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1. Bevezetés 

Az utóbbi évtizedben a szilícium alapú elektronika miniatürizálása folytán napjainkban az 

áramköri elemek mérete már a néhányszor 10 nanométeres tartományban van. A méretskálán 

lefelé haladva egyre erőteljesebben jelentkeznek olyan fizikai jelenségek, amelyek az 

eszközeink működésképtelenségét eredményezik. A nanoméretű szerkezetek kutatása a 

természettudomány több területén is a figyelem középpontjába került. Technikai fejlődésünk 

során szükségünk van új megközelítésekre és így új előállítási módszerekre. Ám ezen 

szerkezetek megismeréséhez új vizsgálati eljárások kifejlesztése és interdiszciplináris 

gondolkodás szükséges a nanotechnológiai kutatásokban. Már régóta ismert tény, hogy az 

anyagok viselkedése nanoméretű tartományban jelentősen eltérhet a klasszikus fizikával 

leírható tömbi anyagi jellemzőktől (pl. nanoméretű fémréteg átlátszó lehet, illetve a 

nanoméretű fémrészecskék színe eltérő a tömbi anyagtól). A kísérleti és elméleti fizika 

területén újabbnál újabb jelenségeket sikerül feltárni a mérettartomány nyújtotta lehetőségek 

révén. 

Dolgozatom az MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és 

Anyagtudományi Intézet, Nanoszerkezetek Osztályán folytatott kutatási eredményeimet 

foglalja össze. Munkám során nanométeres mérettartományba eső szén anyagszerkezetekkel, 

röviden szén nanoszerkezetekkel (szén nanocsövekkel és grafénnal [egy atom vastagságú 

szabályos szénkristály]) kapcsolatos kutatásokat folytattam. Dolgozatomban három témát 

dolgoztam fel, amelyek produktív módon képesek hozzájárulni a hazai és nemzetközi 

kutatásokhoz. 

Első témámként egy egyszerű és olcsó indiumos kontaktálási eljárást vizsgáltam, amely 

lehetővé teszi a kontaktált grafén objektumok gyors mérőszondás analízisét (pl. STM). 

Kézenfekvő volt, hogy ezt az indium alapú kontaktálási módszert elektromos vezetési 

méréseknél is alkalmazni lehetne. A mérések során a drága és időigényes hagyományos 

kontaktálási módszerektől (pl. litográfia és fém leválasztás) eltérő eredményeket kaptam. 

Vizsgálataim során az indiummal kontaktált grafén objektumok elektromos viselkedésének 

tökéletestől való eltérésének okait kerestem. 

Második témámban nagyfelületű grafén nanoobjektumok kialakítását mutatom be 

elektronsugaras litográfia, ionimplantáció, plazmamarás és termikus marás ötvözésével. A 

Nanoszerkezetek Osztályon kidolgozott, nemzetközileg is színvonalas irányfüggő grafén 

marási eljárást fejlesztettem tovább, amellyel cikk-cakk élű szabályos nanostruktúrákat lehet 

létrehozni. Ezen objektumok alkalmazási területe a spintronika, illetve a grafén szerkezetből 
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létrehozható elektronikai alkalmazások kutatását segíti. A technológiai kísérletek az MFA 

falai között születtek meg, míg az eljárással létrehozott objektumok további hasznosítása a 

BME Kísérleti Fizika Tanszékén folyó spintronikai és alacsonyhőmérsékletű vizsgálatokban 

várható. 

Harmadik témámként a szén nanocsövekből felépített kémiai érzékelők működési 

mechanizmusának jobb megismerését tűztem ki célul. Kutatásom során a hálózatos CNT 

érzékelők válaszjeleit hasonlítottam össze azonos alapanyagból készített egyedi CNT 

szenzorokkal. A különböző szerkezetű érzékelőkön kapott mérési eredmények eltérő jellege 

tükrében megvizsgáltam, hogy a széles körben elterjedt, de az eltérést nem magyarázó, 

fiziszorpción alapuló érzékelési mechanizmus modell mellett milyen egyéb jelenség lehet 

felelős a kémiai környezettől függő ellenállásváltozásért. 

A fenti témákhoz kapcsolódóan a második fejezetben röviden tárgyalom a szén 

nanoszerkezetekben lezajlódó elektrontranszport mechanizmusát, illetve az általam használt 

nanoszerkezetek létrehozási eljárásainak és alkalmazásainak a kutatásaimmal kapcsolatos 

szeletét mutatom be. Ezen belül ismertetem az eddig publikált CNT alapú kémiai érzékelők 

felépítését és működési mechanizmusukat. A harmadik fejezetben a kísérletek során 

alkalmazott módszereket és berendezéseket, illetve egy szimulációs környezetet mutatok be. 

A negyedik fejezetben az említett anyagokon végzett saját kísérleteimet és a kapott 

eredményeket ismertetem. Végezetül összefoglalom az új tudományos eredményeimet. 
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2. Irodalmi háttér 

2.1. Transzport jelenségek nanotartományban 

A villamos méréstechnikában a transzportfolyamatokat a mérendő objektum mérete 

alapján különböző transzport modellekkel írhatjuk le. A makroszkopikus világban a jól ismert 

Ohm-törvény érvényes: I=UG, ahol U a feszültségkülönbség a vezető két pontja között és I a 

mérhető áram a két feszültségpont között. Az anyag vezetési képességét, a vezetőképességet a 

G=σhd/l képlettel jellemezhetjük, ahol σ a fajlagos vezetőképesség, h a vezető vastagsága, d a 

vezető szélessége és l a vezető hossza, mely geometriai méretek makroszkopikus tartományba 

esnek. A vezetőre kapcsolt feszültség hatására a vezetőben lévő elektronokra egy külső 

elektromos erőtér (E) erőt gyakorol (F=Eq), aminek következtében az elektron elmozdul a 

térerővel ellentétes irányba. Az így keletkezett drift áramok összessége a mért áram (I), 

melyben az elektronok átlagos sebessége, a driftsebesség (vd). A driftsebesség kifejezhető a 

vd= Eeτm/m formában, ahol e az elemi töltés, τm a impulzus relaxációs idő (lásd lentebb) és m 

az elektron effektív tömege. Különböző anyagok villamos vezetésének fontos jellemzője a 

mobilitás (μ), amelyet a μ= vd/E=eτm/m képlettel fejezhetünk ki [1]. 

