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BEVEZETÉS, CÉLKIT ZÉS

Bevezetés, célkit zés

A nagynyomású nátrium (HPS: High Pressure Sodium) kisül lámpák gyártása 40 évvel 

ezel tt vált lehet vé, amikor kifejlesztették a lámpa meghatározó fontosságú alkatrészét, a 

kisülési csövet. A 10000 Pa-nál nagyobb üzemi nyomás és magas h mérséklet (2500 ºC), 

valamint a nátriumg z agresszív tulajdonsága miatt a kisülési csövet kizárólag speciális 

kerámiából készítik. A hosszú élettartamú, er s fényáramú lámpák felhasználása régebben 

csak kültéri világításokra korlátozódott, de ma már egyre szélesebb körben, beltéri

megvilágításra is alkalmazzák.

A HPS lámpákban a fényt váltóáramú ívkisülés hozza létre, amely a két elektród között

keletkezik. A kis elektromos er tér és magas üzemelési h mérséklet miatt az elektronok 

szinte kizárólag termikus emisszió útján keletkeznek. A katódok felületét ún. elektron 

emissziós anyaggal vonják be, hogy csökkentsék az elektron kilépési munkáját a tiszta 

féméhez képest, s így el segítsék, hogy a fényáram már alacsonyabb h mérsékleten is

megfelel  legyen. A katód alapanyaga leggyakrabban W. Az emissziós anyagok 

sztöchiometrikus arányban összekevert alkáli földfém-karbonátból (BaCO3, CaCO3),

ritkaföldfém-oxidból (pl. Y2O3 és Sc2O3) és volfrám-oxidból (WO3) állnak el , magas

h mérséklet , szilárd fázisú reakció (szinterelés) útján. A lámpák magas h mérséklet

m ködése során a katód és az emissziós anyag reakciójából Ba szabadul fel, s a W felületen a 

kilépési munka csökkentéséért felel s Ba (BaO) film alakul ki. 

A Ba-O kett s monoréteg kilépési munka csökkent  hatásának, valamint a Ba

diffúziójának vizsgálata a 70-es évek végét l kezd d en rendkívül sok kutatás tárgyát

képezi. Sokat vitatott kérdés például, hogy a m köd  katódok felületén folytonos 

monoréteges vagy szigetes Ba borítottság alakul-e ki. A pórusos szerkezet  katódok Ba

utánpótlásának kémiai mechanizmusa, és a Ba-alkáli földfém-O, illetve Ba-ritkaföldfém-O

rendszerek fázisállapotainak a kutatását kilencvenes években született publikációiból 

ismerhetjük. A fizika és kémiai folyamatok megismerése azonban a magas h mérséklet miatt

még a mai napig is nehézségekbe ütközik, és egyre kifinomultabb eszközök használatát 

igénylik.

Az elektronok volfrám felületb l való kilépési munkája ( ) a lámpák egyik

legmeghatározóbb paramétere, mivel a Richardson-Dushman egyenlet alapján a kibocsátott 

árams r séget közvetlenül befolyásolja. Így e paraméter ismerete, vizsgálata 
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BEVEZETÉS, CÉLKIT ZÉS

modellmintákon, katódokon, valamint csökkentése – pl. új emissziós anyagok el állításával – 

els dleges a lámpák szempontjából.

A vonatkozó szakirodalom áttekintését és rendszerezését követ  kísérleti munka során, 

W lemezeken végzett kísérletekkel modelleztem a katódok felületén lejátszódó folyamatokat

Az iparban alkalmazott emissziós anyagok (Ba2CaWO6 és Ba3Y2WO9) W felületre történ

izzítása során kialakuló rétegszerkezetet XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) és AES 

(Auger Electron Spectroscopy) módszerek alkalmazásával kíséreltem meg felderíteni. Az 

elemösszetétel mérése mellett a kilépési munka változásának vizsgálatára is volt 

lehet ségem. A minták vákuumtérben való f tésével a Ba diffúzió h mérsékletfüggését,

valamint a Ba kötésállapotát is tanulmányoztam.

Az emissziós anyagok fizikai és kémiai tulajdonságainak összehasonlítása után HPS

lámpák katódcsúcsainak elemösszetételét és kilépési munkáját vizsgáltam az izzítási

h mérséklet és a lámpa élettartamának függvényében. A Kelvin-szonda mintatartójának

átalakításával a lámpákból kiszerelt katódok kilépési munkájának gyors rutinszer ,

technológiai ellen rzésre alkalmas mérését kívántam megvalósítani. A felületanalitikai és

WFS (Work Function Spectroscopy) módszerek egymást kiegészít  alkalmazásával a 

katódcsúcsok elemösszetételének és kilépési munkájának együttes mérését valósítottam meg. 

A Sc-ot és Y-ot is tartalmazó emissziós anyagok el állításával kilépési munka

csökkenést el segít  anyagokat igyekeztem el állítani, kiaknázva a Sc irodalomból ismert

kedvez  tulajdonságát. Az újonnan el állított emissziós anyagokat úgy kíséreltem meg

el állítani, hogy a Ba3Y2WO9 - Ba3Sc2WO9 sorozatba tartozzanak, vagyis összegképletüket a 

Ba3YxSc2-xWO3 jellemezze (0 <= x <= 2). Az XRD (X-Ray Diffraction) és TEM

(Transmission Electron Microscopy, Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) és Selected

Area Electron Diffraction (SAED)) módszerek együttes, egymást kiegészít  alkalmazásával 

a kiindulási alapanyagok (BaCO3, WO3, Sc2O3 és Y2O3) többféle arányában végzett 

szinterelése során létrejött kristályszerkezetet és összetételt kíséreltem meg azonosítani. 

Célkit zéseim közé tartozott az újonnan el állított emissziós anyagok alkalmazása 

HPS lámpákban, valamint a kritikus paraméterek (kilépési munka, fényáram,

gyújtóképesség) mérése és összehasonlítása a jelenleg az iparban alkalmazott emissziós

anyagokéval.

A doktori munka a Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a General 

Electric Consumer & Industrial (Tungsram) közötti együttm ködés keretében valósult meg.
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A Lánchíd megvilágítása GE lámpákkal
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I.   IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ

I. Irodalmi összefoglaló

I.2 A nagynyomású nátriumlámpa felépítése és a benne zajló fizikai folyamatok 

A nátrium lámpák fénykeltési közege a nátrium és a higany g ze. M ködésének

alapját a nátrium g zben, az elektródok között létrejöv  elektromos kisülés (gázkisülés) adja.

A gázkisülés olyan folyamat, amely során valamely gázon elektromos áram halad keresztül, s 

ez fénysugárzást idéz el . Normál nyomáson a rendkívül gyakori ütközések miatt csak igen 

nagy térer sség tudná a töltéshordozókat (elektronokat és pozitív gázionokat) határozott

irányba mozgatni, ezért a kisülést az esetek többségében ritkított gázokban, – a légkörinél egy 

nagyságrenddel kisebb nyomáson (100 mbar) – indítják be [Borsányi, 1997; Budó, 1972]. 

Az elektródok között kialakult elektromos er tér hatására a katódokból kilép

elektronok mozgási energiát nyernek, Na atomokkal ütközve azokat gerjesztik, s ennek 

eredményeként a Na D-vonalára (589,0 nm és 589,6 nm) jellemz  hullámhosszúságú, sárga 

fényt sugároznak. Kisnyomású kisül lámpákban a D rezonanciavonalak szolgáltatják a 

kisugárzott fényteljesítmény 85 %-át, mert a ritka gáztérben nagy az atomok szabad úthossza, 

és a fékezési- és rekombinációs sugárzás járuléka elenyész . Ha a nyomást növeljük a 

nagynyomású lámpákban alkalmazott értékekig (10-15 x 104 Pa), a gázatomok közötti 

kölcsönhatások egyre nagyobb hangsúlyt kapnak, a rezonanciavonalak önabszorpciója 

megn , a spektrumvonalak kiszélesednek. A kisnyomású lámpa fénysugárzási spektruma az 

I.1. ábrán, míg a nagynyomású lámpáé az I.2. ábrán látható. 

I.1.ábra Kisnyomású gázkisül

lámpák fénysugárzási

spektruma

I.2.ábra Nagynyomású gázkisül

lámpák fénysugárzási

spektruma

A higany kis mértékben vesz részt a fénykeltésben, jelenléte a lámpákban mégis

nélkülözhetetlen, hozzájárul a kisülés villamos paramétereinek a kívánt értékre történ
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I.   IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ

beállításához. Ahhoz, hogy a megfelel  paramétereket pusztán a nátrium g znyomásával

lehessen beállítani, olyan nagy g znyomásra lenne szükség, amely az alkalmazható kisül cs

anyag h t r  képessége mellett elérhetetlen; másrészt a nátrium ilyen nagy g znyomása a 

fényhasznosítás rovására menne.

A HPS lámpák váltóárammal m ködnek: az elektródok a periódus egyik felében 

anódként (anód fázis), míg a másikban katódként (katód fázis) üzemelnek. A katódból 

elektronok, illetve az ionbombázás hatására ionok jutnak a plazmába de Groot, 1986 . A

lámpák begyújtásakor (melegedésekor) az ionok gyorsításának – ami a kisülési cs  növekv

feszültségének eredménye – és bombázásának hatására az elektróda annyira felmelegszik,

hogy termikus emisszió indul meg. Ebb l adódóan az ilyen típusú katódokat termikus

katódoknak is nevezik. Ahhoz, hogy az ívkisülés folyamatosan fennmaradjon, gondoskodni 

kell az elektronok állandó utánpótlásáról, ugyanis az elektronok a térer sség hatására az anód 

felé haladnak, s azon át távoznak a kisülésb l. A kisül lámpákban az elektronoknak az 

anódon át „elfolyó” áramát a szabad elektronokat létrehozó „forrás”, a katód folyamatosan

pótolja Debreczeni, 1985 .

A távozó elektronok gyakran ütköznek az útjukba kerül  gázatomokkal. Ezek az 

ütközések nemcsak energiát vonnak el az elektronoktól, hanem haladási irányuktól is eltérítik 

ket. Így az anód felé vezet , cikkcakkos kerül kkel tarkított útjuk tényleges hossza néhány 

százszor akkora, mintha akadálytalanul mozognának Debreczeni, 1985 .

A HPS lámpa felépítését és a kerámia cs  belsejét a I.3. ábra mutatja. 

    Monolit vég

2

1 4 3

4

6 5

1. lámpafej, 2. üvegbúra, 3. Nb árambevezet , 4. Al2O3 kisülési cs

5. kerámiadugó, 6. W katód és emissziós anyag

I.3.ábra Az ún. monolit típusú nátriumlámpa felépítése (GE gyártmányú emelt fényáramú (XO)

lámpa)
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I.   IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ

A kerámiacs  két végén foglalnak helyet a spirális szerkezet  katódok. A spirális 

kialakítás célja a katód menetei közé felviend  emissziós anyag rögzítése. Az emissziós

anyag a katódból kilép  elektronok kilépési munkáját csökkenti. A kilépési munka fizikai és 

gyakorlati jelent ségét az I.2.1 fejezetben részletesen ismertetem.

A katód alapanyagával szemben támasztott f  követelmény, hogy olvadáspontja a

lámpák üzemelési h mérséklete, pontosabban a katód m ködési h mérséklete (kb. 2000 °C )

felett legyen. Ezt a feltételt a Mo és W is maradéktalanul teljesíti (TopMo = 2600 °C, TopW = 

3400 °C), de leggyakrabban – kedvez bb ára és könnyebb megmunkálhatósága miatt – az 

utóbbit alkalmazzák. A katódgyártás alapanyaga az ammónium-paravolframát, melyb l több 

m veleten keresztül fémport, majd különböz  adalékanyagok hozzáadása után W huzalt 

állítanak el . A huzalt volfrám botra két sorban egymás fölé tekercselik, így alakítva ki a

spirális szerkezetet Borsányi, 1997 . Ezután oldószerben tisztítják, szárítják, és izzítják. Az 

ekkor teljesen tiszta és oxidmentes katódot vonják be az emissziós anyaggal (vagy más

néven: emix, emitter).

Az emissziós anyagot alkoholos szuszpenzió formájában viszik fel a katód felületére, 

majd izzításnak vetik alá: 1000 °C-ig vákuumban, 1600 °C-ig argon véd gázban h kezelik,

1650 °C-on argon véd gázban 15 percig h ntartják. Végezetül a katódokat argon véd gázban

szobah mérsékletre h tik. A magas h mérséklet  folyamat során a katód és az emissziós

anyag reakciójából Ba szabadul fel, s a W felületen Ba (BaO) film alakul ki az alábbi bruttó 

reakció szerint (Ba2CaWO6: a HPS lámpákban jelenleg alkalmazott emix):

2 Ba2CaWO6 + W = 3 (Ba1/3Ca2/3)WO4 + 3 Ba (1)

I.2.1 A kilépési munka fizikai jelent sége és az azt befolyásoló tényez k

A HPS lámpák kis elektromos er tere és magas üzemelési h mérséklete miatt az

elektronok szinte kizárólag termikus emisszió útján keletkeznek. A kilépési munka ( )

jelent sége a termikus emisszió árams r ség (i) befolyásolásában rejlik, a Richardson-

Dushman egyenlet alapján [Krahl-Urban, 1977]: 

kTeATi 2
(2)
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I.   IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ahol i az árams r ség (A/cm2), A az emissziós (Richardson) paraméter (A/cm2K2) (tiszta 

fémek esetén A értéke általában 60 A/cm2K2 nagyságrendbe esik, míg az emitterrel bevont 

felületeknél 1-2 nagyságrenddel kisebb Modinos, 1984; Neumann, 1987 ), T K-ben mért

h mérséklet,  a kilépési munka (eV) és k (8,617*10-5 eV/K) a Boltzmann állandó. A 

kilépési munka a Fermi-szint és a vákuumszint közötti energiakülönbséggel definiálható, és 

azt az energiát jelenti, amit átlagosan be kell fektetni ahhoz, hogy az elektront a felületi kötött 

állapotból a végtelen távoli pontba, szabad elektron állapotba juttassuk. 

A (2) egyenlet alapján, ha a kilépési munkát csökkentjük, akkor ugyanazon 

h mérsékleten nagyobb árams r séget kapunk, vagyis a katód alacsonyabb h mérsékleten is

ugyanazt a fényáramot biztosítja. Így az üzemelési h mérséklet csökkenthet , ami az 

emissziós anyag és a W katód párolgására is jótékony hatással van. 

Az emissziós anyag a katódból kilép  elektronok  kilépési munkáját csökkenti a 

potenciálgát csökkentése révén Waymouth, 1982; de Groot, 1986 , vagyis el segíti, hogy a 

negatív töltéssel rendelkez  részecskék kisebb energiával legyenek képesek a fém 

elhagyására, mintha tiszta fémb l lépnének ki.
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I.   IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ

Az I.1. táblázat tiszta, illetve oxidos W fémfelületen, valamint W-on létrehozott Ba és

BaO felületi rétegen a kilépési munka értékek és az irodalmi források összefoglalását adja. 

1.1.táblázat  Kilépési munka értékek W, oxidált W, Ba/W és BaO/W felületeken

Felület Kilépési munka Irodalom

W 4,52 eV [Dushman, 1930]

W 4,58 eV (300-2000 K) [Ahearn, 1933]

W 4,55 eV [Rittner, 1957; Greaves, 1968]

W 4,4 eV [Predew, 1981]

W 4,54 0,06 eV (1950 K) [Kawano, 1999]

Oxid monoréteg/W 9,1 eV [Fomenko, 1966; Schlager, 2000]

O/W 6,3 eV [LeGressus, 1981]

WO3 5,67 eV [Vida, 2001]

Ba 2
1  monoréteg /W

1,7 eV [Jennison, 2004]

Ba 4
1  monoréteg /W

1,7 eV [Jennison, 2004]

Ba monoréteg/W 2,15 eV [Rittner, 1957]

Ba monoréteg/W (m köd  impregnált

katód felülete)

2,00 ± 0,05 eV (727 °C) [Forman, 1976; Forman, 1979]

BaO monoréteg/W 2,30 ± 0,05 eV (727 °C) [Forman, 1976; Forman, 1979]

BaO monoréteg/W 1,7 eV [Jennison, 2004]

BaO monoréteg/W

Ba-O fémkomplex/W

2,0 eV (1177 °C) [Bailey, 1998]

BaO monorétegnél

vastagabb/W (m köd  oxid

 katód felülete)

1,75 eV (700 °C) [Forman, 1976; Forman, 1979; Herman,

1951]

BaO 2 monoréteg/W 1,3 eV [Jennison, 2004]

monoréteg BaO 2,0 eV (827 °C) [Haas, 1985]

BaO monoréteg

O2 hatására

2,4 eV [Haas, 1985]

Az irodalmak alapján a tiszta W kilépési munkája 4,5 eV körül mozog. A 

monoréteges Ba fedettség 2 eV körüli értékre csökkenti a kilépési munkát. Egyes irodalmak

alapján, ha a W felület Ba-mal és O atomokkal borított, akkor a kilépési munka – az O 

mennyiségt l függ en – még tovább csökkenthet  [Rittner, 1957; Forman, 1976; Forman,

1979]. Forman mérései alapján a monoréteges BaO/W nagyobb kilépési munkát eredményez,
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mint Ba-os megfelel je. Néhány monoréteges BaO borítottsággal azonban kisebb kilépési 

munka is elérhet .

Az adszorbeálódott oxigén a kilépési munkát ugyanúgy növeli, mint (ahogy az I.1. 

táblázatban megfigyelhet ) a volfrámmal szoros kémiai kötést létesít  oxigén (WO3, oxidált 

W). Musket szerint, ha szobah mérsékleten W felületet oxigén hatásának teszünk ki, 1.45 

eV-os kilépési munka növekedést tapasztalunk Musket, 1979]. Ptushinkii és Hopkins is 

észlelte ugyanezt a jelenséget, de még ennél is nagyobb,  2 eV értéket találtak

[Ptushinkii, 1968; Hopkins, 1966 . Haas mérései alapján az O2 hatása a monoréteges BaO 

felületén is megfigyelhet  [Haas, 1985]. Wang és Gomer szerint  = 0,9 eV növekv  O 

fedettség hatására, 50-100 K h mérsékleti tartományban Wang, 1978 .

Általános szabályként kimondható, hogy az elektronegatív anyagok (pl. O2)

adszorpciója a felületen a kilépési munkát növeli, az elektropozitívaké (pl. Ba) pedig 

csökkenti. Ezt a megállapítást támasztja alá, hogy a Na 70%-os borítottság mellett a W felület 

kilépési munkáját 2,12 eV-ra csökkenti Almanstötter, 2002 , míg a felületre adszorbeálódott

C és CO ellenkez  hatást vált ki Mueller, 1990 .

I.2.2 Az emissziós anyaggal borított katód felülete, az O szerepe és a Ba diffúziója

Akár a HPS lámpákból származó, akár más W alapanyagú katódokat vizsgálunk, 

megállapítható, hogy a Ba jelenléte elengedhetetlen a lámpák stabil m ködéséhez, a kilépési 

munka csökkentéséhez de Groot, 1986 .

A kutatások egyik központi kérdése, hogy a katód felülete Ba/W vagy BaO/W 

szerkezettel jellemezhet -e, és az O milyen szerepet tölt be a kilépési munka csökkentésében. 

Az ún. impregnált katódok m ködése közben kialakuló rétegszerkezetet számos

szakirodalom tárgyalja. Az impregnált katódok szintén termikus elven m ködnek,

alapanyaguk porózus W (a porozitás 20-25%, pórusátmér : 5-10 m Yamamoto, 1987 ), az

alkalmazott impregnátumok szintén alkáli földfémek oxidjai (BaO, CaO és Al2O3), mint a

HPS katódok esetében Yamamoto, 1984 . További hasonlóság, hogy az izzítás során a Ba-

tartalmú vegyület és W reakciójából a repedésekben szabad Ba képz dik – az (1) reakcióhoz

hasonlóan –, amely a pórusokon keresztül a W felületére diffundál Forman, 1976; van 

Oostrom, 1979], és ott felületi réteget képezve az elektron kilépési munkáját csökkenti.

Rittner már az ötvenes évek végén megállapította, hogy a lámpa m ködése közben

Ba-O dipólréteg jön létre, mely jelent sen csökkenti a kilépési munkát. A Ba a közel 

12
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monoréteges borítottságú O-en keresztül kémiai kötést létesít a W-mal (Ba/monoréteg O/W)

Rittner, 1957 . Forman 1976-ban – az akkor még újdonságnak számító Auger Elektron 

Spektroszkópia (AES) módszerrel – aktivált impregnált katód felületén, valamint

modellmintákon (Ba, illetve BaO/W, illetve oxidált W felületen) végzett kísérleti eredményei

is arra engedtek következtetni, hogy a katód felületi rétege Ba-ot és O-t együttesen tartalmaz.

Megállapította továbbá, hogy a felületi borítottság monoréteg vastagságú, mivel a kisenergiás 

W csúcsok (50-180 eV kinetikus energia tartományban) is jól észlelhet k az Auger

spektrumban. Az eredmények alapján azt a következtetést vonta le, hogy a katód felülete 

monoréteges Ba-mal borított W felületként jellemezhet  (Ba/W), ahol az O is jelen van, bár 

szoros kémiai kötést nem létesít az alkáli földfémmel Forman, 1976 . Springer és Haas 

szerint a katód felületén parciális BaO borítottság jön létre Springer, 1974 , míg Jones 

vizsgálatai alapján a Ba és BaO között egyensúlyi állapot áll fenn Jones, 1979 . Bailey 

eredményei arra engednek következtetni, hogy a közel monoréteges BaO (Ba-O 

fémkomplex) fedettség hozza létre a legkisebb kilépési munkát Bailey, 1998 . Más kutatók a 

kilépési munka csökkenését a rácshibákkal (O vakanciákkal, intersticiális Ba atomokkal) teli 

félvezet  szerkezet kialakulásával magyarázzák Shih, 1983 .

Forman 1976-os vizsgálatai szerint a többréteg  Ba borítottság nem stabil a lámpa

m ködési h mérsékletén Forman, 1976 . Ha a Ba diffúziós sebessége elég nagy ahhoz, hogy 

monorétegnél nagyobb borítottság jöjjön létre, akkor a termodinamikai egyensúly 

fennmaradása miatt megkezd dik a Ba párolgása Jensen, 2000 , s monoréteges borítottság

alakul ki. Más kutatók szerint a m köd  volfrám katódok felületén kb. monoréteg vastagságú 

(5x1014 atom/cm2) Ba-tartalmú emissziós anyag réteg jön létre [Riedel, 2001; van Oostrom,

1979; Verhoeven, 1980]. 

Rittner és Forman eltér en vélekedtek abban a kérdésben, hogy a monoréteg a 

katódok élettartama alatt hogyan változik. Rittner katódokon végzett méréseket: gyorsított

öregítést alkalmazva figyelte a Ba párolgását, s azt a következtetést vonta le, hogy a Ba-

monoréteg az égetési id vel nem csökken, vagyis a borítottság a katód teljes élettartama alatt 

fennáll Rittner, 1957 . Forman el bb modellkísérletekkel Forman, 1976 , kés bb szintén

katódokon végzett mérésekkel Forman, 1979  megállapította, hogy a m ködés kezdetén, a 

felületen kialakuló monoréteges Ba borítottság szigetessé alakulhat, ha a Ba diffúziós

sebessége a pórusokból nem megfelel . Továbbá arra is következtetett, hogy a parciális 

borítottság az id  el rehaladtával csökken. (A lámpák megfelel  m ködésének végét az 
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elektron emisszió csökkenése jelzi, a Ba utánpótlás megsz nik, a Ba kimerül a W 

pórusokból.)

A Ba-mal borított W felületen az O mindig jelen van. Rittner már 1957-ben rámutatott

az O fontosságára: a Ba felületen való tartózkodási idejét növeli, jelenléte az emisszió

javulásához vezet Rittner, 1957 . Forman a Ba-O-W felületi komplex szerepét határozta 

meg, számítógéppel vezérelt Auger mikroszondás rendszer segítségével úgy, hogy 1140-1300 

K között a monoréteges Ba deszorpcióját vizsgálta Forman, 1986 . A mér rendszer a felület 

oxigén-, illetve volfrám koncentrációját szimultán térképezte fel. A Ba-O-W struktúra 5 x 

1014 atom/cm2 oxigén borítottság mellett a legstabilabb (1,5 - 2 Langmuir oxigén dózis) 

Forman, 1986 , és további el ny, hogy a kilépési munka is ekkor a legkisebb Forman,

1984 . A Ba-O-W komplex h mérséklenek emelésével a felületi Ba koncentráció rohamosan

csökkent, a Ba-deszorpció felgyorsulása következtében. Ezzel a gyors változással együtt járt 

a felületi oxigén- és volfrám-koncentráció gyenge növekedése. 1140 K-en az oxigén 

koncentráció a kezdeti növekedést követ en stabilizálódik, 1300 K-en pedig lassú 

csökkenésnek indul az id  függvényében. 5 x 1014 atom/cm2-nél magasabb 

oxigénkoncentráció esetén a Ba-O-W felület kevésbé stabil, valamint kilépési munka is 

nagyobb. Ezek az effektusok növekv  felületi koncentrációk esetén tovább er södnek. Egy 

adott h mérsékleten a bárium deszorpciója annál nagyobb, minél magasabb a felületi oxigén-

koncentráció. Forman szerint a Ba-deszorpció 1140-1300 K-en és alacsony oxigén 

koncentráció mellett – amikor a Ba-O-W felület a legstabilabb és kilépési munkája a 

legkisebb – az alábbi módon valósul meg Forman, 1986 :

Ba-O-W  Ba  + (O-W) (3)

A magas h mérséklet  Ba-veszteség természetesen a W és O koncentrációjának

növekedésével jár, mivel ezen elemek borítottsága n  a bárium deszorpciója következtében. 

