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1. Bevezetés
Az amorf anyagok különbözĘ formáinak tanulmányozása az utóbbi két évtized
anyagtudományi kutatásainak egyik fĘ irányává vált. A tudományos érdeklĘdésre leginkább
számot tartó nemkristályos anyagok között elĘkelĘ helyet foglal el az amorf szén, úgy az alap,
mint az alkalmazott kutatások szempontjából. Ennek legfĘbb oka az amorf szenek
szerkezetének és tulajdonságainak sokszínĦségében rejlik, ami számos, az amorf anyagokkal
kapcsolatos tudományos probléma tanulmányozását teszi lehetĘvé. A gyémántszerĦ amorf
szén vékonyrétegeket kivételesen jó mechanikai tulajdonságaiknak – a gyémántétól alig
különbözĘ keménységnek és kis súrlódási együtthatónak – köszönhetĘen széleskörĦen
alkalmazzák

különbözĘ,

nagyfokú

igénybevételnek

kitett

eszközök

felületének

bevonatolására.
Az amorf szén vékonyrétegek tulajdonságaira a szerkezetükben található sp3, sp2 és sp
hibridizációjú

szénatomok

mennyisége

mellett

jelentĘs

hatása

van

azok

térbeli

elrendezĘdésének is. A szerkezetvizsgálatok azt mutatták, hogy az sp2 és sp3 hibridizációjú
szénatomok eloszlása a szerkezetben nem egyenletes. Az sp2 hibridizációjú szénatomok
számára energetikailag kedvezĘbb, ha klaszterekbe rendezĘdve egymással alakítanak ki
kötéseket. A klaszterek mérete és a bennük található atomok kötési konfigurációja (láncok,
gyĦrĦs szerkezetek, stb.) határozza meg a réteg optikai és elektromos tulajdonságait. Éppen
ezért az amorf szén különbözĘ formáinak a kutatásában, így azok szerkezetének a
meghatározásában alapvetĘ az atomi kötésszerkezet és az sp2 hibridizációjú szénatomok által
kialakított középtávú rendezĘdés felderítése.
A Raman spektroszkópia különösen alkalmasnak bizonyult az amorf szén különbözĘ
formáinak a vizsgálatára, mivel segítségével úgy a kötésszerkezet, mint a középtávú rend
egyszerre vizsgálható. Számos kutatási eredmény igazolta, hogy az amorf szenek Raman
szórási spektrumában található, az sp2 szénatomok rezgéseihez rendelhetĘ D és G szórási
csúcsok paramétereibĘl következtetni lehet a klaszterméretre, továbbá arra, hogy milyen
jellegĦ klasztereket – aromás kondenzált gyĦrĦket, más típusú gyĦrĦs szerkezetet, vagy olefin
láncokat – alkotnak az sp2 kötésĦ szénatomok. A szórási sávok félértékszélessége és integrális
intenzitásaik aránya további információkat adnak a szerkezet rendezettségére vonatkozóan.
A Raman spektroszkópia, mint az amorf szenek vizsgálatára használt módszer
széleskörĦ elterjedésének több oka is van. A nagyfokú érzékenység mellett a módszer elĘnyei
közé sorolható, hogy nem roncsolja a mintát, a mérés és a kapott adatok kiértékelése elsĘ
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közelítésben könnyen automatizálható. Ennek köszönhetĘen vált a Raman spektroszkópia a
merevlemezek gyártásában az egyik legfontosabb minĘségbiztosítási módszerré: az adattároló
lemez felületére növesztett gyémántszerĦ amorf szén vékonyrétegek minĘségét a
gyártószalagra telepített Raman spektrométer segítségével ellenĘrzik.
Az amorf szenek Raman szórásának eddigi intenzív vizsgálata jelentĘs eredményeket
hozott a kötésszerkezeti tulajdonságok meghatározásában, azonban több kérdés is
megválaszolatlan maradt, illetve az egyes értelmezések ellentmondásosak. Az amorf szenek
látható tartományban gerjesztett Raman szórásának értelmezése szinte teljes mértékben a D és
G sávokra történĘ felbontáson alapul. Több amorf szén spektrumában ugyanakkor a D és G
sávok hullámszámtartományában más szórási sávokat is megfigyeltek, melyek eredete
magyarázatra szorul. A kérdés megválaszolására eddig végzett vizsgálatok egymásnak
ellentmondó eredményeket szolgáltattak, emiatt az extra sávokat nem vették figyelembe a
Raman szórási spektrumok kiértékelésekor. A Raman sávok helyének változását a gerjesztĘ
fotonenergiával, vagyis a szórási sávok diszperzióját ezekben az anyagokban csak néhány
esetben vizsgálták, fĘleg a látható és ultraibolya tartományban. A kisszámú infravörös
gerjesztéssel mért Raman szórási spektrum elemzése azonban azt mutatta, hogy az amorf
szenek kis gerjesztĘ energiákkal mért Raman spektrumában a mikrokristályos grafitra
jellemzĘ D és G sávok mellett több szórási csúcs is megfigyelhetĘ. Ez arra utal, hogy az
infravörös gerjesztésĦ spektrumok sokkal több információval rendelkeznek a szerkezetet
illetĘen, mint a látható fénnyel gerjesztett Raman szórási spektrumok.
A munkám célja, hogy a különbözĘ szerkezetĦ hidrogénezett amorf szén (a-C:H)
vékonyrétegek infravörös gerjesztéssel mért Raman szórásának szisztematikus vizsgálatával
meghatározzam a spektrumban a D és G sávok mellett megfigyelhetĘ új sávokat, megadjam
ezek hozzárendelését valamilyen szerkezeti egység rezgéseihez és kimutassam e szerkezeti
egységek változását a vékonyrétegek elĘállítási paramétereinek széles tartományában. A
speciális plazma körülmények között képzĘdött nanorészecskék és a párhuzamosan
leválasztott

vékonyrétegek

infravörös

gerjesztéssel

mért

Raman

szórásának

összehasonlításából a rétegképzĘdés folyamatára próbáltam következtetni. A szilíciumot,
valamint szilíciumot és oxigént tartalmazó amorf szén vékonyrétegek Raman szórásának
vizsgálatából az idegen atomok kötési helyeinek a meghatározása volt a célom.
A dolgozatomat hat fĘ fejezetre bontottam. A Bevezetés utáni második fejezet a
dolgozathoz kapcsolódó fontosabb fogalmak magyarázatát, valamint a Raman spektroszkópia
elméleti hátterének leírását tartalmazza. Ezt az amorf szén vékonyrétegek szerkezetével és
rezgési spektroszkópiájával kapcsolatos irodalmi elĘzmények összefoglalása követi. A
4

negyedik fejezet a mintakészítés és a mérésekhez használt berendezések bemutatását
tartalmazza. Ezt követi a doktori munkám során kapott eredmények bemutatása, valamint az
új eredmények összefoglalása.
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2. BevezetĘ ismeretek
Ebben a fejezetben a dolgozat megértéséhez szükséges legfontosabb fogalmakat,
ismereteket foglaltam össze. A fejezet elsĘ részében a szénatom hibridizációs állapotait írom
le röviden, majd ezt követĘen foglalkozok az sp2 hibridizált szénatomok alkotta néhány
tipikus szerkezeti elrendezĘdéssel. Ezután kerül sor a molekularezgések vázlatos leírására.
Végül a Raman spektroszkópia elméleti hátterének bemutatása következik. A fejezet elsĘ
részéhez az [1 - 3], a Raman szórás elméleti hátterének összefoglalásához pedig a [4 - 7]
2
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források szolgáltak alapul.

2.1. A szénatom kötési konfigurációi
A szénatom elektronkonfigurációja alapállapotban 1s22s22p2, vegyértékelektronjainak
száma négy. A kémiai kötések kialakításkor a 2s pálya kombinálódik a 2p pályákkal, hibrid sp
pályákat hozva létre. Az sp pályák számának függvényében a szénatom három különbözĘ
kötési konfigurációjáról beszélhetünk: sp3, sp2 és az sp hibridizált állapotokról (2.1. ábra).
Az sp3 hibridizáció esetén a szénatomban a négy vegyértékelektron-pálya
kombinációjával létrejövĘ négy ekvivalens hibrid ı elektronpálya egyenértékĦ ı kötések
kialakítását teszi lehetĘvé. A ı kötés olyan lokalizált kötés, amelyben a két atom közös átfedĘ
elektronpályái

az

atommagokat

összekötĘ

egyenes

mentén

hengerszimmetrikusan

helyezkednek el. A hibrid pályák egy tetraéder csúcsai irányába mutatnak (2.1. ábra),
egymással bezárt szögük 109,5°.

2.1. ábra

A szénatom hibridizációs állapotai.

Az sp3 hibridizált szénatomokból álló szerkezet tipikus példája a gyémánt. Az
egymáshoz ı kötésekkel kapcsolódó tetraéderes koordinációjú szénatomok elsĘszomszéd
távolsága 1,54 Å (2.2. ábra). Az erĘs ı kötések nagy szilárdságot adnak a kristálynak. A
6

2.2. ábra

A gyémánt és a grafit kristály szerkezete [7].

gyémánt elemi cellája lapcentrált köbös, atomsĦrĦsége nagyobb, mint bármilyen más szén-,
vagy szénhidrogén szerkezeté, ami a gyémánt kivételes tulajdonságaiban is megmutatkozik.
Az sp2 hibridizáció során csak három elektron képez hibrid elektronpályákat, amelyek
egy síkban, egymással 120°-os szöget bezárva helyezkednek el (2.1. ábra). A negyedik, nem
hibridizált elektron pʌ pályája erre merĘlegesen, a ı pályák síkja fölött és alatt található. Ez a
pálya gyengébb ʌ kötések kialakítására képes. A ʌ kötés a ı kötések síkjára merĘleges
elektronpályák átfedésekor keletkezik, az átfedés az atommagokat összekötĘ egyenes alatt és
fölött történik. Több szomszédos ʌ kötés esetén egyetlen nagy ʌ pálya jön létre, a ʌ kötés
delokalizálódik.
sp2 hibridizált szénatomokból épül fel a grafit. A grafitkristályt olyan atomi síkok
alkotják, amelyekben a hármas koordinációjú sp2 hibridizált szénatomok hexagonális
gyĦrĦket alkotnak (2.2. ábra). Az atomok a síkban ı kötéssel kapcsolódnak egymáshoz, míg a
síkokat van der Waals kötések kapcsolják egymáshoz. Az elsĘszomszéd távolság 1,42 Å, a
síkok közötti pedig 3,35 Å. A hexagonális elemi cellában két, egymáshoz képest elcsúsztatott
sík található. Az erĘs síkbeli és a síkok közötti gyenge kötések különbözĘsége miatt a grafit
erĘsen anizotróp kristály. Míg a ı kötései nehezen szakíthatók fel, a síkok mentén a kristály
könnyen hasítható.
Ha csak két pálya kombinálódik, sp hibridizációról beszélhetünk (2.1. ábra). Ekkor a
két hibridizált ı pálya egy vonal mentén, egymással szemben helyezkedik el, a hibridizálatlan
pʌ pályák ezek tengelyére és egymásra is merĘlegesek. sp hibridizációjú szénatomokat
tartalmazó szénhidrogén pl. az acetilén. A hidrogénmentes sp hibridizációjú szénatomokat
tartalmazó szerkezetek karbén néven ismertek. ElĘfordulásuk a természetben ritka, eddig csak
néhány a Földbe csapódott meteorit kráterében találtak karbéneket [8].
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2.2. Szénhidrogén láncok és gyĦrĦk
A szén- és hidrogénatomokból álló molekulákat – a szénhidrogéneket – a bennük
található szénatomok kötési környezete alapján telített illetve telítetlen szénhidrogénekre
csoportosíthatjuk.

A

telített

szénhidrogénekben

a

szénatomok

egyszeres

kötéssel

kapcsolódnak egymáshoz, míg a telítetlen szénhidrogénekben egymáshoz kettĘs-, illetve
hármas kötéssel kapcsolódó szénatompárok is lehetnek. A telített szénhidrogénekben csak sp3
hibridizációjú, a telítetlenekben sp2 és/vagy sp hibridizációjú szénatomok is vannak. A
szénhidrogénekben a szénatomok láncokat alkothatnak vagy gyĦrĦkbe is zárulhatnak.
Eszerint megkülönböztethetünk nyílt láncú és gyĦrĦs szénhidrogéneket.
A kettĘs kötésĦ szénatompárt is tartalmazó telítetlen szénhidrogéneket olefineknek
nevezik. A telítetlen szénláncok tulajdonságait nagymértékben befolyásolja a bennük található
kettĘs kötések száma és elhelyezkedése. Számunkra a továbbiakban fontosak a konjugált
kötésekkel rendelkezĘ telítetlen láncok, azaz azok az sp2 szénatomok alkotta láncok,
amelyekben az egyes- és kettĘs kötések váltakoznak egymással. A legegyszerĦbb konjugált
kötésekkel rendelkezĘ szénhidrogén lánc a butadién (2.3. ábra).

(a)
2.3. ábra

(b)

(c)

A butadién molekula ı-váza (a), annak pozitív erĘtere (b), valamint a legkisebb
energiával rendelkezĘ ʌ elektronpár eloszlása és a delokalizált pʌ pályája (c)
[1].

Minden szénatommag közvetlen közelében van egy-egy atomi állapotú belsĘ
elektronpár. A vegyértékelektronok egy része páronként két-két szomszédos atommag közös
erĘterében tartózkodik, molekuláris ı állapotban. Ezek a ı elektronpárok minden szomszédos
atompár között létrehoznak egy-egy ı kötést. A magok között, a magok közös síkjában
koncentrálódó ı-elektronpárok együttese alkotja a molekula ı-elektronhéját (2.3. ábra). Az
így kapott ı-vázban a magok és elektronok töltései nem kompenzálják egymást, minden
magban marad egy pozitív töltés. A szénatommagok pozitív töltései a belsĘ elektronpárok és
a ı-elektronpárok által nagymértékben leárnyékolt, szinte összefüggĘ, elnyúlt pozitív erĘteret
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hoznak létre (2.3. ábra), amely a szénatomok konjugált láncolata mentén, a lánc teljes
hosszában érezteti hatását. Az erĘtér mentén oszlanak el a ʌ elektronok, a ı kötések síkja alatt
és felett. Ezek az elektronok nemcsak két szomszédos atommag erĘterében mozognak, de a
teljes lánc mentén delokalizáltak (2.3. ábra). A ı kötések síkja a pʌ elektronfelhĘk számára
csomósík: ott az elektronsĦrĦség nulla. A nagyobb energiával rendelkezĘ ʌ elektronok
ugyancsak a teljes lánc mentén delokalizáltak, de azoknál más az elektroneloszlás
szimmetriája (az ábrán nincsenek feltüntetve).

(a)
2.4. ábra

(b)

A benzol molekula pozitív erĘtere (a) valamint a legkisebb energiával
rendelkezĘ ʌ elektronpár eloszlása és a delokalizált pʌ pályája (b) [1].

Az sp2 hibridizációjú szénatomokból álló gyĦrĦs szerkezet tipikus példája a benzol (2.4.
ábra). A szabályos hatszög alakú benzol molekulában hat szén és hat hidrogénatom található,
amelyek egy síkban helyezkednek el. Mindegyik szénatom ı kötésekkel három másik – két
szén és egy hidrogén – atomhoz kapcsolódik, a kötésszög 120°. A magok ı-váz által nem
kompenzált töltései a konjugált láncokhoz hasonlóan a benzolban is egy pozitív erĘteret
hoznak létre. A gyĦrĦs erĘtér mentén, a ı kötések síkja fölött és alatt oszlanak el a ʌ kötéseket
alkotó elektronok, amelyek a gyĦrĦn belül delokalizáltak (2.4. ábra).
A konjugált kötéseket tartalmazó szerkezetek egyes tulajdonságait a ʌ elektronok
delokalizációjának mértéke határozza meg, ami a konjugációs (vagy delokalizációs) hosszal
jellemezhetĘ. A konjugációs hossz növekedésével nĘ a ʌ elektronok száma is, amelyek a Pauli
elvnek megfelelĘen egyre magasabb energiaszinteket foglalnak el. Ennek következtében
csökken a legalsó betöltetlen és legfelsĘ betöltött molekulapálya energiakülönbsége (szilárd
testek esetében a tilossáv szélessége), ami az ilyen anyagok elektromos és optikai
tulajdonságaiban is megmutatkozik. A ʌ elektronok delokalizációs hossza ugyanakkor nem
feltétlenül egyenlĘ a konjugált szerkezet méretével. Egy konjugált láncban lehetnek olyan
hibahelyek amelyek a lánc egy részére lokalizálják a ʌ elektronokat. Ezt okozhatja a lánc
megcsavarodása, a kötések váltakozási rendjének megbomlása vagy idegen atomok beépülése
a láncba.
9

2.3. Molekularezgések
A szabad molekula mozgási energiája három részre bontható: a transzlációs, forgási és
rezgési energiákra:
E = Etranszlációs + Erezgési + Eforgási

(2.1)

Egy molekulát alkotó N számú atom térbeli helyzetének megadásához 3N darab
koordinátát kell ismernünk. Az atomok minden egyes koordináta mentén elmozdulhatnak,
ezért a lehetséges elmozdulások száma ugyancsak 3N. A molekula tömegközéppontjának
elmozdulása 3 koordinátával adható meg, tehát 3N-3 olyan elmozdulásunk lesz, amelyek a
molekula haladó mozgáson kívüli „belsĘ” mozgását írják le. Lineáris molekula forgó
mozgásának leírásához 2, nemlineáris molekula esetén pedig 3 koordináta szükséges. A
fennmaradó 3N-5 illetve 3N-6 koordináta írja le az atomok egymáshoz viszonyított
elmozdulását azaz a molekula rezgéseit. A szám megegyezik a molekula rezgési módusainak
számával.
A kétatomos molekula rezgésének leírására alkalmazott legegyszerĦbb harmonikus
oszcillátor közelítésben a tömegpontként ábrázolt két atomot rugó köti össze. A Ȟ rezgési
frekvenciára ekkor a Hooke törvény alapján a következĘ képletet kapjuk:

Q

1
2S

F

Pr

, Pr

m1m2
m1  m2

(2.2)

ahol F az atomok közötti effektív rugóállandó, ȝr pedig a redukált tömeg.
Egy kétatomos molekulának egyetlen rezgési módusa van, mégpedig a két atomnak a
magokat összekötĘ egyenes mentén történĘ nyújtási rezgése. Három atomból álló molekula
esetén a normálmódusok száma 4 vagy 3 lehet, attól függĘen, hogy a molekula lineáris vagy
nem. Három atomot tartalmazó lineáris molekula rezgési módusait mutatja a 2.5. ábra. A
lehetséges normálrezgések között két nyújtási rezgést (a és b) és két deformációs rezgést (c és
d) találunk. Látható, hogy az egyik nyújtási rezgés során a szélsĘ atomok azonos fázisban
mozognak (szimmetrikus rezgés), míg a másik esetben a két atom különbözĘ fázisban mozog
(aszimmetrikus rezgés). A kétféle deformációs rezgés egymásra merĘleges síkokban történik.
A két deformációs rezgés energiája megegyezik, azok degeneráltak.

2.5. ábra

Lineáris háromatomos molekula normálrezgései [2].
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A molekula rezgĘ mozgásának leírásához derékszögĦ koordináták helyett célszerĦ
belsĘ koordinátákat alkalmazni. Ezek képet adnak arról, hogy a rezgés során hogyan
változnak a kötésszögek és a kötéstávolságok. A belsĘ koordináták típusai:
ȞXY – az XY kötés megnyúlása;
įXYZ – az XYZ szög tágulása;
ĳWXYZ – az XY kötés körüli torzió;
ȖWXYZ – a W atom kimozdulása az XYZ síkból.
Több atomot tartalmazó molekula (tömegpontrendszer) rezgĘmozgásából származó T
kinetikus és V potenciális energiára az alábbi mátrixegyenletek vezethetĘk le:
T

1
qG 1q 
2

(2.3)

1
qFq 
2

(2.4)

V

ahol q a belsĘ koordinátákból képzett 3N-6 elemĦ sorvektor; q+ oszlopvektor. A q fölé írt
pont az idĘ szerinti differenciálást jelenti. G (3N-6)*(3N-6) elemĦ mátrix, elemei a molekula
geometriájából és az atomi tömegekbĘl számíthatók ki. Az ugyancsak (3N-6)*(3N-6) méretĦ
F mátrix elemei az erĘállandók.
A normálrezgések frekvenciáinak számítására a

GFL=L/

(2.5.)

mátrixegyenlet vezethetĘ le. A (3N-6)*(3N-6)-os L mátrix adja meg a q belsĘ koordináták és
a normálrezgések alakját leíró Q normálkoordináták közötti kapcsolatot:

q=LQ , Q=L-1q,

(2.6)

Az L mátrix inverze kifejezi, hogy az egyes normálrezgésekben mennyi a különbözĘ belsĘ
koordináták járuléka. A (3N-6)*(3N-6)-os méretĦ / diagonális mátrix elemei tartalmazzák a
normálrezgések frekvenciáit

/i

4S 2Q i2

(2.7)

formában. Ha ismerjük a G és az F mátrixokat, kiszámíthatjuk L-et és /-t. Az elĘbbi megadja
a normálrezgések alakját, az utóbbi a normálfrekvenciákat.
A molekularezgések kvantummechanikai tárgyalásakor ugyancsak alkalmazható a
harmonikus közelítés. A harmonikus oszcillátor Hamilton operátora a következĘ formában
írható fel:

Hˆ

 !2 2 1 2
  Fx ,
2Pr
2

(2.8)
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ahol V = 1/2Fx2 a parabola alakú potenciális energia; x = R-Re az Re egyensúlyi kötéshossztól
való elmozdulás. A Schrödinger egyenlet megoldása az oszcillátor energiájára a következĘ
sajátértékeket adja:

1·
§
¨ n  ¸!Z
2¹
©

En

1·
§
¨ n  ¸hQ
2¹
©

(2.9)

Látható, hogy a rezgések energiaértékei egyenlĘ távolságra helyezkednek el egymástól, és az
energia még az n = 0 alapállapotban sem nulla.
A Schrödinger egyenlet megoldásai, azaz a Ȍn hullámfüggvények a Hn Hermite
polinomok segítségével fejezhetĘk ki:
<n

§ 1
·
N n H n D x exp¨  Dx 2 ¸ ,
© 2
¹

(2.10)

ahol
1

§D ·4
¨ ¸ .
n
2 Q! © S ¹

FP r
, Nn
!2

D

1

(2.11)

Az F erĘállandó összefügg a V potenciális energiával. A potenciális energia

V x

§ wV · 1 § w 2V
¸¸  ¦ ¨
V 0  ¦ ¨¨
2 i , j ¨© wqi wq j
i © wqi ¹ 0

·
¸ qi q j  ...
¸
¹0

(2.12)

sorfejtésének elsĘ tagja konstans amely a potenciál nullszintjének megfelelĘ kiválasztásával
eltĦnik, a második tag a minimum környékén zérus. Az elsĘ nullától különbözĘ tag, a
második derivált adja meg az erĘállandót:

Fij

w 2V
.
wqiwq j

(2.13)

Abszorpció során a fény elektromágneses tere kölcsönhatásba lép a molekula
dipólusmomentumával. A perturbációt a:
Hˆ

&
 PˆE

&
 PˆE0 cos Zt

Hamilton operátorral jellemezhetjük, ahol E0 az elektromos tér amplitúdója; P̂

(2.14)

¦ q rˆ

c
i i

a

molekula dipólusmomentum operátora; a qic pedig az i-dik atom töltése a molekulában.
Az n és m állapotok közötti átmenet során a dipólus momentum változása:

P m ,n

<n Pˆ <m

*
m

³<

Pˆ<n dW .