A fent említett általános megközelítést legegyszerűbben a Drude- modell alkalmazásával 

tárgyalhatjuk. Ekkor feltételezzük, hogy a kristályrácsban mozgó elektronok egymással nem 

hatnak kölcsön. Az elektromos tér gyorsítja őket egészen addig, míg beleütköznek a rács 

atomjaiba, rácshibáiba. A Drude-modell egy klasszikus közelítés, akkor alkalmazható, ha 

nagyon sok ütközést szenved a töltéshordozó. Az elektromos tér mindig a térerősség 

irányában gyorsítja,az elektronokat, de ütközéskor véletlenszerű irányban szóródnak. 

Rugalmas ütközések sokaságán keresztül jut az elektron A pontból B pontba, azonban a 

véletlenszerű irányváltozások kiátlagolódnak. Nanoméretű objektumoknál már nem teljesül 

az, hogy a minta hossza sokkal nagyobb a szabadúthossznál, nem lesz érvényes a Drude-

modell statisztikus megközelítése, olyan jelenségeket is tapasztalhatunk, amelyeket ez a 

modell nem tud kezelni. Ha a reláció fordított, tehát a vezető rövidebb a szabad úthossznál, 

akkor ballisztikus vezetésről beszélünk, azaz az elektron a vezetőn szóródás nélkül képes 

átjutni (1. ábra).  

Az ütközések miatt fellépő impulzusváltozások gyakoriságát jelöljük τm–mel, a közepes 

szabad úthosszat (az átlagos távolság, amelyet az elektron impulzusváltozás nélkül képes 

megtenni) pedig lm–mel. A lendületváltozás és az ütközési gyakoriság között a lm=vFτm 
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összefüggés írható fel, ahol a vF a Fermi-sebesség, ami a Fermi energiával rendelkező 

elektronok sebessége [2]. Abban az esetben, ha a vezető minta hossza nagyobb, mint lm, akkor 

diffúzív vezetésről beszélhetünk.  

 
1. ábra: Diffúzív és ballisztikus transzport vezető közegben. 

A Drude-modellben feltételezzük, hogy az ütközések során az elektronok teljesen 

elveszítik az előző ütközés óta az elektromos térből felvett impulzusukat. Ekkor a következő 

egyenlettel írható fel, hogy a külső tér hatására kialakuló rendezett mozgás során fellépő 

impulzusváltozás egyenlő a szóródás során elvesztett impulzusváltozással [3]: 
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Az 1.2 képlet átírható mátrixos alakba, ami pl. 2D-s rendszerre a következő: 
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ahol feltételezzük, hogy a külső mágneses mező merőleges az X- Y síkra, vx és vy az elektron 

sebességének az X- Y szerinti tényezője és Ex –Ey a térerő X- Y szerinti komponense. Az 

eddigi paraméterekkel definiálhatjuk a fajlagos vezetőképességet, amely a σ=ne
2
τm/m 

képlettel adható meg. Az áramsűrűség (J) bevezetésével, ami nem más mint J=I/hd=envd (n 

az elektronok egységnyi térfogatra vett száma) egyszerűsíthetjük a 1.3-s képletet a következő-

képpen: 
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ahol ρ0=1/ σ a fajlagos ellenállás és a -B/ne=B/ne=μB/σ=RH kifejezés a Hall ellenállás, amely 

a gyakorlatban a töltéshordozó-sűrűség becslésére alkalmas mennyiség. 

Nanotartományban a makroszkopikus vezetéstől eltérően nem lehet az elektron 

hullámtermészetét mellőzni és ezért kvantummechanikai megközelítés szükséges, azaz a 
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közeget a Schrödinger-egyenlettel lehet leírni. Nanoméretű objektumoknál a vezető közeg 

geometriai méretei már összemérhetők a töltés De Broglie- hullámhosszával, ami fémek 

esetében néhány Å, míg a XX. században alkotott nanoszerkezetek esetében ez a hullámhossz 

néhány száz Å. Ilyen pl. a GaAs/AlGaAs határrétegen kialakuló ún. 2D-s elektrongáz 

(2DEG), ahol a heteroszerkezetben az elektron mozgásának vertikális komponense 

elhanyagolható és csak a GaAs/AlGaAs határfelület mentén alakul ki egy speciális vezetési 

réteg, ami a sávszerkezetében található potenciálvölgynek köszönhető [4] (2.a és 2.b ábra). 

Ebben a rétegben az elektronok ütközésmentesen mozoghatnak, így a szabad úthossz néhány 

száz μm is lehet. Az így létrehozott eszközökkel már a 3,6 107 cm2/Vs mobilitás is elérhető 

[5] 0 K közelében (2.c ábra). Valódi 2D-s anyagok esetében alacsony hőmérséklet nélkül is 

elérhető ez a tartomány (kb. 2,5 105 cm2/Vs) [6], ezek a jövő új anyagai lehetnek a 

nanoelektronikában. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ábra: (a) Heteroszerkezet vázlata és energia sávdiagramja [4], (b) 2DEG kialakulása 
heteroszerkezetben és (c) az eddigi mobilitási adatok az így megvalósított szerkezetekkel [5]. 

Ezekben a rendszerekben az ütközésmentes, illetve csak rugalmas ütközés esetében (pl. 

vezetési csatorna falán) tapasztalható transzport folyamat lehetővé teszi, hogy az elektron 

terjedése fáziskoherensen menjen végbe, azaz az elektron hullámterjedése során nincsenek a 

különböző környezeti kölcsönhatások miatti hirtelen fázisváltások (3.a ábra). Ezzel lehetővé 

válik izgalmas kvantumjelenségek vizsgálata, mint pl. a kvantum Hall effektus, a Klein 

paradoxon, a Coulomb blokád, stb. Ilyen rendszerekben a részecskék viselkedését 

kvantummechanikai eszközökkel, hullámfüggvények időbeli változásával tudjuk modellezni. 

