„Karbonitrid rétegek növesztése és polietilén
felületmódosítása hidegplazmás és atomsugaras
módszerekkel”
Ph.D. értekezés

Készítette:

Ujvári Tamás

Témavezetők:

Dr. Bertóti Imre
Dr. Tóth András

MTA Kémiai Kutatóközpont
Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Nanoréteg-kémiai csoport
2004.

„Karbonitrid rétegek növesztése és polietilén
felületmódosítása hidegplazmás és atomsugaras
módszerekkel”
Tartalomjegyzék

1.

Bevezetés..................................................................................................... 4

2.

Irodalmi áttekintés.................................................................................. 6

2.1

Karbonitrid rétegek növesztése................................................................ 6

2.1.1

Kémiai gőzfázisú leválasztási módszerek (CVD).................................... 8

2.1.2

Reaktív porlasztás .................................................................................... 8

2.1.3

Lézeres módszerek ................................................................................... 9

2.1.4

Ionsugaras eljárások ................................................................................. 9

2.1.5

Kémiai szintetikus módszerek................................................................ 10

2.2

Polietilén felületmódosítása .................................................................... 11

2.2.1

Polietilén ionsugaras kezelése................................................................ 11

2.2.2

Polietilén elektronsugaras, röntgensugaras és UV kezelése................... 12

2.3

A módosított felületek jellemzése........................................................... 13

2.3.1

Kémiai összetétel és szerkezet ............................................................... 13

2.3.2

Mechanikai jellemzés............................................................................. 16

3.

Célkitűzés ................................................................................................. 18

4.

Kísérleti rész............................................................................................ 19

4.1

Karbonitrid rétegek előállítása .............................................................. 19

4.1.1

Egyenáramú (DC) porlasztás ................................................................. 19

4.1.2

Reaktív porlasztás magnetronnal ........................................................... 20

4.1.3

Plazmával segített kémiai gőzfázisú leválasztás (PECVD) ................... 20

4.1.4

Ionsugárral segített leválasztás (IBAD) ................................................. 21

4.2

Polietilén gyorsatomsugaras kezelése .................................................... 21

4.3

Alkalmazott vizsgálati technikák........................................................... 22

4.3.1

XPS......................................................................................................... 22

4.3.2

FTIR ....................................................................................................... 22

4.3.3

Mikro- és nanomechanikai vizsgálatok.................................................. 23

2

5.

Kísérleti eredmények és értelmezésük ........................................... 27

5.1
5.1.1

A növesztett karbonitrid rétegek jellemzése......................................... 27
Különböző módszerekkel növesztett karbonitrid rétegek kémiai
kötésszerkezeti jellemzése XPS és FTIR spektroszkópiai mérések
alapján .................................................................................................... 27

5.1.2

IBAD módszerrel különböző hőmérsékleteken növesztett rétegek
jellemzése ............................................................................................... 35

5.1.3

Plazmaparaméterek hatása DC magnetronos porlasztással növesztett
rétegek összetételére............................................................................... 37

5.1.4
5.2

CNx rétegek nanomechanikai jellemzése ............................................... 41
A gyorsított atomokkal módosított polietilén felületek jellemzése ..... 43

5.2.1

Kémiai kötésszerkezeti elemzés XPS mérések alapján.......................... 43

5.2.2

Nanomechanikai tulajdonságok vizsgálata ............................................ 47

6.

Az eredmények alkalmazhatósága .................................................. 54

7.

Összefoglaló ............................................................................................. 55

8.

Tézisek ....................................................................................................... 56

9.

Köszönetnyilvánítás.............................................................................. 58

10.

Irodalomjegyzék .................................................................................... 59

11.

Publikácók jegyzéke ............................................................................. 65

12.

Mellékletetek ........................................................................................... 67

3

1. Bevezetés
Bizonyos technológiai problémák megoldása, működő rendszerek tökéletesítése,
élettartamának, megbízhatóságának növelése egyre magasabb követelményeket
támaszt az adott célra alkalmazott anyagokkal szemben.
Különféle szerkezeti illetve funkcionális anyagok, köztük súrlódó alkatrészek,
szerszámok, fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Különleges feltételeknek kell
eleget tenni mágneses információtárolók felületi bevonatának. Számos eljárás létezik,
melyekkel a kezelt alkatrészek élettartama növelhető. Dolgozatom témája ebből a
szempontból

két

területtel

foglalkozik:

egyrészt

bevonatolással,

másrészt

felületmódosítással. Mindkét módszer környezetbarátnak tekinthető abból a
szempontból, hogy viszonylag kis anyag- és energiaráfordítással érhető el olyan
felületi változás, mellyel az élettartam kedvező esetben megsokszorozható.
A nitrid bevonatok, mint például a BN, vagy a TiN alkalmazása a gépgyártás,
forgácsolás területén elterjedt. Fontos területet képvisel a szén-alapú gyémánt és
gyémánt-szerű

(DLC)

bevonatok

kutatása.

Elméleti

megfontolások

alapján

megjósolták, hogy a hipotetikus β-C3N4 karbonitrid módosulat nagy keménységgel
(mint a gyémánt), nagy rugalmassági modulussal és ezzel összefüggésben jó kopási
tulajdonsággal bír. További előnye, hogy jó hővezető. Ez a bejelentés a tudományos
érdeklődés középpontjába terelte a karbonitridek kutatását. A sztöchiometrikus
összetételű β-C3N4 szerkezetű anyag szintéziséről és létezéséről kevés tudományos
cikk született eddig, azonban a nem sztöchiometrikus CNx rétegek igen változatos
előállítási módszereiről és kedvező mechanikai tulajdonságairól, köztük nagy
keménységről és kis súrlódási együtthatóról számos publikáció jelent meg. Az új
típusú karbonitrid (CNx) rétegek előállítása és kutatása új irányzatot képvisel a nitrid
bevonatok családjában. Az eddig kutatott nagy keménységű szén alapú rendszerek,
mint a gyémánt és DLC növesztése mellett nagyszámú közlemény jelent meg CNx
rétegek előállításáról és jellemzéséről, sőt ipari alkalmazása is van már.
A szén alapú polimerek még szélesebb körű elterjedésének egyik kulcsa lehet
a felületük kívánt irányú módosítása (polymer surface engineering). A kutatásokat
ultranagy

móltömegű

polietilén

(UHMWPE)

korongokon

végeztük.

Az

anyagválasztás oka kézenfekvő, hiszen egyrészt ez is szén-alapú rendszer, másrészt az
UHMWPE alkalmazása széles körben elterjedt az orvostudományban. Az egyik
4

legelterjedtebb alapanyaga pl. a nagyízületi endoprotéziseknek (csípő, térd, könyök).
A gyakorlatban fontos lenne olyan, módosított felületű protézisek előállítása, amelyek
élettartama olyan hosszú, hogy egy emberöltőt kiszolgálhasson, ezzel megkímélve az
ízületi beteget az újraoperálástól. Az élettartam növelése a felület kopásállóságának
növelésével érhető el. Ennek egyik ígéretes útja az UHMWPE hidegplazmás, illetve
ionsugaras felületmódosítása. Az egyébként megfelelő tulajdonságokkal rendelkező
polietilén ionsugárral való kölcsönhatását és szerkezeti változásait még kevesen
vizsgálták. A polietilén töltéssel nem rendelkező, de viszonylag nagy energiaközlésre
képes atomsugárral való kölcsönhatását még nem vizsgálták.
Felületkémiai kutatásaimat az Anyag- és Környezetkémiai Intézet Nanoréteg-kémiai
csoportjánál végeztem, ahol a rendelkezésre álló technikai háttér nemcsak az új felület
kialakítására, hanem elemzésére is lehetőséget nyújt. Ultranagy vákuum rendszereken
különböző

módszerekkel

végeztem

rétegnövesztéseket

és

felületmódosítási

kísérleteket. A kémiai analitikai vizsgálatokhoz XPS berendezés, és korszerű, a
vizsgálatok mélységének megfelelő nanomechanikai tesztberendezés is helyben
használható. Egyéb vizsgálatokat együttműködésben végzünk.
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2. Irodalmi áttekintés
2.1. Karbonitrid rétegek növesztése
Karbonitrid rétegek kutatása a XIX. századig nyúlik vissza, amikor Guy-Lussac
felfedezte

a

paracianogént,

mint

az

akkori

vegyészet

egyik

kellemetlen

melléktermékét [1]. Az első célirányos kísérleteket karbonitrid réteg előállítására
Cuomo és munkatársai végezték [2] 1979-ben. 1989-ig nem történt jelentős előrelépés
a témában, mikor Liu és Cohen [3] megjelentették elméleti számításait a β-C3N4
molekuláról, és mechanikai tulajdonságait legalább olyan jónak jósolták, mint a
gyémánté. Tudományos körökben ez volt az a pillanat, amikor ugrásszerűen
növekedett a kristályos β-C3N4 előállítására irányuló törekvés. Azóta több száz
publikáció született a témában. Olyan áttekintő jellegű cikk, mely segít eligazodni a
témában keletkezett írások tömkelegében, kevés született, de kitűnő összefoglalást
nyújt Muhl és Méndez [4]. Napjainkig számos C3N4 struktúrát tanulmányoztak: a
hexagonális β-C3N4, α-C3N4 úgy, mint a β-Si3N4 és az α-Si3N4 analógjai, a defektív
szfalerit szerkezetet szén vakanciákkal, köbös, és kétféle grafitszerű rombos
szerkezetet [5,6]. Számos egyéb karbonitrid struktúrát is leírtak már: monoklin, vagy
triklin CN [7], paracianogén szerű CN [1,8], rombos C5N4 [9], grafitszerű C5N [10],
köbös és monoklin C4N2 [6], továbbá grafitos C3N4 és CN nanocsöves formáját is
[11]. Fang rámutatott, hogy a leválasztott karbonitrid rétegek gyakran a fent felsorolt
vegyületek különféle összetételű és szerkezetű elegyei [12]. Ez fontos momentum,
mert a különféle módszerekkel előállított rétegek összetétele a legtöbb esetben meg
sem közelíti az elméleti szén/nitrogén=3/4 molarányt. Elméleti számítások alapján
megállapították, hogy az összes fent leírt C3N4 szerkezet metastabil. Azt is
bizonyították, hogy a grafit-szerű C3N4 szerkezetek sokkal stabilabbak, mint a
felsorolt többi négy kristályos C3N4 szerkezet, bár van, aki épp a defektív szfalerit,
köbös, α, és β szerkezetű C3N4 –et találja stabilabbnak, s tömbi modulusukra rendre a
következő értékeket adja: 448, 496, 425, 437 GPa [13]. Gyémántra ez az érték 443
GPa. A gyémántéhoz hasonlóan nagy a hang becsült terjedési sebessége a β-C3N4 –
ben, mely ~106 cms-1, ami jó hővezető képességre utal. Tilossáv-szélességét 3-4 eV
értékre becsülik. A szfalerit szerkezetű β-C3N4 Vickers keménységét 60 GPa körüli
értékre becsülik, összehasonlításként a gyémánté 96 GPa.
A számos előállítási próbálkozás lényegében nem sztöchiometrikus, változó nitrogéntartalmú, amorf, esetenként kristályos fázist is tartalmazó CNx rétegeket
6

eredményezett.

Az

azonban

egyértelműen

bebizonyosodott,

hogy

a

nem

sztöchiometrikus karbonitrid rétegek is rendelkezhetnek unikális tulajdonságokkal,
melyek különleges felhasználásokra teszik alkalmassá. Jó példa erre az ortopédiai
endoprotézisek fejlesztése, ahol a kopásállóság és alacsony súrlódási együttható
mellett biokompatibilisnek és jól nedvesíthetőnek is kell lenni az anyagnak [59,113],
vagy a gyakorlatban is már megvalósult merevlemez-bevonatok előállítása [62].
Karbonitrid rétegek növesztésére és jellemzésére sokféle módszer létezik, azonban
minden egyes módszer részletes tárgyalása meghaladná e dolgozat kereteit. Muhl és
Méndez [4] részletesen tárgyalja az egyes előállítási módszereket, azonban mégsem
húzható mindig éles határvonal a különböző eljárások közé. A legfontosabb előállítási
módszereket az alábbiakban röviden összefoglalom.
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2.1.1. Kémiai gőzfázisú leválasztási módszerek (CVD)
Plazmával segített kémiai gőzfázisú leválasztás (PECVD)
Karbonitridek és DLC filmek növesztésére jól bevált a rádiófrekvenciás (RF), illetve a
mikrohullámú plazmával segített kémiai gőzfázisú leválasztás. (Mikrohullámú ECR
(electron cyclotron resonance) forrás alacsony nyomástartományban növeli a
plazmasűrűséget és elektronhőmérsékletet). A prekurzor általában metán, acetilén,
metilamin, melyet nitrogén-, vagy ammónia-tartalmú, gyakran argonnal kevert
gázelegyben juttatnak a plazmatérbe. RF PECVD módszerrel metán-nitrogén
gázelegyből kis nitrogéntartalmú karbonitrideket, illetve nagykeménységű amorf
hidrogénezett szenet állítottak elő. A hordozó negatív előfeszítésével a plazma pozitív
ionjai változtatható mértékben bombázzák az épülő réteget, mely hatással van a
nitrogéntartalomra [4,35,81,35,96,97].
Izzószálas (hot-filament) CVD
Ezt az eljárást korábban sikerrel alkalmazták gyémánt rétegek növesztésére. Lényege,
hogy a plazmás aktiváció mellett egy izzó (karbidizált) wolfrám fűtőszálat használnak
energiaközlésre. Ebben az esetben azonban a reakcióközeg metán-nitrogén, vagy
metán-ammónia (+hidrogén) 1% körüli metán koncentrációt alkalmazva. A hidrogén
valószínűleg hasonló szerepet játszik CNx előállításánál, mint a gyémánt, illetve
gyémánt-szerű rétegek növesztésénél, nevezetesen azt, hogy segíti az sp3
hibridállapotú szén leválását. A fűtőszál hőmérséklete általában 800-2100 °C [7,86,
87,91,97].
2.1.2. Reaktív porlasztás
A reaktív porlasztásos módszerek lényege, hogy míg a katód anyagát porlasztjuk,
egyidejűleg a hordozó felületén kémiai reakció is lejátszódik. Speciális esetek is
vannak, ahol már a katód anyagának porlasztása is részben kémiai reakció eredménye.
Ilyen például a grafit egyenáramú nitrogén plazmás porlasztása. Nem húzható mindig
éles határvonal az egyes módszerek közé.
Egyenáramú (reaktív) porlasztás
A katód ebben az esetben grafit, melyet a reaktorba vezetett gázzal porlasztunk. A
reaktorba lépő gáz elektronvesztéssel ionizálódik, majd a kationok a katód felé
gyorsulnak, az elektronok pedig az anódba csapódnak. A katódot érő ionok a katód
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anyagát porlasztják. A porlasztás lehet fizikai, amikor a becsapódó ion mozgási
energiája révén a katód atomjait, atomcsoportjait szakítja ki az anyagból, de kémiai
folyamat is lejátszódhat. Utóbbi esetben az ionizált gáz a katód anyagával kémiai
reakció folytán (is) porlad. Általában tiszta nitrogén, vagy nitrogén és argon keveréke
a porlasztó gáz [88,120].
Sík magnetronos porlasztás
Sík magnetronos egyenáramú porlasztás esetén a katódból kilépő elektronok a
magnetron permanens mágneseinek mezejében az erővonalak által meghatározott
perturbált pályára kényszerülnek, így jelentősen növekszik az elektronok által megtett
úthossz. A megnövelt úthossz következtében az elektron semleges atomokkal való
ütközésének valószínűsége növekszik, így nagyobb mérvű ionizáció érhető el. Az így
megnövelt plazmasűrűséggel hatékonyabban porlasztható a céltárgy. A magnetron
forrás geometriai kialakításával és a mágneselrendezéssel befolyásolható a kisülési tér
alakja és intenzitása. Elterjedten alkalmaznak kiegyensúlyozatlan (unbalanced)
magnetron forrást CNx növesztésre [92,100,106].
Rádiófrekvenciás

energiaközléssel

létrehozott

nitrogén,

vagy

nitrogén-argon

plazmával is jól porlasztható a grafit céltárgy, melyet széles körben alkalmaznak.
Egyéb gázelegyeket, például az ammóniatartalmúakat ritkábban használják a
hidrogéncianid-képződés

veszélye

miatt.

Gyakori

az

RF

gerjesztésű

kiegyensúlyozatlan magnetron forrás használata. Rádiófrekvenciás energiaközlés
esetén szigetelő céltárgy is porlasztható [90,7,40,119,120].
2.1.3. Lézeres módszerek
Széles körben használnak lézereket karbonitridek előállítására. Egyik út a
lézerabláció, mely szerint grafit céltárgyat kezelnek nitrogén, vagy ammónia
atmoszférában, Nd:YAG, ArF, vagy CO2 lézerrel. PLD (Pulsed Laser Deposition)
módszerrel hazai kutatóhelyen is növesztenek [25]. Másik út szerint lézer-indukált
kémiai reakciót alkalmaznak [93,94,95,98].
2.1.4. Ionsugaras eljárások
Szén bombázása nitrogénnel
Karbonitridek előállíthatók szén (gyémánt) nitrogén ionsugárral történő bombázásával
[38,101,105]. 1 keV-nél nagyobb energiájú bombázás esetén azt találták, hogy a
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beépülő nitrogén mennyisége nem függ jelentősen a hőmérséklettől (-196 – 800 °C
tartományban) és hordozótól (üvegszerű szén, amorf szén, gyémánt). Ezzel a
módszerrel elérhető N/C arány 0,18-0,43 között változik. Kisenergiás bombázás
esetén (néhány eV) magasabb N/C arány érhető el, ami főleg az iondózistól, kisebb
mértékben az ionenergiától függ [4].
Ionsugárral segített leválasztás (IBAD)
A réteget képező szenet párologtatással nyerik, ami a hordozóra leválik, miközben
kisenergiájú nitrogén ionokkal bombázzák a hordozó felületét. A szén párologtatása
történhet elektronsugárral, vagy argon ionsugárral. Ennek a módszernek egyik
sarkalatos pontja a nitrogén/szén transzport arány pontos beállítása. Gyakran
használnak ún. Freeman forrást, ahol váltakozó szén- és nitrogénsugár segítségével
növesztenek CNx réteget [85,89,102].
Elektromos ívvel történő előállítás
A grafitkatódos elektromos ívkisülést egyebek mellett (nanocsövek) karbonitridek
előállítására is használják nitrogén atmoszférában. Jellegét tekintve lehet szűrt
(filtered), vagy nem szűrt (unfiltered) az ív. A nem szűrt ív hátránya, hogy
makrorészecskéket tartalmaz, mely beépül a leválasztott rétegbe. Alkalmaznak
nagynyomású DC sugár (high-pressure DC arc jet) forrást is [53,99].
2.1.5. Kémiai szintetikus módszerek
Klasszikus kémiai szintetikus módszerek különféle reagensekkel nem tartoznak ugyan
szorosan a dolgozat témájához, de mindenképpen említést érdemelnek. Ide tartozik
például a lökéshullámú kompressziós módszer (shock-wave compression), vagy
explozív sokk (explosive shock) melyekkel kristályos szerkezetű karbonitrid formák
is nyerhetők általában amorf, vagy grafitszerű mátrixban [15-21]. Leírtak más kémiai
eljárásokat, melyek általában magas hőmérsékletű, nagy nyomású körülmények
között játszódnak le [10,23,24]. Az előállítási módszerek széles tárházát jelzi, hogy
újabban mechanokémiai eljárást is alkalmaznak karbonitrid por előállítására [22].
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2.2. Polietilén felületmódosítása
Az utóbbi néhány évtizedben ugrásszerűen növekedett a polimerek felhasználása.
Sokszor azonban hiába megfelelőek az anyag tömbi tulajdonságai, ha a felülete nem
teljesít egyedi követelményeket. Ezért a felületmódosítási kutatásoknak sokféle célja
van,

mint

pl.

keménység

növelése,

kopásállóság

növelése,

felületi

nedvesíthetőségének változtatása általában a biokompatibilitás megőrzésével,
melynek az orvosi alkalmazásokban van óriási szerepe. Csupán néhány kiragadott
példát említve elektromos és optikai tulajdonságok [110,111], nedvesíthetőség
[83,112], adhéziós tulajdonságok [83], biokompatibilitás, felületi keménység,
kopásállóság

polietilén

esetén

ionsugaras

kezelésekkel

változtathatók

[46,47,48,76,77,83,].
Polietilén felület gyorsatomsugaras (Fast Atom Bombardment, FAB)
módosítására eddig nem találtam utalást a szakirodalomban, ezért ez a kutatás
világviszonylatban egyedi, úttörő jellegű. A polietilén ionsugaras kezelése során
olyan mértékben töltődhet fel a felület, hogy az nagymértékben csökkentheti a kezelés
hatásfokát, vagy meg is akadályozhatja a hatékony kölcsönhatást, különösen
kisenergiás ionok esetén. Ha gyorsított atomokkal bombázzuk a polietilén felületét, az
akkor is feltöltődhet a szekunder elektronok kilépése miatt, azonban a kezelő
részecskék semlegesek, ezért az elektrosztatikus taszítás hatása nem érvényesül.
A munkához használt nyeregteres gyorsatom-forrás jellemzőit DLC
növesztése kapcsán egy friss közleményben részletesen vizsgálták. Mérésekkel
meghatározták, hogy a forrásból kijövő részecskék semlegesítése nagyobb, mint
90 %, mely alig függ a gyorsítófeszültségtől [66].
2.2.1. Polietilén ionsugaras kezelése
Polietilén

nagyenergiás

ionsugaras

[61,110,111,112],

és

plazmaimmerziós

ionimplantációs kezelésére [54] is voltak már kísérletek. Nitrogénnel implantált
polietilén esetén kimérték, hogy mind a keménység, mind pedig a kopásállóság
jelentősen javult. Megállapították, hogy a mechanikai tulajdonságok változását a
polietilén láncok között ionsugár-indukált keresztkötések kialakulása okozza.
Nagyenergiás B+, Sb+, és P+ ionsugaras kezeléseket is végeztek [82]. 150 keV hélium
ionsugaras

kezeléseket

polimerfelületen

amorf,

követően

arra

grafit-szerű

a

következtetésre

struktúra
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keletkezik

jutottak,
[78].

hogy a
Polimerek

nagyenergiájú ionokkal való kölcsönhatásaival Sviridov [63] részletesen foglalkozik.
A polimer felületének nagyenergiás ionbombázása következményeként általában
lecsökken a kristályossági fok, a szerkezet amorffá válik, hidrogénvesztés folytán
keresztkötések alakulnak ki. A szerkezet tömörödik, mely a keménység növekedését
eredményezi.
2.2.2. Polietilén elektronsugaras, röntgensugaras és UV kezelése
Polietilén elektronsugaras kezelése részletesebben vizsgált terület

[77,108].