(2.15)

Az integrálás a teljes térre és idĘre történik. A dipólusmomentum normálkoordináták szerinti
sorfejtése után az elsĘ tagot figyelembe véve az integrálra a
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N

§ wP ·

¦ ¨¨ wQ ¸¸ ³ < Q < dW
©
¹

<n Pˆ <m

k 1

k

*
m

k

(2.16)

n

0

kifejezés adódik. A Hermite polinomok tulajdonságai miatt az integrál a (2.16) kifejezésben
csak akkor különbözik nullától, ha m = n ± 1. Harmonikus közelítésben tehát (2.9) alapján
egy rezgési átmenet energiája hȞ. Emellett az átmenet során a

§ wP
¨¨
© wQk

·
¸¸ deriváltnak is
¹0

különböznie kell nullától.
Az n = 0 és n = 1 szintrĘl a rezgési átmenetek a harmonikus modell segítségével jól
leírhatók. Ugyanakkor nagyobb n értékekre a potenciál már nem közelíthetĘ parabolával. A
kötéstávolság csökkenésekor fellépĘ taszító erĘk a potenciált meredekebbé teszik, nagy
kötéstávolság esetén ugyanakkor a potenciál a parabolához képest kevésbé meredeken
változik. Ezeket a sajátosságokat az anharmonikus közelítés veszi figyelembe. Az
anharmonikus közelítéskor a Morse potenciált alkalmazzák:
De 1  e a R  Re

V

2

,

(2.17)

ahol
12

a

§ Pr ·
¨¨
¸¸ Z ,
© 2 De ¹

(2.18)

De pedig a potenciálminimum mélysége, más néven a disszociációs energia.
Anharmonikus közelítésben az energia sajátértékei:
E

ahol F e

2
ª§
º
1· §
1·
hQ «¨ n  ¸  ¨ n  ¸ F e » ,
2¹ ©
2¹
«¬©
»¼

(2.19)

n
a rezgési anharmonicitási állandó. A Morse oszcillátor rezgési állapotainak
4hcDe

energiája különbözik a harmonikus oszcillátorétól és nagy kvantumszámoknál az
energiaértékek konvergálnak. Az anharmonikus közelítéskor a kiválasztási szabályok is
megváltoznak, lehetĘvé válnak a ǻn = 2,3,… átmenetek is, ami felharmonikus átmenetek
gerjesztését teszi lehetĘvé.
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2.4. A Raman szórás
Monokromatikus fény szórása során a szórt fény spektrumában sokszor a beesĘ fény
ȦL frekvenciája mellett más ȦL ± ȍ frekvenciáknál is van intenzitás. Az ȦL változtatásával az
ȍ eltolódások értéke általában nem változik, azok mértékét és a hozzájuk tartozó

intenzitásokat a szóró közeg tulajdonságai határozzák meg. Ez a jelenség a Raman szórás.
Egy Raman mérés során a szórt fény intenzitásának hullámhossz szerinti eloszlását
detektálják. A kapott intenzitáseloszlást ugyanakkor a ǻ~Ȟ relatív hullámszámokban
ábrázolják, a gerjesztĘ fény hullámszámát zérusnak véve:
'Q~

c

ZL



c
,
:

(2.20)

ahol c a fénysebesség. ǻ~Ȟ mértékegysége a cm-1.
A Raman szórás során a fény rugalmatlanul szóródik a közeg elemi gerjesztésein. A
rugalmatlan fényszórás kétfotonos folyamat, melynek során a ƫȦL energiájú beesĘ foton

energiaátadással abszorbeálódik a közegben és egy ƫȦS energiájú szórt foton keletkezik. A két
folyamat szimultán megy végbe. A fotonok energiakülönbsége az elemi gerjesztés ƫȍ
energiája. Az elemi gerjesztés molekuláknál általában valamilyen forgási- vagy rezgési
átmenetet jelent, míg kristályokban a többféle lehetséges gerjesztés közül általában a
rácsrezgések (fononok) vesznek részt a Raman szórásban.
A közeg atomjaira az ȦL frekvenciájú monokromatikus beesĘ fény hatására
E DE 0 cos Z L t idĘben változó elektromos tér hat, ami P dipólus momentumot indukál:
P DE DE 0 cos Z L t .

(2.21)

Į a közeg polarizálhatósága:

D

H0F ,

(2.22)

ahol İ0 a dielektromos állandó, Ȥ pedig a szuszceptibilitás. Į és Ȥ tenzormennyiségek.
Sok elembĘl (atomból) álló nagyméretĦ rendszer bonyolult rezgései felbonthatóak az
ȍi frekvenciák normálmódusai szerint, amelyek megfelelĘ Qi normálkoordinátákkal
rendelkeznek. A rácsrezgések (fononok) normálkoordinátái a következĘképpen írhatók fel:
Qi

Ai exp>r q i r  :i t

@

(2.23)

A polarizálhatóság tenzor elemei is felírhatóak a normálkoordináták segítségével:

D ij

§ wD
D ij 0  ¦ ¨¨ ij
k © wQk

2
·
1 § w D ij ·¸
¸¸ Qk  ¦ ¨
Qk Qk c  ...
2 k , k c ¨© wQk wQk c ¸¹
¹0

(2.24)
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Az összegzés minden normálkoordinátára történik. A sorfejtés elsĘ tagját megtartva,
trigonometriai azonosságok felhasználásával az indukált dipólus momentumra következĘ
kifejezést kapjuk:
P

D ij 0 E 0 cos Z L t 

1 § wD ij
¦¨
2 k ¨© wQk

·
¸¸ Qk E0 >cos^ Z L  : t  Ik `  cos^ Z L  : t  Ik `@
¹0

(2.25)

Adott frekvenciával rezgĘ dipólus ugyanolyan frekvenciával rendelkezĘ elektromágneses
sugárzást bocsát ki. Esetünkben a közeg ȦL, ȦL + ȍ és ȦL – ȍ frekvenciákkal rendelkezĘ
fotonokat bocsát ki, amelyek rendre a rugalmas (Rayleigh-) szórásnak, valamint az antiStokes és a Stokes Raman szórásnak felelnek meg. A (2.25) sorfejtés magasabb rendĦ tagjai a
többfononos folyamatokat írják le.
A szuszceptibilitás tenzor elemeinek (Ȥij/Qk)0 normálkoordináták szerinti elsĘ
deriváltjai alkotják a Raman szórási tenzort.
A fentiekbĘl látható, hogy Raman szórás csak akkor lép fel, ha a fény és az anyag
kölcsönhatása során megváltozik utóbbi polarizálhatósága.
A Raman szórásra is érvényesek a megmaradási törvények:
!Z S

kS

!Z L r !: .

(2.26)

kL r q .

(2.27)

Itt kL a beesĘ, kS a szórt foton, q pedig a fonon hullámvektora.
Ha ȦS < ȦL, akkor a közegben egy elemi gerjesztés jön létre (Stokes folyamat),
ellenkezĘ esetben (ȦS > ȦL) egy elemi gerjesztés megsemmisül (anti-Stokes folyamat). Mivel
a folyamatok valószínĦsége függ a gerjesztési állapotok betöltöttségétĘl, alacsony
hĘmérsékleteken az anti-Stokes folyamat valószínĦsége jóval kisebb, mint a Stokes
folyamaté.
A fény kS - kL hullámvektor változását a szórásban résztvevĘ fonon q
hullámvektorának kell kompenzálnia. A látható fény tartományában |kS| és |kL| 104 cm-1
nagyságrendĦ, sokkal kisebb, mint a kristályos anyagok elsĘ Brillouin zónájának 1010
nagyságrendbe esĘ mérete. Utóbbihoz képest tehát a szórásban résztvevĘ fonon
hullámvektora |q| § 0. Kristályokban a szórási folyamatban tehát csak a Brillouin zóna
közepén található fononok vesznek részt.
A szórási hatáskeresztmetszet az átmenet polarizálhatóságának kiszámításával
határozható meg. Ez az idĘfüggĘ perturbációs elmélet segítségével végezhetĘ el, a HeR
elektron-foton és a Hep elektron-fonon kölcsönhatások figyelembe vételével. ȦS és (ȦS+dȦS)
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közötti frekvenciával rendelkezĘ szórt foton esetén Tˆ irányban kis dȍ térszögben a dV R
differenciális szórási hatáskeresztmetszet:
dV R k L , V ; Z S , Tˆ, U

2
§ 2S ·
¸¦ ¦ K 2 f ,10 G !Z S  !:  !Z L ,
¨
© !c ¹ k S f

(2.28)

ahol ı, ȡ – a beesĘ és a szórt fotonok polarizációja; K 2 f ,10 – a kezdĘ és a végállapotokat
összekapcsoló magasabb rendĦ átmeneti mátrixelem.
A szórási intenzitás:
2

I ~ K 2 f ,10 .

(2.29)

A szórási hatáskeresztmetszetet és az intenzitást a K 2 f ,10 átmeneti mátrixelem tulajdonságai
határozzák meg. Ennek alakja:

K 2 f ,10

¦
a ,b

ahol Z L ,0, i – az E L

Z S , f , i H eR ,U 0, f , b 0, f , b H ep 0,0, a 0,0, a H eR ,V Z L ,0, i
E L  Eaie  iJ E S  Ebie  iJ

(2.30)

!Z L energiával rendelkezĘ beesĘ fotont, a 0 állapotú fonont (nincs

gerjesztett fonon) és az i alapállapotú elektront tartalmazó kiinduló állapot; Z S , f , i – az
ES

!Z S energiájú szórt fotont, f állapotú fonont és i alapállapotú elektront tartalmazó

végállapot; a és b a lehetséges közbülsĘ elektronállapotokat jelenti, amelyekre az összegzés
történik; Eaie és Ebie az a és i valamint a b és i állapotok energiakülönbsége; Ȗ a gerjesztett
állapotok élettartama.
A K 2 f ,10 átmeneti mátrixelem megadható még az R Raman szórási tenzor és a beesĘ
és a szórt fény polarizációvektorai segítségével is:

K 2 f ,10

2.6. ábra

eL  R  eS .

(2.31)

A Raman szórás mechanizmusa. A beesĘ foton által gerjesztett elektron
rugalmatlan szóródás után rekombinálódik.
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A (2.30)-ból látható, hogy a Raman szórás háromlépcsĘs folyamat (2.6. ábra):
a) a !Z L energiájú, kL hullámvektorral rendelkezĘ beesĘ foton egy elektron-lyuk párt
gerjeszt: az elektron i alapállapotból az a közbülsĘ állapotba kerül;
b) az elektron rugalmatlanul szóródik egy ȍ frekvenciájú és q hullámvektorral
rendelkezĘ fonont kibocsátva/elnyelve, az a állapotból b közbülsĘ állapotba kerül;
c) az elektron-lyuk pár rekombinálódik, !Z S energiájú, kS hullámvektorral rendelkezĘ
szórt fotont kisugározva.
A spektrumban található vonalak száma sokszor kevesebb, mint kristályban található
fonon módusok vagy a molekulában található atomok mennyiségébĘl adódó rezgési módusok
száma. Ennek oka a módusok esetleges degenerációja mellett, hogy a szórásban csak
bizonyos feltételeknek – a kiválasztási szabályoknak – megfelelĘ fononok vehetnek részt. A
korábban elmondottak alapján egy rezgés akkor infravörös aktív, ha az átmenet során
megváltozik a molekula dipólusmomentuma, és akkor Raman aktív, ha az átmenet során
megváltozik a polarizálhatóság. A dipólusmomentum vagy a polarizálhatóság nem zérus volta
az átmenet során legegyszerĦbben a csoportelmélet segítségével határozható meg. A
csoportelméleti megfontolások részleteire a dolgozatban nem térek ki. Említést érdemel
ugyanakkor az úgynevezett kizárási szabály, amely szerint ha a vizsgált molekulának vagy
elemi cellának van szimmetriacentruma, akkor nem lehet olyan normálrezgése, amely
egyidejĦleg infravörös és Raman aktív.

2.5. Amorf anyagok Raman szórása
A nemkristályos anyagokban nincs elemi cella (hacsak az egész mintát nem tekintjük
egyetlen hatalmas elemi cellának), szigorúan meghatározható impulzusvektorról és
szimmetriáról sem beszélhetünk, ezért a kiválasztási szabályok érvényüket vesztik. A
kiválasztási szabályok hiánya következtében bármelyik fonon részt vehet a szórásban. Az
egyes rezgési normálmódusok térbeli kiterjedését a ȁ korrelációs hossz jellemzi. Míg
rendezett szerkezetekben a rezgési normálmódus az egész kristályra kiterjedĘ síkhullámmal
írható le, addig az amorf szerkezetben ezek a módusok majdnem teljesen lokalizáltaknak
tekinthetĘk, és egy exp(-r/ȁ) csillapítási tényezĘvel rendelkezĘ síkhullámmal jellemezhetĘk.
A Raman spektrum intenzitását a különbözĘ b lokalizált módusokat összegezve kaphatjuk
meg:
IZ

ZL  Z

4

§1·

¦ C ¨© Z ¸¹>1  n Z , T @g
b

b

Z ,

(2.32)

b

17

ahol Cb az egyes módusokhoz tartozó rezgési átmenetek csatolási tényezĘje, gb(Ȧ) a rezgési
állapotsĦrĦség, n(Ȧ,T) pedig a Bose-Einstein eloszlás függvény T hĘmérsékleten. Látható,
hogy az egyes átmenetek intenzitását a csatolási állandó és az állapotsĦrĦség határozza meg.
Az IR(Ȧ) kísérletileg meghatározott Raman spektrumból meghatározható az
I RP (Z )

Z

1
I R (Z )
(Z L  Z ) n(Z )  1
4

(2.33)

redukált Raman spektrum. A (2.32) és (2.33) egyenletek összevetésébĘl látható, hogy redukált
Raman spektrum már csak a gb(Ȧ) rezgési állapotsĦrĦségtĘl és a Cb átmeneti valószínĦséget
jellemzĘ frekvenciafüggĘ csatolási tényezĘtĘl függ. Utóbbit általában a frekvenciával kevéssé
változó függvénynek tekintik, tehát a redukált Raman spektrum a rezgési állapotsĦrĦséget
adja vissza. Amorf anyagokban a Raman szórási átmeneteket a kiválasztási szabályok helyett
tehát a rezgési állapotsĦrĦség határozza meg.
Néhány nemkristályos szilárd anyag Raman spektrumában kristályokra vagy
molekulákra jellemzĘ keskeny csúcsokat találunk. Ezek leginkább olyan szerkezetek
spektrumában találhatóak, amelyek jól megkülönböztethetĘ molekuláris egységekbĘl épülnek
fel. A Raman spektrumok értelmezése ezen szerkezetekben az állapotsĦrĦség eloszlás helyett
sokkal célravezetĘbb az adott molekuláris egységek rezgési sajátosságaiból kiindulva.

2.6. Rezonáns Raman szórás konjugált kötéseket tartalmazó szerkezetekben
Ha a gerjesztĘ fény energiája közelítĘleg egybeesik a minta elektronátmeneteinek
valamelyikével, rezonáns Raman szórásról beszélhetünk. Ekkor a közegre jellemzĘ
gerjesztett állapotok vesznek részt a szórásban, így a minta elektronállapotai is vizsgálhatóak.
A rezonancia feltétel úgy a beesĘ, mint a szórt fotonra is teljesülhet. ElĘbbi esetben a az

EL  Eaie , utóbbiban az ES  Ebie

különbség lesz minimális, közelít a nullához, minek

eredményeképpen a (2.30) kifejezés nevezĘjében a szorzat értéke lecsökken, a K 2 f ,10
mátrixelem értéke megnĘ. A szórási hatáskeresztmetszet többszörösére nĘ a normál Raman
szóráséhoz képest.
A konjugált ʌ kötéseket tartalmazó szerkezetek Raman szórása a gerjesztĘ energiák
széles tartományában mutat rezonanciát. A rezonáns szórás következtében ezen rendszerek
Raman spektrumaiban a gerjesztĘ energia változtatásakor egyes sávok pozíciójának eltolódása
(diszperziója) figyelhetĘ meg. Emellett a szórási intenzitás is jelentĘs mértékben változhat. A
konjugált kötéseket tartalmazó szerkezetek Raman szórásának fenti sajátosságait a szerkezet
inhomogenitásával magyarázzák [9]. A szerkezetben a konjugációs hossz valamilyen
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eloszlást mutat, ami a ʌ elektronok energiaszintjeinek eloszlásában is megmutatkozik. Adott
energiával gerjesztve a Raman szórást a rezonancia feltétele csak a gerjesztĘ energiával
megegyezĘ tilossáv szélességgel rendelkezĘ szerkezeti egységekre teljesül. Egy adott
szerkezeti egység rezgéseinek frekvenciája függ azok méretétĘl. A gerjesztĘ energia
változtatásakor más-más szerkezeti egységek kerülnek rezonanciába.
A konjugált kötéseket tartalmazó szerkezetek Raman szórásának leírására több modell
is született. A legfontosabbak a konjugációs hossz [10], az amplitúdó módus [11] és az
effektív konjugációs koordináta [12] modellek. Ezek itt következĘ rövid összefoglalásához a
[9,13] források szolgáltak alapul.
A konjugációs hossz modell a legtöbbet vizsgált, konjugált láncokból álló szerkezetek
Raman szórási sajátosságainak leírására született. Ebben a modellben a szerkezet
inhomogenitását a benne található láncokban a ʌ elektronok eltérĘ delokalizációs hossza
okozza. A konjugációs hosszt a konjugált lánc két hibahelye közötti távolsággal definiálják,
ami a tényleges lánchossznál sokkal kisebb is lehet. Egy lánc legnagyobb betöltött és
legkisebb betöltetlen energiaszintjei közötti különbség a konjugációs hossz függvénye: a
nagyobb konjugációs hossz kisebb energiakülönbséget eredményez. Adott gerjesztĘ
energiánál a rezonancia csak a láncok egy részére teljesül.
Az amplitúdó módus modellben a végtelen poliacetilént a szénatomok közötti
váltakozó egyes és kettĘs kötések alkotta dimerizált láncnak tekintik, amelyet az u
dimerizációs paraméterrel jellemeznek. Utóbbi az egyes és kettĘs kötések dC-C és dC=C
hosszainak a lánc k tengelyére vetített különbségével egyenlĘ:
u = (dC-C – dC=C)·k.

(2.34)

Az amplitúdó módus modell a Raman szórás sajátosságait a kis tilossáv szélességgel
rendelkezĘ rendszerekben az atomok dimerizációs koordináta mentén történĘ mozgása során
~

fellépĘ nagy elektron-fonon csatolással magyarázza, amelyet a O effektív csatolási állandóval
jellemeznek. A csatolási állandó függ a ʌ elektronok delokalizációjának mértékétĘl: a
~

nagyobb delokalizációs hosszhoz kisebb O érték tartozik. Az amplitúdó módus modellben a
szerkezet végtelen hosszúságú láncokból épül fel. Bár mindegyik lánc végtelen hosszú, azokra
~

a O csatolási tényezĘ értéke különbözĘ lehet, ezáltal azok járuléka a Raman szóráshoz másmás gerjesztĘ energiáknál maximális. Az amplitúdó módus modell jól használhatónak
bizonyult a transz-poliacetilén esetén, ugyanakkor a bonyolult kémiai szerkezettel és
topológiával rendelkezĘ konjugált rendszerek leírására nem volt alkalmas, mivel ezekben a
szerkezetekben láncok mellett más szerkezeti egységek (pl. gyĦrĦk) is lehetnek, ezért az u
dimerizációs paraméter értelmét veszti.
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Az amplitúdó módus modell továbbfejlesztésébĘl született az effektív konjugációs
koordináta elmélet. Eszerint a konjugált rendszerekre meghatározható egy sajátos rezgési
normálkoordináta, amely erĘsen csatolódik a ʌ elektronokhoz. Ezt az ə koordinátát úgy
választják meg, hogy tükrözze a fontosabb molekuláris szerkezeti egységek kollektív
rezgéseit. A különbözĘ szerkezeti egységeket tartalmazó konjugált rendszerben a számos
normálmódus közül csak azok a szimmetrikus módusok mutatnak intenzív Raman aktivitást,
amelyekben jelentĘs az ə rezgések aránya. Az effektív konjugációs koordináta modell szerint
a frekvencia csökkenését az ə koordinátához tartozó erĘállandók gyengülése okozza. A
~

modell kulcsparamétere az Fə általánosított diagonális erĘállandó, amely összefügg a O
csatolási állandóval:
~

Fə0 - Fə = K(1 - 2 O ),

(2.35)

ahol Fə0 egy referencia molekula erĘállandója, K pedig egy arányossági tényezĘ. Az Fə
~

erĘállandót a ʌ elektronok delokalizációs hosszával a O csatolási állandó kapcsolja össze.
Az Fə erĘállandó kifejezhetĘ a konjugált láncot alkotó szénatomok közötti erĘállandók
segítségével is:
Fə = K0 + f0 +

¦f

0 ,s

,

(2.36)

s

ahol K0 a konjugált lánc központi (nulladik) tagjához tartozó C=C és C–C diagonális nyújtási
erĘállandók kombinációja; f0 az egyes- és kettĘs szén-szén kötések közötti kölcsönhatás
erĘállandója a lánc központi tagjában;

¦f

0 ,s

pedig a lánc központi és az attól s távolságra

s

levĘ szén-szén kötéseihez tartozó erĘállandóinak lineáris kombinációja. Az s távolság a
konjugációs hossz, amely úgy definiálható, mint az a minimális távolság, amelynél az f0,s tag
értéke nulla. Látható, hogy Fə értéke függ a konjugációs hossztól. L hosszúságú láncban s 
L. Ha s < L, az L növekedésével az Fə erĘállandó értéke nem változik. Egy bizonyos érték
felett az ə sáv frekvenciája nem változik a lánchossz további növekedésével.
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3. Irodalmi összefoglaló
Ebben a fejezetben az amorf szén vékonyrétegek szerkezetérĘl ismert irodalmi
eredményeket foglaltam össze. A rétegképzĘdés folyamatának bemutatását a szerkezetrĘl
alkotott elképzelések leírása követi. A fejezet utolsó részében a vékonyrétegek infravörös és
Raman spektroszkópiájában eddig elért eredményeket foglaltam össze.
Az amorf szén vékonyrétegekben az sp2 és sp3 hibridizációjú szénatomok rendezetlen
hálózatot alkotnak. A vékonyrétegek két nagy csoportra bonthatók: a csak szénatomokból álló
amorf szénre (a-C) és a hidrogén és szén keverékét tartalmazó hidrogénezett amorf szénre (aC:H). Az sp3 és sp2 hibridizációjú szén valamint a hidrogén ternáris fázisdiagramját, valamint
a különbözĘ amorf szenek összetételét mutatja a 3.1. ábra [14].

3.1. ábra

Amorf szén-hidrogén rétegek kötéseinek ternáris fázisdiagramja [14].

A gyémántszerĦ amorf szén (diamond-like amorphous carbon, DLC) fizikai
tulajdonságai, úgymint keménysége, súrlódási együtthatója és optikai tilossávja a
gyémántéhoz hasonlóak. A gyémántszerĦ amorf szénben 40-95 % az sp3 hibridizációjú
szénatomok aránya, emellett a rétegben jelentĘs mennyiségĦ hidrogén is lehet. A
gyémántszerĦ amorf szenet gyakran tetraéderes amorf szénnek (ta-C:H) is nevezik. A grafitos
amorf szénben fĘként sp2 szénatomokat találunk, alacsony hidrogéntartalom mellett. A
polimerszerĦ amorf szenekre a nagy hidrogéntartalom jellemzĘ.
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3.1. Az amorf szén vékonyrétegek elĘállítása
Az amorf szén vékonyrétegek elĘállítása valamilyen szén- vagy szénhidrogén kiinduló
anyagokból történik. Az elĘállítási módszereket a plazma kialakulása alapján két csoportba
sorolhatjuk.
A plazmaerĘsítéses kémiai gĘzfázisú leválasztás (Plasma Enhanced Chemical Vapor
Deposition, PECVD) során a réteget különbözĘ szénhidrogén gázok vagy gĘzök plazmában
történĘ bontásával állítják elĘ [15 - 18]. A módszer részletesebb ismertetése a 3. fejezetben, a
16

17

mintakészítés bemutatásánál található.
A második csoport a fizikai gĘzfázisú leválasztás (Physical Vapour Deposition, PVD).
Ebben az esetben a réteget valamilyen szilárd szénmódosulat, általában grafit bontásakor
keletkezĘ részecskékbĘl állítják elĘ. Ide sorolható az ionnyalábból történĘ leválasztás [18 19

20

21], a porlasztás [22 - 26] a vákuum katód ív kisülés [27 - 31], valamint az impulzus lézeres
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abláció [32 - 34]. A CVD módszerekkel ellentétben a PVD módszerek hidrogénmentes filmek
33

33

elĘállítását is lehetĘvé teszik.
A képzĘdĘ réteg jellegét befolyásoló legfontosabb paraméter a hordozóba csapódó
ionok energiája, ami néhány eV-tól néhány száz eV-ig változhat (3.2. ábra) [35].
GyémántszerĦ amorf szén vékonyrétegek 100-200 eV ionenergia esetén keletkeznek. Az
ionenergia további növelése a réteg grafitosodását vonja maga után. A kis energiák mellett
készült a-C:H rétegek szerkezete inkább polimerszerĦnek tekinthetĘ.