A leírás központi fogalma a fáziskoherencia, vagyis a részecske hullámfüggvényének 

önmagával való interferencia-képessége. Vizsgálható, hogy a töltéshordozó részecske 

mekkora út megtétele során (fáziskoherencia hossz: lf) vagy mennyi ideig (fáziskoherencia 

idő: tf) őrzi meg fáziskoherenciáját, lf=vF tf  [7]. A fáziskoherencia megszűnését előidézhetik 

a b c 
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például rugalmatlan ütközések vagy az elektron-elektron kölcsönhatás. Ma már léteznek olyan 

rendszerek, amelyekben a fáziskoherencia hossz a 100 μm-t is elérheti. Megmérvén ezen 

rendszerek ellenállását, miközben változtatjuk a vezetési csatorna szélességét (a 

kapufeszültség növelésével fordított arányban csökken a csatornaszélesség) azt tapasztaljuk, 

hogy az ellenállásérték kvantált lesz [8] (3.b ábra). A rendszert úgy kell elképzelni, mint egy 

merev falú ponteciálgátat, aminek a magassága a kapufeszültséggel változtatható. A 

Schrödinger- egyenletet a következőképpen lehet felírni a rendszerre: 

 )y,x()y,x(Ĥ ΨεΨ = , ahol a Hamilton operátor )y(U
m2

p̂

m2

p̂
Ĥ

2
y

2
x ++= . (1.5) 

A potenciálgátra felírható peremfeltételek, amit a 3.c ábra szemléltet: 

 
egyébként

Wy0ha,0
)y(U {

∞

<<
= , (1.6) 

ahol W a potenciálvölgy szélessége. Az 1.5 egyenlet szeparált alakban is felírható, azaz 

ψ(x,y)=φ(x)χ(y), ahol 

 ikxe)x( =ϕ  és (1.7) 

 )
W

yi
sin()y(

π
=χ , (1.8) 

ahol φ(x) tag reprezentálja a töltéshordozó hullámterjedését x irányban, míg a χ(y) y irányban. 

Erre vonatkozó határfeltételünk, hogy a hullámfüggvény a potenciálgát falánál 0 legyen, ezért 

keressük a megoldást szinuszos alakban. 

A helyettesítést elvégezve a Schrödinger- egyenletbe megkapjuk a k hullámszámhoz és n-

edik kvantumszámhoz tartozó megengedett állapot energiaszintjét: 

 2

2

2222
2

i

22

n i
mW2m2

k
iE

m2

k
)k(

hhh π
+=+=ε . (1.9) 

Az egyenlet megoldásával arra a következtetésre jutunk, hogy a potenciálvölgy szélessége 

egyenesen arányos a Fermi-hullámhosszal (3.c ábra). Adott Fermi-energia esetében az 

egyenlet megoldásával megkapható a megengedett állapotok energiaszintje, amit a 3.d ábrán 

látható a k-térben, amelyben az elektronok a Fermi-szint alatti teret töltik csak be [9]. 

Azt tudjuk, hogy az áramsűrűség és az elektron sebessége a következőképpen írható fel: 

 ∑=
i

iievnj  és (1.10) 

 
k

1
v i

i
∂

∂
=

ε

h
,  (1.11) 
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melyből kifejezhető az ún. Sharvin-formula, amely kapcsolatot teremt a potenciálvölgy 

szélessége és a vezetőképesség között: 

 M
h

e2Wk

h

e2
G

2
f

2

=
π

= ,  (1.12) 

ahol kf a Fermi energia és M a nyitott csatornák száma a Fermi energia alatt . A 3.b ábra jobb 

függőleges tengelyén látható, hogy az elmélet összevág a gyakorlatban tapasztalttal, azaz a 

megengedett energiákhoz tartozó vezetési csatorna lép be a transzport folyamatba. 

 

 

 

 

 
 

 
3. ábra: (a) Elektron interferenciamentes hullám terjedése 2DEG-ben [9], ahol az AFM tű, mint lokális 

kapuelektróda szerepel. (b) Hasonló rendszeren mért ellenállás és vezetőképesség változása a 
kapufeszültség függvényében [7]. A betétábra szemlélteti a 2DEG rendszert felülről nézve, ahol x és y a 

vezetési csatorna kiterjedését mutatja. A piros szaggatott vonal mutatja a Drude- modell alkalmazásával 
feltételezhető ellenállást. (c) Két potenciálfal közötti megengedett hullámfüggvények, a Fermi-

hullámhosszak egyenes arányosságban vannak a völgy szélességével. (d) Megengedett állapotokhoz tartozó 
diszperziós relációk a kvantumszámmal feltüntetve, a piros vonal jelzi a Fermi szintet [10]. (e) Schottky 

gát kialakulásának mechanizmusa. 

a b 

c d 

e 
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A félvezető- és nanotechnológia által készített eszközöknél a „külvilággal” kialakított 

csatlakozásoknál érdemes számításba venni a rétegek közötti (fém-félvezető vagy fém-

nanoszerkezet) átmeneténél keletkező járulékos potenciálfalat, azaz a Schottky gátat. A gát 

kialakulásának feltétele, hogy a fém (pl. kontaktáló fém) és a félvezető (pl. vizsgálandó 

objektum) anyagok kémiai potenciáljai eltérőek legyenek (3.e ábra bal oldal), így az 

érintkezésük után (3.e ábra közép) a kémiai potenciál kiegyenlítődik, de közben 

töltésfelhalmozódás jön létre (3.e ábra jobb oldal) [1]. 

A fentebb említett kvantált ellenállás jelensége pusztán a minta minőségétől függ, illetve a 

kialakított eszköz geometriája és a technológia felbontóképessége szab neki határokat. 2DEG 

rendszereken végzett kísérletek során sikerült egy merőben új jelenséget is kimutatni: az 1.4 

képletben megismert Hall ellenállás ezen rendszerekben kvantáltan jelenik meg külső 

mágneses mezőben, ezt kvantum Hall-jelenségnek (QHE) nevezzük [11]. Ekkor erős 

mágneses térben a makroszkopikus világból jól ismert töltéshozó-szeparálás jön létre a minta 

szélei mentén (Hall- effektus), azonban mikor a minta geometriája leszűkül a Fermi 

hullámhoz tartományába, akkor az elektron állapotsűrűség változása a kvantált energiaszintek 

(Landau szintek - LL) köré csoportosul, míg máshol nulla. Ez eredményezi, hogy a Hall- 

ellenállás változásának idejében véges longitudinális ellenállás mérhető, míg un. plató 

állapotnál nulla az ellenállás. A platók szintjei a ρxy=h/ne
2 (n=0, 1, 2, 3, …) szerint változik, 

ami éppen az 1.12 képlettel egyezik meg, csak a kettes szorzóval tér el, ami a spin-

degeneráció eredménye (4.a ábra). Ez a felfedezés azért is kapott Nobel-díjat 1985-ben, mert 

a geometria-független egész számú kvantált vezetés (iQHE) csak állandóktól függ, ami egy új 

ellenállás mértékegység-etalon lehet a jövőben. 