Megállapították, hogy levegőn történő elektron-besugárzás hatására hidroperoxid
csoportok keletkeznek, melyek elbomlása a polimer láncok között keresztkötések
kialakulását eredményezi. A kompaktabb szerkezet következtében pedig az anyag
keménységének növekedését észlelték.
Polietilén kölcsönhatását röntgensugárral (Al Kα1,2) és UV (193 nm) sugárzással is
vizsgálták [84], s ezekben az esetekben is a polimer láncok között keresztkötések
kialakulására és szabad gyökök keletkezésére [56] következtettek.
Ungar [108] monográfiájában részletesen tárgyalja polietilén és n-alkánok
nagyenergiás

besugárzásának

hatásait.

Polietilénben

nagyenergiájú

(100 keV

nagyságrendbe eső) részecskesugárzás hatására hosszú élettartamú szabad gyökök
keletkeznek. Három típust különböztet meg: alkil, allil, és polienil szabad gyököket.
Szobahőmérséklet alatti besugárzások esetén főként alkil és allil gyökök keletkeznek,
az allil gyökök stabilizációs reakcióval alkil gyökökké alakulnak, ahol a szabad
vegyérték nem terminális szénatomon van. A szabad gyök a lánc mentén migrációra
képes. Az anyagban könnyen alakulnak ki keresztkötések a láncok között, hidrogén
kilépés és kettős kötések kialakulását is megfigyelték. A kémiai változások eltérő
mértékben játszódnak le a kristályos és az amorf fázisokban, az amorf részek
reakcióképesebbek. Nagy besugárzási dózis esetén a kristályossági fok csökken.
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2.3. A módosított felületek jellemzése
2.3.1. Kémiai összetétel és szerkezet
Röntgen gerjesztéses fotoelektron spektroszkópia (XPS)
A felület kémiai vizsgálatára kiválóan alkalmas a röntgengerjesztéses fotoelektron
spektroszkópia (XPS, ESCA). Működési elvét a Nobel-díjjal kitüntetett svéd
professzor, Kai Siegbahn dolgozta ki [39]. A felületre érkező röntgenfotonok (1504500eV) kölcsönhatásba lépnek az anyaggal, melynek során fotoionizációs folyamat
megy végbe. Nemcsak az atom külső héján elhelyezkedő vegyértékelektronokat érinti
az ionizáció, hanem a törzselektronokat is. Ez utóbbiakat használják analitikai célra.
A törzselektronok ionizációját Auger rekombináció követi, s a kilépő Auger-elektron
energiája már független a gerjesztő sugárforrás energiájától.

1. ábra

A nitrogén különböző kötési állapotaihoz rendelhető kötési energiák

Niklas Hellgren PhD Thesis, 43. oldal [107]
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A kilépő elektronok az energia-analizátorban szeparálódnak, innen nyerhető az elemre
jellemző elektron-energia spektrum. Az egyes elemekre jellemző fő spektrumvonalak
energiái (a gerjesztési energiától függő elektron- és ettől független Auger-vonalak)
ismertek és tabuláltak.
Az egyes vonalak az elem kémiai kötésállapotától függően eltolódnak, ezért nemcsak
elemi, hanem esetenként egyértelmű kémiai szerkezeti információ is nyerhető.
Összetételi információt szintén ad a módszer. Előnyei közé sorolható, hogy rendkívül
felületérzékeny, az információ 90%-a a felső néhány tíz atomsornyi mélységből
származik. Hátránya, hogy a hidrogén és a hélium nem detektálható vele.
A növesztett CNx rétegek vizsgálatának egyik legelterjedtebb módszere az XPS.
Megbízható és reprodukálható összetételi információt ad akkor, ha az anyag homogén
és kémiailag stabil. A felület összetétele nagy pontossággal állapítható meg, viszont a
részletesebb szerkezet felderítése már bonyolultabb feladat. (Az XPS módszerrel
elérhető pontosságot Evans és munkatársai 1978-ban 12% alatti értéknek publikálták
[124], azonban a saját tapasztalataink szerint és a technika fejlődésével 5% alatti
hibákról beszélhetünk.) CNx esetében az N1s csúcs általában nagy félértékszélességű,
mely arra utal, hogy többféle kémiai kötésekben lévő nitrogén csúcskomponensek
eredő görbéje. Ha bármely CNx minta N1s vonalát ugyanazon n számú komponensből
szintetizálni lehetne, ez bizonyíthatná a komponensekre bontás realitását. CNx rétegek
esetén bonyolítja a felbontást az a nagyszámú kémiai kötésszerkezeti lehetőség, ami
szén és nitrogén molekulák között kialakulhat. Nemcsak attől változhat a csúcs adott
kötési állapotra jellemző kémiai eltolódása, hogy az adott nitrogén atom szomszédjai
milyen kötési állapotban vannak, hanem a második szomszédoktól is [75]. Ezek az
ún. szekunder kémiai eltolódások akár 1-1,5 eV értékűek is lehetnek. A különböző
kémiai állapotú nitrogén komponensek pontos kötési energiáit modellvegyületek, és
számítások alapján próbálják meghatározni, amint az 1. ábra mutatja. Az irodalomban
az N1s és C1s csúcsok sp, sp2, illetve sp3 típusú szén-nitrogén kötéseihez rendelhető
komponenseinek hozzárendelésére nincs egyetértés [26,28,30,31,52,53,99,103,
104,119].
Polimerek felületvizsgálatának szintén gyakori módja az XPS. Polietilén esetén főleg
a C1s csúcs és a valenciasáv elemzésének eredményeiből következtetnek a kémiai
szerkezeti változásokra [56]. Az ionsugarakkal kezelt polietilén C1s elektronjainak
plazmon veszteségi energiája növekedik a kezeletlenéhez képest, mely információt ad
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arról, hogy a felület szerkezete részben grafit-szerű jelleget ölt, csökken a
kristályossági fok [46].
Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia (FTIR)
Mind

a

módosított

felületeket,

[34,35,36,37,74,92,100]

vizsgálták

[77]

mind

Fourier

a

növesztett

transzformációs

rétegeket
infravörös

spektroszkópiai módszerrel. Ha a CNx réteg hordozója speciális, IR tartományban jó
áteresztő, kétoldalt polírozott szilícium szelet, akkor transzmissziós módszer
használható, melyet polimer filmek esetén is alkalmaznak.

1. táblázat

A szén és nitrogén különböző kötéseire jellemző infravörös elnyelési

sávok; (M. Friedrich és szerzőtársai összefoglalása szerint [34])
IR spektrumok alapján sem egyszerű a karbonitrid rétegek szerkezetének vizsgálata
azért, mert a szén és nitrogén atomok között sokféle kötési állapot alakulhat ki,
melyek IR elnyelési sávjai sokszor annyira közel esnek egymáshoz, hogy nem
különülnek el egyértelműen. Hasonló probléma merül fel, mint az XPS spektrumok
N1s

vonalának

tárgyalásánál.

Próbálkoztak

már

hasonló

módon

Gauss

komponensekre bontani az IR spektrum szélesebb sávjait [37], azonban az sp2 és sp3
típusú komponensek hozzárendeléséhez és arányuk megállapításához nem elég
meggyőző. Nagyobb biztonsággal lehetne az N-C egyes és N=C kettős kötésű
komponensek arányát és hozzárendelését elvégezni, ha az XPS és IR spektrumokat
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szorosan egymás mellett, összefüggést keresve vizsgálnák, erre vonatkozó
közleményt viszont eddig nem találtam.
Raman spektroszkópia
Raman spektroszkópiával (főként DLC rétegek esetén) meghatározhatók a D (1300
cm-1 körüli) és G (1530 cm-1 körüli) vonalak, melyek a rendezetlen (disordered),
valamint a grafitos (graphitic) szénre jellemzők. Ezek a vonalak azonban az IR
spektrumokon

is

aktívak,

[34,35,36,37,53,72,19,99,100].

Raman

gyakran

hivatkozott

spektroszkópiával

80,

és

jellemzők
40 keV

N+

ionimplantált UHMWPE vizsgálatát is elvégezték [61], és megállapították, hogy a
kristályossági fok csökkent, a felület hidrogént vesztett és szénhez kötött oxigén
beépülést is detektáltak, ami utóoxidációs eredetű lehetett.
Diffrakciós módszerek
Röntgen diffrakciós módszerrel a leválasztott rétegek kristályos természetét kutatják,
[73] azonban ehhez a vizsgálathoz legalább mikrométer körüli vastagságú réteg
szükséges, hogy értékelhető eredmény szülessen, mivel mind a nitrogén, mind a szén
atomtömege alacsony. Transzmissziós elektron diffrakciós módszerrel Weber és
Öchsner kimutatta az elméleti β-C3N4 (110), (101) és (321) rácssíkjainak jelenlétét
[73], és meghatározta a rácsparamétereket, melyek összevethetők az elméleti
számításokkal.
2.3.2. Mechanikai jellemzés
A rétegleválasztás és felületmódosítás egyik legfontosabb célja a felület mechanikai
jellemzőinek javítása. Számos közleményben foglalkoznak keménységméréssel,
kopási és súrlódási tulajdonságok kutatásával. A rétegvastagságok és a kezelt
polietilén minták módosított mélységéhez igazodó mikro- és nanomechanikai
készülékekkel vizsgálhatók igazán jól ezek a rétegek. A nanomechanikai vizsgálatok
másik fontos feltétele a felület kis érdessége, mely egyrészt vizsgálati szempont,
másrészt a kisbehatolású keménységmérések alapkövetelménye. Minél kisebb a
felület érdessége, annál vékonyabb rétegek keménységmérését lehet kis szórással,
pontosan elvégezni [55,57,59,67,68,69,70,74].
A mechanikai jellemzést SPM módszerrel (Scanning Probe Microskopy, vagy
pásztázó tűszondás mikroszkópia) kombinálva a lenyomatok vizsgálata új információt
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adhat. A lenyomatszélek „behorpadásának”, vagy „felgyűrődésének” vizsgálata új
utat nyithat a nanokeménység értékelésének területén [118].
Kopási

és

súrlódási

tulajdonságok

vizsgálatára

elterjedt

a

koptatócsapos

forgókorongos („pin on disc”) tribométer használata. Nanotribológiai vizsgálatokat
azonban karcolásos tesztekkel is végeznek, például a korszerű NanoTest 600
készülékkel [58]. Ennek a készüléknek nagy előnye, hogy a nanotribológiai pásztázó
vizsgálatok mellett mérhető vele nanokeménység is. Karcolásos vizsgálat ötlete nem
új találmány, magyar kutatók a 80-as években saját készítésű gyémánttűs
készülékükkel több rétegű kompozit szerkezeteket vizsgáltak [114,115].
A NanoTest 600 készülékkel alapjában kétféle vizsgálat végezhető:
•

Nanokontakt-mechanikai

vizsgálatok

mélységérzékeny

indentációval,

melynek során egy gyémánt indentert (Berkovich féle indenter) nyomunk kontrollált
módon a felületbe, s a benyomódási erőkből és a benyomódási mélységekből
számítható a keménység (H), a redukált modulus (Er), illetve az elasztikus
visszanyerési paraméter (ERP). A kiértékelés kétféle módon történhet: Dörner és Nix
(linear fitting [121]), vagy Oliver és Pharr módszerével („power-law fitting”[122]) a
visszaterhelési („unload”) görbe kezdeti szakaszának felhasználásával.
•

Nanotribológiai pásztázó vizsgálatok is végezhetők, ahol egy 25 µm

csúcsgörbületű Rockwell-féle gyémántkúpot használunk. A mérőfejet a minta
felületén mozgatjuk (pontosabban a mintát a mérőfejen) különféle állandó és változó
terhelésekkel, ahol a benyomódási mélységet regisztráljuk a megtett út, és a
terhelőerő függvényében [58,60]. Egy piezo-elven működö közdarab („friction
beam”) segítségével –mely a mérőfej foglalatára erősíthető- a pásztázás során ébredő
súrlódási erő is regisztrálható. Háromféle pásztázási mód végezhető: egyszerű
topográfia-, egyszerű karc- és többszöri többutas koptatási teszt.
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3. Célkitűzés
Az irodalmi áttekintés alapján célul tűztem ki CNx rétegek különféle
módszerekkel történő előállítását és vizsgálatát. Karbonitrid rétegek gőzfázisú
leválasztását DC plazmás reaktív katódporlasztással, RF és DC megnetronos
porlasztással, és plazmával segített kémiai gőzfázisú leválasztással terveztem
megvalósítani.
Tudományos körökben nincs egyetértés abban, hogy karbonitridek röntgenfotoelektron spektrumának N1s vonala milyen kötési energiáknál tartalmazza sp, sp2
és sp3 komponenseit. Az XPS és IR spektrumok összevetése közelebb vihet a helyes
megfeleltetésekhez, ezért erre a kérdésre is választ kerestem.
Célom volt a CNx rendszereknél összefüggések keresése a növesztési
körülmények és a vizsgált kémiai szerkezeti és mechanikai tulajdonságok között,
különös tekintettel a növesztett rétegek szénhez kötött nitrogénjei sp2 és sp3
tartalmának vizsgálatára.
Nagy szerepe lehet a plazmasűrűségnek a leválasztás során, ezért DC
magnetronos porlasztó forrás plazmaparaméterei és a növesztett rétegek jellemzői
között összefüggések keresése is a célok között szerepel.
Felületmódosítási kutatások terén célom volt ultranagy molekulatömegű
polietilén

felületének

atomsugaras

kezelése

és

vizsgálata,

mert

ez

eddig

világviszonylatban nem kutatott terület. A polietilén gyorsatomsugaras kezelésével
újszerű kémiai szerkezeti változások várhatók, melyeket XPS módszerrel terveztem
vizsgálni. A szerkezeti változások következménye lehet a kezelt felületek
nanomechanikai tulajdonságainak változása, ezért a keménységi és kopási
tulajdonságok vizsgálata is a célok között szerepelt. A polietilén nitrogénatomokkal
való kezelése, révén szén alapú rendszerről van szó, kapcsolatot teremthet
karbonitridek növesztésével szerzett tapasztalatokkal.
Az új eredmények alapul szolgálhatnak a kívánt felületek tulajdonságainak
meghatározott változtatására irányuló kísérletekhez.
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4. Kísérleti rész
4.1. Karbonitrid rétegek előállítása
4.1.1. Egyenáramú (DC) porlasztás
Egyenáramú DC porlasztásos leválasztási kísérleteket a spektrométer előkészítő
kamrájába szerelt mikroreaktorban végeztünk (2. ábra). Az így növesztett rétegek
nagy előnye, hogy „in situ” analízisre volt lehetőség, ezzel kizártuk a levegőn történő
oxidációs-, víz- és egyéb adszorpciós hatásokat, melyek az XPS eredményeket
megváltoztatják. A hordozó –a később tárgyalt kísérletekben is– legtöbb esetben
mikroelektronikai célokra használt natív oxidréteggel borított polírozott Si(100)
szeletek, esetenként frissen hasított NaCl(100) kristály. A reaktorba szerelt céltárgy
nagytisztaságú grafit volt (Ø=20 mm), melyet nitrogén (5N5) gázzal, illetve hasonló
tisztaságú argonos, héliumos, vagy hidrogénes keverékével porlasztottunk. Az
alkalmazott nyomás 60-300 Pa, a háttérnyomás 10-5 Pa, a feszültség 500-800 V. A
céltárgy-hordozó távolság 55 mm. (Ex situ mikroreaktorokban végzett kísérleteink
előkísérlet

jellegűek,

arra

szolgáltak,

hogy

olcsó,

egyszerű

kisigényű

vákuumrendszeren szerezzünk olyan tapasztalatot, melyet kis kockázattal ültethettünk
át drága, igényesen kialakított rendszerekre.)
N2

Grafit target

500-800 V

Szubsztrátum
Mintatartó

2. ábra

+

Mikroreaktor sematikus ábrája
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4.1.2. Reaktív porlasztás magnetronnal
A magnetronos porlasztással leválasztott CNx rétegeink egy AJA A315-UA típusú
kiegyensúlyozatlan (unbalanced) mágnes-elrendezésű magnetron forrással készültek
(3. ábra). A céltárgy 38 mm átmérőjű nagytisztaságú grafit. A reakciókamra
háttérnyomása 10-5 Pa.
Egyenáramú (DC) magnetronos porlasztás
A porlasztó gáz 5N5 nitrogén, esetenként 20-50 % nagytisztaságú argon (4N8)
tartalommal.

A

DC

teljesítmény

általában

60 W,

mely

5,3 W/cm2

teljesítmény-sűrűségnek felel meg. A targetpotenciál 534 V. Az alkalmazott
nyomástartomány 0,3-1,3 Pa. A céltárgy-hordozó távolságot 43-109 mm között
változtattam.
Rádiófrekvenciás (RF) magnetronos porlasztás
A fent leírt magnetron RF kicsatolással is működtethető. (3. ábra) Az alkalmazott RF
teljesítmény 60 W, a porlasztó gáz nitrogén, illetve nitrogén-argon keverék, melynek
nyomása 1,3 Pa. A céltárgy-hordozó távolság 43 mm. A hordozó 0 – 20 V negatív
egyenfeszültségű előfeszítés kapcsolható.

3. ábra

Rádiófrekvenciás magnetronos porlasztás sematikus ábrája és a

kiegyensúlyozatlan mágnes elrendezésű magnetron szerkezete
4.1.3. Plazmával segített kémiai gőzfázisú leválasztás (PECVD)
PECVD módszerrel történő leválasztást egy IPT PSQ 100 (27,13 MHz) plazmasugárforrással végeztünk [80]. Ez a forrás egy nagyfrekvenciás gerjesztésű, időben
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átlagolva semleges plazmasugarat képez a prekurzort tartalmazó gázelegyből. A
prekurzor 10 % CH4 tartalmú nitrogén (5N5), illetve benzolos keveréke. A benzolt
egy buborékoltató telítőn keresztül vittük be a fenti gázeleggyel hozzávetőleg
9N2:1CH4:1C6H6 arányban. A nyomás 1,33 Pa, a kicsatolt RF teljesítmény 150–
250 W.
4.1.4. Ionsugárral segített leválasztás (IBAD)
IBAD módszerrel előállított rétegeink nemzetközi együttműködésben készültek
Kolitsch professzor úr vezetésével (Drezda) [125]. A növesztő berendezés három fő
része a Kaufmann-féle ionforrás, a fűthető mintatartó és az elektronsugaras
párologtató. A grafit porlasztási sebességét úgy állították be (kalibrált rezgőkvarccal),
hogy a nitrogén/szén transzport aránya 1/2 legyen. A nitrogén ionforrás 600 eV
energiájú ionokat bocsát ki, mely a hordozón mintegy 200 µA/cm2 ionáramsűrűséget
okoz. A leválasztások 200-600 °C hőmérséklet-tartományban történtek.