3.2. ábra

Az amorf szénrétegek szerkezete az ionenergia függvényében [35].
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A rétegnövekedés az un. szubplantációs (a felszín alatt kis mélységbe történĘ
implantáció) mechanizmus szerint történik [36]. A növekvĘ a-C rétegbe csapódó ionok –
melyek között nagy többségben vannak az atomi ionok –, energiájuk nagyságának
függvényében különbözĘképpen viselkedhetnek. Ha energiájuk nem elegendĘ a penetrációs
energiaküszöb (§ 32 eV) átlépéséhez, csak a réteg felületén épülhetnek be a szerkezetbe. Ha
viszont energiájuk nagyobb, mint a küszöbenergia, behatolnak a rétegbe, amivel a környezĘ
atomok és kötések újrarendezĘdését váltják ki [36]. A növekvĘ sĦrĦség az sp3 hibridizációjú
szénatomok közötti ı kötések számának növekedését és gyémántszerĦ réteg kialakulását
okozza. Nagyon nagy energiák esetén az ion egyre mélyebbre hatol a rétegbe, de az ütközések
már nem képesek a teljes energiamennyiség felvételére, annak egy része a réteg
felmelegítésére fordítódik, ami annak lokális relaxációját eredményezi [37]. A relaxáció a
sĦrĦség kiegyenlítĘdését és az sp3 hibridizációjú szénatomok számának csökkenését okozza.
Az a-C:H rétegek növekedése ennél összetettebb. Ennek oka, hogy a plazmában
jelentĘs a töltetlen szénhidrogén molekulák és gyökök mennyisége, emellett atomi ionok
helyett fĘleg molekulaionok vannak. A molekulaionok a felületbe csapódva atomi ionokra
szakadnak, amelyek szubplantálódnak a rétegbe. A semleges töltésĦ szénhidrogének azonban
csak a réteg felszínével reakcióba lépve épülhetnek be a szerkezetbe [36]. Ez telítetlen
szénhidrogének esetében könnyen végbemegy, a telített molekulák reakciókészsége
ugyanakkor kicsi. Utóbbiak gyökei azonban reakcióba léphetnek a felülettel, ha azon vannak
lógó kötések. Lógó kötéseket a hidrogénatomok és ionok is képesek kialakítani a C-H kötések
H atomját leszakítva, mivel azzal hidrogénmolekulát képezhetnek [38]. Ez nemcsak a
felületen, hanem a réteg belsejében is megtörténhet. Az a-C:H rétegekben ezért három
növekedési mélység különböztethetĘ meg [39]: a növekedést és a szerkezet alakulását a
felületen szénhidrogének és hidrogén, a réteg 2 nm-es mélységében a hidrogénatomok míg
mélyebben a H+ ionok reakciói irányítják. Az atomi hidrogén lassítja is a növekedést, mivel
marja a réteg felszínét, ami csökkenti a növekedési sebességet [40].

3.2. Az amorf szenek szerkezete
KülönbözĘ mértékben rendezetlen szén szerkezetek (üvegszerĦ szén, pirolitikus szén,
turbosztratikus grafit) már az amorf szén vékonyrétegek elĘtt is ismertek voltak. A diffrakciós
vizsgálatok azt mutatták, hogy az üvegszerĦ szénben párhuzamos, néhány tíz nm átmérĘjĦ
grafitsíkok vannak, melyek egymáshoz képest véletlenszerĦen orientáltak. Emellett
rendezetlen szénfázist és sp3 hibridizált szénatomokat is találtak bennük [41]. A különbözĘ
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amorf szenek diffrakciós képeinek értelmezésekor a kristályos szénmódosulatokból (gyémánt
és grafit) indultak ki, de emellett a fenti anyagok vizsgálatakor kapott eredményeket is
felhasználták. A röntgen- és elektrondiffrakciós mérések értelmezését megnehezítette a
gyémánt és a grafit diffrakciós csúcshelyeinek közelsége, a kiszélesedett csúcsokból kapott
kötéstávolság és koordinációs szám értékek pontosságát pedig rontotta a kis k térbeli mérési
tartomány. Igazán érdemleges információt a szerkezetrĘl csak a neutrondiffrakció [42 - 44]
43
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tudott szolgáltatni. Az eredmények azt mutatták, hogy az a-C rétegekben jelentĘs mennyiségĦ
sp2 hibridizált szénatom található [42], amelyek még a gyémántszerĦ a-C:H filmekben is
kimutathatók [43]. A gyémántszerĦ rétegekben azonban már az sp3 hibridizáció a domináns,
ami jelentĘs mértékĦ rendezetlenséggel párosul [45]. Egyes a-C:H mintákban a
neutrondiffrakcióval meghatározott sp2 C=C kötéstávolság a grafitra jellemzĘ 1,42 Å helyett
1,34 Å-nek adódott, ami olefines sp2 szénláncok jelenlétére utalt a szerkezetben [43].
A szerkezetet elĘbb négyszeres és háromszoros koordinációjú szénatomok kovalens
hálózata alkotta folytonos véletlenszerĦ hálózat (continuous random network) modelljével
[46] próbálták leírni, ezt hamarosan felváltotta egy nemkristályos kétfázisú (sp2 és sp3 szén)
szerkezet képe [47]. A kétfázisú modellt továbbfejlesztve született meg a klasztermodell [48],
amely a szerkezet mellett az amorf szenek fontosabb fizikai tulajdonságait is magyarázni
tudta.
Az amorf szenekben található szénatomok között ı és ʌ kötések lehetnek. A
klasztermodellt különbözĘ, ʌ kötéseket tartalmazó szerves molekulák kötési jellegzetességeit
tanulmányozva dolgozták ki és a Hückel közelítést alkalmazva adaptálták az amorf szenekre.
A közelítés lehetĘvé teszi, hogy a különbözĘ energiájú ı és a ʌ kötéseket – mivel közöttük a
kölcsönhatás kicsi – elkülönülten kezeljék. A számításokból kiderült, hogy a ʌ kötéseknek
energetikailag az a legkedvezĘbb, ha a szerkezetben az sp2 szénatomok a véletlenszerĦ
eloszlás helyett klaszteresednek, azaz a szerkezetben sp2 szigeteket hoznak létre. A
klasztereket az sp3 szénatomok kapcsolják össze. A maximális ʌ kölcsönhatás eléréséhez a
szomszédos sp2 atomok igyekeznek pʌ pályáikat párhuzamosan beállítani, ami sík sp2
klasztereket eredményez, amelyben az sp2 atomok kondenzált hatos gyĦrĦkbe rendezĘdnek.
A klasztermodell szerint tehát az amorf szénben az egymáshoz ʌ kötésekkel
kapcsolódó sp2 hibridizált szénatomok sík, grafitos klasztereket alkotnak, amelyek az sp3
hibridizált szénatomok mátrixába ágyazódnak.
A csak V kötéseket tartalmazó gyémánt tilossávja 5,5 eV, a ʌ kötéseket is tartalmazó
grafité 0,04 eV. Az amorf szenekben az sp2 és az sp3 hibridizált atomok elektronállapotainak
energia szerinti eloszlása különbözik. A betöltött ı kötések energiája a mélyen fekvĘ
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vegyérték sáv állapotoknak felel meg, míg a betöltött ʌ állapotok efölött helyezkednek el (3.3.
ábra). A betöltetlen ʌ* pályák energiája pedig a V pályáké alatt található. A S-S átmenetek
energiája eszerint kisebb, mint a V-V átmenetek energiája, így ezek határozzák meg a
tilossávot, ezáltal az optikai és elektromos tulajdonságokat. A tilossáv szélessége a
klasztermérettel fordítottan arányos [36]. A mechanikai tulajdonságokért ugyanakkor az sp3
szénatomok alkotta váz a felelĘs.

3.3. ábra

A ı és ʌ állapotok energia szerinti eloszlása amorf szénben [49].

Az amorf szenek szerkezetének megértéséhez nagymértékben hozzájárultak a
különbözĘ modellszámítások is. A molekuladinamikai számítások korai szakaszában
alkalmazott atomi potenciálok azonban még nem tartalmazták a ʌ-ʌ kölcsönhatásokat, amit
végül a Brenner potenciálba [50] tudtak beépíteni. A modellszámítások legmeghökkentĘbb
eredménye sp3 hármas- és négyes gyĦrĦk kimutatása volt a szerkezetben, valamint az, hogy az
sp2 atomok gyĦrĦk helyett inkább olefines láncokba klaszteresednek [51,52]. Utóbbit
neutrondiffrakciós eredmények is alátámasztották [43]. A klasztermodell a kísérletileg
meghatározott tilossáv szélesség értékekbĘl számított klaszterméret esetében irreális értékeket
mutatott [52], ami cáfolta a tilossáv szélesség és a klaszterméret közötti összefüggés meglétét.
A számítások azt is kimutatták, hogy a tilossáv szélességét a kötések torzulása nagymértékben
befolyásolja [51,52].
A kapott eredmények fényében a klasztermodellt átalakították, a klaszterekbe a gyĦrĦk
mellett láncokat is beépítettek [36]. Ilyen klaszter sematikus képét mutatja a 3.4. ábra.

3.4. ábra

sp2 klaszterek a-C:H-ban.
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3.3. Az amorf szenek szerkezetének jellemzése rezgési spektroszkópiai
módszerekkel
A nemkristályos anyagok szerkezetének vizsgálata nem egyszerĦ feladat. Különösen
igaz ez az amorf szenekre, hiszen azokban a hibridizáció miatt az egyes szénatomok
koordinációs száma kettĘ és négy között változhat, ami miatt a rövidtávú rend feltérképezése
is nehézségekbe ütközik. Az amorf szenek középtávú rendezettségének vizsgálatára a
klasszikus szerkezetvizsgálati módszerek mellett néhány közvetett módszer is hasznosnak
bizonyult. Számos kísérleti eredmény bizonyította, hogy a rezgési spektroszkópiai módszerek,
és különösen a Raman spektroszkópia alkalmazása az amorf szenek szerkezetének
vizsgálatakor kikerülhetetlen. A Raman szórási képbĘl megtudható az amorf szenekben az
atomok kötési konfigurációja, a középtávú rendezettség mértéke és következtetni lehet a réteg
makroszkópikus tulajdonságaira is.
Ebben a fejezetben az amorf szenek rezgési spektroszkópiai vizsgálatában eddig elért
eredményeket ismertetem. A fejezetet két részre bontottam. Az elsĘ részben röviden
összefoglaltam, hogy a szerkezet jellemzésére hogyan használható az infravörös
spektroszkópia. Ezt követi az amorf szeneken eddig végzett Raman spektroszkópiai
vizsgálatok eredményeinek bemutatása.
5.1.1. Infravörös spektroszkópia

Az infravörös spektroszkópia jól használható az amorf szenekben a rövidtávú rend, a
kötésszerkezet jellemzésére, különösen ha azok hidrogént is tartalmaznak. Az infravörös
tartományban különbözĘ kémiai kötések rezgési energiái találhatók. Ha az infravörös foton
energiája megegyezik a rezgés energiájával, abszorpció lép fel. Az energia nagyságából
következtetni lehet az adott kötésre és az azt kialakító atomokra. A kötés infravörös
aktivitásának alapvetĘ követelménye, hogy az abszorpció során megváltozzon a rezgésben
részt vevĘ atomcsoport dipólus momentuma. Ez a követelmény szelektívvé teszi a módszert,
emiatt azt fĘként az a-C:H rétegek jellemzésére alkalmazzák. A spektrumban látható csúcsok
beazonosítása a szerves molekulákra kidolgozott hozzárendeléseken alapul.
A hidrogénezett amorf szenek infravörös spektrumában C–H és C–C rezgések sávjai
különböztethetĘk meg. A spektrum két tartományra bontható: 3000 cm-1 körül a C–H nyújtási
rezgések, 2000 cm-1 alatt pedig azok deformációs párjai, valamint C–C nyújtási- és
deformációs rezgések találhatóak. Amorf anyagról lévén szó, a sávok szélesek, a
maximumhelyek meghatározása nem egyszerĦ feladat, erre általában Gauss görbével való
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illesztést vagy a második deriváltat használják.
A C–H nyújtási rezgések tartományában megkülönböztethetĘ az sp ŁC–H módus 3300
cm-1-nél, az sp2 =C–Hn rezgések 2975-3085 cm-1 között és az sp3 –C–Hn 2850 és 2960 cm-1
között [3,53]. Bár a sávok átfednek, azok Gauss görbékkel jól dekomponálhatóak, ezáltal a
hidrogén kötési konfigurációja kimutatható. Az egyes sávok pozíciója a hidrogéntartalom
változásával kismértékben változhat [54]. Ugyanakkor az oszcillátorerĘsségek különbözĘsége
nem teszi lehetĘvé az sp2/sp3 arány meghatározását, bár erre történtek próbálkozások [53].
Minden kötési konfigurációhoz atomonként két további deformációs módus tartozik az
1500 cm-1 alatti tartományban. Beazonosításuk azonban nem egyszerĦ, mivel sokszor
átfednek a C–C sávokkal. Ezt a probléma deutériumos szubsztitúcióval megoldható, mivel
akkor a C–H rezgések frekvenciája

2 -ed részére eltolódik az alacsonyabb frekvenciák

irányába.
A C–C vázrezgések közül az amorf szenek jellemzésére az 1000-2200 cm-1 közötti
tartományban található rezgéseket használják. Ezek közül könnyen elkülöníthetĘek az sp CŁC
rezgések 2180 cm-1-nél valamint az olefines és aromás C=C módusok 1640 és 1580 cm-1-nél
[53,55]. Az 1000-1500 cm-1 tartományban sp2 és sp3 vázrezgések is találhatóak a különbözĘ
C-H rezgések mellett, ezért az itt található sávok értelmezése nem egyszerĦ.
Az infravörös spektroszkópia segítségével az a-C:H rétegekben található más elemek
is kimutathatóak, mint pl. a nitrogén, oxigén, szilícium vagy a molekuláris hidrogén.
5.1.2. Raman spektroszkópia

A Raman szórás olyan rugalmatlan fényszórási folyamat, melynek során a beesĘ és a
szórt foton energiakülönbségét a minta elemi gerjesztései veszik fel. Kristályokban ezek az
elemi gerjesztések általában a fononok, míg molekulákban az atomcsoportok rezgései. A
rezgések frekvenciája függ a szóró közeg tulajdonságaitól, ezért a rugalmatlanul szórt fény
hullámhossz szerinti eloszlásából következtethetünk a közeg szerkezetére. A Raman szórás
feltétele, hogy a folyamat során megváltozzon a közeg polarizálhatósága.
Az amorf szenek Raman szórási képének megértését segíti a kristályos szén
módosulatok Raman spektrumának ismerete. A következĘkben bemutatom a gyémánt és a
grafit Raman szórási képeiben található fontosabb vonalakat.
A gyémántrács pontcsoportja Oh. Brillouin zónájának középpontjában egyetlen
háromszorosan degenerált optikai módus található T2g szimmetriával, amely Raman aktív,
infravörös aktivitása viszont nincs. Ennek megfelelĘen a gyémánt Raman spektrumában
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3.5. ábra

A gyémánt Raman spektruma.

egyetlen nagyon keskeny csúcsot találunk 1332 cm-1-nél (3.5. ábra).
A grafitkristály D6h pontcsoportának szimmetriatulajdonságai a zónacentrum fonon
módusaira a következĘ irreducibilis reprezentációkat adják:

*opt

2 E2 g  E1u  A2u  2 B1g .

Ezek közül az E2g módusok Raman aktívak, az E1u és az A2u módusok infravörös
aktívak, a B1g módusok pedig inaktívak [56]. A grafit két Raman aktív E2g módusának
frekvenciája 42 és 1582 cm-1 (3.6. ábra). Az ábrán láthatók az egyes módusokhoz tartozó
atomi elmozdulások egységvektorai is. Mindkét Raman aktív módus a szénatomok síkbeli
nyújtási rezgéseivel azonosítható. Az 1582 cm-1-es sáv megjelenéséhez egyetlen grafitsík is
elég, a nagyon kis intenzitású 42 cm-1-es módushoz tartozó rezgésben a szomszédos síkokban
levĘ szénatomok együttesen vesznek részt. A grafit jellegzetes 1582 cm-1-es csúcsát, amely
szénatomok nyújtási rezgésével azonosítható, G (grafit) sávnak nevezik.

3.6. ábra

A grafit Raman spektruma [57] és a normálmódusainak egységvektorai [58].
Raman aktivitást csak az E2g módusok mutatnak.
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A grafit G vonalának intenzitása nagy: ugyanolyan körülmények között gerjesztve kb.
50-szer nagyobb, mint a gyémánt 1332 cm-1-es csúcsáé [59]. Ennek oka az, hogy a grafit
Raman szórása minden gerjesztési energiára rezonáns.
A grafit Raman spektrumában az elsĘdleges módusok tartományában a fenti két csúcs
mellett további, kis intenzitású sávokat is megfigyeltek [60]. Emellett a kristálynak
számottevĘ Raman aktivitása van a másodrendĦ és kombinációs módusok tartományában,
2000 cm-1 fölött is [61]. Az amorf szenek Raman szórásának értelmezéséhez elegendĘ a G
sáv ismerete, ezért a grafit Raman spektrumának további részleteit itt nem tárgyalom.

3.7. ábra

Kristályos és amorf szénmódosulatok Raman szórási képei [36].

A 3.7. ábra a különbözĘ kristályos és amorf szén módosulatok tipikus Raman szórási
képeit hasonlítja össze. A mikrokristályos grafit spektrumában a G sáv mellett egy
nagyintenzitású, széles sáv is megfigyelhetĘ, amely a grafit egykristály Raman spektrumában
nem volt jelen. A csúcs megjelenését a transzlációs szimmetria sérülése okozza a
mikrokristályok szélén deformálódott grafit szerkezetben [62]. A sávot a grafit
rendezetlenségi vagy D (disordered) sávjának nevezték el és a hatszöges gyĦrĦk lélegzĘ
rezgési módusával azonosították. A D csúcs nemcsak a mikrokristályos, hanem más, részben
sérült grafit struktúrák Raman spektrumában is megfigyelhetĘ. Ismert, hogy a sáv intenzitása
csökken a kristályméret növekedésével [63].
A 3.7. ábrán különbözĘ amorf szén szerkezetek Raman szórási képeit is láthatjuk. Az
amorf szenek Raman spektrumaiban az 1000 és 1800 cm-1 közötti tartományban egy széles
sáv figyelhetĘ meg. A sáv alakja az egyes anyagokra eltér ugyan, de mindegyikben két csúcs

29

figyelhetĘ meg: az 1500-1600 cm-1 közötti tartományban látható sáv mellett a kisebb
hullámszámok tartományában, 1300-1400 cm-1 között elĘbbi vállaként egy másik sáv is
megjelenik. A porlasztott a-C réteg spektrumában a két komponens pozíciója hasonló a
mikrokristályos grafitban látható D és G sávokéhoz. Éppen ezen hasonlóság alapján az amorf
szenek Raman spektrumaiban található sávokat a szerkezetben található grafitos tartományok
szórási járulékával azonosították [64], amit késĘbb a nem teljesen grafitosodott szén
szerkezeteken végzett elméleti számolások is alátámasztottak [65]. A sávokat az amorf szén
D és G csúcsainak nevezték el.
A grafit és az amorf szenek G csúcsának pozíciója sok esetben eltérĘ. A 3.7. ábrán az
a-C:H és a ta-C rétegek spektrumában a G sáv 1520 és 1550 cm-1-nél található. Az eltolódást
a szerkezet rendezetlenségével és a nagy belsĘ feszültségekkel próbálták magyarázni [66].
Schwan és tsai. [67] azonban kimutatták, hogy a-C:H rétegekben a G sávhoz a grafitos
tartományok mellett kondenzált benzolgyĦrĦk és olefines sp2 láncok C-C nyújtási rezgései is
adnak járulékot. A kondenzált benzolgyĦrĦk lélegzĘ rezgései emellett a D sávhoz is adnak
járulékot [68].
A fentiek alapján elmondható, hogy az amorf szenek Raman spektrumában a D sáv a
szerkezetben található sp2 gyĦrĦk lélegzĘ rezgéseivel, a G csúcs pedig az sp2 szénatomok
nyújtási rezgéseivel azonosítható (3.8. ábra).

3.8. ábra

Az amorf szenek G és D módusainak egységvektorai [36].

A különbözĘ amorf szenek Raman spektrumában a D és G sávok tartományát
általában két Gauss-görbe segítségével bontják összetevĘire. Az amorf szenek szerkezetének
jellemzésére a két sáv paraméterei közül a G sáv pozíciója és félértékszélessége, valamint a D
és G sávok intenzitásaránya bizonyult a legalkalmasabbnak [64,67,69,70].
A mikrokristályos grafit esetében tapasztaltakból kiindulva az amorf szenekre is
feltételezték, hogy a D és a G csúcsok intenzitásának aránya fordítottan arányos a
klasztermérettel. Ezt az amorf szenekre más módszerekkel meghatározott 1-2 nm körüli
klaszterméretekre kapott ID/IG arányok és a rétegen mért Raman spektrumból kapott értékek
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jelentĘs eltérése nem támasztotta alá. Magas hĘmérsékleten elĘállított ta-C-n végzett
kísérletek az intezitásarány növekedését mutatták a klasztermérettel [68,71]. Az ID/IG arány és
a klaszterméret korrelációja amorf szenekben azért meglepĘ, mert a D és G sávok különbözĘ
rezgésekhez rendelhetĘk. Mint korábban láttuk, utóbbihoz a szerkezetben található sp2 gyĦrĦk
és láncok, elĘbbihez pedig csak a gyĦrĦk adnak járulékot. Intenzitásarányuknak ezért inkább a
gyĦrĦkbe rendezĘdött sp2 szénatomok arányát kellene jelllemeznie a szerkezetben található
összes sp2 szénatomhoz képest.
A Raman spektrumok változását az elĘállítás körülményeinek változásával a
plazmaerĘsítéses kémiai gĘzfázisú leválasztással készült a-C:H vékonyrétegekben széles
leválasztási feszültség tartományokban vizsgálták [70,72]. KülönbözĘ feszültségek mellett
metánból készült a-C:H rétegek Raman szórási képeit mutatja a 3.9. ábra. A 3000 cm-1 körüli
széles, kis intenzitású sáv a másodrendĦ szórással azonosítható.

3.9. ábra

KülönbözĘ leválasztási feszültségek mellett készült a-C:H minták Raman
spektrumai [72].

A vizsgálatok azt mutatták, hogy az önfeltöltĘdési feszültség növekedésével a G sáv
pozíciója a kezdeti 1520 cm-1-es értékrĘl a nagyobb hullámszámok felé tolódott és -900 V
fölött elérte az 1580 cm-1-es értéket. Félértékszélessége eközben felére csökkent, a D és G
sávok intenzitásaránya pedig többszörösére nĘtt [70]. Korábban már láthattuk, hogy az a-C:H
rétegek kis ionenergiáknál polimerszerĦ szerkezete a leválasztási feszültség növekedésével
gyémántszerĦvé, majd grafitossá válik. Ez a Raman spektrumok változásában is meglátszik.
A G sáv pozíciója a leválasztási feszültség növekedésével a grafitra jellemzĘ érték felé
közelít. Félértékszélessége eközben csökken jelezvén a szerkezet rendezetlenségének
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csökkenését. Az ID/IG arány növekedése pedig a klaszterméret növekedését jelzi.
A D és G sávok paraméterei a réteg makroszkopikus tulajdonságainak változását is
mutatják [67,70]. A rétegek keménysége és sĦrĦsége arányosnak bizonyult a G sáv
félértékszélességével. Az optikai tilossáv szélességének változása korrelációt mutatott a G sáv
pozíciójával és az ID/IG aránnyal. A hidrogéntartalom növekedésével a G sáv a kisebb
frekvenciák felé tolódott. Az összefüggések azt mutatták, hogy az a-C:H rétegek Raman
spektrumaiból a filmek makroszkopikus tulajdonságaira lehet következtetni.

(a)
3.10. ábra

(b)

ta-C:H réteg Raman szórási képének változása a gerjesztĘ energiával
hĘkezelés elĘtt (a) és után (b) [73].

