

Köztes polimer hordozó

Cu

grafén
Cu
polimer
Maró folyadék
(pl. CuCl2:HCl)

grafén
Célhordozó

Köztes polimer hordozó

Célhordozó

8. ábra. A grafén transzferálás általános folyamata

A legelterjedtebben használt módszert mutatja be a 8. ábra. Itt a grafént a növesztésre
szolgáló fémről (Cu) a célhordozóra egy köztes, „feláldozható” réteg segítségével
transzferálják. Ez a köztes réteg lehet egy lakkréteg (pl. PMMA, poli(metil-metakrilát)), hőre
kioldó ragasztófólia (Thermal release tape, TRT), vagy alacsony adhéziós energiával
rendelkező polimer bélyeg (pl. PDMS, dimetil-polisziloxán) [55,65–66]. Ezen réteg szerepe,
hogy stabilizálja a grafénmembránt a folyamat során, kezelhetővé (csipesszel megfoghatóvá)
tegye, ill. hogy a folyamat végén könnyen eltávolítható is legyen. Első lépésként a választott
14

köztes hordozót helyezik a fémen lévő grafénra: a lakkréteget felpörgetik, a ragasztófóliát, ill.
a bélyeget rányomják a grafénra. Ezután a fémet maró folyadékkal leoldják, erre többek között
FeCl3, CuCl2:HCl vagy (NH4)2S2O8 vizes oldatát használják. A maró folyadék
megválasztásánál fontos, hogy a fémet gázképződés nélkül, lassan oldjuk el, csökkentve a
folyadékkal érintkező grafénra eső felületi feszültségből származó erőket, ezzel is lehetőleg
elkerülve annak összeszakadozását. Fontos szempont továbbá az is, hogy a folyamat végén
minél kevesebb fém szennyeződés maradjon a grafén alsó oldalán, mivel az nagymértékben
ronthatja a grafén minőségét, ill. véletlenszerű dópolást okozhat [67]. A fém elmarása után
desztillált vízzel többször átöblítik a grafén/polimer struktúra alsó oldalát a szennyeződések
minimalizálása érdekében, majd a kiválasztott célhordozó felületére nyomják. A köztes
hordozót ezután eltávolítják. A lakkréteg esetében ez kémiai oldást, a hőre kioldó fólia esetén
hőkezelést, míg a polimer bélyeg esetén egyszerű eltávolítást jelent, mivel az alacsony adhéziós
energiának köszönhetően a grafén a választott hordozóhoz jobban tapad, mint a polimerhez.
Ebben a lépésben is fontos, hogy szennyeződések lehetőleg minél kisebb mértékben
maradjanak a felületen, ugyanis pl. a lakkréteg leoldása a felületről általában nem teljes, így
polimer maradványok maradhatnak a grafén felületén [68]. A PDMS bélyeges módszer csak
abban az esetben használható, ha a célhordozó és a grafén közötti adhéziós energia valóban
nagyobb, mint a PDMS és grafén közti, illetve a célhordozó felületén nincsenek könnyen elváló
elemek, pl. gyengén kötött nanorészecskék [69].
A fenti módszer számos változata elterjedt, viszont emellett jó néhány további technika is
rendelkezésre áll. Ilyenek például az oldószerek, ill. a köztes polimer réteg használatából fakadó
hibákat kikerülni igyekvő ún. száraz, vagy hordozó nélküli transzfer módszerek, amelyeket
főleg CVD-grafén esetén alkalmaztak [52,70–71]. Megemlítendő a különböző réteges
szerkezetű, ún. van der Waals-anyagok egymásra helyezéséhez használatos, az azok közötti
adhéziós energiát kihasználó módszer is, amivel az atomilag sima, kétdimenziós kristályokból
kontrollált módon készíthetők rétegelt hibrid rendszerek [72].
Munkám során legtöbbször hőre kioldó ragasztó fóliát, ill. réz-klorid és sósav 4:1 arányú
elegyének

vizes

oldatát

használtam

rézre

transzferálására.
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növesztett,

polikristályos

CVD

grafén

2. Fém és félvezető nanorészecskék
A nanotechnológia, illetve a nano-anyagtudomány határát nehéz definiálni, gyakorlati
szempontok alapján nanoméretként a 100 nanométernél (1 nm = 10−9 m) kisebb méretskálát
értjük. Ez a látszólag önkényes meghatározás azzal indokolható, hogy ebben a tartományban
meghatározó jelentőségre tesznek szert a határfelületek a tömbi részekhez képest, illetve a
különböző fizikai mennyiségek jellegzetes hossza (pl. az elektronok szabad úthossza, a
mágneses doménméret, a diszlokációk távolsága stb.) összemérhetővé válik a vizsgált anyag
geometriai méretével. A nanoszerkezetű anyagok olyan rendszerek, amelyek legalább egyik
kiterjedése kisebb, mint 100 nm, így megkülönböztethetünk:
-

nanorészecskéket (0D), amelyek mindhárom irányban teljesítik e feltételt. Ezek a
részecskék lehetnek „szabadon” (pl. aeroszolok, kolloid diszperziók), elhelyezkedhetnek
valamilyen hordozón vagy szilárd mátrixban is.

-

nanoszálak, nanorudak (1D), átmérőjük a nanoméretek tartományába esik, hosszuk
viszont tetszőleges, pl. szén nanocsövek, InAs vagy InSb nanopálcák.

-

vékonyrétegek, bevonatok, réteges anyagok (2D), pl. grafén, fém vékonyrétegek

-

nanokristályos anyagok (3D), olyan polikristályos anyagok melyekben a szemcsék
(krisztallitok) átlagos mérete kisebb 100 nm-nél, így a szemcsehatárok szerepe
felerősödik.

A fentiek alapján látható, hogy rendkívül szerteágazó, érdekes, újszerű tulajdonságokat
mutató anyagokkal teli területről van szó, amelynek áttekintésére a dolgozat keretein belül még
vázlatosan sem vállalkozhatom. Ebben a fejezetben csak a vizsgálataim szempontjából
lényeges alapvetéseket mutatom be. E fenti bevezető mondatokat Csanády Andrásné, Kámán
Erika és Konczos Géza által szerkesztett „Bevezetés a nanoszerkezetű anyagok világába” című
könyv alapján írtam, amelyben bőséges irodalmi áttekintés található [73].
Kutatómunkám során fém és félvezető nanorészecskéket (nanoparticle – NP) állítottam elő,
ezek jellemző mérete általában néhány nanométertől néhányszor tíz, esetenként néhányszor
száz nanométerig terjedt. Amint a dolgozat általános bevezetőjében is említettem, a fém
nanorészecskék sok igen érdekes, potenciálisan kiaknázható tulajdonsággal rendelkeznek.
Michael Faraday volt az első, aki tudományosan vizsgálta az arany nanorészecske kolloidok
létrehozását és fénytani tulajdonságait. Az arany nanorészecskék közvetlen megfigyelése
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Zsigmondy Richárd nevéhez fűződik, aki az ultramikroszkóp megalkotásával lehetővé tette
azok leképezését. Eredményeiért kémiai Nobel-díjjal tüntették ki [11]. Mindkét tudós az arany
nanorészecskék különleges optikai tulajdonságait, azaz méretfüggő elnyelési, szórási,
visszaverési tulajdonságait vizsgálta, különböző színű nanorészecske kolloidokat vagy pl.
rubinüveget állítva elő. A 9. ábrán bemutatom, hogy az arany részecskék esetén hogyan függ a
mérettől azok színe, illetve híg arany kolloid esetén a kioltási spektrum. A méretet csökkentve
a tömbi sárgás (arany) szín először kékre, majd vörösre változik, ami a Mie-szórás elmélete
szerint a fény hullámhosszával legalább összemérhető átmérőjű részecskéken való szóródás
eredménye. Az ennél kisebb méretű részecskék esetén megfigyelhető vöröses, barnás, narancs,
majd színtelen árnyalatok a kvantumos bezártság következményei [74]. Egy vékony (~50 nm)
arany réteg közel azonos intenzitást nyel el a látható spektrum teljes szélességében. Ezzel
szemben 3-30 nm átmérőjű arany részecskék kolloidja átlátszó a hosszabb hullámhosszak
tartományában, de az 520 nm körüli erős elnyelési csúcs, ill. a rövidebb hullámhosszak
tartományában az arany réteghez hasonló kioltás következtében a kolloid színe vöröses lesz.

9. ábra. a) Különböző átmérőjű arany részecskék és néhány tulajdonságuk. b) Közelítőleg 50 nm vastag
arany réteg és híg arany nanorészecske (3-30 nm) kolloid kioltási spektruma. [73-74] nyomán

A fém nanorészecskék fontos további optikai tulajdonsága azok felületi plazmonjaihoz
kapcsolódik. Klasszikus közelítésben a nanorészecskék külső tér általi polarizálhatósága írható
le plazmonokkal. Ebben a modellben a fém elektronjait szabad elektrongázként, plazmaként
írhatjuk le és azok adott frekvenciájú sűrűségoszcillációját nevezzük plazmonoknak. A
longitudinális hullámként leírható sűrűségoszcillációk tömbi anyagban nem csatolódhatnak a
transzverzális elektromágneses térrel, a fém-dielektrikum (ill. fém-vákuum) határfelületen
viszont felületi plazmonok létezhetnek. Ezek a fém felületére lokalizáltak, azzal párhuzamosan
terjedhetnek és a hozzájuk kapcsolódó elektromágneses tér (plazmon polariton) a felületre
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merőlegesen exponenciálisan cseng le. Mivel a nanorészecskék mérete mindhárom irányban
korlátos, ezért azon csak lokalizált, megfelelő frekvenciájú plazmonmódusok létezhetnek. A
megengedett módusok erősen függenek a nanorészecske méretétől és alakjától. Egy, a külső
gerjesztő tér hullámhosszánál nagyságrenddel kisebb részecskét tekintve a benne lévő
töltéshordozókra egy adott időpillanatban egyirányú elektromos erőtér hat (kvázisztatikus
közelítés), amelynek következtében a nanorészecske polarizálódik, azaz a töltéshordozók
átrendeződnek. Ez a polarizáció visszatérítő erőt és így az elektronok oszcillációját
eredményezi. Azt a frekvenciát, ahol a folyamat rezonánssá válik plazmon rezonancia
frekvenciának nevezzük. A polarizált nanorészecske környezetében exponenciálisan lecsengő
elektromágneses tér alakul ki, ebben a lokális, elektromágneses közeltérben az intenzitás a
gerjesztő tér többszöröse is lehet. A 10a. ábrán látható esetben egy gömb alakú, 100 nm
átmérőjű arany nanorészecske környezetében a λ = 800 nm hullámhosszú (nem-rezonáns)
gerjesztő tér hatására kialakuló erősítést láthatjuk [79]. Itt a maximális erősítés 5-szörös faktor
alatt marad. Azonban, ha a b) ábrán látható módon két ilyen nanorészecskét közel helyezünk
egymáshoz, a köztük lévő térrészben az erősítés nagymértékben növekedni fog (az ábrán
bemutatott esetben 20-25-szörös faktorig), ún. „forrópont” (hot-spot) alakul ki. Amennyiben a
gerjesztő

tér

frekvenciája

megegyezik

a

nanorészecske

plazmonjainak

rezonanciafrekvenciájával, ez az erősítés több nagyságrendnyi, akár 108–109 is lehet [75–76].
A nemesfémek (arany, ezüst) fontos szerepet játszanak a plazmonikai alkalmazásokban annak
köszönhetően, hogy a belőlük készíthető nanorészecskék rezonancia frekvenciája a látható –
közeli infravörös tartományba esik, másrészt egyéb anyagtudományi tulajdonságaik: kémiai
inertségük, biokompatibilitásuk is kiemeli őket a más fémekből készíthető nanorészecskék
közül [77–78].

10. ábra. a) 100 nm átmérőjű arany nanorészecske környezetében kialakuló elektromágneses tér erősítés
800 nm hullámhosszú gerjesztő lézer esetén. b) két egymáshoz közel helyezett részecske erősítése és a
kialakuló „forrópont”. [79] nyomán
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Ezt a különösen nagy erősítést ki lehet aknázni többek között a felületerősített Raman-szórás
(Surface Enhanced Raman Scattering, SERS) során, amely esetén a fém nanorészecskék közötti
forrópontokban elhelyezkedő (vizsgálni kívánt) molekulák Raman-jelét akár 1014–1015-szer is
erősítve észlelhetjük, ami megnyitja az egy molekulás detektálási érzékenység lehetőségét [12].
Ezeket

a

fém

nanorészecskéket

rezonanciafrekvenciáját,

ill.

a

grafénnal

felület

kémiai

letakarva

hangolhatjuk

adszorpciós

affinitását

a

részecskék
is,

továbbá

megakadályozhatjuk a fémrészecskék és a vizsgálandó anyag közvetlen érintkezését, ami
különböző anyagokra érzékeny detektorok kialakítását teszi lehetővé [80–82]. A doktori
munkám során vizsgáltam az arany nanorészecskékre helyezett, és erős lézeres besugárzásnak
kitett grafénban létrejövő változásokat, amelyek ismerete a fent említett szenzorok optimális
működési tartományának jobb tervezhetőségéhez járulhat hozzá.
A disszertáció 5. fejezetében grafén-arany hibrid nanoszerkezeteket vizsgáltam STM-mel és
STS-sel, így az eredmények megértéséhez szükséges az arany felületek néhány további releváns
fizikai tulajdonságának ismerete.
A kristályos arany atomjai lapcentrált köbös (FCC) rácsot alkotnak. A következő ábrán
láthatóak az FCC rács alacsony Miller-indexű kristálysíkjai.

11. ábra. Az FCC rács alacsony Miller-indexű kristálysíkjai [83]

Ez a három alacsony indexű kristálysík az, amely legtöbbször előfordul a kristályos tömbi
arany felületén, így ezekkel számolnunk kell arany nanorészecskék vizsgálatánál is. Jól
láthatóak az eltérések az egyes kristálysíkok által megadott felületek között. Így például míg az
(111) felület háromszöges szimmetriájú, addig az (100) négyzetes, illetve az (110) derékszögű,
és nyilvánvalóan a felületi atomsűrűségben is eltérés van az egyes felületek között. Jól ismert
jelenség, hogy a felület, ahol a kristály szimmetriája és az atomok elsőszomszédjainak száma
megváltozik, az energia csökkentése érdekében a kristályfelületek rekonstruálódhatnak, azaz a
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felületi atomok átrendeződnek és a 11. ábrán bemutatott ideális felületektől eltérő mintázatok
alakulhatnak ki. A folyamat demonstrálásához annak egyik leggyakrabban előforduló és igen
látványos példáját mutatnám be röviden a 12. ábra segítségével. Ez a jelenség az arany (111)
felületénél az Au(111)/22x√3, egyszerűbben az ún. halszálka (herringbone) rekonstrukciót
adja, amely jellegzetes alakjáról kapta nevét. Itt 22 rácshelyre 23 db felületi atom kerül,
különböző helyzetekbe: tömbi FCC, szoros illeszkedésű hexagonális (HCP), illetve ún. gerinc
helyzetbe, ez utóbbi az átmeneti tartomány az FCC és HCP helyzetek között. Ezek a felületi
atomok mind magasságban, mind felületi energiában periodicitást mutatnak, melyet STM-mel
megmérhetünk [84–85]. Pontos számolások, elméleti magyarázatok és kísérleti bizonyítékok
széleskörűen megtalálhatók az irodalomban, ahol a jelenséget kimerítően tárgyalják [86–87].

12. ábra. Au(111) felület halszálka rekonstrukció (a) vázlatos oldalirányú metszet, (b) STM felvétel a
felületi rekonstrukcióról, (c) a legfelső réteg magasságprofilja (elméleti számítás). [85] nyomán

A kristályos anyagok felületén lévő elektronok állapotsűrűsége eltér a tömbi anyagban
található elektronok állapotsűrűségétől. Ez a jelenség triviálisan adódik abból az egyszerű
megfontolásból, hogy a határfelületen megtörik az a hosszú távú eltolás-invariancia, amely a
tömbi atomok környezetére jellemző. Ezen hatás ún. felületi állapotot hoz létre a töltéshordozók
állapotsűrűségében. A vonatkozó számításokat közel szabad elektron közelítésben először
William Shockley végezte el és ezért a pl. nemesfémekre is jellemző felületi állapotot Shockleyállapotnak nevezik [88].
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A felületi állapot kialakulásában nagy szerepe van annak, hogy a kristályt melyik
kristálysíkja mentén metsszük el, ill. ehhez járulhat hozzá továbbá a felületi rekonstrukció
szerkezetmódosító hatása. Széleskörűen tanulmányozták az elmúlt évtizedekben különböző
fémek (arany, ezüst, réz stb.) felületi állapotait [85,89]. Ezek részletes ismerete elengedhetetlen
ahhoz, hogy fémeket nanotechnológiai eszközökben használhassunk. Ezekben ugyanis a
felülethez közeli állapotok vezetése különösen fontos, mivel a méret csökkentésével a tömbi
rész egyre kisebb térfogatú. Különösen érdekes, hogy a felületi rekonstrukció milyen módon
járulhat hozzá a felületi sávszerkezet kialakításához. Például a rekonstruálatlan Au(110) felület
mutat Shockley-állapotot, míg a (2x1) rekonstruált Au(110) felület nem [90]. Au(111) esetén a
felületi állapot −0,5 eV körül van a Fermi-energiához viszonyítva [84].
Arany vagy más fém nanoszemcsék előállításának egy lehetséges módja az, ha valamilyen
hordozó felületre párologtatjuk a fémet és így adott (néhány nanométeres) vastagságban
véletlenszerű szerkezettel fém réteget hozunk létre. Hőkezelés hatására e vékony réteg átalakul,
a felületi diffúzió és a kisebb fém klaszterek egyesülése következtében különálló
nanorészecskék alakulnak ki [91]. Ismert például, hogy SiO2 felületre párologtatott arany
hőkezelés hatására apró gömbszerű képződményekbe rendeződik [92]. A párologtatott arany
vastagsága, valamint az alkalmazott hordozó felület függvényében különböző méretű és alakú
részecskék készíthetők.
Fontos megemlíteni, hogy fém nanorészecskék esetén megfigyelték, hogy a rácsparaméterek
függhetnek a részecske méretétől, azaz csökkenő átmérő mellett a rácsállandó csökken. Ez a
rácskontrakció arra vezethető vissza, hogy a nanorészecskében a nagy felület miatt az átlagos
koordinációs szám kisebb, így – hasonlóan a folyadékokhoz – egyfajta felületi nyomás alakul
ki [73,93]. A rácskontrakció mértéke függ a szemcse alakjától is [94]. Arany nanorészecskék
esetén 2 nm részecskeátmérőnél ez a kontrakció akár a 4%-ot is elérheti [95].
További, a vizsgálataim szempontjából releváns tulajdonság a fém nanorészecskék
olvadáspontjának méretfüggése. A rácskontrakcióval is összefüggő jelenséget szintén a felületi
atomok nagy aránya befolyásolja. Nanoméretekben az olvadt és szilárd fázis közötti határ
elválasztása sem egyértelmű, de a Lindemann-kritérium alapján azt tekintjük olvadt fázisnak,
ha a rácsrezgések a nyugalmi rácstávolság 10-15%-át elérik. Fontos megjegyezni továbbá, hogy
az olvadás a nanoszemcsék felületén indul meg, az ott található atomok alacsonyabb
koordinációs száma miatt [73]. A jelenséget – úttörő munkájukkal – indiumrészecskék esetén
Intézetünk elődjében már több, mint fél évszáda megmutatta Pócza Jenő, Barna Árpád és Barna
Péter [96]. Később más szerzők további fémekre is kiterjesztették a vizsgálatot: például arany
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nanorészecskék esetén 6 nm-es átmérőnél az olvadáspont akár 300 K-nel is csökkenhet [97].
Lai és munkatársai ón nanoszemcsék esetén nemcsak az olvadáspont, de az olvadáshő
csökkenését is megmutatták [98]. Érdekességként megemlíthető, hogy a jelenség nem kizárólag
fém nanoszemcsék esetén játszódik le, hanem például víz esetén is, amely nanocseppek
formájában akár 229 K-en is folyadék halmazállapotban maradhat [99–100].
A (grafénnal letakart vagy fedetlen) fém és félvezető nanorészecskék méretét és alakját,
valamint elektronszerkezeti tulajdonságait – más módszerek mellett – pásztázószondás
mikroszkópokkal vizsgálhatjuk. A fém nanorészecskéknek fontos szerepe lehet különböző
Raman-spektroszkópiai vizsgálatokban. A következő fejezetben ezeket a – doktori munkám
során használt – vizsgálati technikákat mutatom be.
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3. Alkalmazott vizsgálati módszerek
Vizsgálataim során különböző módszereket használtam, ezért az eredmények megértését
elősegítendő ebben a fejezetben röviden áttekintem a működésük alapjait. Elsőként a
pásztázószondás mikroszkópok (Scanning Probe Microscope, SPM) családjába tartozó
pásztázó alagútmikroszkóp (Scanning Tunneling Microscope, STM) és atomerő-mikroszkóp
(Atomic Force Microscope, AFM) alapelvét, felépítését, működését és különböző üzemmódjait
mutatom be. A fejezet második részében a Raman-spektroszkópia alapjainak áttekintése után,
a grafén esetén mutatom be a módszerrel megismerhető információkat.

3.1. Pásztázószondás mikroszkópok
Az 1981-ben kifejlesztett STM volt az első az SPM-ek családjában [101], amelyet azután
több, hasonló elvre épülő mikroszkóptípus követett, elsőként, 1986-ban az AFM [102].
Alkotóit, Gerd Binnig-t és Heinrich Rohrer-t 1986-ban Nobel-díjjal jutalmazták. Ugyanebben
az évben díjazták az elektronmikroszkóp megalkotóját, Ernst Ruska-t is. Ez is mutatja, hogy
valóban korszakalkotó felfedezésekről van szó, amelyek megteremtették a lehetőségét az
anyagok minden addiginál pontosabb, atomi szintű vizsgálatának, ill. módosításának.
Pásztázószondás mikroszkópokkal néhány 100 μm-es méretektől néhány 10 pm-es
mérettartományokig vizsgálhatjuk a különböző felületek tulajdonságait, akár atomi
felbontással. Szabályos, kristályos vagy akár ponthibákkal, adatomokkal, lépcsőkkel tarkított
felületeket is leképezhetünk [103–105]. Emellett lokális méréseket végezhetünk akár egy
atomon vagy molekulán is annak elektronikai vagy optikai tulajdonságait vizsgálva. Továbbá,
a felület módosítására is alkalmazhatunk SPM-eket: egyedi atomok átrendezésével vagy
eltávolításával alakíthatunk ki mesterséges struktúrákat [104,106].
A különböző célokra kifejlesztett pásztázószondás mikroszkópok között természetesen
lényeges eltérések vannak, de a mérés elrendezése és folyamata mindegyikre közösen is
jellemző. Az SPM-ek alapelve az, hogy a minta felett egy hegyes szondát mozgatunk, a szonda
és a minta felülete közötti kölcsönhatást mérjük, ill. ennek alapján egy visszacsatoló rendszer
segítségével tartjuk a mérési körülményeket állandónak. Az atomi felbontás elérésének
feltétele, hogy a tűt megfelelő pontossággal legyünk képesek mozgatni, amelyet
piezoelektromos kristályokkal oldunk meg. Ezekre feszültséget kapcsolva a relatív deformáció
ångström alatti pontossággal szabályozható, így a kellő pontosság elérhető.
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lassú pásztázási irány

gyors pásztázási irány

13. ábra. A szonda mozgása pásztázás közben [107]

Mérés közben a szondát egy gyors és egy lassú pásztázási irányban is mozgatjuk (13. ábra).
A gyors pásztázás iránya soronként megfordul, ezért egyszerre két kép készül, mindkét kép
csak az egyik irányban mért adatokat tartalmazza, amelyek elvben megegyeznek. A két felvétel
különbségéből ugyanakkor többek közt leképezési hibákról kapunk információkat.
A minta vizsgálni kívánt tulajdonsága szerint megválaszthatjuk az alkalmazni kívánt
pásztázószondás mikroszkópiai módszert. Néhány ezek közül a teljesség igénye nélkül: vezető
felületek atomi skálájú leképezéshez és lokális állapotsűrűségének méréséhez STM-et,
mechanikai tulajdonságainak méréséhez különböző típusú AFM-eket, mágneses struktúrájának
méréséhez mágneses erő mikroszkópiát (Magnetic Force Microscopy, MFM) vagy pásztázó
SQUID mikroszkópiát (Scanning SQUID Microscopy, SSM), illetve optikai tulajdonságainak
diffrakciós limit alatti felbontású vizsgálatához pásztázó közeltér optikai mikroszkópiát
(Scanning Near-field Optical Microscopy, SNOM) alkalmazhatunk. Méréseimhez az előbbi
kettő típust alkalmaztam, így azok alapjait tekintem át a következőkben röviden.

3.1.1. Pásztázó alagút-mikroszkópia
Az STM alapötlete az, hogy egy elektromosan vezető felületet (minta) és egy hegyes fém tűt
néhány ångström távolságra helyezünk egymástól, majd feszültséget kapcsolunk közéjük.
Működési elve a kvantummechanikából ismert alagút-effektuson alapszik, azaz az elektronok
véges valószínűséggel átjuthatnak a tűből a mintába még akkor is, ha a tű és a minta közé
kapcsolt feszültség nem elegendő a potenciálgát leküzdésére („alagutazó” elektronok). Az
alagutazás valószínűsége exponenciálisan csökken a potenciálgát szélességével, azaz
esetünkben a tű–minta távolsággal, így, ha képesek vagyunk mérni és állandó értéken tartani az
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alagutazás következtében létrejövő, jellemzően nanoamperes áramot, akkor le tudjuk képezni a
minta topográfiáját. Az alagútáram pontos értéke azonban attól is függ, hogy milyen a minta
elektronszerkezete, azaz az STM nem csak a minta topográfiájáról, hanem a minta
elektronszerkezetéről is információt szolgáltat. Lényegében az STM-mel így a mintában lévő
töltéshordozók sűrűségét és energiafüggő állapotsűrűségét egyszerre mérjük. Ennek
megértéséhez a következő egyszerű modellt alkalmazhatjuk.
Egydimenziós rendszerben egy adott d szélességű, 𝜙𝜙0 magasságú, derékszögű

potenciálgáton az m tömegű, E energiájú elektron átalagutazási valószínűsége egyszerű
számolással a következő formában adható meg [108]:
𝑇𝑇 ≈

16𝐸𝐸(𝜙𝜙0 −𝐸𝐸)
𝜙𝜙02

𝑒𝑒

2𝑚𝑚(𝜙𝜙0 −𝐸𝐸)
𝑑𝑑
ℏ2

−�

.

(8)

Látható, hogy az alagutazás valószínűsége a távolsággal exponenciálisan csökken, ami az
STM esetén a rendkívüli érzékenységet biztosítja. A potenciálgátat a tű és a minta közötti
vákuum jelenti, annak 𝜙𝜙0 magasságát a tű, ill. a minta kilépési munkái határozzák meg

(14. ábra). Például egy tipikus esetben, arany tű és arany minta esetén a potenciálgát magassága
𝜙𝜙0 = 5 − 5,4 𝑒𝑒𝑒𝑒 [109], amiből becsülhető, hogy a tű–minta távolság 1 Å-ös növelésével az

alagútáram 1 nagyságrendet változik [110].