Technológiailag sikerült tovább finomítani a GaAs/AlGaAs készítését, így közel 

hibahelymentes heteroszerkezeteken a fentebb említett egész számú (integer QHE, iQHE) 

állapotok között is ki lehet mutatni még megengedett energiaállapotokat, amelyeket 

törtszámos QHE- nek (fQHE) neveznek [12]. A Hall ellenállást a következő egyenlettel lehet 

meghatározni: 

 
q

p

e

h
2xy =ρ , ahol ...3,2,1,0q,p = . (1.13) 

Ezért a felfedezésért 1998-ban R. Laughlin, H. Störmer és D. Tsui Nobel- díjat kaptak.  
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4. ábra: (a) Alacsony hőmérsékleten egész számú QHE (iQHE) mérési eredménye 2DEG rendszeren, felül 
a rendszer állapotsűrűség-energia függvénye látható. A piros tartomány a betöltött állapotokat jelzi a 

Fermi energia alatt. (b) Az anomális QHE (aQHE) jelenség grafén esetében [13], ahol a kvantált 
ellenállást a kapufeszültséggel is lehet szabályozni. 

Ezekben a kísérletekben 0 K közelében sikerült kimutatni a kvantált vezetési 

tulajdonságokat, ám a grafén megjelenésével a QHE szobahőmérsékleten is kimutathatóvá 

vált [14]. K.S. Novoselov és A.K. Geim részben ezért a felfedezésért 2010-ben szintén fizikai 

Nobel-díjat kaptak. Érdekesség a grafén esetében, hogy a kvantumellenállás állapotokat nem 

csak mágneses térrel lehet szabályozni, hanem a grafén és a hordozó Si/SiO2/ közötti 

elektromos potenciállal is [15] (4.b ábra). 

2.2. Szén nanoszerkezetek 

2.2.1. Szén nanoszerkezetek osztályozása 

A tudomány számára a gyémánt és a grafit jelentette a szén módosulatait a XX. század 

közepéig. Voltak elméleti jóslatok, hogy lehetséges alacsonyabb dimenziójú szerkezetet is 

létrehozni szénből, ezt 1985-ben sikerült kísérletileg is igazolni, a fullerén [16] felfedezésével. 

Ez volt az a pillanat, amikor fellendült a szén szerkezetek kutatása és sorra jelentek meg 

kísérletileg is alátámasztva a szén újabb alacsony dimenziójú allotrópjai. Jelen dolgozat 

zárásáig a szén nanocső (CNT) és grafén, mint sp2 szén módosulat a legígéretesebb anyagok a 

nanoeletronika területén, de ez még változhat a jövőben [17] (5. ábra). A szén 

nanoszerkezetek jelentőségét jól mutatja, hogy Kroto 1996-ban a fullerén felfedezéséért, míg 

Geim és Novoselov 2010-ben a grafén felfedezéséért Nobel-díjat kaptak. 

a b 



15 
 

 
5. ábra: Szén különböző módosulatai a felfedezésük idejével és dimenzionális kiterjedésükkel. 

A CNT és a grafén kiemelkedő fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, több 

szempontból messze túlszárnyalják a korábbi anyagok sajátosságait (1. táblázat). Emiatt 

várható, hogy a jövő alkalmazásaiban fontos szerepet játszanak majd, mint nanoméretű 

összeköttetések vagy akár az aktív elem szerepét is betölthetik.  

1. táblázat: Félvezető anyagok és szénszerkezetek összehasonlító táblázata főbb elektronikai 
alkalmazások szempontja szerinti tulajdonságuk alapján. 

  Félvezető anyagok CNT Grafén 

Max. áramsűrűség 

[A/cm2] 

104 (MIS Auger transistor) 

105 (GaN-based IBT) 
109 3·108 

Elektron mozgékonyság 

[cm2/Vs] 
300 - 7,7·104 1000 > 2·105 

Töltéshordozók  

terjedési módja 
Diffúzív ballisztikus ballisztikus 

Töltéshordozók 

telítési sebessége [cm/s] 

<1 107 (Si) 

<2 107 (6H-SiC) 
<5 107 <1 108  

Hővezető képesség 

[W/mK] 
<250 <5800 <5300 

Optikai áteresztőképesség 

[%] 

>55 (HRFZ-Si) 

<40 (Cz-Si) 
<88 <90 

Az általam alkalmazott CNT és grafén elektromos tulajdonságainak megismeréséhez a 

grafén tulajdonságainak bemutatásával érdemes kezdeni. A grafén létezését sokáig nem 

tartották lehetségesnek, mert termodinamikailag egy ilyen szerkezet nem lehet stabil 

szobahőmérsékleten. Valójában a kétdimenziósnak feltételezett grafénban a szénatomok 
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hatszöges rácsának kis deformációi vannak, enyhén hullámos felületet eredményezve 

néhányszor tíz nm-s skálán (6. ábra), ez teszi stabillá a szerkezetet.  

 
6. ábra: Hullámos grafénsík a térben. 

A 7.a ábra az egyetlen atomi vastagságú kristályt ábrázolja, ahol az elemi Wigner-Seitz 

cella (szürkített terület) két szomszédos szénatomot tartalmaz (A és B atom), amelyek 

távolsága 1,42 Å. Az 1a
r

 és 2a
r

 egymással 60º bezáró elemi rácsvektorok és a szomszédos 

három atom vektorai 1δ
r

, 2δ
r

 és 3δ
r

. A 7.b ábra szemlélteti a hatszög alakú reciprokrács elemi 

rácsvektorait ( 1b
r

 és 2b
r

) és a nevezetes pontjait.  