Még a Ba távozása el tt megnövelt oxigénnyomás (7, 21, 120 L) is magasabb felületi 

oxigénkoncentrációt eredményez, valamint sor kerülhet az oxigéntöbblet volfrámba való 

beoldódására is. Ebben az esetben megn  az alábbi reakció valószín sége:

Ba-O-W  BaO  + W (4)
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A két felületi reakció kombinációja egy magasabb bárium deszorpciós sebességet 

eredményez. Ahogy a bárium elpárolog a magasabb h mérsékleten, a felületi

oxigénkoncentráció jelent sen megn . Ez utóbbi okozza a volfrám jel kis mérték

csökkenését a bárium deszorpciója során. A h mérsékletet 1140 K-r l 1300 K-re emelve a

BaO párolgás valószín sége egyre n , alacsony és magas felületi oxigén-koncentrációk 

mellett egyaránt. Ez az oka 1300 K-en a stabil (5 x 1014 oxigénatom/cm2) Ba-O-W felületen

megfigyelt id beli oxigén-koncentráció csökkenésnek,. 

A diffúzió és deszorpció mechanizmusának kutatásával – amelyek fenntartják az 

emittáló felületen a szükséges Ba és O borítottságot – csak néhányan foglalkoztak [Rittner,

1957; Free, 1985; Thomas, 1979; Forman, 1976/2; Brodie, 1957; Ripeles, 1983 . A legtöbb

kutatás f ként arra irányult, hogy meghatározzák a Ba-O-hordozó komplex geometriai és 

elektronikus természetét Rittner, 1957; Thomas, 1979 . A korai kísérleti technika korlátai

miatt nem tudták pontosan definiálni, hogy vajon az alkalmazott diffúziós együttható a Ba 

atomoknak O-W komplexen való diffúziójából, vagy a BaO-nak W-on való diffúziójából lett-

e meghatározva.

Thomas Thomas, 1985  Auger mikroszondás mérései azt mutatták, hogy 

alacsonyabb h mérsékleteken el ször a Ba diffúziója indul meg, melyet magasabb 

h mérsékleten az O felülmúl, valamint a Ba oxidált W felületen való tartózkodási ideje

sokkal nagyobb, mint tiszta volfrám felületen. E megfigyelésekb l Thomas azt a 

következtetést vonta le, hogy a Ba diffúziót az O korlátozza. 

Rendkívül nagy problémakört jelent annak feltérképezése is, hogy a Ba és O (esetleg 

az emissziós anyag más elemei) esetleg független atomokként, vagy inkább vegyület (BaO, 

vagy más oxidvegyületek) formájában vándorolnak-e a felületre, illetve milyen diffúziós 

mechanizmussal mozognak. Több kutató általánosan leírta, hogy a pórusokból a Ba/BaO a W

felületére vándorol Rittner, 1957; Forman, 1976; Bailey, 1998; Ravi, 2002 , de a diffúzió 

típusáról nem ejtettek szót. Riedel szerz társaival Riedel, 2001  Ba2CaWO6-tal aktivált W

katódot vizsgált az egyes elemek, vegyületek diffúziós útjának felderítse céljából. 

Eredményeik alapján feltételezhet , hogy a Ca/Ba atom és a CaO/BaO molekulák vándorlási

sebessége eltér  a felületen, és a szemcsehatárok mentén. Az is nyilvánvaló, hogy a Ba 

felületi és tömbi aránya jóval nagyobb (2650), mint a Ca-é (38), vagyis a Ba vándorlása 

inkább a felületen, míg a Ca diffúziója a bels  csatornákon valósul meg. Mivel oxigén 

mindig található a katódok felületén, továbbá a Ca-O (402,1kJ/mol) és Ba-O (561,0kJ/mol)
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kötések er sek [CRC Handbook, 1993 , mind az atomos, mind pedig az oxidos diffúzió 

egyformán valószín .

A magas h mérsékleten m köd  katódok felületén az alapanyagot jelent  W mellett

leggyakrabban O és Ba detektálható, de természetesen az alkalmazott emissziós anyagtól 

függ en más elemek is el fordulhatnak. Mennyiségük jelent sen függ a lámpa élettartamától

Haas, 1985; Chen, 1982; Jensen, 2000 .
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I.3 A Ba3Y2WO9 és Ba3Sc2WO9 emissziós anyagok kristálykémiája és el állítása

Az el z  I.2 fejezetben leírtak alapján, a Ba hatékonyan alkalmazható a kilépési 

munka csökkentésére. Tiszta BaO-ot önmagában nem használnak nagynyomású lámpákban,

mivel azok m ködési h mérsékletén rendkívül nagy g znyomással rendelkezik. Emiatt

célszer  más stabil oxiddal és W-ral vegyíteni Bhalla, 1979 .

Az iparban a Ba2CaWO6 (BCT) mellett egyre nagyobb teret nyer a Ba3Y2WO9 (BYT) 

emissziós anyag is de Groot, 1986 . A 12 µm-nél kisebb átlagos szemcseméret  finom porok 

közös jellemz je, hogy ABO3 összegképlettel leírható, ún. perovszkit szerkezettel 

rendelkeznek. Az ilyen típusú kristályszerkezeteket Perovszkij orosz tudós tiszteletére 

nevezték el, aki felfedezte, hogy a CaTiO3 egyszer sített képlettel (ABO3) leírható speciális

köbös kristályszerkezettel bír Weller, 1994; Putnis, 1992 .

A jelenleg GE Consumer & Industrial-ban használt BCT-vel szemben a – most még

csak úttör  jelent séggel bíró – BYT el nyösebb tulajdonságokkal rendelkezik, mivel

kevésbé higroszkópos, kevesebb CO2-t vesz fel a leveg b l Bhalla, 1979 , valamint bomlási

h mérséklete is mintegy 50 °C-kal magasabb (BCT: 1420 °C, BYT: 1470 °C) Hirayama,

1980 .

I.3.1 Az emissziós anyagok kristályszerkezete 

A Ba3Y2WO9 (BYT) és Ba3Sc2WO9 (BScT) pontosabban az A(B
’
xB

”
y)O3

összegképlettel jellemezhet , ahol B’ és B” két különböz  oxidáltsági állapotú elemet jelöl 

(de x + y = 1) Weller, 1994; Galasso, 1990 .

Els ként Fresia és munkatársai állítottak el  a perovszkit típusú vegyületek 

A2+(B3+
0.67B

6+
0.33)O3 összegképlettel leírható csoportjába tartozó BScT-t Fresia, 1959 .

Feltételezték, hogy struktúrája a Steward és Rooksby által leírt rendezett perovszkit 

szerkezet Steward, 1951 . Az I.4. ábra a BScT köbös szerkezetét mutatja.

17



I.   IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ

O

W

Sc

Ba

I.4.ábra A Ba3Sc2WO9 köbös kristályszerkezete

A Ba3Sc2WO9 összetétel esetében az elemi cella 3x3x3 kis kockából álló egység, 

aminek ismétlésével áll el  a végtelen kristály. A Ba, Sc és W atomok egymás alatti síkokban 

helyezkednek el úgy, hogy az egyik síkban, a négyzet csúcsaiban Ba atomok, az alatta lév

síkban a négyzet csúcsaiban Sc és W atomok váltakoznak Landolt, 1955 . Az kis cella 

középpontjában található a Ba atom, a cella rácspontjaiban – kémiailag egyenérték  helyeken 

- a Sc és W atomok vegyesen, megfelel  2:1 arányba váltakozva. Az oxigén atomok a cella 

éleinek középpontjában helyezkednek el. 

A kristálytani cella élhosszát Röntgen-diffrakciós (XRD) módszerrel szokás 

meghatározni. A BYT és BScT vegyületek irodalomban fellelhet  élhosszait az I.2. táblázat 

foglalja össze. 
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1.2.táblázat  A Ba3Y2WO9 és Ba3Sc2WO9 elemi cellaparaméterei

Emissziós anyag Kristálytani cella élhossza (Å) Irodalom

Ba3Y2WO9 4,230 [Bosenko, 1976]

Ba(Y2/3W1/3)O3 4,258 [Hikichi, 1987]

Ba2Y2/3WO6 8,381 [Balashov, 1985]

Ba3Y2WO9 8,490 [Kiiko, 1980]

Ba3Y2WO9 8,347 [Galasso, 1969]

8,240 [Galasso, 1969]

4,120 [Yudinskaya, 1975]Ba3Sc2WO9

8,237 [Magnus, 1997]

A kristálytani cella élhossza mindkét emissziós anyag esetén ~ 4 Å. Összetett oxidok 

esetében Sleight és Ward javaslata alapján Sleight, 1962  az elemi cella élhosszainak

kétszeresét célszer  használni, hogy az összes megjelen  XRD reflexiót indexelni lehessen.

Magnus XRD mérései és elméleti számításai alapján a Ba3Sc2WO9 fázis a BaSc2NbO6

köbös perovszkit szerkezetével mutat hasonlóságot [Magnus, 1997]. Balashov szerint a BYT 

tetragonális szerkezet  [Balashov, 1985]. Szükséges még megjegyezni, hogy az XRD 

adatbázisban két másik Ba, O, W és Y tartalmú vegyület is megtalálható, mindkett  köbös 

szerkezet : az egyik a Ba(Y2/3W1/3)O3 (vagyis 1/3 Ba3Y2WO9) Hikichi, 1987 ; a másik pedig 

a Ba2Y2/3WO6 [Balashov, 1985]. 
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I.3.2 A Ba3Y2WO9 és Ba3Sc2WO9 emissziós anyagok el állítása

Valamennyi emissziós anyagra jellemz , hogy el állításuk magas h mérsékleten,

szilárd fázisú reakció (ún. szinterelés) útján megy végbe. A szinterelés kiindulási vegyületei 

minden esetben 99%-os tisztaságú karbonátok, illetve oxidok sztöchiometriai arányú

keverékei [US4152619; Bhalla, 1979]. A BYT esetében az el állítás során a következ

reakció játszódik le:

3 BaCO3 + 1 Y2O3 + 1 WO3 = 1 Ba3Y2WO9 + 3 CO2 (5)

A kiindulási anyagok (BaCO3, Y2O3, WO3) szobah mérsékleten stabil, kristályos

vegyületek. A szinterelés h mérséklet-tartományában (500-1500 °C) mindhárom kiindulási

anyagnak több stabil módosulata létezik. A köbös kristályrácsban kristályosodó WO3 az

irodalmi adatok szerint 777 °C-on vált módosulatot [Knacke, 1991]. A BaCO3 módosulat-

váltásai 806 °C és 968 °C-on mennek végbe [Knacke, 1991], az Y2O3-é 1057 °C-on történik 

[Knacke, 1991], míg a Sc2O3 ebben a h mérséklet-tartományban nem vált módosulatot. Ezen 

átalakulási h mérsékletek ismerete fontos információt jelenthet a szinterelések során a kémiai

folyamatok beindulásának, ill. felgyorsulásának tisztázásában. 

I.3.2.1 A Ba3Y2WO9 összetétel  emissziós anyag el állítása

A kívánt BYT összetétel  végtermék Bosenko és Yanovski szerint két lépésben, 900

°C-on 20 órát, majd 1300 °C-on 2 órán át h kezelve érhet  el Bosenko, 1976/2 . Marchev és

munkatársai Marchev, 1996  olyan megoldást találtak, mellyel a végtermék 3-4 órás, 900

°C-os izzítással is el állítható, egy közbeiktatott 50 perces mechanokémiai aktiválással. 

Hikichi és Suzuki megállapították [Hikichi, 1987], hogy a h ntartás idejét l, valamint a

h mérséklett l függ en a végtermékeken (Ba(R2/3W1/3)O3 = 1/3 Ba3R2WO9, R = Y, Dy, Er, 

Yb) kívül különböz  köztes, illetve melléktermékek is keletkezhetnek. Kísérleteik alapján a 

Ba(R2/3W1/3)O3 1300 °C-on, 48 óra alatt alakul ki. A köztes, illetve melléktermékek

Ba3W2O9, BaWO4 és Ba3WO6 lehetnek.

Bhalla vizsgálatai szerint US4152619; Bhalla, 1979  szükséges a mechanokémiai

aktiválás, vagyis az egyes szinterelési lépések közötti át rlést alkalmazása. A szabadalom
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alapján a kerámiacsónakban történ  szinterelést három lépésben célszer  megvalósítani, egy 

2 órás 800 °C-os, azt követ en 2 órás 1100 °C-os h ntartással, majd utolsó lépésként egy 4 

órás 1340 °C-os h kezeléssel. De Kok [US4052634] szabadalma szerint a kívánt reakció 

lejátszódását pozitív irányba befolyásolja, ha a rendszerben Y2O3 felesleg van. 

I.3.1.2 A Ba3Sc2WO9 összetétel  emissziós anyag el állítása

Tkachenko kísérletei alapján a BScT köbös szerkezet  végtermék el állítható, ha a 

sztöchiometriai keveréket 3-5 órás id tartamú, 1300 °C-1700 °C-os h mérséklet  hevítésnek, 

majd egy 7 órás, 1700 °C-os szinterelési fázisnak vetjük alá Tkachenko, 1979 . Yudinskaya 

és munkatársai Yudinskaya, 1975  a Ba3WO6 és Sc2O3 sztöchiometriai arányú keverékének 

2 órás, 1700 °C-os vákuumizzítását javasolják. A szerz k szerint a kívánt végtermék egyaránt 

el állítható, ha a Ba3Sc4O9 és W keverékét akár vákuumban, akár hidrogénben izzítják. 

Freisa és munkatársai Fresia, 1959  BaO, Sc2O3 és WO3 kiindulási vegyületekb l állítottak

el  Ba3Sc2WO9-et 1100 °C-on. Magnus és munkatársai a kiindulási vegyületekb l 20 órás 

hexánban végzett rlés, és többszöri, 1250 °C-on, egyenként 20 órás izzítás után állították el

a kívánt terméket [Magnus, 1997]. 

Az irodalmak alapján tehát az emissziós anyagok el állítása nagytisztaságú kiindulási 

anyagok sztöchiometriai keverékének megfelel  ideig, rendkívül magas h mérsékleten való 

hevítését igényli. A több óráig tartó szinterelést érdemes át rlésekkel megvalósítani, vagyis 

mechanokémiai aktiválást beiktatni, mivel az el állítás folyamán rendkívül fontos szerepet 

játszik a kiindulási anyagok és köztitermékek fajlagos felülete, szemcsemérete és a rácshibák 

számának növekedése. 

I.3.3 Az emissziós anyagokkal szemben támasztott követelmények

Ahhoz, hogy az emissziós anyagok használhatók legyenek nagynyomású lámpákban,

különböz  feltételeknek kell eleget tenniük. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy legalább 

1600 °C-on (a kisülési cs  Ar véd gázban történ  összeszerelési h mérsékletén), valamint a 

volfrám elektródok m ködési h mérsékletén termikusan stabilak legyenek Hirayama, 1980 .

További fontos kritérium, hogy a W katóddal reakcióba lépve szabad Ba-ot kell képezniük 

Bhalla, 1979 .
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Az emissziós anyag a lámpák üzemelése közben – csakúgy, mint a W katód – ki van téve az 

ionporlasztás és párolgás folyamatának. A m ködés során mennyisége folyamatosan csökken 

a felületen, így az égetési id  el rehaladtával a katódmenetek közül is elfogy, s feketedés

formájában a kisülési cs  bels  falán rakódik le. A feketedés miatt a kerámiacs

fényátereszt  képessége csökken, ami a lámpák korai elhasználódását jelenti. 
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I.4 A Sc szerepe a lámpák m ködésében

A Ba mellett más, az emissziós anyagból származó komponens is részt vehet a 

kilépési munka csökkentésében. Ide tartozik az impregnált katódoknál alkalmazott Sc. Az 

ilyen típusú katódokat általában nagy fénys r ség  katódsugárcsövekben, monitorokban

elektronforrásként alkalmazzák. A W katódok réteges szerkezet ek, felületükön – az 

aktiváció során – kb. 0,1 nm vastagságú Ba-Sc-O komplex alakul ki Yamamoto, 1987; 

Gaertner, 1999 , ahol Ba:Sc:O = 1:0,8:4,9 Wang, 1999 .

A I.5. ábrán az impregnált katód keresztmetszete látható: 

(Ba, Sc, O)

Elektron emissziós anyag

Monoréteg

Vékony filmréteg

(Ba + Sc2O3)

Impregnált

katód

Ba

Fém W

Elektron emisszió

I.5.ábra A Ba-Sc-O felületi réteggel borított impregnált katód ábrája, monoréteg (Ba, Sc, O): 0,1 nm,

filmréteg (W + Sc2O3): 50-400 nm, katód vastagsága: 0,5 mm, pórusméret: 5-10 µm 

Yamamoto, 1987

Az emissziós tulajdonságokat javító Sc réteg többféle módon, az alábbiak szerint 

hozható létre: 

(1) – ún. „top-layer katód” – a W alapanyagú, emissziós anyaggal impregnált katódot Sc és O 

réteggel vonják be Yamamoto, 1987, Uda, 1999 ,

(2) – ún. „mixed matrix” katód – a katód alapanyagát, a W-ot Sc2O3-mal (Sc-volframáttal)

együtt izzítják és utána vonják be emissziós anyaggal Yamamoto, 1984, Hasker, 1990], 

(3) az emissziós anyaghoz keverik hozzá a Sc2O3-ot Yamamoto, 1987, US4007393 .

Yamamoto és Hasker szerint az elektronok emissziója a Ba-Sc-O rétegb l származik

Yamamoto, 1987, Hasker, 1990/2 . Forman és Lensy kutatásai alapján a BaO és Sc2O3

felel s az emisszióért, a W csupán az elektronvezetést segíti Forman, 1990 .
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Yamamoto és munkatársai W-Sc2W3O12 rendszerrel bevont impregnált katódok 

felületét tanulmányozva Yamamoto, 1990  megállapították, hogy a katódok aktivációjához 

következ  három lépés feltétlenül szükséges: a W és Sc2W3O12 bevonat szeparációja, a 

Sc2W3O12 és Ba reakciójából szabad Sc atomok létrejötte (amint azt a (6) egyenlet mutatja),

és a már korábban említett Ba-Sc-O rendezett réteg kialakulása.

Sc2W3O12 + 3Ba  2Sc + 3BaWO4 (6)

Ismert tény, hogy a szkandát katódoknak még 1000°C-on is rendkívül nagy az 

árams r ségük, közel 100 A/cm2 Zagwijn, 1997 . Így a W felületen kialakult Ba-Sc-O

komplex kilépési munkája szignifikánsan kisebb (1,15 eV Yamamoto, 1990 ), mint a 

hagyományos katódok esetén a Ba és O rétegé. Ezt a nagyobb elektromos dipólmomentum

kialakulásával magyarázható. Az elektronemissziót és a katód felületi állapotát a Sc2O3-

tartalom, valamint a felületen a Sc, O és W eloszlásának egyenletessége er sen befolyásolja 

Yamamoto, 1987 . További eredményként könyvelhet  el a katód alacsonyabb m ködési

h mérséklete is. 

Müller Müller, 1997  dipóltulajdonságok alapján, kvantumkémiai számításokkal

határozta meg szkandát felületek kilépési munkáját úgy, hogy W, Sc és O tartalmú felületen 

Ba, illetve BaO adszorpcióját modellezte. A kiindulási Sc-O/W(100) felület kilépési 

munkáját Kulthasev és munkatársai eredményeire alapozva  = 2,9 eV-nak tételezte fel 

Kulthasev, 1976 . A legkisebb kilépési munkát a már említett Ba-Sc-O/W(100) rendszer 

esetén kapta, a mért érték 1,5-1,7 eV. Müller számításaiban kitért az Y-mal történ

helyettesítés kérdésére is: a Ba-Y-O/W(100) mind a kilépési munkában, mind pedig a felületi 

dipóltulajdonságokban hasonlóságot mutatott Sc-os megfelel jéhez. BaO adszorpciója

Sc2O3/W felületen 1,6-1,9 eV kilépési munka értéket adott, míg a Ba/Sc2O3/W rendszer a 

kilépési munkát nem befolyásolta jelent sen.

Frenken és munkatársai Zagwijn, 1997  szintén W felületen Ba, Sc és O által 

létrehozott különböz  variációjú rétegek kilépési munkáját vizsgálták. A kísérleteket in-situ 

kialakított Kelvin Próbával végezték, a kilépési munkát 4,63 eV-os W(001) felülethez 

viszonyították. Eredményeik alapján a W felületen állandó elemkoncentrációk alakulnak ki, 

pontosan 1 ML (ML: monoréteg, és 1 ML = W(001) hkl felületen lév  atomok száma) Sc,

azon 1 ML Ba és kb. 1,5 ML O található, ami valószín leg a két fém között oszlik meg. Így 

az általuk mért szkandát felület kilépési munkája 1,18 eV. 

24



I.   IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ

A (3) típusú szkandát katódoknál (ld. a korábbi csoportosítást) a 

BaCO3/BaO:CaCO3/CaO:Al2O3 4:1:1, illetve 5:3:2 arányú emissziós anyagok keverékéhez 

Yamamoto, 1987, US4007393  érdemes ritkaföldfémek oxidjait, általában Y2O3-t, illetve

Sc2O3-t adni az emissziós tulajdonságok javítása érdekében. Van Oostrom és Augustus is 

végeztek olyan kísérleteket, melynek során az impregnáló anyaghoz Sc2O3-ot adagoltak,

hogy a kilépési munkát tovább csökkentsék [van Oostrom, 1979]; 950 °C-on 1,78 eV-ot 

mértek.

Már ezt megel z en, Koppius is végzett olyan vizsgálatokat, melyben BaO-hoz 

különböz  mennyiség  CaO-ot, Sc2O3-t, valamint Y2O3-t adott, és mérte az összetételek 

olvadáspontját, emissziós tulajdonságait US3719856 . Legmagasabb olvadásponttal, 1950

°C-kal a 3BaO:1Y2O3 összetétel  emissziós anyag rendelkezett, míg ennek Sc2O3-os analógja

200 °C-kal alacsonyabb h mérsékleten olvadt. 

Van Stratum és munkatársai szabadalmukban US4007393  a BaO és Al2O3 mellett 3 és 10

súlyszázalék közötti Sc2O3-ot tartalmazó emissziós anyagot említenek, amely ugyanolyan jó

emissziós tulajdonságokkal bíró katódot eredményez, mint Y2O3-ot is tartalmazó megfelel je.

Magnus és munkatársai a BaO-Sc2O3-WO3 rendszerben 925 °C-on jelenlév  vegyületek 

termikus emissziós tulajdonságait, valamint azok kilépési munkáját vizsgálták Magnus,

1997/2 .

BaO

WO3
Sc2O3

Ba3WO6, 2,04 

Ba2WO5

Ba2WO4

Sc6WO12, 1,91 

Ba2Sc2O5, 2,13

Ba3Sc4O9, 2,02

Sc2W3O12, 1,91

Ba3Sc2WO9, 2,07

I.6.ábra Kilépési munka értékek a BaO-Sc2O3-WO3 rendszerben, 925 °C-on Magnus, 1997/2
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A Ba3Sc2WO9 emissziós anyag 10 súly% W és BaO együttes hatására a kezdeti

kilépési munkát 2,07 eV-ról 1,81 eV-ra csökkenti. Ez utóbbi összetételt különböz

mennyiség W porral vegyítve is vizsgálták. A Ba3Sc2WO9-re vonatkozó kilépési munka

értékeket az I.3. táblázat tartalmazza:

1.3.táblázat Ba3Sc2WO9 –BaO – W rendszer kilépési munkája 925 °C-on Magnus, 1997

Keverék  (eV)

Ba3Sc2WO9 / BaO 2,07

Ba3Sc2WO9 + 5 súly% W / BaO 1,78

Ba3Sc2WO9 + 10 súly% W / BaO 1,81

Ba3Sc2WO9 + 20 súly% W / BaO 1,82

Ba3Sc2WO9 + 30 súly% W / BaO 1,77

Összefüggést ugyan nem lehet megállapítani a W mennyisége és a kilépési munka

között, de az kétségkívül igaz, hogy a W jelenléte az emissziós tulajdonságokat javítja. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy akár a katód felületére, akár a volfrámtestbe, akár az 

emissziós anyaghoz adjuk a Sc2O3-t, el nyösebb tulajdonságokat nyerhetünk: az emisszió

javul, a kilépési munka csökken és ezáltal a katód m ködési h mérséklete is alacsonyabb lesz

Magnus, 1997 .

A fenti irodalmak alapján felmerül a kérdés, hogy Sc2O3 adalék adagolása a HPS

lámpák emissziós anyagaihoz (esetünkben a BYT-hez) hozzájárulhat-e a katódok kilépési

munkájának csökkenéséhez, és eredményesen javítja-e a lámpák élettartamát.
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Az irodalmi összefoglaló kivonata

Az emissziós anyagok f  komponensének, a Ba-nak a W felületet borító képessége a 

lámpák m ködésének szempontjából az egyik legmeghatározóbb paraméter. Több kutató 

kísérletileg megállapította, hogy az O a felület állandó résztvev je, de jelenleg még vitatott

kérdés, hogy a katódokat m ködés közben Ba vagy BaO borítja, valamint a teljes fedettség a 

lámpák öregedésével fennmarad-e vagy esetleg szigetessé alakul át. A felületi összetétel és 

kilépési munka vizsgálatával e kérdésre választ lehetne kapni, de a publikációk erre nem

térnek ki. 

A katódok izzítása során a felületre történ  Ba diffúzió h mérsékletfüggése, és ez 

által kialakult rétegszerkezet vizsgálatára szintén nem találtam vonatkozó irodalmat. A 

felületi összetétel-viszonyokra az alkalmazott emissziós anyagok is befolyással lehetnek. 

Ma az iparban elterjedten alkalmazzák a Ba2CaWO6 emissziós anyagot, de egy másik

perovszkit szerkezet  emitter, a Ba3Y2WO9 is kezd teret hódítani. Ez utóbbihoz hasonló 

szerkezettel bír a Ba3Sc2WO9, melynek el állítását f ként régebbi irodalmak tárgyalják, 

kristályrácsának kialakulását viszont nem részletezik. A Sc kilépési munkára gyakorolt 

jótékony hatását irodalmakból ugyan megismerhetjük, de HPS lámpákhoz kapcsolódó, ilyen 

témájú cikkek nem ismertek. Az Y és Sc el nyös tulajdonságait kiaknázva, 

nátriumlámpákban alkalmazható emissziós anyagok még nem készültek. 
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II. Mérési eljárások

Az alábbiakban doktori munkám során alkalmazott készülékek leírásait ismertetem. A 

berendezések paramétereinek megadása mellett a f  vizsgálati módszerek elméleti hátterének

rövid ismertetésére is kitérek. 