14. ábra. Két, d távolságra lévő fém elektróda közötti elektron-alagutazás folyamata [111]

A 14. ábra (a) részén látható két, egymástól távol lévő fém elektróda (A, ill. B)
energiasémája, bejelölve rajta a vákuumszinthez képest a kilépési munkát és a Fermi-szintet
(𝐸𝐸𝐹𝐹 ). A (b) részen az látható, hogy ha néhány ångström távolságban, nem összeérintve, olyan

közel helyezzük egymáshoz a két elektródát, hogy elektronok alagutazhatnak át az egyikből a
másikba, akkor a Fermi szintek (kémiai potenciálok) kiegyenlítődnek, kialakul a
kontaktpotenciál (𝜙𝜙𝐵𝐵 − 𝜙𝜙𝐴𝐴 ) és nem folyik tovább áram. Ugyanakkor egy Ut előfeszítést
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kapcsolva a két elektróda közé mérhető áram folyhat az egyik fémből a másikba (14. ábra, (c)
rész). Megfordítva az előfeszítés irányát az alagútáram iránya is megváltozik.
A fenti egyszerű, egydimenziós kép jól bemutatja az alagutazás jelenségét, az exponenciális
távolságfüggést és a legfontosabb paramétereket, de ahhoz, hogy a minta anyagi tulajdonságait,
valós elektronállapotait is megismerhessük, nyilvánvalóan tovább kell lépnünk egy pontosabb,
háromdimenziós modell felé. Az STM leírásának egyik legegyszerűbb, számos közelítése
ellenére is rendszerint jól használható modellje a Tersoff–Hamann-közelítés [112–113]. Ennek
kiindulópontja, hogy a teljes, Ut előfeszítés hatására létrejövő It alagútáram, elsőrendű
perturbációszámítás alapján az alábbi formában írható fel [114]:
2

𝑈𝑈

𝐼𝐼𝑡𝑡 ~ ∫0 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 ∑𝜇𝜇,𝜈𝜈 𝑓𝑓�𝐸𝐸𝜇𝜇 �[1 − 𝑓𝑓(𝐸𝐸𝜈𝜈 + 𝑒𝑒𝑒𝑒)]�𝑀𝑀𝜇𝜇𝜇𝜇 � 𝛿𝛿(𝐸𝐸𝜇𝜇 − 𝐸𝐸𝜈𝜈 − 𝑒𝑒𝑒𝑒),

(9)

ahol f a Fermi-függvény, 𝑀𝑀𝜇𝜇𝜇𝜇 az átmeneti mátrixelem a 𝛹𝛹𝜇𝜇 -vel és 𝛹𝛹𝜈𝜈 -vel jelölt a mintára, ill. a

tűre vonatkozó elektronállapotok között. Abban az esetben, ha a tűt és a mintát egymással
gyengén kölcsönható rendszerként közelítjük, akkor az átmeneti mátrixelemet Bardeen alapján
[114] a következő, a minta és a tű között húzódó tetszőleges felületi integrállal definiálhatjuk:
ℏ2

𝑀𝑀𝜇𝜇𝜇𝜇 = 2𝑚𝑚 ∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝛹𝛹𝜈𝜈∗ 𝛻𝛻𝛹𝛹𝜇𝜇 − 𝛹𝛹𝜇𝜇 𝛻𝛻𝛹𝛹𝜈𝜈∗ )
𝑒𝑒

(10)

Közelítőleg feltételezhetjük, hogy a hullámfüggvények a felülettől, ill. a tűtől távolodva
egyaránt 𝑒𝑒 −𝜅𝜅𝜅𝜅 mértékben csökkenek, ahol 𝜅𝜅 =

�2𝑚𝑚𝑒𝑒 𝜙𝜙
ℏ

és 𝜙𝜙 a kilépési munka, valamint d a

felülettől mért távolság (az egyszerűség kedvéért az előzőekben bemutatotthoz hasonlóan,
azonos kilépési munkájú tűt és mintát feltételezve). Még így is az átmeneti mátrixelem
bonyolulttá teszi az alagútáram számolását, viszont néhány egyszerűsítéssel egy jól érthető és
a legtöbb esetben jól használható kifejezéshez juthatunk. Ha a tű és a minta
hullámfüggvényeinek koherencia tagjait az átmeneti mátrixelem számolásakor a Bardeen által
javasolt módon elhanyagoljuk [114], továbbá a Tersoff–Hamann-közelítés keretében a tűt
egyatomosként, egyetlen gömbszimmetrikus, 𝐸𝐸𝜈𝜈 = 𝐸𝐸𝐹𝐹 energiájú s pályát használva tekintjük, a
fenti kifejezés nagymértékben egyszerűsíthető [112–113]. Ezzel a közelítéssel a mátrixelemek

csupán a minta hullámfüggvényének a tűhöz legközelebbi pontján, 𝑟𝑟∥ felvett értékétől és a tű–
minta távolságtól, d függenek, 𝑀𝑀𝜇𝜇𝜇𝜇 ~𝑒𝑒 −𝜅𝜅𝜅𝜅 �Ψ𝜇𝜇 (𝑟𝑟∥ )� és a (9)-es kifejezés átírható a következő

alakba:

2

𝑈𝑈

𝐼𝐼𝑡𝑡 ~ ∫0 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒 −2𝜅𝜅𝜅𝜅 ∑𝜇𝜇�Ψ𝜇𝜇 (𝑟𝑟∥ )� 𝛿𝛿(𝐸𝐸𝜇𝜇 − 𝐸𝐸𝐹𝐹 − 𝑒𝑒𝑒𝑒),
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(11)

ahol az egyenlet jobb oldalán a minta 𝑟𝑟∥ helyen vett lokális állapotsűrűsége jelenik meg, így:
𝑈𝑈

𝐼𝐼𝑡𝑡 ~ 𝑒𝑒 −2𝜅𝜅𝜅𝜅 ∫0 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌𝜇𝜇 (𝑟𝑟∥ , 𝐸𝐸𝐹𝐹 + 𝑒𝑒𝑒𝑒).

(12)

A fentieket összefoglalva azt mondhatjuk, hogy egy adott előfeszítést választva, állandó
áramú leképezésnél az STM felvételen nemcsak a minta topográfiáját láthatjuk, hanem az
állapotsűrűségbeli
Infinitezimálisan

változásoknak
kis

előfeszítés

a

beállított

esetén

az

feszültségablakra
STM

képen

a

vett
minta

integrálját
egy

is.

állandó

lokálisállapotsűrűség-felületét látjuk [112], ami csak közelítőleg egyezik meg a minta
topográfiájával. Többek között a minta mélyebb rétegeiben található szennyező atomok, idegen
atommal betöltött rácshibák (15a. ábra), vagy különböző szuperstruktúrák (pl. moiré, felületi
rekonstrukció) is befolyásolhatják a minta lokális állapotsűrűségét, és így – az általuk okozott
topográfiai változások mellett – az észlelt STM képet is [115].
A gyakorlatban az STM-et topográfiai (állandó áramú) vagy spektroszkópiai üzemmódban
használhatjuk. A 15. ábra bal oldala bemutatja az STM topográfiai működésének alapjait.
Topográfiai üzemmódban a pásztázás során az előfeszítést egy fix értékre állítjuk be, majd a
felület felett x-y irányban pásztázunk (13. ábra). A vezérlő elektronika állandó értéken tartja az
It alagútáramot a z irányú piezomozgatóra alkalmazott visszacsatoló feszültségjel által. Így a
piezokerámiák elmozdulásának mérésével, azaz a rájuk kapcsolt feszültségek segítségével
feltérképezhetjük a mintánk felületét. Az ábrán egy sornyi, állandó áramú pásztázás közben a
tű által bejárt görbét láthatjuk, két tipikus esetet feltüntetve. Sárga nyíllal kiemelve egy, a minta
többségétől eltérő atom lehetséges hatását láthatjuk, azaz itt pl. alacsonyabb topográfiát
mérhetünk, ha a szennyező atomnál kisebb a lokális állapotsűrűség. Zöld nyíllal kiemelve egy
atomi lépcsőt figyelhetünk meg.

15. ábra. a) Az STM és minta atomjainak sematikus ábrázolása. Az STM állandó áramú, topográfiai
üzemmódjának működése (bal). Sárga nyíllal jelölve egy lehetséges szennyező atom, ill. zöld nyíllal egy
atomi lépcső, [116] nyomán. b) Duplahegyű tűvel végzett leképezés (jobb) [117]. Az alagutazás a felülethez
közelebb eső tűvégről megy végbe
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A (12) képletből következik, hogy az alagútáram előfeszítés szerinti deriváltja a minta
lokális állapotsűrűségével lesz arányos:
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑈𝑈𝑡𝑡

~ 𝜌𝜌𝑚𝑚 (𝑟𝑟∥ , 𝐸𝐸𝐹𝐹 + 𝑒𝑒𝑈𝑈𝑡𝑡 )

(13)

Amint az a (13) összefüggésből is látható, az STM-mel lehetőségünk van arra, hogy
feltérképezzük a minta állapotsűrűség függvényét. Ez a kísérlet spektroszkópiai üzemmódban
(Scanning Tunneling Spectroscopy, STS) végezhető el. Ilyenkor megállunk a tűvel egy
kiválasztott (x,y) mintapont felett, kikapcsoljuk a visszacsatoló hurkot, majd az előfeszítést
változtatva megmérjük az alagútátmenet áram-feszültség karakterisztikáját, az It(Ut) görbét. A
(13)-as képlet alapján, az It(Ut) görbe deriváltja (elsőrendű differenciálja) arányos lesz a minta
állapotsűrűségével.

16. ábra. Az STM mikroszkópok laterális felbontásának korlátai. Csak azon a területen tudunk atomi
felbontást elérni, ahol a minta felülete kellően sima, így ott csak a tű hegyén lévő néhány atomon keresztül
folyik az alagútáram. A mintán lévő, a tű görbületi sugaránál élesebb átmenetek (pl. lépcsők,
bemélyedések, tűszerű struktúrák) csak elkenve, a pásztázó tű nagyobb léptékű szerkezetével vett
konvolúció erejéig képeződnek le. Fekete vonallal a mért magasságprofil látható [110]

Az atomi felbontás eléréséhez az szükséges, hogy az STM tű atomi skálán hegyes legyen.
Ezt a látszólag nehezen teljesíthető követelményt azonban már egy vékony, egyszerű
mechanikai módszerrel vágott platina-irídium vagy kémiai marással hegyezett volfrám drót is
képes teljesíteni a (11) képletben ismertetett exponenciális távolságfüggésnek köszönhetően. A
15. ábrán, a jobb oldali sematikus rajzon egy kéthegyű tű látható. A mintához közelebb lévő,
elsődleges tűhegyen lévő atomon keresztül folyik az alagútáram legnagyobb része. Ehhez
képest a másodlagos tűhegyen lévő atomon keresztül már milliószor kisebb áram folyik [117].
Az alagútáramnak ez az exponenciális távolságfüggése a legtöbb esetben lehetőséget ad
egyszerű és gyors tűkészítésre. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy nagyobb objektumok, akár
atomi lépcsők vagy nanorészecskék mérése esetén egy ilyen kettős tű szellemképet vagy egyéb
műterméket eredményezhet a mérésben, így fontos a tervezett vizsgálatnak megfelelő tű
készítése. További fontos paraméter a tű görbületi sugara, ugyanis – amint azt a 16. ábrán
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bemutatom – a mintán található éles magasságváltozásokat (bemélyedések, lépcsők, tűszerű
alakzatok) csak a görbületi sugár által megszabott felbontásig vagyunk képesek leképezni. Sík
felületeken ugyanakkor, ahogy az a 16. ábrán kinagyítva látható, csak a mintához ténylegesen
legközelebb található atom/atomok vezetése számít, így nagyobb görbületi sugarú tűvel is
elérhető az atomi felbontás.

3.1.2. Atomerő-mikroszkópia (AFM)
A STM kifejlesztése után hamar világossá vált, hogy a fenti módszert az alagúteffektuson
túl más fizikai kölcsönhatásokkal is használhatjuk. Atomerő-mikroszkóp esetén ez a
kölcsönhatás a tű hegye és a minta között fellépő atomi erők, így a később kifejlesztett AFM
nagy előnye elődjével szemben, hogy szigetelő felületeket is vizsgálhatunk vele. Ezek az erők
mérhetővé válnak egy puha laprugón elhelyezett hegyes tű és a minta között, ha a laprugó
elhajlását detektáljuk. Az STM esetén akár ångström alatti távolság-változást vagy a laprugó
ekkora mértékű elhajlását is mérni lehet, így az első atomerő-mikroszkóp esetén ezzel a
módszerrel mérték egy vékony arany fóliára helyezett gyémánttű és a minta atomjai közötti
erőket [102].

17. ábra. Különböző módszerek a laprugó lehajlásának detektálására (bal), ill. a legelterjedtebb optikai
eljárás, a négyosztatú fotodiódával (jobb) [110]

A laprugó elhajlását többféle módszerrel mérhetjük (pl. kapacitív, interferometrikus vagy
piezoelektromos, 17. ábra bal oldal), de a legelterjedtebb változatban lézerrel, optikai úton
történik ennek detektálása. A módszer lényege, hogy lézerfoltot fókuszálunk a laprugó felső
oldalára és a reflektált sugár helyzetét egy négy részre osztott fotodiódával mérjük. A fotodióda
felső, ill. alsó felére eső intenzitáskülönbségből a laprugó lehajlását, míg jobb és bal oldala
közötti különbségből annak torzióját mérhetjük (17. ábra jobb oldal).
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Ha a visszacsatoló rendszerrel a visszavert lézerfolt helyzetét, így a laprugó elhajlását
állandónak tartjuk – ez azt jelenti, hogy a pásztázás során a tű és a minta közti kölcsönhatási
erő is állandó marad – a rögzített Z(X,Y) felület a minta topográfiáját adja meg. Ezt nevezzük
kontakt üzemmódnak. Akárcsak az STM esetén, a tű X, Y és Z irányú mozgatását itt is
piezokerámiák végzik.
Az atomerő-mikroszkópiának ugyanakkor számos változata, üzemmódja ismert aszerint,
hogy a laprugó statikus meghajlását vagy a rezgését kontrolláljuk, ill. hogy a mikroszkópot a tű
és a minta közötti kontaktusmentes vagy kontakt tartományban használjuk. Ha a laprugót a
rezonanciafrekvenciáján rezgetve visszük a mintához közel, akkor már minimális erőhatások is
képesek

a

rezonanciát

elhangolni.

A

minimális

kölcsönhatás

régiójában,

a

rezonanciafrekvenciát mérve használhatjuk az úgynevezett dinamikus erő mikroszkópia
(dynamic force microscopy) üzemmódot. Ez az üzemmód – érzékenységéből következően –
legtöbbször vákuumban használatos. A rezonanciafrekvenciától kismértékben eltérő
frekvencián meghajtva a laprugót, detektálhatjuk a rezgés szabad amplitúdójának
megváltozását is, ami valamivel erősebb kölcsönhatást feltételez, ugyanakkor egyszerűbb,
gyorsabb mérést tesz lehetővé. Ez az úgynevezett kopogtató (vagy tapping) üzemmód. További
hasznos módszer az úgynevezett impulzus erő üzemmód (pulsed force mode) [118], ill. az abból
a Bruker Inc. által továbbfejlesztett PeakForce QNM (Quantitative Nanomechanical Property
Mapping) üzemmód [119–120]. Ekkor a tűt egy előre meghatározott, a rezonanciafrekvenciánál
nagyságrendekkel kisebb frekvencián (1-2 kHz) rezgetjük és egy előre meghatározott (a taszító
erők által dominált) hajlításig a mintához közelítjük. Minden pontban a teljes erő-távolság
görbét rögzítjük, és ezekből következtethetünk a minta topográfiája mellett a mechanikai
tulajdonságaira (rugalmasság, adhézió) is. Megemlítendő, hogy további előnye ennek a
módszernek, hogy – mivel minden pontban eltávolítjuk a tűt a mintától – a laterális erők, mint
pl. a súrlódás lényegében nem játszanak szerepet. A fentiek megértéséhez a következőkben
áttekintem a tű és a minta között fellépő legjelentősebb erőket, majd a PeakForce QNM
módszer alapjait [120].

3.1.3. Jellemző tű–minta kölcsönhatások AFM mérésnél
Atomerő-mikroszkóp esetében a szonda és a felület atomjai között fellépő erő több
különböző jelenség együttes hatásaként lép fel. Mivel a különböző jelenségek más-más módon
függenek a távolságtól, ezért az egyes pontokban különbözni fog, hogy melyik jelenség hatása
dominál, de a teljes jelenség megértéséhez a legjelentősebbeket röviden bemutatom [110, 121].
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1. Rövid hatótávú taszítóerők
A legrövidebb tartományon lecsengő, de igen erős kölcsönhatás a tű és a minta elektronjai
között a Pauli-elv következtében fellépő taszító erő, ill. az ionok taszítása. Ahogy két atom
közeledik egymáshoz, az elektronfelhőik átfednek. Ez egy nagyon erős, rövidtávú taszító
kölcsönhatást eredményez, azaz az atomok szinte merev gömbként taszítják egymást [122].
Ezt leírhatjuk a Lennard-Jones-potenciállal, melynek alakja a következő:
𝜎𝜎6

𝜎𝜎12

(14)

𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿 = −4𝜀𝜀 � 𝑟𝑟 6 − 𝑟𝑟 12 �,

ahol 𝜀𝜀 a potenciálvölgy mélysége, 𝜎𝜎 pedig az a távolság, ahol az erő nulla. Ez a kifejezés

már tartalmazza a van der Waals-vonzóerőket is, melyet az ~r−6 tag ír le. Kis távolságoknál
az ~r−12 tag dominál.

2. van der Waals-kölcsönhatás
A jól ismert van der Waals-kölcsönhatás két elektromosan semleges részecske (atom) között
lép fel. Ez egy gyenge kölcsönhatás, ahol kvantumfluktuációk miatt az egyik atomon
fluktuáló

dipólusmomentum

jelenik

meg,

s

az

egy

másik

atomon

indukált

dipólusmomentumot kelt (Coulomb-kölcsönhatás) [122]. Ennek jellemző távolságfüggése
~r−6, mint azt a fenti képletben is jelöltem. Mivel jelen esetben a tű és a minta néhány száz
atomja játszik szerepet a kölcsönhatásban, az egyes erők összegét kell tekinteni.
A van der Waals-erőket

makroszkopikus

minták

között

a

Hamaker-közelítéssel

számolhatjuk, mely 10 nm-es nagyságrendben alkalmazható. Egy gömb–sík felületpárra
vonatkoztatva az eredő erőt a következő képlet adja meg, ahol R a tű görbületi sugara, AH a
Hamaker-konstans (anyagi minőségtől, polarizálhatóságtól függő állandó, szilárd testekre
~10−19 J ≈ 1 eV), r pedig a távolság.
𝐹𝐹𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑 = −

𝐴𝐴𝐻𝐻 𝑅𝑅

(15)

6𝑟𝑟 2

Így például R = 30 nm-es görbületi sugarú tűvel, r = 0,5 nm-es távolsággal számolva a
van der Waals-erő, FvdW ≈ 2 nN [110].
3. Elektrosztatikus erő
Elektrosztatikus kölcsönhatás jön létre töltött vagy vezető minta és a tű között. Abban az
esetben, ha köztük Ubias feszültséget alkalmazunk és a tű–minta távolság kisebb, mint a tű
görbületi sugara, a következő képlet adja meg az erőt:
𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒 = −

𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑅𝑅(𝑈𝑈𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 −𝜙𝜙)2
𝑟𝑟
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,

(16)

ahol 𝛷𝛷 a kontaktpotenciál. Így például R = 20 nm görbületi sugarú tűvel, r = 0,5 nm

távolsággal, ill. 𝑈𝑈𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝛷𝛷 = 1 𝑉𝑉 feszültséggel számolva az elektrosztatikus erő Fel ≈ 0,5 nN.

4. Kapilláris erő

A legtöbb anyag levegőn vízmolekulákat adszorbeálhat a felületére, így azon vékony vízfilm
képződhet. Amikor a tű nanométeres közelségbe ér a felülethez, kondenzációs magként is
funkcionálhat, így a tű és a minta között a felületi vízrétegből egy vékony meniszkusz
képződhet. Ez a vékony vízréteg vonzó kölcsönhatást létesít a tű és a minta között, ami a
felületi feszültség következménye. A jelenség jól megfigyelhető akkor, amikor a tűt
távolítjuk a mintától. Ilyenkor ugyanis az erő addig hat, amíg a kapilláris fennmarad, így a
mintától nagyobb távolságra fog a tű leválni a felületről (amikor a meniszkusz elszakad).
Ennek az erőnek a nagyságrendje elérheti a tíz nN-t is, így amennyiben a kapilláris kialakul
leginkább ez dominálja a vonzó erők tartományát.
Ezeken kívül egyéb kölcsönhatások (pl. mágneses) is felléphetnek, de a legtöbb esetben
elég csak a fentieket figyelembe venni.
Fontos megjegyezni, hogy ezek az erők STM mérés esetén is fellépnek a tű és a minta
között, ahogy erre már az STM alkalmazásának első éveiben rámutattak [123–124], illetve
ezekből az észlelésekből születhetett az AFM ötlete. Ott általában ezeket nem vesszük
figyelembe, mivel az alagútáramot mérjük, illetve az alagutazás áram-távolság exponenciális
összefüggését tekintjük. Bizonyos esetekben viszont STM mérés esetén is fontos lehet, hogy
figyelembe vegyük a fenti hatványfüggvényes tagok által meghatározott, jellegükben eltérő
erőket. Különösen igaz lehet ez abban az esetben, ha kimondottan rugalmas vagy puha mintákat
képezünk le. Ezzel foglalkozik a saját eredmények bemutatásának első fejezete, ahol az AFM
és STM leképezések összehasonlításával becsülni tudtam az STM méréseknél fellépő
mechanikai erők nagyságát.
Az atomerő-mikroszkópok szondáját egy igen hegyes tű alkotja, amit a laprugó alsó
oldalán helyeznek el, annak tetejét pedig legtöbbször tükröző anyaggal vonják be. A tű és
laprugó alakja alkalmazástól függően különböző lehet. A tű alakját és anyagi minőségét a
vizsgálni kívánt jelenséghez választjuk. Az általam használt tűk hegyének görbületi sugara
jellemzően a 2–12 nm tartományba esett, de ennél nagyobb görbületi sugarú tűk is elérhetők.
A görbületi sugár az STM-hez hasonlóan (lásd 16. ábra) megszabja az elérhető laterális
felbontást. A laprugó rugóállandóját és alakját aszerint választjuk, hogy milyen nagyságrendű
erőkkel kívánunk mérni, ill. hogy dinamikus vagy kontakt mérésről van-e szó.
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3.1.4. AFM-mel végzett erőhatás kvantitatív mérésének lehetősége
Mint fentebb említettem, a legtöbb esetben az AFM-mel végzett mérések esetén nem
ismerjük a minta és a tű közötti erők pontos értékét, vagy csak relatív méréseket végzünk.
Például a minta topográfiájáról készítünk képet vagy a minta két területén mérhető adhéziós
erők különbségét vizsgáljuk. Ezekhez a mérésekhez nem szükséges a fellépő erők pontos
értékének ismerete. Amennyiben kvantitatív mérést is kívánunk végezni, precízebb eljárásra és
a laprugó mechanikai paramétereinek kalibrálására van szükség:
1. A tűtartó konzolt mozgató piezoelektromos kerámiák egységnyi hosszúságú megnyújtása
változást eredményez a visszavert lézerfolt helyzetében a fotodiódán. Ez függ attól, hogy
a lézerfoltot a laprugó melyik részére fókuszáltuk pontosan, illetve, hogy a laprugó
milyen helyzetben lett beszorítva a konzolba. Meghatározandó paraméter az ún.
érzékenység, vagyis hogy a lézerfolt helyzetének adott változása a fotodiódán mekkora
laprugó elhajlásnak felel meg nanométerben. Mértékegység: nm/V.
2. A tűtartó laprugó rugóállandójának meghatározása. Ez minden tűre egy egyedi érték,
nagyságrendileg becsülhető, de függ a tű pontos méretétől. Egy feladathoz választhatunk
kemény vagy puha tűt, az alkalmazni kívánt erőtől függően. Mértékegység: N/m.
Az 1. kalibrációs lépés esetén a Z irányú piezokerámiát adott hosszúságban megnyújtjuk,
abban a tartományban, ahol a tű és a minta éppen érintkezik (ezáltal a laprugó kissé meghajlik)
és mérjük a lézerfolt elmozdulását. Kemény minta esetén a lézerfolt elmozdulása lineárisan
változik a Z-irányú piezokerámia megnyúlásával a taszító erők tartományában. A lineáris
tartomány manuális kiválasztása után (a mért erő-távolság görbéken) a mérésvezérlő szoftver
könnyedén meg tudja határozni a berendezés érzékenységét.
Ezzel szemben a rugóállandó méréséhez bonyolultabb megfontolásokat kell tennünk. A
rugóállandó kiszámításához a termikus fluktuációk mérését használjuk fel [125], amit az
alkalmazott Nanoscope V berendezéssel közvetlenül az AFM mérések megkezdése előtt el
tudunk végezni. A számítások elvégzéséhez a laprugót közelíthetjük egy harmonikus
oszcillátorral, melynek Hamilton-függvénye a következő:
𝑝𝑝2

1

𝐻𝐻 = 2𝑚𝑚 + 2 𝑚𝑚𝜔𝜔02 𝑞𝑞 2 ,

(17)

ahol q az oszcillátor kitérése a nyugalmi helyzettől, p az impulzus, m az oszcillátor tömege,

ω0 a rezonancia-körfrekvencia. Az ekvipartíció tételéből tudjuk, hogy minden kvadratikus
szabadsági fok energiájának átlagértéke 𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇/2, ahol 𝑘𝑘𝐵𝐵 a Boltzmann-állandó és T a
hőmérséklet. Ez alapján:

1

1

〈 𝑚𝑚𝜔𝜔02 𝑞𝑞 2 〉 = 𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇
2
2
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(18)

Mivel 𝜔𝜔02 = 𝑘𝑘�𝑚𝑚, ezért innen rögtön következik a k rugóállandó értéke:
𝑘𝑘 𝑇𝑇

𝑘𝑘 = 〈𝑞𝑞𝐵𝐵2〉 =

𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇
P

(19)

Így a szabadon rezegni hagyott laprugó rezgésének átlagos négyzetes kitéréséből
származtatható a laprugó rugóállandója. A termikus fluktuációknak az egyéb külső
zajforrásoktól való megkülönböztetése érdekében, néhány másodpercen keresztül mérjük a
laprugó szabad rezgéseit. A (19)-es összefüggésben 𝑃𝑃 = 〈𝑞𝑞 2 〉-vel jelöltem a kitérés Fouriertranszformált spektrumában a laprugó sajátfrekvenciájánál található csúcsra illesztett Lorentzgörbe alatti területet [125]. Az AFM tűk jellemzően néhányszor 10 vagy néhányszor 100 kHz-es

sajátfrekvenciával rendelkeznek, ezért a legtöbb külső zajforrástól – mivel azok más
frekvencia-tartományba esnek – a termikus fluktuációk elkülöníthetők.
Amennyiben a fenti két paramétert meghatározzuk, lehetőségünk van mérni kvantitatívan is
a tű és a minta közötti erőket, illetve adott, jól meghatározott erővel nyomhatjuk a tű hegyét a
minta felületéhez. Ezáltal a pásztázás során is minden mérési pontban ugyanazzal a beállított
legmagasabb erővel (peak force) hatunk a mintára.