2.2.2. Szén nanoszerkezetek elektromos tulajdonságai 

A grafén elektronszerkezete az atomi szerkezet szimmetriáit tükrözi, jellemző rá az ún. sp2 

hibridizáció. Az elnevezés abból ered, hogy a grafén síkjában található p elektronpályák (ha a 

síkot xy síknak tekintjük, akkor px és py elektronpályák) hibridizálódnak az s pályával. A 

negyedik elektron a pz orbitálon (a síkra merőlegesen) jelenik meg. A síkban elhelyezkedő 

erős kovalens, σ kötések határozzák meg a grafén mechanikai tulajdonságait, míg a 

szénatomok negyedik szabad elektronjai a síkra merőleges π kötésben az elektromos vezetési 

tulajdonságokat határozzák meg. A grafén villamos tulajdonságaiak értelmezéséhez a 

sávszerkezetét kell meghatározni. A grafén első sávszerkezet számításai az ’50-es évekre 

tehetők [18]. A szoros-kötésű (tight-binding) modell és a „first principle” módszerek 

eredményeképpen pontosabb képet kaphatunk a valódi szerkezetről [19, 20]. A szoros-kötésű 

modell alkalmazása során jó közelítést kaphatunk a sávszerkezet alakjára, míg a pontos 

illesztéshez paraméterek módosítására van szükség, amely adatokat kísérleti mérésekkel 
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illetve elméleti számolások útján kaphatjuk meg [19, 21]. A szoros-kötésű modell egyik 

legegyszerűbb formája, mikor csak az első-szomszéd kölcsönhatást vesszük figyelembe. A 

következő képlettel adható meg a rendszer diszperziós relációja a k-térben, a kötésben részt 

nem vevő π-elektronok kölcsönhatását felírva [22]: 

 
)(1

)(
)(

2

ksf

kfγε
kE

p
k

±

±
=±  (2.1) 

ahol a ± műveletnél a pozitív előjel a vegyértéksávnak (π kötőpálya) és a negatív előjel a 

vezetési sávnak (π* lazítópálya) felel meg. A szomszédos atomok kölcsönhatási energiája 

(átfedési integrál) γ=3,033 eV, a pályaátfedés miatt alkalmazandó korrekciós tényező s=0,129. 

Az f(k) függvényt a következőképpen definiálhatjuk: 

 2
4

22

3
43 0200

ak
cos

ak
cos

ak
cos)k(f

yyx ++=
, (2.2)  

ahol az a0= 1a
r

= 2a
r

=2,46Å a rácsállandó és a kx és ky a k vektor összetevői. A fenti 

képletekkel ábrázolható a grafén elektronszerkezete a k-térben (7.c ábra), ami jó egyezést 

mutat a szakirodalomban található elméleti és kísérleti eredményekkel [18, 23]. 

7. ábra: (a) A grafén elemi cellája a két szomszédos atommal (A és B) és az elemi rácsvektorokkal ( 1a
r

 és 

2a
r

), a szomszédos atomok vektoraival ( 1δ
r

, 2δ
r

 és 3δ
r

) és az a0 rácsállandóval. (b) A grafén 

reciprokrácsvektorai ( 1b
r

 és 2b
r

), az első Brillouin zóna a nevezetes pontokkal [22], (c) A grafén 
diszperziós relációja a k-térben ábrázolva. 

  

 

 

a b 

c 
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A sávszerkezet K és K’ pontjainak alacsonyenergiás leírására a Slater–Koster közelítés 

[24] alkalmazható, ahol az s korrekciós tényezőt nullának választva a 2.1 egyenletet 

egyszerűsíthetjük az alábbi módon, ami a Fermi-energia környezetében kielégítő közelítést 

eredményez: 

 )k(f)k(E pk γε ±=± 2 . (2.3) 

A grafén sávszerkezete K és K’ pontjainál a vegyérték- és vezetési sáv, Ek+>0 és Ek-<0, egy 

pontban találkoznak, és a diszperzió lineáris ezekben az ún. Dirac-pontokban (7.c ábra 

nagyított része). A 2.3 egyenlet a relativisztikus fermionok viselkedését leíró Dirac-

egyenlettel analóg m=0 esetén, ezért ezeknek a pontoknak a közelében az elektronok Dirac-

fermionként viselkednek [25- 28], a Fermi sebesség vF≈106 m/s=c/300.  

Ezek a „tömeg nélküli” töltéshordozók számos izgalmas, műszaki alkalmazásokat is 

inspiráló fizikai jelenséget mutatnak szobahőmérsékleten, más anyagoknál hasonlókat csak 

extrém alacsony hőmérsékleten lehet tapasztalni. Ilyen az anomális kvantum Hall-jelenség 

[24, 29], ahol erős mágneses mezőben a vezetés kvantáltan jelenik meg (8.a ábra). Másik 

érdekes jelenség a Klein-alagutazás [30]. A hagyományos elektronikai eszközöknél egy 

potenciálfalon az elektron átjutási valószínűsége exponenciálisan csökken a fal szélességével. 

A Klein-alagutazásnál viszont ez a valószínűség 1, ami teljes áthaladást jelent (8.b ábra). A 

jelenség magyarázatát a relativisztikus részecskék viselkedését leíró kvantum-elektrodinamika 

adja meg. 

 

 

 
8. ábra: (a) Klein (fent) és „hagyományos” (lent) alagutazás és (b) grafén mintán mért kvantum Hall- 

effektus szobahőmérsékleten [24]. 

A szén nanocső képzeletbeli megalkotásához a grafén hatszöges rácsot alkotó, sp
2 

hibridállapotú szénatomokból álló síkjának a 21 amanC
rrr

+=  királis vektor mentén történő 

a b 
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feltekerésével kapjuk a lezáratlan végű nanocsövet (9. ábra). Az 1a
r

 és 2a
r

 egymással 60º-ot 

bezáró elemi rácsvektorok, n és m egész számok. A T
r

 transzlációs vektor mutatja a 

keletkezett CNT hossztengelyét, ami merőleges a C
r

 vektorra. Az (n,m) számpáros 

egyértelműen meghatározza a létrehozott CNT geometriai átmérőjét (d) és királis szögét (Θ).  

 nmmn
a

d ++= 220

π
, (2.4) 

 
mn

m
arctan

+
=Θ

2
3

  (2.5) 

 
9. ábra: Szén nanocső származtatása grafén síkból. 