II.1 Felületanalitikai módszerek

A modellminták, valamint a katódfelületek kémiai elemösszetételét XPS (X-Ray 

Photoelectron Spectroscopy) és AES (Auger Electron Spectroscopy) módszerekkel, míg a 

kilépési munkát WFS (Work Function Spectroscopy) módszerrel vizsgáltam. A komplex

berendezés a BME Atomfizika Tanszék Felületfizikai Laboratóriumában található.

II.1.1 Röntgen Fotoelektron Spektroszkópia, XPS 

E módszer alapja az ún. fotoionizáció, melynek során 100 – 5000 eV energiájú 

röntgenfotonokkal gerjesztik a vizsgált anyag atomjainak elektronjait. A konvencionális 

XPS-ben általában Al, Mg esetleg más anódú röntgencsövek (pl.: Cr, Ag, Mo, Cu) 

karakterisztikus vonalait használják gerjesztésként. A fotonok behatolási mélysége az 

anyagba 1-10 m közé esik [Moulder, 1992]. A kilép  elektronok nagy energiája miatt

nemcsak a küls , hanem az ún. törzselektronok is eltávozhatnak az anyagból. A gerjesztési 

folyamat röntgenfoton energiája tehát egyrészt az ionizációra (kötési energia), másrészt a 

kilép  törzselektron mozgási energiájára fordítódik.

A kilép  elektronokat mozgási energiájuk szerint választják szét, és a gerjeszt

sugárzás energiájának ismeretében spektrumokat vesznek fel, amelyek a kinetikus vagy 

kötési energia skálán jeleníthet k meg. A törzsnívók kvantáltsága miatt az így nyert 

energiaspektrumban az egyes elemeknek megfelel  kötési energiáknál fotoelektron csúcsok

jelentkeznek, melyek az irodalom alapján azonosíthatók. A vizsgált anyag kémiai

kötésállapotára a spektrumvonalak eltolódásából lehet következtetni. Az XPS módszer 

alkalmas kvantitatív mérésre is [Briggis, 1990; XPS kézikönyv, 1979], ugyanis a 

spektrumvonal intenzitása arányos az emittált elektronok számával [Bertóti, 1996]. 
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II.1.2 Auger Elektron Spektroszkópia, AES 

Az AES módszert els sorban szilárdtest felületek vizsgálatára alkalmazzák. A 

vizsgálandó felületet primer gerjesztés hatásának teszik ki, ami els sorban 2-5 keV-os 

elektronnyalábbal való bombázást jelent. Az ekkor keletkez  ún. Auger elektronok mozgási 

energiájának mérésével lehet a minta összetételét meghatározni. Az Auger folyamat alatt a

következ  értend : egy bels , pl. K-héjon lev  elektront a primer részecske eltávolít az atomi

kötelékb l. Az így szabaddá váló energianívóra egy magasabb nívóról, pl. az L2-r l lép be 

egy elektron. A felszabaduló energiát, pl. az L3 nívón lev  elektron veszi át, ami egy jól 

meghatározott, karakterisztikus energiával kilép a felületb l. Ezt az elektront nevezzük

KL2L3, vagy általánosabban KLL Auger elektronnak.

A II.1. ábra a fotoionizációt, míg a II.2. ábra az utána bekövetkez Auger folyamatot

szemlélteti.

e-
Augere-h

Y
X
W

Y
X
W

II.1.ábra Az fotoionizáció folyamata II.2.ábra Az Auger-elektron kilépése a

fotoionizáció után

A fotoionizációt követ en egy bels  héjon ionizált, gerjesztett atom marad vissza. Ez 

az állapot két módon sz nhet meg: a) Auger-elektron kilépésével (elektronemissziós

folyamat, II.2 ábra); illetve b) egy röntgenkvantum kibocsátásával. Ha a bels  héjat 

ionizáltuk, vagyis elektronhiányt alakítunk ki, akkor elektronátmenet játszódik le, melynek

során a legbels  (W) héj betölt dik. Az ekkor felszabadult energiát egy küls  nívó egyik 

elektronja sugárzásmentesen felveszi és karakterisztikus kinetikus energiával elhagyja az 

atomot. Az Auger-elektronemisszió után a folyamatban részt vev  atom kétszeresen ionizált 

állapotba kerül [Brümmer, 1984]. 

Az XPS spektrumokban a fotoelektron vonalak alapján lehet azonosítani az elemeket.

A különböz  elemekhez tartozó fotoelektron vonalak az anód h  energiájától függetlenül

ugyanazon a kötési energia helyen jelennek meg; mivel az elemek kötési energiája állandó. 
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A fotoelektron vonalak mellett az Auger-átmenetekhez tarozó vonalak is nagy 

szerepet kapnak. Mivel az Auger-elektronok kinetikus energiája nem függ a gerjeszt

sugárzás energiájától, vagyis állandó mozgási energiával rendelkeznek, az Auger-vonalak a 

kötési energia skálán nem ugyanott jelentkeznek. 

Az elektronsugár el nye a röntgensugárhoz képest, hogy jól fókuszálható és iránya

könnyen változtatható, így AES módszerrel pontbeli analízis végezhet , az elektronnyaláb

felületen történ  pásztázásával pedig felületi eloszlásképet lehet felvenni. Folyamatos

ionporlasztás mellett meghatározható a mélységi elemkoncentráció eloszlás. 

Az AES módszerhez a teljes elektron emissziós spektrumot figyelembe kell venni

(tipikusan 0-2000 eV között). Mennyiségi kiértékelésre a derivált spektrumot használtam

[Briggs, 1990]. A derivált AES spektrumban megjelen  “csúcstól-csúcsig” mért távolság 

arányos a különböz  felületi atomok mennyiségével, így a maximum és minimum

intenzitáskülönbségek leolvasása alkalmazható kvantitatív elemzésre, atomszázalékban

kifejezve.

A II.3. ábra példaként egy Ba-tartalmú emissziós anyaggal fedett katódcsúcsról felvett 

integrális, a II.4. ábra pedig az abból deriválással el állított spektrumot mutatja (saját

mérések).
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II.3.ábra Integrális AES spektrum egy Ba-tartalmú

emissziós anyaggal fedett W lemez felületér l

II.4.ábra Integrális AES spektrumból

el állított derivált spektrum

A II.4. ábrán bejelöltem a felületre jellemz  Auger átmeneteket. A “csúcstól-csúcsig” 

mért távolságot a nyilak mutatják. 
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A II.1. táblázat a mai, korszer  XPS és AES felületanalitikai módszerek jellemz

paramétereit hasonlítja össze [Bertóti, 2003]. 

II.1.táblázat A korszer  XPS és AES módszerek paramétereinek összehasonlítása

Mérési módszer XPS AES

sugárzás fajtája belép : röntgensug.

kilép : elektronsug.

belép : elektronsug. 

kilép : elektronsug.

belép sugárzás energiája 1,1 - 4,5 keV 2 - 5 keV 

spektrum megjelenítése intenzitás - köt. en. intenzitás - kin. en. 

laterális felbontás 1 – 10 m 5 nm

felületi topográfia végezhet -e igen igen

vizsgálható rendszámtartomány Z  2 Z >2 

kvantitatív elemzésre alkalmas-e igen részben

kimutatási határ 0,1% 1%

vizsgálható minta szigetel , vezet vezet

II.1.3 Kilépési Munka Spektroszkópia, WFS

A WFS (WFS: Work Function Spectroscopy) módszer a felületet elhagyó elektronok 

kilépési munkájának mérésére alkalmas. A kilépési munka mérésekor a 2 - 5 keV energiájú

primer elektronokkal bombázott mintából kilép  szekunder elektronokat detektáljuk a 

kinetikus energia függvényében. A szekunder elektron emisszió folyamatában a vegyértéksáv 

elektronjai vesznek részt. A kilépési munka meghatározására a szekunder elektron emissziós 

spektrum (SEES) alacsony kinetikus energia tartományát (0-30 eV) használjuk. Az 

spektrumon a mintában lev  elemekre jellemz  Auger csúcsok helye független a minta

kilépési munkájától.

Ahhoz, hogy a szekunder elektronok a minta felületét el tudják hagyni, nagyobb 

kinetikus energiával (Ekin) kell rendelkezniük, mint a felületb l való kilépés energiája, vagyis 

kilépési munka ( ): Ekin .

A mérés során a minta az analitikai berendezéssel, közvetlenül a spektrométerrel van

kontaktusban, így a minta kilépési munkáját a minta és az analizátor közti kontakt potenciál 

alakulása befolyásolja. A kontaktus miatt a minta Fermi szintje (EFS) az analizátor Fermi

szintével megegyezik (EFA).
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Ha S A ( S: minta kilépési munkája, A: analizátor kilépési munkája), akkor az 

elektron S - A kinetikus energiával érkezik az analizátorba. Viszont S A fennállásakor 

az elektron nem jut el a spektrométerig. A II.5. ábra szemlélteti mindkét esetet (EV:

vákuumszint).

ANALIZÁTOR

EVS

Ekin

Ekin
’

S
A

EFS

S – A

EVA

EFA

MINTA

II.5.ábra A kilépési munka mérése során a minta és az analizátorközött létrejöv  nívóséma (eUb = 0 V) 

Így tehát bevezethetünk egy Ekin’ valódi mozgási energiát, amit a spektrométer ténylegesen

mér. Erre igaz az (7) egyenlet Sholtes, 1995 :

Ekin
’  Ekin + S - A (7)

Ha a kilépési munkára vagyunk kíváncsiak, akkor a Ekin = 0 eV-val jöv  szekunder 

elektronokat figyeljük, vagyis azt, amikor az elektronok éppen a minta vákuumszintjén 

foglalnak helyet. Annak érdekében, hogy a S A esetében is mérhet k legyenek az Ekin = 

0 eV mozgási energiájú elektronok, a minta felületi potenciálját negatív irányba kell eltolni. 

Ezt megfelel en nagy negatív el feszítés (-Ub) alkalmazásával érjük el. Ekkor a (7) egyenlet 

az alábbiak szerint módosul Sholtes, 1995 :

Ekin
’  Ekin + S - A + eUb (8)
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Az el feszítés hatására a minta Fermi szintje (EFS) eUb energiával feljebb tolódok 

(eUb kb. 10 eV értéket jelent). Az így kialakuló energia nívó szerkezetét mutatja a II.6. ábra. 

MINTA

ANALIZÁTOR

EVS

Ekin Ekin
’

S

A

EFS

e UB

EVA

EFA

II.6.ábra A minta és az analizátor nívósémája el feszítéskor (-Ub < 0 V)

Ekin  0 eV esetén Ekin
’

S - A + eUb értékét mérjük. Mivel A és eUb ismert és

értékük a mérés id tartama alatt állandó, S változásai követhet k a mintából kilép

szekunder elektron energia eloszlásának mérésével. S-t befolyásolja a felületi diffúzió,

adszorpciós/deszorpciós folyamatok, ionbombázás, valamint a kémiai reakciók.

Adott pontokban rögzített szekunder elektron spektrumokból a kilépési munka az 

iránytangens módszerrel vagy a kompenzációs módszerrel határozható meg Sholtes, 1995 .

Az iránytangens módszer során a spektrumok legmeredekebb tartományához illesztett

egyenesek energia tengellyel vett metszéspontját vizsgáljuk. A tengelymetszetek különbsége 

a vizsgált pontok között fennálló kilépési munka különbséget adja meg. A spektrum

legmeredekebb tartománya alatt az inflexiós pont körüli, gyakorlatilag állandó meredekség

tartományt értjük Sholtes, 1995 .

A kompenzációs módszer során mindig a SEES egy adott intenzitású pontjához

tartozó energiát olvassuk le. Scholtes ezt a pontot a spektrum maximális intenzitásának 30%-

ban határozta meg Sholtes, 1995 . A teljes eljárás tehát úgy épül fel, hogy a spektrumok

rögzítése után meg kell keresni a 30%-os intenzitáshoz tartozó elektron energiákat (ld. II.5. 

ábra, ahol a minta: BCT emissziós anyaggal fedett W lemez – saját mérés):
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II.7.ábra Kilépési munka spektrum egy Ba-tartalmú emissziós anyaggal felvett W felületr l, valamint a

spektrum kiértékelésének módja Scholtes szerint [Scholtes, 1995]

Abban az esetben, ha a spektrumok felfutása párhuzamos, a leolvasott energiák 

különbsége a mért pontokban érvényes kilépési munkák különbségét szolgáltatja. 

Az elektron energia skálát Au etalon minta 5,1 eV-os kilépési munkájához rögzítve nemcsak

a relatív kilépési munka változásának, hanem a kilépési munka pontos értékének mérésére is 

van mód.
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II.1.4 A komplex berendezés m szaki adatai 

Az analitikai kamra belseje az alábbi ábrán látható. XPS pozícióban a minta

röntgenforrás és az analizátor közé, míg AES pozícióban az elektronágyú és az analizátor 

közé fordul. 

Elektronágyú

Energia

analizátor

F thet

mintatartó
Röntgenforrás

Gázbeereszt

szelep

II.8.ábra A komplex XPS – AES – WFS analitikai kamra belseje

Az XPS, AES és WFS méréseket – egy közös analitikai kamrában lév  – VG

gyártmányú berendezésen végeztem. A 10-7 Pa nagyságrend  alapnyomást 500 l/s-os 

iongetter szivattyú biztosítja. 

Az XPS méréseknél gerjesztésként egy VG XR70X típusú két-anódos (MgK : 1253.6 

eV, AlK : 1486.6 eV), 300 W teljesítmény  röntgenforrás áll rendelkezésre. AES és WFS

mérésekhez VG Microtech LEG200 típusú elektronágyút használtam. A minimális foltméret

 200 nm, az elektron energia 0-10 keV között szabályozható, az áram 3 A.
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Az elektron energia analizátor egy – CLAM 2 típusú – csonkított hemiszférikus, 180º-

os szektoranalizátor, egy channeltronnal szerelve. Az elektron energia analizátor 

energiatartománya 0-3000 eV. Az analizátor üzemeltethet  állandó analizátor energia – 

(CAE: Constant Analysator Energy) és állandó retardáló tér (CRF: Constant Retarding Field)

módban. Az analizátor gy jtési területe egy 4 mm átmér j  folt.

A minták in-situ tisztításához az Atomfizika Tanszéken készített, differenciálisan 

szívott, elektronütközéses argon ionágyút használtam. Az Ar ionok tipikus árama 0,5 µA volt. 

Az ionnyaláb a felület normálisával 25o-ot zár be. A pásztázott terület XPS mérésekenél 7 x 7 

mm, ami nagyobb, mint az XPS adatgy jtési területe

A berendezésben lehet ség van a mintatartó, s így a minta ellenállásos f tésére is. A 

mintatartó maximum h kezelési h mérséklete 700 ºC. 

Az XPS spektrométer energiaskálájának hitelesítéséhez sík felület  Au mintát

használtam, amely vákuumpárologtatással készült a BMGE Atomfizika Tanszék Optika 

Laboratóriumában. A minták feltölt désének megállapítására az irodalomból is ismert C1s 

284,5 eV kötési energia értéknél jelentkez  fotoelektron vonalát használtam [Briggs, 1990]. 

A minták felületér l visszaszórt elektron-áram kép rögzítése is lehetséges, a

visszaszórt elektronok detektálására egy VG Microtech gyártmányú szcintillátor szolgál. A

morfológiai képeken számítógép segítségével mérési pontok is kijelölhet ek, amelyeken

lokális AES és WFS mérések végezhet k.

Az áttekint  XPS spektrumokat 1100-0,4 eV kötési energia tartományban, 0,4 eV 

lépésközzel, 0,1 sec tartózkodási id vel rögzítettem. A Ba3d spektrumokat 805-771 eV 

között, a W4f csúcsét 40-25 eV között regisztráltam, 0,05 eV lépésközzel, 0,5 sec

tartózkodási id vel. Röntgenforrásként Mg anódot használtam. Az XPS spektrumok

kiértékelését a CasaXPS Version 2.1.9 programmal végeztem. A szoftver az egyes elemekre

vonatkozó érzékenységi faktorokat tartalmazza, így azok felhasználásával számítottam ki az

atomkoncentráció értékeket. A mérések el tt meggy z dtünk az adott érzékenységi faktorok 

alkalmazhatóságáról az adott berendezésen.

Az integrális Auger spektrumokat 30-700 eV kinetikus energia tartományban

rögzítettem, 0,5 eV lépésközzel, 1 sec tartózkodási id vel. A primer elektron energia 3,

illetve 5 keV volt.

A WFS spektrumokat 0-30 eV kinetikus energia tartományban vettem fel, 0,1 eV 

lépésközt és 0,2 sec tartózkodási id t alkalmazva. A primer elektron energia 3, illetve 5 keV 

volt.
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II.2 Kelvin-szonda

A Kelvin-szonda a BME Atomfizika Tanszék Felületfizikai Laboratóriumában

található.

A berendezés kb. 1 cm2 felület átlagos kilépési munkájának mérésére alkalmas Hölzl,

1979 . A mérés elve rendkívül egyszer  és pontos, egy rezg  elektróda és a mérend  felület

kontaktpotenciál (CPD) különbségén alapszik Mizsei, 2005 .

Ha két fémet elektromosan összekötünk, Fermi nívóik kiegyenlít dnek. Ha 1 < 2,

az 1 jel  fémb l elektronok lépnek át a 2 jel  fémbe, s így 1 fém pozitív töltés vé válik, míg

2 ellentétes töltéssel bír. A két fém között kialakuló potenciálkülönbség a kontaktpotenciál,

amelynek értéke 2 - 1. Ha a két fém egymással párhuzamosan van elhelyezve, 

síkkondenzátort alkotnak, melynek a C kapacitása az alábbi egyenlettel írható le 

d

A
C

(9)

ahol  a fegyverzetek között lév  közeg dielektromos állandója, A a síkok területe, d pedig a 

köztük lév  távolság. 

A kondenzátor fegyverzetei közötti U feszültség és a rajtuk lév  Q töltés közötti 

kapcsolat:

UCQ (10)

ahol C a kapacitás,  a permittivitás, A a lemezek felülete, d a lemezek távolsága, Q a 

fegyverzeten lév  töltés, U a ráadott feszültség (UCPD).

Ha az egyik elektróda helyzetét id ben változtatjuk, rezegtetjük, változik a kapacitás, 

mivel az U feszültség állandó, töltésvándorlás indul meg, vagyis a rendszeren áram folyik át. 

U = 0V esetben nem folyik áram. Ha az áramkörbe egy változtatható feszültségforrást és egy

árammér t kapcsolunk, és addig változtatjuk a feszültséget, míg az áram 0 értékre csökken 

(ez az ún. kikompenzált állapot), akkor a ráadott feszültség éppen a két elektróda kilépési 

munka különbségét ( ) adja. A készülékben a referencia elektróda anyaga Au, melynek

kilépési munkája irodalomból ismert ( Au = 5,1 eV) Gmelin Handbook, 1988 . Ezek után a 

vizsgált minta átlagos kilépési munkája egyszer  kivonással meghatározható.
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A Kelvin-szonda felépítése a II.9. ábrán látható. 

II.9.ábra A kontaktpotenciál elvén alapuló, kilépési munka mérésére alklamas Kelvin-szonda felépítése

Az Au referenciaelektróda egy kb. 2 mm x 2 mm-es lemez, mely a vizsgált minta

felületével párhuzamosan, attól kb. 1,5 mm-re helyezkedik el. Maga az arany elektróda egy 

piezokristályon található, és a kristályra kapcsolt váltakozófeszültséggel hozható rezgésbe. A 

rezgés frekvenciája 170 Hz, amplitudója kb. 1mm. A méréseket leveg  atmoszférán,

szobah mérsékleten végeztem.

II.3 Az emissziós anyagok min sítéséhez használt egyéb eljárások 

II.3.1 Röntgendiffrakció, XRD

Az emissziós anyagok röntgendiffrakciós méréseit az MTA Geokémiai

Kutatóintézetben végeztem.

A röntgen pordiffrakció a polikristályos anyagok fázisai azonosítására, mennyiségi

meghatározására és kristályszerkezeti jellemzésére alkalmas módszer. A makroszkópos

szemcséket - a röntgensugarakat koherensen szóró tartományok - elemi krisztallitok sokasága 

alkotja. Széls séges esetben a krisztallitok mérete megegyezhet a szemcsék méretével. A 

mérés során a röntgensugarak elhajlási szögének függvényében detektáljuk a diffraktált nyaláb 

intenzitását. A röntgenfelvétel egy folytonos háttérb l és bizonyos szögeknél kiugró 

intenzitású csúcsokból, az úgynevezett Bragg-reflexiókból áll. A hátteret a mintában esetleg 

jelenlev  amorf fázis, illetve a m szer okozza. A reflexiók pozícióját és intenzitásuk nagyságát 

38



II.    MÉRÉSI ELJÁRÁSOK

a reális kristályszerkezet és a diffrakció modellje határozza meg. A diffrakciós csúcsok

pozícióinak egyszer  leírásait Bragg és Laue alkották meg. Az intenzitások a röntgensugarakat 

szóró atomok elektronjainak s r ségeloszlásától függnek, leírásuk a szerkezeti tényez kkel

történik. Polifázisos mintáknál az intenzitást további tényez k is befolyásolják, amelyek

jelent sen hatnak az elemzés pontosságára. 

A (11) Bragg-egyenlet alapján, amely kapcsolatot teremt a kristályrács, a bees

sugárzás  hullámhossz (Å) és a  beesési szög között, meghatározhatók a rácssíktávolságok

(d, Å) (n egész szám, a reflexió rend sége).

(n)  = 2 d sin (11)

A rögzített diagrammal, a d értékekkel és a hozzájuk tartozó intenzitásokkal

jellemezni tudjuk a kérdéses kristályos anyagot. A diffraktogramon megjelen  vonalak 

helyéb l az adott fázisra jellemz  síkok kiszámíthatók, a vonalak (csúcsok) magassága pedig 

az intenzitást mutatja.

A fázisazonosítás (min ségi analízis) a mért d-értékek és intenzitások referencia 

adatokkal (ICDD - International Centre for Diffraction Data - adja ki a PDD – Powder

Diffraction Data –adatokat, illetve ASTM – American Society for Testing Materials- a

fázisok tulajdonságait és adatait leíró rendszer) való összehasonlításával történik. 

Az azonosított egyes reflexiók képezik az alapját a min ségi, mennyiségi fázisanalízisnek, 

illetve a mikroszerkezet meghatározásának.

A röntgen pordiffrakciós vizsgálatok egy PHILIPS PW 1730 tipusú, Bragg-Brentano 

elrendezés  diffraktométerén történtek az alábbi m szerparaméterekkel:

sugárzás    Cu K

feszültség    45 kV

áramer sség    35 mA

léptetés    0,05o – 0,01 o 2

id állandó    1 sec

detektorrés    1o

divergenciarés    1o

goniométer    PW-1050/25

monokromátor   grafit 

detektor    proporcionális számláló
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Adatforgalom- és feldolgozás: Philips APD, és X’-pert vezérl  és értékel  szoftverek

és PDF- 2 (Powder Diffraction File) adatbázis felhasználásával

II.3.2 Transzmissziós elektronmikroszkópia, TEM 

A TEM mérések az MTA M szaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetében 

(MTA MFA) készültek. 

A TEM a koherens, rövid hullámhosszú megvilágításnak köszönhet en igen 

sokoldalúan alkalmazható szerkezetvizsgálatra. A képi információ mellett az 

elektronmikroszkóp alkalmas elektrondiffrakció készítésére, mely szerkezeti információt

szolgáltat, valamint megfelel  analizátorral (EDS- Energy Dispersive Spectroscopy, EELS – 

Electron Energy Loss Specrtoscopy) felszerelve a minta összetételének vizsgálatára is

alkalmazható.

Az elektronmikroszkóp egyik alapvet  paramétere a gyorsítófeszültség, mely az 

elektronok hullámhosszán keresztül van hatással az elérhet  felbontásra. Az elektronnyalábot 

elektromágneses lencsékkel képezzük le. A mikroszkóp paraméterei szempontjából

kritikusak az objektívlencse paraméterei: fókusztávolság, gömbi hiba, színi hiba. Az

elektronnyaláb hullámhossza az atomi síkok távolságához képest két nagyságrenddel kisebb, 

ennek ellenére az atomi felbontás elérése nem egyszer  feladat, mivel az elektromágneses

lencsék hibái jóval nagyobbak az optikai lencséknél megszokott értékeknél. 

Az elektronnyaláb és a minta kölcsönhatása els sorban az elektronoknak a szilárd test 

atommagjain, illetve elektronjain való rugalmas szóródásának, valamint az elhajlásának 

következménye. A szóródást nem szenved , vagy valamely szórt sugarat felhasználva a 

leképezésben világos-, illetve sötét látóter  felvételek készíthet k, melyek az objektívlencse 

képsíkjának az erny re vetítésével állnak el . Az elektonmikroszkóp diffrakciós 

üzemmódban az objektívencse hátsó képsíkjában a térhatároló blendével (SA) lehatárolt 

területr l az objektívlencse hátsó fókuszsíkjában keletkez  képet vetíti a képerny re. Ebben a 

beállításban a párhuzamosan szórt elektronok képe egy pont, kristály esetén Bragg reflexió 

(reciprok rácspont). A hullámhossz és a rácsállandók közötti jelent s különbségnek 

köszönhet en a diffrakciós kép gyakorlatilag a reciprokrács síkmetszete, melyben az XRD-

hez képest magasabb rend  reflexiók is megjelennek. A diffrakciós felvételen a reflexiók

helyzete és fényessége (intenzitása) a minta szerkezetér l ad információt.

Az újonnan el állított emissziós anyagok szerkezetét szelektált terület

elektrondiffrakcióval (SAED) vizsgáltuk.
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Az elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz minden esetben alkohol alatt porított mintát

használtunk, amelyet szuszpenzióban vittünk fel az amorf szénhártyával borított

mintahordozó rostélyra. 

A mérések egy Norman gyártmányú EDS detektorral felszerelt Philips CM20-as 

elektronmikroszkóp segítségével készültek 200 kV-os gyorsítófeszültség mellett. A készülék 

pontfelbontása 2,8 Å. 