18. ábra. A PeakForce QNM üzemmód egy teljes a) idő-erő, illetve a megfelelő b) távolság-erő görbéje

A 18. ábra bemutatja a PeakForce üzemódban egy pontban felvett tipikus erőgörbét az idő
(a), illetve a távolság (b) függvényében, ahogy a tűt leengedjük, majd egy meghatározott
maximális erő elérése után felemeljük. A 18a. ábrán megfigyelhető, hogy az erőmentes tűt
közelítve egy ponton (II) eléri a mintát, ahol a vonzóerők dominálnak. Majd a taszítóerők
tartományában elérjük a beállított célértéket (III). A kialakult meniszkusz miatt távolításkor
kissé leragad a tű (IV), majd annak elszakadásakor visszatérünk az erőmentes távolságba (V).
A felvett távolság-erő görbe, távolítás közben felvett (piros), lineáris szakaszára illesztve
(sárga) számolható a minta Young-modulusa, továbbá az adhéziót, a disszipációt és a kialakuló
deformációt is leolvashatjuk, a 18b. ábrán látható jelölések szerint.
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3.2. Raman-spektroszkópia
Ebben a fejezetben a Raman-spektroszkópia alapjait mutatom be, majd a saját eredményeim
megértéséhez szükséges irodalmat tárgyalom. A fény rugalmatlan szórásán alapuló jelenséget
először 1928-ban leíró C. V. Ramanról nevezték el [126], akit ezért 1930-ban Nobel-díjjal
tüntettek ki. A módszerrel könnyen vizsgálhatóvá válnak a molekulák rezgési- és a szilárd
testek fononmódusai.
A fény molekulákon vagy szilárd testen történő szórása alapvetően két módon, rugalmasan
vagy rugalmatlanul történhet. Az előbbi esetben a szórt fény hullámhossza, azaz energiája
megegyezik a beérkezőével, legfeljebb a terjedés iránya vagy polarizációja változik. A
megvilágító fény döntően ilyen módon, energiaveszteség nélkül szóródik, ezt nevezzük
Rayleigh-szórásnak 1. Rugalmatlan szórás esetén azonban a beérkező fény hullámhossza
megváltozik és attól kismértékben pozitív vagy negatív irányban eltér.
A klasszikus kép szerint, elektromágneses sugárzással való kölcsönhatás során, adott
anyagban indukált dipólmomentumok jöhetnek létre. Ezeket felösszegezve kapjuk a
makroszkopikus polarizációt, ami egy másodlagos elektromágneses tér, azaz a szórt tér forrása
lesz.

𝐸𝐸 = 𝐸𝐸0 cos(𝜔𝜔0 𝑡𝑡)

gerjesztő

elektromágneses

teret

feltételezve,

illetve

az

𝛼𝛼

polarizálhatóságot a molekula vagy szilárd test atomjainak kicsiny 𝑞𝑞 elmozdulásai szerint első
rendig sorba fejtve, a következő kifejezést kapjuk a 𝜇𝜇 = 𝛼𝛼(𝑞𝑞) ∙ 𝐸𝐸(𝑡𝑡) dipólmomentumra [127]:
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𝜇𝜇(𝑡𝑡) = 𝛼𝛼0 𝐸𝐸0 cos(𝜔𝜔0 𝑡𝑡) + 2 �𝜕𝜕𝜕𝜕 �
0

𝑞𝑞0

𝑞𝑞0 𝐸𝐸0 �cos��𝜔𝜔0 + 𝜔𝜔𝑞𝑞 �𝑡𝑡� + cos��𝜔𝜔0 − 𝜔𝜔𝑞𝑞 �𝑡𝑡��

(20)

A kifejezés első tagja adja meg a gerjesztő térrel azonos frekvenciával terjedő Rayleigh-,
míg a második tag adja a Stokes- ill. anti-Stokes típusú Raman-szórást. Már a klasszikus
leírásból látható, hogy nem minden rezgési módus lesz Raman-aktív, egy kiválasztási szabályt
kaptunk, mely szerint azok a módusok maradnak meg, amelyek esetén a polarizálhatóság
elsőrendű deriváltja nem zérus. Ebben a leírásban a molekula polarizálhatósága fogja megadni
a kialakuló gerjesztéseket, ez pedig a molekula vagy szilárd test lehetséges rezgési módusaival
van kapcsolatban [127]. A szórt hullám tanulmányozásával a molekula belső szerkezetéről
kaphatunk információt. A klasszikus leírás ugyanakkor nem ad magyarázatot több fontos
jelenségre, többek között pl. a rezonáns Raman-szórásra (lásd alább), így nyilvánvalóan tovább
kell lépnünk egy pontosabb elmélet felé.
A fejezetben a disszertáció témájához kapcsolódva, csak a fény hullámhosszánál kisebb méretskálájú
rendszereken történő szóródás esetét tárgyalom. Ebben az esetben nevezzük a rugalmas szóródást Rayleighszórásnak. Az egyéb eseteket, mint pl. a Mie-szórás, nem tárgyalom.
1
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folyamatként írhatjuk le. Első lépésként a vizsgált rendszer elnyel egy fotont, amitől egy
közbenső, virtuális, gerjesztett állapotba kerül. A virtuális állapotból a rendszer relaxálódik oly
módon, hogy kibocsát egy fotont. Amennyiben ennek a fotonnak az energiája megegyezik a
gerjesztő foton energiájával, tehát nem történt inelasztikus szóródás, akkor Rayleigh-szórásról
beszélünk. Ha viszont a gerjesztett állapotból a rendszer egy másik, valódi energiaszintre
relaxálódik, tehát egy kisebb (vagy nagyobb) energiájú fotont bocsát ki, akkor Ramanfolyamatról beszélhetünk. Az energiakülönbséget fedezheti egy fonon keltése (vagy
eltüntetése). Az első esetben Stokes-, míg a második esetben anti-Stokes-szórásról beszélünk.

19. ábra. A CCl4 folyadék Raman színképe a gerjesztő vonal (Ar-ion lézer, 488 nm) mindkét oldalán [128].
A vízszintes tengelyen több különböző skála szerint is fel vannak tüntetve az értékek:
(a) Raman-eltolódás (cm−1), (b) Abszolút hullámszám (cm−1), (c) Hullámhossz (nm).
Betét ábra: Egy fonon keltésével járó Stokes-típusú Raman-folyamat szemléltetése Feynman-gráffal [129]

Az egyfononos Stokes-típusú Raman-folyamatot az 19. ábra betétjében látható egyszerű
Feynman-gráffal szemléltethetjük. A (k1; ω1) hullámszámmal, ill. frekvenciával beérkező
gerjesztő foton a rendszerben elnyelődik és ott egy (q; ω) fonont kelt, majd a rendszer emittál
egy (k2; ω2) fotont. A 19. ábrán látható, hogy a Stokes- és az anti-Stokes-vonalak intenzitása
különböző, azaz az adott folyamatok valószínűsége nem egyezik meg. Ez azzal magyarázható,
hogy az utóbbi esetben már rendelkezésre kell állnia az elnyelendő fononnak, tehát az a fononok
betöltöttségén keresztül a hőmérséklettel van kapcsolatban [130]. Ugyanakkor az ábrán az is
megfigyelhető, hogy a Rayleigh-komponens intenzitása sok nagyságrenddel nagyobb a Raman
vonalak intenzitásánál, így azt sávszűrővel ki kell szűrni a detektálandó jelből. Ezt legtöbbször
egy alul- vagy felül-áteresztő szűrővel lehet megoldani és csak az egyik oldalt, rendszerint a
Stokes-csúcsokat mérjük.
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meg:

A mintára jellemző ∆𝜔𝜔 Raman-eltolódást (Raman-shift) a következő egyenlettel adjuk
1

1

∆𝜔𝜔 = �𝜆𝜆 − 𝜆𝜆 �,
0

1

(21)

ahol λ0 és λ1 a gerjesztő lézer, illetve a detektált jel hullámhossza. Látható, hogy ∆𝜔𝜔
mértékegysége m−1, de legtöbbször a könnyebb leírás érdekében cm−1-ben adják meg.

A következő, 20. ábrán egy szilárd testben lehetséges energianívók közötti átmenetekkel
szemléltetem a különböző szórási folyamatok közötti különbségeket. Az a–c) ábrákon a nem
rezonáns, míg a d–e) ábrákon a rezonáns Raman-folyamatokhoz tartozó diagram látható.

20. ábra. A Raman szórás szemléltetése Jablonski-diagramokkal. Nem rezonáns (a) Rayleigh- (b) Stokesill. (c) anti-Stokes-folyamat, ill. (d, e) rezonáns Stokes-típusú Raman folyamatok. [131] nyomán

Raman szórás esetén az elnyelt foton energiája az elektront egy virtuális energiaszintre
gerjeszti. Ezen átmenet valószínűsége igen csekély, ha ez a rendszernek nem egy valódi
állapota. Ugyanakkor, amennyiben ez a közbenső állapot a rendszer egy valódi állapotának felel
meg, rezonáns Raman-folyamatról beszélünk és a detektálható jel intenzitása nagymértékben
megnő.
Fontos megemlíteni a Raman-jelenség és a fluoreszcencia közötti különbséget. Fluoreszcens
fénykibocsátás úgy történik, hogy az elektron a vezetési sávba, egy magasabb energianívóra
kerül, majd onnan belső konverziókkal, többszörös szórással az adott sáv aljára jut, majd innen
sugároz ki egy fotont és kerül vissza a vegyértéksávba. A belső konverziók miatt a folyamat
tipikus időtartama ~10−9 s. Ehhez képest, a Raman szórás esetén a felső energiaszinten töltött
idő átlagosan ~10−15–10−12 s, azaz nagyságrendekkel rövidebb, mint a fluoreszcens szóródás
esetén, ám rendszerint együtt mérjük a Raman és a fluoreszcencia jeleket [127].
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3.2.1. A grafén Raman-spektruma
A grafén kísérleti vizsgálatában fontos szerepet kapott a Raman-spektroszkópia, hiszen egy
egyszerűen, gyorsan alkalmazható technikáról van szó, amellyel információt kaphatunk a
grafén rétegszámáról, a benne lévő dópolásról, mechanikai feszültségről és a különböző
hibákról is. Fontos továbbá, hogy a legtöbb esetben roncsolásmentes technikának tekinthetjük,
ahogy erre a későbbiekben a saját eredményeim tárgyalásánál is kitérek. Itt röviden bemutatom
a grafén Raman-spektrumát és annak jellegzetességeit, majd a csúcsok helyzetéből,
félértékszélességéből és alakjából kapható információkat tárgyalom.

21. ábra. Egyréteg grafén fononjainak számított diszperziós relációja és jellemző Raman szórási
átmenetei. [132] nyomán

A grafén Raman-spektrumának legjelentősebb csúcsai a D, G, D’ és 2D (más jelölés szerint
G’) csúcsok, amelyek az előbbiek szerint – köszönhetően annak, hogy a grafénban nincs tiltott
sáv – mind rezonáns Raman-folyamatból erednek. A 21. ábra jobb oldalán látható sematikus
ábra alapján mutatom be az egyes csúcsok jellegzetességeit. A G csúcs az egyetlen, elsőrendű,
azaz a 19. ábra betétjében felvázolthoz hasonlóan egyetlen fonon kibocsátásával járó Ramanszórásból származó csúcs, így ennek megértése a legegyszerűbb. A folyamat egy kétszeresen
degenerált (síkbeli transzverzális – iTO, ill. longitudinális optikai – iLO) Γ pont körüli E2g
szimmetriájú fonon keltésével jár, amely az A és B alrácson lévő szénatomok egymáshoz
viszonyított rezgésével azonosítható. Mivel a fonon impulzusa 0 és energiája (hullámszám
egységekben) ~1600 cm−1, ezért a szórt elektron megmarad az adott K völgyben és energiája
ennyivel csökken, így a gerjesztő lézerhez képest 1600 cm−1 körül várható a grafén G csúcsa.
A D és 2D (G’) csúcsok magasabb rendű, tehát többszörös szórással járó folyamatokhoz
tartoznak. A D csúcs esetén egy, a K völgyben keltett elektron-lyuk pár egyik tagja egy szintén
K pont körüli iTO fonon keltésével K’ völgybe kerül, ahonnan egy hibán vagy szemcsehatáron
rugalmasan szóródva kerülhet vissza a kezdeti K völgybe, ahol végül foton kibocsátásával
relaxálódik. Ez a fonon a grafén-hatszögek lélegző módusával van kapcsolatban [133]. A 2D
csúcs esetén egy második, ellentétes impulzusú, hasonló fononon való szóródással kerül vissza
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az elektron a kiindulási (K) völgybe, így kétszer annyi energiát veszít. Ez utóbbi szóródás a
lyuk típusú töltéshordozóval is létrejöhet, és ebben az esetben a K’ völgyben történik a foton
kibocsátással járó rekombináció, de ez nem okoz megfigyelhető különbséget. Továbbá, a D’
csúcs egy kis impulzusú iLO fonon keltésével, illetve a töltéshordozó azonos K völgyben
történő szórásával, majd egy hibán történő rugalmas visszaszórásával jöhet létre. Ez a folyamat
jelentős, atomi skálájú gyűrődések környezetében is lejátszódhat [134].
Látható, hogy míg a G és 2D csúcsok hibáktól függetlenül is megjelennek, a D és D’ csúcsok
csak

hibák

vagy

szemcsehatárok

környezetében,

így

ezek

relatív

intenzitásából

következtethetünk a grafénban található hibasűrűségre és azok típusára [134–135]. CVD grafén
esetén a D csúcs relatív intenzitásából, esetleg hiányából következtethetünk a növesztett minta
minőségére, az átlagos szemcseméretre [132].

22. ábra. a) A 2D csúcs kialakításában résztvevő elektron-fonon szórási folyamatok egy-, ill. kétrétegű
grafén esetén [136]. b) Különböző rétegszámú grafén minták mért 2D Raman-csúcsa és illesztésük [132]

Míg egyrétegű grafén esetén a 2D csúcs kialakításában két ugyanolyan nagyságú, de
ellentétes impulzusú fonon vesz részt, és így a mért spektrumra egyetlen Lorentz-görbét
illeszthetünk, addig kettő- vagy többrétegű grafén esetén már bonyolultabb a csúcs értelmezése.
Itt most röviden csak a kétrétegű grafén esetén mutatom be a 2D csúcs kialakulását, amelynek
az alakjából rögtön látható az eltérés az egyrétegű grafén Raman-spektrumához képest. Míg
egyréteg esetén a grafén elektronjainak diszperziós relációjában csak 1, addig kétréteg esetén
2-2 vezetési sáv található az egyes K völgyekben. Így a foton elnyelés után egy adott
felgerjesztett elektron szóródása mindkét irányban két különböző hullámszámú és energiájú
fononnal végbemehet, így összesen 4 komponensből fog állni a kétrétegű grafén 2D csúcsa.
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A 22. ábra mutatja egy-, ill. kétrétegű grafén esetén a lehetséges szórási folyamatokat, valamint
a mért spektrumokra illeszthető Lorentz-görbéket. Egy-, kettő-, három- és négyrétegű grafén
spektruma rendre egy, négy, hat, ill. három görbével illeszthető, ezért a Raman-spektroszkópia
a rétegszám gyors meghatározására is használható [132–133,136].
A D és 2D csúcsok esetén jelentős a csúcsok pozíciójának (Raman-eltolódásának) függése
a gerjesztő lézer energiájától, azaz a csúcsok diszperziót mutatnak. Ezt azzal magyarázhatjuk,
hogy a különböző energiájú beérkező fotonok különböző energiájú elektronállapotokkal
teljesítik a rezonancia-feltételt. Mivel ezen állapotok impulzustérbeli helyzete is eltér, ezért
eltérő hullámszámú fononok kibocsátása után rekombinálódhat az elektron, így a D és 2D
Raman-csúcs pozíciója is más lesz. A D csúcs diszperziója: ~50 cm−1/eV [137]; míg 2D csúcs
esetén az előbbi duplája: ~100 cm−1/eV [132]. A G csúcs helyzete ugyanakkor nem függ az
alkalmazott lézer energiájától [137].
Mechanikai feszültségnek kitett grafénban mind a G, mind a 2D csúcs pozíciója eltolódik és
egyirányú (uniaxiális) feszültség alkalmazása esetén fel is hasadhat. Izotrop, kétirányú
(biaxiális) feszültség esetén a csúcsok helyzete csak eltolódik, ugyanis a rácstávolság
változásával a fononok energiája is változik, ugyanakkor a szimmetria változatlan marad [138–
139]. Egyirányú feszültség alkalmazása esetén azonban a szimmetria is sérül, így mind a G,
mind a 2D csúcs felhasad [140–143], lásd 23a. ábra. Megjegyzendő, hogy az alkalmazott
feszültség kalibrálásának nehézségei miatt jelentős eltérések tapasztalhatók az irodalomban a
konkrét eltolódási értéket illetően (lásd pl. a 143-es hivatkozás ST1 táblázatában). Tisztán
izotrop feszültség alkalmazása esetén a G és a 2D csúcs eltolódásának hányadosa 2,2 körül
alakul [143–144].

23. ábra. a) A grafén G csúcsának eltolódása, ill. felhasadása egyirányú feszültség esetén [140].
b) A G és 2D csúcsok eltolódása különböző kapufeszültségek mellett [146]
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A grafénban lévő töltéshordozó-koncentráció változása is a csúcsok eltolódásához vezet,
függetlenül attól, hogy a dópolást a hordozó, a különböző szennyeződések, vagy egy külső
kapufeszültség változtatása okozza [145–146], lásd 23b. ábra. Ennek oka az, hogy a Fermiszint eltolódásával más-más elektronállapotok kerülnek a gerjesztő lézer energiájával
rezonanciába. Fontos megemlíteni, hogy míg p-dópolás esetén mind a G, mind pedig a 2D csúcs
pozíciójának eltolódása monoton változást mutat a dópolás függvényében, addig n-dópoláskor
a 2D csúcs jelentős dópolási értékekig nem változik, csak egy bizonyos érték felett lesz
monoton a változás. A G csúcs félértékszélessége is változik: csökken mind elektron-, mind
lyuk-dópolás esetén [145].
A két hatás általában egyszerre van jelen, ugyanis a környezeti hatások, az alátámasztó
hordozó, és a különböző szennyezők elektrosztatikus dópolást és mechanikai feszültséget is
létrehozhatnak a grafénban, akár nanométeres skálán is, véletlenszerű eloszlással. Ji Eun Lee
és társai javasoltak ezért egy módszert, amellyel tisztán optikai módon, a Raman csúcsok relatív
elhelyezkedése alapján számolható a mintában lévő mechanikai feszültség és p-dópolás [147].
A különböző csoportok által mért kísérleti eredmények jelentős szórást mutatnak a G és 2D
csúcsok pozíciójának mechanikai feszültségtől, ill. a dópolástól való függését illetően, de ezek
hányadosa közel megegyezik. A mechanikai feszültség esetén 2,02–2,8 között, míg a p-dópolás
esetén 0,55–0,75 közötti értékeket találhatunk. Például biaxiális feszültség (𝜀𝜀𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ) esetén a
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≅ 2,8 , míg a

értékekből ugyanerre ~2,46 adódik, ahol

𝜔𝜔𝐺𝐺 és 𝜔𝜔2𝐷𝐷 a G és 2D módus frekvenciáját jelöli. A módszer csak p-típusú dópolás esetén

alkalmazható, az n-dópolás fent említett nem monoton függése miatt. További nehézséget okoz
0
a dópolatlan és feszültségmentes egyensúlyi (𝜔𝜔𝐺𝐺0 , 𝜔𝜔2𝐷𝐷
) pont meghatározása, mivel egyszerre

mindkét jelenséget kiküszöbölni igen nehézkes. Mindenesetre a két hatás jelentősen eltér a G-

2D pozíciók korrelációs diagramján, ahogy azt a 24. ábra mutatja, így egy adott mintán
bekövetkező változások relatív kiértékelésére mindenképpen alkalmas.
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24. ábra. A G és a 2D csúcsok pozíciójának korrelációs ábrája, amelynek segítségével a Lee-módszer
alapján a grafénban lévő p-dópolást és mechanikai feszültség hatását szétválaszthatjuk. Kék pontokkal
jelölve két különböző mérési pont. A zöld hatszöggel jelzett (𝝎𝝎𝟎𝟎𝑮𝑮 , 𝝎𝝎𝟎𝟎𝟐𝟐𝟐𝟐 ) pontból 2,2 (fekete), ill. 0,55 (piros)
meredekségű egyenesek irányába történő eltolódás a mechanikai feszültség, ill. a p-dópolás növekedését
jelzi. A segédvonalakkal határolt paralelogramma a konkrét hatások szétválasztását segíti

Ezt a módszert finomították tovább Niclas S. Mueller és munkatársai [148]. Ugyanis
rámutattak, hogy míg a tisztán egyirányú ill. tisztán izotrop mechanikai húzást vagy nyomást
nanoskálán előállítani igencsak nehézkes, addig hidrosztatikus és nyíró feszültséggel leírva a
csúcsok eltolódását és felhasadását, e kétféle feszültségkomponenst külön kezelhetjük (kis
feszültségek esetén). Így a módszert a mechanikai feszültség irányfüggésére való előfeltevés
nélkül is használhatjuk. A hidrosztatikus feszültség (𝜀𝜀ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜀𝜀𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝜀𝜀𝑦𝑦𝑦𝑦 ) definíció szerint az

izotrop (𝜀𝜀𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝜀𝜀𝑦𝑦𝑦𝑦 ) feszültség kétszerese. Én a továbbiakban a Lee-módszer Mueller és társai

által módosított változatát, az általuk javasolt meredekségekkel (2,2 és 0,55, feszültség, ill. pdópolás esetére) használom.
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4. Felfüggesztett grafén pásztázószondás leképezése
A bevezető fejezetekben említettem, hogy egyrészt a felfüggesztett grafén rendkívül
érzékeny a különböző mechanikai kölcsönhatásokra, másrészt a doktori munkám során
alkalmazni kívánt technikák (STM, AFM) alkalmazása során mechanikai erő lép fel a szonda
és a vizsgálandó minta között. Kutatómunkám első szakaszát e technikák mind jobb megértése
és

a

nanoszemcsékkel

alátámasztott

grafén

minél

átfogóbb

vizsgálatában

való

alkalmazhatóságuk megismerése motiválta. Ezért érdemesnek tartom ezeket az eredményeket
bemutatni először, így az olvasót – a bevezetőben tárgyaltakon túl, a konkrét rendszer esetén is
– megismertetve e technikákkal.
A 3.1.3. fejezetben bemutattam a legjellemzőbb AFM tű–minta kölcsönhatásokat,
megjegyezve, hogy azok STM-ben is fellépnek. Már 1986-ban megmutatták, hogy a különböző
visszacsatolási paraméterekkel, UHV-ban, atomilag sík grafiton végzett STM mérés során
tapasztalható jelentős topográfiai eltéréseket a tű és a minta között ébredő 0,1-10 nN nagyságú
erők okozzák [123]. Nem sokkal később, levegőn végzett mérések esetén – szintén tömbi
grafiton – megmutatták, hogy akár 10−6 N taszítóerő is felléphet a tű és a minta között, amelyet
a felületre kontaminálódott rétegnek tulajdonítottak [124]. Nyilvánvaló, hogy ilyen nagyságú
erők

az

egyetlen

atom

vékony

grafénmembrán

esetén

még

jelentősebb

változásokat/elmozdulásokat okoznának [5]. Az elmúlt években megmutatták, hogy az STM tű
és a grafén között fellépő, akár elektrosztatikus, akár van der Waals-típusú vonzóerők a
felfüggesztett grafént megemelhetik [149–151], és ezek a vonzóerők a grafénban ébredő
mechanikai feszültség [152] kontrollálására is alkalmasak lehetnek. Megjegyzendő, hogy
ezeket a méréseket UHV-ban és legtöbbször alacsony hőmérsékleten végezték. A
szobahőmérsékleten, levegőn végzett STM vizsgálatok során, a tű és a grafén közti taszítóerők
hatását néhány rétegű grafénra F. Eder és munkatársai [153], ill. egyrétegű grafén esetén
kollégáim is kimutatták [154]. Munkájukban viszont a kollégáim nem vizsgálták ezen erők
nagyságát. A következő fejezetben bemutatott méréseimben lapos arany nanorészecskéken
buborék alakban megfeszített, ill. közel kör alakú arany nanoüregek felett felfüggesztett,
egyrétegű grafén STM mérése során fellépő taszítóerők hatását vizsgáltam. Továbbá, e
taszítóerők nagyságának becslésére – a kvantitatív erőmérést megengedő PeakForce AFM
mérésekkel való összehasonlításon alapuló – saját módszert dolgoztam ki.
HOPG hordozóra 5, ill. 8 nm vastagságban vittünk fel aranyréteget vákuumpárologtató
berendezésben, 5·10−7 mbar háttérnyomáson, ellenállásfűtésű wolfram csónakból, 99,99%-os
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tisztaságú aranyszemcséket használva. Ezután a mintákat 400 °C-on, argon atmoszférában,
1 órán

keresztül

hőkezeltem,

melynek

következtében

a

párologtatott

aranyfilm

nanorészecskékké állt össze. Régóta tudjuk, hogy a magasabb hőmérséklet hatására erősödik a
részecskék felületi diffúziója, és a teljes energia (felületi energia, kötési energia az
nanorészecske, ill. a nanorészecske és a felületi atomjai között) minimalizálása érdekében a
gyengén nedvesített felületen az aranyszemcsék nagyobb klaszterekké állhatnak össze [155].
AFM-es méréseim alapján a nanorészecskék tipikus magassága 15–20, míg átmérője néhány
száz nanométer lett. Az így előkészített nanoszemcsés felületre transzferáltam koreai
együttműködő partnereink által készített egyrétegű, polikristályos, CVD módszerrel rézre
növesztett grafént. Ehhez a bevezetőben részletesen bemutatott módszert használtam. Először
a rézfólián lévő grafénra hőre oldó ragasztószalagot (thermal release tape – TRT) helyeztem,
majd a rezet 20%-os vizes réz-klorid oldat és 37%-os sósav 4:1 térfogatarányú elegyében
leoldottam a grafénról. Desztillált vizes öblítés után a ragasztófóliát az arany nanoszemcsés
HOPG hordozóra helyeztem, kézi nyomóerő alkalmazásával, majd 95 °C-ra melegítettem,
melynek következtében a ragasztószalag elvált, a grafént a nanorészecskéken hagyva. Ezután,
a grafén jobb tapadását elősegítendő, a mintákat további 400 °C-os, argon atmoszférában
végzett hőkezelésnek vetettem alá.
A fentebb leírtak szerint készített mintán STM méréséket végeztem. A 25. ábrán bemutatok
egy topográfiai, állandó áramú STM felvételt a minta grafénnal részben fedett tartományáról,
amelyet 5 µm-es ablakban vettem fel, nagy előfeszítést (1 V) és kis (300 pA) alagútáramot
beállítva. Ezek szokásosan használt kezdeti paraméterek, amelyekkel már viszonylag távol a
mintától elérjük a beállított áram értéket, így egyrészt elkerüljük a tű mintába való ütközését a
közelítés során, másrészt minimalizáljuk a tű-minta közti mechanikai kölcsönhatást a pásztázás
alatt. Az STM mérésekhez mechanikailag vágott platina-irídium (90/10%) tűket használtam. A
legsötétebb szín jelzi a grafit hordozó felületét, ill. lapos szigetszerű arany nanorészecskék
figyelhetők meg világosabb színnel, a különböző magasságoknak megfelelően. Ezen a kis
felbontású felvételen a grafént nem láthatjuk közvetlenül, azonban a jelenlétére utal a felvétel
két oldala közötti különbség.
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25. ábra. STM felvétel a minta egy grafénnal részben fedett tartományáról (U = 1 V, I = 0,3 nA). A felvétel
jobb felső sarkában található grafénnal fedett terület, melyet a kék szaggatott vonal határol. Piros
nyílakkal jelölve néhány könnyen elmozduló aranysziget