A 3.10. ábrán gyémántszerĦ a-C:H vékonyréteg különbözĘ gerjesztĘ energiák mellett
felvett Raman spektrumai láthatók. A gerjesztĘ energia csökkenésével a D sáv tartományában
az intenzitás megnövekedése figyelhetĘ meg. Emellett a D és a G sávok helye jelentĘs
mértékben változik a gerjesztĘ energiával, annak csökkenésével a sávok a kisebb
hullámszámok felé tolódnak [74,75]. A 3.10. ábra hĘkezelt ta-C:H vékonyréteg különbözĘ
gerjesztési energiák mellett mért Raman spektrumait is mutatja. Itt a gerjesztĘ energiával a
sávok diszperziója jelentĘs mértékben lecsökkent, a G sáv esetében alig megfigyelhetĘ.
Nézzük elĘbb a G sávot. A ta-C:H mintában a sáv maximuma körülbelül 100 cm-1-et
változott a gerjesztĘ energiával. A hĘkezelés utáni sokkal rendezettebb, grafitos szerkezetben
a diszperzió csak 5 cm-1-t tesz ki. Figyelembe véve, hogy a grafitban a G sáv egyáltalán nem
mutat diszperziót, elmondhatjuk, hogy az amorf szenekben a G sáv diszperziójának mértéke a
szerkezet rendezettségének növekedésével csökken [73]. A G sáv diszperzióját az amorf
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szenekben fĘként az azokban található sp2 láncoknak tulajdonítják, mivel az aromás sp2
szerkezetek C-C nyújtási rezgéseinek kicsi a diszperziója [76].
A D sáv diszperziójának mértéke a szerkezet rendezettségének növekedésével –
ellentétben a G sávnál tapasztaltakkal – nĘ [73]; a diszperziót a grafit D sávjában is
kimutatták [77]. A grafit D csúcsának diszperziója a k = 0,5q feltétel teljesülésével
magyarázható: a gyĦrĦk lélegzĘ módusának Raman szórási hatáskeresztmetszete akkor a
legnagyobb, ha a szórásban résztvevĘ fonon q hullámvektora fele a gerjesztĘ fény k
hullámvektorának [77]. A hullámhossz változása a fény hullámvektorának változását is
jelenti, ezért a k = 0,5q feltétel már más hullámvektorral (és energiával) rendelkezĘ fononra
teljesül, ez pedig a D sáv pozíciójának változásában mutatkozik meg. Az amorf szenekben a
gerjesztĘ frekvencia csökkenésével egyre nagyobb méretĦ klaszterekre teljesül a Raman
rezonancia feltétele (a ʌ elektronok nagyobb delokalizációs hossza miatt a nagyobb méretĦ
klaszter tilossávja kisebb); sp2 gyĦrĦk lélegzĘ módusának frekvenciája pedig csökken a
klaszterméret növekedésével [78].
Az amorf szenek Raman spektrumának felbontását D és G sávokra széleskörĦen
alkalmazzák, mert a két sávból a réteg tulajdonságairól könnyen kapható információ. Számos
kísérleti eredmény utal azonban arra, hogy a Raman spektrum dekompozíciója D és G
csúcsokra nem eléggé pontos, az illesztett görbe nem követi a mért spektrum vonalát
[67,68,79,80,81]. Egyes minták esetében arról is beszámoltak korábban, hogy a
dekompozíció után a kisebb frekvenciáknál található sáv helye alapján nem azonosítható a D
csúccsal [79,81]. A kívánt pontosságot ezekben az esetekben csak három vagy több Gaussgörbével való illesztéssel lehetett elérni, ez azonban új sávok feltételezését tette szükségessé.
Az így kapott csúcsok pozíciója általában az 1100-1300 cm-1 és az 1400-1500 cm-1
tartományokba esik. A megfigyelt sávokat nem sikerült egyértelmĦen hozzárendelni. Az
alacsonyabb hullámszámoknál található csúcsot azonosították már amorf sp3 fázissal és
nanokristályos gyémánttal [67], hexagonális gyémánttal [80] és transz-poliacetilénnel [82] is.
A másik sávot pedig aromás sp2 gyĦrĦkkel [67], sp2 és sp3 hibridizált atomokból álló
szénfázissal [83], és gyémántszerĦ fázissal [81] is. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy az
amorf szenek Raman szórási képében a D és G sávokon felül más csúcsok is találhatók,
amelyek a szerkezet sajátosságairól további információt szolgáltathatnak.
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4. Kísérleti rész
Ez a fejezet a vizsgált minták elĘállításának körülményeit és a mérésekhez használt
eszközöket mutatja be. A hidrogénezett amorf szén vékonyrétegek elĘállításához használt
rádiófrekvenciás kémiai gĘzfázisú leválasztó rendszer és a mintakészítés folyamatának
bemutatását a Raman spektrumok felvételére használt berendezés, valamint a további
vizsgálatokhoz használt eszközök rövid leírása követi.

4.1. A hidrogénezett amorf szén vékonyrétegek elĘállítása
A vizsgált hidrogénezett amorf szén vékonyrétegeket plazmaerĘsítéses kémiai
gĘzfázisú leválasztással (PECVD) állítottam elĘ. Az eljárás lényege, hogy kis nyomáson,
valamilyen szénhidrogén gázt vagy gĘzt plazmakisüléssel bontunk és az ekkor keletkezĘ
nagyenergiájú gyökök és ionok vesznek részt a réteg kialakításában. A bontáshoz váltakozó
feszültséggel kis nyomáson létrehozott plazmát, vagyis hideg plazmát használunk. A módszer
elĘnyei közé tartozik a nagy növekedési sebesség és a plazmafolyamat kézbentarthatósága. A
rétegnövekedést több tényezĘ befolyásolja, úgymint a kiinduló gáz fajtája, nyomása, áramlási
sebessége, a betáplált rádiófrekvenciás teljesítmény, a plazma geometriája és a hordozó
hĘmérséklete. A plazma széles frekvenciatartományban létrehozható, a mi berendezésünk
2,54 MHz-en mĦködik.
A plazmaleválasztáshoz használt reaktorban két különbözĘ méretĦ elektróda található
(4.1. ábra). A rádiófrekvenciás generátort általában kapacitívan kapcsolják a kisebb
elektródára, amelyre a hordozót is erĘsítik, míg a másik elektródát – sokszor a kamra falával
együtt – földelik. A két elektróda között az rf forrás által létrehozott plazma – az elektronok és
az ionok mozgékonysága közötti nagy különbség miatt – lassúbb pozitív ionjai leárnyékolják
az elektródákat. Ez a plazma dióda hatás következtében az elektródák önfeltöltĘdését
eredményezi. Az önfeltöltĘdési feszültség fordítottan arányos az elektródák területével, tehát
a kisebb elektróda negatív feszültségen lesz a nagyobbhoz képest. Az Ei ionenergia és az I
ionáram függ a Vb önfeltöltĘdési feszültségtĘl, utóbbi a W rf teljesítménnyel és a P nyomással
szabályozható [36]:
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A képzĘdĘ réteg tulajdonságait a kiinduló gáz összetétele és szerkezete is befolyásolja.
Ugyanolyan rf teljesítmény mellett a nagyobb tömegĦ benzol molekulaionok energiája kisebb
lesz, mint a metáné vagy az acetiléné, ami különbözĘ szerkezetĦ rétegeket eredményez. A
réteg nagyobb keménységének eléréséhez pl. minimalizálni kell annak hidrogéntartalmát, ami
kis H/C aránnyal rendelkezĘ kiinduló gázzal érhetĘ el, mint pl. az acetilén [36]. A növekedési
sebesség fordítottan arányos a szénhidrogén ionizációs potenciáljával, ami metánra 12,5 eV,
benzolra 9,2 eV, acetilénre pedig 9,3 eV [36].

4.1. ábra

Hidrogénezett amorf szén vékonyrétegek rádiófrekvenciás gĘzfázisú
leválasztással történĘ elĘállítására használt berendezés elvi vázlata. (1: szelep,
2: kondenzátor, 3: szabályozható rf generátor , 4: oszcilloszkóp, 5: meghajtott
elektróda, 6: mintatartó, 7: földelt elektróda, 8: vákuumkamra, 9: nyomás
szabályozó, 10: áramlási sebesség mérĘ, 11: nagyvákuum mérĘ, 12: kisvákuum
mérĘ)

A minták elĘállítása egy 80 mm belsĘ átmérĘjĦ henger alakú, üvegfalú reaktortérben
történt. A kamrában található két, lapos, korong alakú elektróda méretei 50 mm és 75 mm,
egymástól való távolságuk 40 mm. A 2,54 MHz-en mĦködĘ rádiófrekvenciás generátor
kapacitíven kapcsolódik a felsĘ elektródához míg az alsó elektróda földelt. A vékonyrétegek
növekedése a felsĘ elektródához erĘsített hordozóra történik. A reaktortérbe engedett gázok és
gĘzök nyomása és áramlási sebessége is szabályozható.
A leválasztás megkezdése elĘtt a reaktorteret 10-2 Pa nyomásra szívtam le. Ezt
követĘen a vákuumteret a kiinduló szénhidrogén gázzal a kívánt nyomásra töltöttem fel. Az
elektródákra kapcsolt rf tér által begyújtott plazmakisülésben a felsĘ elektróda önfeltöltĘdési
feszültségét a generátor teljesítményének a változtatásával állítottam a kívánt értékre. A
leválasztás során a gáz beáramlási sebességét 10 sccm értéken tartottam valamennyi
leválasztási folyamatban. Hordozónak kristályos Si lapkát használtam.
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4.2. A Raman spektrumok mérésére használt kísérleti berendezés
A Raman méréseket Leica DM/LM mikroszkóppal összekapcsolt Renishaw 1000
típusú Raman spektrométeren végeztem (4.2. ábra), amely a visszaszórt fény detektálását teszi
lehetĘvé. A berendezésben a szórt fény hullámhossz szerinti felbontására nem a hagyományos
kettĘs monokromátor szolgál, hanem egy speciális holografikus szĦrĘ és egy monokromátor
kombinációja. ElĘbbi a gerjesztĘ lézert ±200 cm-1-es környezetével együtt képes kiszĦrni. A
monokromátorban 1200 beosztás/mm-es rács található. Az intenzitás mérésére egy 576*20
pixeles töltéscsatolt detektor (CCD) szolgál, amely elĘtt a fényképezĘgépekéhez hasonló
zárszerkezet található, ezzel szabályozható a mérési idĘ, amelynek hosszát az érzékelĘ
túltelítĘdése korlátozza. Jobb jel/zaj viszony több egymást követĘ mérés összegzésével érhetĘ
el. A spektrométer felbontása a 488 nm-es gerjesztés esetén 2 cm-1, 785 nm-esnél 1 cm-1. A
monokromátor bemenĘ rése a mérések során 15 ȝm szélesre volt állítva.

4.2. ábra

A Renishaw 1000 Raman spektrométer felépítése.

A gerjesztésre egy Ar ion lézer 488 nm-es vonala és egy 785 nm-en mĦködĘ félvezetĘ
lézer szolgált. ElĘbbi teljesítménye 1 W, utóbbié 27 mW, a minta felületét ennek mintegy 1520 %-a éri el. A gerjesztĘ fény intenzitása a berendezésbe épített 50, 25, 10 és 1 %-os
áteresztĘképességĦ szürkeszĦrĘkkel csökkenthetĘ.
Méréseimhez a mikroszkóp objektívlencséi közül általában a legnagyobb, 100-szoros
nagyításút használtam, amely a gerjesztĘ nyalábot 1 ȝm átmérĘjĦre fókuszálja. Ha a lézer a
mintát roncsolta vagy annak felületén látható elváltozást okozott, annak teljesítményét
csökkentettem vagy a nyalábot a minta síkja fölé fókuszáltam.
A spektrométerrel kétféleképpen mérhetĘ Raman spektrum. A statikus üzemmódban

36

egy megadott hullámszám környezetében a detektorra esĘ tartományban mérhetĘ az intenzitás
a rács forgatása nélkül. 488 nm-es gerjesztéskor az így mérhetĘ tartomány 1500 cm-1 körüli
szélességĦ, 785 nm esetén 500 cm-1. A legkisebb mérési idĘ 0,5 s. A pásztázó üzemmódban a
monokromátor által limitált, egyébként bármilyen két hullámszám között mérhetĘ spektrum,
ám ekkor a legkisebb mérési idĘ 10 s.
A Raman spektrométer az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetében
található.

4.3. A további vizsgálatokhoz használt berendezések
Az infravörös spektroszkópia jól használható a hidrogénezett amorf szenekben
található C-C és C-H kötése kimutatására. Az amorf szén vékonyrétegeken végzett infravörös
spektroszkópiai mérések célja a rétegekben található szén- és hidrogénatomok kötési
környezetének feltérképezése volt, elsĘsorban a Raman spektrumokban talált vonalak
hozzárendelésének alátámasztására. Az infravörös transzmissziós spektrumokat egy
mikroszkóppal ellátott Bruker IFS-28 Fourier transzformációs spektrométeren mértem az
MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetében. Háttérként a rétegek leválasztására
használt kristályos szilícium hordozó lapka spektrumát használtam, amit minden méréssorozat
elĘtt újra felvettem. A por mintákat szintén Si hordozóra helyezve mértem.
A plazmában képzĘdött nanorészecskéken a transzmissziós elektronmikroszkópiás
mérések az MTA MĦszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetében található Philips
CM20 típusú transzmissziós elektronmikroszkópon készültek.
A nanorészecskékbĘl képzĘdött vékonyrétegek felületének morfológiája az MTA
Lézerfizikai Kutatócsoportjánál (Szeged) található Dimension 3100 típusú atomi erĘ
mikroszkóppal lett meghatározva.
A

szilíciumtartalmú

gyémántszerĦ

amorf

szén

vékonyrétegek

fotoelektronspektroszkópiai vizsgálata az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetében történt
egy Kratos XSAM 800 típusú spektrométeren.
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5. Eredmények
E fejezetben tárgyalom azokat a kísérleti eredményeket és értelmezésüket, amelyek a
késĘbbiekben megfogalmazásra kerülĘ tézispontok alapjául szolgálnak. ElĘször a
hidrogénezett amorf szén Raman szórásának a vizsgálatával foglalkozom, és utána tárgyalom
az idegen atomok hatását az amorf szén Raman spektrumára. Külön fejezetben írom le a
benzolból és a metánból készült a-C:H vékonyrétegek, valamint az ugyanazon
plazmafolyamatban kivált amorf szén nanoklaszterek és vékonyrétegek Raman szórásának
összevetését.
Az egyes részek tárgyalásánál a Raman szóráson kívül olyan kísérleti eredményeket is
bemutatok, amelyek alátámasztják az egyes szórási sávok hozzárendelését valamilyen
szerkezeti egységhez. Ezek elsĘsorban az infravörös abszorpciós mérések eredményei. Az
atomi erĘ mikroszkópos, továbbá elektrondiffrakciós mérések eredményeit az amorf szén
nanoklaszterekkel foglalkozó fejezetben mutatom be. Általában az egyes fejezetek
felépítésére az a jellemzĘ, hogy elĘször ismertetem a kísérleti eredményeket és ezt követi
azok értelmezése.

5.1. Amorf szén vékonyrétegek Raman spektroszkópiai vizsgálata
A hidrogénezett amorf szén Raman szórására vonatkozó eredményeimet két
alfejezetben ismertetem, nevezetesen a benzolgĘz plazmájából leválasztott vékonyrétegekrĘl
írok elĘször, majd ezt követĘen kerül sor a metán plazmából leválasztott rétegekre. A vizsgált
mintasorozatok egy-egy adott plazmanyomásnál a hordozó önfeltöltési feszültségének a
változtatásával készültek.
5.1.3. Benzolból készült a-C:H minták

A

benzolgĘzbĘl

leválasztott

a-C:H

vékonyrétegek

Raman

szórását

széles

önfeltöltĘdési feszültség- és plazmanyomás tartományban vizsgáltam Raman és infravörös
spektroszkópiai módszerekkel. A kísérleti eredmények nagy száma megkívánja azok
valamilyen rendszerezését. A mintasorozatokon végzett Raman szórási vizsgálatok
eredményeit a gerjesztĘ energia szerint csoportosítva mutatom be. A Raman spektrumokban
talált sávok beazonosításának megkönnyítésére végzett deutériumos szubsztítuciós és
infravörös spektroszkópiai vizsgálatok eredményeit ettĘl elválasztva, külön pontokban
tárgyalom.
38

5.1.1.1. Látható gerjesztéssel mért Raman szórás

Az 5.1. ábrán plazmaerĘsítéses kémiai gĘzfázisú leválasztással benzolgĘzbĘl 8 Pa
nyomáson, különbözĘ önfeltöltĘdési feszültségek mellett elĘállított a-C:H vékonyrétegek
Raman szórási spektrumai láthatók 488 nm-es (2,41 eV) gerjesztésnél. A spektrumok alakja
az irodalomban korábban ismertekhez hasonló [70]. Az 1000-1800 cm-1 közötti tartományban
az amorf szenekre jellemzĘ G sáv 1550 cm-1-nél található, mellette vállként jelenik meg a D
csúcs 1350 cm-1-nél. Az önfeltöltĘdési feszültség növekedésével a D csúcs intenzitásának
megnövekedése és a G sáv helyének eltolódása figyelhetĘ meg. Az eltolódás -300 V alatt a
kisebb, afelett azonban már a nagyobb hullámszámok felé történik. Néhány spektrumban 970
cm-1 körül is megfigyelhetĘ egy széles sáv, ami a hordozóként használt Si egykristály rezgési
módusával azonosítható.
A spektrumokban a D és G csúcsok paramétereit két Gauss-görbével történĘ
illesztéssel határoztam meg. A csúcsok illesztése során kapott maximumhely és
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5.1. ábra

A 488 nm gerjesztéssel mért Raman szórási spektrumok változása a
benzolgĘzbĘl 8 Pa nyomásnál, különbözĘ elĘfeszültségeknél leválasztott a-C:H
mintákra.

félértékszélesség értékeket, valamint intenzitásaik arányát az 5.1. táblázat tartalmazza. A G
sáv helyének kisebb hullámszámok felé tolódását a -300 V feszültségig a sáv kismértékĦ
elkeskenyedése kíséri. A -300 V felett a G csúcs a nagyobb hullámszámok felé tolódik, a
39
félértékszélessége pedig tovább csökken. Kivételt képez a -500 V mellett készült minta, abban
egy széles G sáv figyelhetĘ meg. A D csúcs a leválasztási feszültséggel eltolódik a nagyobb
frekvenciák felé, és kiszélesedik. A -700 V-nál készült rétegben a D sáv maximuma 1405 cm1

, ami jóval nagyobb, mint a grafitban megfigyelt 1360 cm-1-es érték. A D és G sávok

intenzitásaránya a leválasztási feszültséggel növekszik, így -700 V-nál négyszerese a -100 Vos mintára kapott értéknek.

5.1. táblázat

A 5.1. ábrán látható Raman szórási spektrumok felbontása Gauss görbékkel
történĘ illesztéssel.

D csúcs
G csúcs
|USB|,
I /I
Hely, Szélesség, Hely, Szélesség, D G
V
cm-1
cm-1
cm-1
cm-1
100

1344

236

1550

132

0,49

200

1333

239

1539

131

0,44

300

1339

242

1540

134

0,46

500

1384

295

1551

144

0,93

600

1398

284

1572

115

1,99

700

1405

287

1576

106

2,03

A fentinél nagyobb, 18 Pa plazmanyomáson is készítettem mintasorozatot -10 és -700
V közötti feszültségeknél. Azért kellett megnövelni a plazmanyomást, mert a kis önfeltöltési
feszültségeknél a plazmát csak ilyen nyomáson tudtuk begyújtani. A minták Raman szórási
képeit mutatja az 5.2. ábra. A -10 V és -120 V közötti feszültségek mellett leválasztott
rétegeken mért spektrumokban a háttérzaj a lézer gerjesztette fotolumineszcencia jelentĘs
intenzitása miatt ennyire jelentĘs. Látható, hogy a feszültség növekedésével a G sáv pozíciója
elĘbb a kisebb, majd a nagyobb frekvenciák felé tolódik, a D sáv pedig kiszélesedik. A
spektrumok dekomponálásakor kapott paramétereket az 5.2. táblázat tartalmazza.
Az 5.2. táblázatból kiolvasható, hogy a D és G sávok pozíciója -300 V fölött és alatt
eltérĘen viselkedik a leválasztási feszültség növekedésével, -300 V-ig a maximumhely
csökkenése, afölött pedig a növekedése figyelhetĘ meg. Hasonló viselkedést mutat a D sáv
félértékszélessége valamint az ID/IG arány változása is.
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5.2. ábra

A 18 Pa nyomáson elĘállított a-C:H minták 488 nm-es gerjesztésĦ Raman
spektrumainak változása.

5.2. táblázat

Az 5.2. ábrán látható spektrumok felbontása Gauss görbékkel történĘ
illesztéssel.

D csúcs
|USB|,
V
Hely, Szélesség,
cm-1
cm-1
10
1412
288
20
1423
283
80
1370
281
120 1352
274
200 1378
247
300 1318
230
400 1375
281
700 1402
288

G csúcs
I /I
Hely, Szélesség, D G
-1
-1
cm
cm
1590
109
2,06
1597
120
1,15
1582
135
0,98
1561
112
1,00
1557
125
0,56
1535
135
0,40
1546
143
0,71
1583
94
2,47

A különbözĘ plazmanyomáson elĘállított vékonyrétegek G és D sávjai pozíciójának,
félértékszélességének és intenzitásarányának változását mutatják az önfeltöltĘdési feszültség
függvényében az 5.3. és 5.4. ábrák. A plazmaerĘsítéses kémiai gĘzfázisú leválasztással
növesztett a-C:H vékonyrétegek szerkezetét elsĘsorban az ionenergia határozza meg, ami az
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(b)
5.3. ábra

A különbözĘ nyomásokon benzolból elĘállított a-C:H vékonyrétegek Raman
szórásából Gauss görbék illesztésével meghatározott sávok pozíciójának (a) és
félértékszélességének (b) változása az önfeltöltĘdési feszültség függvényében.

önfeltöltĘdési feszültség változtatásával jól szabályozható. A rétegek szerkezetének változása
a feszültséggel jól nyomon követhetĘ a Raman spektrumok változásán is. A G sáv
maximumhelyének eltolódása a nagyobb hullámszámok, a grafit 1575 cm-1-es G csúcsa felé
-300 V fölött a szerkezet grafitosodását mutatja a leválasztási feszültség növekedésével. A G
sáv keskenyedése és a D és G sávok intenzitásarányának folyamatos növekedése az
önfeltöltĘdési feszültséggel ugyancsak a szerkezet rendezettségének növekedését jelzi.
A G csúcs pozíciójának csökkenése a feszültség csökkenésével -300 V alatt azonban
nem folytatódik tovább. Kis feszültségeknél a sáv a nagyobb frekvenciák felé tolódik a
feszültség csökkenésével. Hasonlóan viselkedik az ID/IG arány is ebben a tartományban. A két
paraméter várttól eltérĘ viselkedése arra enged következtetni, hogy a -300 V alatti
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A különbözĘ nyomásokon benzolból elĘállított a-C:H vékonyrétegek Raman
szórásából Gauss görbék illesztésével meghatározott D és G sávok
intenzitásarányának változása az önfeltöltĘdési feszültséggel.

feszültségeknél benzolgĘzbĘl leválasztott rétegek szerkezetének rendezettsége nĘ a feszültség
csökkenésével, ami ellentmond az eddigi tapasztalatoknak [70]. Ugyanakkor a benzolból
készült rétegek korábbi, látható gerjesztéseknél végzett Raman vizsgálataiban a kis feszültség
mellett készült rétegeket csak néhány minta képviselte, mivel a fotolumineszcencia nagy
intenzitása a polimerszerĦ rétegeken általában meggátolta a Raman szórás detektálását.
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A különbözĘ nyomásokon készült a-C:H rétegek 5.1. és 5.2. ábrán látható Raman
spektrumai és a rájuk legjobban illeszkedĘ két Gauss-görbe különbsége.
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A benzolgĘzbĘl készült a-C:H rétegek Raman szórási képeinek értelmezése a
spektrumok D és G sávokra történĘ felbontásán alapszik. A G sáv pozíciója és
félértékszélessége, valamint a D és G sávok intenzitásaránya jól használható paramétereknek
bizonyultak a réteg szerkezetének és tulajdonságainak jellemzésekor. A kísérleti eredmények
kiértékelésekor ugyanakkor kiderült, hogy a spektrumok két Gauss-görbével való illesztése –
különösen a D sáv tartományában – nem elég pontos. Az 5.5. ábra az illesztett Gauss-görbék
és a mért spektrum különbségét mutatja. Látható, hogy az illesztett görbe intenzitása eltér a
mért intenzitástól az 1100-1250 cm-1 közötti, valamint az 1400, 1500 és 1600 cm-1 körüli
tartományokban, melyek intenzitása változik a leválasztási feszültséggel. Az itt megfigyelhetĘ
intenzitástöbblet arra enged következtetni, hogy az 1000-1650 cm-1 közötti tartományban a D
és G sávok mellett további sávok is vannak, amelyekbĘl a kötésszerkezet további
sajátosságaira lehetne következtetni. A sávok paramétereinek meghatározása a spektrumokból
azonban nehéz, mivel a további Gauss görbékkel való dekomponáláskor a szabad paraméterek
száma nagy, ami pontatlanná teszi a dekompozíciót. Mint a következĘkben látni fogjuk, az
infravörös gerjesztésnél mért Raman spektrumokban az extra sávok sokkal jobban
megfigyelhetĘk.
5.1.1.2. Infravörös gerjesztéssel (785 nm) mért Raman spektrumok

A 488 nm hullámhosszal gerjesztett Raman szórási spektrumok analízisébĘl láttuk,
hogy a klasszikusan D szórási csúcsnak nevezett frekvenciatartományban egyrészt extra
sávok figyelhetĘk meg, másrészt e sávok pozíciója a leválasztási paraméter függvényében
eltolódást mutat. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy a G szórási csúcs tartományában csak a nagy
elĘfeszültségeknél készült mintákban figyelhetĘ meg a grafitra jellemzĘ G szórási csúcs, míg
a többi mintában ehhez közeli frekvenciatartományban van szórás. Korábbi vizsgálataink azt
mutatták [84], hogy infravörös gerjesztéssel az elĘzĘekben vázolt frekvenciatartományban a
szórási intenzitás megnĘ. Ezért a Raman szórási kísérleteket 785 nm-es, infravörös
gerjesztésnél is elvégeztük és a várakozásoknak megfelelĘen a spektrumok részletesebb
analízisét tudtuk elvégezni, illetve az atomi kötésszerkezethez történĘ hozzárendelésre több
információt kaptunk.
Az 5.6. ábrán az infravörös (785 nm, 1,58 eV) gerjesztéssel mért Raman szórási
spektrumoknak a változása látható a minta leválasztási feszültségének a függvényében. E
görbék az 5.1. ábrán megadott mintasorra vonatkoznak. Meg szeretném jegyezni, hogy az
azonos paramétereknél készült mintáknál az itt megadott spektrumok tipikusan megfigyelhe-
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A 785 nm gerjesztéssel mért Raman szórási spektrumok változása a benzol
gĘzbĘl 8 Pa nyomásnál, különbözĘ elĘfeszültségeknél leválasztott a-C:H
mintákra.

tĘk. Összevetve az 5.1. és 5.6. ábrán látható spektrumokat lényeges eltérést állapíthatunk meg
mind a szórási spektrumok alakjában, mind pedig az összetevĘ sávok számában. Az összetevĘ
sávok

jól

láthatóak

a

-100

V-os

minta

spektrumában.