A 2. táblázat a három különböző típusú CNT-t hasonlítja össze a fő CNT paramétereken 
keresztül. 

Az egyfalú CNT diszperziós relációjának származtatása a vele rokonságban lévő 

grafénéból 2.1 képlet segítségével a legegyszerűbb, amennyiben a megfelelő 

peremfeltételeket alkalmazzuk. A geometriai megkötés a következő: 

 pCk π2=⊥

rr
, (2.6) 

ahol ⊥k
r

 a k
r

hullámszámvektornak a nanocső tengelyére merőleges komponense és a p egy 

egész szám. A (2.6) feltétel azt fejezi ki, hogy a nanocső kerülete mentén a lehetséges 

elektronállapotok csak egész számú hullámot alkothatnak. Behelyettesítve, melynek 

részleteitől itt eltekintek, azt kapjuk, hogy a nanocsövek egy része fémes, más része félvezető 

jellegű, a királis vektortól függően [31, 32]: 

 

félvezető

mod)mn(

fémes

→≠

−

→=

0

3

0

. (2.7) 
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2. táblázat: Lehetséges szén nanocső módosulatok és azok vezetési jellege. 

CNT típusa karosszék cikk-cakk királis 

CNT matematikai 

definíciója 

(
21 amanC
rrr

++++==== ) 

n=m m=0 és n tetszőleges 
minden többi esetben 

n és m tetszőleges 

C-C kötésszög 

orientációja 

létezik T
r

-vel párhuzamos 

C-C kötés 

létezik T
r

-re merőleges  

C-C kötés 
0º < Θ < 30º 

CNT szerkezete 

 

(10,10) 
 

(15,0) 

 

(14,6) 

Vezetési jelleg fémes 
(n-m)mod 3= 0→fémes 

(n-m)mod 3≠ 0→félvezető 

A grafénból ”feltekert” egyfalú CNT-k csak egy kis részét alkotják a lehetséges CNT 

szerkezeteknek. A nagyobb és több variációt magába foglaló csoport a többfalú CNT-k 

(MWCNT), amelyek egymásba épülő egyfalú CNT-kből állnak (10. ábra). A hengerfelületek 

közötti távolság kb. 0,34 Å, ez valamivel nagyobb, mint a szabályos ABAB elrendeződésű 

grafit lapok távolsága (0,335 Å), hasonló az ún. a turbosztratikus grafitéhoz [33]. A rétegek 

kiralitása eltérő lehet, ami a rétegszámok növelésével a tulajdonságok meghatározását 

bonyolítja [34, 35]. Kísérletileg kimutatták, hogy 30 nm átmérőjű MWCNT-k már elveszítik 

izgalmas tulajdonságaikat és a közönséges HOPG-éhez hasonló vezetési tulajdonságokkal 

rendelkeznek [36]. A kisebb átmérőjű tartományban a tulajdonságok meghatározásához jó 

közelítéssel elegendő az MWCNT legkülső héját vizsgálni, ez dominánsan tükrözni fogja a 

teljes MWCNT vezetési tulajdonságait. Ebben az esetben egy SWCNT leírására vezethető 

vissza az MWCNT tárgyalása [37]. 
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10. ábra: Többfalú (2 és 7) szén nanocső TEM felvételei (balra) és szerkezeti képe (jobbra) [38]. 

2.2.3. Szén nanocsövek előállítása és alkalmazásai 

A CNT-ket S. Iijima [39] fedezte fel 1991-ben, a fulleréngyártásnál alkalmazott ívkisüléses 

előállítási technikát alkalmazva. Napjainkig számos CNT előállítási mód született (11. ábra), 

közülük a három leggyakrabban alkalmazottat mutatnám be részletesebben. 

 
11. ábra: CNT előállítási módszerek. 

Az egyik gyártási módszer a DC ívkisülés, ahol az anód és katód szénelektróda közé 

feszültséget kapcsolnak, ennek hatására ívkisülés jön létre. Az anód szénelektróda elszublimál 

és korom keletkezik a mintakészítő kamrában, ami főleg amorf szenet, SWCNT-t és fullerént 

tartalmaz. A katód szénelektródára a szublimált szén leválik, a levált anyagban nagyrészt 
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MWCNT található (12. ábra). Annak függvényében milyen típusú és milyen minőségű 

(hibahelyek száma, CNT hossza, stb.) CNT-t szeretnénk előállítani, a légköri körülményektől 

a tiszta hidrogén környezetig sokféle környezet alkalmazhatunk. A keletkezet CNT-k főleg a 

katódon válnak le. Amennyiben ezzel a módszerrel MWCNT-t készítünk, akkor a legbelső 

rétegben elhelyezkedő CNT-jének átmérője 0,4 nm is lehet [40]. 

 
 

12. ábra: DC ívkisüléses CNT előállítási módszer berendezésének felépítése (balra) és a katód 
grafitelektródának a keresztmetszeti fotója [39] (jobbra). Az A jelöli a grafit rudat, B a MWCNT-t 

tartalmazó területet, C az anódhoz legközelebbi részt és D rész kemény tömör grafitos szemet. 

Ezen technikával a MWCNT és SWCNT [41] kihozatala kb. 30%-os [42]. SWCNT 

előállításához fém katalizátor (Fe, Co, Ni, Y) szükséges [43], bár ennek jelenléte a termékben 

a későbbi felhasználásnál külön problémát jelenthet. A módszer optimalizálásával sikerült a 

CNT hozamot 50%-ra növelni, úgy, hogy az egyik elektródát 30º-kal megdöntötték [44]. A 

CNT-k átlagos hossza 50 µm. 

Egy másik ígéretes technika a lézeres párologtatási eljárás, mikor a katalizátorral dúsított 

szén céltárgyat lézer segítségével felhevítik és elpárologtatják [45, 46] inert gáztérben, ahogy 

azt a 13. ábra mutatja. A végeredmény elsődlegesen SWCNT. A CNT átmérőjét a kemence 

hőmérsékletével lehet szabályozni, illetve a kihozatal kb. 70%-ra növelhető. Ez a módszer 

már ipari termelésre is alkalmas, de az előállítási költségek igen magasak. Az előbb 

részletezett eljárások nagy hátránya, hogy nem teszik lehetővé a folyamatos CNT termelést. 
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13. ábra: CNT előállítása lézeres párologtatással [45]. 