A felvétel nagyobb részét kitöltő bal oldali területen piros nyíllal mutatom, hogy az STM tű
legtöbbször képes lekövetni a szemcsék alakját, néhol viszont – még a viszonylag nagy tű–
minta távolságot biztosító beállítások ellenére is – nekiütődik a grafithoz gyengén kötődő
aranyszemcséknek és azokat képes elmozgatni. Ez a megfigyelés egyértelműen mutatja, hogy
az STM tű és a minta között mechanikai kölcsönhatás is van, hiszen a tű a pásztázás során
eltolja a részecskéket. Ezeket a könnyen mozgó részecskéket egy adott terület többszöri
pásztázásával akár teljesen eltávolíthatjuk a pásztázott területről, vagy másként fogalmazva
kiseperhetjük a képből. Ez az arany és a grafit közötti alacsony kémiai affinitással is
magyarázható, azaz a két felület közötti kicsiny adhéziós energiával, aminek köszönhetően az
arany szemcsék kevéssé tapadnak a grafitra [156].
A jobb felső, kék szaggatott vonallal határolt területen a szemcsék rögzítettek, nem
mozdulnak el a pásztázás során. Ebből, illetve a szemcsék között megfigyelhető gyűrődésekből
következtethetünk a grafén jelenlétére. A grafén ezeken a területeken leér a hordozóra és rögzíti
a letakart nanoszemcséket. Ezen a területen nem látunk a felvétel készítése során (az egyes
pásztázási sorok között) drasztikus változást, a nanoszemcsék megtartják alakjukat, és
kijelenthetjük, hogy a tű hegye nem változott meg (ezen a skálán) a másik területen lévő
nanoszemcsékkel való mechanikai kapcsolat, ütközések során.
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4.1. Nanobuborékban megfeszített grafén SPM vizsgálata

26. ábra. STM felvétel a minta egy grafénnal fedett tartományáról. Kék pontokkal jelöltem az ábrán
látható három grafénbuborékot. Az ábra közepén elhelyezkedő grafén buborékon, ill. mellette az
alátámasztó nanoszigeten felvett vonalmetszetből megállapítható a buborék magassága. Zöld nyíllal
jelöltem az arany szigetek között található grafén gyűrődéseket

A 26. ábrán látható felvételen a terület nagy részét grafén fedi. Itt jobban megfigyelhetjük a
nanoszemcséket összekötő hosszúkás, kvázi-egydimenziós struktúrákat, amelyek részben
grafén gyűrődések, részben vékony arany csatornák (zöld nyíllal jelölve). Fontos észrevenni,
hogy több aranyszigeten a grafén illeszkedése nem tökéletes. Gyűrődések, ill. buborékok
képződtek, utóbbiakat az a) ábrán kék pontokkal jelöltem. A b) ábrán látható az egyik ilyen
buborékon felvett vonalmetszet, ahol megfigyelhető, hogy míg a sziget magassága 25 nm körül
alakul, addig a grafénbuborék magassága további 35-40 nm-es magasságot jelent. Így ezeken a
részeken a grafén egyetlen atom vastagságú szabad membránt képez, ami a grafén egyedülálló
mechanikai tulajdonságainak köszönhetően igen kis erőkkel benyomható. Ez a rendszer
alkalmas lehet arra, hogy az STM tű és a minta közötti igen kicsiny mechanikai erőket
megvizsgáljuk. Ilyen „grafénbuboréknak” vagy „nanobuboréknak” nevezett struktúrák igen
gyakran kialakulnak grafén vagy más 2D anyagok transzferálásakor, akár korrugált
(nanorészecskék, SiO2), akár atomilag sík hordozóra (HOPG, h-BN vagy más 2D kristály)
helyezzük őket. A nagy felületük miatt a hordozó és a 2D kristály közötti vdW-erő igen nagy
és ez az adhéziós erő képletesen szólva összesimítja a felületeket. A felületeken eredetileg lévő
levegő, víz és egyéb szennyezők a fenti mechanizmus miatt kis tasakokban, zárványokban vagy
ahogy igen gyakran nevezik: buborékokban gyűlnek össze [157–158].
Mint fentebb említettem, nagy előfeszítést kapcsolva és kis alagútáramot engedve a minta
és a tű között, viszonylag nagy távolságon tartjuk a tűt, és elérhetjük, hogy minimális legyen a
mechanikai kölcsönhatás a mintával. Amennyiben változtatjuk az alagutazási paramétereket, a
tű–minta távolság változik, így a közöttük fellépő erők nagysága is változik. A (8)-as képletből
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is látható, hogy az alagútáram bonyolultan függ az előfeszítéstől és a távolságtól, de
általánosságban elmondható, hogy nagyobb előfeszítés és kis áram esetén a mintától távolabb,
míg nagyobb áramerősség és kis előfeszítés esetén a mintához közelebb kerül a tű.
Az STM tű által a mintára kifejtett mechanikai erők a 3.1.3. fejezetben (az AFM esetén)
ismertetett erőkkel azonosak. A van der Waals-erő és az elektrosztatikus erő könnyen
számolható, viszont a többi erő esetén ez igen bonyolult. A (15)-ös képlet alapján számolva, a
tű görbületi sugarát 25 nm-nek (lásd a fejezetben később), a tű–minta távolságot 1 nm-nek és a
Hamaker-konstans értékét 1 eV-nak választva a van der Waals-erő nagysága −0,668 nN-nak
adódik. 1 V-os előfeszítés esetén a (16)-os képlet alapján ebben az esetben −0,695 nN vonzóerő
származik az elektrosztatikus vonzásból. Itt elhanyagoltam a fémek kilépési munkájának
különbségéből adódó tagot, ugyanis ezt nem ismerjük a konkrét esetre. Arany és platina esetén
a kilépési munkák közel megegyeznek, ill. a szén kilépési munkája is 1 eV-nál kisebb
mértékben tér el tőlük, így nagyságrendileg nem változtatja meg az eredményt. A
Lennard-Jones-potenciál (14) által kifejtett erő értékét nehezebb becsülni, ugyanis a két
legfontosabb paraméter, a kölcsönhatás erősségét jelölő ε0 és az egyensúlyi távolság, σ értékét
nem ismerjük.
Annak érdekében, hogy becslést adhassak az STM mérés során fellépő taszító erők
nagyságára, új módszert dolgoztam ki, amelyet a következőkben ismertetek.

27. ábra. a)-c) STM felvételek grafénbuborékon, 1nA-es alagútárammal, különböző előfeszítések mellett.
A változó mechanikai kölcsönhatás hatására a buborék különböző mértékben nyomható be, amint ez a
kiválasztott vonalmetszeten megfigyelhető (d)

49

A mintán található, fent említett buborékokból néhányat kiválasztottam és topográfiai képet
rögzítettem róluk STM-mel. Az alagutazási paraméterek változtatásával azt tapasztaltam, hogy
bizonyos feszültség és áramerősség páros esetén a buborékok benyomódtak. A 27. ábrán látható
egy STM mérési sorozat eredménye, ahol 1 nA alagútáram mellett változtatva a feszültséget
képeztem le egy grafénbuborék felszínét. Ez a buborék látható a 26a. ábra alján, középen is.
A buborék kezdeti méretei a következők: hosszúság, szélesség és magasság; h = 625 nm,
sz = 370 nm és m = 27 nm. Az arany nanorészecske magassága 24 nm, ezen felül további 27 nm
a buborék magassága. Az ábrán a 0 szintnek a HOPG magasságát választottam.
A rögzített alagútáram értéken sorrendben 1000, 800, 100, 200, 400, 800, 1000, 1200, 1400
és 1600 mV-os előfeszítéssel rögzítettem egy-egy felvételt. A könnyebb átláthatóság kedvéért
ezekből a 27. ábrán csak a kezdeti 1000 mV-tal (a), a legkisebb előfeszítéshez, így legkisebb
távolsághoz tartozó 100 mV-tal (b), ill. az újra 1000 mV-tal (c) felvett méréseket mutatom.
Megjegyzendő, hogy nanoszemcse éle háromszorosan képződik le minden esetben (a felvételek
felső részén látható), ami azt mutatja, hogy nanoskálán az STM tű hegye többszörös. Minden
felvételen ugyanazon a vonalmetszeten leolvastam a magasságértékeket, amelyek a 200 mV-on
rögzített görbével kiegészítve a (d) ábrán láthatók. Megfigyelhető, hogy amíg a nanoszemcse
oldala minden előfeszítésnél ugyanolyan, vagyis itt nincs különösebb hatása a különböző
előfeszítés miatti eltérő tű–minta távolságnak, addig a grafénbuborék magassága változik, azaz
a kisebb tű–minta távolságból eredő nagyobb erők itt már látható változást okoznak.
A 100 mV-os felvételen a buborék jól láthatóan benyomódott, a 200 mV-os vonalmetszet egy
köztes állapotot mutat, azaz itt is benyomódott a buborék, de csak kisebb mértékben, majd az
előfeszítést visszaállítva 1000 mV-ra a buborék visszanyerte alakját. Tovább növelve az
előfeszítést, a buborék topográfiájában nem mérhető további jelentős változás, az eltérések
csupán a felfüggesztett grafénon jellemző [153,159] instabil leképezésből adódnak.
Egy másik, hasonló buborékot mutat a következő, 28. ábra, amelynél szintén 1 nA
alagutazási áramot használtam és rendre 1000, 500, ill. 250 mV-os előfeszítést állítottam be. A
buborék kezdeti méretei a következők voltak: h = 610 nm, sz = 405 nm és m = 44 nm (levonva
a nanorészecske magasságát, lásd alább). Az első, 1000 mV-tal felvett képhez képest – a) ábra
– nem tapasztaltam érdemi változást, amikor 500 mV-ra csökkentettem az előfeszítést,
ugyanakkor 250 mV-nál már jelentős a hatás. Az ábra b) részén látható, hogy a lassú szkennelés
iránya szerint lentről felfelé felvett képen, 250 mV-os előfeszítés mellett hirtelen változás állt
be a buborék magasságában. A teljes b) kép rögzítése után fentről lefelé felvéve egy új képet
(28c. ábra) az látható, hogy a grafén változatlan paraméterek mellett behorpadva maradt és nem
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nyerte vissza eredeti állapotát. A d) ábrán látható a topográfiai képeken fehérrel jelölt szakaszon
felvett vonalmetszet, ahol az figyelhető meg, hogy a buborék magasságában nem látunk
különösebb eltérést 1000, 500 és 250 mV-os előfeszítések esetén egészen a hirtelen
behorpadásig. Ezt úgy értelmezhetjük, hogy ekkor volt a tű–minta közötti mechanikai erő
akkora, hogy a buborékot összeroppantsa. További képeket rögzítve, az előfeszítést újra 1000,
majd 2000 mV-ra növelve is behorpadva maradt a membrán, amiből arra a következtetésre
jutottam, hogy itt a grafén letapadhatott a nanorészecske felszínére, ezért nem nyerte vissza az
alakját a kisebb nyomóerő mellett sem. Ezzel a megfigyeléssel adódik, hogy a buborék kezdeti
magassága 44 nm volt, a nanorészecske 25 nm-es szintjéhez képest.
Ezek az eredmények azt mutatják, hogy csökkentve az előfeszítést egyre inkább a taszítóerők
dominálják a tű–grafén mechanikai kölcsönhatást. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy míg
500 mV feletti előfeszítés esetén az STM tű által kifejtett mechanikai erőnek nincs különösebb
hatása, addig 200-250 mV-os előfeszítés esetén képes lehet néhány 100 nm átmérőjű és
20–40 nm magasságú grafénbuborékok benyomására.

28. ábra. STM felvételek grafénbuborékon, 1nA-es alagútárammal, különböző előfeszítések mellett.
250 mV-nál a buborék benyomódott, amikor a pásztázás a buborék tetején történt (zöld nyíl a b) ábrán.
A mérések sorrendjét követve: 1. 1000 mV (a) 2. 500 mV (nincs ábrázolva) 3. 250 mV (lentről felfele
pásztázva) (b) 4. 250 mV (fentről lefele pásztázva) (c). Az ábrákon kiválasztott vonalmetszet (fehér vonal)
szerinti buborék-profilokat a d) ábra mutatja a különböző előfeszítések esetén

PeakForce üzemmódban működtetett AFM-mel lehetőségünk van kvantitatívan is mérni a
tű és a minta közötti erőket, illetve állandó erővel nyomni a tűt a mintához a visszacsatoló
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rendszer segítségével. A kvantitatív mérésekhez, mint azt a bevezetőben említettem, először
kalibrálni kell a visszacsatoló rendszer érzékenységét, továbbá meg kell határozni az
alkalmazott tű rugalmas paramétereit. Az alább bemutatott mérésekhez a Bruker cég által
gyártott RTESPA AFM tűket használtam, amelyek adatlap szerinti értékei: rugóállandó,
k = 20–80 N/m (nominálisan 40 N/m); görbületi sugár, R ≈ 8 nm (max. 12 nm). In-situ mérések
alapján ezek az értékek a következők szerint alakultak: k = 19–24 N/m; R = 7–12 nm. Több
különböző méretű és alakú, az előzőkhez hasonló grafénbuborékon végeztem PeakForce AFM
méréseket. A berendezés érzékenységének, valamint az AFM tű rugóállandójának
meghatározása után az AFM tű által a mintára kifejtett erőt 1–60 nN-ig változtattam. Adott
erőértékkel teljes felvételt készítettem a buborékokról. Egy ilyen mérést mutatok be a 29. ábrán.

29. ábra. a)-c) Különböző nyomóerőkkel felvett PeakForce AFM felvételek grafénbuborékról. d) Az a)-c)
ábrákon kiválasztott vonalmetszet (fehér vonal) szerinti buborék-profilok. 20-30 nN-nál a buborék kezd
benyomódni (kék és rózsaszín vonalmetszetek), 35 nN-nál már lapos (zöld vonalmetszet)

Egy 22-23 nm magasságú, több száz nm átmérőjű, lapos aranysziget egy része felett kialakult
grafénbuborékot választottam ki. Az a-c) ábrákon rendre 1,5 nN, 20 nN, ill. 35 nN erővel felvett
topográfiai AFM felvételek láthatók. A fehérrel jelölt szakaszon felvett vonalmetszeteket a
d) ábrán mutatom be. Nulla szintnek itt a nanoszemcse magasságát választottam, ehhez képest
a buborék maximális magassága, amit a legkisebb nyomóerővel mérhettem, közelítőleg 40 nm
volt. Általánosan (és ebben a konkrét esetben is) a legtöbb buborék benyomódása 20-40 nN
között volt igazán jelentős. (lásd pl. 29d. ábra, kék, rózsaszín és zöld vonalmetszetek). Ebből
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arra a következtetésre jutottam, hogy STM-ben a kisebb előfeszítéssel (≤ 250 mV) végzett
mérések esetén is ebbe a nagyságrendbe esik a tű által kifejtett nyomó erő.
Ezzel a módszerrel becslést tudtam adni a mintán található tipikus grafénbuborékok és a
mikroszkóp szondája közötti erőre, de ez a módszer nehezen általánosítható. Az egyes
buborékok részben a nanoszemcsék szélén tapadtak le, így alakjukat döntően azok
morfológiája, élei határozták meg.

4.2. Nanoüregek felett felfüggesztett grafén SPM vizsgálata
A bevezetőben említett és a 4. ábrán bemutatott kísérletben Changgu Lee és társai kör alakú
lyukak felett felfüggesztett grafén rugalmas paramétereit határozták meg AFM-mel [5]. A
vastagabb, 8 nm-es párologtatott aranyréteggel elkészített mintáimon már több ehhez hasonló,
közelítőleg kör alakú lyuk, azaz aranyszigetekben kialakult nanoüreg felett felfüggesztett
grafénmembránon el tudtam végezni hasonló kísérleteket mind AFM-mel, mind STM-mel.
Amíg az előbbiekben bemutatott minták esetén az 5 nm vastag aranyrétegből a hőkezelés
hatására nanoszemcsék keletkeztek, addig ebben az esetben a nagyobb anyagmennyiség miatt
jobbára aranyszigetek összefüggő hálózata alakult ki nanoüregekkel. Ezek a kísérletek már jól
viszonyíthatók az irodalmi megfigyelésekhez, továbbá számolással is ellenőrizhetők a
különböző módszerek összevetéséből származó becslések.
Először PeakForce AFM méréseket végeztem nanoüregek felett felfüggesztett grafénon. Egy
ilyen mérési sorozat eredményeit mutatja a 30. ábra. A nyomóerő értékét 3 nN-tól 60 nN-ig
változtattam és egy teljes felvételt rögzítettem minden beállításnál. Az ábra b) része mutatja a
különböző felvételeken ugyanazon, az a) ábrán fehér vonallal jelölt szakaszon készített
vonalmetszeteket. A 0 szintet ennél a mérésnél a nanosziget, azaz a lyuk pereme szintjén
rögzítettem és ehhez viszonyítva mértem le a felfüggesztett membrán maximális mélységét.
Transzferálás után a grafén δ3nN = 10,5 nm mélyre süppedt az üregbe, amit a legkisebb
nyomóerő (3 nN) alkalmazásával mértem ki. Azt tapasztaltam, hogy F0 = 20 nN nyomóerőig
nem érhető el további benyomódás, a grafénmembrán e kezdeti horpadtsága megmarad.
20 nN-nál kisebb erőkkel mérve 10 és 10,5 nm közötti értékeket mértem, ebben a tartományban
nem volt kimutatható egyértelmű összefüggés a nyomóerő és a membrán besüllyedése között.
Ezen a tartományon a kezdeti, hőkezelés során kialakult mechanikai feszültség dominálhatott.
A

továbbiakban

ezt

tekintettem

a

nyújtatlan

grafénhoz

tartozó

küszöbértéknek,

δ20nN = δ0 = 10,1 nm. A küszöbértéknél nagyobb erőkkel már növelni tudtam a benyomódást,
ezt ábrázoltam egy erő-benyomódás grafikonon az ábra c) részén.
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30. ábra. Nanoüreg felett felfüggesztett grafénmembrán behorpasztása PeakForce AFM üzemmódban
különböző erőkkel. (a) Topográfiai felvétel F = 20 nN-nal rögzítve. (b) Különböző erőkkel felvett
mérésekről származó magasságprofilok az (a) ábrán fehér vonallal jelölt szakasz mentén
(c) Erő(F)-benyomódás(δ) grafikon a (b) ábra alapján

A mérési eredmények értelmezéséhez használjuk a kör alakban alátámasztott egyrétegű
grafén terhelési modelljét. Az AFM tűt merevnek tekinthetjük és annak hegyét félgömb alakkal
közelíthetjük. A felfüggesztett grafént körlappal közelítve körülbelül a = 74 nm-es sugarat
mértem, míg az AFM tű sugarára az adatlapon megadott maximumot, azaz R = 12 nm-t
használtam. A nyomóerőt kifejtő szonda és a membrán sugarának hányadosa így R/a ≈ 0,16,
ami lényegesen nagyobb, mint a James Hone és munkatársai [5] által használt közelítésben,
ahol R<<a (R/a ≈ 0,02–0,06) közelítést használták. Mivel az általam vizsgált felfüggesztett
grafén membránok átmérői összemérhetők a szonda sugarával, ezért várhatóan a nagyobb
benyomódások esetén nem csak egy pontban fog érintkezni az AFM tű és a grafén, így az
általuk használt pontszerű szonda modelljét ki kell egészíteni egy (fél)gömb alakú szonda
modelljére [160]. Ez az illesztési paraméterekben jelent korrekciót.
Az F nyomóerőre és a δ benyomódásra a következő összefüggés szerint illeszthetünk
harmadfokú polinomot [5,160–162]:
𝐹𝐹 − 𝐹𝐹0 = 𝑐𝑐(𝛿𝛿 − 𝛿𝛿0 ) + 𝑑𝑑(𝛿𝛿 − 𝛿𝛿0 )3.

(22)

A c és d együtthatókból a membrán előzetes, nyomóerő nélküli, 𝜎𝜎02𝐷𝐷 nyugalmi feszültségét, ill.
𝐸𝐸 Young-modulusát számíthatjuk. A gömb terhelési modellben 𝑑𝑑 = 𝐸𝐸𝑞𝑞 3 𝑎𝑎−2 ℎ(𝑅𝑅/𝑎𝑎)1/4, ahol

ℎ = 0,34 𝑛𝑛𝑛𝑛 a grafénmembrán vastagsága, 𝑞𝑞 = 1/(1.05 − 0.15𝜈𝜈 − 0.16𝜈𝜈 2 ) = 0,98, ill.
1

𝑅𝑅 −4

𝜈𝜈 = 0,165 a grafén Poisson-tényezője. Ebből 𝐸𝐸 = 𝑑𝑑 ∙ 𝑞𝑞 −3 𝑎𝑎2 ℎ−1 �𝑎𝑎 � . Az illesztett érték a

30c. ábrán 𝑑𝑑 = 0,03522 𝑛𝑛𝑛𝑛/𝑛𝑛𝑛𝑛3 ≈ 3,5 ∙ 1016 𝑁𝑁/𝑚𝑚3. A számolásból a grafén Youngmodulusára 𝐸𝐸 = 0,95 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇-t kaptam. Ez az eredmény jó egyezést mutat az irodalmi

értékekkel, amelyek mind CVD-növesztett [163–164], mind exfoliált grafén [5,165–166]

esetén 𝐸𝐸 = 1 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 körüli értéket adnak. A számolás hibáját 20%-nak becsültem, amely

egyrészt a tű hegye görbületi sugarának meghatározásból, ill. a felfüggesztett grafén kör alaktól
való eltéréséből adódik.
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31. ábra. Nanoüreget takaró felfüggesztett grafénmembrán behorpasztása STM tűvel különböző
előfeszítéseket használva. a) Topográfiai STM felvétel (I = 3 nA, U = 500 mV). Betétben atomi felbontású
felvétel grafénon. b) Vonalmetszetek a felfüggesztett grafénon, az a) ábrán fehér vonallal jelölt szakaszon

STM-mel is vizsgáltam arany szigetben lévő nanoüregek felett elhelyezkedő grafén
besüllyedésének változását az előfeszítés függvényében. A 31. ábrán bemutatom az STM
mérések eredményeit egy felfüggesztett grafén tartományon, amely hasonló a fentebb, a
30. ábrán (PeakForce AFM felvétellel) bemutatott elrendezéshez. Topográfiai méréseket
végeztem sorozatban 3 nA-es alagútáramot és rendre 1000, 500, 250, 125, 60, 30, 15, ill.
7 mV-os előfeszítést használva. Az alábbiakban ennek a mérési sorozatnak az eredményeit
mutatom be. Az előfeszítést 1000 mV-ról 500 mV-ra állítva nem tapasztaltam jelentős
különbséget, de tovább csökkentve a feszültséget (így a távolságot is) megjelent a taszító erők
hatása, azaz a membrán egyre jobban benyomódott. Ez megfigyelhető a 31. ábra b) részén
látható vonalmetszeteken is. Az arany nanosziget szintjéhez, tehát a felfüggesztett membrán
pereméhez képest már a nagy feszültséggel (>500 mV) végzett leképezések esetén is δ0 ≅ 7 nm
kezdeti lesüllyedést tapasztaltam, ami a transzferálás utáni állapotnak tekinthető. Az STM tű
további δ ≅ 7,5 nm besüllyedést okozott 7 mV-os előfeszítést használva.

A fenti két mérés összevetéséből arra számíthatunk, hogy az STM mérés esetén is hasonló

nagyságú erők lépnek fel a tű és a minta között, mint amivel a PeakForce AFM mérés esetén
mértünk. Az STM tű görbületi sugarát a fent bemutatott esetben maximum R = 25 nm-nek
becsülhetjük, a legkisebb előfeszítéssel felvett 7 mV-os, fekete vonalmetszetből. Ekkor süllyedt
le az STM tű a leginkább a grafénnal fedett nanoüregbe. Ezt a vonalmetszetet tekinthetjük az
STM tű egy megközelítő 1D-s metszetének is, így az itt mérhető felbontással becsülhetjük
magának a tűnek is a maximális görbületi sugarát. A membrán sugara a = 80 nm, így a fentebb
használt gömb szonda terhelési modell itt is alkalmazható (R/a ≅ 0,31). Az adatokat

behelyettesítve a (22)-es képletbe, és a grafén Young-modulusára az előzőekben megállapított
E = 0,95 TPa értéket használva, a legkisebb előfeszítés (U = 7 mV) ill. legnagyobb benyomódás
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esetén (δ ≅ 7,5 nm) a nyomóerő F = 15 nN-nak adódik. Ennek az értéknek a megállapításakor

25%-os hibát kell figyelembe vegyünk, amely többek között abból adódhat, hogy az STM tű
sugarának csak a lehetséges maximális értékére tudunk becslést adni, amivel a 31. ábrán
bemutatott mérések még elvégezhetők, a valódi sugár ennél kisebb lehet. Hibaforrás adódhat
még a membrán ideális kör alaktól való ~10%-os eltéréséből is. Mindemellett, a megállapított
szonda-minta erő az STM esetén is az AFM-nél tapasztalt nagyságrendbe esik.
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Összefoglalás
Arany nanoszigetekben létrehozott üregek felett felfüggesztett, ill. buborékként
megfeszített, tehát alá nem támasztott grafén pásztázószondás mikroszkópokkal való
tanulmányozásakor fellépő erők hatását vizsgáltam. A grafén, különleges mechanikai
tulajdonságainak, illetve rendkívüli vékonyságának köszönhetően, ideális kísérleti terepet
nyújtott e nanomechanikai kísérletek elvégzéséhez. A pásztázó alagútmikroszkópos mérések
esetén tapasztalt topográfiai változásokat összevetettem a kvantitatív erőmérést megengedő
PeakForce atomerő-mikroszkópos eredményekkel, ennek alapján becslést adtam az STM tű és
a minta között fellépő mechanikai (taszító) erőkre, ill. a grafén rugalmas tulajdonságaira.
Arany nanorészecskék tetején létrejövő néhányszor 100 nm átmérőjű és 20–40 nm magas
grafénbuborékokon végzett AFM vizsgálatokkal megállapítottam, hogy azok néhányszor 10 nN
erővel beroppanthatók egy AFM tű segítségével. Hasonló buborékokat STM-mel vizsgálva
becslést adtam az STM tű és a minta között fellépő taszító mechanikai erőkre, amelyek szintén
a 10−8 N nagyságrendbe esnek. Arany nanoszigetekben kialakult, jó közelítéssel kör alakú
üregek felett felfüggesztett grafén Young-modulusát PeakForce AFM mérésekkel 0,95 TPa-nak
mértem, az irodalmi értékkel (~1 TPa) jó egyezésben. Ezen a rendszeren STM vizsgálatokat
végezve megállapítottam, hogy kis előfeszítések esetén a tű és a minta között közelítőleg15 nN
erő lép fel.
Általánosabban kijelenthető, hogy szobahőmérsékletű STM mérés esetén tipikusan
alkalmazott alagutazási paraméterek mellett a Pt/Ir(90/10%) tű és a grafén minta között 10−8 N
nagyságrendű taszító erők léphetnek fel, amit a mérések tervezésénél és értelmezésénél
figyelembe kell venni. Ezek az eredmények hozzájárulhatnak az atomilag vékony anyagok
pásztázószondás mikroszkópiai méréseinek jobb megértéséhez, és felhívják a figyelmet a
mechanikai erők leképezés közbeni módosító hatására, ill. annak elkerülésének lehetőségére
(nagy előfeszítés, kis áram alkalmazása).
A fenti eredményeimet 2016-ban publikáltam, majd 2017-ben a strasbourgi EMRS Spring
Meeting konferencián, szóbeli előadásban mutattam be. Az újszerű megközelítésért az Európai
Anyagtudományi Társaság Fiatal Kutatói Díját nyertem el.
A fejezethez tartozó publikáció:
[T1]

A. Pálinkás, G. Molnár, C. Hwang, L. P. Biró, Z. Osváth, Determination of the

STM tip-graphene repulsive forces by comparative STM and AFM measurements on suspended
graphene. RSC Adv. 6, 86253–86258 (2016).
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5. Grafén-arany hibrid nanoszerkezetek STM/STS
vizsgálata
Az előző fejezetben már bemutatott rendszert később többszöri hőkezelésnek (500 °C-on,
ill. 650 °C-on, 2 órán keresztül) vetettem alá, ami a grafénnal fedett arany felületek
nagymértékű és látványos átalakulásához vezetett, ezért mind a kezdeti, mind a hőkezelt
rendszerben megfigyelhető struktúrákat tárgyalom. A létrehozott különböző grafén-arany
hibridekben a grafén fedőréteg elektronszerkezete jelentősen módosulhat, ennek tárgyalását a
fejezet második fele tartalmazza. A minták topográfiáját STM-mel, míg az elektronszerkezeti
változásokat STS-sel vizsgáltam.
STM-mel vizsgálva a fedett nanorészecskék felületét, az helyenként szabálytalan, érdes,
helyenként pedig – jellemzően a részecskék szélén, kisebb területen – a grafit hordozóéhoz
hasonló simaságot mutatott. Ez utóbbi rendezett, kristályos felületre utal. Egy ilyen grafénnal
teljesen fedett nanoszemcsét mutat be a 32. ábra. Két területet különböztethetünk meg,
amelyekről megállapítható, hogy az egyiken (kék négyzettel jelölt terület) a grafén alatt
egykristályosan sima felület van, míg a másikon (zöld négyzettel jelölt terület) a párologtatott
aranyra jellemző érdességet mérjük. A kék területen nagyobb felbontású STM felvételt készítve
az arany (111) felület halszálka rekonstrukcióját figyelhetjük meg. Ennek periódusát
6,2±0,2 nm-nek mértem, ami jól egyezik az irodalmi értékkel (6,3 nm) [167]. A zölddel jelölt
területen nem figyeltem meg egykristályos felületet és itt az érdesség (magasságértékek
változatossága) is nagyobb volt, ami rendezetlen, polikristályos aranyra utal. Érdemes
megjegyezni, hogy itt könnyebb volt a grafén atomi rácsát leképezni.