Az

1000-1800

cm-1

hullámszámtartományban négy sáv különböztethetĘ meg 1150, 1250, 1410 és 1550 cm-1
körüli maximumokkal. Az önfeltöltĘdési feszültség növekedésével a spektrumokban a
megkülönböztethetĘ csúcsok száma csökken, így a -200 V és -300 V mellett készült minták
spektrumában az 1410 cm-1 körüli maximummal rendelkezĘ széles sáv mellett már csak két,
vállként megjelenĘ csúcs figyelhetĘ meg, a -500 V-os minta spektrumában pedig csak két
csúcs látható. Nagyobb ionenergiáknál készült mintákban a spektrumok alakja újra módosul,
két komponens figyelhetĘ meg bennük 1300 és 1580 cm-1 körüli maximumokkal. A szórási
spektrumokban egy másik sáv is megjelenik 1900 cm-1 körüli maximummal, melynek
intenzitása a feszültség növekedésével csökken.
A spektrumokból kivágtam a 950 cm-1 körüli, a Si hordozó Raman szórásának
tulajdonítható sávot, mivel annak intenzitása – 1,58 eV-os gerjesztésnél a Si-ra teljesülnek a
rezonáns Raman szórás feltételei – jelentĘsen megnövekedett.
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A spektrumokat az 1000-1800 cm-1 közötti tartományban a -100 V-os minta alakjából
kiindulva négy Gauss görbével illesztettem. A csúcsok paramétereit az 5.3. táblázat
tartalmazza, azok változása az önfeltöltĘdési feszültséggel az 5.7. ábrán látható. Az 5.3.
táblázatból kiolvasható, hogy a minták spektrumában egészen -300 V önfeltöltĘdési
feszültségig négy sáv figyelhetĘ meg, azt követĘen az 1121 cm-1-es sáv eltĦnik. A G sáv a
feszültségtĘl függetlenül, végig a grafitra jellemzĘ 1580 cm-1-es érték közelében található, az
egyetlen kivételt a -500 V-nál készült minta jelenti, abban a G sáv 1566 cm-1-re tolódott. A
csúcs félértékszélessége nem változik jelentĘsen a leválasztási feszültséggel, nagyobb eltérés
itt is csak a -500 V-os mintánál tapasztalható.

5.3. táblázat
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Mint azt az irodalmi összefoglalóban láttuk, az amorf szén Raman szórásának
jellemzésére általánosan használt D és G sávok maximumhelye függ a gerjesztĘ lézer
hullámhosszától, vagyis ezek a sávok diszperziót mutatnak, nevezetesen a gerjesztĘ
hullámhossz növekedésével eltolódnak a kisebb frekvenciák felé [74,75]. A grafit Raman
szórásában hasonló jelenség csak a D csúcsnál figyelhetĘ meg [77]. A nagyobb
lézerhullámhosszak irányába, 663 nm-ig kísérletileg meghatározták az amorf szén Raman
szórásában a G és a D csúcsok diszperzióját [36, 73]. Az irodalmi eredmények extrapolációja
alapján a hidrogénezett amorf szénben a D csúcs 1247 cm-1-nél, a G csúcs pedig 1426 cm-1
hullámszámnál várható a 785 nm hullámhosszú gerjesztésnél.
Foglalkozzunk elĘször az 1247 cm-1-es sávval. A nagyobb önfeltöltĘdési
feszültségeknél (500-700 V) készült mintákban ez hasonlóan viselkedik a feszültség
növekedésével, mint ahogyan a D csúcs a 488 nm-nél mért szórási spektrumokban (5.3. és
5.7. ábrák), vagyis a csúcshelyzet eltolódik a nagyobb frekvenciák felé és a félértékszélesség
nĘ. Ez arra utal, hogy a két sáv ugyanazon szerkezeti egységekhez rendelhetĘ. A kis
leválasztási feszültségeknél (100-300 V) készült mintákban az 1247 cm-1-es szórási csúcs
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Az 5.6. ábrán látható Raman spektrumokban található sávok helyének (a) és
félértékszélességének (b) változása az önfeltöltĘdési feszültség függvényében.

eltérĘen viselkedik a leválasztási feszültség növekedésével a 488 nm-es gerjesztéssel mért D
szórási csúcshoz képest. A D sáv maximuma nagyobb frekvenciák felé tolódik és
félértékszélessége nĘ, míg a 785 nm-es gerjesztésnél mért sáv maximuma és
félértékszélessége is csökken a leválasztási feszültség növekedésével.
A 785 nm-es gerjesztéssel mért Raman szórási spektrum szétbontásakor kapott 1426
cm-1-es sáv a maximumhelyek diszperziója alapján megfelelne a 488 nm-es gerjesztésnél mért
Raman szórás G csúcsának. Ez ellen szól azonban, hogy a minták spektrumában egy jól
elkülönülĘ G sáv figyelhetĘ meg 1580 cm-1-nél, melynek pozíciója hasonló a grafit G
sávjához. Az 1426 cm-1 körüli sáv a grafit fonon állapotsĦrĦség eloszlásában az 1450 cm-1
körül látható maximum közelében található, ennek alapján az sp2 szénatomok rezgéseihez
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lehetne hozzárendelni [62]. Az 1450 cm-1 körüli sávot közvetve több amorf szén szerkezet
látható gerjesztéssel mért Raman spektrumában is kimutatták, amikor a két Gauss görbével
való illesztés nem adta vissza az eredeti spektrumot, ezért három Gauss görbével
dekomponálták [67,81]. A sávot ott kondenzált aromás szerkezetek rezgéseivel hozták
összefüggésbe.
A -100 V mellett készült minta spektrumában az 1121 cm-1-nél megjelenĘ sáv az
elĘfeszültség növekedésével -300 V-ig figyelhetĘ csak meg. Az 5.7. ábrán látható, hogy az
önfeltöltĘdési feszültség növekedésével a sáv gyorsan kiszélesedik és -300 V fölött
összemosódik az 1247 cm-1-es csúccsal. Nanokristályos gyémánt Raman spektrumának
jellegzetessége egy 1150 cm-1 körüli csúcs, amely a gerjesztĘ hullámhossz növekedésével a
kisebb frekvenciák felé tolódik [82]. 1,58 eV-os gerjesztés esetén a diszperzió alapján 1050
cm-1 körül várható a pozíciója, ami jóval kisebb az általunk megfigyelt 1121 cm-1-es sáv
maximumánál. Az 1150 cm-1-es csúcsot elĘbb sp3 C-C rezgésekhez rendelték [83], késĘbb
azonban transz-poliacetilénhez hasonló viselkedése miatt sp2 szénláncok C-C rezgéseinek
tulajdonították [82]. Magnetron porlasztással készült ta-C rétegeknél ugyanakkor kimutatták,
hogy az azokban 1180 cm-1 körül megjelenĘ sáv intenzitása nĘ az sp3 tartalom növekedésével
[67]. A csúcsnak az sp3 hibridizációjú szénatomok alkotta szerkezethez való hozzárendelését
látszik alátámasztani az is, hogy azt a kis ionenergiákkal készült rétegek spektrumában lehet
megfigyelni, amikor a rétegek sp3 hibridizációjú széntartalma a legmagasabb.
Az eddig leírtak alapján azt lehet mondani, hogy különbözĘ önfeltöltĘdési
feszültségek mellett benzolból készült mintáknak a 785 nm-es gerjesztéssel felvett Raman
spektrumaiban négy sáv figyelhetĘ meg, amelyek közül az 1580 cm-1 körüli sáv nagy
bizonyossággal a grafit G csúcsával azonosítható, az 1247 cm-1-nél levĘ szórási csúcs pedig
feltételezhetĘen a D sávhoz rendelhetĘ. Az 1000-1700 cm-1 tartományban ugyanakkor két,
1121 és 1426 cm-1-nél található csúcs hozzárendelése kérdéses, csakúgy, mint az 1900 cm-1
körüli csúcs eredete is. Ezek közül az 1900 cm-1-es csúcsnak és az 1121 cm-1-es sávnak az
intenzitása csökken az ionenergia növekedésével. Ez a viselkedés arra utal, hogy azok a kis
önfeltöltĘdési feszültségek mellett készült rétegek jellemzĘ Raman sávjai. Ennek
ellenĘrzéséhez nézzük meg a nagyobb nyomáson készült mintasor Raman szórását, mivel
abban -10 és -100 V közötti feszültségeknél elĘállított rétegek is vannak.
Az 5.8. ábrán a 18 Pa nyomáson -10 V és -700 V közötti önfeltöltĘdési feszültségek
mellett benzolból készült a-C:H minták 785 nm-es gerjesztéssel felvett Raman spektrumai
láthatók. A kis önfeltöltĘdési feszültségnél leválasztott minták spektrumában keskeny sávok
figyelhetĘk meg 1200, 1300, 1450 és 1600 cm-1 hullámszámoknál. Az önfeltöltési feszültség
48

|USB|,V
700
Intenzitás [tetsz.egys.]

400
300
200
120
80
40
20
10
1000

1200

1400

1600

1800

2000

-1

Raman eltolódás [cm ]
5.8. ábra

A 785 nm gerjesztésnél mért Raman szórási spektrum változása az önfeltöltési
feszültséggel a 18 Pa nyomáson, benzol gĘzbĘl leválasztott mintákra.

növekedésével a sávok egyre inkább kiszélesednek és a -120 V-os minta spektrumát az 1110,
1220, 1410 és 1580 cm-1 körüli széles sávok dominálják, hasonlóan a korábban bemutatott
rétegek spektrumához (5.6. ábra). A két ábrán (5.6. és 5.8.)

megadott spektrumok

összevetésébĘl megállapítható, hogy a nagy nyomású sorozatban a -200 V mellett készült
minta hasonlít leginkább az elĘzĘ sorozat -100 V-os rétegéhez, ami a nagyobb plazmanyomás
okozta ionenergia csökkenéssel magyarázható. A spektrumokat az 1000-1800 cm-1 közötti
tartományban Gauss görbékkel való illesztéssel bontottam fel. Az összetevĘ sávok
paramétereit az 5.4. táblázat tartalmazza.
A táblázatból megállapítható, hogy az önfeltöltĘdési feszültség növekedésével a
Raman spektrumban található sávok száma csökken, a -10 V-os mintánál meghatározott nyolc
komponensbĘl a -300 V-os mintában már csak három sáv dekomponálható, amelyek
hasonlóak a 8 Pa nyomásom készült mintákban megfigyeltekhez. A spektrumok alakja -40 és
-120 V önfeltöltĘdési feszültségek között változik meg. Ekkor a keskeny sávokat széles
csúcsok váltják fel a spektrumokban, ami a szerkezetben a rendezetlenség növekedését,
pontosabban az amorf szerkezet kiépülését jelzi. A 8 Pa nyomáson készült sorozatban
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A 5.8. ábrán látható Raman szórási spektrumokban az 1000-1800 cm-1 közötti
szórási tartomány felbontásához használt Gauss-görbék maximumhelyei és
félértékszélességei.
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5.4. táblázat

megfigyelt 1247 és 1426 cm-1-es sávok közelében is ebben az elĘfeszültség tartományban
jelentkezik szórás, mégpedig a -80 és -120 V-os minták spektrumában.
A -10 V önfeltöltĘdési feszültség mellett készült minta 785 nm-el gerjesztett Raman
spektrumában látható keskeny sávok szerkezeti hozzárendelésében alapul szolgálhat a
kiinduló anyagként használt benzol Raman szórása [85]. Az 5.9. ábrán megadtam a minta
Raman szórása mellett a benzol azonos gerjesztéssel felvett Raman spektrumát is. Emellett
ábrázoltam a réteg hordozóról eltávolított részének spektrumát is, hogy a Si Raman szórása ne
fedje el az esetleg megfigyelhetĘ sávokat az a-C:H spektrumában. A benzolgyĦrĦ rezgéseivel
azonosíthatóak a réteg spektrumában látható 1190 és 1607 cm-1-es csúcsok. A benzol egy
másik 1007 cm-1-nél található intenzív vonalát a réteg színképében elfedi a Si 950 cm-1-es
sávja, a hordozóról eltávolított rész spektrumában az már megfigyelhetĘ. A réteg és a benzol
csúcsainak maximumhelyei közötti eltérést az okozza, hogy a rétegben nem különálló benzol

50

molekulák, hanem a szerkezetbe beépült, ahhoz kémiai kötésekkel kapcsolódó benzolgyĦrĦk
vannak. Ezekre a benzolgyĦrĦkre a továbbiakban szubsztituált (helyettesítéses) benzol
elnevezést használom. A helyettesítéses benzol alatt a szerves kémiában olyan benzolgyĦrĦt
értenek, amelyben egy vagy több hidrogénatom helyén más atom vagy atomcsoport
(szubsztituens) található. Az a-C:H rétegben található benzolgyĦrĦk nem különálló
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atomcsoportokhoz, hanem az amorf szén vázhoz kapcsolódnak.
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A kiinduló anyagként szolgáló benzol (a) és a -10 V mellett leválasztott (c)
valamint a hordozóról utólag eltávolított réteg (b) 785 nm-es gerjesztésĦ Raman
spektrumai. A réteg spektrumában 1036 cm-1-nél kisebb hullámszámoknál a
tényleges intenzitás 105 faktorral van csökkentve.

A szubsztitúció megváltoztatja a benzolmolekula szimmetriáját, ezáltal addig nem
látható rezgések válnak Raman aktívvá. Ezekkel azonosíthatók a réteg Raman spektrumában
1037, 1160, 1288 és 1448 cm-1-nél látható sávok [85]. Szubsztituált benzol jelenlétét mutatja
a minta infravörös spektruma is, amit majd késĘbb ismertetek (5.1.1.4. fejezet).
A -10 V-os minta Raman spektrumához az sp3 C-H rezgések is adnak járulékot. A
spektrumban 1382 cm-1-nél megfigyelhetĘ sáv feltehetĘen a -CH3 csoport C-H szimmetrikus
deformációs rezgéseivel azonosítható. A rezgés Raman intenzitása általában alacsony,
ugyanakkor, ha a csoport kettĘs-, vagy hármaskötéssel rendelkezĘ szénatomhoz illetve
benzolgyĦrĦhöz kapcsolódik, intenzitása jelentĘsen megnövekedik [85]. A rezgés
aszimmetrikus párja 1450 cm1-nél [85] átfed a szubsztituált benzol 1448 cm-1-nél található
csúcsával. FeltehetĘen az sp3 CH2 láncok 1300 cm-1-nél található Raman aktív C-H torziós
rezgései [85] is hozzájárulnak a szubsztituált benzollal azonosított 1288 cm-1-es sávhoz. Az
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átfedĘ sávok miatt az 1288 cm-1 és 1448 cm-1-nél található csúcsok félértékszélessége
nagyobb, mint a többi, a szubsztitúciós benzol rezgéseivel azonosított sávé. JelentĘs
mennyiségĦ sp3 CH2 és CH3 csoport jelenlétét mutatja a réteg infravörös spektruma is, amit
majd késĘbb ismertetek (5.1.1.4. alfejezet).
A -10 V-os minta spektrumában két széles sávot is találunk 1599 és 1378 cm-1-nél. Az
1599 cm-1-es sávot pozíciója alapján a G csúccsal azonosíthatjuk. A sávot a minta látható
gerjesztéssel mért Raman spektrumában 1590 cm-1-nél találjuk (5.2. táblázat). A sáv és a
szubsztituált benzol 1607 cm-1-es csúcsának közelsége azt mutatja, hogy a rétegben található
amorf szénben az sp2 szénatomok kötési konfigurációja hasonló a benzolgyĦrĦt alkotó
szénatomokéhoz, ami arra utal, hogy a rétegben az amorf szén szerkezetben az sp2
szénatomok jelentĘs része torzult benzolgyĦrĦk alakjában található.
A Raman szórási spektrumok és szerkezeti hátterük megértéséhez hatékony segítséget
kapunk, ha megnézzük az egyes szórási sávok paramétereinek alakulását az önfeltöltĘdési
feszültség függvényében. Az 5.10. ábra a benzolból készült a-C:H vékonyrétegek Raman
spektrumából dekomponálható sávok pozíciójának és félértékszélességének változását
mutatja az önfeltöltĘdési feszültség függvényében. A -10 V-os mintában található szórási
csúcsok száma a feszültség növekedésével gyorsan csökken, a -700 V-os minta spektrumához
már csak három sáv ad hozzájárulást. A -80 és -120 V között a szubsztituált benzol
szerkezethez rendelhetĘ sávok eltĦnnek a spektrumból. -80 és -120 V között ugyanakkor új,
széles sávok jelennek meg a spektrumokban 1124 és 1411 cm-1-nél. A spektrumok
nagymértékĦ változása a szerkezet jelentĘs átalakulását jelzi -80 V és -120 V leválasztási
feszültségeknél.
-10 V és -120 V között a feszültség növekedésével a G sáv a kisebb hullámszámok felé
tolódik és kiszélesedik (5.10. ábra). A csúcs pozíciójának számottevĘ (34 cm-1-es) változása
az amorf szén szerkezet jelentĘs átalakulását mutatja. A -10 V-os mintában a csúcs 1599 cm-1es pozícióját a szerkezetben található jelentĘs mennyiségĦ torzult benzolgyĦrĦ okozza. -120
V-nál a sávot már 1566 cm-1-nél találjuk, jóval a grafitra jellemzĘ 1580 cm-1-es érték alatt,
ami azt mutatja, hogy a szerkezetben lecsökkent az sp2 gyĦrĦk aránya. A G sáv a minták
látható gerjesztésnél mért Raman spektrumaiban hasonló viselkedést mutat. -120 V fölött a
sáv helye nem változik jelentĘsen a feszültséggel.
A G sávnak ugyanakkor 785 nm-es gerjesztésnél a diszperzió miatt kisebb
hullámszámoknál, 1420 cm-1-nél kellene megjelennie. Ezzel ellentétben a -10 V-os minta
spektrumában azt a látható gerjesztésre kapott pozíciója közelében találjuk. Ugyanezt
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(b)
5.10. ábra

Az 5.8. ábrán látható spektrumok dekomponált sávjainak helye (a) és
félértékszélessége (b) az önfeltöltĘdési feszültség függvényében. Az egyes
sávokat a -10 V-os mintában meghatározott pozíciójuk alapján jelöltem.

tapasztaljuk a nagyobb feszültségek mellett készült minták spektrumaiban is. Ez azt mutatja,
hogy a G sávnak az irodalmi adatokkal ellentétben nincs diszperziója.
A -10 V-os minta spektrumában az 1378 cm-1-es sáv a D sávval azonosítható. A
diszperzió miatt a 488 nm-es gerjesztésnél azt 1412 cm-1-nél találjuk (5.2. táblázat). A
feszültség növekedésével a D sáv a kisebb hullámszámok felé tolódik (5.10. ábra), azonban
eltolódásának mértéke a 488 nm-es és 785 nm-es gerjesztéseknél eltérĘ. Az 5.11. ábra a D sáv
diszperziójának (a kétféle gerjesztésnél kapott értékei különbségének) változását mutatja az
önfeltöltĘdési feszültséggel. Látható, hogy a sáv diszperziója a feszültséggel nĘ, értéke a -10
V-os mintában 34 cm-1, -700 V-nál pedig 172 cm-1.
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5.11. ábra

A D sáv eltolódásának (diszperziójának) függése a leválasztási feszültségtĘl
benzolból készült minták esetén. Az eltolódást megkapjuk, ha a 488 nm-nél
mért csúcshelyzet hullámszámából levonjuk a 785 nm-es gerjesztéssel mért
csúcshelyzet hullámszámát.