4.2. Polietilén gyorsatomsugaras kezelése
A

kezeléseket

ultranagy

molekulatömegű

polietilén

(UHMWPE,

típusa:

GUR4150HP, gyártó: Poly Hi Solidur/Menasha) rudakból forgácsolással készített
1,5 mm vastag, 10 mm átmérőjű korongokon végeztük. A felületvizsgálatokhoz
nélkülözhetetlen a tükrösre polírozott felület (átlagos érdessége Ra<50 nm). A
gyorsatom-sugarat (4. ábra) egy FAB 114 nyeregteres plazmaforrás állítja elő
(„saddle field source”, Ion Tech gyártmány, Anglia), melyet nagyvákuum-kamrába
építettünk. A kamra háttérnyomása 10-4 Pa, melyet olajdiffúziós vákuumszivattyú
biztosít. A kezeléseket kb. 10 Pa nyomáson nagytisztaságú (4N6) hélium, argon,
hidrogén, és nitrogén gázok atomsugarával végeztük. Minden esetben 1,0 kV
gyorsítófeszültséggel 300 s-ig folytattuk a besugárzást. A szekunderelektron-áram
alapján becsült alkalmazott dózis 1017 cm-2. Szekvenciális kezelés is készült, ahol
egymás után nitrogén-hélium-nitrogén atomsugárral kezeltünk a fenti paraméterekkel.
Minden kezelés után legalább két órát pihentettük a mintákat vákuumban, majd
argonnal, vagy nitrogénnel való nyomáskiegyenlítés után „ex situ” vizsgálatoknak
vetettük alá.
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1. Elővákuum szivattyú

10

2. Piráni vákuummérő

7

4. Ionizációs vákuummérő

11
4

3. Diffúziós szivattyú

6

9

8

5. Tolózár
6. Reakciókamra

5

7. Gyorsatom-ágyú
8. Tápegység

3

9. Mágneses retesz

2

10. Adagoló szelep

1
4. ábra

11. Mintatartó

Gyorsatomsugaras berendezés elvi felépítése

4.3. Alkalmazott vizsgálati technikák
4.3.1. XPS
A röntgenfotoelektron spektrumokat egy Kratos XSAM 800 készülékkel vettük fel. A
gerjesztő sugárforrás Mg Kα1,2 FAT 40 (Fix Analyser Transmission, Pass energy =
40 eV) üzemmódban. A szögfüggéses mérések 60º -os mintaelforgatással készültek.
A spektrumokat az arany Au 4f7/2 B.E.=84,0 eV vonalára referáltuk arany
párologtatásos módszerrel, illetve a szén C1s vonalának grafitos, (vagy amorf)
komponensére, B.E.=284,6 eV. A FAB-kezelt polietilén minták esetében C1s grafitszerű vonalára B.E.= 284,2 eV-ra referáltunk [42]. A keskeny csúcsok helyzetét
általában ±0,1 eV, a széles csúcsokét és a csúcskomponensekét ±0,2 eV pontossággal
tudjuk meghatározni.
4.3.2. FTIR
Az FTIR spektrumokat Perkin–Elmer 1710, valamint egy Nicolet Magna 750 FTIR
spektrométerrel vettük fel (mindkettő DTGS detektorral szerelt). A CNx minták esetén
a kétoldalt polírozott Si(100) hordozók a mért tartományban jó áteresztők, ezért a
rétegek transzmissziós módban is mérhetők (természetesen a Si(100) hordozó
háttérkorrekciójával).
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4.3.3. Mikro- és nanomechanikai vizsgálatok
Polietilén és CNx mintákon előkísérleti jelleggel Vickers-féle mikrokeménység
méréseket végeztünk egy Shimadzu DUH-202 típusú mikrokeménység mérő
készülékkel. Az indentációk 20, 50, 100 mN terheléssel, Vickers indenterrel, 1,89
mN/s terhelési sebességgel készültek. (ELTE Általános Fizika Tanszék, Dr. Juhász
András és Nagy Piroska Mária).
A későbbiekben a NanoTest 600 készülék adta lehetőségeket, így a mélységérzékeny
keménységmérési funkciót is igyekeztem maximálisan kihasználni. A felületen
található durva morfológiai egyenetlenségek (karcok, porszemek) okozta hibás mérési
eredmények kiküszöbölésére a beépített kamera segítségével „sima” helyeket
kerestem a mérésekhez. A minta 36 pontján (egy megadott mátrix pontjaiban)
Berkovich indeterrel (három oldalú gyémánt piramis, csúcs rádiusz kb. 20 nm)
végeztem indentációs sorozatot. A mérést úgy állítottam be, hogy a behatolási
mélység 10-től 300 nm-ig mérésenként növekvő érték legyen („depth controlled”
üzemmód). A terhelési, illetve tehermentesítési sebesség értéke 0,02 mN/s. A
kiértékeléseket Dörner és Nix módszerével [121] végeztem a maximális terhelés 9535 % értékéhez tartozó tehermentesítési („unload”) görbe szakaszából. A mérőfej
geometriáját figyelembe vettem, az adott behatolási mélységekhez tartozó
kontúrfelületeket kvarc referencia mintán mértem, s meghatároztam a mérőfej
korrekciós függvényét. A program által kiszámított keménység és redukált modulus
értékeket a maximális benyomódási mélységek figyelembevételével értékeltem.
Polietilén kopási tulajdonságainak meghatározásához általános tesztet dolgoztam ki.
Egyazon 300 mikrométeres felületszakaszon végeztem 5 karcolásból álló koptatási
tesztet. A karcolások előtt, és minden karc után is rögzítettem a topográfia görbéket.
A terhelés 100 µm megtételénél kezdődik, 0,49 mN/s terhelési sebességgel növekszik
20 mN értékig, melyet a fennmaradó úthosszon tart (5. ábra). A pásztázás sebessége
2,0 µm/s.
Karbonitrid minták nanokeménységét 30 nm behatolási mélységgel (depth controlled
üzemmóddal), 0,02 mN/s terhelési és tehermentesítési sebességgel mértem. A
kiértékeléseket a polietilén mintáknál leírtak szerint végeztem.
A koptatási teszt során a kimart térfogat az indenter geometriája ismeretében
kiszámítható.
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Rockwell mérőfej sematikus
képe
Relatív haladási irány
α

R

L
S
R

mérőfej görbületi sugara

α

benyomódási kontúrhoz tartozó szög

L

benyomódás mélysége

S

megtett pásztázási úthossz

TKC

körcikk területe

TKSZ

körszelet területe

TH

háromszög területe

TKC =

R2 ⋅α
2

TH = R 2 ⋅ sin

α
2

− R ⋅ L ⋅ sin

α
2

A körcikk és a háromszög területéből kiadódik körszelet területe:
TKSZ = TKC − TH
α kifejezhető a mért benyomódás és az indenter görbületi sugara ismeretében:



α = 2 ⋅ arccos1 −

L

R

„A” paraméter bevezetésével egyszerűbb formára hozható a képlet.
A=

α

L

= arccos1 − 
2
 R

Az „A” paramétert behelyettesítve a területképletekbe egyszerűsítés után a következő
egyenletet kapjuk:
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{

TKSZ = R 2 ⋅ A − R 2 ⋅ sin A + R ⋅ L ⋅ sin A}

A megtett úttal szorozva kapjuk a térfogat értéket.
V = TKSZ ⋅ S

Terhelési program

5. ábra

Koptatási teszt terhelési programgörbéje

A FAB-kezelt minták kopásállóságának összehasonlítására az 5 karc után maradó
kimart térfogatot és a 20 mN terhelésű szakaszhoz tartozó dinamikus karcmélységeket
vizsgáltam.
Minden esetben a kívánt görbe 200-250 µm-es tartományához tartozó állandósult
értékeit vettem alapul.
•

A maradó karcmélységből a kikoptatott, vagy kimart térfogat
számításához értelemszerűen az első és az utolsó topográfia görbe adatait
használtam (Top6-Top1). A kimart térfogat értékét S=1,0 µm megtett útra
vonatkoztattam.

•

A dinamikus karcmélység megállapításához a teljes 20 mN
terhelésű karc görbék szakaszait vettem figyelembe a kezdeti topográfia
görbével korrigálva (Karc1-Top1).
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A kopási jellemzők mellett minden karcolásnál a fellépő súrlódási erőket is rögzítjük,
melyből a súrlódási együttható értéke számítható, mely definíciószerűen µ = Ft/Fn,
ahol Ft a felülettel párhuzamosan ébredő erő, melyet a piezo-elven működő egység
mér, Fn pedig a felületre merőleges terhelőerő.
Minden polietilén mintán végeztünk egyszerű karcolási tesztet is egyenletesen
növekvő terheléssel 0,07 mN/s terhelési sebességgel, 50 mN értékig. Természetesen
minden karc előtt és után is felvettük a topográfiai görbéket. Azt a pontot kerestük,
ahol a karc előtti és utáni topográfia görbék eltérnek egymástól. Gyakorlatilag ez az a
pont, ahol maradó alakváltozást kezd szenvedni az anyag. Ehhez a ponthoz tartozó
terhelést definiáltam kritikus terhelésnek (Lc). A kritikus pont leolvasásához a
görbéket tetszés szerint lehet nagyítani, így a leolvasás könnyebb, azonban nagy lehet
a szubjektív hiba. Mivel Lc több, mint egy nagyságrenddel is nőhet, ezért ezzel a nagy
hibával is használható mechanikai jellemzőhöz jutottunk polietilén esetén.
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5. Kísérleti eredmények és értelmezésük
5.1. A növesztett karbonitrid rétegek jellemzése
5.1.1. Különböző

módszerekkel

növesztett

karbonitrid

rétegek

kémiai

kötésszerkezeti jellemzése XPS és FTIR spektroszkópiai mérések alapján
A növesztett karbonitrid rétegek röntgen-fotoelektron spektrumának C1s és N1s
vonalai szélesek, melyek arra utalnak, hogy a szén és a nitrogén többféle kémiai
állapotban van a rétegben. A spektrumvonalak felbontása ezért bonyolult, az adott
csúcskomponensekhez rendelhető kémiai állapotok tekintetében nem alakult ki
egységes állásfoglalás. Egyes források szerint a nitrogén sp3 típusú C–N kötéseit az
N1s csúcs alacsonyabb kötési energiájú (398,3 eV) komponenséhez, a konjugált és
izolált sp2 típusú C=N kötéseket pedig a magasabb kötési energiájú (400,2 eV)
komponenséhez rendelik [26,27]. Más források ennek a hozzárendelésnek az
ellenkezőjét írják le [28,29,30,53,105,119]. Korábbi kutatásainkban mi is a fentebb
leírt megfeleltetést próbáltuk alkalmazni [I,VII,IX,XIII,XIV], azonban a később
született publikációk egyre inkább a nagyobb kötési energiájú (400,2 eV körüli) N1s
csúcskomponenst rendelik az sp3 típusú C–N kötésekhez. Frissebb kutatásaink is ezt
támasztják alá [II,III,V,X,XI,XII]. További problémát okoz a spektrumok korrekt
referálása. Régebbi kutatásainkban [I] a N1s csúcs 398,3 eV komponensére
igazítottuk

a

spektrumokat,

ami

növelte

a

referálás

hibáját.

Ezeknél

a

csúcsszintéziseknél pedig néhány tized eV értékű eltolás is nagy különbségeket
okozhat. A későbbi kiértékelések során a C1s csúcsának grafitos/amorf szén
(284,6 eV kötési energiájú) csúcskomponensére, illetve az arany 4f7/2 84,0 eV kötési
energiájú vonalára referáltunk, amit párologtatással vittünk fel egyes mintákra
[II,III,V]. Az 2. táblázatban különböző módszerekkel növesztett CNx rétegek
előállítási paramétereit foglaltam össze.
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céltárgy /

Nyomás

Feszültség /

Szubsztrát

prekurzor

(Pa)

Teljesítmény

előfeszítés

DC plazma

grafit / N2

307

800 V

földelt

DC plazma

grafit / N2

107

600 V

földelt

MDC-12

DC magnetron

grafit / N2

1,33

534 V

lebeg

MDC-14

DC magnetron

Grafit / 4N2:1Ar

1,33

534 V

lebeg

MRF-3

RF magnetron

grafit / N2

1,33

60 W

lebeg

MRF-4

RF magnetron

Grafit / 4N2:1Ar

1,33

60 W

lebeg

IPT-10

plazmasugár

9N2 / 1% CH4

1,33

150 W

földelt

IPT-13

plazmasugár

9N2 / 1% CH4

1,33

150 W

lebeg

IPT-15

plazmasugár

9N2 / 1% CH4

1,33

250 W

lebeg

IPT-25

plazmasugár

9N2:1CH4:1C6H6

1,33

250 W

-20 V

Minta

Módszer

DC-14
DC-17

2. táblázat

Különböző módon növesztett CNx rétegek előállítási paraméterei
Összetétel

Minta

össz. C össz. N

Csúcskomponensek
CC

C1

at%

3. táblázat

N2

N3

N2/N1

at%

284,2

285,9

287,4

288,7

398,3

400,0

401,7

46,1

7,4

30,5

12,7

2,3

29,6

12,8

2,8

0,43

48,8

51,2

3,6

28,5

14,0

2,0

33,0

15,8

1,9

0,48

284,2

285,6

287,2

288,9

398,3

400,2

402,2

64,0

34,9

10,1

31,8

15,2

4,5

18,2

13,7

2,6

0,75

66,9

32,9

11,0

34,2

15,0

4,5

15,5

13,0

3,7

0,84

59,0

40,6

8,3

28,7

16,6

3,4

23,0

14,5

2,5

0,63

61,7

37,8

0,71

Csúcshelyzet (eV)

IPT-10
IPT-13
IPT-15
IPT-25

N1

53,9

Csúcshelyzet (eV)

MDC-12
MDC-14
MRF-3
MRF-4

C3

at%

Csúcshelyzet (eV)

DC-14
DC-17

C2

10,5

30,4

14,7

4,2

20,4

14,4

2,5

284,6

285,7

287,1

288,5

398,3

399,6

400,9

58,5

41,5

10,1

18,7

22,5

7,2

12,6

24,4

4,6

1,94

51,2

48,8

6,4

13,9

23,5

7,3

14,4

27,1

7,3

1,89

58,1

41,9

4,6

20,6

25,4

7,6

8,5

25,8

7,6

3,03

76,1

23,9

23,0

35,2

17,4

0,5

4,5

17,1

2,3

3,85

Különböző módon növesztett CNx rétegek összetételei

A 3. táblázatban különböző módokon növesztett CNx rétegek összetételi adatait
foglaltam össze. A rétegek oxigéntartalma igen alacsony volt (0-3 %) ezért a
tárgyalásban nem térek ki rá. A DC porlasztással előállított rétegek (DC jelű minták)
nitrogéntartalma közel 50 %. Ennek valószínűleg az az oka, hogy döntően kémiai
porlasztás játszódik le, mely során CN, és/vagy C2N2 speciesek képződése a domináns
[31,32,33].
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Reaktív magnetronos porlasztással növesztett rétegek (MDC és MRF minták)
nitrogéntartalma alacsonyabb, 30-40 at%. A porlasztó gázhoz kevert 20 % argon
tovább csökkenti a réteg nitrogéntartalmát mind DC, mind RF porlasztásnál.
Magnetronos növesztéseknél a leváló réteg intenzív részecskebombázásnak van
kitéve, ami korábbi ismeretek szerint is csökkenti a réteg nitrogéntartalmát
[30,31,32,33].
PECVD módszerrel növesztett rétegek (IPT jelű minták) nitrogéntartalma széles
határok között változik (20–50 atom%). Ennek oka a növesztési körülmények
különbözősége (RF teljesítmény, mintapotenciál, prekurzor-összetétel.)
Az egyes módszerekkel növesztett mintákon hasonló a C1s és N1s csúcsok alakja,
ezért egy-egy ábrán (6. ábra–13. ábra) mutatom be az egyes növesztéstípusokra
jellemző

csúcsokat,

a

csúcskomponenseket

pedig

a

3.

táblázatban.

A

csúcsszintéziseket a fentebb leírtak szerint az újabb publikációkban foglalt módon
[28,29,30,53,79,105] végeztem. A táblázatban szereplő Ni komponensek összege
azért nem adja ki az összes nitrogén mennyiségét, mert a nagy kötési energiáknál
megjelenő csekély részarányú komponenseket elhanyagoltuk.
Egyenáramú és magnetronos porlasztással növesztett minták N1s csúcsát két fő
komponensre bontottuk: a fentebb tárgyalt alacsonyabb kötési energiájú (398,3 eV),
és egy 1,7–2 eV –tal magasabb kötési energiájú komponensre (400,2 eV) [30,53]. Egy
csekély mennyiségű harmadik komponens is megjelenik 401,7, illetve 402,2 eV
értéknél. Ezen a kötési energián valószínűleg grafit-szerű gyűrűbe épült nitrogén van,
mely nitrogénnel implantált grafitban kimutatható [28].
A C1s csúcsalak rendkívül összetett, legalább 3 fő komponensre bontható. Az
alacsony kötési energiájú (284,1–284,6 eV) komponense C–C kötésekhez rendelhető.
Valószínűleg a hidrogén-tartalmú prekurzorokból növesztett rétegek esetleges C–H
kötései is ebben a csúcskomponensben jelentkeznek. Az ábrákból (6-13. ábra) és a
táblázatból (3. táblázat) kitűnik, hogy a PECVD módszerrel növesztett IPT minták
csúcsalakjai különböznek a többi mintáétól. Az
csúcskomponensek

eltolódtak,

ezért

ezek

a

N2 és N3 (12. ábra)

minták

egész

más

kémiai

kötésszerkezetűek. Ebben az esetben figyelembe kell venni a hidrogént is, ami sajnos
XPS módszerrel nem vizsgálható, azonban jelenléte az N1s spektrum kémiai
kötésállapotait befolyásolja. Ezeknél a mintáknál CH, NH, illetve nitril csoportok is
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megjelennek, mely az IR spektrumokon fellelhető. A táblázatból az is kitűnik, hogy
az N2 és C2 komponensek aránya közel állandó (kb. 1:1), ami arra utal, hogy a C2
típusú szenek valószínűleg az N2 típusú nitrogénekhez vannak kötve.
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6. ábra

DC-14 minta N1s vonala
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7. ábra

DC-14 minta C1s vonala
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8. ábra

MDC-12 minta N1s vonala
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9. ábra

MDC-12 minta C1s vonala
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10. ábra MRF-3 minta N1s vonala
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11. ábra MRF-3 minta C1s vonala
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12. ábra IPT-13 minta N1s vonala
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13. ábra IPT-13 minta C1s vonala
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FT–IR mérésekkel a szén–nitrogén kötési állapotokat tovább vizsgáltuk. Alapvető
különbséget tapasztaltunk a porlasztással növesztett és a PECVD módszerrel
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növesztett minták FT–IR spektrumai között. (14. ábra, 15. ábra)
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14. ábra DC és magnetronos porlasztással előállított minták FT–IR spektruma
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15. ábra PECVD módszerrel előállított minták FT–IR spektruma
A vizsgált minták IR spektrumának fő vonala 1100-1700 cm-1 régióba esik. Ez
polimer-szerű C=N struktúrára utal [34]. Az 1620 és 1540 cm-1 értékhez tartozó
csúcsok izolált és konjugált >C=N– kötésekhez rendelhetők. Az 1400 cm-1 körüli
régió rendezett doménekhez (triazin-szerű), rendezetlen sp2 doménekhez [72], sp3
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típusú C–C és C–N kötésekhez rendelhetők [34,35]. A magnetronos porlasztással
növesztett minták D vonalának (1300 cm-1) intenzitása sokkal nagyobb, mint a DC
porlasztással növesztett minták esetén. Ez nagyobb mennyiségű sp3 típusú C–N
környezetre utal [72]. A 2190 cm-1 –nél lévő kis intenzitású csúcs kismennyiségű
nitril típusú >C–C≡N, vagy >N–C≡N kötésekre jellemző [34]. A DC magnetronos
porlasztással előállított rétegek tehát részben izolált és konjugált >C=N, részben C–N
egyes kötéseket tartalmaznak kevés –C≡N típusú kötés mellett. Hasonló nitril
szerkezeti egységeket tartalmazó CNx rétegről már beszámoltak [36].
A PECVD minták IR spektruma a 15. ábra tanúsága szerint jelentősen eltér az
eddigiekétől. Nagyrészt nitril, illetve izonitril csoportok 2100-2300 cm-1 [37], N–H
csoportok 1635 cm-1 [19,34,37,53], C–H kötések 1450 cm-1 [37] alkotják a réteget. A
metán prekurzornak köszönhetően tehát hidrogén tartalmú CNx rétegek keletkeztek.