32. ábra. Állandó áramú (topográfiai) felvétel grafénnal fedett nanoszemcséről (a). A részecske magassága
kb. 16-17 nm. Bizonyos részeken kifejezetten lapos területek is megfigyelhetők. A kékkel bekeretezett
tartományon nagy felbontású vizsgálattal az Au(111) halszálka rekonstrukciója látható (b). A zölddel
bekeretezett területen rendezetlen arany fázis található (c), betét képen a grafén atomi felbontása. A b)
ábrán jelölt vonalmetszet (fehér vonal) magasságprofilját a (d) ábra mutatja
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A következő, 33. ábrán is egy hasonló részecske látható:

33. ábra. (a) Állandó áramú (topográfiai) felvétel a grafénnal fedett nanoszemcséről. A részecske
magassága ~20 nm. A vonalmetszeten (d) megfigyelhető, hogy a 2-es terület kis érdességű (sima), akárcsak
a HOPG hordozón (1-es terület), míg a 3-as terület korrugáltabb. (b) Kék keretben nagyfelbontású STM
felvétel, amelyen megfigyelhetőek az Au(110) felületre jellemző vonalak egymástól 0,4 nm távolságra.
(c) Zöld keretben a rendezett és rendezetlen fázis határa

Az ábrán három különböző területet figyelhetünk meg, amelyek mind grafénnal fedettek. Az
1-essel jelölt területen a grafén leér a HOPG hordozóra. 2-essel jelöltem a nanoszemcse szélén
található rendezett területet, ahol a magasságértékek átlagtól való eltérésének négyzetes
középértéke (root mean square, RMS) egyenlő az 1-es területen mért értékkel
RMS1 = RMS2 = 0,06 nm. A 3-as területen ez az érték, RMS3 = 0,35 nm jóval magasabb, ezen
a területen a grafén alatt rendezetlen arany fázis található. Két nagyobb felbontású felvétellel
további információkat kaphatunk (33. b) és c) ábrák). A kék négyzettel jelölt területen
megfigyelhetjük a rekonstruálatlan arany (110) felületre jellemző 0,4 nm-es periódusú
vonalakat, míg a zöld négyzettel jelölt területen a rendezett és rendezetlen fázis átmenetét
láthatjuk.
Ezen a három területen felvett alagút-spektroszkópiai áram-feszültség görbék deriváltjai,
amelyek arányosak a bevezetőben bemutatott (13)-as képlet szerint a minta lokális
állapotsűrűségével, a 34. ábrán láthatók. Az 1-es területen a HOPG-vel alátámasztott grafénon
a szokásos V-alakú állapotsűrűség-görbét kaptam. A Dirac-pont ezen a területen kb.
75 meV-nál, a Fermi-energia felett található, azaz ezen a területen a grafén p-dópolt. Ez a
környezeti levegővel, oxigénnel és vízzel érintkező szabad grafén felületek esetén általánosan
megfigyelhető jelenség [168–169], amely HOPG-n lévő grafénon akár nagyvákuumban,
alacsony hőmérsékleten is megmaradhat [170].
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34. ábra. Alagút-spektroszkópiai mérések eredménye a 33. ábrán 1–3-mal jelölt területeken

Ehhez hasonló karakterisztikájú a 3-as területen mért dI/dV görbe, azzal a különbséggel,
hogy itt a Dirac-pont (kb. 100 meV-tal) feljebb található, tehát a polikristályos arany felület
további p-típusú dópolást okozott. Ezzel ellentétben a kristályos Au(110) felülettel
alátámasztott, 2-es területen jellegében eltérő viselkedést tapasztaltam a grafénon mérhető
lokális állapotsűrűségben. A Fermi-energia körül a fémekre jellemző lapos állapotsűrűség
figyelhető meg, amit úgy értelmeztem, hogy itt a grafén és az arany felület között erős a
csatolás, azaz a grafén π-elektronjai hibridizálódnak a fémes állapotokkal [171]. Ennek
köszönhetően az arany elektronszerkezete dominálja a mérést. A −350 mV körüli lépcsőszerű
ugrást az arany Shockley-féle felületi állapotával azonosítottam. Tiszta Au(111), ill. tiszta
Au(110) felületek esetén ennek energetikai pozíciója −500 mV körül lenne [84], de kísérletileg
kimutatták, hogy egyetlen atomi rétegnyi ezüst [90,172] vagy gáz [173] atomok ezt a −350 mV
körüli értékig emelik. Hasonló jelenséget várhatunk egy réteg grafén esetén is, ahogy azt
Cu(111) felületre növesztett grafén monoréteg esetén [174], ill. Au(111) felületen
polimerizálással létrehozott grafén nanoszalagok esetén már kimutatták [175]. Megjegyzendő
továbbá, hogy az Au(110) felület esetén a 2x1 felületi rekonstrukció ezeket az állapotokat
megszünteti, addig Au(111) felület esetén a halszálka rekonstrukció mellett is mind a hcp, mind
az fcc szimmetriájú pontokban megmarad [84,90]. Ezek a megfigyelések együttesen
alátámasztják, hogy valóban kristályos (110) felület alakult ki a grafén alatt.
Mint fentebb is említettem, a polikristályos, kevésbé rendezett szerkezetű arannyal
alátámasztott területeken általában sikeres volt a grafén atomi felbontású leképezése, míg –
ugyanolyan alagutazási paraméterekkel – az egykristályos arany felületeken lévő grafénon
rendszerint sikertelen (vagy nagyon gyenge kontrasztú). Ez a megfigyelés is (akárcsak a
spektroszkópiai mérések) arra enged következtetni, hogy ezeken a területeken a grafén jobban
tapad a felülethez, így erősebb csatolás alakulhat ki. A grafénnal letakart nanoszemcsék kis
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hányadán, ill. csak azok szélein, tehát a teljes arany-grafén területek kb. 20%-án találtam ilyen
rendezett fázisokat.

5.1. Au(111) felületek előállítása grafén felhasználásával
A továbbiakban megvizsgáltam, hogy növelhető-e a rendezett, egykristályos felületek
aránya egy magasabb hőmérsékleten végzett hőkezeléssel. A hőkezeléseket továbbra is minden
esetben Ar környezetben végeztem, hogy a grafént védjem a levegőben található oxigéntől.
Először 500 °C-on, 2 órán keresztül argon védőgázban végeztem hőkezelést, de STM
mérésekkel nem tapasztaltam egyértelmű eltérést a korábbiakhoz képest. Ezért egy következő
hőkezelést is végeztem, ezúttal 650 °C-on, 2 órán keresztül. Hőkezelés után a kemencét
300 °C-ig hűlni hagytam, majd kivettem a mintát. A további STM mérések során azt figyeltem
meg, hogy minden egyes részen, ahol az arany grafénnal fedett volt, rendezett felület jött létre.
Azokon a területeken, ahol az arany nanorészecskéket nem fedte grafén, rendezett felületet egy
esetben sem találtam. Megállapítottam, hogy az így létrehozott kristályos arany felületek döntő
többségében (111) kristálysíkok, amelyek előfordultak rekonstruált és rekonstruálatlan
formában is. A vonatkozó STM felvételeket az alábbiakban mutatom be.
A 35. ábrán egy jellemző, grafénnal fedett nanorészecske látható több különböző
nagyításban a hőkezelést követően. Az 35a. ábrán a legkisebb nagyítású képen látható, hogy a
teljes szemcse szabályos élekkel rendelkezik, illetve megfigyelhetők a grafén gyűrődések is a
szemcse szélén. A b) ábrán látható, hogy a szemcse teljes felületén rekonstruált Au(111)
(halszálka rekonstrukció) kristályfelület alakult ki a grafén alatt. A legnagyobb felbontású
képen (c) ábra) a halszálka rekonstrukcióra jellemző dupla vonalak, ill. azok 120°-os
elfordulása figyelhető meg a grafén atomi felbontása mellett. Megemlítendő, hogy 2D Fourier
szűréssel elkülöníthetünk egy gyengén látható struktúrát, amely a két kristályos felület – a
grafén és az Au(111) – közös periódusából adódik és ezen a területen 1,5 nm-es hullámhosszú
(nincs bemutatva). Ezzel a jelenséggel és a létrejövő elektronszerkezeti változásokkal
részletesen a fejezet további részeiben foglalkozom (pl. 37. és 41. ábrák).
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35. ábra. Különböző nagyítású STM felvételek egy grafénnal teljesen fedett nanorészecskéről a 650 °C-on
végzett hőkezelést követően. A legkisebb nagyítású, a) ábrán megfigyelhetők a nanoszemcse kialakult
szabályos élei, míg a b) ábrán azt láthatjuk, hogy a szemcse teljes felületén rekonstruált Au(111) felület
jött létre a grafén alatt. A legnagyobb nagyítású, c) ábrán a halszálka rekonstrukció dupla vonalainak egy
120°-os elfordulása és a grafén atomi felbontása látható

A megfigyelt kristályosodási folyamat azzal magyarázható, hogy az arany atomok magasabb
hőmérsékleten jobban mozognak és így könnyebben átrendeződhetnek. Ez a hőmérséklet
viszont nem elegendő a kristálysíkok kialakulásához a szabad arany felületeken. A méréseim
azt mutatják, hogy a takaró grafén rétegnek jelentős szerepe van ebben a folyamatban.
A jelenségnek az lehet a magyarázata, hogy a grafén kétatomos háromszögrács
kristályszerkezete mintául szolgál és elősegíti a háromszöges szimmetriával rendelkező arany
(111) kristálysík kialakulását.
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Ezt szemlélteti a 36. ábra is, ahol egy grafénnal fedett arany nanorészecske STM felvételét
láthatjuk a 650 °C-os hőkezelés után. A fehér rész az a) ábra bal alsó részén egy másodlagos
STM tű általi leképezés, ennek részletei nem látszanak a beállított színskála miatt. Ezen a
felvételen is három különböző területet jelöltem meg (1, 2, és 3), amelyekről nagyobb
felbontásban is mutatok STM felvételeket a b) ábrán, az egyes területeknek megfelelő
számozással. A 3-assal jelölt területen tipikus halszálka felületi rekonstrukciót láthatunk, vagyis
itt (111)-es kristálysík a felület. A 2-es területen nincs grafén, és látható, hogy itt nem alakult
ki rendezett kristálysík. A jobb láthatóság érdekében a grafén szélét fehér görbével jelöltem az
a) ábrán az egyes területek között. A 2-essel jelölt fedetlen arany és a 3-assal jelölt
grafén/Au(111) felületen mért állapotsűrűség-görbék nagyfokú hasonlóságot mutatnak (36c.
ábra). A különbség annyi, hogy a 3-as területen (kék görbe) a kristályos arany Shockley-féle
felületi állapotának élét is megfigyelhetjük −325 mV-nál (ugrás a dI/dV-ben). Ezek a mérések
is azt mutatják, akárcsak a 33. ábrán az Au(110) felület esetében, hogy a rendezett arany
felületen lévő grafén erősen csatolódik a hordozóhoz, és fémes karakterisztikája lesz.

36. ábra. a) Topográfiai STM felvétel egy grafénnal részben fedett arany nanoszemcsén, melyen három
különböző karakterisztikájú felület figyelhető meg. b) Nagy felbontású STM felvétel az egyes területekről:
(1) Moiré strukturált, grafénnal fedett, rekonstruált Au(111) felület, (2) Fedetlen polikristályos
aranyfelület, (3) grafénnal fedett, rekonstruált Au(111) felület moiré nélkül. c) Alagút-spektroszkópiai
mérések eredménye az egyes terüleken
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Az 1-essel jelölt területen kissé komplexebb felületi mintázatot láthatunk. A domináns
mintázat egy háromszöges szimmetriájú moiré struktúra, melynek periódusa 3,0±0,2 nm. Ilyen
moiré mintázat két kristályos réteg egymásra helyezése során alakul ki, a mintázat periódusa
pedig a két kristály rácsparaméterétől, valamint egymáshoz képesti elforgatási szögétől függ.
Az, hogy moiré mintázat alakul ki, már önmagában is azt jelenti, hogy a grafén alatti arany egy
rendezett, kristályos felület. Jobban megfigyelve az STM felvételt, egy nagyobb periódusú
hullámosság is észrevehető, mégpedig a berajzolt segédvonalakra merőlegesen. Ezt a 37. ábrán
mutatom be részletesebben, ahol 2D Fourier szűréssel kiszűrtem a moiré mintázatot (37a. ábra).
A kapott felvételen így már jól mérhető a nagyobb periodicitású hullámosság (37b. ábra). A
vonalmetszet (37c. ábra) alapján ez a periódus 7,3 nm és halszálka rekonstrukcióként
értelmezem.

37. ábra. A 36. ábrán 1-essel jelölt területen megfigyelhető különböző mintázatok: a) 2D Fourier szűréssel
elkülönített 3,0±0,2 nm periódusú moiré szuperstruktúra. b) Az eredeti felvételből kivonva az a) ábrán
látható moirét, előtűnik az Au(111) halszálka rekonstrukció periódusa, amelyen egy vonalmetszet a c)
ábrán látható

Az 1-es területen grafénra jellemző állapotsűrűség-görbét mértem (fekete görbe a
36c. ábrán). Ebből arra következtettem, hogy a két kristály közti elforgatási szög és az így
kialakuló moiré mintázat döntően befolyásolja a grafén és az aranyfelület kölcsönhatását. A
grafén itt jobban szétcsatolódik a hordozótól, a grafén megőrzi V-alakú állapotsűrűségét,
lineáris diszperziós relációját. Hasonló jelenséget, azaz atomilag sík grafén rétegnek a
hordozótól való szétcsatolását írta le Eva Andrei csoportja [170] alacsony hőmérsékletű STM
mérésekre támaszkodva. A jelenség magyarázata lehet a síkok közötti elforgatás, ugyanis pl.
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SiC felületen létrehozott néhány rétegű grafén esetén megfigyelték, hogy az egyedi grafén
rétegek elcsatolódnak egymástól a köztük lévő elforgatásnak köszönhetően és megőrzik
egyrétegszerű, lineáris spektrumukat [176].
Végül, fontos észrevenni, hogy a grafén állapotsűrűség-görbéjében (36. ábra) egy második
minimum van −290 mV-nál (az elsődleges Dirac-pont alatt 375 meV-tal), ami egy másodlagos
Dirac-pontként értelmezhető [177], és a 3,0±0,2 nm periódusú moiré mintázat miatt jelenik
meg. Erről a hatásról bővebben a következő alfejezetben lesz szó.

5.2. Nagy periódusú Au(111)-grafén moiré mintázat hatása a grafén
állapotsűrűségére
Amint az előbb is láttuk, a 650 °C-on elvégzett hőkezelés hatására létrejövő kristályosodás
során több különböző grafén/arany felület jött létre. Ennek egy további szemléletes példáját
mutatja be 38. ábra, amelyen több eltérő mintázatot észleltem ugyanazon a nanoszigeten.

38. ábra. STM felvétel polikristályos grafénnal részben letakart arany nanoszigetről.
A fedetlen (sötét) részeken nem alakult ki szabályos kristálysík. Számokkal jelölve négy különböző
grafén/arany felület. 1. grafén rekonstruált arany (111) felületen. 2–4. Különböző periódusú moirét
mutató Au(111)-grafén szerkezetek.
Zöld és lila nyilakkal jelölve: szabályos élekkel rendelkező lyuk a grafén rétegben, ill. arany klaszterek a
grafén alatt
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Az 1-essel jelölt, fekete nyilakkal mutatott területeken jól látható az arany (111) felületre
jellemző halszálka rekonstrukció. A 2-essel jelölt területen hatszöges szimmetriájú, 7,7±0,2 nm
periódusú moiré mintázat (háromszögrács) figyelhető meg. A 3-as és 4-es területeken hasonló
szuperstruktúra látható, azzal a különbséggel, hogy ezeken a területeken a moiré periódusa
5,1±0,2 nm, ill. 2,5±0,2 nm. (Az egyes területeket bemutató nagyobb felbontású felvételeken,
a 40. ábrán a moirék periódusa jobban kivehető.) A moiré háromszögrács szimmetriája arra
utal, hogy a grafén alatt mindenhol Au(111) kristálysík van, de mivel halszálka szerkezetet nem
mértem csak az 1-es területen, ezért a többi területen valószínűleg rekonstruálatlan az (111)
kristályfelület. Egyensúlyi rácsparamétereket tekintve, a különböző periodicitások a grafén és
az Au(111) kristályszerkezetek egymáshoz képesti különböző elforgatásából adódnak. Kis
szögű elforgatásnál nagy periódusú, míg nagyobb elforgatásnál kisebb periódusú moiré
struktúra jön létre. Fehér, sárga, ill. kék vonalakkal jelöltem a polikristályos grafénban található
szemcsehatárokat, amelyek az egyes területeket határolják.
A 38. ábrán zöld nyíllal jelölt területen a grafénban lyuk keletkezett a hőkezelés hatására,
ami arra utal, hogy a kemencében kis mennyiségben maradt oxigén, és az alkalmazott hőfok
hatására elindul a grafén termikus oxidációja, főleg a hibákat tartalmazó területeken. Az így
kialakult grafén szélek cikk-cakk irányúak, ahogy azt a 39. ábrán is bemutatom, az irodalmi
megfigyelésekkel összhangban [178].

39. ábra. A 650 °C-os hőkezelés után kialakult grafén szélek STM felvétele. A jobb felső sarokban látható
atomi felbontású képen a grafén cikk-cakk irányai kékkel vannak jelölve, amelyek párhuzamosak a
kialakult él irányával

A 38. ábrán lila nyíllal jelöltem a kristályos arany felületen található kitüremkedéseket,
amelyek valószínűleg arany klaszterek. Érdemes megjegyezni, hogy ezeket a nanométeres
objektumokat az STM tű nem seperte el a pásztázás során, tehát a grafén alatt találhatóak.
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40. ábra. Nagy felbontású STM felvételek a 38. ábrán jelölt 1–4. területeken és az ezekhez tartozó I-V
görbék deriváltjai. Piros és fekete pontokkal a STS felvételek helye, lila nyilakkal arany klaszterek jelölve
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A 40. ábrán nagy felbontású felvételeket láthatunk az egyes területekről, ill. az ott felvett
STS mérések eredményét. Az 1-es területen felvett topográfiai STM képen jól látható az
Au(111) halszálka rekonstrukció és rajta a grafén atomi felbontása. Ezek mellett egy
1,9±0,2 nm-es periodicitású moiré szuperstruktúra is látható, amelyet a kisebb felbontású STM
felvételen (38. ábra) nem lehetett észrevenni. Ezt a moiré struktúrát később részletesen a
41. ábrán mutatom be. Ezen a területen két különböző pontban vettem fel I-V görbéket:
feketével jelölve a halszálka szerkezet FCC, ill. pirossal jelölve a HCP helyzetében. Mindkét
pontban p-dópolású, grafénra jellemző állapotsűrűséget mértem, egymáshoz képest kismértékű
eltéréssel a Dirac-pont helyzetében. FCC helyzetben 120 mV-tal, míg HCP helyzetben
150 mV-tal van eltolódva a Dirac-pont a pozitív előfeszítés irányában. Az állapotsűrűség
grafénos jellege mindemellett azt mutatja, hogy a grafén itt szétcsatolódik az aranytól,
hasonlóan a 36. ábrán 1-essel jelölt területhez. A szétcsatolódás ebben az esetben is a moirénak
köszönhető.
A 2-es területen jól látható a 7,7±0,2 nm-es moiré struktúra. Ezen a területen a nagy moiré
rácsállandónak köszönhetően meg tudtam mérni külön a világosabb és külön a sötétebb
kontrasztú helyeken az állapotsűrűséget. A dI/dV görbéken látható, hogy igen jelentős eltérés
van a két pozícióban felvett állapotsűrűség között. A topográfiai felvételt 100 mV-os
előfeszítéssel vettem fel. Ennél a feszültségnél, ahogy kék segédvonallal jelöltem, az eltérés
kimondottan nagy a lokális állapotsűrűségben, ezért is kapunk az STM felvételen igen jó
kontrasztot. A feketével jelölt állapotsűrűség grafénos jelleget mutat és itt is megfigyelhető a
másodlagos Dirac-pont megjelenése. Az 1-es, 3-as, és 4-es területeken látható, hogy a fő Diracpont 110 és 150 mV között van. Így nyugodtan feltételezhetjük, hogy ez a 2-es területen is így
van. Így az itt mért két minimum két másodlagos Dirac-pontnak felel meg, a fő Dirac-pont alatt
és felett, szimmetrikusan. A két másodlagos Dirac-pont közti különbség 300 mV, azaz az
elsődleges Dirac-ponttól mért távolságuk 150 mV. A topográfiailag mély (sötétebb) helyen
felvett (piros) STS görbét úgy értelmezhetjük, hogy a két másodlagos és a fő Dirac-pont közötti
tartományt a berendezésünk szobahőmérsékleten már nem képes felbontani, így egy szinte
állandó állapotsűrűségű tartományt mérünk 0 mV és 300 mV között. Ebben az intervallumban
a topográfiailag magas (világosabb) helyeken lokalizált állapotok adják a nagyobb
állapotsűrűséget. Erre a jelenségre még visszatérek a későbbiekben.
A 3-as területen szintén látható a grafénon a moiré szuperstruktúra 5,1±0,2 nm-es
periodicitással és ebben az esetben is a világosabb és a sötétebb kontrasztú pozíciókban mérhető
némi különbség a lokális állapotsűrűségben, de közel sem olyan jelentős, mint az előbbi
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esetben. Itt is megfigyelhető a másodlagos Dirac-pont (−150 mV-nál), mely 260 mV-tal van az
eredeti Dirac-pont alatt.
A 4-es területen található moiré periódusát 2,5±0,2 nm-nek mértem, amely már olyan kis
periodicitás, hogy a periódus magas és mély pontjain mért I-V görbéket már nem lehetett
megbízható módon egymástól elkülöníteni, ezért egy átlag dI/dV görbét mutatok. Ezen szintén
grafénos állapotsűrűség mérhető és szintén megfigyelünk egy másodlagos Dirac-pontot
−450 mV-nál, ami 560 mV-tal van az eredeti Dirac-pont alatt. Ugyanitt, a lila nyíllal jelölt
kitüremkedések arany klaszterek, melyek nem illeszkednek a rendezett felületi szerkezetbe,
hasonlóan a 38. ábrán mutatott klaszterekhez.
A 38. és a 40. ábrán 1-essel jelölt területen egyszerre sikerült megfigyelnem a grafén atomi
felbontását, a moiré struktúrát és az arany (111) felületének halszálka rekonstrukcióját. Ezen a
területen 2D Fourier szűrést végezve jól elkülöníthetővé válnak az egyes struktúrák, így az
egyes kristálytani irányok közötti szög is egyszerűen mérhető. Az így elkülönített struktúrákat
a 41. ábrán mutatom be.

41. ábra. a) Nagy felbontású STM felvétel a 38. és 40. ábrán jelölt 1. területen. b) A felvétel 2D Fourier
spektrumában 3 különböző periódus különböztethető meg: a grafén atomjainak (fehér), az Au(111)
halszálka rekonstrukciójának (zöld) és egy 1,9 nm hullámhosszú moirénak (piros) a periódusa. c) Fourierszűréssel elkülönítve a grafén és a moiré periódusa, ill. d) a grafén és a halszálka rekonstrukcció periódusa
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A 41. ábra c) részén látható a grafén atomi felbontása és a moiré struktúra, míg a d) részen
a grafén atomi felbontása és a halszálka rekonstrukció. A rekonstrukció tengelye az arany
<112> irányába mutat, tehát az <110> irányra merőleges. A d) ábrán segédvonalakkal jelöltem
a grafén cikk-cakk irányát, ill. az <112> irányt és a köztük bezárt szöget 93,8±1°-nak mértem.
Így az arany <110> iránya és a grafén cikk-cakk iránya közti szög β = 3,8±1°. Az ábra c) részén
a grafén atomi felbontása mellett a moiré periódusát elkülönítve mutatom. Ezen az ábrán a
grafén ugyanazon cikk-cakk iránya mellett a moiré ezzel legkisebb szöget bezáró irányát
húztam be. A cikk-cakk irány és a moiré között mért szög α = 25±1°. A következő összefüggés
kell fennálljon a fenti szögek között [179]:
cos 𝛼𝛼�𝑝𝑝2 −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝛼𝛼+ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝛼𝛼

𝑑𝑑𝑔𝑔𝑔𝑔

ahol 𝑝𝑝 = 𝑑𝑑

𝐴𝐴𝐴𝐴

𝛽𝛽 = cos−1 �

𝑝𝑝

�,

(23)

és dAu = 2,88 Å az arany, dgr = 2,46 Å a grafén rácsállandója. α-t behelyettesítve

a képletbe β-ra 4,6±1° adódik, ami hibahatáron belül megegyezik a mért adattal.
Fontos megemlíteni, hogy a jelentősen eltérő rácsállandók miatt tiszta arany (111)-es felület

és grafén esetén a maximális moiré hullámhossz mindössze 1,9 nm. Így a megfigyelt különösen
nagy periódusok (5,1 nm, ill. 7,7 nm) nem jöhetnek létre az egyensúlyi rácsállandókat
használva. Ennek létrejöttéhez a rácsállandók torzulása szükséges, különösen a hordozó
részéről. Láthattuk, hogy a grafén jelenléte nagymértékben befolyásolja a kristályos arany
felületek kialakulását, elősegíti az Au(111) textúra kialakulását, így arra számíthatunk, hogy a
hőkezelés során valóban kialakulhatott torzulás. Süle Péter és Szendrő Márton kollégáim
sűrűségfunkcionál elméletre alkalmazott (DFT – Density functional theory) klasszikus
molekuladinamikai (CMD – classical molecular dynamics) számolásokkal igazolták, hogy
ilyen torzulás létrejöhet, melynek során a grafén rácsállandója 1–3%-kal megnyúlik, míg a
legfelső arany réteg rácsállandója 6–7%-kal rövidül. A folyamat energiaigénye meglepő módon
mindössze 0,1 eV atomonként, amely a hőkezelés során rendelkezésre állhat. Ezeket a
számításokat nem én végeztem, így azok nem is képezik doktori munkám részét, így téziseit
sem. Érdemes megemlíteni ugyanakkor, hogy már önmagában az arany (111) felület halszálka
rekonstrukciójának kialakulásakor is hasonló nagyságrendű, 4,3%-os rövidülés történik a
rácsállandóban.
A 42. ábrán együtt ábrázolom az összes mért STS görbét azokról a területekről, ahol moirét
is megfigyelhettünk. Függőleges vonallal jelöltem az átlagos dópolási értéket, tehát a Diracpont helyzetét. Nyilakkal jelöltem meg a másodlagos minimumokat, amelyeket másodlagos
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Dirac-pontokként azonosítottam. Ezek értelmezését a következő bekezdésben tárgyalom.
Megemlítendő, hogy a másodlagos minimumok a Fermi-energia alatti tartományban (a
vegyérték sávban) erősebben jelentkeznek. Pozitív előfeszítéseknél (a vezetési sávban) csak
egy esetben volt egyértelműen kimutatható (7,7 nm-es moiré). Ezt az aszimmetriát más
munkákban is megfigyelték [177]. Továbbá érdemes megjegyezni, hogy a 41. ábrán bemutatott
1,9 nm-es moiré esetén nem találtam másodlagos minimumot, az valószínűleg kívül esett a
vizsgált feszültségtartományon.