II.3.3 Fourier-Transzformációs Infravörös Spektroszkópia, FT-IR 

Az emissziós anyag elkészítéséhez használt kiindulási vegyületeket (BaCO3, Y2O3,

Sc2O3, WO3, kereskedelmi forgalomban kapható Ba3Y2WO9) és a kapott végtermékeket

vizsgáltam, figyelve a vízre, illetve a karbonil-csoportokra (C=O, CO2) jellemz  átmeneteket. 

A Perkin-Elmer Model 160 típusú FT-IR készülék a BME-VEK Szerves Kémiai Technológia 

Tanszékén található. A mérések 450-4400 cm-1 hullámhossz-tartományban történtek, KBr

pasztilla alkalmazásával. A spektrumok kiértékeléséhez az George Socrates, Infrared and 

Raman Characteristic Group Frequencies, Tables and Chartes, 3th Edition, John Wiley &

Sons Ltd. (2001) könyvet használtam.

II.3.4 Termogravimetria, TG

Az emissziós anyag elkészítéséhez használt kiindulási vegyületeket (BaCO3, Y2O3,

Sc2O3, WO3, kereskedelmi forgalomban kapható Ba3Y2WO9) és a kapott végtermékek

higroszkóposságát vizsgáltam.

A mérések a BME-VEK Szerves Kémiai Technológia Tanszékén történtek. A 

készülék típusa: Setaram Labsys TG DTA/DSC. Az alkalmazott tégely Al2O3 (400 l) volt,

10 mg-os beméréssel. A mérések N2 atmoszférában történtek (1,6 bar belép  nyomás: kb. 1,8 

l/h). A h mérséklettartomány 25-200°C, a f tési sebesség 10 K/perc volt. Az alapvonal 

felvétele azonos körülmények között, üres tégellyel történt.

II.3.5 Pásztázó elektronmikroszkópia, SEM 

A SEM mérések a GE Consumer & Industrial budapesti Váci úti gyárában készültek. 
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A készülék típusa JEOL JSM-5500 LV, melyhez energiadiszperzív analizátor is

tartozik. Az alkalmazott detektor szekunder elektron detektor (SEI), a nagyítás 2000x, a

gyorsító feszültség 25 kV volt. 

II.3.6 Szemcseméret

A szemcseméret meghatározása a GE Consumer & Industrial budapesti Váci úti 

gyárában került sor, Fritsch Particle Sizer Analysette 22 típusú készülékkel. A meghatározás

alkoholban történt. 

II.3.7 Golyósmalom 

A GE Consumer & Industrial cégnél lév  golyósmalmot a h kezelések el tt valamint

az egyes szinterelési lépések között alkalmaztam, a felület mechanokémiai aktiválása, illetve 

homogenizálása céljából. 

A programozható malom FRITSCH Planetten-Monomühle Pulverisette 6 típusú. A 

malom egyaránt alkalmas száraz, valamint nedves rlésre is. A kiindulási anyagok 

homogenizálása 250 ml-es ZrO2 mozsárban, ZrO2 rl golyókkal (  10 mm), míg a

szinterelések közötti át rlés 50 ml-es Al2O3 mozsárban, Al2O3 rl testekkel (  5 mm)

történt.

II.3.8 Szinterel  kemence 

Az MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézetben lév

Kanthal-Superthal f tés  cs kemencében került sor a porkeverékek h kezelésére.

A cs kemence f tött terének átmér je 40 mm, a homogén h tér hossza 200 mm, a reaktorcs

hossza 800 mm. A cs kemence nagytisztaságú Al2O3-ból (Degussa AL-23) készült. Névleges 

üzemeltetési h mérséklete 1500°C. A h mérsékletet B típusú termoelem (Pt 30%Rh-

Pt6%Rh) méri. A h mérséklet szabályozása számítógép által vezérelt, Eurotherm 

gyártmányú, 818 P típusú programszabályozóval valósul meg. A mérés során alkalmazott

öblít gáz Ar (1 liter/min). A szinterelés során az emissziós anyagokat nagytisztaságú 

kerámiacsónakba kell elhelyezni. 
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III. A Ba2CaWO6 és Ba3Y2WO9 emissziós anyagok fizikai és kémiai 

tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata modellmintákon 

Ebben a fejezetben, a HPS lámpákban használt Ba2CaWO6 (BCT) és Ba3Y2WO9

(BYT) emissziós anyagoknak a lámpa m ködése szempontjából fontos fizikai és kémiai 

tulajdonságait hasonlítottam össze. 

A kísérletekhez W lemezekre vittem fel az emissziós anyagokat, így modellezve a 

katódok szokásos izzítása során kialakuló rétegszerkezetet. Tanulmányoztam a lámpák 

élettartama szempontjából rendkívül fontos Ba réteg kialakulását, valamint annak 

h mérsékletfüggését. 

A méréseket XPS, AES és WFS módszerekkel modellmintákon végeztem, melyeket 

úgy alakítottam ki, hogy alkalmazkodjanak a mérési módszerek korlátaihoz. 

III.1 A modellminták elkészítése, mérési menete és mérési paraméterek 

A kísérletekhez modellmintaként 1x1 cm-es felület , 50 µm vastag volfrámlemezeket 

alkalmaztam. Az XPS módszerrel vizsgált lemezek közepére lyukat ( 0,2 mm) fúrtunk a Ba 

diffúzió vizsgálatának céljából, míg az AES mérésekhez használtak teli (nem lyukas) 

lemezek voltak. 

A volfrámlemezek el készítése, valamint a minták el készítése a GE Consumer & 

Industrial üzemében történt, a katódok szokásos gyártási technológiájának lépéseit követve: a 

W lemezek etil-alkoholos, ultrahangos mosása után NaOH-s maratás következett, hogy a 

volfrám felületén képz dött vegyületeket (oxidok, karbidok) eltávolítsuk. A következ  lépés 

a vákuumizzítás volt (1250 °C, 5 perc), mely az adszorbeált szennyez k eltávolítására 

szolgál. Az emissziós anyagokat ezek után alkoholban szuszpendált formában kentem a 

lyukas volfrám lemez egyik oldalára (XPS mérésekhez), illetve a teli W lemez szélére (AES 

mérésekhez), majd szárítószekrényben szárítottam (80 °C, 10 perc). A kísérletekhez Ba-

tartalmú, Ba2CaWO6 és Ba3Y2WO9 emissziós anyagokat használtam. Ezután a 

mintalemezeket kályhában izzítottam: 1000 °C-ig vákuumban, 1650 °C -ig argon véd gázban

f töttem a mintákat, majd 1650 °C -on argon véd gázban 15 perces h ntartás következett. A 

minták h lése (szobah mérsékletre) szintén argon véd gázban történt.

A magas h mérséklet hatására a lyukas minta esetében a Ba a lyukon keresztül a 

volfrám lemez tiszta, eredetileg emissziós anyaggal nem fedett oldalára diffundált, míg a teli 
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W lemez esetében Ba film jött létre. Normál nyomáson a kályhában a diffúzió mellett a Ba 

párolgása, lecsapódása is szerepet játszik. 

A továbbiakban az izzítás hatására kialakult Ba-réteg fizikai tulajdonságait 

vizsgáltam. A modellmintákat BCT/W és BYT/W rövidítéssel jelöltem.

Izzítás után a szobah mérsékletre visszah lt mintákat argon véd gázban szállítottam

az Atomfizika Tanszékre, ahol a felületanalitikai méréseket végeztem. A mintákat az XPS-

SAM berendezés vákuumkamrájába helyeztem, közvetlenül az analitikai m szer Mo

mintatartójára (III.1. ábra) úgy, hogy az emissziós anyaggal bekent felület közvetlenül 

értintkezzen a Mo mintatartóval.

Minta

Mo mintatartó

Mintatartó pöcök 

Kerámiacs

NiCr-Ni termoelem

W f t spirál

16 mm

6,5 mm 

III.1.ábra A modellminta helyzete az XPS-SAM berendezés mintatartóján, valamint a minta f tési

megoldásának kivitelezése

Els  lépésben (I. kísérleti fázis) a BCT/W és BYT/W modellminták felületén az

izzítás során diffúzióval vándorolt elemek koncentrációját, valamint a Ba kötésállapotát

határoztam meg XPS módszerrel. A  kilépési munkát WFS módszerrel mértem. A 

méréseket szobah mérsékleten, UHV körülmények között hajtottam végre. 

A II. kísérleti fázisban a volfrám lemez felületét több lépésben argon ionokkal 

porlasztottam, így különböz  rétegvastagságú Ba-borítottságot értem el. A lyukas mintáknál

a porlasztást Ip = 0,5 µA porlasztási árammal, 3 perces id tartamokkal hajtottam végre. Ebben 

az esetben a porlasztás a m szer XPS pozíciójában történt, így a porlasztási folt kb. 5 x 5 mm 

terület  volt. A teli W lemezek esetén szintén Ip = 0,5 µA porlasztási áramot alkalmaztam, 2 - 

3 perces id tartamig, de a mintát AES pozícióba helyeztem, így a porlasztási folt területe

kisebb (2x2 mm) lett. (A minták esetében a pontos porlasztási sebesség meghatározására nem

volt mód, azok változó rétegszerkezete, összetétele miatt. Igy a maratási sebességet Si

egykristályra termikusan növesztett 50 nm vastagságú SiO2 rétegen határoztam meg, amivel

az adott porlasztó rendszert kívántam jellemezni. Az 50 nm-es oxidréteget 268 perc alatt 
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porlasztottam át, Ip = 0,5 µA porlasztási áram mellett.) Az egyes porlasztási lépések után a 

Ba3d, O1s és W4f fotoelektron csúcsokat regisztráltam XPS módszerrel, míg a Ba MNN, C 

KLL, O KLL és a W 169 eV és 179 eV kinetikus energiánál jelentkez  NVV átmeneteit AES 

módszerrel rögzítettem. A kilépési munkát WFS módszerrel mértem. A porlasztást a Ba f

tömegének eltávolításáig, XPS mérések esetén az enyhén oxidált állapotú W lemezig 

folytattam. (A további vizsgálati lépések ismertetésénél a modellminták alatt a lyukas W 

lemezeket értem.) 

A III. kísérleti fázisban az emissziós anyagtól megtisztított, enyhén oxidált állapotú 

volfrám lemezeket h kezeltem, hogy a Ba-diffúzió kezdeti h mérsékletét megállapítsam. A 

h mérsékletet a minták felületén optikai pirométerrel mértem az analitikai kamra ablakán 

keresztül. (Az optikai pirométert el z leg egy másik kályha PtRh-Pt termoeleméhez 

kalibráltuk.)

A h kezelések a mér állásból kifordított pozícióban történtek, így védve az 

analizátort és a röntgenforrást a h hatástól. A mintákat 20-700 °C h mérséklet-tartományban, 

a h mérséklet folyamatos emelésével h kezeltem. Az egyes h mérsékleteken 6 percig 

tartottam a mintákat. A felület tisztaságát (Ba-mentességét) a porlasztás után XPS áttekint

spektrumok felvételével ellen riztem, amit minden h kezelési lépés el tt megismételtem. A 

h kezelési lépések során a Ba3d és W4f fotoelektron csúcsokat, valamint a kilépési munkát 

rögzítettem. 
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III.2 A Ba kötésállapotának és kilépési munkájának meghatározása W felületen 

I. kísérleti fázis

A katódokat a kisülési cs be történ  beépítés el tt izzítják, hogy a felületükön a 

kilépési munkát csökkent  Ba/BaO réteg jöjjön létre. A lyukas modellmintákon végzett XPS

és WFS mérésekkel az aktiváció során kialakult felületi változást derítettem fel (I. kísérleti

fázis).

III.2.1 A Ba kötésállapotának meghatározása

A BCT/W modellmintáról felvett XPS áttekint  spektrum, a jellemz  fotoelektron

vonalakkal és Auger átmenetekkel feliratozva, a III.2. ábrán látható. 
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III.2.ábra XPS áttekint spektrum BCT-vel borított W felületr l, 1650 °C-on való h ntartás után 

Izzítás után detektálható volt a W4f csúcsa; valamint a Ca2p vonal is megjelent. A 

minta felületén az O1s és C1s fotoelektron átmenetek is azonosíthatók voltak. 

A BYT/W modellmintán az Y3d csúcsa nem jelentkezett az izzítás után, ami feltehet leg a 

volfrámba való ötvöz désével magyarázható. A többi elem viszont kimutatható volt az XPS 

áttekint  spektrumon.
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A detektált elemek kötési energiáit és koncentrációit a III.1. táblázatban foglaltam 

össze.

III.1.táblázat BCT és BYT emissziós anyaggal fedett W lemezek felületi elemösszetétele izzítás után 

BCT/W BYT/W
ELEM

Kötési energia (eV) Koncentráció (%) Kötési energia (eV) Koncentráció (%) 

Ba 3d5/2 780.5 3.5 780.4 3.2 

O 1s 532.8 10.9 531.5 21.3 

O 1s 530.4 16.3 530.2 7.5 

O - 27.2 - 28.8 

Ca 2p3/2 350.2 1.1 - -

C 1s 284.5 19.9 284.6 23.0 

W 4f7/2 ox 33.2 5.8 32.8 6.0 

W 4f7/2 elemi 31.0 19.6 30.0 18.4 

W - 25.4 - 24.4 

A Ba3d 5/2 fotoelektron csúcs mindkét mintánál ugyanazon kötési energiánál 

jelentkezett, valamint mennyisége is közel azonos volt. Az áttekint  spektrum alapján a 

volfrám oxidált (WO3), illetve az elemi állapotnak megfelel  csúcspárja tisztán elkülöníthet

volt. A kétféle kötésállapotú W mennyisége külön-külön, s így összmennyisége is 

megegyezett a mintákon. Az elemi W4f csúcs megjelenése arra enged következtetni, hogy a 

W4f elektronhéjból származó nagy kinetikus energiájú elektronok közepes szabad úthossza 

elég nagy ahhoz, hogy a Ba-rétegen keresztüljussanak. A C mindkét mintán kimutatható volt: 

feltehet en a vákuumkamra maradékgázaiból származó felületi szennyez ként volt jelen. Az 

O mennyiségében szintén nem mutatkozott jelent s különbség a minták esetén. Az O a 

volfrámhoz, báriumhoz és kalciumhoz kapcsolódhat, valamint a vákuumtérb l

adszorbeálódott szennyez ként is jelen lehet. 

A Ba kötésállapotának meghatározásához részletes spektrumot vettem fel a 3d 

fotoelektron vonal környékén. A III.3. ábra a BCT/W minta felületén, izzítás után felvett 

spektrumot mutatja be. (A III.3 fejezetben kés bb ismertetésre kerül  porlasztások és 

h kezelések során a csúcs alakja nem változott, így azok részletes ismertetését l a 

dolgozatomban eltekintek.) 
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III.3.ábra Ba3d részletes spektrum felvétele a BCT-vel borított W mintán (XPS módszer, 805 – 771 eV

kötési energia tartomány)

Az ábrán kisebb kötési energia értéknél a Ba3d5/2 csúcs jelentkezett. Az 5/2 és 3/2 

csúcsokra rendre egy-egy Gauss eloszlású görbe illeszthet  (III.3. ábra), tehát a görbék 

lefutása szimmetrikus. Irodalomból ismert, hogy a fémes Ba csúcsok a nagyobb kötési 

energiák felé lassabban csengenek le, ami a veszteségi csúcsok jelenlétének tudható be, míg

az oxidos forma csúcsára a szimmetria a jellemz  [Verhoeven, 1980]. 

A fémes bárium rendkívül könnyen oxidálódik, emiatt - még vákuumkörülmények

között is - igen nehéz a fémes és oxidos Ba fotoelektron-átmeneteinek megkülönböztetése,

így még az irodalomban megadott kötési energia értékeket is némi fenntartással kell 

elfogadni:

III.2.táblázat Az irodalmi Ba és BaO kötési energia értékei 

Vegyület Ba3d5/2 (eV) Irodalom

Ba 780,4 [Vasquez, 1989]

Ba 780,45 [Ley, 1980]

BaO 779,1 [Verhoeven, 1980]

BaO 779,2 [Vasquez, 1991]

BaO 779,65 [XPS kézikönyv, 1979]
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Az irodalmi értékek szerint fém Ba törzsnívó kötési energiái magasabbak, mint az 

oxidált állapotú báriumé [Verhoeven, 1980], az eltolódás kevesebb, mint 1 eV van Doveren, 

1980; Lambert, 1982; Jacobi, 1987 .

Az általam mért értékek ugyan kb. 2 eV-tal magasabb energiáknál jelentkeznek, mint

az irodalomban megadott BaO csúcs, de ez az eltérés a berendezés nem teljesen lineáris

energiaskálájával magyarázható. Így – a görbék szimmetrikus lefutása és irodalmak alapján -

megállapítható, hogy az izzítás után a minták felületét BaO borítja. 

III.2.2 Kilépési munka meghatározása a modellminta izzítása után

A felületanalitikai vizsgálatok után a minták  kilépési munkáját visszaszórt 

elektronkép alapján határoztam meg.

A III.4. ábrán a lyukas modellmintáról felvett visszaszórt elektronkép látható, 

különböz  nagyításban, a tíz mérési ponttal bejelölve (lyuk átmér je 0,2 mm). 

            W lemez

            Lyuk 

0,2 mm 

III.4.ábra Lyukas W modellmintáról felvett visszaszórt elektronkép. A pontok a WFS és AES mérések

helyszínét mutatják

A BCT/W és BYT/W minták mérése el tt egy hasonló nagyságú, de Au réteggel 

borított W lemez kilépési munkáját határoztam meg, mintegy hitelesítésként. Az arany 

oxidációja leveg n és vákuumtérben nem jelent s, így gyakran használják referenciaként. A 

kilépési munka értékre az irodalmival egyez , 5,1 eV-os értékek adódtak Gmelin Handbook, 

1988 , míg a módszer szórására 0,1 eV-os érték jellemz .

A BCT/W, illetve a BYT/W modellmintákra az elvégzett WFS mérés után mindkét

esetben 4,1 eV értéket kaptam.

A két minta kilépési munkájának értéke nem tér el, ami a hasonló felületi állapotnak

tulajdonítható. A III.2.1 fejezetben ismertetett XPS mérések alapján a kilépési munkát
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jelent sen befolyásoló Ba és O mennyisége közel azonos volt a minták felületén. A kilépési 

munka mindkét modellminta esetén alacsonyabb, mint a tiszta (  4,54 eV), illetve oxidált 

(  = 5,67 eV) W lemez irodalomból ismert kilépési munkája (ld. I. Irodalmi összefoglaló, 

I.1. táblázat) Kawano, 1999; Vida, 2001; Gmelin Handbook, 1981 . Az XPS mérések 

alapján az is megállapítható volt, hogy izzítás után BaO-dal fedett, enyhén oxidált állapotú W 

felület alakul ki. A kilépési munka értékek azonban nagyobbak, mint a szakirodalomban 

ismertetett, BaO-dal fedett W felületek esetében (ld. I.1. táblázat [Forman, 1976/1; Forman, 

1979; Bailey, 1998; Jennison, 2004]). Ez az eltérés feltehet en – a minta szállítása során, az 

XPS berendezés vákuumteréb l – a felületre adszorbeálódott oxigén jelenlétével 

magyarázható, hiszen az adszorbeálódott oxigén a kilépési munkát ugyanúgy növeli, mint a 

volfrámmal kémiai kötést létesít  oxigén. 
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III.3 Az izzítás során kialakult rétegszerkezet vizsgálata, valamint a kilépési munka 

meghatározása a Ba/BaO rétegvastagság függvényében 

II. kísérleti fázis

Irodalomból ismert, hogy a katódok felületét Ba-ot és O-t együttesen tartalmazó réteg 

borítja. Az el z  fejezet mérési eredményei szerint az izzítás során a kilépési munkát

csökkent  BaO fedettség jött létre a modellmintákon. A II. kísérleti fázisban ezt a 

rétegszerkezetet vizsgáltam: a kilépési munka változását mértem a BaO rétegvastagságának 

függvényében. A mérések elvégzéséhez a BaO-dal borított W lemezek felületét több 

lépésben, egyenként 3 percig porlasztottam. Az ionbombázást mindkét minta esetében addig 

folytattam, míg az emissziós anyagot teljesen eltávolítottam a felületr l. Az egyes lépések

között lyukas W lemezek esetében XPS, míg teli W lemezek esetében AES módszerrel 

határoztam meg a felületi állapotot. A kilépési munkát WFS módszerrel mértem.

III.3.1 Izzítás során kialakult rétegszerkezet felderítése XPS módszerrel 

Az els ként ismertetésre kerül  BCT/W mintát 6 lépésben, összesen 18 percig Ar+

ionokkal porlasztottam. A rögzített áttekint  XPS spektrumokat az III.5. ábra mutatja.
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III.5.ábra BCT-vel fedett W lemez XPS spektrumai porlasztás hatására. A porlasztás 3 perces

lépésekben Ip = 0,5µA mellett történt a Ba f  tömegének eltávolításáig
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A III.5 ábrán a legalsó görbe az izzítás utáni, míg a legfels  a 18 perces ionbombázás

utáni állapotot mutatja. A spektrumokban a kilépési munkát jelent sen befolyásoló Ba3d, 

O1s és W4f jellemz  fotoelektron vonalait jelöltem be, de izzítás után a C1s és Ca2p vonala 

is megjelent. Látható, hogy folyamatos porlasztás hatására a Ba 3d csúcsának intenzitása 

csökkent, és ezzel egyid ben az O jelent s mennyisége is leporlódott a felületr l. A 

porlasztás hatására a felületi koncentrációban és a kilépési munkában bekövetkez

változásokat a III.6. ábra mutatja. (Ezek táblázatos összefoglalása a Függelék F1. 

táblázatában található)
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III.6.ábra BCT/W felületi koncentrációjának és kilépési munkájának változása porlasztás hatására. A

porlasztás 3 perces lépésekben Ip = 0,5µA mellett történt az emissziós anyag f  tömegének

eltávolításáig

A BCT/W minta 3 percig tartó porlasztása után a Ba és Ca mennyiségében 

jelent sebb változás nem mutatható ki. Az oxidos és elemi W mennyisége növekedett, ami a 

feltételezhet leg felületi szennyez ként jelenlév  O és C eltávozásának tudható be. Mivel a 

felületre adszorbeálódott oxigén a kilépési munkát növeli [Hopkins, 1966; Ptushinkii, 1968; 

Musket, 1979], hiánya a kilépési munka csökkenéséhez vezetett. 
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6 perc ionbombázás után a C és Ca teljes mennyisége leporlódott, továbbá a Ba és O

mennyisége csökkent. További (9 percnyi) porlasztást alkalmazva, a Ba és O mennyisége

folyamatosan csökkent. 12 percnyi porlasztás után a W oxidos formája kisebb, elemi formája

nagyobb mérték  növekedést mutat, míg a kilépési munka hirtelen növekedésnek indult. Az 

O mennyisége már állandósult, ami alapján feltételezhetjük, hogy ekkor már nem felületi 

szennyez ként, hanem jelent s mennyiségében a volfrámhoz kémiailag köt d  elemként van

jelen. A Ba mennyisége az XPS módszer kimutatási határán van (1%). További ionbombázás

hatására (15 perc) a W oxid, elemi W, O értékeiben jelent s változás nem tapasztalható,

ugyanakkor a kilépési munka növekedésnek indult. Ezt a Ba teljes mennyiségének

elfogyásával magyarázhatjuk, vagyis igen kis mennyiség  Ba is képes a  értékét

befolyásolni. 21 perc porlasztás után a felületet Ba már nem borítja, a kilépési munkája az

oxidos W-hoz közeli értéket mutat.

A porlasztás hatására bekövetkez  felületi változásokat egy BYT/W modellminta

esetében is nyomon követtem. Ezt a mintát szintén 3 perces id tartamokban, több lépésben 

porlasztottam. A BYT/W mintán – hasonlóan a BCT/W mintához – a Ba, O, C és W (elemi,

oxidos) fotoelektron vonalai voltak kimutathatók.

A III.7. ábra a koncentráció és kilépési munka változását mutatja. (Ezek táblázatos 

összefoglalása a Függelék F2. táblázatában található.) 
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III.7.ábra BYT/W felület koncentráció és kilépési munka viszonyai porlasztás hatására .A porlasztás

3 perces lépésekben Ip = 0,5µA mellett történt az emissziós anyag f  tömegének eltávolításáig

Hasonlóan a BCT/W mintához, 3 perc porlasztás után a Ba mennyiségében változás 

nem észlelhet , viszont a C f  tömege leporlódott, 6 perc után pedig a kimutatási határ alá 

csökkent. Az O mennyisége is csökkent. Annak ellenére, hogy a kilépési munkát növel

felületi szennyez k eltávoztak, a várttal ellentétben alakul  értéke: határozott növekedés 

figyelhet  meg. Összehasonlítva az oxidos W mennyiségét a BCT/W mintáéval (3 és 6 perc 

porlasztási id tartamban), észrevehetjük, hogy mennyisége a BYT/W mintán csaknem 

kétszerese (F1. és F2. táblázat). A kilépési munkát ekkor inkább az oxidos W befolyásolja, a 

Ba kilépési munkát csökkent  hatása nem érvényesül számottev en. A porlasztás

folytatásával az oxidos W mennyisége tovább csökkent, majd állandó értékre állt be (9 perc 

porlasztás után). Ekkor a W-oxid már nincs hatással -re, a kilépési munka növekedése 

f ként a Ba és az O eltávozásának tudható be. 15 perc után a Ba mennyisége a kimutatási 

határ közelébe csökkent, de további porlasztás hatására a kilépési munka ugyanúgy növekv

tendenciát mutatott, mint BCT/W minta esetén. Az elemi W állandó mennyiséggel bír a 

továbbiakban. A felület 24 perc porlasztása után Ba-mentes oxidos W-ként jellemezhet ,

mellyel a kilépési munka is összhangot mutat.
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Összességében megállapíthatjuk, hogy a BCT/W és BYT/W modellminták esetében 

az izzítás utáni felület adszorbeált oxigénnel és szénnel fedett, ami rövid ideig tartó (3-6 perc)

porlasztással eltávolítható. A Ba mennyisége ekkor mindkét mintán 6% körüli, ami a BCT/W

esetében kb. 21 perc, míg a BYT/W esetében kb. 24 perc alatt porlódott le. Az O mennyisége

– a felületi réteg eltávolítása után – szintén azonos volt a két mintán (25%), de a porlasztások 

befejezésével kevesebb O maradt a BYT/W felületén, mint a BCT/W mintán. Ez az O a W-

hoz kémiai kötéssel kapcsolódik. Annak alapján, hogy az oxidos W mennyisége is kevesebb 

a BYT/W mintán, ugyanakkor az elemi W mennyisége több, feltételezhetjük, hogy ez esetben 

mélyebbre kerültünk a vegyesen elemi és oxidos W-mot is tartalmazó rétegben. Az oxidos 

mennyiség csökkenése együtt jár tehát az elemi W mennyiségi növekedésével, ami a tiszta

elemi W-ból álló rétegre utal. 