IR intenzitásarány 1530 / 1300 cm
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N1 (398,3eV) / N2 (400,2eV) összetételarány

16. ábra IR

intenzitásarány

(1530/1300 cm-1)

és

a

nitrogén

N1s

komponenseinek aránya (398,3/400,2 eV) közötti összefüggés
A magnetronos porlasztással növesztett minták XPS és FTIR spektrumait elemezve
összefüggést találtunk az IR spektrumok D és G vonalának intenzitásaránya (1530 és
1300 cm-1) és az XP spektrumok N1s csúcsának N1 398,3 eV és N2 400,2 eV kötési
energiájú komponenseinek aránya között (16. ábra). Az ábrázolt összefüggés
megerősíti az N1s csúcskomponenseinek fentebb tárgyalt megfeleltetéseit, miszerint
az sp2 típusú C–N kötésekhez rendelhető nitrogén az alacsonyabb, 398,3 eV, míg az
sp3 típusú a magasabb, 400,2 eV kötési energiájú csúcskomponenshez rendelhető.
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5.1.2. IBAD

módszerrel

különböző

hőmérsékleteken

növesztett

rétegek

jellemzése
Ionsugárral segített leválasztással 200-600 °C hőmérséklet-tartományban növesztett
CNx rétegek összetételét és N1s csúcsának felbontását tartalmazza a 4. táblázat.
Látható, hogy a minták nitrogéntartalma hozzávetőleg 8-16 atom% között változik.
Mindegyik minta legkülső felülete jelentős mennyiségű oxigént (7-14 atom%)
tartalmaz, ezért enyhe argon ionmaratással tisztítottuk, melynek hatására az
oxigéntartalom 0,5-3 atom%-ra csökkent. Az oxigéntartalmú „felső réteg” tehát
levegőből szorbeált szennyezés eredetű. A táblázatból kitűnik, hogy a leválasztási
hőmérséklet emelésével a nitrogéntartalom csökkent. Az N1s csúcsot négy fő
komponensre bontottuk, nevezetesen a 398,2, 399,4, 400,6, és 402,0 eV kötési
energiájú komponensekre. Ezeknél a mintáknál a korábbi 400,2 eV –os komponenst
egy 399,4 és egy 400,6 eV-os komponens váltotta fel, melyek három (sp2, illetve sp3
állapotú) szénatomhoz egyes kötésekkel kötött nitrogén atomokhoz rendelhetők
[30,53].
Minta

Ionmaratás

előállítási
Ionhőmérséklet energia

Maratási
idő

°C

k eV

min

200

0,5
0,5
0,65
1

10
10
5
20

300
450
600

4. táblázat

Összetétel
N

C

N1s csúcsszintézis
O

N1
398,2

N2
399,4

13,3
1,4
12,3
0,7
9,3
3,1
7,2
2,6

5,6
6,5
4,7
6,6
2,6
4,4
2,7
2,8

3,4
3,2
3,0
1,9
1,0
1,4
0,2
1,5

atom %
15,8
18,7
14,7
17,2
8,5
11,9
8,1
7,9

70,9
79,9
72,9
82,1
82,2
85,0
84,8
89,6

N3
400,6

N4
402,0

atom %
5,0
5,6
4,8
5,6
3,6
4,5
3,6
2,5

0,9
2,4
1,6
2,0
0,8
0,8
1,0
0,9

IBAD módszerrel növesztett CNx rétegek összetétel adatai

A 450 °C-on növesztett réteg N1s csúcsának felbontását mutatja a 17. ábra. A
táblázatban kevesebb csúcskomponens szerepel, mert a kis intenzitású N5 és N6
komponenseket elhanyagoltuk. A nitrogén csúcsalakjának változását a hőmérséklet
növelésével a 18. ábra mutatja. A leválasztási hőmérséklet növekedésével az N1s
csúcs magasabb kötési energiához tartozó (400,6 eV) válla egyre nagyobb relatív
területet képvisel. Ebből arra következtethetünk, hogy a hőmérséklet emelésével
visszaszorul a C=N kettős kötéseket tartalmazó egységek leválása, vagy preferáltan
távoznak a rétegből [31]. IBAD módszerrel növesztett rétegek azért különböznek az
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eddigiektől, mert sokkal nagyobb ionbombázás mellett nagyobb ionenergia (600eV)
bevitelével keletkeztek.
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N1s

408

404

400
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Intensity A. U.
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17. ábra IBAD módszerrel 450 °C-on növesztett CNx réteg N1s csúcsának
felbontása Ar+ ionmaratás előtt (felül) és után (alul)

N1s

200°C
300°C
450°C
600°C

18. ábra N1s csúcsalak változása különböző hőmérsékleteken növesztett
rétegeknél
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5.1.3. Plazmaparaméterek hatása DC magnetronos porlasztással növesztett
rétegek összetételére
A növesztésekhez használt DC gerjesztéssel üzemeltetett magnetron forrás
plazmajellemzőit Langmuir szondával [65,116,117,32,71] határoztam meg. A grafit
céltárgytól való távolság függvényében vizsgáltam a plazmajellemzőket (5. táblázat)
1 Pa nitrogén és 0,3 Pa argon/nitrogén=1/1 elegyéből képezett plazmában. A
kísérleteknél 60 W DC teljesítményt alkalmaztam. A grafit céltárgyhoz legközelebbi,
49 mm-re eső mért pontban volt a legmagasabb az elektronhőmérséklet, az
elektronsűrűség, az ionáram-sűrűség és a plazmapotenciál értéke, illetve itt a
legalacsonyabb

a

lebegőpotenciál

értéke.

A

távolság

növelésével

az

elektronhőmérséklet az ionáram-sűrűség és a plazmapotenciál drasztikusan, az
elektronsűrűség kissé csökken. A lebegőpotenciál értéke növekszik, melynek
ismeretében a mintát érő ionbombázás mértéke a távolsággal változtatható. Argonos
hígítás esetén hasonló tendenciát figyeltem meg.
1 Pa Nitrogen, 60 W DC power
ne
Jion
Distance
Te

Vp

Vl

A/m2
47,36
0,20
0,51

V
1,96
0,47
0,54

V
-19,1
-12,3
-9,3

0.3 Pa Ar:N 2 =1:1, 60 W DC power
49
146040
3,25
38,25
109
32786
2,42
0,15
144
30663
1,58
0,13

2,28
0,76
0,89

-24,0
-17,8
-15,7

mm
49
109
144

5. táblázat

K
107488
21616
21090

1015/m3
5,68
5,23
3,27

DC magnetron forrás plazmajellemzői

A táblázatokban a növesztési körülmények (6. táblázat), és az összetétel adatok (7.
táblázat) láthatók.
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Minta
száma
1
2
3
31
11
12
13
14
16
17
15
18
27
28
29
30

6. táblázat

Nyomás
(Pa)
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
3,0
3,0
3,0
3,0
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3

Plazmagáz
N2
N2
N2
N2
50% Ar/N2
50% Ar/N2
50% Ar/N2
50% Ar/N2
N2
N2
N2
N2
50% Ar/N2
50% Ar/N2
50% Ar/N2
50% Ar/N2

Távolság
(mm)
144
109
49
80
49
109
49
109
109
49
109
49
49
109
144
80

DC magnetronos porlasztással növesztett CNx minták növesztési

körülményei
Minta
száma

Targettávolság

C

Összetétel
N

O

N1
398,2

1
2
3
31
11
12
13
14
16
17
15
18
27
28
29
30

mm
144
109
49
80
49
109
49
109
109
49
109
49
49
109
144
80

58,3
62,1
67,1
59,6
72,9
71,2
68,8
59,2
54,4
59,4
63,3
65,8
68,3
65,0
63,8
66,0

atom%
32,8
31,3
25,9
34,4
22,5
23,5
25,9
33,3
41,4
35,9
31,9
29,3
26,8
29,2
31,7
29,8

9,0
6,7
7,0
6,0
4,6
5,4
5,3
7,5
4,2
4,6
4,9
4,9
4,9
5,7
4,5
4,2

17,0
14,6
12,9
16,4
9,5
10,9
11,5
14,7
19,1
16,1
14,0
12,9
11,0
12,5
13,5
13,1

7. táblázat

Csúcsszintézis
N2
N3
399,5 400,6
atom%
9,0
5,9
10,0
5,4
6,0
6,0
10,4
6,6
4,3
6,2
5,1
6,2
6,5
6,4
10,0
7,2
10,2
9,8
8,7
9,3
8,1
8,0
6,6
7,9
6,6
6,6
7,5
6,9
8,9
7,4
6,9
7,2

N4
402,4
0,7
0,9
1,0
1,0
2,0
1,2
1,4
1,2
1,9
1,7
1,6
1,6
2,1
1,7
1,6
2,2

DC magnetronos porlasztással növesztett rétegek összetételi adatai

A növesztett rétegek nitrogéntartalma 22-42 atom% között változott. Látható, hogy
egyébként azonos körülmények között növesztett minták közül a céltárgyhoz
közelebbinek alacsonyabb a nitrogéntartalma. A rétegek oxigéntartalma 4-9 atom%,
mely valószínűleg az „ex situ” növesztés következménye: levegőből szorbeált
szennyezés eredetű. A korábbi DC magnetronos porlasztással növesztett minták in
situ az XPS előkészítő kamrájában, a levegő oxigéntartalmának kizárásával készültek.
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A magas hőmérsékleten IBAD módszerrel növesztett stabilis állapotot képviselő
mintáknál megjelent egy új csúcskomponens 399,5eV értéknél, s ezt az újabb
eredményt átültettem a DC magnetronos porlasztással növesztett minták elemzésébe
(6. táblázat).
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19. ábra Az sp3 típusú C–N kötések arányának változása a céltárgy
távolságának függvényében
Az N1s csúcs felbontásából nyert N3 (400,6 eV) és N1 (398,2 eV) komponensek
arányát ábrázolva a céltárgy távolságának függvényében (19. ábra) azt tapasztaltuk,
hogy a céltárgyhoz közelebb nagyobb a rétegek sp3 tartalma. A céltárgy közelében
egyúttal nagyobb a plazmasűrűség, magas az ionáram-sűrűség, mely a leváló réteget
intenzívebb ionbombázásnak teszi ki. Ez megerősíti korábbi kutatások eredményeit,
ahol ionbombázás hatását vizsgálták nagy nitrogéntartalmú CNx rétegeken, s a kettős
kötésű C=N tartalom preferált eliminációjára következtettek [31]. Az sp3/sp2 arány
változásán túlmenően megállapítható, hogy eltérő nyomásokon növesztett rétegek
esetén az argon hígítás kis mértékben növelheti, illetve csökkentheti is az sp3 arányt.
Ennek valószínűleg összetett okai lehetnek, melyben szerepet játszhat az ionbombázás
eltérő mértéke, hiszen Ar hígítás hatására a lebegőpotenciál lecsökken (még
negatívabb értékre), amelyre a felület feltöltődik, így a plazma pozitív ionjait nagyobb
mértékben vonzza. Ezt a hatást erősíti az alacsonyabb nyomáson levő nagyobb
közepes szabad úthossz, viszont hígítás hatására kevesebb a réteget érő nitrogén ionok
mennyisége.

39

Az 1 Pa nitrogénben és 0,3 Pa nitrogén:argon=1:1 keverékében növesztett rétegek
FTIR spektrumait a fentebb tárgyalt módon elemeztük. Az 1 Pa nitrogénben
növesztett rétegek közül kiemelkedik a 3. sorszámú minta, ennek legintenzívebb az
1300 cm-1 -es, vonala. Egyúttal ez a minta nőtt a legnagyobb sűrűségű plazmában, ez
volt a legközelebb a céltárgyhoz. A 0,3 Pa N2:Ar=1:1 elegyben növesztett minták
(sorszám: 27-30) IR spektrumai között nem tapasztaltunk ekkora különbséget.
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20. ábra DC magnetronos porlasztással növesztett rétegek FTIR spektrumai
(a: 1 Pa nitrogénben, b: 0,3 Pa nitrogén-argon 50% elegyében növesztett
minták)
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IR intenzitásarány 1300/1530 cm
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21. ábra IR intenzitásarány (1300/1530 cm-1) és XPS összetételek aránya
(400,6/398,2 eV) közötti összefüggés
Ismét összevetve az XPS és FTIR adatokat (21. ábra) megerősítettük, hogy az N1s
csúcs 398,2 eV-hoz tartozó komponense főként C=N kettős kötésű nitrogénekhez,
400,6 eV-hoz tartozó komponense pedig főként sp3 típusú C-N egyes kötésekhez
rendelhető. Látható az ábrán az is, hogy viszonylag nagy sp3/sp2 arány érhető el
nitrogén/argon plazmával növesztett rétegeknél. Ennek oka ismét az ionbombázás
hatásában keresendő. Ezeknél a növesztéseknél volt ugyanis a lebegőpotenciál értéke
a legalacsonyabb, -24 V (5. táblázat), így a plazmában lévő ionokat még inkább maga
felé gyorsítja a feltöltődött minta.
Megállapítható tehát, hogy a plazmasűrűség növelésével az N–C egyes kötésekhez
rendelhető nitrogén aránya növekszik, mégpedig úgy, hogy közben az összes
nitrogén-tartalom csökken mely a C=N kettős kötésű részek preferált távozására,
illetve gátolt leválására utal.
5.1.4. CNx rétegek nanomechanikai jellemzése
Karbonitridek Vickers féle mikrokeménységét egyes rétegeken előkísérleti szinten
vizsgáltuk [IX], s megállapítottuk, hogy magnetronos porlasztással növesztett minták
keménysége nagyobb, mint a DC porlasztással növesztett mintáké.

41

Karbontrid rétegek növesztésének gyakori célja nagy keménységű és kopásálló
rétegek előállítása, ezért a fennmaradt mintákon nanomechanikai vizsgálatokat
végeztem. A helyfüggő növesztésekkel (4.1.3. fejezet) készített mintákon végeztem
nanokeménység-méréseket. Gyakran előforduló jelenség, hogy egyes rétegek
pikkelyesen leválnak a hordozóról. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a réteg és a
hordozó között nagy az ébredő feszültség. Ez akkor következhet be, ha a réteg
viszonylag vastag és nagy keménységű. Tovább nehezítette a mérések értékelését az,
hogy a rétegvastagságok meghatározása bizonytalan. A hordozó felületének egy
részét kitakarva (maszkolva) végeztük ugyan a növesztéseket, azonban mégsem
tapasztaltam ugrásszerű átmenetet a topográfia görbéken. A vizsgált minták esetén a
rétegvastagságot így csak becsülni tudom, ami mintegy 80-250 nm. Az indentációs
mélység 30 nm, így a hordozó hatását nem tudtam egyértelműen kiküszöbölni.
Azonban ezzel a fenntartással értékelve is kitűnik a 8. táblázatból, hogy a 14. számú
minta keménysége és redukált modulusa szignifikánsan alacsonyabb, mint az
ugyanolyan, de a céltárgytól távolabb, kisebb plazmasűrűségben növesztett 13. számú
mintáé. A 11. számú minta esetén is hasonló lehet a helyzet. Itt azonban a
szignifikancia szint határán van a különbség, mert a hibahatárok kissé átfednek. Ez a
megállapítás összhangban van az XPS és FT-IR mérésekkel megállapított sp3
tartalommal. Nagyobb sp3 tartalmú réteg keménysége és redukált modulusa nagyobb.
Minta
száma

Targettávolság
mm

Keménység
30nm
GPa

St.Dev

11

49

19.0

2.5

147.0

5.4

12

109

15.6

2.3

125.3

10.1

13

49

15.2

2.3

127.8

6.4

14

109

3.4

0.4

76.1

8.6

15.6

2.9

128.8

17.4

Si(100)

8. táblázat

Red. Mod.

St.Dev

GPa

DC magnetronos porlasztással növesztett karbonitrid rétegek

nanokeménysége és redukált modulusa
Koptatási tesztekhez a rétegek vékonyak, viszont azt egyértelműen megállapítottam,
hogy a topográfia görbék alapján a felületek átlagos érdessége a hordozóétól nem
különbözik 1-2 nm, ami azért fontos, mert alacsony súrlódási együttható szükséges,
de nem elégséges feltétele a sima felület.

42

5.2. A gyorsított atomokkal módosított polietilén felületek jellemzése
5.2.1. Kémiai kötésszerkezeti elemzés XPS mérések alapján
Az UHMWPE felületét argon, hidrogén, nitrogén és hélium plazmában keltett
gyorsatomsugarakkal módosítottuk [IV,VIII]. A kezelt polietilén-felületek kémiai
összetételét a 9. táblázat tartalmazza.

FAB Kezelés

Felületi összetétel (atom%)
Oxigén

Nitrogén

Szén

Kezeletlen

1,5

-

98,5

Argon

10,7

-

89,3

Hidrogén

9,2

-

90,8

Hélium

8,9

-

91,1

Nitrogén

5,0

35,3

59,6

Nitrogén 60°

5,4

31,1

63,6

SEQ N2 He N2

4,2

35,8

60,0

N2+ ionsugár

4,5

11,4

84,1

9. táblázat

Gyorsatomsugárral kezelt polietilén-felületek kémiai összetétele

Az egyes kezelések hatására a beépült oxigén koncentrációja eltérő, 4-11 atom%. A 9.
táblázatban az argon, hidrogén és hélium atomsugárral ex situ kezelt minták
oxigéntartalmának különbsége nem szignifikáns (9-11 atom%), ezzel szemben a
nitrogén atom– és ionsugarakkal kezelt minták oxigéntartalma 4-5 atom%, ami
szignifikáns különbség. Az oxigéntartalmat utóoxidáció okozza, hiszen a kezelő
kamra háttérnyomása 10-4 Pa, ami a rendszer tisztaságának bizonyítéka, és a
kezelésekhez használt gázok nagytisztaságúak. Az első 3 esetben a nagyobb
oxigéntartalmat valószínűleg a kezelés hatására keletkező hosszú élettartamú szabad
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gyökök okozzák, melyek a levegőből szorbeálódó és bediffundáló oxigénnel
reagálnak [41]. Szembetűnő, hogy bármelyik nitrogénes kezelés esetén az utólagos
oxigénfelvétel mintegy fele a hidrogén-, hélium-, illetve argon- atomsugaras
kezeléseknek. Nitrogénes kezelés esetén a beépült nitrogén gyökfogóként szerepelhet,
illetve kompetitív hatása van, vagyis a szabad helyekért verseng az oxigénnel.
Irodalomból ismert [43,44], hogy részecskesugárral kezelt polimerek levegőn szintén
oxigént vesznek fel. Ezt azzal magyarázzák, hogy hosszú élettartamú gyökök
keletkeznek, melyek a felületet érő és a bediffundáló oxigénnel reagálnak.
Valószínűleg ez okozza esetünkben a 4–10 %-os oxigéntartalmat. Figyelemre méltó,
hogy nitrogén-atomsugaras kezeléssel hozzávetőleg 35 atom% nitrogén épül a
polietilén felületébe, ami kb. háromszorosa a hasonló kisenergiás nitrogén-ionsugaras
kezelésnél mért értéknek [9. táblázat]. Valószínű, hogy az ionsugaras kezelés esetén a
szigetelő jellegű mintán felhalmozódó pozitív töltés Coulomb-taszítása az érkező
ionsugarat eltéríti, illetve hatását lecsökkenti. Gyorsatomsugaras kezelés esetén
viszont, ha fel is töltődik a minta a szekunder elektronok kilépése miatt, az nem téríti
el az atomsugarat.

Kezeletlen
Argon
Hélium
Hidrogén
Nitrogén

22. ábra A

C1s

csúcs

plazmonveszteségi

energiájának

változása

gyorsatomsugaras kezelések hatására
A 22. ábra a különböző FAB kezelt minták C1s csúcsának plazmon veszteségi energia
(EL) értékeit ábrázolja. Látható, hogy a C1s elektronok plazmonveszteségi energiája
hozzávetőleg 4-7 eV értékkel növekszik a kezeletlen mintáéhoz képest. Ebből arra
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lehet következtetni, hogy a módosított felületen grafit-szerű szén [45], illetve
hidrogénezett

amorf

szén

[49];

nitrogén

atomsugaras

kezelésnél

pedig

hidrogéntartalmú amorf szénnitrid keletkezett.

a

b

23. ábra Nitrogén gyorsatomsugárral kezelt polietilén C1s csúcsa 0° (a), és
60° (b) mintasíknál felvett spektrumon
Nitrogén gyorsatomsugárral kezelt polietilén-felület XPS vizsgálatát szögfüggéses
méréssel is elvégeztük. Különbség mutatkozott a felület-közeli, 60°-os mintasíknál
felvett, és a mélyebb tartományból nyert spektrumon. A C1s csúcsalak (23. ábra) több
kémiai állapotra utal, ezért három komponensre bontottuk. Az alacsonyabb kötési
energiához (kb. 284,2 eV) tartozó komponens rendelhető a grafit-szerű [42] és/vagy
amorf hidrogénezett [50] szénhez. A két nagyobb kötési energiához tartozó
komponenshez többféle szén-nitrogén és szén-oxigén kötés rendelhető. Mivel a
284,2 eV kötési energiához rendelt komponens területhányada sokkal kisebb, mint a
másik két komponensé (23. ábra a), arra következtethetünk, hogy a szén nagyobb
része heteroatomhoz, (a kvantitatív analízis alapján főleg nitrogénhez) kötött
állapotban van. A felület „felső” régiójában -60°-os szögfüggéssel felvett
spektrumon- azonban a 284,2 eV kötési energiához tartozó C1s csúcskomponens
relatív területhányada nő, ami arra utal, hogy a szénhez kötött nitrogén
koncentrációjának a felület „alatti” régióban maximuma van. Erre utalnak a táblázat
adatai is (9. táblázat), miszerint a 60°-kal döntött mintán az összes nitrogén hányada
mintegy 4 atom%-kal alacsonyabb. Ezek a mérési eredmények alátámasztják az 1 keV
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energiájú nitrogén atomsugárral bombázott polietilénben a nitrogén TRIM módszerrel
[51] számított mélységi eloszlását (24. ábra).