42. ábra. A 36. ábra 1-es területén, ill. a 40. ábrán bemutatott tartományokon mért dI/dV adatok.
Függőleges fekete vonallal jelöltem az elsődleges Dirac-pont átlagos értékét, ill. nyilakkal a megfigyelt
másodlagos minimumokat, amelyet másodlagos Dirac-pontokként azonosítottam

Ismert, hogy a grafénnak hatszöges kristályrendszere van, ami egy kétatomos bázissal
rendelkező háromszögrács. A szintén háromszögrács moiré jelenléte egy olyan szuperstruktúrát
jelent a grafénban, amely az alaprácshoz hasonló szerkezetű, de annál jelentősen nagyobb
rácsállandójú. Megjelenéséhez az szükséges, hogy a grafén alatt lévő arany felület is hasonló,
háromszögrács szimmetriával rendelkezzen, mint például az Au(111) felület. Amennyiben a
grafén és a hordozó között gyenge a kölcsönhatás – ez esetünkben fennáll, hiszen a grafén
megőrizte sajátos, V-alakú állapotsűrűségét – akkor hordozó és az azon való elforgatástól
függően kialakuló moiré hatását csak perturbációként, ill. a rácsállandónál nagyságrendileg
nagyobb periódusú potenciálként tekinthetjük a grafén elektronjainak viselkedésére nézve.
Ebben a rendszerben a moiré jelentősen nagyobb rácsállandója miatt egy újabb, kisebb
Brillouin-zóna is lesz, így k-térben új metszési pontok jönnek létre a grafén diszperziós
relációjában. A megszokott Schrödinger-fermionok esetéhez képest ezeknél a metszési
pontoknál nem alakul ki tiltott sáv, ugyanis a grafénban jelenlévő, királis Dirac-fermionként
leírható töltéshordozók esetében a teljes visszaszórás tiltott azok Berry-fázisa miatt [3,177].
Ezeken a metszési pontokon ún. másodlagos Dirac-pontok alakulnak ki [177]. Ezen másodlagos
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pontok környékén az állapotsűrűség kisebb lesz, mint az extra, perturbációs (moiré) potenciál
nélküli állapotban, ezért a grafénon felvett dI/dV görbéken minimumok jelennek meg. A
másodlagos Dirac-pontok energiája az elsődleges Dirac-ponthoz képest a következő képlettel
adható meg [177]:
ESDP =

2πℏvF
√3λM

,

(24)

ahol vF a Fermi-sebesség, λM pedig a perturbáló potenciál hullámhossza, azaz a moiré struktúra
rácsállandója. Ezzel a képlettel összevetettem a mért moiré periódusokat és a Dirac-pontok
közti energiakülönbségeket, melyet a 43. ábrán láthatunk. Az egyes pontok a 36. ábra 1.
területén, ill. a 40. ábrán bemutatott 2., 3., illetve 4. tartományokon mért adatok. A mérési
adatokat a (24)-as képlettel illesztve, a vF Fermi-sebességre 0,54∙106 m/s értéket kapunk.
Grafénban tipikusan vF ≅ 106 m/s, de ez az érték mintáról mintára különbözhet, illetve maga
a moiré is előidézheti a Fermi-sebesség csökkenését.

43. ábra. Az elsődleges és másodlagos Dirac-pontok között mért energiakülönbségek (fekete négyzetek),
illetve a mért pontok illesztése a (24)-as képlet alapján

Ezeket az eredményeket érdemes összevetni az irodalomból ismert példákkal. Fontos példa
a bór-nitriddel (h-BN) alátámasztott grafén esete, ugyanis hatszöges szimmetriájú a hordozó,
amely a grafén elektronjaival csak gyengén csatolódik. Ennek az atomilag sík, széles tiltott sávú
hordozónak a használatával érhetők el az elektromos vezetés szempontjából legjobb minőségű
grafén minták [6,72,180–182]. A h-BN és a grafén közti elforgatásból adódó moiré
mintázatokat már többen is vizsgálták. Az elméleti számítások és a kísérletek alapján azt
találták, hogy másodlagos Dirac-pontok alakulnak ki a grafén sávszerkezetében az elsődleges
Dirac-ponttól

meghatározott

energiatávolságban,

amely

távolság

a

moiré

effektív

rácsállandójától, azaz a két rács közötti elforgatás szögétől függ [177,183]. Később
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megmutatták, hogy bármely hexagonális szimmetriával rendelkező hordozó és a grafén
kölcsönhatásából adódó moiré szuperstruktúra másodlagos Dirac-pontokat hoz létre a grafén
állapotsűrűségében [184], akár kétrétegű grafénban [185–186] vagy fém felületen pl. Ir(111)
lévő grafénban is [187]. Tudomásunk szerint, Au(111) hordozón lévő grafén esetében mi
figyeltük meg először a másodlagos Dirac-pontok megjelenését.
Mint említettem, a 40. ábrán látható 2-es területen és a vonatkozó dI/dV görbéken jelentős
állapotsűrűségbeli különbséget mértem a moiré topográfiailag mély és magas pozíciói között.
Ezt a topográfiailag magas pontokon mérhető Fermi-energia körüli állapotsűrűség-többletet
szobahőmérsékletű töltéshordozó lokalizációként értelmeztem. A topográfiailag magas
pontokra lokalizált extra állapotok az STM-mel mérhető látszólagos magasságot növelik
(ahogy azt az STM alapjainak leírásánál, 3.1.1. fejezetben látható 15. ábránál bemutattam),
amivel megmagyarázható a moiré szuperstruktúrán mért viszonylag jelentős, 0,2 nm-es
magasságkülönbség (a mély és magas pozíciók között). Hasonló lokalizációt mutattak ki már
két grafén réteg elforgatásából adódó moiré struktúra esetén is [188–189], valamint h-BN [177,
190] és Ru(0001) [191–192] felületen lévő grafén esetén is. Ezeken a területeken – az irodalom
[177, 193] alapján – a töltéshordozók Fermi-sebessége jelentősen lecsökken, akár feleződhet is,
ami összhangban van a 38. ábra alapján az illesztésből kapott vF értékkel. Fontos kiemelni, hogy
a lokalizációt szobahőmérsékleten figyeltem meg.

Összefoglalás
Grafén-arany hibrid nanostruktúrákat hoztam létre, amelyek vizsgálata során a fő cél az volt,
hogy feltárjam a grafén állapotsűrűségében – az arany nanorészecskékkel való kölcsönhatás
miatt – bekövetkező változásokat. Állandó áramú STM méréssel vizsgáltam az arany
nanorészecskékre helyezett grafén topográfiáját, illetve alagút-spektroszkópia (STS)
üzemmódban a töltéshordozók állapotsűrűségét. A mintákat a továbbiakban különböző
hőmérsékletű hőkezeléseknek vetettem alá. Megállapítottam, hogy hőkezelés hatására az arany
nanorészecskék felületén kizárólag azokon a területeken alakult ki szabályos orientáció,
amelyek grafénnal fedettek. Az alacsonyabb, 400 °C-on, ill. 500 °C-on végzett hőkezelések
esetén ez a felületi újrakristályosodás részleges, míg a magasabb, 650 °C-os hőkezelés esetén
minden grafénnal fedett arany nanorészecske felülete atomilag sík lesz. Ebben az esetben a
szabályos kristálysíktól való eltérést csupán a helyenként előforduló és jól elkülöníthető arany
klaszterek adják (pl. 38. ábra). STM-mel megfigyeltem a grafén és az arany felület
kristályszerkezetének egymáshoz viszonyított elforgatásából adódó ún. moiré mintázatokat. A
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650 °C-os hőkezelés után minden grafénnal fedett aranyfelületen (111) irányú (hatfogású
szimmetriával rendelkező) kristálysík alakult ki, ami azt mutatja, hogy a grafén elősegíti az
Au(111) textúra kialakulását.
Megfigyeltem, hogy a moiré kialakulása döntő jelentőségű lehet a kialakuló
elektronszerkezetben. Azokban az esetekben, amikor nem figyeltem meg a moiré struktúrát,
mind Au(110), mind Au(111) felületen a grafén lokális állapotsűrűsége elveszítette saját
karakterisztikáját és az aranyra jellemző fémes viselkedést mutatott. Azokon a területeken
viszont, ahol moiré struktúrát találtam, az állapotsűrűség-görbe nagyrészt megőrizte grafénos
jellegét. Ez azzal magyarázható, hogy míg utóbbi esetben a moiré struktúra felületi
hullámossága szétcsatolva tartja a két kristályt, addig az első esetben a grafén annyira közel
kerül az arany felülethez, hogy π-elektronjai hibridizálódnak a fémes állapotokkal.
Megfigyeltem továbbá nagy (5,1 nm, 7,7 nm) periódusú moirékat is, amelyek kialakulását
nem lehet pusztán a kristálysíkok elforgatásával magyarázni. Kollégáim szimulációi alapján
igazoltuk, hogy ezek a nagy periódusú moiré mintázatok feszített hibrid struktúráknak felelnek
meg, amelyek esetén az arany felület rácstávolsága 6-7%-kal csökken, míg a grafén
rácstávolsága 1-3%-kal nő. Továbbá, először sikerült kísérletileg megfigyelnem, hogy a
grafén/Au(111) felületen létrejövő moiré mintázat periódusa modulálja a grafén lokális
állapotsűrűségét, és másodlagos Dirac-pontok kialakulásához vezet. Megmutattam a
másodlagos Dirac-pontok energetikai pozíciójának változását a moiré hullámhossz
függvényében, ami összhangban van az elméleti összefüggéssel. Továbbá kimutattam, hogy a
megfigyelt legnagyobb hullámhosszú moiré struktúra – a felületi hullámosságon túl – már
szobahőmérsékleten is töltéslokalizációt okoz.
A fenti eredményeimet 2016-ban publikáltam. 2016-ban a szegedi SIWAN7 konferencián
szóbeli, továbbá 2016-ban a franciaországi Lille-ben tartott EMRS Spring Meeting, ill.
2017-ben az ausztriai Kirchberg in Tirolban a 31st IWEPNM konferencián poszter előadásban
mutattam be. Továbbá, a Doktoranduszok Országos Szövetségének Tavaszi Szél
konferenciáján 2016-ban, Budapesten, a témából tartott szóbeli előadásommal a Föld- és
Fizikatudományi Szekció Fizikai tudományi alszekciójában I. helyezést értem el.
A fejezethez tartozó publikáció:
[T2]

A. Pálinkás, P. Süle, M. Szendrő, G. Molnár, C. Hwang, L. P. Biró, Z. Osváth,

Moiré superlattices in strained graphene-gold hybrid nanostructures. Carbon 107, 792–799
(2016).
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6. Lézeres besugárzás hatása arany nanorészecskékkel
alátámasztott grafénra
Felületerősített

Raman-spektroszkópiával

–

a

fém

nanorészecskék

plazmonikus

tulajdonságait kihasználva – akár egyetlen molekulára érzékeny szenzorokat is készíthetünk,
amennyiben a nanorészecskék plazmonjainak rezonanciafrekvenciája körüli rendkívüli
erősítést kihasználjuk [12]. Hordozóként grafént használva, szintén jelentős Raman-erősítés
érhető el [194–195], így érdemes lehet megvizsgálni a két rendszer kombinálhatóságát [80–82].
A nanorészecskéket grafénnal lefedve többek között a felület adszorpciós tulajdonságait is
hangolhatjuk, így például elősegíthetjük a vizsgálandó molekuláknak a nanorészecskék közötti
„forró pontokban” való megkötődését. Továbbá a grafén el is szigeteli a fémszemcséket a
vizsgált anyagtól, így meg tudja akadályozni a reakciót a vizsgált molekula és a fémszemcsék
között, ill. meg tudja védeni a nanorészecskéket az esetleges nem kívánt környezeti hatásoktól.
A jövőbeli alkalmazások szempontjából érdemes megvizsgálni egy ilyen rendszer lézerfénnyel
szembeni ellenálló képességét. A fejezetben bemutatott munkámban aranynanorészecskegrafén hibrid szerkezetek lézeres besugárzása során létrejövő változásokat tanulmányoztam.
Si/SiO2(285nm) felületre aranyat párologtattunk 5 nm vastagságban, forrásanyagként
99,99999%-os tisztaságú aranyat használva, 3x10−8 mbar háttérnyomáson AJA gyártmányú
elektronsugaras párologtató berendezéssel. Ezután fókuszált, 633 nm hullámhosszú, 6 mW
teljesítményű lézernyalábbal 5x5 μm2-es területeket pásztáztam le. Ezzel lokálisan hőkezeltem
a párologtatott réteget, amely így nanoszemcsékké állt össze a lepásztázott területeken. A
területeket 20x20 pontban, azaz 250 nm-es lépésközzel pásztázva, pontonként 3-3 másodpercig
világítottam meg, hogy a nanorészecskék a besugárzott tartományon belül homogén módon
alakuljanak ki. A besugárzáshoz egy WiTec gyártmányú Raman-berendezést, illetve az elérhető
legnagyobb, 100x-os nagyítást lehetővé tevő objektívet használtam, amely esetén a fókuszált
lézerfolt mérete a hullámhossz nagyságrendjébe esett. Nagyobb lépésközöknél azt tapasztaltam,
hogy a nanorészecskék méreteloszlása nem volt homogén. Ennek oka, hogy a lézerfolt közepén
nagyobb az intenzitás, mint a szélén, így a lokális hőkezelés mértéke is eltérő egy lézerfoltnyi
területen belül. A fejezetben bemutatott besugárzások – különböző hullámhosszú lézerek
használata esetén is – mind ugyanezzel a lépésközzel készültek az összehasonlíthatóság
érdekében. Természetesen így két szomszédos mérési pontban van olyan terület, amely mindkét
mérésben szerepel a lézerfolt kiterjedése miatt, hiszen a mérés során a teljes lézerfolt területéről
kapunk információt (Raman spektrumot). Ezért a mérési pontok eloszlását ezzel a
megjegyzéssel együtt kell tekinteni.
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6.1. Morfológiai változások

44. ábra. a) Optikai mikroszkópos felvétel hat egymás melletti 5x5 μm2-es lokálisan hőkezelt területről.
b) Topográfiai AFM felvétel a besugárzatlan (bal) és a besugárzott (jobb) terület határán. c) A
párologtatott réteg magasságeloszlása (fekete) és a besugárzott területen létrejött nanorészecskék (NP-k)
maximális magasságának eloszlása

A lézeres hőkezelés hatását a 44. ábra mutatja be. Az ábra a) részén látható optikai felvételen
látható, hogy a hat egymás mellett lévő 5x5 μm2-es terület reflexiója jelentősen megváltozott a
hőkezelés során. Az ábra b) részén az egyik besugárzott (nanoszemcsés) terület határán felvett
topográfiai AFM mérést mutatom be. Megfigyelhető, hogy a párologtatott aranyfilm feldurvult,
nanoszemcsékké állt össze. A c) rész grafikonja feketével mutatja a párologtatott réteg éles
magasságeloszlását 5 nm körül, pirossal pedig a b) részben mutatott terület jobb oldalán látható
2460 nanoszemcse maximális magasságának százalékos megoszlását láthatjuk.
Ezután a mintákra a Graphenea Inc. cégtől vásárolt, rézre növesztett CVD-grafént
transzferáltam az előző fejezetekben leírt módon. Referenciaként a Si/SiO2(285nm) hordozó
azon területére is transzferáltam grafént, amely a fém párologtatás során le volt takarva. Itt
közvetlenül a SiO2 rétegre került a grafén, és mivel a mintakészítési lépések (grafén transzfer,
tárolás, esetleges szennyeződések) megegyeztek, a kapott eredményeket jól össze lehetett
hasonlítani a kétféle hordozó (az arany nanoszemcsék és a SiO2) esetén. A méréseket
elvégeztem tiszta Si/SiO2(285nm) hordozóra transzferált grafén mintákon is, de nem észleltem
eltérést a fent említett SiO2 területekhez képest.
Az arany nanoszemcsés mintán a grafén transzfer utáni állapotot mutatja be a 45. ábra.
A minta felületének nagy hányadát lefedtem grafénnal. Ugyanakkor, a sötétebb kontrasztú
részeken grafén szakadások láthatók, amelyek elkerülhetetlenek a transzfer során, viszont jó
tájékozódási pontot nyújtanak a következő mérésekhez. Az ábrán megfigyelhetünk
graféngyűrődéseket is (világos kontrasztú vonalak), amelyek szintén a transzferálási folyamat
nehezen kiküszöbölhető velejárói. Grafén transzfer után a mintán többször megismételtem a
nanoszemcsék kialakításához is használt lézeres besugárzást, felváltva 0,6 mW, ill. 6 mW
teljesítménnyel. Az előbbit az irodalmi ajánlások a grafén szempontjából biztonságos
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teljesítménynek tekintik, míg az utóbbi a 633 nm-es lézer közel maximális teljesítménye,
amellyel – mint láthattuk – a párologtatott filmből előzetesen nanoszemcséket alakítottam ki.
Minden besugárzás alkalmával Raman-spektroszkópiai térképet is rögzítettem a besugárzott
területről.

45. ábra. 5x5 µm2 területen előzetesen lézerrel hőkezelt terület és környéke közvetlenül a grafén
transzferálás után. Megfigyelhető egy hosszú szakadás a grafénban, ill. több gyűrődés is

A 46. ábrán az a)-b) és a c)-d) ábrákon egy-egy (a 45. ábrán kék, ill. zöld négyzettel jelölt)
terület nagyobb felbontású felvételét láthatjuk közvetlenül a grafén transzferálást követően, ill.
az első nagyobb teljesítményű lézeres hőkezelés után. Az a)-b) ábrákon egy sarokszerű grafén
szakadás mellett felismerhető, hogy a fedetlen részen a már egyszer kialakított nanoszemcsék
alakja és helyzete nem változott, (lásd pl. a fekete keresztekkel jelölt három szemcsét) azok
megőrizték alakjukat. A fedett részen viszont megfigyelhetjük, hogy míg a frissen transzferált
grafénon (46a. ábra) hosszúkás struktúrák (kis gyűrődések) alakulnak ki, addig a hőkezelés
hatására a grafén jobban leköveti a részecskék alakját és besüllyed az azok közötti térbe (46b.
ábra). Ez a hatás hasonló a témavezetőm által korábban leírt kemencés hőkezelés során történő
viselkedéshez [196].
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46. ábra. A 45. ábrán kék, ill. zöld négyzettel jelölt területek közvetlenül a grafén ráhelyezését követően
(a, ill. c), majd egy 6 mW teljesítményű lézeres besugárzási ciklus elvégzése után (b, ill. d)

A c) ábrán megfigyelhető, hogy transzferálás után még jól kivehető különbség van a
nanorészecskékre helyezett és a lézerrel előzetesen nem hőkezelt arany rétegre helyezett grafén
szerkezete között. Az előbb említett kis gyűrődések főleg a nanorészecskékkel alátámasztott
részen alakul ki. A két rész közti határt lila vonallal jelöltem az ábrán. A d) ábrán azt látjuk,
hogy további lézeres hőkezelés hatására megszűnik a különbség a két rész között, a lila vonal
mindkét oldalán ugyanolyan a grafén szerkezete. Ez azt mutatja, hogy a lézeres hőkezelés a
grafén alatt is kialakította a nanorészecskéket, méghozzá ugyanolyanokat, mint a fedetlen
területeken. Továbbá a sok kis gyűrődést tartalmazó grafén szerkezet átalakult egy olyan
szerkezetté, amely leköveti a nanorészecskék topográfiáját, amint azt már az b) ábrán is láttuk.
A c) ábrán fekete nyíllal jelöltem egy nagyobb grafén gyűrődést, amely a lézeres hőkezelés
hatására kisimult (lásd a d) ábrán berajzolt ugyanakkora nyíllal mutatott hely), azaz a
nanoszemcsék alakját követi le, ezért képletesen úgy is fogalmazhatunk, hogy a grafént
rávasaltam az arany nanorészecskékre.
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6.2. A grafén Raman-spektrumának változása
A Raman-spektroszkópiai vizsgálatok bemutatásánál előbb kitérnék arra, hogy a lézeres
hőkezelés milyen változásokat hoz létre a standard Si/SiO2(285nm) hordozón lévő grafénban.
E referenciamintán hasonló beállításokkal, 5x5 μm2-os területen 20x20 pontban, 488 nm
hullámhosszú lézert használva vettem fel Raman-spektrumokat 0,6, ill. 6 mW teljesítménnyel
felváltva, összesen ötször (háromszor kis teljesítménnyel és kétszer nagy teljesítménnyel)
egymást követően. Irodalmi ajánlások szerint, a legnagyobb nagyítású objektívek esetén 1 mW
alatti lézerteljesítményt használunk a grafén tulajdonságainak monitorozására, amelyet
biztonságosnak tekintünk, mivel várhatóan a mérés során nem okoz változásokat a grafénban.
Az eredményeket a 47. ábrán foglaltam össze.

47. ábra. a) SiO2 hordozón lévő grafén 2D-G Raman-csúcs pozícióinak korrelációs ábrája 5 egymást
követő, váltakozó lézerintenzitású térképezéssel. Kis teljesítmény: 1. fekete, 3. sötétkék, 5. zöld; nagy
teljesítmény: 2. piros, 4. világoskék. b) Raman-térképek átlagos spektrumai az 1. (fekete) és az 5. (piros)
mérésekben

A 47. ábra a) részén az egyedi spektrumokról leolvasható G és 2D csúcsok pozícióit
ábrázoltam a 3.2. fejezetben bemutatott Lee-féle módszer Mueller-féle módosítása szerint.
Különböző színekkel jelöltem az egyes ciklusokban rögzített egyedi spektrumok G és 2D
csúcsainak értékeit, így színenként 400 pont eloszlását láthatjuk. A fekete pontokkal jelölt első
csoport átlagáról −18 ± 13 meV-os p-dópolást és −0,06 ± 0,01% kompresszív hidrosztatikai
feszültséget olvashatunk le. Ez az érték megfelel a szokásos, SiO2-re transzferált CVD-grafén
értékeinek. A pirossal (ill. világos kékkel) jelölt pontok a második (ill. negyedik) térképezés
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során rögzített Raman-spektrumok adatait mutatják, amelyek 6 mW teljesítménnyel lettek
mérve. A 0,6 mW teljesítménnyel felvett spektrumok a sötétkékkel, ill. zölddel jelölt pontok, a
harmadik, ill. az ötödik térképezés adatai, amelyek átlagaiból rendre −140 ± 34 meV-os,
ill. −238 ± 19 meV-os p-dópolás és mindkét esetben −0,07 ± 0,01% kompresszív hidrosztatikai
feszültség adódik. Látható, hogy míg a mechanikai feszültség nem változott, addig a p-típusú
dópolás jelentősen megnövekedett, és az átlagok eltolódása közel párhuzamos a piros, 0,55
meredekségű dópolási egyenessel. A 47b. ábrán látható az első és az utolsó mérés
spektrumainak átlaga, ahol megfigyelhető a G és a 2D csúcsok eltolódása, ill. azok
intenzitásarányának változása is. Ez utóbbi azért fontos, mert összefüggésben van a grafén
minőségével, így az I(2D)/I(G) arány csökkenése a grafén minőségének romlását (hibák
kialakulását) jelenti [132]. Hasonló módon, a D csúcs enyhe erősödése szintén a hibák
keletkezését mutatja. Ezeken a hibákon, ill. közvetlen környezetükben könnyebben tapadhatnak
meg a levegőből különböző szennyezők, amelyek a megnövekedett dópolást okozhatják [169].
A kis teljesítménnyel felvett spektrumok 2D csúcsának pozícióját és félértékszélességét
(FWHM – Full Width at Half Maximum) ábrázolva (48. ábra) megfigyelhető, hogy a
csúcspozíció eltolódása mellett a 2D csúcs ki is szélesedett. A 2D csúcsot a dópolás változása
nem [146], ugyanakkor a mechanikai feszültség [197], ill. a hibasűrűség növekedése [198]
erősen kiszélesíti. Az 47. ábrán bemutatott csúcspozíciókból arra következtethettünk, hogy a
mechanikai feszültség nem, vagy csak kis mértékben változott a besugárzási ciklusok során,
ezért a 2D csúcs félértékszélességének növekedése – a D csúcs megjelenésével összhangban –
növekvő hibasűrűségre utal. A nagyobb teljesítmény mellett felvett spektrumokat nem
ábrázoltam, mivel a hőmérséklet növekedése szintén kiszélesíti a csúcsokat, így azokat
nehézkes összevetni a kis teljesítménnyel mért adatokkal [199–200].

48. ábra. SiO2-n lévő grafénon kis teljesítménnyel (0,6 mW) felvett Raman-spektrumok 2D csúcsának
félértékszélesség-pozíció eloszlása
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Ezek után áttekinthetjük a nagyobb teljesítményű besugárzási ciklusok hatását arany
nanoszemcséken lévő grafén esetén. Az eddigiekhez hasonlóan, Raman-térképeket rögzítettem
egy kiválasztott 5x5 μm2-es területen 20x20 pontban, felváltva kis (0,6 mW) és nagyobb
(6 mW) lézerteljesítménnyel. A mérést ugyanazon a helyen elvégeztem két különböző
hullámhosszú lézert használva. A 49. ábrán mutatom be a mérések eredményeit. Az a) és a c)
részben a korrelációs ábrákat, míg a b) és d) részben az átlagos spektrumokat, előbb a 633 nm,
majd a 488 nm hullámhosszú lézerre vonatkozóan. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a
spektrumok intenzitását a 488 nm-es gerjesztés esetén a Si hordozó karakterisztikus
520 cm−1-nél lévő csúcsára, míg a 633 nm-es gerjesztés esetén a grafén 2D csúcsára normáltam.