Mint azt korábban már láttuk, a D sáv diszperziója a szerkezet rendezetlenségének
növekedésével csökken [73]. Az 5.11. ábra alapján tehát azt mondhatnánk, hogy a
rendezetlenség a kis feszültségeknél készült rétegekben a legnagyobb. A 488 nm-es és 785
nm-es gerjesztésĦ Raman spektrumok eddig elvégzett analízise ugyanakkor azt mutatta, hogy
a rendezetlenség a -300 V-os mintában a legnagyobb, és attól a kisebb és a nagyobb
feszültségek felé haladva is a szerkezet rendezĘdése figyelhetĘ meg. Megállapítható tehát,
hogy a D sáv diszperziója és a szerkezet rendezetlensége között megállapított összefüggés
csak -200 V fölötti feszültségekre teljesül. Kis feszültségeknél a D sáv diszperziója a várttal
ellentétesen viselkedik. Ez az a feszültségtartomány, ahol az amorf szerkezetben a torzult
benzolgyĦrĦket az sp2 láncok váltják fel, feltételezhetjük tehát, hogy a D sáv diszperziójának
anomális viselkedése valamilyen módon összefügg ezzel.
Az amorf szenekben a D sáv diszperzióját a különbözĘ méretĦ klaszterek jelenlétével
magyarázzák [73]. A klaszterek tilossáv szélességét fordítottan arányosnak feltételezik azok
méreteivel. A gerjesztĘ energia növekedésekor a nagyobb tilossávval rendelkezĘ klaszterekre
teljesülnek a rezonancia feltételei. A klaszter mérete ugyanakkor rezgéseinek frekvenciáját is
befolyásolja: a kisebb klaszterek nagyobb frekvenciákon rezegnek, emiatt a gerjesztĘ energia
növekedésével a rezgés frekvenciája a nagyobb hullámszámok felé tolódik.
A diszperzió azonban nem magyarázható csak a klaszterméret eloszlás alapján,
ugyanis egy klaszter tilossávját nem a mérete, hanem azokban a ʌ elektronok delokalizációs
hossza határozza meg. Néhány sp2 szénatomokból álló polimerben ugyancsak megfigyelték a
Raman sávok eltolódását a gerjesztĘ energiával [86 - 89], és azt tapasztalták, hogy azonos
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lánchossz mellett a diszperzió mértéke széles tartományban változott, a ʌ elektronok
delokalizációjának mértékétĘl függĘen. A kis delokalizációs hossz miatt nem tapasztalták a
sávok eltolódását a gerjesztĘ energiával az egymáshoz ı kötésekkel kapcsolódó benzolgyĦrĦk
alkotta polimerben (poli-parafenilén) sem [89]. Ebben a szerkezetben a benzol kötési
konfigurációja miatt a ʌ elektronok a gyĦrĦkön belül delokalizáltak. Az amorf szénben az sp3
mátrixba ágyazódó klaszterekben sp2 hibridizált szénatomok vannak. A ʌ elektronok
delokalizációjának mértékét a klaszterben található atomok kötési konfigurációja határozza
meg.
A kis feszültségeknél készült mintákban a szubsztituált benzolgyĦrĦkön a ʌ elektronok
lokalizáltak, mivel a szubsztitúció során a szénatomhoz ı kötéssel kapcsolódó hidrogén
helyettesítĘdik. A 785 nm-es gerjesztésnél mért Raman spektrumok analízise ezt
alátámasztotta, hiszen a szubsztituált benzollal azonosított sávok pozíciója megegyezett az
irodalomban megadott értékekkel (5.9. ábra).
A D sáv 1412 cm-1-es pozíciója a -10 V-os minta 488 nm-en gerjesztett Raman
spektrumában azt mutatja, hogy abban kisméretĦ klaszterek vannak. A -10 és -200 V között a
feszültség növekedésével a sáv helye a látható gerjesztésnél mért spektrumokban 60 cm-1-t
változik a kisebb hullámszámok felé, ami a klaszterméret jelentĘs megnövekedését mutatja a
szerkezetben. Korábban már láttuk, hogy a feszültség növekedésével a torzult benzolgyĦrĦket
a szerkezetben sp2 láncok váltják fel. A nagyobb klaszterekben tehát a láncok vannak
többségben.
A kis feszültségek mellett készült, szubsztituált benzolgyĦrĦket és azoktól jelentĘs
mértékben nem különbözĘ szerkezeti egységeket tartalmazó szerkezetben a ʌ elektronok
lokalizációja az aromás gyĦrĦk jelenléte miatt nagy. A feszültség növekedésével a
klaszterméret növekedése és a szerkezetben egyre nagyobb arányban jelen levĘ láncok miatt
megnĘ a delokalizációs hossz, ez okozza a D sáv diszperziójának növekedését a feszültséggel
a -10 V és -200 V közötti feszültségtartományban.
A G sáv kiszélesedését a gerjesztĘ hullámhossz növekedésekor azzal magyarázzák,
hogy az ahhoz járulékot adó rezgések diszperziójának mértéke eltérĘ [73]. Ezt a kiszélesedett
sávot figyelhetjük meg például -300 V mellett készült minta spektrumában (5.8. ábra). A -120
V és -200 V közötti feszültségeknél készült minták spektrumában azonban a kiszélesedett sáv
helyett két elkülönülĘ csúcsot látunk, amelyeket az 1411 cm-1-es és a G sávokkal
azonosíthatunk. Elmondható tehát, hogy az amorf szenek infravörös gerjesztésnél mért
Raman spektrumában a G sáv felhasad. Annak két komponense a diszperzióval rendelkezĘ és
azzal nem rendelkezĘ rezgések szórási járulékával azonosítható. A továbbiakban a 785 nm-en
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gerjesztett Raman spektrumokban az 1500 cm-1 fölötti pozícióval rendelkezĘ sávot fogom G
sávnak nevezni.
Az 1411 cm-1-es sáv a -80 V-os minta spektrumában jelenik meg elĘször. Korábban
már láthattuk, ennél a feszültségnél a szerkezetben már jelentĘs az sp2 láncok aránya, a
csúcshoz tehát nagy az sp2 láncok szórási járuléka. Ezt az is alátámasztja, hogy a -700 V-os
grafitos rétegben intenzitása lecsökken. A diszperzióval rendelkezĘ sp2 láncok egyik tipikus
képviselĘje a transz-poliacetilén, amellyel a nanokristályos gyémánt Raman spektrumában
megjelenĘ 1150 és 1450 cm-1-es sávokat azonosították [82]. Az infravörös gerjesztés tehát
lehetĘvé teszi az sp2 láncok kimutatását az amorf szenekben. Látható gerjesztésnél a két
csoport szórási járulékának frekvenciáinak közelsége miatt (457 nm-es gerjesztésnél a transzpoliacetilén C-C módusának frekvenciája 1515 cm-1) azok nem dekomponálhatók.
A -80 V-os minta spektrumában 1124 cm-1-nél megfigyelhetĘ széles sávot transzpoliacetilénnel és különbözĘ sp3 C-C rezgésekkel is azonosították korábban [67,80,82]. Az
sp3 C-C rezgésekhez való hozzárendelés ellen szól, hogy a sáv a -80 V alatti rétegek
spektrumában nem kimutatható, holott azokban is magas az sp3 széntartalom. A csúcs az sp2
láncokkal azonosított 1411 cm.1-es sávhoz hasonlóan a -80 V mellett leválasztott réteg
spektrumában jelenik meg elĘször. A két sáv pozíciója hasonlóan viselkedik a feszültség
növekedésével: -80 V és -120 V között mindkettĘ a nagyobb, -200 V-nál pedig a kisebb
hullámszámok felé tolódik. FeltételezhetĘ tehát, hogy az 1124 cm-1-es sáv az sp2 szénláncok
C-C nyújtási rezgéseivel azonosítható, amelyben C-H deformációs rezgések is részt vesznek.
-300 V fölött az 1124 cm-1-es sáv már nem látható, míg a 1411 cm-1-es továbbra is
megfigyelhetĘ.
Modellszámítások azt mutatták, hogy a transz-poliacetilénben 1100 cm-1 körül
található sáv pontos helyét rövid láncoknál nagymértékben befolyásolja a lánchossz: annak
növekedése a sáv pozícióját a kisebb hullámszámok felé tolja [90]. 5 és 25 szénatomot
tartalmazó láncokban a sáv pozíciójának eltérése 80 cm-1. A transz-poliacetilén másik, 1450
cm-1 körüli sávjának pozíciója ugyanakkor nem függ a lánchossztól. A számítások azt is
kimutatták, hogy a sáv intenzitása a lánchossz növekedésével exponenciálisan nĘ [90]. A
spektrumokban talált 1124 cm-1-es csúcs változását eszerint a láncok hosszának és számának
változása okozza. Mint azt az 5.7. és 5.10. ábrákon megfigyelhetjük, a feszültség
növekedésével a sáv a kisebb frekvenciák felé tolódik, ami az átlagos lánchossz
megnövekedését jelzi a szerkezetben. Ugyanakkor a feszültséggel nĘ a szerkezet grafitos
jellege, ami a láncok arányának csökkenését és az 1124 cm-1-es sáv intenzitásának
csökkenését okozza.
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A benzolból készült a-C:H rétegek infravörös gerjesztésĦ Raman
spektrumaiban megfigyelhetĘ 1900 cm-1-es sáv pozíciójának változása a
leválasztási feszültség függvényében. Az ábra a G sáv pozíciójának változását
is tartalmazza.

5.12. ábra

Eddig nem foglalkoztam a 785 nm-es gerjesztésnél mért spektrumokban 1900 cm-1
körül megfigyelhetĘ sávval. A csúcs intenzitása a feszültség növekedésével elĘbb nĘ, -80 V
után pedig csökkenni kezd (5.8. ábra). Mint korábban láttuk, a feszültség növekedésével a
réteg szerkezete egyre grafitosabbá válik. Csökken az sp3 hibridizációjú szénatomok és a
hidrogén koncentrációja, valamint az sp2 szénláncok aránya. Az 1900 cm-1-nél látható sáv
nagy valószínĦséggel ezek valamelyikével azonosítható. Az 5.12. ábrán a sáv pozíciójának
változását ábrázoltam a G sáv helyének változásával összehasonlítva. Látható, hogy -200 V
alatti feszültségeknél a sáv eltolódása a feszültséggel hasonló a G sáv változásához, ami az
sp2 C-C rezgésekkel való hozzárendelést látszik alátámasztani. A következĘ fejezetben
tárgyalt deuterobenzolos szubsztitúció nem mutatta a sáv eltolódását, ami arra utal, hogy a
rezgésben

résztvevĘ

szénatomokhoz

nem

kapcsolódik

hidrogén.

Ebben

a

2

hullámszámtartományban a három sp szénatomból álló lánc (allén) aszimmetrikus C=C=C
nyújtási rezgései adnak járulékot [85]. Az allén szerkezetében a középsĘ szénatomhoz nem
kapcsolódik hidrogén. Az 1900 cm-1-es sáv tehát feltételezhetĘen az sp2 láncokban található,
hidrogénatomokhoz nem kapcsolódó szénatom és szomszédjai nyújtási rezgéseivel
azonosítható.
5.1.1.3. Deuterobenzolból elĘállított amorf szén vékonyrétegek

A

benzolból

leválasztott

amorf

szén

vékonyrétegekben

megfigyelt

sávok

hozzárendelésének alátámasztására hasonló körülmények között deuterobenzolból is
készítettem vékonyrétegeket és azokat összevetettem a benzolból készült mintákkal.
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A hidrogén deutériummal való helyettesítésekor a Raman spektrumokban a C-H
rezgések frekvenciájának

2 -es faktorral a kisebb hullámszámok felé kell eltolódnia, míg az

olyan C-C rezgések frekvenciája, amelyekben hidrogénhez is kapcsolódó szénatomok
vesznek részt, néhány tíz cm-1-t kell változzon. A hidrogénhez nem kapcsolódó szénatomok
rezgéseinek frekvenciája nem kell változzon.
Az 5.13. ábra a 18 Pa nyomáson, különbözĘ leválasztási feszültségek mellett
deuterobenzolból leválasztott amorf szén (a-C:D) vékonyrétegek 1,58 eV-tal gerjesztett
Raman spektrumait mutatja. A kis feszültség mellett készült minta szórási spektrumában az
1000-1800 cm-1 közötti tartományban négy sávot figyelhetünk meg 1100, 1230, 1400 és 1576
cm-1 körüli maximumokkal. Emellett egy széles sávot láthatunk 1880 cm-1 körüli
maximummal is. A kristályos Si hordozó rezgési módusával azonosítható 950 cm-1 körüli
csúcsra ülve pedig egy keskeny sávot találunk 960 cm-1-es maximumhellyel. A feszültség
növekedésével az 1576 cm-1-es csúcs kiszélesedése és intenzitásának csökkenése, valamint az
1200 cm-1 körüli sáv megnövekedése figyelhetĘ meg. A 960 cm-1-es keskeny sáv a -120 V-nál
készült minta spektrumában már nem észlelhetĘ.

Intenzitás [tetsz. egys.]
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5.13. ábra

18 Pa nyomáson különbözĘ önfeltöltĘdési feszültségek mellett deuterobenzolból készült amorf szén vékonyrétegek Raman szórása 785 nm-es
gerjesztésnél.

A Raman spektrumokat az 1000-1800 cm-1 közötti tartományban Gauss görbék
segítségével dekomponáltam. Az illesztett csúcsok paramétereit az 5.5. táblázat tartalmazza.
A táblázatból kiolvasható, hogy az önfeltöltĘdési feszültség növekedésével a 1094 és
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5.5. táblázat

Az 5.13. ábrán látható Raman spektrumok 1000-1800 cm-1 közötti
tartományának felbontásához használt Gauss görbék maximumhelyei és
félértékszélessége.
|USB|, V
10
80
120
-1
Hely, cm
1094 1095 1087
-1
Szélesség, cm
79
63
84
-1
Hely, cm
1215 1226 1245
-1
Szélesség, cm
129 131 186
-1
Hely, cm
1404 1394 1412
-1
Szélesség, cm
178 141 134
-1
Hely, cm
1579 1571 1556
-1
Szélesség, cm
20
122 126
-1
Hely, cm
1579 1576
-1
Szélesség, cm
92
12
-

1579 cm-1-es sávok a kisebb hullámszámok felé tolódnak, a 1215 cm-1-es ezzel ellentétesen
viselkedik, az 1404 cm-1-es sáv pozíciója pedig elĘbb a kisebb, ezt követĘen pedig a nagyobb
hullámszámok felé tolódik.
A -10 V mellett benzolból és deuterobenzolból készült vékonyrétegek hordozóról
leválasztott részeinek 1,58 eV-os gerjesztésĦ Raman spektrumait ábrázoltam az 5.14. ábrán.

Intenzitás [tetsz.egys.]

Az ábrán megadott Raman szórási spektrumok összevetésébĘl egyrészt azonosítani lehet a
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5.14. ábra A -10 V leválasztási feszültség mellett deuterobenzolból és benzolból készült
vékonyrétegek 1,58 eV gerjesztéssel mért Raman spektrumainak összevetése. A
mérések öntartó amorf szén rétegeken készültek.
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deuterobenzol sávjával egybeesĘ sávokat, másrészt a sávok eltolódásából következtetni lehet
arra, hogy a sáv C-C, vagy C-H rezgésnek tulajdonítható.
Ezen analízis eredményét foglaltam össze a 4.6. táblázatban, amely természetesen csak
a szubsztituált benzol típusú kötésszerkezethez rendelhetĘ Raman szórási sávokat tartalmazza
a -10 V-os mintára. Ugyanott feltüntettem a rezgés típusát is és a deuterobenzolos minta
spektrumában a megfelelĘ sávok frekvenciáit. Az 1450 cm-1-es sávnak 1400 cm-1 körül
kellene megjelennie, azonban ott egy széles sáv maximuma található, emiatt az eltolódott sáv
nem látható. Ugyanez a helyzet az sp3 CH3 csoporttal azonosított 1392 cm-1-es módussal is.
Az a-C:D mintában annak megfeleltethetĘ 984 cm-1-es hullámszámhoz közel van a benzol
nagy intenzitású 960 cm-1-es sávja, amely így elfedi azt. A 960 cm-1-es sáv aszimmetrikus
alakja ugyanakkor valamilyen csúcs jelenlétére utal 980 cm-1 körül. Az a-C:D minta
spektrumában látható 875 cm-1-es sáv szintén C-H rezgésekkel hozható összefüggésbe, az aC:H mintában annak megfelelĘ sáv 1240 cm-1-nél nagyon kis intenzitása miatt nehezen
detektálható. Az ábrán azt is megfigyelhetjük, hogy a rétegben található torzult
benzolgyĦrĦkkel azonosított sáv eltolódásának mértéke a szubsztituált benzol vonalainak
eltolódásához hasonló mértékĦ.

5.6. táblázat

A -10 V mellett készült a-C:H réteg Raman spektrumában a szubsztituált
benzolgyĦrĦs szerkezethez rendelhetĘ sávok pozíciója, a rezgés típusa és az
a-C:D mintában megfigyelhetĘ párjuk.
a-C:H
a-C:D
-1
Pozíció, cm Rezgés típusa Pozíció, cm-1
1007
C-C
960
1037
C-C
1000
1160
C-H
820
1190
C-H
846
1450
C-C
1450*
1607
C-C
1575
* Gyenge váll

A benzolból készült vékonyrétegekben a -120 V önfeltöltĘdési feszültségeknél készült
réteg spektrumában már csak négy sáv volt megfigyelhetĘ, amelyeket az amorf szenek D és G
sávjaival, sp2 láncok (C-C+C-H) valamint a fĘleg sp2 láncokat tartalmazó szerkezeti egységek
C-C rezgéseivel azonosítottunk. A -120 V leválasztási feszültség mellett benzolból és
deuterobenzolból készült mintákban található sávok pozíciójának összehasonlítása (5.4. és
5.5. táblázatok) azt mutatja, hogy a maximumok eltolódása a D és G valamint az 1421 cm-1-es
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sávok esetében 15 cm-1 alatti, míg az 1124 cm-1-es csúcsra annak mértéke 55 cm-1. ElĘbbi
érték a fele a szubsztituált benzol sávjainál a deuterizáció után megfigyelt eltolódásnak (5.6.
táblázat) míg utóbbi csaknem kétszerese annak. A kisebb mértékĦ eltolódás azt mutatja, hogy
a D és G valamint az 1421 cm-1-es sávokhoz már hidrogénhez nem kapcsolódó szénatomok is
adnak járulékot. Az 1124 cm-1-nél jelentkezĘ sáv ezzel ellentétben hidrogénhez kapcsolódó
szénatomok rezgéseivel azonosítható, ami alátámasztja annak hozzárendelését a (C-C+C-H)
rezgésekhez.
5.1.1.4. Infravörös spektroszkópia

A hidrogénezett amorf szén vékonyrétegek atomi kötésszerkezetérĘl az infravörös
spektroszkópia sok információt ad. A benzolból különbözĘ elĘfeszültségeknél készült minták
infravörös transzmissziós spektrumait az 5.15. ábra mutatja. Az önfeltöltĘdési feszültség
növekedésével a rétegek infravörös spektrumaiban is jelentĘs változások figyelhetĘk meg. A
kis ionenergiák mellett képzĘdött minták spektrumában számos keskeny elnyelési sáv

Transzmisszió [tetsz.egys.]
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A 18 Pa nyomáson, különbözĘ elĘfeszültségeknél benzolból készült minták
infravörös transzmissziós spektrumai.
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figyelhetĘ meg a 600-2000 cm-1 közötti tartományban, melyek intenzitása a feszültséggel
csökken, a -200 V mellett készült mintában pedig már alig észlelhetĘek. Hasonló változás
figyelhetĘ meg a 3000-3200 cm-1 közötti tartományban is. A feszültség további
növekedésével a 600-2000 cm-1 közötti tartományban egy széles, alig strukturált sáv alakul ki,
emellett a 3000 cm-1 körüli abszorpciós sávok intenzitása csökken. A színképekben 23302370 cm-1 között megfigyelhetĘ változó intenzitású sáv a levegĘ szén-dioxidjának az
elnyelésével kapcsolatos, mivel az infravörös spektroszkópia méréseket szobalevegĘn
végeztem.
A -10 V-nál készült réteg Raman spektruma azt mutatta, hogy abban jelentĘs
mennyiségĦ szubsztituált benzol található. Ezt a minta infravörös spektruma is alátámasztja.
Abban a 698, 753, 1030, 1075, 1450, 1490, 1605 valamint 3026, 3056 és 3082 cm-1-nél
látható éles vonalak (5.15. ábra) a mono-szubsztituált benzol rezgéseivel azonosíthatók [85].
A sávok intenzitásának csökkenése a leválasztási feszültség növekedésével a szubsztituált
benzol arányának csökkenését mutatja a szerkezetben. Látható az is, hogy a -200 V-os
mintában a benzolgyĦrĦk jelenléte már nem kimutatható.
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5.16. ábra A C-H nyújtási rezgések tartománya az 5.15. ábrán látható transzmissziós
infravörös spektrumokban. Az egyes spektrumok maximális intenzitásukra
vannak normálva.
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Az infravörös spektrumban különbözĘ C-H csoportokhoz rendelhetĘ sávokat is
találunk. Ezeket legkönnyebben a 3000 cm-1 körüli C-H nyújtási rezgések tartományában
analizálhatjuk. A benzolból készült minták 5.15. ábrán látható infravörös transzmissziós
görbéinek 3000 cm-1 körüli tartományát mutatja kinagyítva a 5.16. ábra. A kis feszültségek
mellett készült minták spektrumában jelentĘs a szubsztituált benzol sp2 C-H nyújtási
rezgéseinek járuléka 3026, 3056, 3082 és 3100 cm-1-nél. A benzol molekula spektrumában
3060 cm-1-nél megfigyelhetĘ, C-H nyújtási rezgésekkel azonosítható egyetlen sáv a
szubsztitúció hatására felhasad, emiatt látunk négy sávot a spektrumban [85]. A 2975 cm-1-nél
vállként jelentkezĘ sáv olefines (láncokba rendezĘdött szénatomokhoz kapcsolódó) sp2 C-H
rezgésekkel azonosítható. JelentĘs az sp3 CH3 (2870 és 2960 cm-1) és sp3 CH2 (2860 és 2925
cm-1) és sp3 CH (2920 cm-1) nyújtási módusok [85] intenzitása is. Utóbbi sáv jelenlétét csak a
spektrum második deriváltja mutatja, mivel a csúcs átfedésben van az sp3 CH2 csoport 2925
cm-1-es sávjával.
Az önfeltöltĘdési feszültség növekedésével a szubsztituált benzol sávjainak intenzitása
csökken, a -200 V mellett készült minták spektrumában a vonalak már nem figyelhetĘk meg.
A helyükön vállként megjelenĘ széles, strukturálatlan sáv az olefines sp2 C-H rezgéseknek
tulajdonítható. A sáv a -700 V-os mintában is kimutatható. Az sp3 CHx nyújtási rezgések
tartománya is módosul a feszültséggel: a szerkezetben csökken a termináló sp3 CH3 csoportok
aránya, helyettük inkább a láncokra jellemzĘ sp3 CH2 csoportok maradnak.
A kapott eredmények alapján elmondható, hogy a kisenergiás gerjesztéssel mért
Raman spektrumokból a benzolból elĘállított hidrogénezett amorf szén vékonyrétegek
szerkezetérĘl a látható gerjesztéssel mért Raman szórási képekhez képest több információ
nyerhetĘ. Az amorf szenekre jellemzĘ D és G sávokon felül a spektrumokban további csúcsok
is megfigyelhetĘk. Az 1100 cm-1 körül megfigyelhetĘ sáv sp2 szénláncok C-C + C-H
rezgéseivel azonosítható. Az infravörös gerjesztéssel kapott Raman spektrumokban az
irodalomban eddig egyetlen sávnak tekintett G csúcs felhasadása tapasztalható. A sáv egyik
komponense diszperziót mutat, míg a másik pozíciója nem változik a gerjesztĘ energia
változtatásakor.A diszperziót mutató komponens a nagy delokalizációs hosszal rendelkezĘ,
fĘként sp2 láncokat tartalmazó szerkezeti egységek rezgéseivel hozható összefüggésbe.
Különösen érdekes a Raman spektrum változása az eddig keveset vizsgált, kis leválasztási
feszültségek mellett készült mintákban. Ezekben a rétegekben épen maradt benzolgyĦrĦk
jelenléte mutatható ki, melyek mennyisége a leválasztási feszültség növekedésével csökken.
A benzolgyĦrĦk jelenlétét az infravörös spektroszkópiai mérések is alátámasztották. A
benzolgyĦrĦkben a ʌ elektronok csak a gyĦrĦn belül delokalizáltak, ami a Raman
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spektrumokban sajátosságaiban is megmutatkozik. A kis delokalizációs hossz következtében
a D sáv diszperziójának változása az önfeltöltĘdési feszültséggel a kis ionenergiák mellett
készült mintákban ellentmond az eddigi irodalmi adatoknak. A delokalizációs hossz
növekedése az önfeltöltĘdési feszültséggel a D sáv diszperziójának megnövekedését
eredményezi. Az amorf szén szerkezetben található torzult benzolgyĦrĦk okozzák a kis
feszültségeknél készült mintákban a G sáv magas, 1600 cm-1 körüli pozícióját. Az sp2
hibridizációjú szénatomok alkotta láncok megjelenése a szerkezetben a csúcs pozíciójának
eltolódását okozza a kisebb frekvenciák felé. -300 V fölötti feszültségeknél a G sáv a réteg
grafitos jellegének növekedése miatt a grafitra jellemzĘ érték felé tolódik az önfeltöltĘdési
feszültséggel.
5.1.4. Metánból készült amorf szén vékonyrétegek Raman szórása

Míg a benzolból készült minta kiinduló anyaga gyĦrĦket alkotó sp2 hibridizált
szénatomokból álló molekula, addig a metánban a szénatom sp3 hibridizációjú. Mint azt az
elĘzĘ fejezetben láttuk -100 V alatti önfeltöltĘdési feszültségeknél a benzolgyĦrĦk egy része a
rétegben is megmarad, míg a metánból készült rétegekben ilyen ionenergiáknál hasonló
szerkezeti egységek kialakulásának kicsi a valószínĦsége, így a benzolból és metánból készült
a-C:H vékonyrétegek atomi kötésszerkezete kis önfeltöltési feszültségeknél különbözik,
aminek alapján várható, hogy a Raman szórási spektrumaik is eltérĘek lesznek. Metánból
különbözĘ önfeltöltési feszültségek mellett választottam le mintasorozatokat és megmértem
azok Raman szórási spektrumát. Az eredményeket a következĘkben ismertetem.
Az 5.17. ábrán a különbözĘ önfeltöltĘdési feszültségek mellett metánból elĘállított
a-C:H vékonyrétegek 488 nm-es gerjesztéssel mért Raman spektrumai láthatók. A
spektrumok alakja hasonló az elĘzĘ fejezetben bemutatott, benzolból készült a-C:H
vékonyrétegek Raman szórási képéhez. A G sáv a leválasztási feszültség növekedésével a
nagyobb hullámszámok felé tolódik, így a -30 V-os minta spektrumában 1537 cm-1-nél
látható míg a -600 V-os mintában 1572 cm-1-nél figyelhetĘ meg. Emellett a leválasztási
feszültséggel a D sáv intenzitása is növekszik. A D és G sávok paramétereit két Gaussgörbével való illesztéssel határoztam meg. Az illesztési paramétereket a 5.7. táblázat
tartalmazza, változásuk a feszültséggel pedig az 5.18. ábrán látható. Az ábrákon az adatok
könnyebb összevethetĘsége végett a benzolból készült a-C:H filmek D és G sávjainak
pozícióját is ábrázoltam.
A -30 V feszültség mellett készült a-C:H réteg G sávjának kis hullámszám értéknél,
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Intenzitás [tetsz.egys.]
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5.17. ábra 13 Pa nyomáson különbözĘ önfeltöltési feszültségek mellett metánból készült aC:H vékonyrétegek 488 nm-rel gerjesztett Raman spektrumai.
5.7. táblázat