Az oxidos W mennyisége a porlasztások kezdetén megegyezett a két mintán (10%),

viszont a BYT/W mintán el ször jelent s mennyiségi növekedés tapasztalható (31%), majd

beáll állandó értékre (18%). Ezt a változást a WFS módszer is érzékelte: a kilépési munka

jelent sen megn tt. BCT/W esetében a kilépési munka kisebb tendenciával, de ugyancsak 

n tt. Szükséges megjegyezni, hogy a kilépési munkát az XPS mérési folt egy véletlenszr en

kiválasztott pontján végeztem, így el fordulhat, hogy a mérési eredmények a 0,1 eV szórást 

is meghaladhatja. Így a mért értékekb l a kilépési munka változásának tendenciájára 

vonhatunk le következtetéseket. 

Megfigyelhet  továbbá, hogy a W-oxid, elemi W és O állandó értékének beállását 

követ en a kilépési munka növekedés még mindig jelentkezett mindkét mintánál. Ezt a 

felületr l eltávozó, az XPS módszer kimutatási határán lév  csekély Ba mennyiség okozza, 

amely még mindig hatással van  csökkentésére. 

A porlasztások során mindkét esetben eljutottam az emissziós anyagtól mentes,

enyhén oxidált W felületig, az O/W arány 0,2 érték körül van mindkét mintánál.

A porlasztási kíséret eredményei alapján meghatározhatjuk a modellmintákon a 

magas h mérséklet  izzítás során kialakult rétegszerkezetet:
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Ba-O

Oxidos W és elemi W (BYTWox/Welemi > BCTWox/Welemi)

Elemi W (W lemez)

Adszorbeált O és C 

III.8.ábra A BCT/W és BYT/W modellminták 1650°C-on való izzítása során XPS és WFS módszerrel

felderített rétegszerkezet. A modellminták el készítése a katódok gyártási technológiája szerint

történt

Az egyes rétegek közötti határvonalak természetesen nem tekinthet k ennyire 

határozottnak. Míg a BCT/W minta esetén a W oxid és W együttesen, keveredve található 

meg, addig a BYT esetében ez is rétegz dést mutat: az oxidált W befedi a W réteget, s 

feltehet leg e kett  alatt helyezkedik el az oxigén-mentes W felület.

A minták izzítása után meghatározott koncentráció érékekb l, valamint a fenti 

modellszerkezetet feltételezve az XPS MultiQuant program [Mohai, 2005] segítségével

lehet ségünk van a Ba borítottság meghatározására is. Szigetes modellt feltételezve a BaO 

fedettség kb. 60%-os, ami monoréteg alatti borítottságot jelent. Tehát a modellminták

eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy már a katódok izzítása során sem feltétlenül 

alakul mi monoréteges borítottság, mint ahogy több kutató irodalmában említi [Rittner, 1957; 

Jensen, 2000]. 

III.3.2 Kilépési munka meghatározása az emissziós anyag rétegvastagságának függvényében 

Ebben a fejezetben szintén többlépcs s porlasztást alkalmazva tisztítottam meg a teli 

W lemezek felületét az emissziós anyagtól. Célom a kétféle minta (BCT/W és BYT/W)

összehasonlítása volt abból a szempontból, hogy a felületet borító anyagok mennyisége

hogyan változik a mélység függvényében. Az összehasonlítást a csúcsintenzitás arányok 

függvényében végeztem.

A kilépési munkát WFS módszerrel, az elemösszetételt pedig AES módszerrel

mértem. A különbséget az XPS mérésekhez képest (III.3.1. fejezet) a porlasztási kráter

kisebb területe jelenti (az elektronsugár átmér je 1000 m): a porlasztási folt alakja a primer

elektronáram eloszlása miatt Gauss-eloszlású. A folt alakjának köszönhet en – el re jól 

megválasztott mintapozícióban – a kráter görbületén AES és WFS mérések végrehajtására

nyílik lehet ség.
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Az alkalmazott elektron áram hatásának, vagyis az emissziós anyag felhevítésének

(kb. 200-300 °C -ra), és így a mérési eredmények esetleges pontatlanságának elkerülése 

érdekében, a nagyobb elektron áramot alkalmazó AES mérések el tt rögzítettem a WFS

spektrumokat. Korábbi tapasztalatok szerint azonban a minta ilyen irányú felhevítése az 

emissziós anyagok szerkezetére, párolgására, így a mérési eredményekre nincs befolyással,

mivel ezek a változások magasabb h mérsékleten zajlanak. 

Az izzítás után felvett XPS spektrumok a lyukas minta esetében ismertetett

spektrummal (III.5. ábra, alsó spektrum) jó egyezést mutattak: a felületen a Ba3d csúcsa 

mellett a W4f elemi és oxidos vonala is kimutatható volt (31.5 eV és 34.6 eV kötési 

energiánál). Az O1s és C1s csúcsok is megfigyelhet k voltak. 

A III.9. ábra a BCT/W minta felületér l, izzítás után felvett derivált AES spektrumot

mutatja (a 30-650 eV kinetikus energia tartományban), megjelölve az elemekhez tartozó 

kinetikus energia értékeket. 

III.9.ábra BCT emissziós anyaggal fedett W lemez felületér l 1650°C-on tortén  izzítás utáni derivátl

AES spektrum a jellemz  átmenetekkel bejelölve

Az AES módszerrel a Ba MNN, O KLL, C KLL, valamint a W NVV és Ba 57 eV-nál 

jelentkez  átmenetei jelentkeztek. 

A vizsgálatok során a mintákat Ar+ ionokkal porlasztottam két lépésben, kett , majd

egy perces id tartamig. A porlasztások után visszaszórt elektronképet vettem fel a felületr l,

majd a porlasztási kráter görbületén kijelölt mérési pontokban WFS és AES spektrumokat

rögzítettem.
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A III.10. ábra a Gauss eloszlású porlasztási krátert illusztrálja: 

Ar+

                                            Emix

                                     (Ba réteg) 

                                                                          Porlasztási mélység (kb. 10 nm)

                                                     W lemez

500 m

III.10.ábra A fókuszált ionsugárral való porlasztás hatására kialakuló Gauss eloszlású kráter

sematikus ábrája

A mérés kivitelezése egyedi technikai megoldást igényelt, hiszen a porlasztási folt

helyét el re meg kellett határozni ahhoz, hogy a kráter mentén a mérési pontokat ki tudjam 

jelölni. Ennek érdekében Al lemezre növesztett Al2O3 réteget porlasztottam át a minta AES 

mérési pozíciójában. Porlasztás után visszaszórt elektronképet vettem fel, és a számítógép-

monitoron megjelöltem a határozottan kivehet  folt kontúrját (III.11. ábra). Ezek után a 

mérend  BCT/W és BYT/W mintákat pontosan az Al2O3/Al minta pozíciójába helyeztem,

így el tudtam érni, hogy porlasztási folt ugyanarra a helyre kerüljön. A III.12. ábra a mérési

pontok elhelyezkedését mutatja. Az X1 – X5 pontok között a távolság kb. 100 m. Az X1

pont a kráter középpontján helyezkedik el. 

III.11.ábra Visszaszórt elektronkép Ba-tartalmú

emissziós anyaggal fedett W felületr l, a 

porlasztási folt kontórjával bejelölve

III.12.ábra  Visszaszórt elektronkép Ba-tartalmú

emissziós anyaggal fedett W felületr l, a 

mérési pontokkal bejelölve
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Els ként a WFS spektrumok porlasztás hatására bekövetkez  változását ismertetem.

A III.13. ábrán a kijelölt mérési pontokban porlasztás el tti, a III.14. ábrán porlasztás utáni 

WFS spektrumok láthatók, BCT emissziós anyaggal fedett W lemezen, izzítás után. 
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III.13.ábra  BCT emissziós anyaggal fedett W 

felületr l felvett WFS spektrumok porlasztás

el tt. A spektrumok felfutó ágai jó egyezést

mutatnak, tehát a kilépési munka azonos

mindegyik mérési pontban

III.14.ábra  BCT emissziós anyaggal fedett W 

felületr l felvett WFS spektrumok porlasztás

után. A porlasztás hatására a felfutó ágak

eltolódása figyelhet  meg, ami a kilépési

munkában bekövetkez  változásokra utal

A vártnak megfelel en porlasztás el tt a spektrumok felfutó ágában eltolódás nem 

figyelhet  meg. Ez alapján megállapítható, hogy a kilépési munka értékek azonosak (a 

maximális intenzitás 30%-nál leolvasott érték), vagyis ebben a mérési foltban a felületet

borító BaO réteg homogénnek tekinthet . A III.14. ábrán látható a fókuszált ionnyaláb 

hatása: a felfutó ágak (ún. onset) eltolódtak, tehát a kilépési munka értékben változás 

figyelhet  meg. Az inhomogén BaO rétegvastagság (porlasztási kráter X1 közepe fel l a 

széle felé haladunk) következtében a kilépési munka változott. A kráternek a különböz

pontjaiban felvett spektrumok különböz  rétegvastagságokhoz tartoznak. 

A BCT/W minta felületén izzítás után a kilépési munka állandó (4,3 eV körüli érték). 

A vártnak megfelel en, a porlasztás hatására a mélységgel fordítottan arányosan változott a 

kilépési munka: a kráter közepén porlódott le az emissziós anyag, így a kilépési munka értéke

itt a legmagasabb (4,9 eV körüli érték). Ahogy haladunk a „felszín” felé, a Ba mennyisége

növekszik, ami a kilépési munka csökkenését eredményezi. Az X2 – X5 pontokban 4,5 eV-

nál magasabb értékeket mértem.
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AES módszerrel a Ba MNN (584, 600 eV), O KLL (510 eV), C KLL (272 eV) és a W 

NVV átmeneteit detektáltam egy kiválaszott, a kráter területén lév  pontban. Az átmenetek

csúcstól csúcsig tartó távolságait a W NVV csúcstól csúcsig tartó távolságára normáltam, s az 

így kapott értékeket átlagolva határoztam meg az egyes elemek mennyiségét a porlasztás

során. Az eredményeket a III.3. táblázat tartalmazza.

III.3.táblázat A W-ra normált O, C és Ba mennyiségi változása a porlasztás hatására a BCT/W

mintán; az AES spektrumok csúcstól-csúcsig tartó távolságai alapján

BCT/W O/W C/W Ba/W

Izzítás után 3,6 3,3 1,0

2 perc porlasztás után 0,7 0,5 0,1

3 perc porlasztás után 0,5 0,8 -

A táblázat adataiból látható, hogy 2 perces porlasztás után a C és O mennyisége

jelent sen csökkent, valamint a Ba mennyiségében is tapasztalható változás. Tehát – az XPS 

mérésekhez hasonlóan – a felületi szennyez kt l ugyan megtisztítottuk a mintát, de ezzel 

egyid ben a Ba jelent s tömegét is leporlasztottuk. 

A következ  porlasztási lépés hatására az O mennyiségében kismérték  csökkenés, 

míg a C mennyiségében növekedés tapasztalható, mindkett  a mérési pontosságon belül 

változott. A Ba mennyisége a kimutatási határ alá csökkent. 

Az el bbi mérési sorozatot a BYT-vel fedett W lemezen is elvégeztem.

Az izzítás utáni átlagos kilépési munka 4,7 eV volt, a porlasztási paraméterek

(ionáram, id tartam) megegyeztek a BCT/W minta esetén alkalmazottakkal.

A BCT/W mintához hasonlóan, itt is a kráter közepén a legnagyobb a kilépési munka (5,5 

eV, 2 perc porlasztás után). Az X2 – X5 pontokban 4,9 – 5,2 eV közötti értékeket mértem.

Az AES mérések kiértékelése az el z ekben ismertetett módon történt, az eredmények a

III.4. táblázat tartalmazza.
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III.4.táblázat A W-ra normált O, C és Ba mennyiségi változása a porlasztás hatására a BYT/W

mintán; az AES spektrumok csúcstól-csúcsig tartó távolságai alapján

BYT/W O/W C/W Ba/W

Izzítás után 3,5 2,6 0,5

2 perc porlasztás után 1,5 0,7 0,2

3 perc porlasztás után 1,4 0,9 -

A izzítás utáni O/W arány megegyezik a BCT/W mintáéval, ugyanakkor a C és Ba

mennyisége szignifikánsan kevesebb. 2 perc porlasztás hatására az O, C és Ba mennyisége

lecsökkent. További ionbombázás után az O és C mennyiségében jelent s változás nem volt 

észlelhet , hasonlóan a BCT/W minta érékeihez. A Ba mennyisége a kimutatási határ alá 

csökkent.

Összességében megállapíthatjuk, hogy izzítás után mindkét minta felületét 

adszorbeált C és O borítja – összhangban az XPS mérésekkel. Rövid ideig tartó (2 min),

intenzív porlasztással a felületi szennyez k eltávolíthatók, valamint a Ba mennyisége is 

csökken. Az el bbiekben az XPS mérések alapján megállapítottuk, hogy BaO borítja az 

izzítás utáni felületet. Irodalmi adatok alapján, ha a Ba csúcs mellett O is található a derivált

AES spektrumban, akkor BaO jelenlétét feltételezhetjük [Forman, 1976]. A spektrumokból

az is kiderül, hogy a Ba csak vagy vékony homogén réteget hoz létre, vagy szigetesen alakul 

ki, hiszen jelentkeznek a W 169 eV-os és 179 eV-os NVV átmenetei, hasonlóan Rittner AES 

méréseihez [Rittner, 1957]. A 3 perces porlasztás után a Ba mennyisége a kimutatási határ alá 

csökkent, az O mennyiségében egyik mintánál sem következett be jelent s változás, így

feltételezhetjük, hogy az oxigén jele már csak a W-oxidból származhat. A porlasztások során 

felhet leg az oxigén-mentes W lemezt nem értem el. 

Az AES mérések – hasonlóan az XPS eredményekhez – is azt bizonyítják, hogy 

izzítás után a felületet adszorbeált O és C borítja, továbbá a Ba réteg alatt oxidos W található,

ami az el z ekben felállított rétegszerkezet (ld. III.8. ábrát) helyességét támasztja alá. 

A modellminták alapján felállított struktúra a katódok felületén kialakult rétegszerkezetre is 

jellemz , hiszen a W lemezek el készítése, emissziós anyaggal történ  bevonása ugyanúgy 

történt, mint az iparban, nagy mennyiségben el állított katódok esetében.
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III.4 A Ba diffúzió vizsgálata modellmintákon 

III. kísérleti fázis

A III. kísérleti fázis célja volt, hogy modellminták segítségével megállapítsam, hogy 

hány fokon indul meg a Ba diffúziója. Az emissziós anyagok e tulajdonsága a lámpák

m ködésének szempontjából kulcsfontosságú szerepet játszik, hiszen meghatározza a kilépési 

munkát. A két emissziós anyagot (BCT, BYT) e szempont alapján hasonlítottam össze. 

A kísérletekhez használt minták izzításon átesett, emissziós anyagtól ionporlasztással 

megtisztított, enyhén oxidos, lyukas W lemezek voltak. A modellmintákat több lépésben, a 

felületanalitikai berendezés vákuumkamrájában 700 °C -ig h kezeltem úgy, hogy minden

lépés után leporlasztottam a felületre diffundált Ba-ot, így minden esetben enyhén oxidált W 

kiindulási felületet nyertem. A felületre diffundáló Ba3d és W4f csúcsokat XPS spektrumok

felvételével regisztráltam. A kilépési munkát WFS módszerrel határoztam meg.

A III.15. ábrán látható felvétel a vákuumkamrában, a h kezelés során izzó mintatartót

és a rajta lév  mintát mutatja.

III.15.ábra A modellminta f tése az XPS-SAM berendezés vákuumterében
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A h kezelés során zajló folyamatot, a Ba diffúzióját a III.16. sematikus ábra mutatja.

Detektálási terület

Ar+

0,2 mm
50 m

10 mm

Monokromatikus Röntgensugár

W lemez

emissziós anyag

Mintatartó

III.16.ábra A modellminta izzítása során fellép  Ba diffúzió sematikus ábrája. A h mérséklet hatására

a Ba a forrásból (a W lemez mintatartó felé néz  felületér l) a lyukon keresztül a W lemez 

túloldalára diffundál. A lyukas mintageometria, a mérési elrendezés és vákuum alkalmazása azzal

az el nnyel jár, hogy a f tés során anyagtranszport a lemez tiszta oldalára csak diffúzióval

lehetséges.

A h mérséklet hatására a Ba a forrásból (a W lemez mintatartó felé néz  felületér l) a 

lyukon keresztül a W lemez túloldalára diffundál. A lyukas mintageometria, a mérési

elrendezés és vákuum alkalmazása azzal az el nnyel jár, hogy a f tés során anyagtranszport a 

lemez tiszta oldalára csak diffúzióval lehetséges. A vákuumkamrában lév  kis nyomás

mellett ugyanis a szabad úthosszak lényegesen nagyobbak a kamra méreteinél, így a lemez

emissziós anyaggal fedett oldaláról elpárolgó atomok csak sokszoros ütközés után 

juthatnának el a tiszta oldalra. (Ez a kinetikus gázelmélet ismeretében könnyen belátható.)

További el ny, hogy a lyukas mintageometria lehet vé teszi a volfrám felület

ionporlasztással való tisztítását úgy, hogy közben a diffúziós forrás nem sérül. 

Az izzítási, porlasztási és h kezelési lépések után az áttekint  XPS spektrumok

alapján Ba/W koncentráció arányt számoltam. A W4f fotoelektron csúcsok mindkét mintánál

– és a h kezelést l függetlenül – oxidos, illetve elemi állapotnak megfelel  kötési energiánál

jelentkeztek. A BCT/W minta esetében a h kezelés hatására bekövetkez  változásokat a 

III.17. ábra mutatja. (Értékeket ld. a Függelék F3. táblázatában.) 
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III.17.ábra A Ba diffúziójának h mérséklet függése a BCT/W minta esetén. A Ba f  tömegének

eltávolítása után a Ba diffúziója kb. 450 °C-on indult meg 

A vízszintes tengely els  része a m veletek egymásutánját mutatja, majd pedig a

kezelési h mérsékleteket.

Izzítás után a felületre diffundált Ba hatására a kilépési munka 4,1 eV. Az izzítás utáni 

Ba/W koncentráció arány és kilépési munka jó egyezést mutat az el z  fejezetben ismertetett

BCT/W mintáéval (Ba/W = 0,1303;  = 4,1 eV), ld. III.6. ábra. 

A vákuumkamrában történ , hosszú ideig tartó ionporlasztással a teljes Ba

mennyiségét sikerült eltávolítani a felületr l. A kilépési munka értéke ennek megfelel en

növekedett. Így a h kezelés kezdetekor a vizsgálandó felület Ba-mentes, enyhén oxidált

állapotú W felületnek felelt meg.

A BCT/W mintánál az els  h kezelési h mérséklet 450 °C volt. A mérések alapján a 

Ba/W arányban növekedés tapasztalható, ami a Ba mennyiségi növekedését, vagyis a Ba-

diffúzió megindulását jelenti. A kilépési munka folyamatos csökkenést mutat a h mérséklet

függvényében, a növekv  Ba mennyiségnek megfelel en.

A Ba 3d fotoelektron vonalának alakja minden esetben hasonló volt a III.3. ábrán 

ismertetettel, vagyis szimmetrikus lefutású, továbbá kötési energiája alapján is a Ba oxidos 

állapotát határozhatjuk meg. A h hatás során a vákuumkamrában uralkodó viszonylag magas

háttérnyomás (5 x 10-5 Pa) miatt így feltételezhetjük, hogy a diffundáló bárium oxidálódik. 

Magában a kisül lámpában ez az oxidálódás még gyorsabb lehet, hiszen ott nagyobb az 

oxigén parciális nyomása a jelenlév  oxigén források miatt (például az emissziós anyagból 
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vagy a katód és a kerámia cs  között lejátszódó kémiai folyamatokból származó oxigén). 680 

°C -on a Ba/W arány 0,0087. Ez az érték – a III.6. ábra alapján – 1%-nál kevesebb Ba 

mennyiséghez tartozik, (1% Ba esetén ugyanis a Ba/W arány 0,0121 értéket jelent.) 

A BYT/W minta esetén az eredmények a III.18 ábra szerint alakultak. (Értékeket ld.

Függelék F4. táblázatában) 
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III.18.ábra A Ba diffúziójának h mérséklet függése a BYT/W mint esetén. A Ba f  tömegének

eltávolítása után a Ba diffúziója kb. 600 °C-on indult meg 

Izzítás után a BYT/W minta kb. 4,1 eV kilépési munkával rendelkezik. Az 

ionbombázás, vagyis a Ba-mentesítés után  kb. 0,6 eV. A h kezelések során, 435–560 °C

-ig a kilépési munka enyhe növekedést mutat. Ennek magyarázata az O mennyiségi

változásában rejlik. Az izzítás során nem csak a minta, hanem a berendezés alkatrészei is

melegszenek, ami oxigén deszorpciót idéz el  a kamrában. Ennek következtében az oxigén 

parciális nyomása megn . E jelenség hatására a minta felületén oxigén adszorpciót 

figyelhetnénk meg. A minta magas h mérséklete miatt ugyanakkor deszorpció is van a 

mintáról. Igy az oxigén borítottság az adott h mérséklet- és nyomásviszonyoknak

megfelel en áll be az adszorpciót-deszorpció eredményeképpen. A Ba mennyiségének

növekedése 560 ºC felett indult meg, ami a kilépési munka értékének csökkenését vonta 

maga után. 
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Összességében megállapíthatjuk, hogy a Ba diffúzió mindkét emissziós anyag 

esetében alacsony h mérsékleten megindult, kb. 150 ºC különbséggel: a BCT esetében 450 

°C-on, míg a BYT esetében kicsit magasabban, kb. 600 ºC-on vált detektálhatóvá a Ba. 

Annak ellenére, hogy minimális mennyiség  Ba diffundált a felületre (BCT/W minta esetén 

Ba/W = 0,0031; BYT/W minta esetén Ba/W = 0,0060), a kilépési munkában csökkenés 

tapasztalható.

A Ba diffúziója eltér  h mérsékleten indul tehát meg és ennek ismeretében

magyarázható a III.3.1 fejezetben tapasztalt jelenség, azaz a 3-9 percig történ

leporlasztáskor jelentkez  különbség (III.6. és III.7. ábra): míg a BYT/W minta esetében az 

oxidos W mennyisége jelent sen növekedett, a felületi szennyez k (C és O) leporlódása után, 

addig a BCT/W esetében jelent s változás nem volt tapasztalható. Mivel a Ba diffúziója

magasabb h mérsékleten indul meg a BYT emissziós anyag esetén, a magas h mérséklet

izzítás során a kályhában lév  oxigén mennyisége lehet séget ad arra, hogy 1000 °C alatt a 

W felülete oxidálódjon és W-oxid képz djön, ami a két minta közötti különbséget okozhatja. 

A modellmintákon végzett h kezelési kísérletek eredményei újabb bizonyítékot adnak 

arra, hogy a felületre diffundált, igen kis mennyiség  Ba a kilépési munka csökkenéséhez 

vezet (680 °C-on a Ba koncentrációja mindkét minta esetében 1% alatt volt). A BCT/W

esetében a h mérséklet növekedése a Ba felületi feldúsulását vonta maga után. 
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A III. fejezet összefoglalása

Ebben a fejezetben a jelenleg használatos emissziós anyagok (BCT, BYT) fizikai 

tulajdonságait vizsgáltam és hasonlítottam össze felületanalitikai (XPS, AES), valamint WFS 

módszerrel. A modellminták készítése a katódok szokásos gyártási technológiáját követte, 

így a mérési eredményeket és következtetéseket teljes mértékben alkalmazhatjuk a katódokra 

is. A minták felületét izzítás után több lépésben porlasztottam, így nyerve Ba-mentes

felületet. Az ionbombázás közben a kilépési munkát és az elemösszetételt mértem. Ezek után

a minták h kezelése következett, a Ba diffúzió vizsgálatának céljából. 

XPS módszerrel meghatároztam, hogy a modellminták felületén az emissziós anyag

és a W reakciójából izzítás során BaO réteg jön létre. 

Többlépéses ionporlasztást alkalmazva felderítettem az izzítás során kialakuló 

rétegszerkezetet:

Ba-O

Oxidos W és elemi W (BYTWox/Welemi > BCTWox/Welemi)

Elemi W (W lemez)

Adszorbeált O és C

Az XPS eredmények és rétegszerkezet alapján feltételezhet , hogy az izzítás során 

kialakult BaO rétegre a szigetes elrendez dés a jellemz  és a borítottság monoréteg

alatti, kb. 60%. 

Kísérletileg megállapítottam, hogy a Ba diffúziója mindkét emissziós anyag esetén 

viszonylag alacsony h mérsékleten indul meg: BCT esetén 450 °C -on, míg a BYT 

esetében 600 °C-on. 

Megállapítottam, hogy a különböz  h mérsékleteken bekövetkez  Ba-diffúzió miatt a

izzítás során más rétegszerkezet alakul ki a két emissziós anyag alkalmazásakor: míg

a BCT/W minta esetén a W oxid és a W együttesen, keveredve található meg, addig a 

BYT esetében ez is rétegz dést mutat. Az oxidált W befedi a W réteget, s e kett  alatt

helyezkedik el az oxigén-mentes W felület. 