49. ábra. 2D-G korrelációs ábrák az arany nanorészecskékkel alátámasztott grafén Raman-csúcsairól
633 nm-es (a), ill. 488 nm-es (c) gerjesztő lézert használva. Átlagolt, normált spektrumok 633 nm-es (b) és
488 nm-es (d) lézergerjesztés esetén. Betét ábrán (d) a háttér levonása után a 2D csúcs eltolódása látható

Az első, könnyen észlelhető jelenség a megnövekedett háttér, amely a fém nanorészecskék
fotolumineszcenciájából adódik. Először az ebből származó információkat tekintem át. A
2,54 eV-os (488 nm-es) gerjesztés esetén egy teljes fotolumineszcens spektrumot mérhetünk,
míg az 1,95 eV-os (633 nm-es) gerjesztés esetén csak a kis energiás, lecsengő végét láthatjuk a
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nanorészecskék spektrumának. Ez annak köszönhető, hogy a piros lézerrel csak a kis energiás
részét gerjesztjük az indukált sávátmenetek spektrumának [201]. A kék lézerrel mért (49d. ábra)
kis és nagy teljesítményű spektrumok fluoreszcens hátterének maximumait összehasonlítva
vörösbe tolódást figyelhetünk meg. A maximum helyzete 1861 cm−1-től (536 nm)
2380 cm−1-ig (552 nm) tolódik. Ez az eltolódás és az intenzitás csökkenése a részecskék
hőtágulásából adódik, ami egyben csökkenő elektronsűrűséget is jelent [201–203].
Az átlagolt spektrumokon látható a grafén csúcsainak eltolódása, amelynek okait a
korrelációs ábrákról állapíthatjuk meg. Az átlagolt spektrumok adatait a következő táblázatok
tartalmazzák.
Teljesítmény

633 ]
[𝜔𝜔𝐺𝐺633 ; 𝜔𝜔2𝐷𝐷

𝜀𝜀ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

1. kicsi (0,6 mW) [1582 ± 1 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 , 2631 ± 3 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 ]

0,08 ± 0,05%

3. kicsi (0,6 mW)

0,07 ± 0,06%

2. nagy (6 mW)
4. nagy (6 mW)

5. kicsi (0,6 mW)

[1572 ± 1 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 , 2607 ± 4 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 ]
[1582 ± 1 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 , 2632 ± 3 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 ]
[1572 ± 1 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 , 2609 ± 4 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 ]
[1582 ± 1 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 , 2632 ± 3 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 ]

𝐸𝐸𝐹𝐹

−89 ± 6 meV

0,48 ± 0,07%

−121 ± 13 meV

0,45 ± 0,06%

−117 ± 13 meV

0,07 ± 0,05%

−94 ± 13 meV
−93 ± 7 meV

1. Táblázat. Az arany nanorészecskékkel alátámasztott grafénon mért egymás utáni
Raman-spektroszkópiai térképek átlagos G és 2D csúcs pozíciói és az azokból számolható hidrosztatikus
húzófeszültség, illetve Fermi-energia pozíció 633 nm-es gerjesztő lézer esetén

A

633

nm-es

gerjesztés

esetén

kezdetben

a

csúcsok

pozíciójának

átlaga

633 ]
633
[𝜔𝜔𝐺𝐺1
; 𝜔𝜔2𝐷𝐷1
= [1582 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 , 2631 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 ], átszámolva [𝜀𝜀ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖1 ; 𝐸𝐸𝐹𝐹1 ] = [0,08%; −89 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉]

húzófeszültségnek, ill. p-típusú dópolásnak feleltethető meg. A következő (2. és 4.) – nagyobb

teljesítményű – mérések erőteljes eltolódást mutatnak mindkét csúcs pozíciójában:
633 ]
633
[𝜔𝜔𝐺𝐺2
; 𝜔𝜔2𝐷𝐷2
= [1572 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 , 2607 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 ]

,ill.

633 ]
633
[𝜔𝜔𝐺𝐺4
; 𝜔𝜔2𝐷𝐷4
= [1572 𝑐𝑐𝑚𝑚−1 , 2609 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 ],

amelyekhez némileg nagyobb p-dópolás mellett jelentősen nagyobb húzófeszültség tartozik.
Fontos megfigyelni, hogy ez a hatás reprodukálható és az eltolódás szinte megegyezett a két

esetben, ahogy az a 1. táblázatban látható. Fontos észrevenni, hogy a nagyobb teljesítményű
mérést követő kis teljesítménnyel felvett spektrumok (3. és 5.) átlaga hibahatáron belül
megegyezik a kezdeti állapottal. Sem maradandó dópolás, sem maradandó mechanikai
feszültség nem alakult ki a lézeres hőkezelés során, a rendszer lehűlve a kezdeti állapotba tért
vissza.
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488 ]
[𝜔𝜔𝐺𝐺488 ; 𝜔𝜔2𝐷𝐷

Teljesítmény
1. kicsi (0,6 mW)
2. nagy (6 mW)
4. nagy (6 mW)

𝐸𝐸𝐹𝐹

[1581 ± 5 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 , 2687 ± 3 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 ]

0,08 ± 0,01%

−21 ± 130 meV

[1580 ± 6 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 , 2686 ± 4 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 ]

0,09 ± 0,01%

−39 ± 151 meV

[1566 ± 4 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 , 2660 ± 8 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 ]

3. kicsi (0,6 mW)

𝜀𝜀ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

[1568 ± 4 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 , 2664 ± 6 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 ]

0,46 ± 0,12%
0,39 ± 0,08%

71 ± 18 meV
74 ± 34 meV

2. Táblázat. Az arany nanorészecskékkel alátámasztott grafénon mért egymás utáni
Raman-spektroszkópiai térképek átlagos G és 2D csúcs pozíciói és az azokból számolható hidrosztatikus
húzófeszültség, illetve Fermi-energia pozíció 488 nm-es gerjesztő lézer esetén

A 488 nm-es lézer esetén hasonló megfigyeléseket tehetünk. A kis teljesítményű mérések
esetén mérési hibán belül visszakaptuk a kezdetben mért átlagolt értékeket, azaz a rendszerben
nem történt a nagy teljesítményű besugárzás során irreverzibilis változás, reprodukálható
módon ugyanazt a feszültségértéket kaptuk. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a 488 nm-es, kék
lézer esetén kis teljesítményű besugárzáskor a G-csúcs pozíciójának szórása a mintán belül
szokatlanul nagy volt, amit a nanorészecskék fotolumineszcens háttérmaximumának közelsége
okozhatott. Ez a nagy szórás adja a számolható dópolási érték igen jelentős bizonytalanságát,
ahogy az a 2. táblázatban látható.
Az elsőrendű Raman-szórásból származó (így könnyebben értelmezhető) G-csúcs pozíció
megváltozásának magyarázásához figyelembe kell vennünk számos faktort, úgymint a rács
hőtágulását, ∆𝜔𝜔𝐺𝐺ℎő𝑡𝑡 (𝑇𝑇) (illetve grafén esetén kontrakcióját), anharmonikus effektusokat,

∆𝜔𝜔𝐺𝐺𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ (𝑇𝑇), illetve a hordozó és a grafén eltérő hőtágulási együtthatójából származó mechanikai
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

feszültséget, ∆𝜔𝜔𝐺𝐺

(𝑇𝑇) [204–205]:

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

∆𝜔𝜔𝐺𝐺 (𝑇𝑇) = ∆𝜔𝜔𝐺𝐺ℎő𝑡𝑡 (𝑇𝑇) + ∆𝜔𝜔𝐺𝐺𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ (𝑇𝑇) + ∆𝜔𝜔𝐺𝐺

A feszültségkomponenst az alábbi formában írhatjuk fel:
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

∆𝜔𝜔𝐺𝐺

𝑇𝑇

(𝑇𝑇).

(𝑇𝑇) = 𝛽𝛽 ∫300 𝐾𝐾 �𝛼𝛼𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝑇𝑇 ′ ) − 𝛼𝛼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔é𝑛𝑛 (𝑇𝑇 ′ )� 𝑑𝑑𝑇𝑇 ′ ,

(25)

(26)

ahol 𝛽𝛽 a G csúcs érzékenysége az izotrop, kétirányú feszültségre, 𝛼𝛼𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝑇𝑇), ill. 𝛼𝛼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔é𝑛𝑛 (𝑇𝑇) az

arany nanorészecskék és a grafén hőtágulási együtthatója. A legjelentősebb változás a
korrelációs ábrák alapján az izotrop mechanikai feszültség 2,2 meredekségű egyenesével közel
párhuzamos. Az átlagértékek megváltozása a 2,37±0,02 (633 nm-es gerjesztés), ill. az
1,72±0,07 (488 nm-es gerjesztés) meredekségű egyenesek mentén történt, amelyek közel
vannak a fenti 2,2-es értékhez [146]. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a legfőbb
hatás valóban a (26)-os képlettel leírható, az eltérő hőtágulási együtthatókból eredő mechanikai
feszültségből ered. Ahogy azt a fotolumineszcencia csúcs eltolódásából is láthattuk, az arany
nanorészecskék térfogata növekszik a nagyobb teljesítményű besugárzás hatására növekedő
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hőmérséklet következtében. A grafén, hasonló hőmérséklet-növekedés hatására, negatív
hőtágulási együtthatója miatt összehúzódik [204]. Ennek a két ellentétes hatásnak az
eredőjeként a grafénban húzó irányú mechanikai feszültség ébred [200,205]. Mindazonáltal a
hőmérsékletfüggő Raman-mérések és az abból számítható fonon tulajdonságok továbbra is
nagy kihívást jelentő területnek számítanak a 2D anyagok esetén, mivel azokat erősen
befolyásolhatja a hordozó anyaga, az eltérő hőtágulási, hővezetési együtthatók, optikai
tulajdonságok. A mérések értékelésénél végig p-típusú dópolást feltételezve azt találtam, hogy
a hidrosztatikus, mechanikai húzófeszültség 0,08±0,05%-ról 0,48±0,07%-ig nőtt a 633 nm-es,
piros lézer esetén, míg a 488 nm-es kék lézer esetén ezek az értékek rendre 0,08±0,01%, ill.
0,46±0,12%. A nagyobb teljesítményű mérések esetén a csoportokon belül az egyes mérési
pontok eloszlása is a mechanikai feszültség 2,2 meredekségű egyenesét követi (49a. és 49c.
ábrák piros és rózsaszín pontjai), ami azt mutatja, hogy széles eloszlással jöttek létre különböző
mechanikai feszültségű részek a grafénban, a különböző magasságú és átmérőjű arany
nanoszemcsék lekövetésének megfelelően.

50. ábra. Arany nanorészecskéken lévő grafénon kis teljesítménnyel felvett Raman-spektrumok 2D
csúcsának félértékszélesség-pozíció eloszlása a) 633 nm-es b) 488 nm-es gerjesztő lézer hullámhossz esetén

A másik fontos és meglepő jelleg, amit a mérésekből megállapíthatunk, hogy a nagyobb
teljesítményű besugárzások után nem maradt maradandó hatás, azaz a rákövetkező kis
teljesítményű méréseknél visszakaptuk a kiindulási értékeket. Nem tapasztalható maradandó
változás sem a feszültség, sem a dópolás tekintetében. Így tehát a nagyobb teljesítményű
besugárzás során létrejött hőmérséklet-emelkedés az eltérő hőtágulási együtthatók miatt
feszültséget indukált a grafénban, amelyet teljesen reverzibilisnek találtam, azaz nem
károsította a grafént, és nem hagyott maradandó dópolást sem. Ezt a megállapítást a 2D csúcs
szélességének vizsgálata is alátámasztja, ahogy az a 50. ábrán is megfigyelhető. Átlagban, a 2D
csúcs félértékszélessége és pozíciója sem változott a mérések során, ami megerősíti, hogy nem
alakult ki maradandó mechanikai feszültség, továbbá a grafén sem roncsolódott a besugárzási
ciklusok során.
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Az irodalomban, eddigi ismereteim szerint, szinte kizárólag a standard SiO2 hordozón
vizsgálták a grafén lézeres besugárzással szembeni ellenálló képességét [169,206–208], és
– a 47. ábrán bemutatott eredményekhez hasonlóan – károsodást és növekvő dópolást találtak.
Én a fent bemutatott eredményeimben azt találtam, hogy egy másik hordozón a grafén
számottevően nagyobb lézerintenzitást képes elviselni, maradandó változás nélkül. Mivel a
mintapreparáció lépései és a tárolás körülményei megegyeztek (ugyanazon lapka két területe),
ezért az általam megfigyelt eltérés a grafént alátámasztó hordozófelület eltérő tulajdonságaival
magyarázható. Ugyanakkor a jelenség mögött álló mikroszkopikus folyamatok magyarázata,
azaz, hogy a grafén lézeres besugárzással szembeni ellenálló képessége hogyan függ az
alátámasztó hordozótól, tágabb értelemben a grafén kémiai környezetétől, további vizsgálatokat
igényel. Jelentős faktor lehet többek között a felület érdessége, amely a grafén kémiai
aktivitását befolyásolja [209]; a hordozó hővezető képessége, azaz, hogy lézerfoltnyi területen
mekkora hőmérséklet alakul ki a besugárzás során; továbbá a hordozó hidrofil vagy hidrofób
tulajdonsága, ugyanis a víz jelenléte erősen befolyásolhatja a grafén fotooxidációját [169, 210].

51. ábra. a) Topográfiai STM felvétel (U = −50 mV, I = 500 pA) 5 nm arany rétegre helyezett grafénról,
hőkezelés előtt. b) STS dI/dV spektrumok

Végül az 5 nm vastag aranyrétegre transzferált grafénon szobahőmérsékletű STM
vizsgálatokat és alagút-spektroszkópiai (STS) méréseket is végeztem annak érdekében, hogy
megvizsgáljam a p-típusú dópolásra tett előfeltevésem helyességét. Az 51a. ábrán egy
topográfiai STM felvétel látható egy hőkezeletlen területről, ahol – a 46a. ábra AFM felvételén
látottakhoz hasonló – hosszúkás struktúrák, gyűrődések figyelhetők meg. (A betét-ábrában a
grafén atomi felbontását mutató STM felvétel látható.) Erről a területről két, a topográfiai
felvételen fekete és piros X-szel jelzett pontban mért dI/dV görbéket a b) ábrán ábrázoltam,
ugyanúgy fekete és piros színnel. Ugyanezen az ábrán, másik területről, más tűvel rögzített két
további mérést is feltüntettem (lila és zöld görbék). Ezekben a szabadon választott pontokban a
grafén Dirac-pontja a Fermi-energia felett 66 meV és 94 meV között volt mérhető, ami
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ugyanekkora p-típusú dópolásnak felel meg, és jó összhangban áll a Raman-spektroszkópiai
mérésekből kapott 89 meV-os dópolási értékkel (fekete szaggatott vonal az 51b. ábrán).

Összefoglalás
SiO2 felületre párologtatott arany vékonyréteg lézeres hőkezelésével átlagosan 32 nm
átmérőjű, 11 nm magas nanorészecskéket állítottam elő. A kialakított nanoszemcsékre grafént
transzferáltam, majd Raman-spektroszkópiával vizsgáltam a hibrid rendszer tulajdonságait,
különböző intenzitású és hullámhosszú lézeres besugárzás mellett. Megállapítottam, hogy mind
grafénnal fedett, mind fedetlen területeken létrehozhatunk nanoszemcséket ugyanazzal a
lézeres hőkezeléssel. A létrehozott nanorészecskék a további, ismételt besugárzásra is megőrzik
alakjukat. A lézeres kezelés hatására javul a grafénnak a nanorészecskékhez való tapadása, így
jobban leköveti azok alakját. A besugárzás során a hőmérséklet-emelkedés miatt jelentős
húzóirányú mechanikai feszültség jött létre az arany nanorészecskékre tapadt grafénban, ami a
lézerfolt továbbmozgatásával teljes mértékben relaxálódott. Így demonstráltam, hogy a
lézerteljesítmény megválasztásával a grafénban lévő feszültséget dinamikusan hangolhatjuk.
Megállapítottam, hogy a kontrollmintaként használt SiO2 hordozón lévő grafénban a lézeres
besugárzás már rövid idő alatt is roncsolódást és jelentős p-dópolást okozott. Ezzel szemben az
arany nanoszemcsékkel alátámasztott grafénban nem történt irreverzibilis változás, sem a
dópolás, sem a hibasűrűség mértékében, az utóbbit a 2D csúcs félértékszélességének változása
(SiO2 hordozó), ill. változatlansága (arany nanorészecske hordozó) is megerősítette. A grafén
p-típusú dópolását – amit a korrelációs ábrák elemzésénél feltételeztem – alagútspektroszkópiai vizsgálatokkal is alátámasztottam.
A fenti eredményeimet 2018-ban publikáltam. 2018-ban Japánban, a Tsukuba Global
Science Week-en megtartott szóbeli és poszter előadásomat a zsűri Golden Award-dal díjazta.
Az eredményeket 2019-ben a franciaországi Nizzában tartott EMRS Spring Meeting-en szóbeli,
továbbá az ausztriai Kirchberg in Tirolban a 33nd IWEPNM konferencián poszter előadásban
mutattam be.
A fejezethez tartozó publikáció:
[T4]

A. Pálinkás, P. Kun, A. A. Koós, Z. Osváth, Dynamic strain in gold nanoparticle

supported graphene induced by focused laser irradiation. Nanoscale 10, 13417–13425 (2018).
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7. Grafénnal fedett ón és ón-oxid nanorészecskék
A grafénból és fém vagy félvezető nanorészecskékből álló hibrid nanoszerkezetek
alkalmazhatóságának lehetősége olyan jelentős anyagtudományi újításokat igénylő területeken
is kecsegtető, mint pl.

az elektromosenergia-tárolás. A Li-ionos akkumulátorok anód

anyagaként különösen ígéretesek az ón (Sn) nanorészecskékből és grafénból felépülő kompozit
anyagok. Ezekben a grafén elektromosan vezető, rugalmas mátrix anyagként viselkedik, amely
képes összetartani a nanorészecskéket a töltési-kisütési, azaz a Li+-gazdag – Li+-szegény
ciklusok során történő jelentős (akár 300 %-os) térfogatváltozások ellenére [211]. Az ilyen
Sn/SnO/SnO2 nanorészecske és grafén alapú elektródák kiváló fajlagos kapacitással és ciklikus
stabilitással rendelkeznek [212–214]. Hasonló, ón/ón-oxid-grafén kompozit rendszerek
emellett gázszenzorként is ígéretesek [215–216].
A nanoszemcsék és a grafén közötti kölcsönhatás jobb megismeréséhez részletes,
mikroszkópos vizsgálatok szükségesek. Emellett, a levegőn könnyen oxidálódó ón
nanoszemcséket grafénnal lefedve vizsgálhatjuk a grafén azon tulajdonságát is, hogy képes-e
megvédeni a fémszemcséket az oxidálódástól. Ennek érdekében grafénnal fedett ón, ill. ón-oxid
nanorészecskéket készítettem, és ezeket pásztázószondás mikroszkópokkal vizsgáltam,
szobahőmérsékleten. A fémes ón nanorészecskék alacsony hőmérsékleten szupravezető
tulajdonságúak, és a szupravezető állapot az ón nanorészecskékkel dekorált grafénba is átvihető
(közelségi hatás), fém-szupravezető átmenetet hozva létre [22,217]. Az általam készített
mintákon kassai együttműködő partnereink, a Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Fizika
Intézetében (ÚEF SAV – Ústav Experimentálnej Fyziky, Slovenská Akadémia Vied / Institute
of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences), 500 mK-en végzett STM/STS
mérésekkel a szupravezető tiltott sáv jelenlétét grafénban is kimutatták. Ezeket az
alacsonyhőmérsékletű méréseket nem én végeztem, így téziseim között nem szerepel, de itt
fontosnak tartottam megemlíteni.
Különböző, 6–8 nm közötti vastagságú ónréteget párologtattunk HOPG hordozókra
vákuumpárologtató

berendezésben,

5·10−7

mbar

háttérnyomáson.

Az

ónrétegre

(nanoszemcsékre) – az előző fejezetekben leírt módon, hőre oldó ragasztóval és nedves kémiai
módszerrel – koreai együttműködő partnereink által készített CVD grafént transzferáltam
közvetlenül a vákuumkamra kinyitását követően. Ezzel az ónszemcsék oxidációját kívántam
elkerülni, amelyek így néhány másodperccel a vákuumkamra kinyitását követően már grafénnal
lettek lefedve. Emellett készítettem mintákat olyan módon is, hogy az ónrészecskék grafénnal
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való lefedését csak 6 héttel a vákuumpárologtatást követően végeztem el, amikor azok már
teljesen eloxidálódtak. A fejezet első felében az előbbi mintákat tárgyalom, majd ezt követően
az utóbbi csoportot mutatom be.

7.1. Grafén-ón hibrid nanoszerkezetek vizsgálata
Az 52. ábra a 7 nm vastagságban párologtatott, grafénnal azonnal lefedett minta egy jellemző
területét mutatja be közvetlenül a grafén transzferálása után. Jól látható a baloldali (a)
topográfiai AFM felvételen, hogy a párologtatott ónréteg nem folytonos, ugyanis az ón nem
nedvesíti a grafit felületet [22], így a párologtatott vékonyréteg önszerveződő módon
cseppekké, 15–30 nm-es magasságú és 50–100 nm átmérőjű nanoszemcsékké állt össze. A
jobboldali (b) ábrán a minta és a tű között mérhető adhéziós erőket mutatom be. Itt két eltérő
kontrasztú terület figyelhető meg. Míg a fedetlen nanoszemcséken alacsony, addig a grafénnal
fedett területeken magasabb adhéziós erőt mértem (az adhéziós térképen eltérő, sötét, ill.
világos kontrasztot adnak), így ez alapján a két terület könnyen elkülöníthető volt. Fontos
megjegyezni, hogy a grafén nélküli részeken bizonyos helyeken hiányoztak az ón
nanoszemcsék, így közvetlenül a HOPG felületen mérhettem, ahol a grafénhoz hasonló volt az
adhéziós erő. Az 52. ábrán a grafén szélét kék vonallal jelöltem.

52. ábra. Peak Force AFM topográfiai felvétel (a), ill. adhéziós térkép (b). A grafén szélét kék
segédvonalak mutatják. A b) képen látható módon a fedetlen nanorészecskéken kisebb adhéziót mértem,
mint a grafénnal fedett részeken, ill. a helyenként előforduló üres HOPG-n (pl. a sárga nyíllal jelölt rész)

A mintán, mint azt az 52. ábrán láthattuk, a transzferálás során kialakultak grafénnal fedett
és fedetlen területek is. Ez AFM méréseknél nem okoz gondot, a különböző területek jól
karakterizálhatók. Ezzel ellentétben STM kísérleteknél éles különbség van a grafénnal fedett,
ill. a fedetlen részek mérhetőségében, ahogy azt az 53. ábrán bemutatom.
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53. ábra. a) Instabil STM topográfiai felvétel fedetlen ón nanoszemcséken (U = 1000 mV, I = 0,3 nA).
b) Stabil STM felvétel az előbbi paraméterekkel grafénnal fedett ón nanoszemcséken.
A zöld keretben végzett, nagyobb felbontású mérést a c) ábra mutatja. Betétben a takaró grafén rétegről
készült atomi felbontású felvétel. d) A színes keresztekkel jelölt részeken mért STS spektrumok

Az első felvételen, az a) ábrán, egy fedetlen területet láthatunk, ahol a szokásos alagutazási
értékekkel (1000 mV, 300 pA) egyáltalán nem sikerült értékelhető képet rögzíteni, az STM tű
elmozgatta a nanoszemcséket. Ezzel szemben a b) ábrán bemutatott, grafénnal fedett területen,
ugyanezekkel a beállításokkal stabil leképezést kaptam. Ebből arra következtethetünk, hogy a
fedetlen nanoszemcsék oxidálódtak, és 1000 mV-tal a Fermi-energia felett még a nanoszemcsék
tiltott sávjában vagyunk, míg a grafénon, ill. fedett szemcséken már elégséges vezető állapot
található a stabil alagutazáshoz. A fedetlen szemcsékkel a későbbiekben még foglalkozom,
először viszont a grafén és a fedett szemcsék kölcsönhatását tárgyalom. A b) ábrán zölddel
jelölt négyzetben található terület nagyobb felbontású képét mutatja a c) ábra. Itt már jól
megfigyelhető az egyes nanoszemcsék alakja a grafén alatt, ill. az is, hogy a szomszédos
szemcsék között több helyen felfüggesztett grafén tartományok alakultak ki. A grafén jelenlétét
atomi felbontású felvételekkel is igazoltam, amelyeken a grafén rácsállandója és hatszöges
rácsa jól látható (c) ábra betét). A c) ábrán látható terület négy különböző pontjában vettem fel
STS spektrumokat, amelyek elsőrendű deriváltjait a d) ábrán mutatom be. Zöld kereszttel
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jelöltem a HOPG-vel alátámasztott grafénon mért spektrumok mérési helyét a c) ábrán és
szaggatott-pontozott zöld vonallal azok deriváltjainak átlagát a d) ábrán. A HOPG-vel
alátámasztott grafén Dirac pontját 130 meV-tal a Fermi-energia fölött találtam, ami p-típusú
dópolást jelez. Ez feltehetően a környezeti szennyezőktől, a levegő oxigén- és páratartalma
következtében kialakuló, akaratlan dópolás, amelyhez az ón részecskék hatását viszonyítani
tudjuk. Pirossal egy jól kivehető szemcsével alátámasztott grafénon mért spektrumot, míg
feketével és kékkel egy-egy felfüggesztett grafén területen mért spektrumot mutatok be. Közös,
hogy a grafén Dirac-pontját ezeken a területeken a Fermi-energia körülinek mértem (8 meV).
Ebből azt a megállapítást tettem, hogy az ón nanoszemcsék a grafén környezeti p-dópolását
jelentősen csökkentik, amely hatás a részecskék közötti felfüggesztett tartományokon is
2|𝜀𝜀|

megmarad. A (7)-es képlet szerint a grafén állapotsűrűsége 𝜌𝜌(𝜀𝜀) = 𝜋𝜋ħ2 v2 , így a Fermi-sebesség
𝐹𝐹

6

irodalmi értékével (𝑣𝑣𝐹𝐹 = 10 𝑚𝑚/𝑠𝑠) számolva becslést adhatunk a töltéstranszferre. Az észlelt

eltolódás ∆𝑛𝑛 = 1,23 ∙ 1012 𝑐𝑐𝑐𝑐−2 elektrontranszfernek felel meg a nanorészecskékből a

grafénba, ami a p-dópolást csökkenti.

54. ábra. (a) AFM felvétel az 500 °C-on hőkezelt mintákról. A grafén széle fehér szaggatott vonallal
jelölve. A kék négyzet egy grafénnal fedett terület, amely a (b) ábrán van kinagyítva. Itt, a kék vonal
szabályos, 120°-ot bezáró éleket, míg a kék nyilak ón nanorudakat jelölnek. Az 1, ill. 2-es vonalmetszetek
magasságprofilját a (c) ábra mutatja

Ezek után a mintákat hőkezelésnek vetettem alá 500 °C-on, 30 percen keresztül argon
védőgázban. Az 54a. ábrán látható AFM felvétel egy olyan, hőkezelés után mért területet mutat,
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amelynek közel fele volt csak grafénnal fedve. A grafén szélét fehér szaggatott vonallal jelöltem
és látható, hogy míg a grafénnal fedett területek jelentősen átalakultak (hosszabb, összeolvadt
alakzatok), addig a fedetlen tartományokon a részecskék megőrizték korábbi alakjukat. Mivel
a hőkezelést több héttel a mintakészítés után végeztem, ezért a fedetlen, levegőnek kitett
részecskék teljesen eloxidálódtak. A fedett részeken a grafén elszigetelte a részecskéket a
környezeti levegőtől, így azok csak abban a néhány másodpercben voltak kitéve oxigénnek,
amíg a vákuumkamra nyitásától a grafént tartalmazó bélyeg rányomásáig eltelt. Ismert, hogy a
fémes ón olvadáspontja 230 °C körüli (ami nanoszemcsék esetén alacsonyabb is lehet
[98, 218]), míg a különböző ónoxidok esetén jóval magasabb, így SnO2 esetén 1630 °C, ill.
SnO esetén 1080 °C. Abból, hogy a választott hőkezelési hőmérsékleten a fedett részecskék
jelentősen átalakultak, arra következtethetünk, hogy azok részben fémesek maradtak. A letakart
területen az ón nanorészecskékből 10-25 nm vastag, és 50-100 nm széles nanorudak (kék nyilak
a 54b. ábrán), valamint szabályos élekkel (kék vonal) is rendelkező összeolvadt nanostruktúrák
alakultak ki a hőkezelés során.