Intensity (arb. units)

0,020

0,015

0,010

0,005

0,000
0

24. ábra 1 keV

energiájú

50

100
Depth, Å

nitrogén

150

behatolásának

200

mélységi

eloszlása

polietilénben
Az XPS spektrum N1s régióját is felvettük 0°, és 60°-os szögbe állított mintasíknál.
Az N1s csúcs szélessége több (legalább három) kémiai állapotra utal. Párhuzamot
vonva a CNx rétegeknél tapasztalt spektrumokkal, az ott alkalmazott csúcsszintézist
próbáltuk átültetni. 398,3, 400,1 és 402 eV kötési energiájú komponensekre volt
bontható az N1s csúcs (25. ábra).
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25. ábra Nitrogén gyorsatomsugárral kezelt polietilén N1s régiója 0° (bal) és
60°-os (jobb) mintasíknál felvett spektrumon
Elfogadva az ott alkalmazott hozzárendeléseket, ahol az IR spektrumok ott tárgyalt
jellemzői korreláltak az N1s csúcs megfelelő komponenseivel, valószínűleg az sp2
típusú C=N kötések dominálnak a polietilén módosított régiójában. A 60°-os
szögfüggéssel felvett spektrum csúcsalakjában és felbontásában sincs jelentős
különbség, tehát a nitrogén kötési állapotai hasonlóak a vizsgált mélységi
tartományban.
5.2.2. Nanomechanikai tulajdonságok vizsgálata
A gyorsatomsugarakkal kezelt polietilén felületeken korábban együttműködésben
Vickers-féle mikrokeménység-méréseket végeztünk. A nagy behatolási mélységekre
kiterjedő; 20, 50 és 100 mN terheléssel mérve is jelentősen nőtt a keménység a
kezeletlen mintához képest [IV].
A nanokontakt mechanikai vizsgálatokat a kísérleti részben leírtak szerint Berkovich
indenterrel végeztem. A 26. ábra a benyomódás függvényében mutatja a
keménységeket. (A pontos összehasonlítás végett az összes méréssorozatot ugyanazon
beállítási paraméterekkel vettem fel, és az értékeléseket is egyformán végeztem. Az
ábra minden pontja egyedi indentáció eredménye, ezért ezekre a pontokra hibát nem
tudok megadni. Viszont a mérés megbízhatóságát illetően a kezeletlen minta 200 –
330 nm behatolási mélységű pontjait átlagolva, tömbinek tekintve az adatokat
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kiszámítottam, hogy a pontok standard deviációja 10% alatti érték.) A pontokra
illesztett hatványfüggvények egyenleteiből kiszámítottam a 100 és 250 nm behatolási
mélységekhez tartozó keménységeket (27. ábra). Az oszlopdiagramon jól látható,
hogy a kezelt minták keménysége a kezeletlenéhez képest két-háromszorosára nőtt,
tehát a keménység növekedése a kezeletlenéhez képest minden kétséget kizáróan
szignifikáns. (A 100 nm mélység alatti indentációk nagyobb keménységet mutatnak a
kezeletlen és a kezelt minták esetén egyaránt. Azonban ebben a behatolási
tartományban a felület érdessége növeli a szórást. Ezért ezeket az értékeket
fenntartással kell kezelni.)
A gyorsatomsugaras kezelés hatására bekövetkezett keménység növekedésének oka
valószínűleg az, hogy a bombázás hatására dehidrogéneződés játszódik le,
keresztkötések keletkeznek, melyek merevebbé teszik a kialakuló anyag struktúráját.
2

Nanokeménység (GPa)

1.5

Kezeletlen

Szekvenciális

Nitrogén

Hélium

Hidrogén

Argon

1

0.5

0
50

100

150

200

250

300

350

Maximális behatolási mélység (nm)

26. ábra Különböző

gázok

gyorsított

atomjaival

kezelt

nanokeménysége a mérőfej behatolási mélységének függvényében
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polietilén

1.5
1.38

100 nm

1.28

250 nm

Nanokeménység (GPa)

1.04
0.97

1

0.5

0.96

0.49

0.27

0.26

0.22

0.21

0.25

0.13

0
Kezeletlen

Argon

27. ábra Különböző

Hidrogén

gázok

Hélium

gyorsított

Nitrogén

atomjaival

SEQ

kezelt

polietilén

nanokeménysége a mérőfej 100 és 250 nm benyomódási mélységeinél
A gyorsatomsugarakkal kezelt polietilén minták rugalmassági modulusait hasonló
szisztéma szerint ábrázoltam, mint a keménységeket. A behatolási mélység
függvényében ábrázolva (29. ábra) nem lehet szignifikáns különbséget találni a kezelt
és kezeletlen minták rugalmassági modulusai között. Az oszlopdiagramon sem látszik
(30. ábra), szignifikáns különbség. A nanokeménység és a rugalmassági modulus
közötti összefüggést ábrázoltam (28. ábra). Kitűnik, hogy a kezeletlen minta pontja a
kezeltekétől jelentősen eltér, mert új anyagi rendszerről van szó. A kezelt minták

Rugalmassági modulus
(GPa)

modulusa és keménysége között van összefüggés, a keménységgel nő a modulus.
3

2,5
KEZELETLEN

2

1,5
0,4

0,8

1,2

1,6

Nanokeménység (GPa)

28. ábra Gyorsatomsugarakkal kezelt minták keménysége és rugalmassági
modulusa közötti összefüggés
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3.5

Rugalmassági modulus (GPa)

3

2.5

Kezeletlen

Szekvenciális

Nitrogén

Hélium

Hidrogén

Argon

2

1.5

1

0.5
50

100

150

200

250

300

350

Maximális behatolási mélység (nm)

29. ábra Különböző gázok gyorsított atomjaival kezelt polietilén rugalmassági
modulusának változása az indentációs mélység függvényében

3
100 nm

Rugalmassági modulus (GPa)

2.19

2.56

2.52

250 nm

2.5

2.33
2.17

2.09

2

1.5

1.35

1.34
1.04

1

1.14
0.99

0.97

0.5

0
Kezeletlen

Argon

Hidrogén

Hélium

Nitrogén

SEQ

30. ábra Különböző gázok gyorsított atomjaival kezelt polietilén rugalmassági
modulusa a mérőfej 100 és 250 nm behatolási mélységében
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Nanotribológiai vizsgálatokat a fentebb leírtak szerint Rockwell indenterrel végeztük.
Gyorsatomsugárral kezelt polietilén minták súrlódási együtthatóit és kopási
tulajdonságait vizsgáltuk az általunk kidolgozott koptatási teszt alapján. A táblázatban
(10. táblázat) három párhuzamos koptatási teszt során mért súrlódási együtthatók
átlaga szerepel a teljes, 20 mN –nal terhelt „stacioner” szakaszokon (1. karc: első
karcok pontjainak átlaga, 5. karc: az ötödik karcok pontjainak átlaga).
Súrlódási együttható
1. karc

St.Dev.

5. karc

St.Dev.

Kezeletlen

0,533

0,009

0,427

0,011

H

0,496

0,015

0,477

0,012

He

0,535

0,010

0,540

0,007

N2

0,572

0,008

0,481

0,012

Ar

0,561

0,005

0,518

0,006

SEQ

0,586

0,006

0,558

0,007

10. táblázat

Gyorsatomsugarakkal kezelt polietilén súrlódási együtthatói

állandó 20 mN terhelésű szakaszokon
Az 1. karcolás során mért súrlódási együttható csak a hidrogénes kezelés esetén
csökkent a kezeletlenhez képest, a többi esetben nőtt, vagy nem változott. A koptatás
során (5. karc) a héliummal kezelt minta kivételével mindegyik esetben csökkent a
súrlódási együttható értéke. A legnagyobb mértékű csökkenés a kezeletlen és a
nitrogénnel kezelt mintán volt tapasztalható. Hasonló csökkenést kezeletlen
UHMWPE estén már leírtak [64], de ott klasszikus koptatócsapos forgó korongos
(„pin on disc”) tribométert használtak. Megállapították, hogy a súrlódási együttható a
koptatás előrehaladtával állandósult értéket vesz fel. A FAB kezelt minták esetén is
valószínűleg erre számíthatunk, ehhez azonban az 5 karcból álló teszt valószínűleg
nem elég [54,64]. A számított primer behatolási mélységnél sokkal mélyebb
barázdákat karcoltunk, és ennek ellenére jelentős különbségeket tapasztaltunk. Ebből
arra következtetünk, hogy a kezelés mélysége a számított primer behatolási
mélységnél jóval nagyobb. Valószínűleg összetett folyamat játszódik le, melyben
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szerepe lehet a szekunder elektronok hatásának, a keletkezett szabad gyökök intra- és
intermolekuláris

migrációjának,

köztük

a

felszabaduló

hidrogén

atomok

diffúziójának.
Minden kezelés esetén jelentős javulás tapasztalható a felületek kopásállóságában. A
koptatási tesztek görbeseregeiből egyszerű összehasonlítással is levonhatók bizonyos
következtetések. A kezeletlen és a hélium atomsugaras kezelést kapott minta
koptatási görbéiről látható (31. ábra), hogy a kezeletlen minta estén a (terhelés alatti)
karcolási görbék sokkal nagyobb behatolási mélységet érnek el, mint a kezelt minta
esetén. Az is látható, hogy az egymás utáni karcok barázdái egyre mélyülnek a
kezeletlen mintán, míg a kezelten alig látszik különbség az első és az ötödik karc
barázdájának mélységében. Ez a megállapítás egyaránt igaz a 20 mN terhelés alatt
mért (dinamikus), és a maradó karcmélységre is.
a

b

31. ábra Koptatási tesztek görbéi. Felül futó görbesereg: karcolási görbék
adott terhelési programmal, alul futó görbék: topográfia görbék
a: Kezeletlen polietilén; b: hélium-atomsugárral kezelt polietilén
Mind a dinamikus karcmélység 20 mN terhelés alatt, mind pedig a maradó
karcmélység, és az ebből számított kimart térfogat minden vizsgált esetben jelentősen
csökkent (11. táblázat).
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Dinamikus
karcmélység
(nm)

Maradó

Kimart térfogat

karcmélység (nm)

(µm3)

1. Karc

St.Dev.

5. Karc

St.Dev.

5 Karc

St.Dev.

Kezeletlen

4804

125

2073

140

27.78

0.50

H

3226

100

306

55

1.59

0.12

He

3220

268

212

67

0.92

0.16

Ar

3121

115

483

90

3.15

0.26

N

2747

110

385

22

2.25

0.03

SEQ

3000

122

546

24

3.79

0.03

11. táblázat

Gyorsatomsugárral kezelt minták kopási paraméterei

A kopási tulajdonságok javulásával együtt járt a kritikus terhelés növekedése. A nagy
leolvasási hibák (ld. standard deviáció) ellenére is legalább egy nagyságrenddel nőtt a
kritikus terhelés értéke (12. táblázat).

12. táblázat

Lc (mN)

St.Dev.

Kezeletlen

0,074

0,047

Ar

1,400

0,750

H

2,473

0,981

N

2,683

0,437

He

2,770

0,630

SEQ

1,297

0,327

Gyorsatomsugárral kezelt polietilén minták kritikus terhelése

A felületmódosítási kutatások eredményeként megállapítottam, hogy bármely
gyorsatomsugaras kezelés a felületek keménységének 2-3-szoros növekedését idézte
elő. Megállapítottam a kopási tulajdonságok alapján, hogy nagyságrendi javulás
érhető el bármely kezeléssel. Legkopásállóbb a héliummal kezelt minta volt, ahol a
kimart térfogat mintegy harmincad részére csökkent a kezeletlenéhez képest.
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6. Az eredmények alkalmazhatósága
Karbonitrid rétegek gyakorlati alkalmazását már leírták mágneses információtárolók
felületkezelése kapcsán [62]. Az informatika és elektronika fejlődésének sebességét
tekintve várható, hogy a karbonitrid és hasonló rétegek felhasználása a gyakorlatban
egyre szélesebb körben fog terjedni. A kutatások és a potenciális felhasználás egyik
ága a nanokompozitok irányába mutat. Ezen a területen ígéretes eredményeink
vannak nikkel-szénnitrid nanokompozitok kutatásában [XVIII, XIX].
A módosított felületű polietilén mechanikai vizsgálataira kidolgozott tesztek alapját
képezik más, nagy volumenű kutatások során alkalmazott nanomechanikai
minősítéseknek. Az életminőség javítását célzó „Hosszú élettartamú humán ízületi
protézisek fejlesztése” című, 1/013 NKFP projektben alkalmazott nanomechanikai
minősítések nagy részben az itt szerzett tapasztalatokra és eredményekre
támaszkodnak. A gyorsatomsugaras kezelés hatására tapasztalt kopásállóságnövekedés és keménység-növekedés további kutatásokra sarkall. Újabb kérdéseket
vetnek fel az eredmények: pl. a módosított polietilén biokompatibilitása,
nedvesíthetősége, optikai tulajdonságai hogyan változtak.
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7. Összefoglaló
Elsők között állítottam elő kiemelkedően nagy nitrogéntartalmú (47-50%) CNx
rétegeket grafit nitrogénes egyenáramú reaktív porlasztásával. Kimutattam, hogy ezek
nagy sp2 tartalmú, polimer-szerű rétegek. Egyenáramú reaktív magnetronos porlasztó
forrás Langmuir szondás méréseivel meghatároztam a céltárgy távolságának
függvényében

a

plazmaparamétereket.

A

hordozó

helyének

szisztematikus

megválasztása eredményeként megállapítottam, hogy nagyobb plazmasűrűségű térben
a rétegbe épült összes nitrogén mennyisége csökken, viszont az N-C egyes kötésekhez
rendelhető nitrogén aránya növekszik. A röntgen-fotoelektron spektrumok N1s
csúcsát felbontva az egyes komponenseket a nitrogén különböző kötéseihez
rendeltem. 398,3 eV értékhez főként sp2 típusú C=N, 400,2-400,6 eV kötési energia
értékekhez pedig sp3 típusú C-N kötésű szerkezetek tartoznak. Az infravörös
spektrumok megerősítik a hozzárendelést. Rádiófrekvenciás plazmával segített kémiai
gőzfázisú leválasztással nitrogén-metán, és nitrogén-metán-benzol prekurzorokból
növesztett rétegek C-H illetve N-H csoportokat tartalmaztak. Ionsugárral segített
leválasztással a hőmérséklet növelése hatására az összes nitrogén tartalom csökken,
mert az sp2 tartalmú C=N komponensek beépülése visszaszorul. Így az sp3 típusú C–
N kötésű nitrogén relatív hányada a magasabb hőmérsékleten növesztett mintákban
növekszik.
Ultranagy molekulatömegű polietilén felületét kisenergiájú gyorsított Ar, He, H és
N atomokkal elsőként kezeltem és vizsgáltam. Megállapítottam, hogy a felület
szerkezete hidrogént veszítve tömörödik, amorf hidrogéntartalmú szén, illetve grafitszerű komponensek keletkeznek. Nitrogén atomsugaras kezelésnél szénnitrid jellegű
szerkezet alakul ki. 1keV N atomsugaras kezelés esetén a nitrogén-beépülés mintegy
háromszor akkora, mint a hasonló körülmények között végzett nitrogén ionsugaras
kezelésnél. Az eltérést az ionsugaras kezelésnél fellépő elektrosztatikus feltöltődéssel
és Coulomb-taszítással magyarázzuk. A gyorsatomsugarakkal kezelt polietilén
felületek nanokeménysége a kezeletlen mintához képest 2-3-szoros növekedést mutat.
A kezelt minták kopásállósága is nagymértékben növekedett: az általam polietilénre
kidolgozott koptatási tesztek szerint a kezelt mintákon a kikoptatott térfogat legalább
egy nagyságrenddel kisebb volt, mint a hasonló módon vizsgált kezeletlen mintán.
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8. Tézisek
Karbonitrid rétegek növesztése területen elért új eredmények
1. Elsők között állítottam elő kiemelkedően nagy nitrogéntartalmú (47-50%) CNx
rétegeket grafit nitrogénnel történő egyenáramú reaktív porlasztásával.
Röntgen-fotoelektron és infravörös spektrumok alapján megállapítottam, hogy
ezekben a rétegekben főként sp2 állapotú C=N kettős kötésű csoportok
vannak [I].
2. Egyenáramú

reaktív

magnetronos

porlasztóforrás

Langmuir

szondás

méréseivel meghatároztam a céltárgy-szonda távolság függvényében a
plazmaparamétereket. A hordozó helyzetének szisztematikus megválasztása
eredményeként összefüggést találtam a növesztett CNx rétegek kémiai
tulajdonságai és a plazmajellemzők között. Megállapítottam, hogy a
plazmasűrűség növekedésével a beépült összes nitrogén mennyisége csökken,
viszont az N-C egyes kötésekben lévő nitrogén aránya növekszik [III].
3. A röntgen-fotoelektron spektrumok N1s csúcsszélessége több kémiai állapotra
utal. A csúcsot felbontva az egyes komponenseket a nitrogén különböző
kötéseihez rendeltem. A legkisebb kötési energiájú komponenst 398,3 eV
értéknél főként sp2 típusú C=N, a 400,2-400,6 eV kötési energia értéknél
elhelyezkedő komponenst pedig sp3 típusú C-N kötésű szerkezetekhez
rendeltem. Az sp3/sp2 csúcskomponensek aránya korrelál az 1300 cm-1 és
1530 cm-1 értékeknél lévő IR csúcsok intenzitásának arányával, mely
megerősíti a nitrogén N1s csúcskomponensek nevezett hozzárendelését
[II,III,V].
4. Rádiófrekvenciás

(27,13 MHz)

plazmával

segített

kémiai

gőzfázisú

leválasztással nitrogén-metán, és nitrogén-metán-benzol prekurzorokból
növesztettem karbonitrid rétegeket. Röntgen-fotoelektron és infravörös
spektrumok alapján kimutattam, hogy ezekben a rétegekben nagyarányú volt a
nitrilképződés; továbbá benzol prekurzor esetén C-H illetve N-H csoportok
fokozott mértékben jelennek meg [V].
5. Ionsugárral segített leválasztással különböző hőmérsékleteken (200-600°C)
növesztett CNx rétegek esetén kimutattam, hogy a hőmérséklet növelése
hatására az összes nitrogén tartalom lényegesen, mintegy felére csökken.
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Megállapítottam, hogy a nitrogéntartalom csökkenésének fő oka az, hogy a
hőmérséklet emelésével az sp2 tartalmú CN komponensek beépülése
visszaszorul. Így az sp3 típusú C–N kötésű nitrogének relatív hányada a
magasabb hőmérsékleten növesztett mintákban növekszik [II].
Polietilén gyorsatomsugaras felületmódosítása területén elért új eredmények:
6. Ultranagy molekulatömegű polietilén felületét kisenergiájú (1 keV) Ar, He, H
és N gyorsatomsugaras kezelésnek vetettem alá. Az XPS módszerrel rögzített
vegyértéksáv-tartomány változása alapján megállapítottam, hogy mindegyik
kezelés igen jelentős szerkezeti változást okozott a felületi rétegben. A C1s
elektronok plazmonveszteségi energiája a kezeletlen polietilén esetén 19,4 eV,
ami a különböző kezeléseket követően 23-26 eV értékre nőtt. Ebből arra
következtetünk, hogy a felület szerkezete hidrogént veszítve tömörödik, amorf
hidrogénezett szén, vagy grafit-szerű komponensek keletkeznek. Nitrogén
atomsugaras kezelésnél karbonitrid jellegű szerkezet alakul ki [IV].
7. Megállapítottam, hogy 1keV N atomsugaras kezelés esetén a nitrogénbeépülés mintegy 35 atom%, szemben a hasonló körülmények között végzett
nitrogén ionsugaras kezelésnél tapasztalt 11 atom% értékkel. Az eltérést az
ionsugaras kezelésnél fellépő elektrosztatikus feltöltődéssel és Coulombtaszítással magyarázzuk [IV].
8. TRIM módszerrel számítottam a nitrogén-behatolás mélységi eloszlását
polietilénben, mely alapján a nitrogén-koncentrációnak a felület alatti régióban
maximuma van. Szögfüggéses XPS mérésekkel kísérletileg igazoltam, hogy az
elméleti számítással összhangban a felületközeli rétegben valóban kisebb a
nitrogén koncentrációja [IV].
9. A gyorsatomsugarakkal kezelt polietilén-felületek nanokeménysége a
kezeletlen mintához képest szignifikáns, 2-3-szoros növekedést mutat
mindegyik vizsgált kezelés esetén. A keménység növekedése mellett a
gyorsatomsugarakkal

kezelt

minták

kopásállósága

is

nagymértékben

növekedett: az általam polietilénre kidolgozott koptatási tesztek szerint a
kezelt mintákon a kikoptatott térfogat legalább egy nagyságrenddel kisebb
volt, mint a hasonló módon vizsgált kezeletlen mintán [VI].
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Melléklet
I.

SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS
Surf. Interface Anal. 30, 538–543 (2000)

Comparison of composition and bonding states
of constituents in CNx layers prepared by d.c.
plasma and magnetron sputtering
I. Bertóti,* A. Tóth, M. Mohai and T. Ujvári
Research Laboratory of Materials and Environmental Chemistry, Chemical Research Center of the Hungarian Academy of
Sciences, H-1525 Budapest, PO Box 17, Hungary

Layers of CNx were grown on polished Si(100) wafers and cleaved NaCl(100) substrates by reactive sputtering
of graphite in d.c. nitrogen plasma and also by d.c. or r.f. magnetron sputtering of graphite in N2 . The
deposited layers were studied in situ by XPS and ex situ by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR).
Direct current plasma deposition resulted in brown transparent layers of high nitrogen content, close to
CN with 1 : 1 stoichiometry, as determined by XPS. Direct current magnetron sputtering resulted in layers
with slightly lower nitrogen content. The grey opaque CNx layers deposited by r.f. magnetron sputtering
contained only 33–38 at.% N. The broad C 1s and N 1s lines manifested several bonding states. The relative
intensities of the component peaks varied with the preparation conditions. Differences were observed also in
the 1000–1700 cm−1 region of the FTIR spectra. Assignments of the various photoelectron peak components
were proposed, based on published results and measurements on model compounds and binding energy
separations between the related C 1s and N 1s lines. It was deduced that the concentration ratio of sp3 -type
C–N clusters to that of the sp2 -type clusters was significantly higher for the r.f. magnetron-sputtered layers
than for the d.c. plasma-deposited layers. The observed differences can be explained by the specificity of
unbalanced magnetron sputtering, providing an increased amount of plasma ions and intensive bombardment
of the as-deposited material at the growing surface. The increase of the ratio of sp3 -type C–N clusters to
the sp2 -type C N clusters can be enhanced further for the r.f. magnetron-sputtered samples by applying a
negative bias to the substrate. Copyright  2000 John Wiley & Sons, Ltd.
KEYWORDS: CNx ; d.c. plasma; magnetron sputtering; XPS; IR

INTRODUCTION
The predicted outstanding mechanical properties of
ˇ-C3 N4 , such as extreme hardness and high elastic
modulus,1,2 have provoked enormous interest and initiated
a large number of investigations to synthesize and
characterize this compound.3 – 19 Different plasma, laser,
ion beam or thermally activated plasma and chemical
vapour deposition processes were applied with varying
success. A reliable recipe for obtaining single crystalline
ˇ-C3 N4 with the predicted unique properties has not
been published so far. X-ray photoelectron spectroscopy
is often used for both chemical analysis and chemical
structural characterization of CNx layers. In spite of the
large number of publications, there is no agreement on the
assignment of the variety of N 1s and C 1s component
peaks to well-defined structural units with sp3 -, sp2 - and
sp-type C–N bonds.
In the present study two types of CNx layers, deposited
by d.c. plasma and unbalanced r.f. and d.c. magnetron
* Correspondence to: I. Bertóti, Research Laboratory of Materials
and Environmental Chemistry, Chemical Research Center of the Hungarian Academy of Sciences, H-1525 Budapest, PO Box 17, Hungary.
E-mail: bertoti@chemres.hu
Contract/grant sponsor: Hungarian Academy of Sciences; Contract/grant number: AKP 96/2-612 2/4.
Contract/grant sponsor: Hungarian Research Fund; Contract/grant
number: OTKA T030424.
Copyright  2000 John Wiley & Sons, Ltd.

sputtering, were prepared and investigated by in situ
XPS and ex situ Fourier transform infrared spectroscopy
(FTIR) measurements. Spectral differences are discussed
and interpreted in the light of the presence or absence of
ion assistance during deposition of the layers.
EXPERIMENTAL
Substrates
Deposition of the CNx layers was performed mainly on
(100)-oriented polished Si wafers, and in some cases
on freshly cleaved NaCl (100) crystals. (Owing to their
infrared transparency, the latter are convenient substrates
for optical studies of the layers.)
Deposition techniques
Direct current plasma deposition. Layers of CNx were
prepared by reacting a high-purity graphite target with
high-purity (5N5) nitrogen in low-pressure d.c. plasma
conditions. The home-made tubular-type Pyrex microreactor with the graphite electrode was mounted in the
preparation chamber of an ESCA spectrometer. The
graphite was biased negatively (500–800 V) relative to
the grounded substrate holder. High growth rates (determined by an Alpha-Step 500 profilometer) were achieved
Received 15 July 1999
Revised 23 November 1999; Accepted 23 November 1999
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in the applied pressure range of 0.6–2.3 mbar, reaching
34 nm min 1 at 2.3 mbar with 800 V and 8 mA d.c.
voltage and current, respectively. (The growth rate was
lowered on dilution of nitrogen by He or Ar, and the
deposition of CNx was completely prevented by the addition of 5% hydrogen.) Samples prepared by this technique
are denoted further by DC-N, where N is the respective
run number.
Magnetron sputtering. A small commercial (AJA A300)
instrument with an unbalanced magnet arrangement mounted on the preparation chamber of the ESCA instrument
was used for this type of deposition. The high-purity
graphite target ( D 38 mm) was reacted with nitrogen
in the 0.006–0.013 mbar pressure range. A growth rate
of 1.5–3.4 nm min 1 was typical for the applied conditions. When a negative d.c. bias of 5–20 V was applied,
the growth rate was lowered significantly. Samples prepared by this technique are denoted further as MDC-N
and MRF-N.

Analytical techniques
X-ray photoelectron spectroscopy spectra were recorded
by a Kratos XSAM 800 spectrometer in fixed retarding
ratio mode .FRR D 20/ using Mg K˛1,2 (1253.6 eV)
excitation. The base pressure of the analysis chamber was
<10 9 mbar. Spectra of the O 1s, N 1s and C 1s lines
were recorded by 0.1 eV steps.
Infrared spectroscopic measurements were performed
in transmission mode with a Perkin-Elmer 1710 FT-IR
instrument equipped with a DTGS detector.

RESULTS
Composition
The chemical composition values of the layers determined
by in situ XPS measurements are summarized in Table 1.
A small amount (0.5–5 at.%) of oxygen was the only
impurity detected in the layers, and was left out from
further discussion.
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The XPS spectra recorded on layers with varying
thicknesses and also at 0° and 60° emission angle were
identical, proving that the layers were homogeneous in
depth. The composition of the DC and MDC layers was
very close to 1 : 1 stoichiometry, irrespective of different
deposition conditions and substrates. These layers were
transparent, with a range of colours from darkred to lightyellow that could be related to a changing optical bandgap
in the range of ¾2–4 eV. The overall nitrogen content
of the MRF samples was always lower, ranging between
33 and 38 at.%. Lower nitrogen values were obtained at
9.7 W cm 2 power density and higher nitrogen values at
6.2 W cm 2 . A small variation of nitrogen with the applied
substrate bias could be traced with samples deposited at
6.2 W cm 2 (see Table 1).
Chemical structure
The N 1s and C 1s XPS spectral regions for all samples
were very broad, manifesting a variety of bonding states
of the constituents. Referencing of the energy scale was
made by setting the major N 1s component present in each
sample to 398.3 .š0.1/ eV. Such referencing was based
on the gold decoration technique and was also supported
by a large number of references.3 – 9,11,13,16
Determination of the chemical states for nitrogen and
carbon was based on the results of the peak synthesis
shown in Fig. 1 for a DC sample and in Fig. 2 for two
MRF samples. Table 2 shows the binding energy (BE)
values of the component peaks, together with the distribution (in at.%) of the corresponding chemical states. The
assignment of the peaks to chemical structures was based
partly on selected published data3,9 and partly on our early
XPS results confronted with measurements on model compounds and results obtained by infrared spectroscopy.20,21
Detailed description of the assignment will be published
later (details available from the author upon request). Here
we only quote the results: N 1s peaks at BE D 398.3 eV
(N1) are related to nitrogen bound to carbon with conjugated sp2 -type bonds and sp3 -type bonds, at 400.1 eV
(N2) to pyridine-type sp2 bonds, at 399.3 eV (N4) to
nitrile-type sp end groups, and at 402.0 eV (N3) to sp2 type –N C< with a delocalized non-bonding pair on
the nitrogen;20 C 1s peaks at BE D 284.1 eV (CC)

Table 1. Preparation conditions and overall composition of the CNx layers
Sample

Pressure
(mbar)

Power density
(W cm 2 )

Target bias
(V)

3.0

2.2

800

0

2.6

2.2

800

0
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DC-2
DC-2 C N2 C
DC-20
DC-20 C ArC
MDC-12
MRF-2
MRF-3
MRF-4
MRF-5
MRF-6
MRF-7
MRF-8
MRF-9
MRF-10

1.3 ð 10

2

5.3

2.6 ð 10
2.6 ð 10
2.6 ð 10
2.6 ð 10
6.5 ð 10
6.5 ð 10
6.5 ð 10
2.6 ð 10
2.6 ð 10

3

9.7
9.7
9.7
9.7
6.2
6.2
6.2
9.7
9.7

Copyright  2000 John Wiley & Sons, Ltd.

3
3
3
3
3
3
3
3

Substrate bias
(V)

Composition (at.%)
C
N

51.0
68.9
49.6
68.9

49.0
31.1
50.4
31.1

0

51.0

49.0

20
10
6
0
10
5
0
0
20

64.5
66.3
65.6
66.1
65.3
61.6
62.4
66.5
67.0

35.5
33.7
34.4
33.8
34.8
38.4
37.6
33.5
33.0
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Figure 1. Decomposed C 1s and N 1s spectra of the DC-2 samples in the as-prepared state (a) and after 2 keV N2 C ion bombardment (b).

are related to C–C bonds in graphitic or amorphous
carbon environment, at 285.5 eV (C1) to sp2 -type carbon
bound to N2-type nitrogen (with an energy separation
BE D 114.6 eV), at 287.0 eV (C2) to sp3 -type C–N
bonds connected to N1 nitrogen (with an energy separation BE D 111.3 eV), at 287.9 eV (C3) to conjugated sp2 -type carbon bound to N1-type nitrogen (with an
energy separation BE D 110.4 eV) and also to sp-type
–C N, and the component at 289.8 eV (C4) to sp2 -type
carbon bound to N3-type nitrogen (with an energy separation BE D 112.2 eV).
Figure 3 shows the infrared spectra of selected CNx layers. The regions related to the various bonds (as discussed
in detail in a previous paper20 ) are also depicted.
Surf. Interface Anal. 30, 538–543 (2000)

DISCUSSION
In Fig.3 the presence of isolated and conjugated C N,
C–N and C N bonds can be deduced. At the top
part of Fig. 3 the spectra of magnetron-sputtered and
d.c.-sputtered samples are compared. Clearly, for the
magnetron-sputtered layer the absorption is smaller in the
1600–1730 cm 1 region, showing a decreased amount of
isolated C N bonds in this sample.20 At the same time
the broad band below ¾1500 cm 1 becomes more intense
for the magnetron-sputtered layer, reflecting the higher
amount of sp3 -type C–N environments (and probably also
of C–C bonds between nitrogen-containing clusters).20
Copyright  2000 John Wiley & Sons, Ltd.
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Figure 2. Decomposed C 1s and N 1s spectra of the MRF-9 sample prepared at 0 V bias (a) and the MRF-10 sample prepared at
bias (b).

The bottom part of Fig. 3 compares the spectra of
magnetron-sputtered CNx layers deposited with and without substrate bias. It can be seen that in the case of
10 V of bias a shoulder develops at ¾1000–1200 cm 1 ,
apparently due to the increase of the amount of C–N single bonds.18
The most striking difference observed in composition
variation (Table 1) is that the samples prepared by d.c.
plasma and d.c. magnetron sputtering contain 47–49 at.%
N, whereas those prepared by r.f. sputtering have only
33–38 at.% N. It is also shown that ArC or even N2 C ion
bombardment with 2 keV energy (fluence D 1.6 ð 1016
ions cm 2 ) removes preferentially a great part of the
nitrogen from the DC-2 and DC-20 samples.20 The energy
Copyright  2000 John Wiley & Sons, Ltd.
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20 V

of the sputtered particles in the d.c. synthesis (with the
target at the high negative potential) does not exceed
25–40 eV,14 thus they cannot initiate preferential removal
of nitrogen. It is shown14,21 that .CN/2 C , CNC , N2 C and
NC species are involved in transport and growth of the
CN layer.20 Based on these circumstances, it is obvious
that without additional (thermal or ion-assisted) activation
the composition of the layer will be equal or similar to
the composition of the arriving (CN) species, i.e. 1 : 1,
as observed in our case. In the case of unbalanced r.f.
sputtering, however, the high-density plasma directed to
the substrate and also the biasing effect provide sufficient
additional energy to both the transporting particles and the
plasma gas species, thus initiating preferential nitrogen
Surf. Interface Anal. 30, 538–543 (2000)
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Table 2. Chemical states (at.%) of the constituentsa
CC
(284.1 eV)

C1
(285.6 eV)

C2
(287.0 eV)

C3
(287.9 eV)

C4
(289.8 eV)

N1
(398.3 eV)

N2
(400.1 eV)

N3
(402.0 eV)

N1/N2

DC-2
DC-2 C N2 C
DC-20
DC-20 C ArC

1.5
22.4
2.7
22.2

10.7
26.8
17.6
24.8

15.5
12.4
18.1
12.0

14.6
4.5
8.7
6.2

8.9
2.8
2.1
3.0

14.6
18.7
24.7
19.2

20.4
10.2
17.3
10.3

8.8
1.6
3.1
1.5

0.7
1.8
1.4
1.9

MDC-12

12.7

31.3

9.8

7.7

2.3

19.0

14.4

2.3

1.3

MRF-2
MRF-3
MRF-4
MRF-5
MRF-6
MRF-7
MRF-8
MRF-9
MRF-10

20.0
17.7
17.5
17.7
16.6
13.9
14.1
19.8
19.6

24.8
27.7
27.8
28.7
26.8
24.5
26.5
27.6
27.4

12.1
12.7
12.2
11.5
13.5
13.9
13.6
11.4
12.4

5.0
4.8
4.8
4.9
5.1
6.6
5.2
4.7
4.8

2.6
3.4
3.5
3.3
3.3
2.7
3.1
3.1
2.8

22.6
19.0
19.2
18.5
20.8
23.0
21.0
19.4
21.6

9.9
11.6
11.3
12.2
11.4
12.3
13.0
10.4
9.4

2.5
2.7
3.1
2.7
2.2
2.7
2.9
3.3
1.7

2.3
1.6
1.7
1.5
1.8
1.9
1.6
1.9
2.3

Position (eV)

a
An N4 component representing nitrile groups at 399.3 eV was also found to be 3.9% in DC-2 and 5.0% in DC-20 in the as-deposited
state and disappeared after ion bombardment.

Figure 3. Infrared spectra of CNx layers. (Top) Direct currents plasma-sputtered (a) and magnetron-sputtered with no bias (b). (Bottom)
Magnetron-sputtered with no bias (a), magnetron-sputtered with 10 V bias (b) and the difference spectrum (c).

Surf. Interface Anal. 30, 538–543 (2000)
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removal from the growing layer. This results in significantly lower nitrogen contents, as shown in Table 1.
In Table 2 the most obvious feature is the increased
amount of the graphitic-type C–C bonds (at C 1s, BE D
284.1 eV) in the magnetron-sputtered layers. At the
same time, the magnetron-sputtered layers show usually
higher N1/N2 ratios than the d.c.-sputtered layers. The
ion beam treatment of the d.c.-sputtered layers also leads
to an increase of the N1/N2 ratio. Similarly, for the r.f.
magnetron-sputtered samples an increase of the N1/N2
ratio can be achieved by applying a negative bias to the
substrate. Because the N1 component represents mainly
nitrogen in sp3 -type C–N bonds (with some conjugated
sp2 contribution), and N2 can be related to nitrogen in
sp2 -type C N bonds, the increase of the sp3 /sp2 ratio
can be concluded to take place in the presence of ion
assistance during layer deposition. In fact, as seen in the
last column of Table 2, the highest value of N1/N2 D 2.3
was achieved at the highest applied bias and at the highest
r.f. sputtering energy.
CONCLUSIONS
(1) Layers of CNx with a high nitrogen content reaching
47–50 at.% can be prepared with a high deposition
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rate in d.c. N2 plasma from a negatively biased
graphite target. These layers contain large amounts
of sp2 -type C N bonds and sp-type C N bonds.
(2) For the d.c. sputter-deposited samples the ratio of the
sp3 -type C–N clusters to the sp2 -type C N clusters
(represented by the intensity ratio of N 1s component
peaks at 398.3 and 400.1 eV, respectively) increases
significantly after ion bombardment. Thus, ion bombardment removes preferentially the sp2 -bound nitrogen from the surface of such layers.
(3) Layers of CNx prepared by unbalanced r.f. magnetron
sputtering contain only 33–38 at.% nitrogen but have
sp3 /sp2 ratios higher than those of layers prepared
in d.c. plasma. A further increase of this ratio can
be achieved by application of a negative bias to the
substrate. This effect can be interpreted by the ionassisted deposition conditions.
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Abstract
CNx layers were grown on polished Si(100) wafers by the ion beam assisted deposition (IBAD) technique at temperatures
varying between 200 and 600 8C. A Kaufman type ion source fed by Ar and N2 was applied together with an e-beam heated
evaporation source of graphite for the deposition of the CNx layers. The composition and chemical bonding state of elements
were studied by X-ray photoelectron spectroscopy. The N-content varied in the range of 8–16 at.% and showed a decrease with
the increase of deposition temperature. The broad C1s and N1s XPS lines manifested several bonding states. The relative
intensities of the component peaks varied with the preparation conditions. The two main components of the N1s peak situated at
BEs398.2 eV and 400.6 eV were assigned to sp2 (C–N_C) and sp3 (N–C) type bonding states, respectively. The thermal
stability of the sp3 states was higher than that of the sp2 ones, because the intensity of the 398.2 eV component decreased
preferentially with increasing deposition temperature. A post-deposition treatment with low energy Nq
2 ion beam resulted in a
significant increase in the overall N-content on the surface, with a preferential increase in the concentration of sp2 type nitrogen.
䊚 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
Keywords: C3N4; Ion beam assisted deposition; Nitrides; X-ray photoelectron spectroscopy

1. Introduction
The predicted interesting properties such as high
hardness combined with high elastic modulus for covalently bonded b-C3N4 and related compounds w1,2x
initiated world-wide efforts towards the synthesis and
characterization of carbon nitride w3–17x. Various physical (plasma, ion beam, thermal) activation and also
chemical routes were investigated to obtain crystalline
phases. Most of these efforts, however, have resulted in
amorphous CNx films of variable N-content, in cases
with embedded nano-size crystals.
In this work, CNx layers were prepared by using ion
beam assisted deposition (IBAD) in combination with
thermal activation, and variations in composition and
chemical bonding states of the constituents were studied
by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS).
*Corresponding author. Tel.: q36-1-325-8147; fax: q36-1-3257892.
´
E-mail address: bertoti@chemres.hu (I. Bertoti).

2. Experimental
Carbon nitride layers were deposited on mirror-polished (100) oriented n-type Si wafers using the IBAD
technique. The deposition system uses standard IBAD
equipment, consisting of 3 main parts: ion source, heated
substrate holder and electron beam evaporator. The
carbon evaporation rate was controlled by a quartz
oscillator and calibrated to 0.1 nmys with a profilometer.
Nq
2 bombardment was performed by using a 600 eV
ion beam at normal incidence with an ion current up to
200 mAycm2. The nitrogen-to-carbon transport ratio was
set at 1:2. The depositions were performed on substrates
heated to 200–600 8C w18x.
The X-ray photoelectron spectra (wide scans and the
C1s, N1s and O1s spectral regions) were recorded by a
Kratos XSAM 800 spectrometer using Mg Ka1,2 radiation, at fixed analyzer transmission with a pass energy
of 40 eV. The spectra were referenced to the C1s line
of the graphitic or amorphous carbon, always present in
the samples, set at binding energy B.E.s284.6 eV. This
referencing was also crosschecked by the position of the

0925-9635/02/$ - see front matter 䊚 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
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Table 1
Composition and results of peak fitting of the N1 s line for the various CNx layers in ‘as-received’ state and after various ion beam treatments
Sample
deposition
temperature
8C

Ion beam treatment

Composition

N1s peak fitting

Ion
type

Ion
energy
keV

Treatment
time
min

N
at.%

C

O

N1
398.2
at.%

N2
399.4

N3
400.6

N4
402.0

Nsat
404.9

200

–
Arq

–
0.5

–
10

15.8
18.7

70.9
79.9

13.3
1.4

5.6
6.5

3.4
3.2

5.0
5.6

0.9
2.4

0.2
0.3

300

–
Arq
Heq
Heq
Nq
2

–
0.5
0.5
1
0.5

–
10
10
10
10

14.7
17.2
17.4
16.4
23.0

72.9
82.1
81.6
82.6
76.3

12.3
0.7
0.9
1.1
0.7

4.7
6.6
6.5
5.7
9.9

3.0
1.9
2.7
3.4
3.8

4.8
5.6
4.8
4.1
5.7

1.6
2.0
2.0
1.7
2.2

0.2
0.3
0.3
0.3
0.2

450

–
Arq

–
0.65

–
5

8.5
11.9

82.2
85.0

9.3
3.1

2.6
3.4

1.0
1.4

3.6
4.5

0.8
0.8

0.2
0.2

600

–
Arq
Arq
Nq
2

–
1
2
1.5

–
20
20
40

8.1
7.9
7.4
16.0

84.8
89.6
91.6
82.9

7.2
2.6
1.1
1.1

2.7
2.8
3.1
6.2

0.2
1.5
1.6
3.9

3.6
2.5
2.0
4.0

1.0
0.9
0.4
1.2

0.2
0.0
0.1
0.1

lowest energy N1s component set at 398.2 eV. For data
acquisition and processing, including the synthesis of
the complex peak envelopes, the Kratos Vision 2000
program was applied. Shirley-type background subtraction was used before peak synthesis. The ion beam
treatment of the CNx layers was performed in situ in
the XPS equipment by a Kratos MacroBeam ion gun
fed with 5N5 purity gases. The beam (accelerating
voltage: up to 2 kV, spot size: 2 mm) was rastered over
the sample area in fast mode, giving a typical current
density of f5=10y6 Aycm2.
3. Results and discussion
3.1. Composition of the layers
The composition of the CNx layers deposited at
various temperatures is shown in Table 1. It can be seen
that their N-content ranges from approximately 8 to 16
at.%. The N-content decreases with the increase of the
deposition temperature. Furthermore, in each layer a
significant amount of oxygen can be detected, the
concentration of which changes in a way parallel to that
of nitrogen. However, the O-content suddenly drops to
very low values just after a single low-dose sputtering
step performed by low energy Arq ions (Table 1). This
suggests that the oxygen is mainly a surface contaminant
created probably upon exposure of the samples to air.
The projected ranges of the penetration of the Arq ions
˚ for 500 eV and 28 A
˚ for 1000 eV, as
are only 19 A
calculated by the TRIM program w19x. The applied short
sputtering step (a low dose regime) is expected to
induce only small alteration in the surface layer measured by XPS. The effect of further ion beam treatment
on composition and bonding is discussed below.