Eredményeim alapján megállapítható, hogy a BYT emissziós anyag esetében a W 

lemez felületén vastagabb oxid réteg alakul ki, mint a BCT emix esetén. E jelenség 

szintén az eltér  h mérsékleten bekövetkez  Ba-diffúzióval magyarázható.
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Méréseim alapján megállapítható, hogy 1% alatti Ba-koncentráció meghatározására a 

WFS módszer kiegészít  módszerként alkalmazható XPS mellett. Ezt a következtetést

a modellmintákon végzett mérések igazolják, hiszen a W-oxid (és O) mennyiségének

állandó értéken tartása mellett kilépési munka növekedést tapasztalható abban az

esetben, ha a Ba mennyisége az XPS módszer kimutatási határát súrolja. 
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IV. A nátriumlámpák katódjainak kilépési munkáját befolyásoló 

tényez k vizsgálata

A W katódok kilépési munkáját Ba/BaO fedettségük er sen befolyásolja. A 

borítottság mértékét els sorban az izzítási h mérséklet és az eltelt üzemid  szabja meg.

Ebben a fejezetben e két paraméter függvényében, katódcsúcsok elemösszetételét és kilépési 

munkáját vizsgáltam. Ennek meghatározása érdekében az ég testekb l kiszerelt elektródák

kilépési munkáját, elemösszetételét a katód izzítási h mérséklet, égetési id , valamint az

ég testekben való elhelyezkedése alapján vizsgáltam. Az ún. monolit ég testekben a két 

katód az eltér  hosszúságú Nb árambevezet  drót miatt m ködés során eltér  h mérsékletre

hevül fel, s e viselkedésük alapján hideg (monolit), illetve meleg oldali névvel illetjük ket

(ld. I.3. ábra). 

Célom a katódcsúcsok kilépési munkájának és elemösszetételének egyidej

vizsgálata, s ezáltal a lámpákban zajló folyamatok megismerése volt. 

A méréseket Kelvin-szonda, WFS (Work Function Spectroscopy) és AES (Auger 

Electron Spectroscopy) módszerekkel hajtottam végre. A modellmintákon végzett

mérésekhez hasonlóan a (III.3.2. fejezet), az AES mérések el tt rögzítettem a WFS

spektrumokat, hogy az elektronáram hatásából ered  mérési eredmények pontatlanságát 

elkerüljem.

IV.1 A kilépési munka mérésének metodikai problémái 

IV.1.1 A Kelvin-szonda átalakítása 

A Kelvin-szonda kontaktpotenciál mérésén alapuló, kilépési munka meghatározására

alkalmas berendezés (ld. II. Mérési eljárások, II.2. fejezet). 

A katódcsúcsok Kelvin-szonda mérése, azok sík felülett l való eltér  geometriája

miatt különböz  problémákba ütközött. A következ kben ezeket és megoldásaikat

ismertetem.

A katódok mérésére szükséges volt a Kelvin-szonda mintatartójának átalakítása, 

mivel a készülék eredetileg csak sík minták mérésére alkalmas. További problémát jelentett 
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az is, hogy az ég testekb l kiszerelt katódok botja különböz  mértékben vastagodott meg a

kerámiacs be történ  beforrasztáskor, emiatt a kiszereléskor sem lehetett egyforma katódbot 

hosszúságot garantálni. Ezeken túl az eltér  teljesítmény  lámpákból származó katódok 

különböz  méret  spirál átmér jére is gondolni kellett. 

Megoldás:

Mivel a lámpák m ködésének szempontjából az elektronok kilépésének helye (vagyis 

a katódcsúcs) az érdekes, a mintatartó kialakítása úgy történt, hogy a katódcsúcs nézzen 

szembe a rezg  Au elektródával. A katódcsúcs és a referencia elektróda távolsága a sík 

minták esetében szokásos távolsággal egyezett meg (1,5 mm). Az eltér  átmér  problémáját

mintatartó betéttel oldottam meg. Az új mintatartóból csak a katódcsúcs, valamint a legfels

menet látszik ki. 

A következ  problémakört a katódcsúcsok kis (kb. 1 mm-es) átmér je jelentette. A 

Kelvin-szonda nagy felületek (kb. 1x1 cm) átlagos kilépési munkájának mérésére készült 

berendezés, így ha a katódcsúcsot helyezzük szembe az elektróddal, a katódok els  menete (

 4 mm), valamint a mintatartó felszíne az er vonalak alakulását, s így a mért kapacitást 

óhatatlanul befolyásolja. Ezért a kisebb felület miatt megváltozott er vonalak hatását a mért

kilépési munka értékre kísérletileg vizsgáltam.

Megoldás:

Az er vonalak alakulását számításokkal, igen bonyolult módon lehet meghatározni.

Ehelyett a következ  méréseket végeztem el. A Kelvin-szonda sík mintás tesztelését, vagyis

az Au-val való párologtatás módszerét hívtam segítségül. A katódok szokásos gyártási 

procedúráján átesett, emissziós anyaggal nem bevont, így lámpába be nem épített 600 W-os

katódokra Au réteget párologtattunk kétféle módon: az egyik katódnak csak a csúcsát, míg a

másiknak a csúcsa mellett az els  menetét is Au réteggel fedtük be. A katódok els

menetének átmér je nagyobb, mint az Au elektróda felülete. A kétféle módon párologtatott 

katódtípus a geometriából adódó hiba kiküszöbölésén túl azért is elengedhetetlen volt, mivel

az emissziós anyag nem csak a csúcsot, hanem a meneteket is bevonja. 

Az így elkészített katódok kilépési munkáját többször mértem.

Az új mintatartó és referencia katódok elkészítése után a tesztelés fázisa következett, 

immár nem sík, és nem – a referencia elektródához képest – szignifikánsan nagy felületeken. 
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A referenciákat többször megmérve 5,1 eV-os átlagos értékeket kaptam, míg a mérés

szórására 0,1 eV a jellemz . A következ kben minden katód mérése esetén a többször 

megmért átlagos kilépési munka eredmények átlagát értem.

Összefoglalva, a Kelvin-szondával a katódcsúcs teljes felületének átlagos kilépési 

munkáját van módunk mérni, szobah mérsékleten, leveg n. Az Au-val fedett katódon mért

kilépési munka értékek alapján, a Kelvin-szonda új mintatartóját katódok kilépési 

munkájának megbízható mérésére alkalmasnak véltem.

IV.1.2 A visszaszórt elektronkép optimális nagyításának megválasztása WFS mérésekhez

A kilépési munkát WFS módszerrel, katódcsúcson felvett visszaszórt elektronképeken 

kijelölt pontokban, azaz lokálisan is meg lehet mérni. 

A katódokon való mérések elvégzése el tt meg kellett választani a visszaszórt

elektronképek optimális nagyítását. Ennek érdekében a kép felvételéhez szükséges mérési

paramétereket változtatva olyan nagyítást alkalmaztam, hogy a katódcsúcsok görbült széle 

már nem volt látható. A katódcsúcs közepére, az ív feltételezett talppontjára fókuszálva a kép 

min ségét addig kellett állítani, amíg az égetés során kialakult, és a mérési pontok 

kijelölésénél figyelembe veend  felületi struktúra is jól kivehet vé nem vált. 

A IV.1. ábrán egy 1000 órát égetett katódról rögzített teljes kép, valamint az el bbi

megfontolásoknak megfelel en csak a katódcsúcsról felvett visszaszórt elektronkép látható 

(mérési paraméterek HV: 5 keV, Magnification: 5), a maximálisan kijelölhet  (X1, …, X10)

mérési pontokkal és a lokálisan mért kilépési munka értékekkel. 
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X1: 4,1 eV 

X2: 4,0 eV 

X3: 4,0 eV 

X4: 3,9 eV 

X5: 3,7 eV 

X6: 3,8 eV 

X7: 3,7 eV 

X8: 3,8 eV 

X9: 4,1 eV 

X10: 4,1 eV

42µm

IV.1.ábra Visszaszórt elektronkép ég testb l kiszerelt W katódról. A jobb oldali ábra a katódcsúcs

közepének (ív talppontjának) nagyítása. Már 1000 óra égetés után a katódcsúcs felszínén

“árkok” figyelhet k meg, így a kilépési munka értékekre szórás a jellemz

Az 1000 órás katódcsúcs felületén az égetés során „árkok” jelentkeztek, ami a kilépési 

munka értékek szórását is maga után vonta. 

A WFS módszer katódcsúcsokon való alkalmazásának kalibrálásához Au-val bevont

W katódon – a IV.1. ábrának megfelel  mérési paraméterek mellett – a kilépési munka értéke

az irodalmi értékkel Gmelin Handbook, 1988  megegyez en 5,1 eV volt. 

Megemlítend , hogy a katódcsúcsokon kijelölt pontok helyzete nem egyezik meg a

különböz  katódok esetén, viszont minden esetben a katódcsúcsok közepén mértem és a

következ kben a mérési eredmények alatt a tíz mérési pont átlagát értem.

Összefoglalva: a WFS módszer a katódcsúcs egy részének (közepének) kilépési

munkájáról szolgáltat információt. A WFS mérés ugyanabban az analitikai kamrában

történik, mint az AES mérés. Így a lokális kilépési munka mérése mellett analitikai 

információt is tudunk nyerni. 
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IV.2 Az izzítási h mérséklet hatása a kilépési munkára és a felület összetételrére

A jelenlegi technológiában az el z leg karbonátokból és oxidokból el állított Ba-

tartalmú emissziós anyagokat 1650 ºC-on izzítják a katódok felületére. Ebben a fejezetben az 

alkalmazott h mérséklett l eltér  (1500 ºC, 1600 ºC, 1700 ºC), de hasonlóan inert gáz 

atmoszférában (Ar) aktivált monolit oldali katódok csúcsát vizsgáltam. WFS módszerrel a 

kilépési munkát, AES módszerrel pedig az elemösszetételt mértem.

A 400 W-os lámpák a vizsgálat el tt 30 percet m ködtek, hogy a fizikai paraméterek

(elektródfeszültség, fényáram stb.) stabilizálódjanak. 

Els ként a kilépési munka értékeket mutatom be. 

IV.1.táblázat WFS módszerrel a katódcsúcson mért kilépési munka értékek az izzítási h mérséklet

függvényében. A 400 W-os katódok 30 percet m ködtek

Izzítási h mérséklet (ºC)  (eV)

1500 3,5

1600 4,3

1650 4,1

1700 4,8

A  értékek az izzítási h mérséklet függvényében növekv  tendenciát mutatnak, a 

legalacsonyabb értéket 1500 ºC-on mértem. A kilépési munka értékek – mindegyik

szinterelési h mérsékleten – magasabbak, mint az irodalmi Ba (BaO)/W felületek értékei (ld.

I. Irodalmi összefoglaló, I.1. táblázat). E tapasztalat megmagyarázására a felületanalitikai

módszert hívhatjuk segítségül. 

Az AES méréseket a WFS mérésekhez kijelölt pontokban végeztem el. A IV.2. ábra 

az 1500 ºC-on izzított katódcsúcs egy kijelölt pontjában a rögzített derivált AES spektrumot

mutatja.
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IV.2.ábra 1500 ºC-on izzított, 30 percet égetett katód csúcsán rögzített AES spektrum. A katód Ba-

tartalmú emissziós anyaggal fedett

A derivált spektrumban a Ba MNN (584, 600 eV), O KLL (510 eV), C KLL (272 eV) 

és a 169 eV-nál, illetve 179 eV-nál W NVV vonalai figyelhet k meg. Az O jele az emissziós

anyag, valamint a katód alapanyagától származik, valamint a C-nel együtt felületi 

szennyez ként is szerepelhet. 

A derivált spektrumok Ba, O és C csúcstól-csúcsig tartó távolságait (ld. II. Mérési 

eljárások, II.1.2. fejezet) a referenciaként választott volfrámhoz (a katód alapanyagához)

viszonyítottam. Ezt a m veletet minden mérési pontra elvégeztem, majd az így kapott 

értékeket átlagoltam, s eredményként az egyes elemek mennyiségét kaptam. Az O/W, C/W és

Ba/W arányokat a IV.3. ábra mutatja.
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IV.3.ábra AES spektrumok alapján számított Ba/W, O/W és C/W arányok az izzítási h mérséklet

függvényében. Az AES spektrummok 30 percet égetett, Ba-tartalmú emissziós anyagokkal

fedett katódokról készültek
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Az ábrából látható, hogy 1500 ºC izzítási h mérséklet felett az O/W és C/W arány

er teljesen, míg a Ba/W arány enyhébb mértékben n . Annak ellenére tehát, hogy a Ba 

mennyisége 1500 ºC izzítási h mérsékleten a legkevesebb, a kilépési munka itt a legkisebb.

Ez annak tudható be, hogy az O és a C mennyisége szintén a kevesebb, mint a magasabb 

h mérsékleten mért értékek. 

Annak ellenére, hogy a Ba mennyisége is növekedett az izzítási h mérséklet

függvényében, összességében megállapítható, hogy a kilépési munka értékek növekedése 

els sorban a szintén növeked  tendenciát mutató oxigén jelenlétének tudható be. Irodalomból

ismert, hogy mind az adszorbeált, mind pedig a kémiai kötésben lév  O a W kilépési

munkáját növeli (ld. I. Irodalmi összefoglaló, I.1. táblázat). Az adszorbeált O esetében 

akár 2 eV is lehet Musket, 1979; Ptushinkii, 1968; Hopkins, 1966 .

Arról, hogy az O jele adszorbeált vagy kémiai kötésállapotból származik, az AES 

módszer nem nyújt kell  információt. A dilemmát a következ  megfontolások alapján ezt 

dönthetjük el. A minták el készítése minden esetben ugyanúgy zajlott: mindegyik minta a 

lehet  legkevesebb id t töltötte leveg n, a felületanalitikai kamrába való bezsilipelés el tt. A 

vizsgálatok során minden minta mérése szobah mérsékleten, UHV körülmények között 

történt (p = 10-7 Pa), így a felületi szennyez k (O) adszorpciója és deszorpciója is 

megegyezett. Tehát az izzítási h mérséklet növekedésével egyidej leg fellép  O mennyiség

növekedése nem az oxigén adszorpciójának, hanem sokkal inkább az oxigén kötésállapot-

változásának tulajdonítható: nagy valószín séggel W-oxid keletkezett.

Ugyanezen katódokat Kelvin-szondával is mérve, általánosan megállapítható, hogy a 

kilépési munka minden esetben kisebb, mint 5,0 eV, és nagyobb, mint WFS módszerrel

mérve. Mivel a Kelvin mérések leveg n történtek, els sorban a felületi O adszorpció kilépési 

munka növel  hatását figyelembe kell vennünk. 

A fenti eredmények alapján mind vákuumban, mind pedig atmoszférán számolnunk

kell a felületi adszorpció-deszorpció egyensúly kialakulásával, de ez vákuumban az oxigén 

deszorpció irányába tolódik el. Így WFS módszerrel érzékelhet  a kilépési munka változása 

az izzítási h mérséklet függvényében, míg a Kelvin módszer esetén az oxigén teljesen elfedi 

a Ba kilépési munka csökkent  hatását. 
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IV.3 Az égetési id  hatása a kilépési munkára és felületi összetételre

A kutatók eltér en vélekednek arról, hogy a katód felszínét borító Ba/BaO fennmarad 

vagy szigetessé alakul a lámpák élettartama, az öregedés során. Ebben a fejezetben hosszú 

ideig égetett lámpákból kiszerelt monolit oldali katódok felületi viszonyait vizsgáltam, WFS

és AES módszerekkel. A katódok izzítási h mérséklete 1650 ºC volt. 

A IV.2. táblázat 100, 1000 és 12000 órát égetett, BCT emissziós anyaggal bevont 

katódokon mért kilépési munka értékeket tartalmaz.

IV.2.táblázat WFS módszerrel mért kilépési munka értéekek az égetési id  függvényében. A minták BCT

emiszziós anyaggal fedett W katódok

Égetési id  (h)

100 1000 12000

3.1 4.6 4.1

2.7 3.8 4.5

3.0 4.1 4.3

3.0 4.5 3.6

3.1 4.3 3.6

3.0 4.2 4.1

3.1 3.5 4.1

2.7 2.8 4.2

3.3 4.1 4.4

K
ilé

pé
si

 m
un

ka
(e

V
)

2.9 3.5 4.0

Átlag (eV) 3.0 3.9 4.1

Az átlagértékekb l látható, hogy a kilépési munka a legkisebb 100 h-nál (3,0 eV), míg

1000 h és 12000 h esetén az értékek nagyobbak, 4,0 eV körüliek. 
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A IV.4. ábrán a BCT emissziós anyaggal bevont katód AES spektruma látható, egy 

kijelölt mérési pontban, 100 h, illetve 1000 h égetés után. 
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IV.4.ábra 100 órát és 1000 órát égetett katódcsúcsok AES spektrumai. Az AES felvételek BCT

emissziós anyaggal fedett W katódokról készültek

A fels  spektrum 100 h, míg az alsó 1000 h égetés utáni felületi állapotot tükrözi, egy

kiválasztott mérési pontban. A C KLL (272 eV) és az O KLL (503 eV) átmenete mindkét

felületen kimutatható. A C jele felületi szennyez désekt l, az O-é ezen kívül még a Ba és W-

hoz való köt désb l is származhat. 100 h égetés esetén a Ba MNN (584 eV, 600 eV) csúcs is 

megjelent, ami az emissziós anyag jelenlétére utal. 1000 h után a Ba MNN átmenetei nem 

jelentkeznek (mert a Ba mennyisége az AES kimutatási határa alá csökkent), viszont a W

kisenergiás átmenetei (150-250 eV és 330-450 eV kinetikus energia tartományban)

feler södtek.

A többi 100 órás mérési pontban felvett AES spektrumokon a Ba MNN átmenet

véletlenszer  megjelenése is nyilvánvaló volt, feltehet en amiatt, hogy a Ba/BaO fedettség 

már a lámpák korai m ködési szakaszán sem volt folytonos. A 12000 órás mintán a Ba nem

volt detektálható, az AES spektrum az 1000 óráséval mutat hasonlóságot. 

Megállapíthatjuk, hogy a kilépési munka az égetési id  függvényében növekv

tendenciát mutat. Az AES mérések pedig arra engednek következtetni, hogy a katódok 

felületén a BaO már 100 óra m ködés után is rendkívül kevés. A BaO az égetési id

el rehaladtával még tovább fogy, tehát a WFS eredmények növekv  tendenciáját a Ba 

fogyása okozza. 
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IV.4 Monolit és nem monolit oldali katódok kilépési munkájának összehasonlítása az 

égetési id  függvényében 

A lámpakonstrukció érdekében érdemes összehasonlítani a monolit, illetve nem

monolit oldali katódok kilépési munkáját. Az összehasonlítást az égetési id  függvényében 

végeztem el, Kelvin módszert alkalmazva. A mért minták 100 h, 1000 h és 12000 h-ig égetett 

(BCT emissziós anyagú), monolit és nem monolit katódok voltak. (A monolit oldali katódok

AES és WFS eredményeit a IV.3 fejezetben ismertettem.)

A mért kilépési munka eredményeket az alábbi táblázat mutatja:

IV.3.táblázat Kelvin-szondával mért kilépési munka értékek az égetési id  függvényében. A minták BCT

emissziós anyaggal fedett W katódok

Kilépési munka (eV)
Égetési id  (h)

Monolit oldal Nem monolit oldal

100 4,9  0,1 5,1  0,1

1000 5,2  0,1 5,1  0,1

12000 6,1  0,1 5,0  0,1

Az értékek alapján megállapítható, hogy a kilépési munka a nem monolit oldalon nem 

függ az égetési id t l, míg a monolit oldalon igen: a 12000 órát égett katód kilépési munkája 

a legnagyobb. Ez a felületr l eltávozó Ba-nak tulajdonítható (IV. 3 fejezet, AES mérések).

A két oldal közötti kilépési munka különbség feltehet leg a kerámiacs

aszimmetrikus konstrukciójának következménye. Az ég test gyárilag úgy lett kialakítva, 

hogy a lámpák m ködése közben a monolit oldali katód mellett a kerámiacs  fala hidegebb 

legyen, mint a nem monolit végé (a lámpák üzemelésekor a hideg oldal kb. 700 ºC-os

h mérséklet ), s emiatt a Na amalgám a lámpa kikapcsolt állapotában a monolit oldalon ül

ki. M ködés közben a tölt anyag telített g zként van jelen a cs ben. A magas üzemelési

h mérséklet, valamint a reaktív Na ionok jelenléte miatt elképzelhet , hogy a monolit 

oldalon az emissziós anyagból származó Ba, illetve a BaO és a Na között reakció játszódik le

[Plumb, 1995]. Ennek következménye az lehet, hogy a monolit oldalon megsz nik a Ba 

utánpótlás, ami kilépési munka-növekedésben nyilvánul meg.
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A IV. fejezet összefoglalása

Ebben a fejezetben a katódcsúcsok felületének  kilépési munkáját vizsgáltam WFS 

és Kelvin módszerekkel. A kémiai elemösszetételt AES módszerrel derítettem fel. 

Megállapítható, hogy az 1500 ºC-on izzított és 30 percet égetett katód kilépési 

munkája kisebb, mint a jelenleg gyártásban alkalmazott 1650 ºC-on (szintén 30 percet 

égetett) izzított katódé (  = 0,6 eV), továbbá az, hogy az izzítási h mérséklet

növekedésével a katódok kilépési munkája n . Az izzítási h mérséklet növekedésének 

eredményeképpen az oxigén volfrámhoz való fizikai kötése feltételezhet en kémiaira

változott, és W-oxid keletkezett.

A Kelvin-szonda mintatartójának átalakítása után, a referenciaelektródához képest kis 

felületek kilépési munkáját is meg tudjuk határozni. A mérés megbízhatóságát Au-val 

párologtatott W katódon ellen riztem.

A monolit oldalon az égetési id  függvényében mért kilépési munka értékek a Ba

fogyásának megfelel en alakultak, vagyis a 100 órát égetett, Ba-mal leginkább fedett 

katód kilépési munkája a legkisebb (  = 3,0 eV). Megállapítható továbbá, hogy a 

borítottság már 100 óra égetési id  elteltével sem folytonos. A katódok felszínén O is 

detektálható, ami a Ba-hoz kémiai kötéssel köt dhet, illetve a felületre való

adszorpcióból származhat.

A nem monolit oldalon a kilépési munka az égetési id t l független, és nem mutat 

növekv  tendenciát (  = 5,0 eV). A monolit és nem monolit oldali kilépési munka

közötti eltérést a kisülési cs  aszimmetrikus konstrukciójának következménye lehet: 

az ún. hideg oldalon (monolit) a magas h mérsékleten igen reaktív Na g z az 

emissziós anyag Ba tartalmával reakcióba lépve a kilépési munkát csökkent

komponenst elviszi a katódról. 

A Kelvin-szondával végzett mérések egyszer  kivitelezése a katódok kilépési

munkájáról, tendenciájáról akkor teszi lehet vé az információszerzést, ha az egy

ég testb l származó katódok kilépési munka értékeit akarjuk meghatározni. Ha a 

katódok felületér l analitikai információt is kívánunk nyerni (AES), akkor a WFS

módszer van nagyobb segítségünkre. 
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V. Új emissziós anyagok el állítása és szerkezetük vizsgálata

A Ba3Y2WO9 (BYT) az egyik leggyakrabban használt és legjobb tulajdonságokkal 

bíró emissziós anyagok közé tartozik. Ebben a fejezetben olyan további emissziós anyagok 

el állítását ismertetem, melyek szintén a kilépési munka csökkenését segíthetik el . Az 

el állítandó új e-mixek az Y mellett Sc-ot is tartalmaznak, ugyanis ez a másik ritkaföldfém – 

amint az irodalmi összefoglalóban szerepel – igen el nyös tulajdonságokkal rendelkezik, a 

kilépési munkát a 1-2 eV-tal képes csökkenteni. 

Irodalmak szerint a BYT-t és Sc-os megfelel jét, a BScT-t leggyakrabban hosszan 

tartó (20 – 48 óra), magas h mérséklet  (1300 - 1700ºC) reakciókkal állítják el  karbonátok 

és oxidok keverékéb l [Bosenko, 1976/2; Hikichi, 1987; Tkachenko, 1979; Magnus, 1997; 

Marchev, 1996]. Bhalla a BYT el állítása során az egyes izzítási lépések között át rlést is

alkalmazott [Bhalla, 1979]. 

Az új emissziós anyagok el állítását Bhalla irodalmához hasonlóan, át rlésekkel

valósítottam meg BaCO3, WO3, Y2O3, valamint Sc2O3 kiindulási alapanyagok 

felhasználásával. A növekv  szinterelési h mérséklet helyett azonban mindhárom szinterelési

lépésben állandó h mérsékletre hevítettem fel a porkeveréket. A megfelel  mólarányú

kiindulási anyagokat szinterelés el tt golyósmalomban homogenizáltam. Az V.1. táblázat

szinterelés és homogenizálás körülményeit foglalja össze. 

V.1.táblázat Az emissziós anyagok el állítása során alkalmazott homogenizálás és szinterelés

paraméterei

M velet Paraméter

Homogenizálás 60 min: 130 fordulat/perc, 15 db ZrO2 golyó ( 10 mm), száraz rlés,

(szobah mérsékleten, leveg n)

Szinterelés (3x) 4 h izoterm h kezelés 1450 ºC-on

Felf tési sebesség: 20 ºC/min,

1 liter/min, 5.5 N Ar gázáramban

Át rlés (3x) 15 min, száraz rlés, szobah mérsékleten, leveg n

A kiindulási alapanyagokat a szinterelés el tt termogravimetriai (TG) és Fourier-

transzformációs Infravörös Spektroszkópiai (FT-IR) méréseknek vetettük alá. A szinterelés 
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során bekövetkez  fázisátalakulásokat röntgen-pordiffrakcióval (XRD) követtük nyomon. A 

porkeverékekb l minden m velet után, a szobah mérsékletre való leh tést követ en kis 

mennyiséget analizáltunk. A kialakult kristályszerkezetet transzmissziós

elektronmikroszkóppal (TEM) vizsgáltuk. 

Az emissziós anyagok szállítása a mérési helyszínek között argonnal töltött, jól lezárt 

fémedényben történt. 

V.1 A kiindulási alapanyagok és Ba3Y2WO9 vizsgálata

A kereskedelmi forgalomban kapható kiindulási alapanyagok szinterelés el tti

vizsgálatával azok stabil min ségét és állandóságát ellen riztem.