Az 5.17. ábrán látható Raman színképek felbontására használt Gaussgörbék pozíciója, félértékszélessége valamint intenzitásaránya.
|USB|, Hely, Szélesség, Hely, Szélesség,
ID/IG
V
cm-1
cm-1
cm-1
cm-1
30
1339
255
1537
140
0,51
60
1348
262
1541
145
0,56
100 1350
265
1541
145
0,57
200 1381
277
1552
140
0,85
300 1381
287
1553
139
0,91
600 1399
285
1572
110
1,89

1537 cm-1-nél található pozíciója azt mutatja, hogy a mintában az sp2 hibridizált szénatomok
nem gyĦrĦkbe, hanem inkább láncokba rendezĘdnek. Az 5.18. ábráról leolvasható, hogy a
metánból készült rétegekben a G sáv a feszültség növekedésével mindvégig a nagyobb
frekvenciák felé tolódik, félértékszélessége pedig -100 V fölött azzal folyamatosan csökken.
Ez egyértelmĦen az sp2 hibridizációjú szénatomokat tartalmazó gyĦrĦk arányának
növekedését jelzi a szerkezetben, ami nagy feszültségeknél a kondenzált aromás gyĦrĦket
tartalmazó grafitos szerkezet kialakulásához vezet. A minták D sávja a G sávhoz hasonlóan a
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(b)
5.18. ábra Az 5.17. ábrán látható Raman spektrumok felbontására használt Gauss-görbék
pozíciójának és félértékszélességének változása a leválasztási feszültséggel. Az
(a) ábrán ábrázoltam a benzolból készült minták D és G sávjainak pozícióját is.
nagyobb frekvenciák felé tolódik, a kezdeti 1339 cm-1-es értékrĘl a -600 V-os mintában értéke
1399 cm-1-re emelkedik. Félértékszélessége nĘ -300 V-ig, afelett azonban már alig változik. A
két sáv intenzitásának aránya a feszültséggel nĘ (5.7. táblázat), a -600 V-os mintára kapott
1,89-es ID/IG érték a grafitos szerkezetnek megfelelĘ nagyságú. Elmondható tehát, hogy a
metánból készült a-C:H minták Raman spektrumának változása a leválasztási feszültséggel
tükrözi a szerkezetben végbemenĘ változásokat, melyek során a kis feszültségnél még
jelentĘs mennyiségĦ sp2 láncot tartalmazó szerkezet végül grafitos jellegĦvé válik.
Az 5.18. ábrán összehasonlíthatjuk a metánból készült a-C:H rétegek D és G sávjainak
paramétereit a benzolból készült rétegekével. Látható, hogy a G sáv pozíciójának változása
-300 V-nál kisebb feszültségeknél eltérĘ a kétféle anyagból képzĘdött a-C:H filmekben. Az
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elĘzĘ fejezetben bemutatott infravörös gerjesztésĦ Raman spektroszkópiai mérések azt
mutatták, hogy a -100 V-nál kisebb elĘfeszültségeknél benzolból készült rétegekben
számottevĘ a szerkezetbe beépült, torzult benzolgyĦrĦk aránya. A G sáv eltérĘ viselkedése a
metánból és benzolból készült a-C:H rétegekben utóbbi minták szerkezetében található sp2
hibridizációjú

szénatomokat

tartalmazó

gyĦrĦkkel

hozható

összefüggésbe.

A

kis

feszültségeknél metánból és benzolból kapott minták D sávja valamint az ID/IG arány is
eltérĘen viselkedik.

Intenzitás [tetsz.egys.]

|USB|, V
600
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-1

Raman eltolódás [cm ]
5.19. ábra

13 Pa nyomáson különbözĘ elĘfeszültségek mellett metánból készült a-C:H
vékonyrétegek 785 nm-en gerjesztett Raman spektrumai.

Az elĘzĘ fejezetben már láttuk, hogy az infravörös gerjesztéssel felvett Raman
spektrumok az a-C:H minták szerkezetérĘl több információ szolgáltatnak, mint a látható
gerjesztéssel mértek. Különösen igaz ez a kis feszültségek mellett képzĘdött rétegekre, hiszen
azok Raman szórása látható gerjesztésnél – a fotolumineszcencia nagy intenzitása miatt – nem
mindig mérhetĘ. Az 5.19. ábrán a különbözĘ elĘfeszültségek mellett metánból készült a-C:H
vékonyrétegek 785 nm-en gerjesztett Raman spektrumai láthatók. A -30 V elĘfeszültség
mellett készült minta spektrumában az 1000-1700 cm-1 közötti tartományban egy széles,
alakjából ítélve összetett sáv figyelhetĘ meg 1430 cm-1-es maximummal. Hasonló szórási
képet a -300 és -500 V közötti önfeltöltĘdési feszültségek mellett benzolból készült filmek
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mutattak. Az önfeltöltĘdési feszültség növekedésével a sáv kiszélesedik és a kisebb
hullámszámoknál megnĘ az intenzitása. Maximuma a nagyobb hullámszámok felé tolódik. A
-600 V-nál készült réteg spektrumának alakja ettĘl eltérĘ, intenzitása 1360 cm-1-nél a
legnagyobb. A minta spektrumában 1550 cm-1-nél egy másik csúcs is megfigyelhetĘ.
A spektrumokat négy Gauss-görbe segítségével dekomponáltam hogy részletesebb
információt kapjak a spektrumok alakjának a leválasztási feszültséggel való változására. A
sávok paramétereit a 5.8. táblázat tartalmazza. A sávok pozíciójának és félértékszélességének
változását a feszültséggel az 5.20. ábra mutatja. A benzolból készült minták spektrumaival
való egyszerĦbb összevethetĘség végett az 5.20. ábrán feltüntettem a benzolból leválasztott
vékonyrétegek 785 nm-es gerjesztésĦ spektrumaiban talált sávok pozícióit is. A kis
feszültségeknél készült mintákra a beépült, szubsztituált benzolnak tulajdonítható keskeny
sávokat nem tüntettem fel, mivel ezek a sávok a metánból készült minták spektrumaiban nem
kimutathatók.
5.8. táblázat

A metánból készült a-C:H rétegek 5.19. ábrán látható, 785 nm-en gerjesztett
Raman spektrumainak dekomponálásra használt Gauss-görbék pozíciója és
félértékszélessége.
|USB|, V
30
60
100 200 300 600
-1
Hely, cm
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-1
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60
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30
-1
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-1
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-1
Szélesség, cm
108 120 125 127 130 113

A metánból készült amorf szén vékonyrétegek Raman spektrumában négy széles sáv
figyelhetĘ meg, melyek pozíciója hasonló a benzolból készült rétegekben megfigyelt
csúcsokéhoz. Mint az a benzolból készült a-C:H rétegek Raman szórási képének részletes
elemzésekor kiderült, a négy sáv egyike (1120 cm-1 körüli pozícióval) a szerkezetben levĘ sp2
szénláncok, az 1450 cm-1 körüli a diszperziót mutató, nagy delokalizációs hosszal rendelkezĘ
szerkezeti egységek szórási járulékával, a másik két sáv pedig az amorf szén D és G
csúcsaival azonosítható.
Az sp2 szénláncokhoz rendelhetĘ sáv a -30 V-os minta spektrumában 1105 cm-1-nél
jelenik meg. A feszültség növekedésével a sáv eltolódik a kisebb hullámszámok felé, jelezvén
a láncok hosszának megnövekedését [90]. A csúcs a -600 V-os mintában már nem
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5.20. ábra

(b)
Az 5.19. ábrán látható Raman színképek felbontására használt Gauss-görbék
pozíciójának (a) és félértékszélességének (b) változása a leválasztási
feszültséggel. Az (a) ábrán ábrázoltam a benzolból készült mintákban található
sávok helyét is.

detektálható. A benzolból készült mintákban a sáv nagyobb frekvenciáknál figyelhetĘ meg,
ami rövidebb láncok jelenlétét mutatja azokban a mintákban.
A -30 V-os minta spektrumában 1421 cm-1-nél található sáv pozíciója nem mutat
karakterisztikus változást a minta elĘfeszültségével. A benzolból és metánból készült
mintákban a csúcs pozíciója alig különbözik. Ez arra utal, hogy a sáv pozíciója nem függ a
lánchossztól összhangban a [90] irodalommal. A fĘként grafitos sp2 gyĦrĦket tartalmazó -600
V-os mintában a sáv intenzitása jelentĘs mértékben lecsökkent (5.19. ábra), ugyanakkor
félértékszélessége a feszültséggel alig változott.
A -200 V-nál nagyobb önfeltöltĘdési feszültségeknél a G sáv pozíciója a metánból és
benzolból készült minták spektrumában alig különbözik, 1560 cm-1-rĘl tolódik a grafitra
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jellemzĘ 1574 cm-1-re. -200 V alatt a benzolból készült filmek G sávja a feszültség
csökkenésével jelentĘsebb mértékĦ változást szenved, 1566 cm-1-rĘl 1599 cm-1-re tolódik. A
metánból készült rétegekben a G sáv maximumhelye ugyanakkor csak 4 cm-1-t változik 1561
cm-1-rĘl 1565 cm-1-re. A D sáv viselkedése is hasonló jellegzetességet mutat. -200 V-nál
nagyobb elĘfeszültségeknél a kétféle kiinduló anyagból készült rétegek D sávja nem
különbözik jelentĘs mértékben. -200 V alatt ugyanakkor eltolódásuk a feszültséggel ellentétes
irányú. A metánból készült minták spektrumában a csúcs az ionenergia csökkenésével a
kisebb frekvenciák felé tolódik. Hasonlóan viselkedik a látható fénnyel gerjesztett Raman
spektrumokban is. A kis feszültségek mellett metánból készült a-C:H rétegekben a D sáv nem
mutatja a benzolos mintákban megfigyelt anomális viselkedést kis feszültségeknél.
A metánból készült a-C:H vékonyrétegek Raman spektroszkópiai vizsgálata tehát azt
mutatta, hogy azok szerkezetében kis önfeltöltĘdési feszültségeknél jelentĘs az sp2 láncok
aránya. A leválasztási feszültség növekedésével csökken az sp2 hibridizációjú szénláncok
aránya és erĘsödik a réteg grafitos jellege. A benzolból készült a-C:H minták infravörös
gerjesztéssel mért Raman spektrumaiban kimutatott négy sáv a metánból készült
vékonyrétegek spektrumaiban is megfigyelhetĘ. A benzolból és metánból készült minták
Raman spektrumainak összehasonlítása rávilágít a két mintasorozat eltérĘ evolúciójára a
leválasztási feszültséggel. A metánból készült mintákban a leválasztási feszültség
növekedésével a fĘleg sp2 láncokat tartalmazó szerkezet alakul át grafitossá. Ugyanakkor a
benzolból készült vékonyrétegek szerkezetében a leválasztási feszültség növekedésével az
aromás gyĦrĦket váltják fel az sp2 láncok, és ezt követĘen nĘ a szerkezet grafitos jellege. Az
eltérĘ

viselkedés

a

kis

feszültségeknél

készült

minták

Raman

spektrumainak

különbözĘségében jól nyomon követhetĘ. A -300 V fölötti elĘfeszültségeknél metánból
készült rétegek szerkezete nem tér el jelentĘsen a hasonló körülmények között benzolból
készült filmek szerkezetétĘl.

5.2. Amorf szén nano-részecskék és a belĘlük képzĘdött vékonyrétegek
A kémiai gĘzfázisú leválasztás során a képzĘdĘ rétegek tulajdonságait több paraméter
változtatásával is befolyásolhatók, melyek közül a leggyakrabban használt, jól kézbentartható
paraméterek az rf generátor teljesítményével szabályozható önfeltöltĘdési feszültség, a
nyomás és a kiinduló gáz fajtája. Az elsĘ két paraméter úgy is megválasztható, hogy
úgynevezett „poros” plazma jöjjön létre, ekkor az ionoknak a plazmában történĘ
összekapcsolódásával nagyobb tömegĦ részecskék jöhetnek létre. A „poros” plazma
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kialakulását vékonyrétegek leválasztása során igyekeznek elkerülni, mivel a részecskék
növelik a képzĘdĘ réteg felületének érdességét, továbbá “szennyezik” a reaktorteret.
Poros plazma létrejöttekor a két elektróda között az elektromágneses tér
konfigurációja olyan, hogy a pozitív töltésĦ ionok egy része a negatív töltésĦ felsĘ elektróda
közelében „elektromos csapdába” kerülve lebeg [91]. Az elektromos csapda toroid alakú, az
ionok mozgása abban konvektív folyadék áramlásához hasonlítható. A pozitív töltésĦ
részecskék a toroid síkjára merĘleges zárt pályán mozognak, a felsĘ elektróda közelében
sugárirányban az elektróda széle felé, az elektródától távolabb pedig ellentétes irányba
[92,93]. Az itt eltöltött idĘ alatt az ionok összekapcsolódása, klaszteresedése mehet végbe,
aminek eredményeként nagyméretĦ töltött részecskék keletkeznek. Bizonyos tömeg elérése
után az így képzĘdött részecskék tehetetlensége elég nagy ahhoz, hogy kikerüljenek a
csapdából. Ha ez a plazma belsejében történik, az elektromos tér által felgyorsított ionok a
hordozóba csapódva beépülnek a rétegbe. Ha a plazma szélén hagyják el a csapdát, egy
részük kijuthat a plazmából is és lerakódhat a kamra falára [93]. Mivel a lerakódás a plazmán
kívül történik, ahol a részecskékre nem hatnak jelentĘs erĘk, azok szerkezete csak
kismértékben sérül.
A

„poros”

plazmában

képzĘdĘ

részecskék

és

a

réteg

tulajdonságainak

összehasonlítása újabb ismeretekkel járul hozzá a rétegképzĘdés folyamatának megértéséhez.
Ebben a fejezetben „poros” plazmában képzĘdött nano-részecskék és a belĘlük képzĘdött
rétegek néhány morfológiai és atomi kötésszerkezeti sajátságait hasonlítom össze.
5.2.1. Atomi erĘ mikroszkópos és transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatok

Az a-C:H vékonyrétegek növesztésére a kutatócsoport által használt rádiófrekvenciás
plazmakisülési rendszerben a benzolból 50 Pa nyomáson és (-100 V) – (-200 V) közötti
önfeltöltĘdési feszültség mellett végzett rétegnövesztés során a kamra falára sárga színĦ, por
állagú anyag lerakódása figyelhetĘ meg. Ez egyértelmĦen a „poros” plazma jelenlétére utal
[94]. A vizsgálatokhoz a nanoszemcsékbĘl álló anyagot a reaktor falára erĘsített Si lapkára
gyĦjtöttem.
Az 5.21. ábrán az 50 Pa nyomáson, -100 V és -200 V önfeltöltĘdési feszültségek
mellett képzĘdött részecskék transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) felvételei láthatók.
A mintákat 50-100 nm méretĦ, nagyrészt gömb, illetve ellipszoid alakú klaszterek alkotják,
melyek sokszor egymáshoz kapcsolódva láncokat hoznak létre. Az 5.21. ábrán a
nanoklaszterek tipikus elektrondiffrakciós képe is látható, amely azok szerkezetét amorfnak

71

(a)
(b)
(c)
Benzol plazmában -100 V (a) és -200 V (b) önfeltöltĘdési feszültség mellett
képzĘdött amorf szén nanorészecskék transzmissziós elektronmikroszkópos
felvételei. A nanorészecskék tipikus elektrondiffrakciós képe (c).

5.21. ábra

mutatja. A nanorészecskék gömbszerĦ alakja az összekapcsolódásukkal kialakult láncokban is
megmarad. A részecskék láncokba rendezĘdése arra utal, hogy összekapcsolódásuk még a
plazmában történt; a hordozóra érkezve ugyanis egy részecske többel is érintkezne, ez nem
jellemzĘ a TEM képeken látható mintára. A felvételeken 3-10 nanorészecskét tartalmazó
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Az 5.21. ábrán látható -100 V (a) és -200 V (b) leválasztási feszültség mellett
készült amorf szén nanorészecskék méreteloszlása.
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Képfeldolgozó szoftver segítségével megvizsgáltam a nanorészecskék méreteloszlását.
Ehhez az TEM képeken látható részecskék alakját ellipszisekkel közelítettem, majd
meghatároztam azok méreteit. A összekapcsolódott részecskéknél az ellipsziseket azok
szabad oldalaihoz illesztettem. A kapott méreteloszlásokat a 5.22. ábra mutatja. A különbözĘ
feszültségek mellett készült részecskék méreteloszlásának alakja eltérĘ. Míg a -100 V-os
minta esetében a méreteloszlás aszimmetrikus, addig az a másik mintában az
szimmetrikusnak mutatkozik. A méreteloszlásokat a -100 V-os mintára lognormál, míg a -200
V-os mintára Gauss-görbékkel illesztettem. Az eloszlások maximuma elsĘ esetben 62-70 nm,
a másodikban 98-110 nm volt. A részecskék átlagos méretének eltérése azt mutatja, hogy a
nagyobb önfeltöltĘdési feszültség nagyobb méretĦ nanoszemcsék képzĘdését teszi lehetĘvé.
A kisebb feszültségen képzĘdött részecskék méreteloszlása 50 nm-nél hirtelen levág, ez a
méret feltételezhetĘen a plazmából való kijutáshoz szükséges minimális tömeg határát jelenti.
A -100 V önfeltöltĘdési feszültségnél elĘállított amorf szén nanorészecskékkel párhuzamosan
képzĘdött vékonyréteg felszínének atomi erĘ mikroszkópos (AFM) képét mutatja az 5.23.
ábra
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Az amorf szén nanorészecskékkel szimultán képzĘdött rétegek felszínének atomi
erĘ mikroszkópos képei (a), azok háromdimenziós ábrázolása (b) valamint egy
tipikus felületi profilja (c). A felsĘ sor ábrái a -100 V, az alsó sor a -200 V
mellett képzĘdött rétegeken készültek.
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figyelhetĘk meg, melyek felületén – mint az az AFM kép részletes vizsgálatából kiderül –
további, kisebb méretĦ egységek találhatók. Az 5.23. ábrán bemutatott profilon is jól látszik,
hogy a felületen kisebb, 100-200 nm körüli szélességĦ és 10-20 nm magasságú szemcsék
találhatók, melyek laterális mérete a nanorészecskék méretéhez hasonló.
A nanorészecskék nagy méreteik miatt becsapódásuk után nem tudnak mélyen
behatolni a rétegbe, feltehetĘen csak beágyazódnak abba. Az így beágyazódott részecskék
jelennek meg az AFM képen a profilban látott kis, 10-20 nm-es magasságú csúcsok
formájában. A rétegnövekedésben nemcsak a nanorészecskék, hanem a plazmában található,
az elektromos csapdába nem került kisméretĦ ionok is részt vesznek. Ezek folyamatosan
bombázzák a réteg felszínét, az általuk felszakított kötések újrarendezĘdése megváltoztatja a
szerkezetet. A jelentĘs felületi érdesség ugyanakkor azt mutatja, a becsapódó ionok roncsoló
hatása nem jelentĘs.
A -200 V önfeltöltĘdési feszültség mellett készült minta felületének AFM felvételén
(5.23. ábra) látható, hogy annak felületi érdessége kisebb, mint a -100 V-os mintáé. Ez
feltehetĘen a rétegbe csapódó ionok megnövekedett energiájának a következménye. A
egydimenziós profilon a kisméretĦ, 100-150 nm széles és 50-100 nm magas egységek száma
nagyobb, mint a másik réteg felületén. Ugyanakkor a szerkezet különbözĘ léptékĦ építĘkövei
itt is felismerhetĘk.
Az AFM mérések azt mutatják, hogy a rétegek különbözĘ mérettartományba esĘ
szerkezeti egységek alkotják. A plazmában a kisméretĦ ionokból kialakuló nanorészecskék a
rétegben nagyobb, 1 mikron körüli méretĦ szerkezeti egységekbe rendezĘdnek. Ugyanakkor a
felületen a nanorészecskékhez hasonló méretekkel rendelkezĘ építĘkövek is kimutathatók.