3.2. Chemical state of C and N
The N1s and C1s peaks for the ‘as-received’ samples
are depicted in Fig. 1. Judging by the complex N1s and
C1s signals, a number of chemical states are involved
in the bonding between the constituent elements. Applying the peak synthesis procedure described in detail
previously w20x, the N1s and C1s peaks were decomposed into their components. The corresponding results
of decomposition of the N1s peaks for the ‘as-received’
and for the ion beam-treated samples are shown in Table
1. Representative examples of the results of the N1s and
C1s peak synthesis for samples prepared at 300 8C and
450 8C (for ‘as-received’ and Arq ion sputter-cleaned
states) are demonstrated in Figs. 2 and 3, respectively.
In agreement with a number of reference data
w6,8,10,11,20–22x, the low energy N1 component, positioned at B.E.s398.2 eV, is assigned to C–N_C type
bonds. Components N2 (positioned at B.E.s399.4 eV)
and N3 (B.E.s400.6 eV) are assigned to nitrogen single
bonded to 3 carbon atoms being in either sp3 or sp2
configurations, respectively w8,11,23x. The assignment
of the major components is backed up also by FT-IR
studies w20x. The minor component N4, appearing in
some samples at approximately B.E.s402.2 eV, is
assigned to N incorporated in various graphitic ring
structures w6x.
The C1s line-shape is usually considered to be more
complex, containing a number of components with a
less defined energy position. The lowest energy component at 284.6 eV B.E., always present in the layers,
is assignable to the C–C bonds of the amorphous carbon
matrix. In addition to earlier attempts w5x, we included
here a peak C1 at B.E.s285.4 eV for sp3 type C–C
environment. The C2 component is tentatively assigned
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Fig. 1. Comparison of the N1s and C1s line-shapes for the IBAD-deposited CNx samples prepared at different temperatures.

to sp3 type carbon atoms bonded to N2 and N3 type
nitrogen. The other C1s peak components (C3, C4, C5)
can be assigned to various carbon atoms multiplebonded to N (mainly N1 type nitrogen).
The comparison of the N1s peak shapes in Fig. 1
shows that it is mainly the N1 type nitrogen (at 398.2
eV), which is affected by the increase of the deposition
temperature, because the intensity decrease of this feature is the most pronounced upon increase of the
deposition temperature. According to the above assignment, this implies the preferential loss of N_C double
bonds upon increase of the deposition temperature.
3.3. Effect of ion bombardment
Fig. 4 illustrates the alterations in the shape of the
N1s line induced by bombardment by various low
energy projectiles. Table 1 shows in detail the beam-

Fig. 2. Results of the peak synthesis of the N1s and C1s lines for the
CNx sample deposited at 300 8C (top: ‘as-received’; bottom: Arqbombarded state).

induced compositional changes, as well as the corresponding results of peak fitting (in at.%).
As seen in Fig. 4 and Table 1, the surface N-content
of the Nq
2 ion-bombarded samples increased significantly. The biggest increase in the N-content was found for
the layer deposited at 300 8C. It is also evident that the
most pronounced increase in intensity occurs in that of
the N1 type component. This is somewhat surprising,
because a similar treatment of nitrogen-rich carbon
nitride layers by low energy ions (1–4 keV, sputtering
regime) was found to lead to preferential sputtering of
nitrogen (w14x and references cited therein). In particular,
when various DC-plasma deposited CNx layers with Ncontent of 40–50 at.% were bombarded by 2 keV Arq,
q
Heq, Hq
2 or even N2 ions w14x, their N-content was
lowered to an apparent steady state value of 22–26
at.%. Interestingly, in the present work the N-content of

Fig. 3. Results of the peak synthesis of the N1s and C1s lines for the
CNx sample deposited at 450 8C (top: ‘as-received’; bottom: Arqbombarded state).
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Fig. 4. Effect of ion bombardment on the shape of the N1s line for samples deposited at 300 8C (left), and 600 8C (right). The parameters of
the ion beam treatments are indicated in Table 1.

the Nq
ion-bombarded sample deposited at 300 8C
2
increased to 23 at.%, suggesting that this value may be
a kind of a steady state or saturation level for nitrogen
in the ion beam treated CNx layers. It can be seen also
in Table 1 that the low energy Nq
2 ion bombardment
increased preferentially the intensity of the N1 type
nitrogen. Considering the above assignment, it implies
the preferential formation of C_N type bonds.
4. Conclusions
For CNx layers prepared by using ion beam assisted
deposition in combination with thermal activation, the
increase in the deposition temperature from 200 8C to
600 8C resulted in a decrease in their N-content from
16 to 8 at.%.
Upon increasing the deposition temperature, the concentration of the N1 type nitrogen (at 398.2 eV B.E.)
decreased most significantly, implying the preferential
loss of C_N type bonds.
A low energy Nq
2 ion bombardment of the studied
CNx layers increased their overall N-content. Simultaneously, a relative increase in the intensity of the N1
component was observed.
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Abstract
CNx layers were grown on polished Si(100) wafers by reactive DC magnetron sputtering of a high purity graphite target by
nitrogen ions. The deposited layers were characterized by XPS and FT-IR spectroscopy. The ‘as-prepared’ CNx layers contained
approximately 20–40 at.% nitrogen measured by XPS. The large width and asymmetric shape of the C1s and N1s lines manifested
several chemical bonding states of the constituents. The two major components of the N1s lines were assigned to the C_N double
bonds (N1 at 398.2 eV B.E.) and to the C–N single bonds (N3 at 400.6 eV B.E.). The proportions of these line-components
varied significantly with the preparation conditions and showed a correlation with the plasma parameters (electron density, ion
current density and electron temperature) of the magnetron, as measured by a Langmuir-probe. The N3yN1 ratio increased with
decreasing target-to-substrate distance. Significant differences were also observed in the 1100–1700 cmy1 region of the FT-IR
spectra. For layers grown in the high electron-density plasma, a major increase in the intensity ratio of IR band at 1300 cmy1 to
that at 1530 cmy1 was observed, which can be connected to the increase of the ratio of the sp3 type N to the sp2 type one in the
CN clusters. 䊚 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
Keywords: Nitrides; C3N4; Magnetron sputtering; XPS

1. Introduction
Predictions made by Liu and Cohen w1,2x of the high
hardness and high elastic modulus of the b-C3N4 initiated a large-scale research in this field. An enormous
number of papers appeared dealing with the synthesis
and characterization of the carbon nitride films w3–12x.
Most of these efforts resulted in amorphous CNx layers
with varying nitrogen content. It has been established
that their physical properties are dependent on both the
quantity and bonding state of nitrogen. In the case of
magnetron sputtering, the chemical and physical properties of the layers are dependent on the plasma parameters, but the exact relationships have yet to be
established w13–15x. In this work, we measured and
calculated the plasma parameters and studied their effect
on the properties of the deposited carbon nitride films.
In particular, alterations in the chemical composition
*Corresponding author. Tel.: q36-13258147; fax: q36-13257892.
´
E-mail address: bertoti@chemres.hu (I. Bertoti).

and bonding states of nitrogen were studied, depending
on the pressure of the plasma gas and on the different
plasma parameters.
2. Experimental
The CNx layers were deposited by DC magnetron
sputtering by an AJA A315-UA magnetron with unbalanced magnet arrangement at 60 W DC power. Polished
Si(100) slices, isolated from the ground (floating) were
used as a substrate. High purity N2 (4N5) and N2–Ar
1:1 mixture with Ar (4N8) were applied for the reactive
sputtering of a high purity graphite target. The background pressure in the vacuum system was better than
7=10y6 Pa. The typical plasma parameters are shown
in Table 1. The floating potential (V1) was measured at
varying the distance between the graphite target and the
Langmuir probe (7.3=1 mm diameter tungsten wire).
The values of the electron temperature (Te), electron
density (ne), ion current density (Jion) and the plasma
potential (Vp) were calculated from the potential–current
characteristics of the probe w16x.
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Table 1
Plasma parameters measured in N2 and N2yArs1:1 mixture

Table 2
Deposition parameters of the CNx layers

ne
(my3)

Jion
(Amy2)

Vp
(V)

Vl
(V)

Sample
number

Pressure
(Pa)

Plasma gas

Distance
(mm)

power
5.7Eq15
5.2Eq15
3.3Eq15

47.36
0.20
0.51

1.96
0.47
0.54

y19.1
y12.3
y9.3

1
2
3
31

1.0
1.0
1.0
1.0

N2
N2
N2
N2

144
109
49
80

38.25
0.15
0.13

2.28
0.76
0.89

y24.0
y17.8
y15.7

11
12

0.5
0.5

AryN2s1:1
AryN2s1:1

49
109

13
14

3.0
3.0

AryN2s1:1
AryN2s1:1

49
109

Te: electron temperature; ne : electron density; Jion : ion current density; Vp: plasma potential; Vl: floating potential.

16
17

3.0
3.0

N2
N2

109
49

The X-ray photoelectron spectra (the wide scans and
also the C1s, N1s and O1s spectral regions) were
recorded by a Kratos XSAM 800 spectrometer using
MgKa1,2 radiation, at fixed analyzer transmission with
a pass energy of 40 eV. The spectra were referenced to
the C1s line of the amorphous carbon, always present
in the samples, set at binding energy B.E.s284.6 eV.
This referencing was also cross-checked by the position
of the lowest energy N1s component set at 398.2 eV
w10x. For data acquisition and processing (including the
synthesis of the complex peak envelopes) the Kratos
Vision 2000 program was applied.
Fourier transform infrared spectra were measured in
transmission mode with a Nicolet Magna 750 FT-IR
spectrometer equipped with a DTGS detector at 4
cmy1 resolution co-adding 256 scans.

15
18

0.5
0.5

N2
N2

109
49

27
28
29
30

0.3
0.3
0.3
0.3

AryN2s1:1
AryN2s1:1
AryN2s1:1
AryN2s1:1

49
109
144
80

Distance
(mm)

Te
(K)

1201

1 Pa Nitrogen, 60 W DC
49
107 488
109
21 616
144
21 090

0.3 Pa AryN2s1:1, 60 W DC power
49
146 040
3.3Eq15
109
32 786
2.4Eq15
144
30 663
1.6Eq15

3. Results and discussion
3.1. Characterization of the plasma
The unbalanced magnet arrangement applied in these
experiments creates extended plasma outside the mag-

Fig. 1. Results of the peak synthesis of the C1s and N1s lines of two
selected CNx layers (top — sample 2, bottom — sample 3).

netron source. As shown in Table 1, with the increase
of the target-to-substrate distance the plasma parameters
Te, ne and Jion decrease significantly. This trend is valid
for both the nitrogen and ArqN2 plasma gases. However, at a given target-to-substrate distance, the electron
temperatures are higher, while the electron densities are
smaller in the ArqN2 mixture-based plasma than in the
N2 plasma.
3.2. Deposition and XPS characterization of the layers
Deposition of the CNx layers was performed at various
pressures and compositions of the plasma gas and the
target-to substrate distances. The deposition conditions
are summarized in Table 2.

Fig. 2. N3yN1 ratio for the CNx samples deposited by varying targetto-substrate distances at different pressures in N2 and N2yArs1:1
gases.
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Fig. 3. Transmission FTIR spectra of selected CNx layers deposited in a N2 (a) and in a N2yArs1:1 mixture (b).

The XPS characterization of the CNx layers was
concentrated on the analysis of the C1s and N1s peaks.
These peaks were rather broad manifesting several
bonding states. The decomposition of the N1s and C1s
peak envelopes into individual components was based
on published XPS data w3–5,10–12x (and references
therein). Accordingly, the N1s peak was decomposed
into four components set at 398.2, 399.5, 400.6 and
402.4 eV. The components of the C1s peak were set at
284.1, 285.3, 286.5 and 287.9 eV. Examples of the peak
synthesis are given in Fig. 1 for two layers deposited in
nitrogen plasma. The results of peak fitting for the N1s
line are shown in Table 3.
As derived from Table 3 and depicted in Fig. 2, there
are significant changes in the N3yN1 peak component
ratios, depending on the target-to-substrate distance. This
ratio increased on moving toward the target for samples
deposited in a given plasma at a given pressure.
As described above, with decreasing the target-tosubstrate distance, there is a strong increase in Te, ne
and Jion. Thus, the important finding derived from the
data in Tables 1 and 3 is that at high values of the
plasma parameters Te, ne and Jion, layers with a high
N3yN1 ratio can be deposited, whereas at lower values

of these plasma parameters, the N3yN1 ratio is significantly lower.
It is to be mentioned that a high N3yN1 ratio has
been observed recently for CNx layers deposited by the
IBAD technique at elevated substrate temperatures
w16,17x. Thus, in our case, the high substrate temperature
may also contribute to the observed high N3yN1 ratios
at short target-to-substrate distances.
3.3. IR characterization of the layers
The transmission FT-IR spectra were recorded for
selected CNx layers grown in nitrogen plasma (Samples
1–3 and 31) and in N2qAr plasma (Samples 27–30).
Due to the altered symmetry by N incorporation, C–N
bands are active not only in Raman but also in IR
spectra w18x. The regions between 800 and 2300 cmy1
including the characteristic spectral bands (G, graphene
and D, disordered bands) are depicted in Fig. 3.
In the spectra of samples 1, 2 and 31 (Fig. 3a), the
dominant absorption band at 1530 cmy1 can be assigned
to various C_N type (isolated and conjugated )C_N–)
bonds. The shoulders at approximately 1400 and 1260
cmy1 may be related to the disordered sp2 domains w19x
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Table 3
Composition of the CNx layers and the major individual peak components for the N1s line
Sample
number

Composition

Results of peak fitting

C
N
atomic %

O

N1
N2
398.2
399.5
atomic %

N3
400.6

N4
402.4

1
2
3
31

58.3
62.1
67.1
59.6

32.8
31.3
25.9
34.4

9.0
6.7
7.0
6.0

17.0
14.6
12.9
16.4

9.0
10.0
6.0
10.4

5.9
5.4
6.0
6.6

0.7
0.9
1.0
1.0

11
12

72.9
71.2

22.5
23.5

4.6
5.4

9.5
10.9

4.3
5.1

6.2
6.2

2.0
1.2

13
14

68.8
59.2

25.9
33.3

5.3
7.5

11.5
14.7

6.5
10.0

6.4
7.2

1.4
1.2

16
17

54.4
59.4

41.4
35.9

4.2
4.6

19.1
16.1

10.2
8.7

9.8
9.3

1.9
1.7

15
18

63.3
65.8

31.9
29.3

4.9
4.9

14.0
12.9

8.1
6.6

8.0
7.9

1.6
1.6

27
28
29
30

68.3
65.0
63.8
66.0

26.8
29.2
31.7
29.8

4.9
5.7
4.5
4.2

11.0
12.5
13.5
13.1

6.6
7.5
8.9
6.9

6.6
6.9
7.4
7.2

2.1
1.7
1.6
2.2

and to the tetrahedrally bonded C3N4 structure
w13,14,19x, respectively. From Fig. 3a, it is obvious that
this latter band, originating mainly from sp3 type C–N
bonds dominates in the spectrum of sample 3. In the
spectra recorded for samples 27–30 (Fig. 3b), this band
is more intense than the one at 1530 cmy1, which is
characteristic for C_N bonds. The fairly weak band
detected in all samples at approximately 2190 cmy1
is assigned to the stretching vibration of )C–C^N or
)N–C^N triple bonds w6x.
The intensity ratios of IR bands (measured at full
absorbances) at 1300 cmy1 to that at 1530 cmy1 vs.
the XPS intensity ratios determined by the peaks at
400.6 eV (N3) and 398.2 eV (N1) show a qualitative
correlation, as is observable in Fig. 4. According to the
above discussion, the mentioned IR ratios represent
mainly the C–NyC_N concentration ratios. Thus, the
qualitative dependence seen in Fig. 4 corroborates the
assignment of the N3 nitrogen component at 400.6 eV
to N–C single bonds and that of the N1 type nitrogen
at 398.2 eV to N_C double bonds. From this figure, it
is also obvious that a relatively high sp3 ysp2 ratio was
obtained in the layers grown in N2qAr plasma. In these
latter cases, the layers were grown under a more intense,
higher energy ion bombardment due to the development
of a higher floating potential (Vl) on the substrates (see
Table 1). An intense ion bombardment is also expected
in the case of samples 3 and 27 grown at a distance
very close to the target.
It can be concluded that the intense ion bombardment
of the growing surface, taking place during the deposition of the CNx layers, promotes the formation of sp3
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C–N bonding states. Thus, the magnetron sputterdeposited layers contain partly isolated and conjugated
)C_N– and partly C–N bonds with a small amount of
C^N type ones, similar to those described in the
literature w3,5x.
4. Conclusions

● The overall nitrogen concentration decreased significantly in CNx layers grown at short target-to-substrate
distance, i.e. in high-density plasmas.
● The N3yN1 component ratio increased substantially
with decreasing target-to-substrate distance.
● The ratio of the IR intensity at 1300 cmy1 to that at
1530 cmy1 shows qualitative correlation with the
N3yN1 component ratio determined by XPS. This
suggests that the N3 and N1 type nitrogen components correspond to N in C–N and C_N type bonds,
respectively.
● A relatively high amount of sp3 type CN clusters
develops in the layers grown under high intensity ion
bombardment, as manifested by the high N–C to
N_C ratio.

Fig. 4. Intensity ratios of IR band at 1300 cmy1 to that at 1530
cmy1 vs. N3yN1 component ratio for samples deposited in N2 and in
N2yArs1:1 mixture.
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Abstract
Ultra-high molecular-weight polyethylene ŽUHMWPE. was treated by fast atom beams ŽFAB. obtained from He, Ar, H 2
and N2 with about 1 kV accelerating voltage and estimated fluence of 10 17 particles cmy2 . The modified surface layers were
characterised by X-ray photoelectron spectroscopy ŽXPS or ESCA. and dynamic microhardness measurements. Each applied
FAB treatment results in the increase of the bulk plasmon loss energy Ž E L . of the C 1s peak. This implies the formation of
graphitic-type material andror hydrogenated amorphous carbon Žor carbon nitride in case of treatment by N atoms. in the
modified surface layer. FAB treatment by N atoms leads to the incorporation of f 35 at.% of N, which is about three times
higher than the value obtained previously after low-kilo-electron-volt Nq
2 ion-beam treatment. The related C 1s peak shows
that the overwhelming portion of C is bound to N, while the N 1s peak reflects that N is present in at least three chemical
bonding states. Angle-dependent XPS studies of the nitrogen-FAB-treated UHMWPE reveal the presence of a N-rich
subsurface layer with a topmost layer containing less N. This is in agreement with the calculated depth distribution of N
atoms. Each applied FAB treatment leads to significant increase in the surface microhardness. q 2001 Elsevier Science B.V.
All rights reserved.
Keywords: Polyethylene; a-CN x :H; N atoms; FAB; XPS; Microhardness

1. Introduction
The interaction of polymers with energetic ion or
atom beams is of theoretical and practical interest.
The related physical and chemical changes induced
with high yields may lead to large modifications in
the various characteristics of polymers. These include electrical and optical properties, surface wetta-

)
Corresponding author. Tel.: q36-1-325-8147; fax: q36-1325-7892.
E-mail address: totha@chemres.hu ŽA. Toth
´ ..

bility, adhesive bonding, biocompatibility, surface
hardness and wear resistance, etc. In particular, there
are several studies on the various effects induced in
polyethylene ŽPE. by ion beams Že.g. Refs. w1–3x..
No reports have been found, however, on the effects
induced in PE by fast atom beams ŽFAB., during
which some phenomena arising on ion beam treatment of PE Žlike surface charging of the target and
coulombic repulsion of the projectiles. are greatly
diminished or eliminated. In this work, we studied
the interaction of PE with low-energy H, He, Ar and
N atom beams. Our aim was to reveal the surface
chemical changes and the alterations in the surface

0167-2738r01r$ - see front matter q 2001 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
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microhardness of PE induced by low-energy FAB
treatment.