A TG mérések alkalmával az alapanyagokat 160 ºC-ra hevítettük fel. A kapott 

termikus felvételek alapján a kiindulási anyagokat nem tartalmaztak szerves, illetve 

abszorbeált szennyez déseket, a tömegváltozás minden anyag esetében 0,5 % alatt volt. 

Az BaCO3, Y2O3, Sc2O3 és WO3 FT-IR felvételeit a referencia ábrákkal [Socrates, 

2001] összevetve nem találtam jelent s különbséget, vagyis a kiindulási anyagok nem 

tartalmaztak a légkörb l felvett légköri CO2-t H2O-t. A Ba3Y2WO9 esetében nem található

sem vízre, sem karbonil csoportokra jellemz  csúcs. 

A SEM felvételek célja a kiindulási anyagok felületi morfológiájának tanulmányozása

volt, elemanalízist nem végeztem. A kiegészít  felvételeket és az alkoholos módszerrel

meghatározott szemcseméreteket az V.1. ábra mutatja. 

Vegyület Átlagos szemcseméret

Ba3Y2WO9 7,7 µm

BaCO3 3,2 µm

Y2O3 3,8 µm

Sc2O3 7,2 µm

WO3 30,2 µm

Ba3Y2WO9
20 µm 5 µm BaCO3 Y2O3

10 µm 20 µm

10 µm WO3

Sc2O3

V.1.ábra     A szintereléshez használt alapanyagok és Ba3Y2WO9 SEM felvételei, valamint az

átlagos szemcseméretek
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A SEM felvételeken látszik, hogy a BaCO3, Y2O3 és WO3 kiindulási anyagok 

szemcsemérete a 10 µm-es tartományba esik. A Sc2O3 felvétele ugyanakkor egy 

aggregátumot mutat, ami vélhet en nem a minta egészére jellemz . Az átlagos 

szemcsméretet a GE üzemében található berendezéssel is megmértük, mintegy igazolni 

kívánva a SEM felvételekr l leolvasottakat. A WO3 30,19 µm-es eredménye csak 

nagyságrendileg egyezik meg a SEM eredménnyel, az alkoholban történ  mérés valószín leg

kevésbé képezte le a SEM felvételen látottakat. Igy ez anyag esetén a SEM módszerrel

megálapított 10 µm-es méretet fogadtam el. A két módszerrel megállapított eredmények a 

többi anyag esetén jó egyezést mutatnak.

A homogenizálás el tt az alapanyagokat szárítószekrényben szárítottam (kb. 80 ºC-on) 

30 percig. Mivel a szemcseméretek eltérnek, a szinterelés el tti homogenizálás a 

reakciófelület megnövelése, és az azonos szemcseméret elérése érdekében is indokolt volt. 

Az XRD felvételek alapján a kiindulási vegyületeket tisztának találtam, azonosításukat a 

Bragg-egyenlet alapján elvégeztem. A kapott d rácssíktávolság értékeket és a hozzájuk

tartozó relatív intenzitásadatokat a várt fázisok azonosító kártyáján szerepl  adatokkal 

vetettem össze. Az XRD felvételek kiértékeléséhez szükséges referencia kártyák számát

(ICDD, ASTM) az V.2. táblázat tartalmazza:

V.2.táblázat A kiindulási alapanyagok és BYT referencia kártyái

Vegyület Referenciakártya

BaCO3 45-1471

WO3 43-1035

Y2O3 25-1200

Sc2O3 42-1463

Ba3Y2WO9 (BYT) 40-1031
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V.2 Új emissziós anyagok el állítása BaCO3, Y2O3, Sc2O3 és WO3 alapanyagokból 

Az Y és Sc-tartalmú el állított emissziós anyagokat úgy kíséreltem meg el állítani,

hogy a Ba3Y2WO9 - Ba3Sc2WO9 sorozatba tartozzanak, vagyis összegképletüket a Ba3YxSc2-

xWO3 jellemezze (0 <= x <= 2). Ahhoz, hogy a reakció sztöchiometrikusan menjen végbe, a

megfelel  mólarányt meg kellett tartani: a Y2O3 mólarányát folyamatosan csökkentve, Sc2O3-

ra cseréltem úgy, hogy az Y2O3 és a Sc2O3 együttes mólarányát állandó szinten tartottam, így 

érve el a kívánt összetételeket. 

Az emissziós anyagok kívánt összegképletét és kiindulási mólarányokat az V.3. 

táblázat tartalmazza:

V.3.táblázat Az emissziós anyagok kívánt összegképlete és a kiindulási mólarányok. Az Y2O3 és a 

Sc2O3 együttes mólaránya mindvégig 1

Emissziós anyag Y2O3 mólarány Sc2O3 mólarány BaCO3 mólarány WO3 mólarány

Ba3Y1,6Sc0,4WO9 0,8 0,2 3 1

Ba3YScWO9 0,5 0,5 3 1

Ba3Y0,6Sc1,4WO9 0,3 0,7 3 1

Ba3Sc2WO9 (BScT) 0 1 3 1

A sorozat egyik széls  tagját, a Ba3Y2WO9 (BYT) emissziós anyagot nem állítottam

el , mivel ilyen a kereskedelmi forgalomban kapható. Annak érdekében, hogy a szinterelések 

során a diffraktogramban jelentkez  esetleges, az Y és Sc arányból származó eltéréseket 

magyarázni tudjam, ezen az emissziós anyagon XRD felvételét is rögzítettem és

referenciaként feltüntettem. 
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V.2.1 A Ba3Sc2WO9 emissziós anyag el állítása

Az V.2. ábra Ba-karbonát, Sc-oxid és W-oxid alapanyagokról, valamint ezek 3:1:1

sztöchiometriai arányainak összekeverésével és 1 órán át tartó száraz rlésével

(homogenizálásával) keletkezett anyagról felvett diffraktogramokat mutat.

V.2.ábra  A BaCO3-ot, Sc2O3-ot és WO3, valamint azok 3:1:1 arányú összetétele 1 óra

homogrnizálás után 

Az 1 órás rlési periódus után felvett XRD diffraktogram a kiindulási alapanyagok 

átlapoló reflexióit mutatja, nagy valószín séggel a szinterelés során lejátszódó átalakulások 

“helyszínét”. Megállapítható továbbá, hogy a reakció még nem indult be. Ezek után a 

kiindulási porkeverék háromszor 1450 ºC-os, egyenként 4 órán át tartó h kezelése és rlése

következett. Az V.3. ábrán ezen izzítások után felvett diffraktogramok láthatók. 
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V.3.ábra    A három lépéses h kezelés hatása a 3:1:1 arányú BaCO3, WO3 és Sc2O3

porkeverékre

Az I. izzítás után a WO3 legintenzívebb, hármas reflexiója elt nt (2  = 25 érték körül – 

V.2. ábra), természetesen az ennél kisebb intenzitású reflexiók sem jelentek meg. A másik két 

kiindulás anyag még jelen van, de a reflexióik intenzitása, így a mennyiségük is csökkent. A 

homogenizálás és I. izzítás utáni XRD felvételek összevetéséb l a reakciók elindulására

következtethetünk.

Termikus mérések alapján a BaCO3 bomlási tömegvesztesége 1000 ºC felett válhat

jelent ssé, az alábbi reakció szerint:

BaCO3(s)  BaO(s) + CO2(g) (13)

A BaO mint átmeneti termék önálló fázisként nem mutatható ki a rendszerben, 

viszont megfigyelhet , hogy az I. izzítás után jelent s mennyiség  BaWO4 keletkezett (43-

0646 referenciakártya). E vegyület a BaCO3 és a WO3 reakciójából állhat el , valószín leg a 

következ  reakció alapján: 

WO3(s) + BaCO3 (s) = BaWO4(s) + CO2 (14)
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A BaWO4 keletkezését valószín leg a BaCO3 806 ºC-on és 968 °C-on, valamint a 

WO3 777 ºC-on bekövetkez  módosulatváltozása idézte el  [Knacke, 1991]. Tehát a 

módosulatváltozások során a rácsban lév  részecskék mozgása, diffúziója megélénkül, és ez 

megnöveli az (14) reakció lejátszódásának valószín ségét. A BaWO4 és még más Ba bronzok 

(Ba3WO6, Ba2WO5) önálló fáziskénti létezését 1000 ºC körüli h mérsékleten az irodalom is 

megemlíti Kreidler, 1962 . A BaWO4 mint köztitermék jelent meg, további szinterelések 

hatására elreagált.

A szinterelés h mérsékleti tartományában a Sc2O3 és WO3 között is lejátszódhat 

reakció, amelynek eredményeként Sc6WO12, Sc2W3O12 vegyületek képz dhetnek Hallum,

1985 . E vegyületek reflexiói az XRD felvételekben nem észlelhet k, viszont jelenlétük sem

kizárt (kimutatási határ alatt van). A BaCO3 és Sc2O3 reakciójából keletkez  termékek

jelenléte szintén lehetséges 1000 ºC körül Kwestroo, 1974 Komissarova, 1964 ; Kovba, 

1981 , de ezeknek a reakciótermékeknek a reflexióit szintén nem tudtuk kimutatni.

Tehát a Ba-Sc-O által képzett vegyületek jelenléte az I. izzítás után nem zárható ki, 

viszont nem is igazolható. 

A II. izzítás után a BaCO3, BaWO4 és maradék Sc2O3 mennyisége is csökkent. Ez azt 

bizonyítja, hogy a reakció a végtermék képz dése felé ment el. Az alábbi reakciók

valószín ek:

BaWO4 + 2 BaCO3 + Sc2O3 = Ba3Sc2WO9 + 2CO2 (15)

BaWO4 + 2 BaO + Sc2O3 = Ba3Sc2WO9 (16)

Elég magas, jelen esetben 1450 ºC-os h kezelés során lejátszódhat a BaCO3 = BaO + 

CO2 reakció, így inkább az (16) reakció kerül el térbe. Tehát a fenti egyenletek alapján a várt

végtermék, a Ba3Sc2WO9 létrejötte valószín síthet .

A rendszerben már az I. szinterelési lépés után is jelentkezett 2  300 értéknél egy intenzív 

reflexió, valamint e fázis magasabb rend  reflexiói, amelyek intenzitása a szinterelés

el rehaladásával és át rlések hatására folyamatosan növekedett. 

Új reflexió sem a második, sem pedig a harmadik izzítás után nem jelent meg, ami

további reakció lejátszódását jelentené. Igy a reflexiók indexelését a III. izzítás után, mint

kapott végterméken, elvégeztem:
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V.4.táblázat A 3:1:1 arányú BaCO3, WO3 és Sc2O3 porkeverék III. izzítás utáni reflexiók 10 < 2  < 

70 tartományban

Sorszám 2 (º) d Å (*10-1nm)

1 18,66 4,75

2 21,57 4,12

3 30,71 2,91

4 36,16 2,48

5 37,83 2,38

6 43,96 2,06

7 54,57 1,68

8 63,92 1,46

Az el állt fázis a BScT irodalmi referenciakártyával jó egyezést mutat a 100 < 2  < 

700 tartományban, a Ba3Sc2WO9 fázis tehát létrejött:

V.5.táblázat A Ba3Sc2WO9 reflexiói 10 < 2  < 70 tartományban, 49-0906 referenciakártya

Sorszám 2 (º) d Å (*10-1nm)

1 21,66 4,12

2 31,02 2,91

3 38,48 2,38

4 45,06 2,06

5 52,10 1,84

6 56,76 1,68

7 67,70 1,46

A III. h kezelés után kiindulási anyagok, átmeneti termékek nem mutathatók ki a 

porkeverékben, hiszen egyik komponens 100% intenzitású csúcsa sem jelentkezik, így 

feltételezhetjük, hogy a reakció teljes mértékben lejátszódott. 
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A fentiekben ismertetett reakció végbemenetelét, a porkeverék szemcseméret-

változását – a SEM felvételeken is nyomon lehet követni. 

Homogenizálás után
100 µm 100 µm

I. izzítás

V.4.ábra  A 3:1:1 arányú BaCO3, WO3 és 

Sc2O3 porkeverék SEM felvétele a 

homogenizálás után 

V.5.ábra  A 3:1:1 arányú BaCO3,

WO3 és Sc2O3 porkeverék SEM

felvétele I. izzítás után

100 µm
III. izzítás100 µm

II. izzítás

V.6.ábra  A 3:1:1 arányú BaCO3, WO3

és Sc2O3 porkeverék SEM felvételeII.

izzítás után 

V.7.ábra  A 3:1:1 arányú BaCO3,

WO3 és Sc2O3 porkeverék SEM

felvétele III. izzítás után 

Az V.4. ábrán látható, hogy homogenizálás után a porkeverék még kisebb-nagyobb

különálló szemcsékb l áll, a reakció még nem indult be. Jelent sebb változás az I. izzítás 

után sem tapasztalható, ez jó összhangban van azzal, hogy az XRD felvételen továbbra is a 

kiindulási fázisok reflexiói láthatók. A II. és III. lépésben egységes szemcseméret-eloszlást

látni, ami az új kialakult fázishoz, a Ba3Sc2WO9-hez tartozik. Tehát a szinterelés paraméterei,

feltételei, a kiindulási szemcseméretek kedvez ek a reakció végbemenetelének

szempontjából.
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V.3 A Ba3Sc2WO9, Ba3Y0,6Sc1,4WO9, Ba3YScWO9 és Ba3Y1,6Sc0,4WO9 szerkezetének

és összetételének meghatározása XRD és TEM módszerek alkalmazásával

Az el z  fejezetben megállapított eredmények alapján a Ba3Sc2WO9 el állítása az

alkalmazott paraméterekkel sikeresnek bizonyult, így a BYT – BScT sorozat többi tagjának, 

a Ba3Y0,6Sc1,4WO9, Ba3YScWO9 és Ba3Y1,6Sc0,4WO9 el állításakor annak menetét

alkalmaztam.

A Y- és Sc-tartalmú vegyes összetétel  emissziós anyagok esetében a reakció 

végbemenetelének nyomon követése nem egyszer ; a vegyes volframátok létrejötte miatt a 

difraktogramok bonyolulttá válik, valamint azok értelmezésére referenciakártyák sem állnak 

rendelkezésünkre.

Els  lépésben hasonlítsuk össze a BYT – BScT sorozat II. és III. izzítás után felvett

diffraktogramjait (az I. izzítás utáni felvételekn a kiindulási anyagok és az átmeneti termékek

még kimutathatók voltak, így kevésbé informatív tartalmuk miatt nem elemzem részletesen). 

Az ábrákon a kereskedelmi forgalomban kapható BYT minta általunk készített XRD 

felvételét is feltüntettem.

A II. izzítás után felvett diffraktogramokat az V.8. és V.9. ábra (az 5 < 2  < 70 , illetve 28 < 

2  < 31 tartományban), míg a III. izzítás után felvett diffraktogramokat az V.10. és V.11. 

ábra mutatja (5 < 2  < 70 , illetve 29 < 2  < 31 tartományban).

Az V.9. és V.11. ábrákon a BScT (110) 2,91Å és BYT (111) 3,00Å legintenzívebb 

(100%) reflexiók körüli nagyítása látható. Az ábrákon a Sc-tartalom növekedését a nyíl 

mutatja.
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Sc-tartalom

V.8.ábra  Az el állított emissziós anyagok 

diffraktogramja II. izzítás után 5 < 2  < 

70tartományban

V.9.ábra  Az el állított emissziós 

anyagok legintenzívebb reflexiói II.

izzítás után 28 < 2  <31

tartományban

Sc-tartalom

Ba3Y2WO9

Ba3Y1,6Sc0,4WO9

Ba3YScWO9

Ba3Y0,6Sc1,4WO9

Ba3Sc2WO9

V.10.ábra  Az el állított emissziós anyagok 

diffraktogramja III. izzítás után 5 < 2  < 70 

tartományban

V.11.ábra  Az el állított emissziós 

anyagok legintenzívebb reflexiói III.

izzítás után 29 < 2  < 31

tartományban

A legintenzívebb reflexiókat vizsgálva (V.9. és V.11. ábra – nyílvégek által jelölt 

tartományokban) megfigyelhet , hogy a tiszta fázisok egy-egy Gauss görbe típusú reflexiót 

adnak (alsó görbe: BYT és fels  görbe: BScT). Az Y- és Sc-tartalmú termékeknél a reflexiók

több reflexió szuperpozíciójából tev dnek össze: a Ba3Y1,6Sc0,4WO9 esetén legalább kett , a 

Ba3YScWO9 és Ba3Y0,6Sc1,4WO9 esetén pedig legalább három intenzív csúcsot lehet 
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megkülönböztetni. E megállapítás a felharmonikusokra, a nagyobb 2  értékeknél is

megfigyelhet  (V.8. és V.10. ábra). 

A vegyes összetétel  emissziós anyagok II. és III. izzítás utáni legintenzívebb 

reflexióinak leolvasott 2  értékeit és abból számított rácssíktávolság (d) értékeit az V.6. 

táblázat tartalmazza.

V.6.táblázat Az el állított emissziós anyagok és a BYT legintenzívebb reflexióinak 2  és 

rácssíktávolság értéke II. és III. izzítás után 

II. izzítás III. izzítás
Emissziós anyag

2 II dII (Å) 2 III dIII (Å)

Ba3Y2WO9 - - 29,69 3,01

29,70 3,00 29,77 3,00
Ba3Y1,6Sc0,4WO9

30,65 2,91 30,67 2,91

29,75 3,00 29,67 3,00

30,03 2,97 30,00 2,97Ba3YScWO9

30,63 2,92 30,59 2,92

29,71 3,00 29,73 3,00

30,05 2,97 30,08 2,97Ba3Y0,6Sc1,4WO9

30,64 2,91 30,65 2,91

Ba3Sc2WO9 - - 30,71 2,91

Az el z  (V.2.1) fejezetben megállapítottak alapján, a BScT esetében a reakció a III. 

izzítás hatására teljes mértékben végbement, sem kiindulási alapanyagok, sem pedig átmeneti

termékek nem voltak kimutathatók az el állt termékben (V.3. ábra), így a Ba3Sc2WO9

esetében a III. izzítás utáni reflexiókat (végterméket) tüntettem fel a fenti táblázatban. A BYT 

esetében a kereskedelmi forgalomban kapható emix általunk készített XRD felvételének 

adatát szerepeltetem, mint referencia érték. Az BScT d értéke (2,91 Å) jó egyezést mutat a 

49-0906 referencia-kártyával (2,91 Å), míg a BYT a 38-0218 referencia-kártyával (3,00 Å). 

Mivel a vegyes összetétel  emixek esetén az V.6 táblázatban ismertetett II. és III.

izzítás utáni reflexiók d értékei jó egyezést mutatnak, feltételezhetjük, hogy esetükben

további reakció nem játszódott le, valamint új reflexió sem fog jelentkezni további izzítás 

hatására.
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A Vegard-szabály értelmében feltételezhetjük, hogy a vegyes összetétel  kristály

rácsparamétere a két tiszta fázis között lineárisan változik az Y/Sc arány (összetétel)

függvényében [Vegard 1921]. 

Az alábbi V.7. táblázatban a Vegard-szabály feltételezésével számított elméleti de

rácssíktávolság értékeket hasonlítottam össze a III. izzítás utáni végtermékek legintenzívebb

reflexióinak kísérleti 2  értékei alapján számított dIII (Å) rácssíktávolság értékeivel. 

A elméleti de értékek meghatározása a Vegard szabály feltételezése alapján, egyenes 

illesztésével történt: a csak Y-ot és csak Sc-ot tartalmazó vegyületek legintenzívebb

reflexióihoz tartozó d értékeire egyenest illesztettem és az egyenes meredekségéb l

kiszámítottam a Sc- és Y- tartalmú összetételekhez tartozó de rácssíktávolság értékeket. 

V.7.táblázat A III. izzítás utáni (dIII), valamint a Vegard szabály alapján (de) meghatározott rácssík-

távolság értékek összehasonlító táblázata

Emissziós anyag 2 III dIII (Å) de (Å)

Ba3Y2WO9 29,69 3,01 3,01

29,77 3,00
Ba3Y1,6Sc0,4WO9

30,67 2,91
2,99

29,67 3,01

30,00 2,98Ba3YScWO9

30,59 2,92

2,96

29,73 3,00

30,08 2,97Ba3Y0,6Sc1,4WO9

30,65 2,91

2,94

Ba3Sc2WO9 30,71 2,91 2,91

A de értékek tehát azt az esetet mutatják, hogy amennyiben az Y-ot és Sc-ot 

együttesen is tartalmazó emissziós anyagoknak csak egy, határozott 100-as intenzitású 

reflexiója volna – hasonlóan a BYT és BScT emitterekhez – akkor a legintenzívebb reflexió d

értéke éppen de lenne. Tehát de felel meg az el állítani kívánt összetétel  emissziós anyagok 

elméleti rácsparaméterének.
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Az V.12. ábra az V.7. táblázat adatai alapján készült. Az elméleti görbét a de adatok 

alapján rajzoltam.

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
2.90
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V.12.ábra  A kísérletileg és Vegard-szabály alapján meghatározott d rácssík-távolság értékek a

mólarány/vegyérték függvényében

Az ábrán szórva elhelyezked  pontok az V.7. táblázat kísérleti dIII értékeit mutatják,

míg az egyenesen lév k a de értékeket. Az alsó, illetve fels  x tengelyek rendre a kiindulási 

keverékben lév  Sc2O3 mólarányt, illetve az emissziós anyag összegképletében szerepl  Sc 

vegyértékét mutatják.

A kísérleti dIII értékeket felülr l a BYT d értéke, alulról pedig a BScT d értéke 

határolja.

Amint az a grafikus ábrázolásból is kit nik, a reflexiók egyik emissziós anyag esetében 

sem egyeznek meg az elméleti de értékekkel. A több reflexió együttes megjelenését, az 

egyfajta rácssík paraméter hiányát az Y3+ és Sc3+ ionok eltér  ionsugara okozhatja (Y3+ 1,02 

Å és Sc3+ 0,75 Å [CRC Handbook, 1993]). A különböz  ionsugár jelent sen befolyásolhatja 

az ionok kristályrácsba való beépülést, így egységes fázis nem jellemezheti a szerkezetet. 

Az eddigi eredmények azt valószín sítik, hogy a szinterelések során különböz

összetétel  szemcsékb l álló fázis jött létre, de ezek ismeretében még egyel re nem tudjuk, 

hogy a kívánt összetétel valójában el állt-e.
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Irodalom alapján a Sc és W a kristályrácsban kémiailag azonos helyre épül be 

[Magnus, 1997]. Mivel az el állítás során a Sc egy részét Y-ra cseréltem, feltételezhetjük,

hogy az Y a Sc-mal egyenérték  helyre kerül. Az XRD módszer eredményeinek, valamint a

Vegard-szabály együttes alkalmazásával a ténylegesen kapott összetételeket számítani lehet.

A dIII értékekhez tartozó szemcsék összetételét a Vegard egyenes segítségével meg tudjuk 

határozni, ahogy a szaggatott nyíl mutatja az V.12 ábrán. 

Az V.8. táblázatban az ily módon számított mólarányokat hasonlítottam össze az 

el állítani kívánt (elméleti) mólarányokkal.

V.8.táblázat A harmadik szinterelési lépés utáni dIII rácssík-távolságok alapján számított és 

el állítani kívánt Sc és Y mólarányok

dIII (Å) alapján számított mólarány El állítani kívánt mólarány
Emissziós anyag

Sc Y Sc Y

Ba3Y2WO9 0,0 1,0 0 1

0,1 0,9
Ba3Y1,6Sc0,4WO9

1,0 0,0
0,2 0,8

0,0 1,0

0,3 0,7Ba3YScWO9

0,9 0,1

0,5 0,5

0,1 0,9

0,4 0,6Ba3Y0,6Sc1,4WO9

0,9 0,1

0,7 0,3

Ba3Sc2WO9 1,0 0,0 1 0

A dIII értékek alapján számított mólarányok elméleti mólarányokkal való 

összevetéséb l az alábbi következtetések vonhatók le: 

A Ba3Y1,6Sc0,4WO9, Ba3YScWO9 és Ba3Y0,6Sc1,4WO9 esetén kialakult egy Y-ban, egy

Sc-ban feldúsult fázis, továbbá a Ba3YScWO9 és Ba3Y0,6Sc1,4WO9 esetén létrejött egy köztes

fázis, melyben az Y mólaránya magasabb, mint a Sc mólaránya. Ez utóbbi vegyes fázis a 

Ba3Y1,6Sc0,4WO9 emissziós anyagnál a nem figyelhet  meg, de ugyanakkor jelenlétét sem

zárhatjuk ki. 

Így az V.12. ábrán tehát három tartományt figyelhetünk meg: I. Y-ban dús fázis, II. 

vegyes összetétel és III. Sc-ban dús fázis. Természetesen e fázisok mellett más összetételek

létrejötte is lehetséges.
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A számított mólarányokból a szinterelés során túlnyomó többségben kialakuló 

fázisokhoz tartozó összetételeket is meg tudjuk adni: 

V.9.táblázat Az emissziós anyagok el állítani kívánt ésharmadik szinterelés lépés után valójában

el állt összetétele

Vegyérték

El állítani kívánt Valójában el állt
Emissziós anyagok el állítani

kívánt összetétele
Y Sc Y Sc

Emissziós anyag valójában

el állt összetétele

Ba3Y2WO9 2 0 2,0 0,0 Ba3Y2WO9

1,8 0,2 Ba3Y1,8Sc0,2WO9
Ba3Y1,6Sc0,4WO9 1,6 0,4

0,1 1,9 Ba3Y0,1Sc1,9WO9

2,0 0,0 Ba3Y2WO9

1,4 0,6 Ba3Y1,4Sc0,6WO9Ba3YScWO9 1 1

0,2 1,8 Ba3Y0,2Sc1,8WO9

1,9 0,1 Ba3Y1,9Sc0,1WO9

1,2 0,8 Ba3Y1,2Sc0,8WO9Ba3Y0,6Sc1,4WO9 0,6 1,4

0,1 1,9 Ba3Y0,1Sc1,9WO9

Ba3Sc2WO9 0 2 0,0 2,0 Ba3Sc2WO9

Tehát az XRD felvételek alapján megállapíthatjuk, hogy ugyan több, de nem a kívánt 

összetétel alakult ki a szinterelések során. Ez a lámpák m ködése szempontjából nem 

feltétlenül hátrányos, az ég testekben alkalmazva, az iparban szokásos egyszer  mérésekkel

eldönthet .