5.2.2. Az atomi kötésszerkezet vizsgálata Raman szórással és infravörös transzmisszióval

A -100 V önfeltöltĘdési feszültség mellett elĘállított amorf szén nano-részecskék és
vele párhuzamosan készült a-C:H vékonyréteg 785 nm-es gerjesztésnél felvett Raman szórási
spektrumait mutatja az 5.24. ábra. A vékonyréteg és a nanoklaszterek spektruma jelentĘsen
különbözik. A nanorészecskék spektrumában éles, rendezett szerkezetekre utaló vonalak
találhatók, míg a réteg spektrumában széles sávok láthatók.
A nanorészecskék spektrumában található intenzív vonalak (1003, 1030, és 1604 cm-1)
a monoszubsztituált benzol rezgési módusaival azonosíthatók. Kisebb intenzitású, szintén a
benzolra jellemzĘ sávok figyelhetĘk meg a spektrumokban 620, 1161, 1190, 1288 és 1450
cm-1-nél. Az 1380 cm-1-nél látható szélesebb sáv a benzolgyĦrĦkhöz illetve olefines
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Intenzitás [tetsz.egys.]
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Az 50 Pa nyomáson -100 V önfeltöltĘdési feszültség mellett készült amorf szén
nanorészecskék és az ugyanakkor képzĘdött a-C:H réteg 785 nm-es
gerjesztéssel felvett Raman spektrumai.

láncokhoz kapcsolódó sp3 CH3 metilcsoport aszimmetrikus CH deformációs rezgéseivel
azonosítható. Ennek szimmetrikus párja 1450 cm-1-nél átfed a benzol 1450 cm-1-es sávjával.
A fenti vonalak háttereként az 1100-1800 cm-1 közötti tartományban egy széles, összetett sáv
is látható, melynek jelenléte a szerkezet rendezetlenségével függ össze. Abban a G sáv
pozíciója 1600 cm-1 körül a szerkezetben található torzult benzolgyĦrĦk C-C nyújtási
rezgéseivel azonosítható. A nanorészecskék kötésszerkezete hasonló az elĘzĘ fejezetben
bemutatott, kis feszültségeknél benzolból leválasztott a-C:H rétegekéhez.
A nanorészecskékkel párhuzamosan képzĘdött a-C:H réteg Raman szórási
spektrumában az 1000-1800 cm-1 közötti tartományban az amorf szenekre jellemzĘ széles
sávok találhatók. Az 1569 cm-1-es és 1201 cm-1-es sávok az sp2 gyĦrĦkhöz rendelhetĘ G és D
csúcsoknak felelnek meg, míg 1083 és 1402 cm-1-nél az sp2 láncok adnak szórási járulékot. A
Raman spektrumok alapján elmondható, hogy az a-C:H rétegekben jelentĘs az sp2 láncok
aránya. A 1083 cm-1-es sáv kis frekvenciája és nagy intenzitása hosszú szénláncok jelenlétére
enged következetni a szerkezetben. Az 1900 cm-1 körüli csúcs nagy intenzitása olyan
láncokban rendezĘdött sp2 hibridizációjú szénatomok jelenlétét mutatja, amelyekhez nem
kapcsolódik hidrogén.
A vékonyréteg és nanoklaszterek kötésszerkezetének most bemutatott jelentĘs
eltérését nem mutatta azok 488 nm-en gerjesztett Raman szórási spektruma (5.25. ábra),
amely mindkét anyagban amorf szén szerkezetet mutat. A G sáv nagyobb hullámszáma a
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Az 50 Pa nyomáson -100 V önfeltöltĘdési feszültség mellett készült amorf szén
nanorészecskék és az ugyanakkor képzĘdött a-C:H réteg 488 nm-es
gerjesztéssel felvett Raman spektrumai.

nanorészecskék spektrumában (1547 cm-1) a rétegéhez (1541 cm-1) képest, valamint a
nagyobb ID/IG arány (0,82 és 0,38) a részecskék szerkezetét ugyanakkor rendezettebbnek
mutatja a réteghez képest.
A két minta szerkezetének különbözĘségét infravörös transzmissziós spektrumaik is

Transzmisszió [tetsz. egys.]

alátámasztják (5.26. ábra). Azok összehasonlításából kiderül, hogy a nanorészecskékre

nanorészecskék
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5.26. ábra

A -100 V önfeltöltĘdési feszültség mellett készült amorf szén nanorészecskék és
a-C:H rétegek infravörös transzmissziós spektrumai.
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jellemzĘ éles sávok intenzitása a réteg spektrumában jelentĘsen lecsökkent és a sávok
kiszélesedtek. A nanorészecskék spektrumában a 600-2000 cm-1 közötti tartományban látható
keskeny abszorpciós sávok a szerkezetbe beépült benzolgyĦrĦk rezgéseihez rendelhetĘk. A
réteg színképet a CH nyújtási rezgések tartományában az sp3 -CH3 és -CH2 csoportokra
jellemzĘ sávok dominálják. Az intenzív 2975 cm-1-es sáv olefines sp2 láncok jelenlétét
mutatja a szerkezetben. sp C-H csoportok rezgéseivel azonosítható a mindkét mintában 3300
cm-1-nél látható sáv, de az sp -CŁC- nyújtási rezgések 2110 cm-1-es csúcsa csak a réteg
spektrumában figyelhetĘ meg. Az 1710 cm-1-es sávok nagy intenzitása úgy a nanorészecskék,
mint a réteg spektrumában oxigén beépülését mutatja a szerkezetbe.
A nanorészecskék és az a-C:H réteg szerkezete közötti különbségek legfĘbb oka az
eltérĘ képzĘdési módjukban keresendĘ. A nanorészecskék a plazma elektromos csapdájában
mikrogravitációs körülmények között növekedtek. A benzolmolekulák egy része a plazmában
az ütközések során szétdarabolódott, belĘlük különbözĘ szén- illetve szénhidrogén ionok és
gyökök képzĘdtek, melyek közül az elektromos csapdába levĘk összekapcsolódtak,
létrehozva nanorészecskéket. A benzolmolekulák egy másik részét ugyanakkor az ütközések
csak kismértékben, róluk egy-egy hidrogént leszakítva roncsolták. Az elektromos csapdában
ezek ugyancsak beépültek a nanorészecskék szerkezetébe. A réteg képzĘdésében a
nanorészecskék mellet olyan ionok vesznek részt, amilyenek a nanorészecskéket is alkotják.
Ugyanakkor azok számottevĘ roncsolódása megy végbe, amikor az elektromos tér által
felgyorsítva a hordozóba, illetve a növekvĘ réteg felületébe csapódnak. Szerkezetük további
módosulását okozza a rétegbe ezután csapódó ionok folyamatos bombázása is. E folyamatok
a szerkezet növekvĘ rendezetlenségét eredményezik, ami jól látszik mind a Raman szórási
sávok, mind pedig az infravörös elnyelési sávok kiszélesedésében.
Megvizsgáltam, hagy a nagyobb leválasztási feszültség mennyire változtatja meg a
réteg illetve a nanorészecskék szerkezetét. Az 5.27. ábrán -100 és -200 V önfeltöltĘdési
feszültségek mellett készült amorf szén nanorészecskék és az ugyanakkor képzĘdött a-C:H
rétegek 785 nm-el gerjesztett Raman spektrumai láthatók. A nanorészecskék spektruma a
nagyobb önfeltöltĘdési feszültség hatására sem módosult jelentĘsen. A nagyobb feszültségnél
készült réteg spektruma azonban megváltozott. Az 1083 cm-1-es sáv a nagyobb frekvenciák
felé tolódott, ami az sp2 láncok hosszának csökkenését jelzi. Az sp2 láncok nagyobb arányát
mutatja a szerkezetben a sáv megnövekedett intenzitása is. Ezt az 1403 cm-1-es sáv nagyobb
intenzitása is alátámasztja. A G sáv kiszélesedése pedig a rendezetlenség növekedését mutatja
a szerkezetben.
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5.27. ábra

-100 V és -200 V önfeltöltĘdési feszültség mellett készült amorf szén nanorészecskék (a) és a-C:H rétegek (b) 785 nm-es gerjesztéssel felvett Raman
spektrumai.

A nagyobb leválasztási feszültség nem okozott számottevĘ változásokat a plazmában
képzĘdött nanorészecskék szerkezetében, a réteg szerkezetét ugyanakkor megváltoztatta. A
nagyobb ionenergiák következtében megnĘtt a szerkezet rendezetlensége. A feszültséggel
megnĘtt az sp2 láncok aránya, csökkent azonban a láncok hossza.
A kapott eredmények azt mutatják, hogy a „poros” plazmában képzĘdĘ
nanorészecskék

és

a

belĘlük

képzĘdĘ

vékonyrétegek

szerkezete

különbözik.

A

78

nanorészecskékben még -200 V önfeltöltĘdési feszültségnél is vannak épen maradt
benzolgyĦrĦk, amelyek jelenléte a rétegben már nem kimutatható. Az önfeltöltĘdési
feszültség növekedésével a nanorészecskék átlagos mérete megnĘ, szerkezetük ugyanakkor
nem változik jelentĘs mértékben. A nagyobb leválasztási feszültség ugyanakkor
rendezetlenebb réteget eredményez.

5.3. Idegen atomokat tartalmazó amorf szén vékonyrétegek Raman szórása
A gyémántszerĦ amorf szén vékonyrétegek számos, az alkalmazás szempontjából
rendkívül elĘnyös tulajdonsága mellett van néhány sajátsága, amely kedvezĘtlenül hat a
különbözĘ alkalmazásoknál. Ezek a jelentĘs belsĘ feszültség, a súrlódási együttható
növekedése a páratartalommal [95] és a kis hĘtĦrĘ képesség [96]. Ezen tulajdonságok
befolyásolásának egyik módja idegen atomok – nitrogén, szilícium, réz [97 - 100 ] – beépítése
98

99

az amorf szén szerkezetbe. Idegen atomok beépítésével azonban nemcsak a réteg tribológiai
tulajdonságai javíthatók. A DLC rétegek ötvözhetĘk más anyagokkal, ami bizonyos
követelményeknek

jobban

megfelelĘ

mechanikai

tulajdonságokat

eredményez;

az

elektronikában alkalmazott kvarc egyik alternatívája lehet az oxigént és szilíciumot
tartalmazó amorf szén, amelyben a SiO2 jó dielektromos tulajdonságai a gyémántszerĦ amorf
szén mechanikai tulajdonságaival kombinálódnak [101,102]. Az idegen atomok beépülési
tulajdonságainak, kötési módjának megismerése alapvetĘ, hogy összefüggést lehessen találni
a vékonyréteg tulajdonságai és a réteg szerkezeti sajátságai között. Az itt bemutatásra kerülĘ
eredmények a szilíciumot, valamint szilíciumot és oxigént tartalmazó DLC vékonyrétegekre
vonatkoznak. A gyémántszerĦ amorf szén (DLC), a szilíciumtartalmú, amorf szén (DLC-Si)
továbbá az oxigént és szilíciumot is tartalmazó amorf szén vékonyrétegek (DLC-Si-O)
rádiófrekvenciás plazmanyalábban bontott metánból, tetrametilszilánból (TMS, Si(CH3)4) és
hexametildisziloxánból (HMDSO, (CH3)3SiOSi(CH3)3) azonos elĘállítási paraméterek mellett
készültek az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetében. E minták Raman szórásának
vizsgálatát OTKA kutatási együttmĦködés keretében mi végeztük.
A minták fotoelektronspektroszkópiával meghatározott kémiai összetételét tartalmazza
az 5.9. táblázat. A táblázatban szereplĘ két adatsor a minta felületén argonmarás elĘtt, és
argonmaratás után mért összetételt mutatja. A rétegek szobalevegĘn voltak tárolva ez
magyarázza a jelentĘs oxigéntartalmat a DLC és a DLC-Si mintákban. Az argonionokkal
végzett maratás után az oxigénszennyezĘdés a felületen jelentĘsen lecsökkent. A DLC-Si és a
DLC-Si-O mintákban a C/Si arányok kisebbek, mint a kiinduló anyagokban (4 a TMS és 3 a
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A gyémántszerĦ amorf szén, szilíciumot valamint szilíciumot és oxigént
tartalmazó a-C:H vékonyrétegek fotoelektronspektroszkópia segítségével
meghatározott kémia összetétele.
C,
Si,
O,
Minta
C / Si
O / Si
at %
at %
at %
DLC
92.6
7.4
DLC-Si
67.9
18.2
13.9
3.7
0.8
DLC-Si-O
54.4
24.3
21.3
2.1
0.9
DLC & Ar+
99.1
0.9
DLC-Si & Ar+
75.3
20.3
4.4
3.7
0.2
DLC-Si-O & Ar+
58.8
23.2
18.0
2.5
0.8

5.9. táblázat

HMDSO esetében), az O/Si arány ugyanakkor nagyobb annál (0,5 a HMDSO-ban).
A C, Si és O atomok kötési környezetének XPS vizsgálata azt mutatta, hogy a Si
atomok kötési környezete a DLC-Si és DLC-Si-O mintákban eltérĘ. A DLC-Si rétegben a Si
atomok a tetrametilszilánhoz hasonlóan fĘként sp3 hibridizált szénatomokhoz kapcsolódnak,

Intenzitás [tetsz.egys.]

míg a DLC-Si-O rétegben a C-Si-O-Si-C egységek a dominánsak.
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5.28. ábra

GyémántszerĦ amorf szén, szilíciumot tartalmazó amorf szén, továbbá
szilíciumot és oxigént tartalmazó amorf szén vékonyrétegek Raman
spektrumai. A gerjesztés 488 nm-en történt.
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Mint az korábban bebizonyosodott a Raman szórás vizsgálatakor, a gerjesztĘ
hullámhossz változtatásával az amorf szén vékonyrétegek szerkezetérĘl további információ
nyerhetĘ, ezért az idegen atomokat tartalmazó a-C:H vékonyrétegek Raman szórását is két
különbözĘ hullámhosszú lézer gerjesztéssel mértem. Mivel a két méréssel kapott eredmények
kiegészítik egymást, így elĘször a spektrumokat mutatom be, azután térek rá az
értelmezésükre. A vékonyrétegek 488 nm-es gerjesztéssel felvett Raman spektrumait mutatja
az 5.28. ábra. A DLC réteg spektrumában az 1000-1700 cm-1 közötti tartományban látható
széles sáv az amorf szenekre jellemzĘ, a G sávval azonosítható maximuma 1535 cm-1-nél
található, a D sáv kisebb frekvenciákon vállként jelenik meg. A szilícium tartalmú
vékonyréteg szórási spektrumában a széles sáv maximuma 1480 cm-1-re tolódott, a D sáv
intenzitása pedig lecsökkent. Az oxigént és szilíciumot is tartalmazó amorf szén rétegek
Raman spektruma hasonló a DLC-Si rétegekéhez.
A DLC minta 785 nm-es gerjesztésnél felvett Raman spektruma (5.29. ábra) hasonló
az elĘzĘ fejezetben már tárgyalt 300-500 V elĘfeszültség tartományban leválasztott a-C:H
rétegéhez. Az 1000-1700 cm-1 közötti széles sáv maximuma 1440 cm-1 körül található. A

DLC-Si-O

Intenzitás [tetsz.egys.]
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5.29. ábra

GyémántszerĦ amorf szén, szilíciumot tartalmazó amorf szén, továbbá
szilíciumot és oxigént tartalmazó amorf szén vékonyrétegek Raman
spektrumai. A gerjesztés 785 nm-en történt.
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szilíciumot tartalmazó réteg szórási spektrumának maximuma – hasonlóan a 488 nm-es
gerjesztésnél megfigyelthez – a kisebb hullámszámok felé tolódott, és emellett a sáv alakja is
megváltozott, aminek következtében láthatóvá váltak az összetevĘ sávok. A DLC-Si-O minta
spektruma jelentĘsebb változást mutat, 1400 cm-1-es sáv mellett megjelent két elkülönülĘ sáv
1100 és 1570 cm-1-nél, valamint egy vállként látható komponens 1240 cm-1-nél.
A szórási spektrumokat Gauss görbék segítségével bontottam komponenseikre. Két
Gauss görbe nem volt elég pontos a spektrumok felbontásához, ezért a DLC réteg esetében
három, a DLC-Si és DLC-Si-O rétegekben pedig négy görbét illesztettem mindkét gerjesztés
esetén. Az illesztések paramétereit az 5.10. és 5.11. táblázatok tartalmazzák.

5.10. táblázat

Az 5.28. ábrán látható 488 nm gerjesztéssel mért Raman szórási spektrumok
felbontására használt Gauss görbék paraméterei.
Minta
DLC
DLC-Si
DLC-Si-O
-1
Hely, cm
1191
1173
1170
-1
Szélesség, cm
88
169,7
212
-1
Hely, cm
1384
1365
1370
-1
Szélesség, cm
281
179
177
-1
Hely, cm
1481,9
1478
-1
Szélesség, cm
134
134
-1
Hely, cm
1547
1569
1570
-1
Szélesség, cm
140
93
89

5.11. táblázat

Az 5.29. ábrán látható, 785 nm-en gerjesztett Raman szórási spektrum
felbontására használt Gauss görbék paraméterei.
Minta
DLC
DLC-Si
DLC-Si-O
-1
Hely, cm
1140
1125
1123
-1
Szélesség, cm
117
76
88
-1
Hely, cm
1275
1227
1240
-1
Szélesség, cm
216
135
95
-1
Hely, cm
1452
1405
1399
-1
Szélesség, cm
171
175
149
-1
Hely, cm
1569
1560
1577
-1
Szélesség, cm
105
98
96

A DLC minta spektrumában a 488 nm-es gerjesztésnél az 1547 cm-1-nél található sáv
az amorf szén Raman szórásának G sávjával azonosítható. A sáv pozíciója kisebb
frekvenciáknál van, mint a grafitra jellemzĘ 1575 cm-1-es érték, ami arra utal, hogy a rétegben
nagy az sp2 láncok aránya. A szilíciumot is tartalmazó vékonyréteg spektrumában 1482 cm-1-
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nél lévĘ sáv pozíciója megegyezik az irodalomban közölt értékekkel. Ezt a sávot az amorf
szenekre jellemzĘ G sávval azonosítják [103 - 105 ], amelynek frekvenciája - az irodalmi
104

104

adatok szerint – a nehezebb Si atomok beépülése miatt tolódik a kisebb hullámszámok felé.
A DLC- Si minta spektrumában az eltolódás mértéke egyezik a Si koncentrációból
mások által meghatározott értékkel [104]. Az általam végzett dekompozíció ugyanakkor 1568
cm-1-nél is mutat egy sávot, amelynek pozíciója megegyezik az amorf szén G sávjának a
pozíciójával. Jelenléte a spektrumban azt mutatja, hogy a szerkezetben szilícium atomokat
nem tartalmazó sp2 klaszterek is vannak, ezek adják a szórási járulékot 1568 cm-1-nél. A sáv
pozíciójából arra következtettem, hogy ezekben a klaszterekben nagy az sp2 gyĦrĦk aránya.
A szilícium tartalmú amorf szén vékonyrétegekben az amorf szenekre jellemzĘ G
sávról korábban nem számoltak be, feltehetĘen azért, mert a sáv jelenlétét csak a
dekompozíció mutatja, a spektrum nagyon széles eloszlásából és strukturálatlan jellegébĘl az
nem következik. A dekompozíció szolgáltatta eredmény helyességét, az amorf szenekre
jellemzĘ G sáv meglétét a DLC-Si mintában a réteg 785 nm-es gerjesztéssel mért Raman
spektruma egyértelmĦen igazolja (5.29. ábra).
Kis gerjesztĘ energiáknál a diszperziót nem mutató láncok és a gyĦrĦk szórási
járulékának frekvenciája különválik a diszperzióval rendelkezĘ, fĘleg láncokkal azonosítható
szerkezeti egységek szórási járulékától. A DLC rétegben az 1452 cm-1-es intenzív sáv az sp2
láncok jelenlétét mutatja. A Si atomok beépülése a szerkezetbe az 1405 cm-1-nél látható sáv
megjelenését okozza. Az eltolódás mértéke azonban eltér a 488 nm-es gerjesztésnél tapasztalt
eltolódástól. A Si atomokat nem tartalmazó sp2 klaszterek járuléka 1560 cm-1-nél jelentkezik,
ez a sáv – a másik gerjesztésnél tapasztaltaktól eltérĘen – nem tolódott el a nagyobb
hullámszámok felé.
A kétféle gerjesztésnél mért szórási spektrumok eltérĘ viselkedését a Si atomok
beépülése után az nagy delokalizációs hosszal rendelkezĘ szerkezeti egységek szórási járuléka
okozza. A 785 nm-en gerjesztett Raman szórásban a Si atomok okozta 1401 cm-1-es sáv – a
széles sávok pozíciójának közelsége miatt – nem választható el az 1452 cm-1-es sávtól. Utóbbi
sáv a nehezebb atomok okozta tényleges eltolódást csökkenti, a szilíciumot nem tartalmazó
klaszterek szórási járulékának pozícióját pedig a kisebb frekvenciák felé tolja.
Az oxigén megjelenésével a szerkezetben megváltozik a Si atomok kötési környezete.
Mint azt az XPS mérések igazolták, a szilícium a szén helyett az oxigénnel való kötéseket
preferálja. Ez a Raman spektrumban is nyomon követhetĘ. A Si atomok okozta sáveltolódás
488 nm-el gerjesztett spektrumban a 15 %-os Si tartalom növekedés ellenére csak 3 cm-1-t
tesz ki, és a sáv intenzitásnövekedése sem számottevĘ. A 785 nm-es gerjesztésnél mért
83

Raman szórásban az eltolódás szintén nem számottevĘ, a sáv intenzitása pedig csökkent.
Különösen érdekes az 1900 cm-1-es sáv intenzitásának megnövekedése, ami hidrogénhez nem
kapcsolódó, láncokat alkotó sp2 hibridizációjú szénatomok nagy számára utal a szerkezetben.
A G sáv ugyanakkor a nagyobb hullámszámok felé tolódott és megnĘtt az intenzitása, ami az
sp2 gyĦrĦk arányának megnövekedését is mutatja az idegen atomokat nem tartalmazó
klaszterekben.
A 488 nm-es hullámhosszal gerjesztett spektrumban 1384 cm-1-nél látható D sáv a
diszperzió miatt a 785 nm-es spektrumban 1275 cm-1-nél jelentkezik. A szilícium
beépülésével intenzitása nagymértékben lecsökken – hasonlóan a G sávhoz – az sp2
koncentráció csökkenése miatt. A DLC-Si-O rétegben intenzitásának további csökkenése
figyelhetĘ meg, annak ellenére, hogy a G csúcs jelentĘs mértékĦ intenzitásnövekedése az sp2
gyĦrĦk számának növekedését mutatja. Az D sáv intenzitásának a csökkenése feltehetĘen a
rendezetlenség mértékének megváltozása okozza a szerkezetben [68].
A DLC minta 488 nm-en gerjesztett szórási spektrumában megfigyelhetĘ 1191 cm-1-es
sáv az sp2 hibridizált szénláncok rezgési módusaihoz rendelhetĘ. Az 1140 cm-1-nél található
pozíciója a 785 nm-es gerjesztésnél a sáv diszperziójának az eredménye. Elméleti számolások
azt mutatták, hogy a poliacetilén ebben a tartományban található rezgési módusának
frekvenciája több tíz cm-1-et csökkenhet a lánchossz növekedésével, intenzitása pedig azzal
exponenciálisan nĘ [90]. A DLC-Si és DLC-Si-O rétegekben a csúcs pozíciója 20 cm-1-el a
kisebb hullámszámok felé tolódott és megnĘtt az intenzitása, ami ezekben a rétegekben a
hosszabb sp2 láncok nagyobb arányát mutatja a DLC mintához képest.
A kapott eredmények alapján elmondható, hogy az eddigi elképzelésekkel ellentétben
a Si atomok beépülése az amorf szén szerkezetbe nem egyenletes. A Raman spektrumok
részletes analízise azt mutatja, hogy a DLC-Si rétegben vannak olyan sp2 klaszterek, amelyek
nem tartalmaznak Si atomokat. Ezen klaszterek sp2 C-C nyújtási rezgéseinek szórási járuléka
az amorf szén G sávjának hullámszámtartományában, 1569 cm-1-nél található. A sáv pozíciója
alapján elmondható, hogy ezekben a klaszterekben nagyobb a gyĦrĦkbe rendezĘdött sp2
hibridizációjú szénatomok aránya, mint a DLC mintában. A DLC-Si-O réteg Raman
spektruma azt mutatja, hogy az oxigénatomok jelenléte tovább növeli az idegen atomokat
nem tartalmazó, kondenzált aromás gyĦrĦket tartalmazó sp2 klaszterek arányát.
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6. Összefoglalás
A doktori munkám során a következĘ új eredményeket értem el:

1. A benzolgĘz rádiófrekvenciás plazmabontásával, kis önfeltöltĘdési feszültségek (|USB| <
200 V) mellett elĘállított amorf szén vékonyrétegek Raman szórását 488 nm és 785 nm
gerjesztĘ hullámhosszaknál megmérve, kísérletileg igazoltam a D Raman szórási sáv
anomális viselkedését ezekben a mintákban. Az anomáliát az sp2 hibridizációjú
szénatomok ʌ kötéseihez tartozó elektronállapotok lokalizációjával magyaráztam [106].
2. Benzolból

és

vékonyrétegek

metánból

rádiófrekvenciás

488

hullámhosszal

nm

plazmabontással
gerjesztett

készült

Raman

amorf

szórási

szén

spektrumait

összehasonlítva megmutattam, hogy a |USB| < 300 V elĘfeszültségeknél növesztett
mintasorokban az általánosan G sávnak nevezett Raman szórási csúcs eltérĘen viselkedik
az elĘfeszültség csökkenésével. Ezt a kétféle mintasorban a G szórási csúcs különbözĘ
szerkezeti eredetével magyaráztam [106,107].
3. 488 nm és 785 nm gerjesztĘ hullámhosszakkal megmérve a benzolból és metánból széles
önfeltöltĘdési feszültség tartományban elĘállított amorf szén vékonyréteg sorozatok
Raman szórási spektrumát megállapítottam, hogy az 1500-1600 cm-1 hullámszám
tartományban megfigyelhetĘ, az irodalomban G sávnak nevezett széles szórási sáv
összetett. A gerjesztĘ hullámhossz növekedésével az egyik összetevĘ maximumhelye
diszperziót mutat, míg a másik szórási sáv pozíciója nem változik. A diszperziót nem
mutató szórási járulékot azok az sp2 hibridizációjú szénatomokat tartalmazó láncok és
gyĦrĦk adják, amelyeken belül kicsi a ʌ elektronállapotok delokalizációs hossza [106].
4. A 785 nm hullámhosszú lézeres gerjesztéssel mért Raman szórási spektrum segítségével
kísérletileg igazoltam, hogy a benzol plazmában keletkezĘ nanoklaszterek még -200 V
önfeltöltĘdési

feszültségnél

is

tartalmaznak

benzolgyĦrĦket.

A

nanoklaszterek

képzĘdésével párhuzamosan leválasztott vékonyrétegeknek a 785 nm gerjesztéssel mért
Raman spektrumából megállapítottam, hogy a rétegbe beépült nanoklaszterek szerkezete
jelentĘsen módosult, a benzolgyĦrĦk felszakadtak és nĘtt a rendezetlenség mértéke
[108,109].
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5. A szilícium tartalmú gyémántszerĦ amorf szén vékonyrétegek 488 nm és 785 nm
gerjesztésekkel mért Raman szórási spektrumai alapján kimutattam, hogy a szilícium
egyrészt helyettesíti a szénatomokat az sp2 kötéseket tartalmazó klaszterekben, másrészt
elĘsegíti a szilíciumot nem tartalmazó, kondenzált aromás gyĦrĦk keletkezését. Az oxigént
és szilíciumot is tartalmazó gyémántszerĦ szén vékonyrétegek Raman szórási
spektrumainak vizsgálatával igazoltam, hogy a szerkezetbe beépült oxigén ugyancsak a
kondenzált aromás gyĦrĦk kialakulásához járul hozzá [110].
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