Table 1
Surface composition of the FAB-treated UHMWPE samples
FAB treatment

Surface concentration Žat.%.
O

2. Experimental
Medical-grade, ultra-high molecular-weight polyethylene ŽUHMWPE, type GUR4150HP by Poly Hi
SolidurrMenasha. was studied. The FAB treatment
was performed in an apparatus equipped with a FAB
114 saddle field source ŽIon Tech, GB. described
previously in detail w4x. The base pressure was 10y6
mbar. High-purity Ž4.6 N or better. He, Ar, H 2 and
N2 gases were applied with a pressure of 10y1 mbar.
The accelerating voltage was about 1 kV, the estimated particle fluences were 10 17 cmy2 . In one case,
a sequential treatment by N, He and N atom beams
was also applied. The X-ray photoelectron spectra
were recorded by a Kratos XSAM 800 spectrometer
using Mg K a 1,2 radiation, with fixed retardation
ratio s 20. The spectra were referenced to the C 1s
line of the graphite-like carbon Žbinding energy,
BE s 284.2 eV w5x.. Data acquisition and processing
were performed with the Kratos Vision 2000 and the
XPS MultiQuant programs. The microhardness was
measured by a Shimadzu DUH-202-type equipment.

3. Results and discussion
The results of XPS analysis of the surface composition of the FAB-treated UHMWPE samples are
shown in Table 1. Incorporation of oxygen can be
seen resulting in O concentrations up to about 4–11
at.%, although efforts were made to diminish sample
oxidation Žlow base pressure, high-purity source
gases, relaxing the samples after treatment in vacuum for several hours.. This is in agreement with the
general observations, according to which particle
beam-treated polymers exposed to ambient air usually take up oxygen w6,7x due to the oxidation of the
long-lived macroradicals. The uptake of O was much
less by the samples treated with N atoms than by the
samples treated with Ar, H or He atoms. It is remarkable that the FAB treatment by N atoms leads
to the incorporation of f 35 at.% of N, which is
about three times higher than the value obtained

Untreated
Ar
H
He
N
N Ž608C.
N–He–N SEQ
w x
Nq
2 ion beam 2

1.5
10.7
9.2
8.9
5.0
5.4
4.2
4.5

N

C

35.3
31.1
35.8
11.4

98.5
89.3
90.8
91.1
59.6
63.6
60.0
84.1

previously w2x after low-kilo-electron-volt Nq
2 ionbeam treatment. The difference is probably due to
the lack of the coulombic repulsion during FAB
treatment.
Fig. 1 shows the values of the bulk plasmon loss
energy Ž E L . of the C 1s peak for the FAB-treated
UHMWPE samples. It can be seen that each applied
FAB treatment results in the increase of E L . The
loss splitting Ž D EL , the difference between the actual E L and E L of the untreated UHMWPE. may
reach more than 7 eV. The observed increase of E L
implies the formation of a graphitic-type material w8x
andror hydrogenated amorphous carbon w9x Žor hydrogenated amorphous carbon nitride in case of nitrogen–FAB treatment. in the modified surface layer.
Fig. 2 demonstrates the C 1s peaks recorded at 08
and 608 of electron take-off angle for the nitrogenFAB-treated UHMWPE. The decomposition of these
peaks suggests that the overwhelming portion of C is
bound to N, because the area portion of the component at BE f 284.2 eV Žgraphite-like w5x andror
amorphous hydrogenated carbon w10x. is smaller than
the remaining portion occupied by the two components situated at higher BEs. The latter two components probably pertain to more than two types of
carbon`nitrogen bondings, and may have small contributionŽs. from carbon`oxygen bonding, too. In
general, the position and assignment of the components of the C 1s and N 1s peaks in carbon nitride
ŽCN x . and hydrogenated carbon nitride ŽCN x :H. systems is a subject of debate w11x. In addition, it is
known that a given peak component may have contributions from different structures w11x. Therefore,
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Fig. 1. Bulk plasmon loss energy of the C 1s peak for the FAB-treated UHMWPE samples.

here, we limit the discussion to the comparison of
the C 1s peaks recorded in normal mode Ž08. and in
surface enhanced mode Ž608., which clearly suggests

the presence of a N-rich subsurface layer with a
topmost layer containing less N Žsee Fig. 2 and Table
1.. This is in agreement with the depth distribution

Fig. 2. C 1s peaks recorded at 08C Žleft. and 608C Žright. of electron take-off angle for nitrogen-FAB-treated UHMWPE.
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of N atoms ŽFig. 3. calculated by the TRIM code
w12x, according to which the intensity maximum of
the built-in N is in the subsurface region.
The N 1s peaks recorded at 08 and 608 of electron
take-off angle for the nitrogen-FAB-treated
UHMWPE have, practically, identical shapes. This
peak can be decomposed to three major components
ŽFig. 4., suggesting that N is present in at least three
chemical bonding states. In one of our recent papers
w2x, we proposed to involve the role of delocalisation
of the non-bonding lone electron pair of the N atom
in the assignment of the component situated at BE f
402 eV. Based on the correlation found for CN x
layers between the intensity ratio of component at
398.3 eV to component at 400.2 eV and the intensity
ratio of two characteristic IR features w13x, we propose the assignment of the component at 398.3 eV to
N5C double bonds and that at 400.2 eV to N`C
single bonds. This is contrary to previous assignments w14x, but is in agreement with more recent
experimental results w15x.
The Vickers microhardness values measured for
the FAB-treated UHMWPE samples are shown in
Fig. 5. It can be seen that each applied FAB treatment leads to significant increase in the surface
microhardness. It is to be mentioned here that the
thickness of the beam-modified Ždehydrogenated.
layer has been found, recently, greater than the depth

Fig. 3. Depth distribution of 1-keV N particles in UHMPWE
calculated by TRIM w12x.

Fig. 4. N 1s peak of nitrogen-FAB-treated UHMWPE.

composed of the projected range q straggling of the
impinging particles w3x, which is probably due to a
complex effect of the secondary electrons, the intra-

Fig. 5. Vickers microhardness of the FAB-treated UHMWPE.

T. UjÕari
´ et al.r Solid State Ionics 141–142 (2001) 225–229

and intermolecular migration of the radical sites and
the diffusion of the recoiled hydrogen atoms.

4. Conclusions

v

v

v

v

FAB treatment of UHMWPE leads to the formation of graphitic-type material andror hydrogenated amorphous carbon Žor carbon nitride, in
the case of treatment by N atoms. in the modified surface layer.
The incorporation of N is several times greater
upon low-kilo-electron-volt nitrogen-FAB treatment of UHMWPE than upon its nitrogen ionbeam treatment performed under similar conditions.
The built-in nitrogen is present in at least three
chemical bonding states.
FAB treatment of UHMWPE results in a significant increase of its microhardness.
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Abstract
CN x layers were grown on Si Ž100. wafers and cleaved NaCl Ž100. slices by reactive sputtering of graphite in DC
nitrogen plasma, by DC and RF magnetron sputtering of graphite in N2 or N2 q Ar mixture, and from C-containing
precursors in nitrogen by plasma-enhanced chemical vapour deposition ŽPECVD.. The chemical structure of the deposited
layers was characterised by XPS and FT-IR spectroscopy. DC plasma deposition resulted in layers with high N content,
close to CN stoichiometry Ž x f 1., as determined by XPS. The CN x layers deposited by DC or RF magnetron sputtering
contained 22–32 at.% N Ž x f 0.3–0.5.. For layers prepared by PECVD, N-content varying between 20 and 50 at.% was
characteristic. The broad and asymmetric C1s and N1s XPS spectral lines manifested several chemical bonding states of the
constituents. The proportions of the line components varied with the preparation conditions. Significant differences were also
observed in the 1100–1700 cmy1 region of the FT-IR spectra. Assignment of the two major N1s photoelectron
peak-components was proposed based on the established correlation between the FT-IR results, composition and binding
energy values measured for magnetron-deposited CN x phases as follows: the N1 at 398.3 eV BE to N5C double bonds and
N2 at 400.2 eV BE to N`C single bonds. q 2001 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
Keywords: Carbon nitride; CN x ; Magnetron sputtering; PECVD; XPS; IR

1. Introduction
Extremely high hardness together with high elastic modulus predicted by a semiempirical rule for
covalently bonded b-C 3 N4 and related compounds
w1,2x provoked a worldwide interest towards the synthesis and characterisation of carbon nitride w3–17x.

)
Corresponding author. Tel.: q36-1-325-8147; fax: q36-1325-7892.
E-mail address: bertoti@chemres.hu ŽI. Bertoti
´ ..

Most of the efforts, however, have resulted in the
deposition of amorphous CN x films of variable nitrogen content, in cases with embedded nano-size crystals.
In this work, we deposited CN x layers by reactive
DC sputtering, DC and RF magnetron sputtering,
and by plasma-enhanced chemical vapour deposition
ŽPECVD., and compare the results obtained on these
samples by XPS and IR methods. Certain relationships between the deposition conditions and the
composition and spectral characteristics of the films
are also established.

0167-2738r01r$ - see front matter q 2001 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
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2. Experimental
CN x layers were deposited on Ž100.-oriented polished Si wafers containing a thin layer of native
oxide and in the DC-sputter experiments, also on
freshly cleaved Ž100. NaCl slices. In case of DCplasma deposition, a high-purity graphite target was
sputtered with a low-pressure DC plasma of high
purity Ž5N5. nitrogen in a tubular-type Pyrex microreactor ŽØ 20 mm, 55 mm target–substrate distance. mounted inside the preparation chamber of the
ESCA spectrometer. In magnetron sputtering, a commercial equipment ŽA315-UA, AJA International.
with unbalanced magnet arrangement, mounted also
on the UHV preparation chamber of the ESCA instrument, was used with 43 mm target–substrate
distance. The high purity graphite target was reacted
by high purity Ž5N5. nitrogen either in DC or in RF
mode. In case of PECVD, an RF plasma beam
source ŽIPT, Germany, type PSQ 100-27.13 MHz,
described in Refs. w17,18x. was fed by either N2 q
CH 4 or N2 q C 6 H 6 Žbenzene. vapour mixture. Depositions were performed at room temperature; no
substrate heating was applied. Denomination of the
samples and parameters of the deposition conditions
are listed in Table 1.
The X-ray photoelectron spectra were recorded by
a Kratos XSAM 800 spectrometer using Mg K a 1,2
radiation with fixed analyser transmission Žpass energy 40 eV.. The spectra were referenced to the Au
4f 7r2 line Žof the Au spot deposited on some samples. set at binding energy BE s 84.0 eV. For data

acquisition and processing, the Kratos Vision 2000
program was applied.
Fourier transform infrared spectroscopic measurements were performed in absorbance mode with a
Nicolet Magna 750 FT-IR spectrometer.

3. Results and discussion
3.1. Composition of the layers
Compositions of some selected CN x layers determined by XPS analysis are collected in Table 2. A
tiny amount of oxygen Ž0–3 at.%. was the only
detected impurity. Due to its small quantity, it was
left out from any further discussion. The N-content
of DC-sputtered layers was always very close to 50
at.%. This is in line with the dominant role of
chemical sputtering through CN or C 2 N2 species
w14,19,20x. The layers deposited by DC or RF magnetron sputtering contained a smaller amount of N,
being in the range of 30–40 at.%. The lower values
were characteristic for DC, the higher for RF-deposited samples. Addition of 20% Ar to the N2 feed
lowered further the N-content of the films. Particlebeam bombardment of the growing film, characteristic for this type of deposition, is responsible for the
lower nitrogen concentration in these samples
w11,14,19,20x. The N-content of the PECVD layers
varied in a wide range Ž20–50 at.%. in dependence
of the growth conditions, e.g. RF power, sample bias
and amount of C-containing precursors.

Table 1
Preparation conditions of the CN x layers
Sample

Method

Targetrprecursor

Pressure ŽTorr.

Voltagerpower

DC-14
DC-17
MDC-12
MDC-14
MRF-3
MRF-4
IPT-10
IPT-13
IPT-15
IPT-25

DC plasma
DC plasma
DC magnetron
DC magnetron
RF magnetron
RF magnetron
plasma beam
plasma beam
plasma beam
plasma beam

graphiterN2
graphiterN2
graphiterN2
graphiter4N2 :1Ar
graphiterN2
graphiter4N2 :1Ar
9N2 :1CH 4
9N2 :1CH 4
9N2 :1CH 4
9N2 :1CH 4 :1C 6 H 6

2.3
0.8
1 = 10y2
1 = 10y2
1 = 10y2
1 = 10y2
1 = 10y2
1 = 10y2
1 = 10y2
1 = 10y2

800 V
600 V
534 V
534 V
60 W
60 W
150 W
150 W
250 W
250 W
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Table 2
Composition Žat.%. of the CN x layers together with the contribution of the individual peak components Žat.%. at indicated B.E. ŽeV.
positions
Samples

Total composition
C

B.E. ŽeV.
DC-14
DC-17
B.E. ŽeV.
MDC-12
MDC-14
MRF-3
MRF-4
B.E. ŽeV.
IPT-10
IPT-13
IPT-15
IPT-25

N

Peak components
O

52.8
47.3

45.2
49.7

2.1
3.0

62.8
65.7
57.7
61.3

34.2
32.3
39.7
37.5

2.9
2.1
2.5
1.2

56.8
50.8
56.9
76.1

40.3
48.5
41.0
23.9

2.9
0.7
2.1
0.0

CC

C1

C2

C3

N1

N2

N3

284.2
7.4
3.6
284.2
10.1
11.0
8.3
10.5
284.6
10.1
6.4
4.6
23.0

285.9
30.5
28.5
285.6
31.8
34.2
28.7
30.4
285.7
18.7
13.9
20.6
35.2

287.4
12.7
14.0
287.2
15.2
15.0
16.6
14.7
287.1
22.5
23.5
25.4
17.4

288.7
2.3
2.0
288.9
4.5
4.5
3.4
4.2
288.5
7.2
7.3
7.6
0.5

398.3
29.6
33.0
398.3
18.2
15.5
23.0
20.4
398.3
12.6
14.4
8.5
4.5

400.0
12.8
15.8
400.2
13.7
13.0
14.5
14.4
399.6
24.4
27.1
25.8
17.1

401.7
2.8
1.9
402.2
2.6
3.7
2.5
2.5
400.9
4.6
7.3
7.6
2.3

3.2. XPS studies on the chemical state of C and N
The broad N1s and C1s signals recorded for the
samples manifest a large variety of the chemical
states of both constituents in the layers. Representative examples of the peaks for each type of preparation are depicted in Fig. 1. The BE positions of the
synthetic component peaks ŽFig. 1 and Table 2. were
set based on the recently published selected literature
data w6,8,10,11x and on our results obtained on N-implanted graphite and polyethylene w21,22x and
melamine w21x.
The N1s peak of the sputter-deposited samples is
composed of two major components. The low-energy
N1 component can be positioned at BE 398.3 eV in
accordance with a number of reference data w6,8,10,
11x. Component N2 is positioned at about 1.7–2 eV
higher BE around 400.2 eV w8,11x. On analogy with
the findings on N-implanted graphite w21x, the N3
component at BE 402.2 eV in these samples can be
assigned to N incorporated in a graphitic ring structure w6x.
The C1s line shape is usually more complex,
containing three or more major components in addition to the lowest energy one at 284.1–284.6 eV BE
assignable to the C`C bonds. When H-containing
precursors were used in the PECVD experiments,
C`H bonds were also expected to contribute to this
component. Both the C1s and N1s line shapes of the

PECVD ŽIPT. samples differ significantly from those
of sputter-deposited ones. The positions of the components are shifted measurably; thus, N2 and N3
may represent different chemical states in these samples. A remarkable 1:1 relationship for the C2rN2
ratio could be established from Table 2 leading to
the idea that the N2-type nitrogen atoms are bonded
to C2-type carbon atoms.
It should be underlined that although the XPS
line-shapes sensitively reflect even small chemical
structural changes in the CN x layers, their full potential could not be explored due to the lack of reliable
assignments. A significant uncertainty exists in the
assignment of the N1s peak components to different
binding states with carbon and the assignment of the
C1s components is even more controversial w4–17x.
To overcome this uncertainty, FT-IR studies were
also performed.
3.3. FT-IR studies of C`N bonding states
The transmission FT-IR spectra of the sputter-deposited and PECVD-grown CN x layers are depicted
in Figs. 2 and 3, respectively. Some characteristic
spectral lines and regions ŽG, graphene and D, disordered bands. are also indicated in these figures. ŽDue
to the altered symmetry by N incorporation, these
bands are active not only in Raman, but also in IR
spectra w8x..

Fig. 1. The N1s and C1s line-shapes for two sputter-deposited ŽDC-14 and MDC-12. and one PECVD ŽIPT-13. samples, together with the peak components indicated in Table 2.

66

T. UjÕari
´ et al.r Solid State Ionics 141–142 (2001) 63–69

T. UjÕari
´ et al.r Solid State Ionics 141–142 (2001) 63–69

67

Fig. 2. FT-IR spectra of some sputter-deposited CN x samples Ždenominations are given in Tables 1 and 2..

In the spectra of the DC-sputtered sample ŽFig.
2., a broad absorption band is dominating between
1100 and 1700 cmy1 , often called a mixed band and
assigned mainly to various C5N-type bonds, as
highly coupled skeletal stretching modes of a polymeric structure w23x. More specifically, the components at 1620 and at 1540 cmy1 can be assigned to
isolated and conjugated ) C5N` bonds, respectively. The shoulder at about 1400 cmy1 may be
related to the following features: ordered domains
Žlike triazine., disordered sp 2 domains w17x, sp 3 C`C
bonds and C`N bonds w23,24x.
The IR spectra of the magnetron-sputtered samples in Fig. 2 differ significantly from that of the
DC-sputtered one, especially because they have a
much higher intensity of the D band w17x. Here, it
should be mentioned that the sp 3-type C`N environment, characteristic for the tetrahedrally bonded
C 3 N4 , should appear at 1250–1260 cmy1 , i.e. overlapping with the D band w24x. The very small intensity peak traceable in all samples at about 2190

cmy1 is assigned to the stretching vibration of
) C`C.N or ) N`C.N bonds w23x. Thus, the
magnetron-deposited layers contain partly isolated
and conjugated ) C5N` and partly C`N bonds
with a small amount of C.N-type ones, similarly to
those described in the literature w25x.
FT-IR spectra completely different from the above
ones were recorded for the PECVD-deposited samples ŽFig. 3.. While the G band in some spectra
appears with a significant intensity, the D band is
practically lacking. The strong signal in the 2100–
2300 cmy1 region manifests the presence of nitrile
or isonitrile groups w16x. The sharp feature at 1635
cmy1 together with the broad feature at 3000–3500
cmy1 Žnot shown. may partly be assigned to N`H
groups w8,15,16,23x. A relatively intense band at
about 1450 cmy1 and a corresponding peak at 2880–
2940 cmy1 Žnot shown. are rendered to C`H w16x.
The small peak at about 820 cmy1 can be assigned
to deformation of the aromatic rings w15x. In conclusion, all the PECVD-grown layers deposited from
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Fig. 3. FT-IR spectra of selected PECVD CN x samples Ždenominations are given in Tables 1 and 2..

CH 4 precursor contain some amount of hydrogen,
and, in case of benzene addition N`H-containing
CN x , H-type layers were developed.

3.4. Comparison of XPS and IR results
The intensity ratio of the G and D bands for the
magnetron-sputtered samples, taken at 1530 and 1300
cmy1 , shows a remarkable linear dependence with
the N1rN2 ratio determined by XPS ŽFig. 4.. Based
on the known interpretation of the G and D bands
w8x, the assignment of N1-type nitrogen at 398.3 eV
to N5C double bonds and the N2 at 402.2 eV to
N`C single bonds can be made. This is in contrary
to some previous assignments w4,5,9,12x, but in accordance with some recent experimental results
w8,10,11x and theoretical calculations w26x.
4. Conclusions
CN x layer with high N-content Ž x f 1. can be
prepared by DC-plasma route in which structural
units of doubly bonded C5N groups are dominating.
In magnetron-sputtered layers, a lower N-content is achieved Ž x f 0.4–0.6., what can be related
to the energetic particle bombardment induced sputv

v

Fig. 4. Correlation between the IR intensity ratios of the GrD
bands Žat 1530 and 1300 cmy1 . and the N1rN2 ratios of the
major N1s peak components.
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tering of nitrogen from the surface of the growing
layer. Based on the established correlation between
the XPS and IR data, the assignment of the N1 peak
component at 398.3 eV BE to N5C and the N2 at
400.2 eV BE to N`C environment is proposed.
In PECVD-layers grown from C`H-containing
precursors, a high amount of nitrile-type bonds is
developed, and, in the presence of benzene, additional C`H and also N`H states are formed.
v
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