Vizsgáljuk meg az Y-ot és Sc-ot 50-50 %-ban tartalmazó emissziós anyag III. izzítás

után felvett XRD felvételét (V.13. ábra). (A továbbiakban az egyszr ség miatt ezt a 

porkeveréket a Ba3(YSc)WO9 képlettel fogom jelölni.) 
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V.13.ábra  A 3:0,5:0,5:1 arányú BaCO3, Sc2O3, Y2O3 és WO3 porkeverék III. izzítás utáni 

difraktogramja

Az el z ekben, a legintenzívebb reflexiók vizsgálatakor megállapítottuk, hogy a három 

reflexióból a két széls  reflexió az Y-ban, illetve Sc-ban gazdagabb fázishoz rendelhet ,

vagyis a másik alkotóelem (rendre a Sc és az Y) mennyisége elhanyagolhatóvá válik (V.8. 

táblázat). Így a Ba3(YSc)WO9 reflexióinak vizsgálatakor a BYT és BScT termékek reflexióit 

megjelölhetjük. A Ba3(YSc)WO9 fennmaradó középs  reflexiójának indexelését a köbös, 

Ba2Y0,667WO6 (38-0219 referenciakártya) csúcsai alapján indexelhetjük.

Szükséges megjegyezni, hogy az XRD módszerrel egy átlagos szerkezetet tudunk

jellemezni, viszont a különböz  d értékekhez más és más összetételek is tartozhatnak. A

mikorszerkezet további tanulmányozására így a legalkalmasabbnak t n  transzmissziós

elektronmikroszkópia (TEM) módszerét hívtuk segítségül. 

Mivel a TEM módszerrel módunk van szemcsék atomszázalékos összetételét megadni

- ún. EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) eljárással - az Y- és Sc-tartalmú emissziós

anyagok ilyan irányú vizsgálatát elvégeztük. A véletlenszer en választott szemcsék Ba, Sc, Y 

és W atomszázalékos összetételét az V.10. táblázatban foglaltam össze. 
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V.10.táblázat A Ba3Y1,6Sc0,4WO9, Ba3YScWO9 és Ba3Y0,6Sc1,4WO9 szemcsék TEM-EDS módszerrel

meghatározott atomszázalékos összetétele

Emissziós anyag Szemcse I II III IV V Átlag

Y at% 28 23 25 26 24 25

W at% 20 23 22 21 20 21

Ba at% 50 53 52 52 50 51
Ba3Y1,6Sc0,4WO9

Sc at% 2 1 1 1 6 2

Y at% 14 26 25 11 10 17

W at% 19 21 21 19 19 20

Ba at% 51 51 51 50 50 51
Ba3YScWO9

Sc at% 16 2 4 21 22 13

Y at% 1 1 0 2 0 1

W at% 20 24 27 19 18 22

Ba at% 51 52 47 51 53 51
Ba3Y0,6Sc1,4WO9

Sc at% 28 23 26 29 29 27

Az egyes szemcséken mért értékek alapján látható, hogy egy mintán belül különböz

összetétel  szemcsék vannak, vagyis TEM módszer alkalmazásával alá tudjuk támasztani az 

XRD felvételek kiértékelésénél felmerült sejtésünket.

Megfigyelhet  továbbá, hogy a W és Ba átlagos atomszázaléka mindegyik emissziós

anyag esetében hasonlóan alakul: a W 20 at%, míg a Ba 50 at%-os körüli értékkel 

rendelkezik, vagyis a Ba átlagos atomszázaléka az Y, Sc és W átlagos atomszázalékának

összege. Az Y és Sc atomszázaléka a várakozásnak megfelel en mintánként eltér: legtöbb az 

Y – s így legkevesebb a Sc – a Ba3Y1,6Sc0,4WO9 összetételnél, míg a Ba3Y0,6Sc1,4WO9 esetén

az összefüggés fordítva áll fenn. 

Mivel a Ba és W mennyisége állandó minden minta esetén, az XRD felvételeken 

tapasztalt csúcseltolódást nem e két elem, hanem sokkal inkább a Sc és az Y mennyisége,

vagyis az Y/Sc arány befolyásolja, amit a kristályszerkezet is alátámaszt.

Az emissziós anyagok egyes szemcséir l SAED (Selected Area Electron Diffraction) 

felvételeket is készítettünk a szerkezet meghatározásának céljából. 

A felvételek alapján megállapítható, hogy mindhárom emissziós anyagban találhatók olyan 

szemcsék, amelyek indexelése az e családba tartozó megfelel  köbös (BaY0,666W0,334O3, 38-

0218 referenciakártya), illetve tetragonális (Ba3Y2WO9, 40-1031 referenciakártya) szerkezet 
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szerint is egyaránt elvégezhet , a rácssíktávolságok kis eltérése miatt. Az V.14. ábra ilyen a 

szemcséket mutatja. 

Ba3Y1,6Sc0,4WO9
Ba3Y0,6Sc1,4WO9Ba3(YSc)WO9

V.14.ábra  A vegyes összetétel  emssziós anyagok szemcséin készített TEM felvételek (111) 

irányból. Indexelésük a köbös (BaY0,666W0,334O3, 38-0218 referenciakártya), illetve 

tetragonális (Ba3Y2WO9, 40-1031 referenciakártya) szerkezet szerint is elvégezhet

A TEM vizsgálatokkal viszont olyan szemcséket is találtunk, amelyek a köbös és 

tetragonális szerkezetben tiltott reflexiókat is tartalmaznak, így indexelésük nem végezhet  el 

az el z  adatlapok alapján. 

Az V.15. ábrán a Ba3(YSc)WO9 minta egyik ilyen szemcséjér l készült diffrakciós

felvétel látható.

220
200

Ba3(YSc)WO9

V.15.ábra  A Ba3(YSc)WO9 szemcséjén készített TEM felvétel (001) irányból. Indexelése a 

Ba2Y0,667WO6, 38-0219 referenciakártya szerint végezhet  el 

A Ba3(YSc)WO9 szemcse felvételen a fentebb említett tiltott reflexiók a Ba2Y0,667WO6

ASTM adatlapja szerint viszont megengedett átmenetek, így indexelésük elvégezhet : a 

(220) reflexió a 100%-os intenzitáshoz tartozik. A (200) reflexió gyenge intenzitással 

jelentkezik.
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Ha megfigyeljük, a BaY0,666W0,334O3 (40-1031 referenciakártya) vegyülethez tartozó d 

rácssíktávolság értékek kétszeresei a Ba2Y0,667WO6 (38-0219 referenciakártya) megfelel  hkl 

reflexióihoz tartozó d értékeknek. Az V.15. ábrán bejelölt (200) reflexió a cellakétszerez dés

miatt jelent meg: a dupla méret  cella eredményeképpen a reflexiók fele akkora távolságban 

jelentkeznek. Így a (200) reflexió a kisebb cella (BaY0,666W0,334O3) szerint indexelve (100)

lenne, ami bármely köbös kristályszerkezetben tiltott átmenet.

Megvizsgálva a Ba3(Y1,6Sc0,4)WO9 összetétel  emissziós anyag egy kiválasztott – 

V.14. ábrától eltér  – szemcséjét, észrevehetjük, hogy tiltott reflexió jelentkezik a 38-0218 és

40-1031 referenciakártya szerint, viszont – a Ba3(YSc)WO9-hez hasonlóan - indexelhet

Ba2Y0,667WO6 (38-0219 referenciakártya) alapján. 

A TEM felvételt az V.16. ábra mutatja:

111

002

220
222

Ba3(Y1,6Sc0,4)WO9

V.16.ábra    A Ba3(Y1,6Sc0,4)WO9 szemcséjén készített TEM felvétel )011(  irányból. Indexelése a

Ba2Y0,667WO6, 38-0219 referenciakártya szerint végezhet  el 

Az eddigiek szerint tehát TEM módszerrel találtunk olyan szemcséket az Y- és Sc-

tartalmú emissziós anyagokban, melyek egyértelm en indexelhet k a Ba2Y0,667WO6 (38-

0219 referenciakártya) alapján. Ez a megállapítás tökéletesen egybevág a Ba3(YSc)WO9

minta XRD felvételével, amelyen a fennmaradó reflexiókat szintén ezen adatlap szerint 

tudtunk indexelni (V.13. ábra). 

Mivel az XRD és TEM-SAED mérési módszerrel ugyanazon adatlap alapján tudtuk a 

reflexiók indexelését elvégezni, kijelenthetjük, hogy mindhárom el állítani kívánt emissziós 

anyag els sorban a Ba3Sc2WO9, Ba3Y2WO9 és Ba2Y0,667WO6 szerkezetével jellemezhet . A 

TEM eredmények továbbá azt a feltételezést is alátámasztják, hogy a három ismertetett

reflexió mellett más összetételek is el fordulhatnak (ld. V.14. ábra). 
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A következ kben nézzük meg, hogy a Ba3(YSc)WO9 és a Ba3(Y1,6Sc0,4)WO9 V.15 és

V.16 ábrán szerepeltett szemcséje milyen összetétellel bír. 

Az el z ekben megállapítottuk, hogy a Ba = Y + Sc + W (17) összefüggés igaz a 

Ba3(YSc)WO9 és a Ba3(Y1,6Sc0,4)WO9 összetétel egy-egy szemcséjére (V.15. és V.16. ábra), 

valamint mindhárom Y- és Sc-tartalmú emissziós anyag átlagos atomszázalékos összetételére 

(V.11. táblázat). 

A Ba mennyisége szintén egyenl  a Sc és W összegével a Ba3Sc2WO9 esetén, 

valamint ez ugyanúgy fennáll az Y-os megfelel jére is: Ba = Sc + W és Ba = Y + W. A (17) 

egyenlet továbbá igaz a BaY0,666W0,334O3 összetételre is, viszont nem érvényes Ba2Y0,667WO6

esetén. A fentiekben megállapítottuk, hogy a BaY0,666W0,334O3 elemi cellájának

megkétszerezésével pontosan a Ba2Y0,667WO6 egyszeres elemi celláját kapjuk vissza, így az 

összetétel és a szerkezet között összefüggést tudunk teremteni.

Az XRD és TEM eredmények alapján, valamint a referenciakártyák ismeretében

megállapíthatjuk, hogy a Ba3(YSc)WO9 összetétel  emissziós anyag reflexiói a 

Ba2Y0,667WO6 reflexiói szerint indexelhet k, vagyis szerkezete azzal mutat azonosságot;

összetétele pedig a BaY0,666W0,334O3 alapján jellemezhet . A TEM eredmények alapján a 

Ba3(Y1,6Sc0,4)WO9 összetétel is a BaY0,666W0,334O3 alapján adható meg.

Mivel a három, Sc-ot és Y-ot együttesen is tartalmazó új emissziós anyag

(Ba3Y0,6Sc1,4WO9, Ba3YScWO9 és Ba3Y1,6Sc0,4WO9) el készítése és szinterelési körülménye

ugyanaz volt, feltételezhetjük, hogy egymáshoz nagyon hasonló reakciók mentek végbe, és a 

végtermékek (III. izzítás) XRD felvételében lév  csúcseltolódásokcsak az Y/Sc arány 

következményei. Mindhárom emissziós anyagra érvényes továbbá, hogy a III. izzítás után 

egy Y-ban gazdag fázis, Sc-ban gazdag fázis is jelen van. Tehát a Ba3YScWO9 esetében

megállapított szerkezet és összetétel a másik két emissziós anyagra (Ba3Y0,6Sc1,4WO9 és 

Ba3Y1,6Sc0,4WO9) is fennáll.

Az XRD felvételek ismeretében tehát a végtermék szerkezetét meg tudtuk határozni, 

de az összetétel megadása nem volt lehetséges. A TEM mérési módszerrel viszont

lehet ségünk volt ennek feltárására is. 

A végtermékek XRD és TEM eredményeinek együttes ismeretében az el állított emissziós

anyagok szerkezete és összetétele is megadható.
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V.4 A Ba3Sc2WO9, Ba3Y0,6Sc1,4WO9, Ba3YScWO9 és Ba3Y1,6Sc0,4WO9 emissziós

anyagok tartós égetése HPS lámpákban 

Az emissziós anyagokat tesztlámpákban alkalmazva hosszan tartó (legalább 5000 óra)

égetésnek vetettük alá a GE Consumer & Industrial üzemében. Meghatározott 

id tartamonként a lámpák gyártásban szokásos paramétereit - fénytartósság, Na fogyás és 

lámpa feszültséget - mértük.

A kereskedelmi forgalomban kapható BCT, illetve BYT emissziós anyagokkal is 

készítettünk teszlámpákat, mintegy referenciaként alkalmazva az általam el állított

emixekhez.

Összességként kijelenthet , hogy az újjonnan készített emissziós anyagok legalább 

olyan jó tulajdonságokkal, paraméterekkel rendelkeznek, mint a kereskedelmi forgalomban

kapható társaik. Az adatok ismertetése a titoktartási szabályok miatt nem tehet  meg.

Az új emissziós anyagok iparban történ  alkalmazása további vizsgálatokat igényel.
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Az V. fejezet összefoglalása

Ebben a fejezetben új, Y-ot és Sc-ot együttesen tartalmazó Ba-volframátok

el állítását, valamint szerkezetük vizsgálatát ismertettem. Az emissziós anyagokat magas

h mérséklet , szilárd fázisú reakció útján állítottam el : BaCO3, WO3, Y2O3 és Sc2O3

kiindulási alapanyagokból. Az új fázisokat XRD és TEM módszerekkel vizsgáltam.

XRD módszerrel igazoltam, hogy a kívánt Ba3Sc2WO9 szerkezeti képlet  emissziós

anyag el áll, ha a BaCO3, WO3 és Sc2O3 kiindulási alapanyagok 3:1:1 mólarányú

keverékét, három, 1450 ºC-on történ  izzításnak és száraz át rlésnek vetjük alá. A 

végtermék diffraktogramjában más kristályos fázis nem mutatható ki. 

XRD módszerrel megállapítottam, hogy az Y-ot és Sc-ot együttesen is tartalmazó

emissziós anyagok – Ba3Y0,6Sc1,4WO9, Ba3YScWO9 és Ba3Y1,4Sc0,6WO9 – esetében a 

reakció három lépésben szintén végbemegy.

XRD felvételek arra engednek következtetni, hogy a Ba3Y0,6Sc1,4WO9, Ba3YScWO9

és Ba3Y1,6Sc0,4WO9 emissziós anyagok III. szinterelési lépése után nem egy, állandó

összetétellel rendelkez  fázis alakul ki, hanem különböz  összetétel  szemcsék

sokaságából álló fázis. Ezt a feltételezést TEM módszerrel igazoltam.

A Vegard-szabály alkalmazásával meghatároztam a szinterelés után létrejöv

jellemz  fázisokat: kialakul (i) egy Y-ban, valamint (ii) Sc-ban gazdag fázis, és (iii) a 

várt összetételt l különböz , de ugyanakkor Y-ot és Sc-ot együttesen tartalmazó

összetétel is el állt.

Az XRD és TEM eredmények alapján, valamint a referenciakártyák ismeretében

megállapítható, hogy a Ba3(YSc)WO9 összetétel  emissziós anyag reflexiói a 

Ba2Y0,667WO6 reflexiói szerint indexelhet k, vagyis szerkezete azzal mutat

azonosságot; összetétele pedig a BaY0,666W0,334O3 alapján jellemezhet . Igaz továbbá, 

hogy a BaY0,666W0,334O3 elemi cellájának megkétszerezésével a Ba2Y0,667WO6

egyszeres elemi celláját kapjuk vissza. A TEM eredmények alapján a 

Ba3(Y1,6Sc0,4)WO9 összetétel is a BaY0,666W0,334O3 alapján adható meg.

Az új emissziós anyagokat a jelenleg iparban használatos BCT és BYT emixek

tulajdonságaival vetettem össze úgy, hogy azonos paraméter  tesztlámpákat

építettünk és tartóségetésnek vetettük alá. Meghatározott id nként a lámpák

fénytartósságát, Na fogyását és lámpa feszültséget mértük.
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Új tudományos eredmények, tézispontok

I. Sík volfrám lemezeken végzett kísérletekkel feltártam az emissziós anyag és

volfrám felület közötti kölcsönhatásokat

I.1 XPS módszerrel megállapítottam és összehasonlítottam a Ba diffúzió h mérséklet-

függését két hagyományos emissziós anyag esetén: Ba2CaWO6  esetén 450°C-on válik 

detektálhatóvá a Ba az eredetileg tiszta volfrám felületen (Ba/W koncentráció arány 0,0031). 

Ba3Y2WO9 emissziós anyag esetén 600°C-on mutatható ki a Ba (Ba/W koncentráció arány 

0,0060). Kimutattam, hogy a minták izzítása, valamint h kezelése során BaO keletkezik a W 

felületen. Az emissziós anyagok más komponenseit (Ca, Y) nem lehetett detektálni a 700°C 

alatti tartományban. 

I.2 Megállapítottam, hogy a Ba2CaWO6 és Ba3Y2WO9 emissziós anyagok a következ

rétegszerkezetet hozzák létre W felületen, 1650°C-on Ar véd gázban történ  izzítás során (a

katódok jelenleg iparban alkalmazott gyártási el állítása szerint):

Ba-O

Oxidos W és elemi W (BYTWox/Welemi > BCTWox/Welemi)

Elemi W (W lemez)

Adszorbeált O és C

WFS és XPS módszerrel kimutattam, hogy a BYT emissziós anyag esetén a BaO réteg alatt 

oxidáltabb állapotú W réteg található. Ezt a megállapítást a Ba diffúziós mérések is 

magyarázzák: mivel BYT esetében kés bb indul meg a Ba diffúziója, így magas

h mérsékleten a W képes oxidálódni. 

A koncentráció értékekb l meghatároztam az izzítás során létrejött BaO fedettséget is 

mindkét minta esetén: ezt kb. 60%-osnak, vagyis monoréteg alattinak találtam.

II. Feltártam a HPS lámpák katódcsúcsainak összetételét és kilépési munkáját az

izzítási h mérséklet és az égetési id  függvényében 

II.1 WFS módszerrel kísérletileg megállapítottam, hogy az izzítási h mérséklet

növekedésével a katódok kilépési munkája n : 1500°C-on izzított katód kilépési munkája 

szignifikánsan kisebb, mint a jelenleg a gyártásban alkalmazott 1650°C-on izzított katódé
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(  kb. 0,6 eV). A magasabb izzítási h mérséklet eredményeképpen az oxigén volfrámhoz 

való fizikai kötése feltételezhet en kémiaira változott, W-oxid keletkezett, ami magasabb 

kilépési munka értéket eredményez. 

II.2 AES módszerrel megállapítottam, hogy a már 100 órát égetett katódok csúcsának 

emissziós anyag-fedettsége sem összefügg , hanem szigetessé válik. 1000 órás égetés után 

Ba nem volt kimutatható a felszínen: mennyisége az AES módszer kimutatási határa (1%) 

alatt van. 

III. Új Sc- és Y- tartalmú emissziós anyagokat állítottam el , és meghatároztam 

szerkezetüket 

III.1 A Ba3Sc2WO9 szerkezeti képlet  emissziós anyagot a Ba3Y2WO9 emissziós anyag 

irodalomban található receptjéhez hasonlóan állítottam el , de új, rövidebb ideig tartó 

eljárással: háromszori, egyenként 1450°C-on Ar gázáramban történ  szinterelésnek vetettem 

alá a BaCO3, WO3 és Sc2O3 kiindulási alapanyagok 3:1:1 mólarányú keverékét. A végtermék 

létrejöttét XRD módszerrel igazoltam.  

III.2 Az XRD felvételek alapján valószín sítettem, hogy az el állítani kívánt 

Ba3Y0,6Sc1,4WO9, Ba3YScWO9 és Ba3Y1,4Sc0,6WO9 végtermékek nem rendelkeznek 

homogén összetétellel, hanem különböz  összetétel  fázisok sokaságából állnak. Ezt a 

feltevést TEM módszerrel igazoltam. 

III.3 Az XRD felvételek alapján, a Vegard-szabály alkalmazásával meghatároztam, hogy 

az el állítani kívánt Ba3Y0,6Sc1,4WO9, Ba3YScWO9 és Ba3Y1,4Sc0,6WO9 szinterelése után a 

következ  jellemz  fázisok jönnek létre: kialakul (i) egy Y-ban gazdag, valamint (ii) Sc-ban 

gazdag fázis, valamint (iii) a várt összetételt l különböz , de ugyanakkor Y-ot és Sc-ot 

együttesen tartalmazó összetétel is el áll.

III.4 Az XRD és TEM eredmények alapján megállapítottam, hogy a Ba3(YSc)WO9

összetétel  emissziós anyag reflexiói a Ba2Y0,667WO6 reflexiói szerint indexelhet k, vagyis 

szerkezete azzal mutat azonosságot; összetétele pedig a BaY0,666W0,334O3 alapján 

jellemezhet . Ily módon a szerkezet és az összetétel között sikerült összefüggést 

megállapítanom. 
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ÖSSZEFOGLALÁS

Összefoglalás, az eredmények gyakorlati alkalmazása

A HPS lámpa lényegét a katód és az azt bevonó emissziós anyag alkotja. Ha e kett

nem megfelel en látja el szerepét a lámpákban, akkor a lámpa m ködése sem tökéletes. A 

felület összetételének és kilépési munkájának vizsgálata – mind modellmintákon, mind pedig 

katódokon – hozzájárul a lámpák m ködésének jobb felderítéséhez, megértéséhez. M ködési

h mérsékleten a felületanalitikai vizsgálat a jelen lév  gázok miatt szinte kivitelezhetetlenné

válik. Ugyanakkor a szobah mérsékleten, vákuumtérben végrehajtott kísérletek lehet séget

nyújtanak a kilépési munka és az azt jelent sen befolyásoló elemösszetétel együttes 

vizsgálatára. Új emissziós anyagok kifejlesztésével a lámpák fényáramának és 

élettartamának növeléséhez járulhatunk hozzá. 

A doktori értekezésben a HPS lámpák emissziós anyagainak fizikai és kémiai

tulajdonságait (kilépési munka, rétegszerkezet, Ba-diffúzió) hasonlítottam össze 

modellmintákon. Lámpákból kiszerelt katódok felületanalitikai és kilépési munka mérését

végeztem el, különböz  paraméterek függvényében. Az el állított új emissziós anyagok 

szerkezetének vizsgálata után azok lámpákban való alkalmazhatóságáról is meggy z dtem.

Az alkalmazott módszerek a Röntgen-fotoelektron spektroszkópia, Auger 

elektronspektroszkópia, a kilépési munka spektroszkópia, a Kelvin-szonda, valamint a 

Röntgen diffrakció és transzmissziós elektronmikroszkópia (szelektált terület

elektrondiffrakció) voltak. 

A dolgozatban ismertetett eredmények egy része felhasználásra került az Oktatási

Minisztérium és a GE Lighting Hungary Rt által támogatott 3/016/2001 NKFP kutatási 

pályázatban (amelynek címe: Magas hatásfokú, hosszú élettartamú, környezetbarát 

nagyintenzitású kisül lámpák kifejlesztése).
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Függelék

F1. BCT/W felületi koncentrációjának és kilépési munkájának változása 

porlasztás hatására. A porlasztás 3 perces lépésekben Ip = 0,5µA mellett történt 

az emissziós anyag f  tömegének eltávolításáig 

F2. BYT/W felületi koncentrációjának és kilépési munkájának változása 

porlasztás hatására. A porlasztás 3 perces lépésekben Ip = 0,5µA mellett történt 

az emissziós anyag f  tömegének eltávolításáig 

BCT/W

Koncentráció (%) Porlasztási id

(min) Ba3d O1s W4f oxidos W4f elemi W4f C1s Ca2p 
 (eV) 

0 (izzítás után) 5,8 27,2 10,2 34,3 44,5 19,9 2,7 4,1 

3 6,0 25,6 14,9 50,4 65,3 4,5 3,1 3,9 

6 2,8 25,0 16,2 56,0 72,2 - - 4,2 

9 1,6 20,1 18,2 60,2 78,4 - - 4,2 

12 1,0 16,5 20,0 62,6 82,6 - - 4,2 

15 0,7 17,4 20,2 61,8 82,0 - - 4,5 

18 0,5 16,0 19,0 64,4 83,4 - - 4,8 

21 - 18,3 22,6 59,1 81,7 - - 4,6 

BYT/W

Koncentráció (%) Porlasztási id

(min) Ba3d O1s W4f oxidos W4f elemi W4f C1s
 (eV) 

0 (izzítás után) 5,4 28,8 10,5 32,3 42,8 23,0 3,7 

3 6,2 25,4 26,5 35,3 61,8 6,6 4,2 

6 4,5 23,2 31,0 41,3 72,3 - 4,4 

9 2,2 21,0 17,0 59,9 76,9 - 4,5 

12 1,4 18,0 18,9 61,8 80,7 - 4,6 

15 1,1 17,1 17,3 64,6 81,9 - 4,5 

18 0,7 18,2 18,0 63,2 81,2 - 4,7 

21 0,4 15,2 17,9 66,5 84,4 - 4,7 

24 - 15,4 17,8 66,8 84,6 - 4,8 
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F3. A Ba diffúziójának h mérséklet függése a BCT/W minta esetén. A Ba f

tömegének eltávolítása után a Ba diffúziója kb. 450 °C-on indult meg 

F4. A Ba diffúziójának h mérséklet függése a BYT/W minta esetén. A Ba f

tömegének eltávolítása után a Ba diffúziója kb. 600 °C-on indult meg 

BCT/W

H mérséklet (C) Ba/W  (eV) 

izzítás után 0.1300 4.13 

Porlasztás után 0.0000 4.83 

450 0.0031 4.73 

480 0.0049 4.71 

520 0.0050 4.65 

680 0.0087 4.59 

BYT/W

H mérséklet (C) Ba/W  (eV) 

Izzítás után  0.1725 4.11 

Porlasztás után 0.0000 4.75 

435 0.0000 4.86 

460 0.0000 4.80 

495 0.0000 4.84 

560 0.0000 4.90 

680 0.0060 4.69 
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