55. ábra. a) AFM felvétel a minta egy 10x10 μm2 területéről a hőkezelés után. (Kék vonal mutatja a
grafénnal fedett területek szélét.) b) Ugyanezen területen felvett Raman-spektrumok 200–220 cm−1 közötti
beütésszámából képzett térkép. c) AFM felvétel az a) képen sárga négyzettel jelölt területről. d) Grafénnal
fedett (fekete), ill. fedetlen területeken (piros) rögzített Raman-spektrumok átlaga
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Az 55. ábrán a minta egy nagyobb területén mért AFM felvétel mellett az ugyanott felvett
Raman-spektroszkópiai mérések eredményét is bemutatom (szintén hőkezelés után). Az ábra
a) részén látható a nagy léptékű AFM felvétel, melyre kék segédvonalakkal berajzoltam a
grafén szélét. Ezen a 10x10 μm2-es területen 40x40 pontban vettem fel Raman-spektrumokat
488 nm hullámhosszú gerjesztő lézert használva, így elkészítve a terület Ramanspektroszkópiai térképét. A b) ábrán a rögzített spektrumok 200 cm−1 és 220 cm−1 közötti teljes
beütésszámát ábrázoltam, ahol a világos színek a nagyobb, míg a sötétebb színek az
alacsonyabb beütésszámot jelentik (CCD counts, azaz a fényérzékeny dióda beütésszáma).
A c) ábrán látható felvételen, ami az a) ábrán sárga pontozott vonallal jelölt terület nagyobb
felbontású újramérésével készült, megfigyelhető fedett és fedetlen rész egyaránt, ill. a grafén
határa (kék pontozott vonal), valamint a fedett részen kialakuló struktúrák. Az a) és b) ábrák
összevetése alapján kijelenthetjük, hogy a Raman térképen tapasztalható különbséget
(világosabb-sötétebb területek) a grafén jelenléte ill. hiánya okozza. E kétféle terület Ramanspektrumainak átlagát mutatja a d) ábra.
A grafénnal fedett területeken – a nagyobb háttér mellett – két csúcs észlelhető a
spektrumban, amelyeknek a közepe 117, ill. 211 cm−1-es értéknél található. Ezeket a csúcsokat
az ón(II)-oxid, azaz SnO Eg, ill. A1g Raman-csúcsaival azonosítottam [219–220]. Fontos
megjegyezni ugyanakkor, hogy az irodalomban ezen adatokban jelentős eltérések mutatkoznak,
amit a szerzők a 219-as hivatkozás 2. táblázatában jól összefoglaltak. Egyéb oxid fázisoknak
(SnO2, Sn2O3, Sn3O4) szintén vannak csúcsai ebben a tartományban, viszont a megfigyelt két
csúcs csak az SnO jelenlétére utal. E két csúcs a fedetlen részeken már nem látható. Mivel az
SnO2 fázis az energetikailag legkedvezőbb, ezért feltételezhetjük, hogy hőkezelés után a
fedetlen nanorészecskék ebben a fázisban vannak, de kis átmérőjük miatt azok Raman jele nem
mérhető [221].
A Raman mérések eredményei és az 500 °C-os hőkezelés során végbemenő morfológiai
változás alapján arra a következtetésre jutottam, hogy míg a fedetlen részeken az ón részecskék
teljesen eloxidálódtak, addig a fedett részeken a grafén képes volt megvédeni a fém szemcséket
a teljes oxidációtól, így ott – a mintakészítés során elkerülhetetlenül létrejövő SnO fázis mellett
– fémes állapotban maradt az ónréteg.
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56. ábra. (a) Topográfiai STM felvétel grafénnnal fedett ón részecskéken, 500 °C-n végzett hőkezelés után.
(b) dI/dV spektrumok grafénnal fedett lapos ón, HOPG és rendezetlen ón felületeken, fekete folytonos,
piros szaggatott, ill. kék pontozott vonallal (Az a) ábrán jelölve a mérések helyét)

STM-mel is megvizsgáltam a hőkezelt grafén-ón hibrid szerkezeteket. Ennek eredményeit
mutatja be az 56. ábra. Az AFM felvételekhez hasonlóan itt is megfigyelhető, hogy a grafén
alatt változatos morfológiájú ón szerkezetek alakultak ki. A HOPG-n lévő grafénon az
előbbiekhez hasonlóan p-típusú dópolást találtam, a Dirac-pont 80 meV-nál helyezkedett el. A
rendezetlen ón szerkezeteket takaró grafénon a fentebb bemutatottakhoz hasonlóan V-alakú
spektrumot mértem, ahol a Dirac-pont −35 meV-nál helyezkedett el, ami kismértékű n-dópolást
mutat. Ugyanakkor, néhány esetben grafénnal fedett lapos ón területet (platót) is sikerült
megfigyelnem, ahol a grafénon is a fémekre jellemző, Fermi-energia körül lapos állapotsűrűség
görbét mértem. Ez, az előző fejezetben bemutatott arany nanoszemcsék esetéhez hasonlóan, a
sík fém felület és a grafén közötti erősebb kölcsönhatásnak köszönhető.
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7.2. Ón-oxid nanorészecskék pásztázószondás vizsgálata
Amint azt az 53a. ábrán bemutattam, a fedetlen, eloxidált szemcséken a szokásos alagutazási
paraméterekkel nem tudtam stabil STM felvételt készíteni. Az 57. ábrán viszont azt mutatom,
hogy nagy előfeszítést beállítva ezek a szemcsék mégis leképezhetők.

57. ábra. STM felvételek fedetlen SnOx nanoszemcséken különböző alagutazási paraméterekkel:
I = 0,3 nA áramot és U = 2,5 V (a és d), ill. 1,5 V (b-c) előfeszítést használva

Az 57a) ábrán látható felvételt U = 2500 mV-os előfeszítést és I = 0,3 nA áramot beállítva
vettem fel, és ezekkel a paraméterekkel már stabilan le lehetett képezni a fedetlen részecskéket.
Azonban, ha az előfeszítést U = 1500 mV-ra csökkentettem, a tű már ütközött a részecskékkel
és elseperte azokat. A b) és c) ábrán ugyanaz a terület látható, mint az a) ábrán, közvetlenül az
előfeszítés lecsökkentése után, illetve néhány teljes pásztázással később. Az előfeszítést
visszaállítva 2500 mV-ra és a vizsgált területet megnövelve jól látható a d) ábrán, hogy a
részecskék újra stabilan leképezhetők, illetve az STM felvétel közepén jól látszik az előző, a)c) ábrákon is mutatott pásztázási terület, ahonnan a tű elmozgatta a részecskék többségét. Ebből
arra következtethetünk, hogy míg 2500 mV-nál már vannak vezető állapotok a
nanorészecskékben, addig 1500 mV körül még a részecskék tiltott sávjában vagyunk, vagy –
ahogy azt később látni fogjuk – éppen a vezetési sáv alján.
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Nagyméretű, egykristály SnO2 minták felületének vizsgálata során F. H. Jones és társai
rámutattak, hogy a felületi rekonstrukció és más torzulások miatt oxigén vakanciák
alakulhatnak ki (akár az oxigén atomok negyede is hiányozhat), és így a felső néhány rétegben
a sztöchiometriai arány megváltozik [222]. SnO2 magú nanoszemcsék esetén A. Diéguez és
társai is torzult, megváltozott sztöchiometriájú héj szerkezetet találtak [221]. Ezek alapján az
általam vizsgált rendszerben a részecskék kis mérete indokolttá teszi, hogy azokra az SnOx
jelölést használjam. Az 57. ábrán bemutatott mérésből nem lehet megállapítani, hogy hol
kezdődik a félvezető SnOx részecskék vezetési sávja, ezért új mintát készítettem olyan céllal,
hogy megmérjem a félvezető nanorészecskék tiltott sávját.

58. ábra. (a) AFM felvétel grafén-SnOx mintán. A grafén széleit kék vonalakkal jelöltem (a kék vonalak
közti területen nincs grafén). (b) Az a) ábrán zölddel jelölt vonalmetszetek: 1. fedetlen SnOx szemcséken,
ill. 2. grafénnal fedett SnOx szemcséken

Ezen új minták esetén – amint a fejezet elején leírtam – a párologtatás után csak 6 héttel
került grafén a részecskék tetejére, amelyek így ez idő alatt teljes térfogatukban
eloxidálódhattak. A mintákon, mind a grafén transzfer előtt, mind a grafén transzfer után,
500 °C-os hőkezelést végeztem 30 percig, argon védőgázban. Az 58a. ábrán bemutatott AFM
felvétel tanúsága szerint az ily módon készített mintákon a grafénnal fedett részeken sem
változott meg a nanorészecskék morfológiája, az egyedi nanorészecskék jól kivehetők a grafén
alatt is. Ez megerősíti, hogy oxid nanorészecskék alakultak ki, mivel az oxidok olvadási
hőmérséklete jóval nagyobb (SnO2 esetén 1630 °C). Az ábrán kék vonallal jelöltem a grafén
széleit. A két kék vonallal határolt területen nincs grafén. A fedett tartományon jól látható, hogy
a grafén helyenként áthidalja a szomszédos nanorészecskéket (fekete vonalmetszet az 58b.
ábrán), és nanorészecske-csoportok alakulnak ki, amelyek felfüggesztve tartják a grafént. Ezen
nanorészecske-csoportok között olyan részek vannak, ahol a grafén a HOPG felülethez tapad
(sötét szín), ami azt is eredményezi, hogy a nanorészecskék stabilizálódnak a felületen. Ez az
elrendezés a rögzítés mellett azt is szolgálta, hogy a széles tiltott sávú félvezető
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nanorészecskéket egyetlen atomi vastagságú, jól vezető réteggel vontam be, ami lehetővé tette,
hogy – akár alacsony előfeszítés mellett is – stabil STM méréseket végezzek. Ezt mutatom be
az 58a. ábrán, ahol U = 500 mV-os előfeszítés mellett rögzített STM felvételen egy grafénnal
fedett SnOx nanorészecske csoport látható. Egy adott nanoszemcsét kiválasztva, annak tetején
(U = 100 mV-os előfeszítéssel) nagy felbontású felvételeket készítve, előtűnik a grafén
hatszöges rácsa (59b. ábra). Az 57. ábrával összevetve látható, hogy míg a fedetlen
nanoszemcséket még 1500 mV-os előfeszítéssel sem tudtam megfelelően leképezni, addig a
grafénnal fedett szemcséken egy nagyságrenddel kisebb feszültséggel már stabil STM
felvételeket lehetett készíteni.

59. ábra. a) Stabil STM felvétel egy grafénnal fedett SnOx nanorészecske csoporton
(U = 500 mV, I = 1 nA), és b) egy kiválasztott nanorészecske tetején (X-el jelölve), ahol a grafén atomi
szerkezete is látható (U = 100 mV, I = 1 nA). A betétábra felnagyítva mutatja az atomi szerkezetet.

Az STM mérések mellett a grafénnal fedett ón-oxid nanoszemcséken STS spektrumokat is
mérni tudtam. Ennek a mérésnek egy jellemző I-V görbéjét mutatja be az 60. ábra,
összehasonlítva a HOPG-re közvetlenül leérő grafénon mért I-V görbével. Megfigyelhető, hogy
kis feszültségeknél (−1 < U < 1 V) a két görbe együtt fut, azaz ebben a tartományban a grafén
fedőrétegből a HOPG-n keresztül történik a vezetés és nincs vezetési csatorna a SnOx
nanorészecskékben. Nagyobb feszültségeknél (U > 1,5 V vagy U < −1,4 V) nagyobb áramot
mértem, azaz itt már elértem a félvezető SnOx nanoszemcsék vezetési sávjának alját, ill.
vegyérték sávjának tetejét. A két görbét egymásból kivonva megkaphatjuk a SnOx részecskéken
keresztül történő vezetés karakterisztikáját (betét az 60. ábrán), ill. leolvashatjuk azok tiltott
sávját, amelyre 2,7–3,2 eV közötti értékeket kaptam. Ezek az értékek a tömbi SnO2 3,6 eV-os
tiltott sávjánál [223] kisebbek, viszont az irodalomból tudjuk, hogy nanoszemcsék esetén a
tiltott sáv akár 3,27 eV-ig csökkenhet [224]. A fentebb említett megfontolások alapján az
előállított részecskékben a sztöchiometriai arány valószínűleg eltér a tömbi értéktől, így
érdemes az egyéb ón-oxid fázisok tiltott sáv értékeit is figyelembe venni: Sn3O4 (2,4–2,76 eV),
Sn2O3 (2,98 eV), ill. SnO (2,7–3,4 eV direkt, 0,7 eV indirekt) [225–228]. Ezért azt gondolom,
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hogy az általam előállított SnOx nanoszemcsék a fenti négy különböző oxid-fázis
valamelyikében, vagy azok kevert fázisában vannak.

60. ábra. Grafénnal fedett SnOx nanoszemcséken (piros), ill. HOPG-n lévő grafénon (fekete) felvett
STS I-V görbék. A mért görbéket egymásból kivonva jól láthatóvá válik az SnOx részecskék 3 eV körüli
tiltott sávja

Összefoglalás
Oxidálódó fémfelületekre helyezve a grafént vizsgáltam, hogy az mennyire képes
megvédeni a letakart fémet a környezetében található oxigénnel való reakciótól. A grafit
hordozót nem nedvesíti az ón, így az arra párologtatott ón vékonyréteg önszerveződő módon
nanoszemcsékké állt össze. Az ón nanoszemcsékre – közvetlenül a párologtató vákuumkamra
kinyitása után – grafént helyeztem, és vizsgáltam a kialakítható hibrid szerkezeteket. Ramanspektroszkópiai mérésekkel, ill. az 500 °C-os hőkezelés során végbemenő, topográfiai STM
mérésekkel tapasztalt morfológiai változások alapján megállapítottam, hogy míg a fedetlen
részecskék teljesen átoxidálódtak és nem mutattak Raman-jelet, addig a grafénnal fedett részek
hosszú időn keresztül megőrizték döntően fémes jellegüket, kisebb arányú SnO fázis mellett.
Ezeken a területeken különböző lapos vagy rúd alakú, grafénnal fedett szerkezetek jöttek létre.
Alagút-spektroszkópiai mérésekkel vizsgáltam a különböző nanorészecskék hatását a grafén
lokális állapotsűrűségére, és megállapítottam, hogy – elektrontranszfer miatt – a fémes ón
jelentősen csökkenti annak környezeti p-dópolását, beleértve a felfüggesztett részeket is. Ezen
túlmenően, a hőkezelés során olyan grafénnal fedett lapos, fémes ón szerkezetek is kialakultak,
ahol a grafén állapotsűrűsége fémekre jellemző, Fermi-energia körül lapos jelleggörbét
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mutatott. Ez a megfigyelés is azt mutatja, hogy hőkezeléssel erős grafén–fém csatolás érhető
el, összhangban egyes korábbi, az 5. fejezetben bemutatott esetekkel.
Előzetesen oxidálódni hagyott ón-oxid részecskéket grafénnal fedtem le, ezáltal rögzítve
azokat a felületen, ami az STM méréseket nagymértékben megkönnyítette. STS
spektroszkópiával, grafénon keresztül, sikerült az egyes SnOx nanoszemcsék tiltott sávját
kimérnem, amelyekre 2,7–3,2 eV közötti értékeket kaptam. A demonstrált eljárás alkalmas
lehet egyéb félvezető nanoszemcsék alagút-spektroszkópiai jellemzésére is.
A fenti eredményeimet 2017-ban publikáltam.
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A doktori értekezés összefoglalása
A doktori munkám során arany, ill. ón nanorészecskékből és grafénból hibrid
szerkezeteket állítottam elő, és különböző módszerekkel (pásztázó alagút-mikroszkópia és
alagút-spektroszkópia, atomerő-mikroszkópia, ill. konfokális Raman-mikroszkópia)
tanulmányoztam ezeket. Vizsgáltam az előállított hibrid szerkezetek topográfiáját, a
nanométeres skálán kialakuló szuperstruktúrákat, ill. a grafénban fellépő mechanikai
feszültségeket és elektronszerkezeti változásokat.
Grafit hordozón kialakított arany nanorészecskékre helyezett grafénban hoztam létre
felfüggesztett, konkáv membránokat, ill. konvex grafénbuborékokat. A szerkezeteket STMmel, és kvantitatív erőmérést megengedő PeakForce AFM-mel vizsgáltam. Különböző mérési
paraméterek mellett, a felfüggesztett grafén deformációjának megfigyelésével demonstráltam
a minta és az STM tű között fellépő mechanikai erők jelenlétét. Az AFM és STM módszerek
eredményeit összehasonlítva kimutattam, hogy szobahőmérsékletű STM mérés esetén tipikusan
alkalmazott alagutazási paraméterek mellett a Pt/Ir tű és a grafén minta között 10−8 N
nagyságrendű taszító erők lépnek fel, amit a mérések tervezésénél és értelmezésénél figyelembe
kell venni.
Megállapítottam, hogy 650 °C-on elvégzett hőkezelés során az arany nanoszemcsékre
helyezett grafén elősegíti az Au(111) textúra kialakulását, ugyanis a fedett aranyfelületeken
(111) irányú kristálysík alakult ki, amely a grafénhoz hasonlóan hatfogású szimmetriával
rendelkezik. A grafénnal nem fedett arany nanoszemcsék felületén nem alakult ki szabályos
orientáció. Megfigyeltem továbbá olyan, nagy periódusú moiré szuperstruktúrákat, amelyek
kizárólag a kristálysíkok elforgatásával nem magyarázhatók, és ahol – kollégáim szimulációs
számításai szerint – mind az aranyfelület, mind a grafén rácstávolsága torzul. Először sikerült
kísérletileg megfigyelnem, hogy az Au(111) felületen létrejövő moiré mintázat periódusa
modulálja a grafén lokális állapotsűrűségét és másodlagos Dirac-pontok kialakulásához vezet.
Megállapítottam, hogy – az elmélettel összhangban – a másodlagos Dirac-pontok energiája
fordított arányban függ a moiré hullámhossztól. Továbbá megfigyeltem, hogy a különösen nagy
hullámhosszú moiré struktúra – a grafén–arany távolság változásán (felületi hullámosság) túl –
szobahőmérsékleten is mérhető töltés-lokalizációt okoz.
SiO2 felületre párologtatott vékony aranyrétegből lokális, lézeres hőkezeléssel
nanoszemcséket hoztam létre, majd erre grafént transzferáltam. Megmutattam, hogy a
nanoszemcsék, ill. a grafén eltérő hőtágulási együtthatójának következében, lokális
hőkezeléssel (lézeres besugárzással) mechanikai feszültség hozható létre a grafénban, amelyet
dinamikusan hangolhatunk. Megállapítottam, hogy míg a SiO2 hordozón lévő grafénban a
nagyobb teljesítményű lézeres besugárzás roncsolódást és jelentős maradandó p-dópolást
okozott, addig az arany nanoszemcsékkel alátámasztott grafénban nem történt irreverzibilis
változás. Rámutattam, hogy az alkalmazott hordozó jelentősen befolyásolhatja a grafén lézeres
besugárzással szembeni ellenálló képességét.
Megmutattam, hogy a grafén alkalmas levegőn korrodálódó fémek védelmére, mivel a
grafénnal betakart ón nanoszemcsék hosszú időn át megőrizték fémes jellegüket. Ramanspektroszkópiai mérésekkel, valamint a hőkezelés során végbemenő morfológiai változások
megfigyelésével igazoltam, hogy a grafénnal védett szemcsék vegyes Sn/SnO fázisban
maradtak (az SnO fázis elkerülhetetlenül létrejön a mintakészítés során), míg a fedetlen
szemcsék teljesen eloxidálódtak. Töltéstranszfer miatt az ónszemcsék csökkentik a grafén
környezeti p-dópolását, és ez a hatás a szemcsék közötti felfüggesztett grafénban is megmarad.
Továbbá, grafénnal fedett ón-oxid nanoszemcsék esetén megfigyeltem, hogy a grafén fedőréteg
rögzíti az STM tűvel való pásztázás során könnyen elmozduló félvezető nanoszemcséket, így
azokon is stabil méréseket végezhettem. STS spektroszkópiával grafénon keresztül kimértem
az egyes SnOx nanorészecskék 2,7–3,2 eV nagyságú tiltott sávját (𝑥𝑥 > 1).
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Summary of the PhD thesis
During my PhD work I have prepared and characterized hybrid structures consisting of
gold or tin nanoparticles (NPs) and graphene. I used various methods (Scanning Tunneling
Microscopy and Spectroscopy, Atomic Force Microscopy, confocal Raman spectroscopy) to
investigate the topography of the prepared hybrid nanomaterials, the nanometer-scale
superstructures (moiré patterns), as well as the emerging mechanical stress and changes in the
electronic structure of graphene.
I transferred CVD-grown graphene onto gold nanoislands prepared on HOPG substrate.
During the transfer process, graphene bubbles and suspended graphene membranes were
formed on gold nanoislands and above gold nanovoids, respectively. These graphene structures
could be squeezed during STM measurements. I demonstrated the effect of the mechanical
forces between the STM tip and the graphene sample by changing systematically the imaging
parameters. Comparing the STM results with in-situ calibrated PeakForce AFM measurements
on similar graphene bubbles/suspended graphene parts, I revealed that – under ambient imaging
conditions and typical tunneling parameters – mechanical forces of order 10-8 N occur between
the Pt/Ir STM tip and graphene. The presence of such forces should be taken into consideration
during all low bias voltage investigations.
I demonstrated that upon annealing at 650 °C the graphene transferred onto gold
nanoparticles induced the formation of the Au (111) surface structure. No such orientation of
the gold nanoparticle surface formed if not covered with graphene. Graphene on crystalline
gold nanoislands exhibited moiré superlattices, which generated secondary Dirac points in the
local density of states. The experimentally measured energies of these secondary Dirac points
in graphene were well fitted with the expected inversely proportional dependence, in agreement
with the theoretical calculations. Several of the observed moiré periodicities were anomalously
large, which could be explained only by the rotation misalignment of the two crystalline
surfaces. According to my colleagues’ simulations, in such cases both the graphene and the
interfacial gold layer is strained, leading to altered lattice constants in both crystals. In the case
of extremely large wavelength moiré patterns, I observed room temperature charge localization,
in addition to the topography modulation.
I prepared gold nanoparticles on SiO2 substrates by local annealing of gold thin films
using focused laser beam. I transferred graphene onto these NPs and – as a control experiment
– onto clean SiO2 substrate as well. While I found that successive higher intensity (6 mW) laser
irradiation increased gradually the doping and the defect concentration in SiO2-supported
graphene, the same irradiation procedure did not induce such irreversible effects in the graphene
supported by gold NPs. I observed that the laser irradiation induced dynamic hydrostatic strain
in the graphene on Au NPs, which turned out to be completely reversible. This latter finding
can be explained with the different thermal expansion coefficients, which is positive for gold
and negative for graphene. More generally, I pointed out that the substrate can significantly
influence the resistance of graphene to laser irradiation.
I demonstrated the capability of graphene to protect metals prone to oxidation. Tin NPs
covered with graphene remained metallic during an extended period of time. I confirmed by
Raman spectroscopy, and by observing the morphological changes during annealing, that the
graphene-covered NPs remained in the mixed Sn/SnO phase (the SnO phase is inevitably
formed during sample preparation), while the uncovered NPs oxidized completely. I showed
that due to charge transfer, the tin NPs significantly reduce the environmental p-type doping of
graphene and this effect persisted even in the suspended areas. I revealed the electronic band
gap of SnOx NPs of 2,7–3,2 eV by STS measurements performed on hybrid graphene/SnOx
nanostructures (𝑥𝑥 > 1). The bare semiconducting NPs could be easily moved by the STM tip.
Nevertheless, the graphene cover layer stabilized these NPs, enabling their investigation.
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Tézispontok
[1] Arany nanorészecskék tetején létrehozott néhány száz nm átmérőjű, 20–40 nm magas
grafénbuborékokon végzett AFM és STM mérések összehasonlításával, valamint arany
nanoüregeket áthidaló, közelítőleg 100 nm átmérőjű, felfüggesztett grafénmembránon
végzett nanoindentációs mérésekkel megmutattam, hogy a szobahőmérsékletű STM
vizsgálatok esetén tipikusan alkalmazott alagutazási paraméterek mellett (1 nA alagútáram,
250 mV alatti előfeszítés) az STM tű és az egyrétegű grafén minta között 10−8 N
nagyságrendű taszító erők lépnek fel.
Tézisponthoz tartozó cikk: [T1]

[2a] Grafit hordozón előállított grafén-arany hibrid nanoszerkezetek állandó áramú STM
vizsgálatával kimutattam, hogy 650 °C-on végzett hőkezelés során a grafén elősegíti az
általa letakart arany szemcsék felületén az Au(111) textúra kialakulását. A hőkezelés
hatására minden grafénnal fedett részen – rekonstruált vagy rekonstruálatlan – Au(111)
kristályfelület alakult ki, ezzel szemben a fedetlen arany felületeken nem alakult ki textúra.

[2b] Alagút-spektroszkópiai mérésekkel kimutattam, hogy Au(111) felületen lévő grafénban
létrejövő moiré szuperstruktúra periódusa modulálja a grafén lokális állapotsűrűségét, és
másodlagos Dirac-pontok kialakulásához vezet. Kimutattam, hogy a másodlagos Diracpontok energiája fordított arányban változik a moiré hullámhosszal, az elméleti
összefüggéssel összhangban.

[2c] A 650 °C-on hőkezelt grafén-arany hibrid szerkezetekben anomálisan nagy moiré
szuperstruktúrákat figyeltem meg, amelyek kialakulása mind a grafén, mind az arany
rácsparaméterének torzulásával magyarázható. Megmutattam, hogy a megfigyelt
legnagyobb periódusú (7,7 nm) moiré szuperstruktúra – a szerkezeti hullámosságon túl –
már szobahőmérsékleten is mérhető töltéslokalizációt okoz a grafén topográfiailag magas
pontjaiban.
Tézisponthoz tartozó cikk: [T2]
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[3] SiO2 felületre párologtatott vékony aranyrétegből – lézeres hőkezeléssel –
nanorészecskéket

hoztam

létre,

majd

ezekre

grafént

transzferáltam.

Raman-

spektroszkópiai mérésekkel kimutattam, hogy – a nanorészecskék, ill. a grafén eltérő
hőtágulási együtthatóinak következében – lokális hőkezeléssel (lézeres besugárzással)
hidrosztatikus húzófeszültség hozható létre a grafénban, amely dinamikusan hangolható a
lézerteljesítmény állításával. Kimutattam továbbá, hogy míg a közvetlenül SiO2 hordozón
lévő grafénban roncsolódást és jelentős maradandó p-dópolást okozott a nagyobb
teljesítményű (6 mW), néhány másodperces lézeres besugárzás, addig az arany
nanorészecskékkel

alátámasztott

grafénban

nem

történt

irreverzibilis

változás.

Megmutattam, hogy az alkalmazott hordozó jelentősen befolyásolhatja a grafén lézeres
besugárzással szembeni ellenálló képességét.
Tézisponthoz tartozó cikk: [T3]

[4a] Grafit hordozón előállított grafén-ón hibrid nanoszerkezeteken végzett Ramanspektroszkópiai mérésekkel, valamint hőkezelés során végbemenő morfológiai változások
pásztázószondás megfigyelésével igazoltam, hogy a grafén elszigeteli a környezeti
oxigéntől, és így képes megvédeni a vele letakart ón nanoszemcséket a teljes oxidációtól.
A grafénnal védett szemcsék vegyes Sn/SnO fázisban maradnak, míg a fedetlen szemcsék
SnOx fázisba oxidálódnak, ahol 𝑥𝑥 > 1. Alagút-spektroszkópiai mérésekkel megmutattam,

hogy a grafénnal fedett ón nanoszemcsék esetén elektrontranszfer jön létre a
nanoszemcsékből a grafénba, és így jelentősen csökken a grafén környezeti p-dópolása. Ez
a hatás a szemcsék között felfüggesztett grafénban is megmarad.

[4b] Megmutattam, hogy az egyetlen atomi vastagságú, elektromosan vezető grafén fedőréteg
egyrészt rögzíti az ón-oxid nanorészecskéket, másrészt lehetővé teszi e széles tiltott sávú
szerkezetek STM vizsgálatát, a tiltott sávhoz képest akár egy nagyságrenddel kisebb
előfeszítés mellett is. Grafénnal fedett SnOx (𝑥𝑥 > 1) nanorészecskéken végzett alagútspektroszkópiával kimutattam az egyedi nanorészecskék tiltott sávját, amelyre 2,7–3,2 eV
közötti értékeket kaptam.

Tézisponthoz tartozó cikk: [T4]
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