Az ipari, termelési szempontokat is kielégítő eljárás a kémiai gőzfázisú leválasztás 

(CVD). Az eljárás során szénforrásként nem szilárd grafitot alkalmaznak, hanem széntartalmú 

gázt vagy gőzt (acetilén, benzol, etilén, etanol, metán, szénmonoxid, stb.), amely a reaktor 

750 -1200º C közti hőmérsékletén elbomlik, a szén a katalizátorszemcsékbe beoldódik, majd 

mikor túltelítetté válik a szilárd oldat, elkezd kinőni a szemcsékből a hengeres CNT 

szénszerkezet [47]. A végeredményt tekintve kétfajta mechanizmus fordul elő, mikor a 

katalizátorszemcse a hordozón „lehorgonyozva” marad és a CNT fölé nő, illetve a CNT van 

„lehorgonyozva” a hordozóra és a katalizátorszemcsét növekedés közben maga előtt tolja (14. 

ábra). 

 

 
14. ábra: CNT előállítása CVD módszerrel, illetve a lehetséges növekedési módozatok [48]. 

A CVD technika bizonyult a kifejlesztett előállítási módszerek közül a legígéretesebbnek, 

mert ezzel a módszerrel változatos tulajdonságú [49, 50] CNT-ket lehet létrehozni és a 

„termelés” is folyamatossá tehető, valamint ez a legolcsóbb eljárás [51, 52]. 
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Habár a CNT-k mechanikai tulajdonságait külön nem vizsgáltam, mert a dolgozat témája 

nem kívánja meg, de az alkalmazások fejlődésének időrendjében mégis a mechanikai 

tulajdonságok fontossága mutatkozott meg először a ’60-s évektől. A kutatók nagyon hamar 

felismerték [53], hogy unikális elektromos tulajdonságai mellett a gyakorlati CNT 

alkalmazások fő mozgatórugójává válthat, mivel kiváló mechanikai szilárdság és rugalmasság 

jellemzi. A teljesség igénye nélkül a 3. táblázatban összefoglaltam a CNT-k és egyéb 

általánosan alkalmazott anyagok főbb mechanikai tulajdonságait. 

3. táblázat: CNT-k és egyéb anyagok mechanikai tulajdonságainak összehasonlítása. 

Anyag Young modulus [GPa] Szakítószilárdság [GPa] Sűrűség [g/cm3] 

MWCNT 1250 30 2,6 

SWCNT 1050 30 1,3-1,4 

szénszál 250-700 2-3 1,8-2,1 

acél 200-230 0,4 7,8 

alumínium 69 0,11-0,86 2,7 

Epoxi 3,5 0,005 1,25 

fa 16 0,008 0,6 

Kiemelkedő tulajdonságait bizonyítja, hogy már-már fantasztikus filmbe illő ötletből [54] 

a nem is olyan messzi jövőben űrlift részévé válhat, amit a NASA és a világon több 

kutatóintézet is aktívan vizsgál [55]. 

A szén nanocsövek egyéb területen való alkalmazásainak csak a fantázia szabhat 

határokat. „Valódi” nanotechnológiai alkalmazásokban, nemcsak kompozitokba kevert 

kiegészítő anyagként, hanem egyedi vagy korlátozott számú építőelem vagy funkcióval bíró 

eszköz gyanánt is szerepet kap különböző tudományterületeken, igazi „interdiszciplináris 

anyagnak” definiálhatjuk. A biológiai alkalmazások sorában a biomarker detektálása az egyik 

legintenzívebben kutatott terület specifikusan a rákkutatás területén [56], illetve a DNS 

szenzorok a molekuladiagnosztizálás területén [57, 58]. A műszaki alkalmazásokat tekintve is 

jelentős az alkalmazási területek száma. A 4. táblázatban bemutatok az újabb és érdekesebb 

alkalmazások közül néhányat tématerület szerint csoportosítva. 
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4. táblázat: CNT-k újszerű elektronikai alkalmazásai. 

Nanometrológia 

Atomi felbontás pásztázószondás mérések CNT tűvel [59] 

Ultraérzékeny tömegmérleg fg és yg tartományban [60, 61] 

Mechanikai deformációt érzékelő szenzor [62, 63]. 
 

Kémiai érzékelés [64- 66] (lásd a következő fejezetet) 

Nano-elektromechanikai alkalmazások 

Nanofogaskerék és mechanikai szerkezetek [67, 68] 
 

Nanocső méretű nanocsipesz [69] 

Optikai alkalmazások 

CNT alapú lézer [70] 

Téremissziós kijelzők [71, 72]  

Átlátszó vezetőréteg [73] 

Elektronikus alkatrészek, hálózatok 

Nanotranzisztor [74, 75] 

Geometriailag kódolt vezetési tulajdonságok (Y elágazások, hálózatok, neutrális hálózat) [76- 

79] 

Fotovoltaikus eszköz [80] 

Szuperkapacitás [81] 

Memória [82] 

 

Kvantummechanikai eszközök (SET, Q-dot) [83] 

2.2.4. Szén nanocső alapú kémiai érzékelés 

A változatos elektronikai alkalmazások közül a CNT alapú kémiai érzékelést emelném ki, 

mert a későbbiekben a tárgyalt eredmények között mutatom be a témával kapcsolatos új 

eredményeimet. Az egyik legígéretesebb CNT alkalmazásnak számít a kémiai anyagok 

detektálása, mert a környezetben található molekulák közvetlenül a környezettel érintkező 

vezetési csatornának, a CNT külső falának a tulajdonságait befolyásolják, illetve az effektív 

felülete nagyságrendekkel nagyobb a CNT érzékelőknél [84], mint az általánosan alkalmazott 

kémiai detektoroké [85, 86]. További előny, hogy a CNT érzékelők szobahőmérsékleten 

működnek, ami a robbanásbiztos környezet által megkövetelt szigorú előírásokat is 

kielégítheti [87, 88]. Hogy mi zajlik le a gáz/gőztérbe helyezett CNT érzékelővel, azt számos 

elméleti cikk tárgyalja, azaz mekkora kötési energia léphet fel a molekula és a CNT fala 

között vagy éppen a CNT-kötegeket kitöltő térrészben [89- 91], illetve milyen adalékolási 

hatása lehet az adott molekulának a CNT vezetésében [92, 93]. A valóságban a feladat ennél 
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összetettebb, mert az elméletben vizsgált lehetőségek egyszerre jelennek meg erősítve vagy 

gyengítve egymás hatását.  

CNT érzékelő kialakításának a legegyszerűbb módszere a CNT szuszpenziónak a 

hordozóra cseppentése [94] vagy „nyomtatása” [95, 96], illetve egyszerű mechanikus szűrése 

[97]. Összetettebb eljárás, mikor a CNT-ket irányítottan helyezzük el a hordozóra, ahol is egy 

meglévő elektródarendszer közé helyezzük el elektroforézissel [98- 101]. Egy másik fajta 

irányított elhelyezésmód, mikor a CNT-t egy kialakított mintázat mentén vagy 

elektródákra/közé növesztjük, ahol a CNT orientációja a hordozó síkjára merőleges [102] 

vagy párhuzamos [103, 104]. Végezetül a CNT-ket felhasználhatjuk beágyazott rendszerben 

is, mint alumínium-oxidban [105], TiO2 mátrixban [106] vagy polimerben [107, 108]. 

Az érzékelés mechanizmusát tekintve is számos típus előfordul a CNT alapú kémiai érzékelők 

között, néhányat a következőkben részletesebben bemutatok. A legegyszerűbb méréstechnikai 

kivitelezésmód a kettő [93, 109- 111]- vagy négypontos [95] kikötéssel rendelkező rendszer 

ellenállás-változáson alapuló kémiai érzékelő (ChemResistor), ahol az ellenállás-változás 

mechanizmusát használjuk ki. Tipikusan egyedi vagy hálózatos CNT-ket alkalmaznak, a két 

végükön (egyedi CNT esetében) vagy a CNT hálózat két végpontján kontaktálva. A két 

elektródára egyenfeszültséget kapcsolnak és mérik a vezetési paramétereket. A kémiai 

környezet függvényében nő illetve csökken az ellenállása a rendszernek (15.a és 15.b ábrák). 

A rezisztív érzékelők érzékelési mechanizmusára a szakirodalomban többféle elképzelés is 

található. Fő mechanizmusként a CNT-k felületén megkötödő molekulák által kiváltott 

állapotsűrűség-változást tartják számon [109]. Másik megközelítés szerint a donor vagy 

akceptor jellegű molekulák és a CNT közötti töltésátadás modulálhatja a Fermi- szintet [94]. 

Kompozit érzékelők esetén egy merőben más mechanizmus is felléphet, a hordozó anyag 

reagál a vizsgálandó anyag gőzével (pl. méretváltozást szenved a polimer hordozó) és a 

felületen elhelyezett CNT hálózat „leköveti” a hordozó mozgását, amely a véletlen CNT 

hálózatban is változásokat indukál [95]. 

A környezeti változásokra a CNT-től és szenzor kialakításától függően változó 

érzékenységet lehet elérni a néhány ppm-es felbontástól. Az alkalmazások szempontjából 

kritikus válaszidő idő a néhány másodperctől perces időtartamig változik a konstrukció 

függvényében. A különböző környezeti anyagokra más és más jellegű válaszjelet lehet mérni, 

ami azt feltételezi, hogy a fizikai adszorpció mellett más mechanizmusok is szerepet játszanak 

az elektrontranszport-folyamatban. Az alapellenállás értékre való visszaállás is hasonló 

jelleget mutat, mint a gáz/gőz jelenlétében tapasztalható, de az időskála jóval hosszabb is 

lehet, akár órákba is telhet. 
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Az ellenállás-változáson alapuló érzékelők továbbfejlesztett változata, mikor a CNT 

környezetét külső elektromos térrel változtatják meg, azaz térvezérlésű tranzisztorként 

alkalmazzák (ChemFET) [101, 112- 114]. A séma azonos, mint a ChemResistorok esetében, 

de a vezetést egy harmadik elektródával modulálják [115]. Ez tipikusan hátsó kapu (pl. Si 

tömb és SiO2 szigetelés), ahol kapacitív csatolás révén a rendszer p-típusú tranzisztor 

kimeneti karakterisztikát mutat. Ezzel a módszerrel az érzékenység „felerősíthető”, ennek 

köszönhetően ez a legígéretesebb érzékelő kialakítás valódi alkalmazásokban (15.c és 15.d 

ábrák). 

  

  
15. ábra: (a-b) ChemResistor és (c-d) ChemFET megoldások CNT-kel. (a) Interdigitális elektródák közé a 
hordozóra merőlegesen növesztett CNT szőnyeg ellenállás-változása különböző gőzök jelenlétében [108], 
illetve (b) a négypontosan kikötött CNT szőnyeg relatív ellenállás-változása toluol- és vízgőz (10000 ppm) 

jelenlétében [95]). (c) Függőlegesen növesztett CNT szőnyeg [101] és (d) laterális CNT [111] vezérelt 
módban különböző gáztérben adott válaszjelei. 

a b 

c d 
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Gázionizáció elvén működő érzékelőt lehet létrehozni már alacsony feszültségen CNT-

vel, kihasználva a kimagaslóan jó téremissziós tulajdonságát [71, 72]. A hordozóra 

merőlegesen növesztett CNT szőnyeg és a szigetelővel elválasztott elektródalapra kapcsolt 

feszültség hatására a CNT végeinél inhomogén erős elektromos mező jön létre, ami ionizálja 

a beengedett vizsgálandó gázt a CNT és az elektróda közötti térrészben [116- 118]. Egy adott, 

a vizsgált gázra jellemző feszültségértéknél ívkisülés jön létre, a kisülési áram erőssége pedig 

a koncentrációval egyenesen arányos (16.a ábra). Ezzel a módszerrel alacsony adszorpciós 

energiával rendelkező gázok jelenlétét is lehet mérni. 

 

 

 

 

  

16. ábra: (a) Ionizációs kamrás, (b) kapacitív, (c) frenkevciaeltolódáson alapuló és (d) akusztikus felületi 
hullám kémiai érzékelő felépítése és tipikus válaszjelei. 

A váltakozóáramú alkalmazások közül a CNT alapú kapacitív, a rezonanciafrekvencia 

eltolódásán és a felületi akusztikus hullámterjedésen alapuló kémiai érzékelőket érdemes 

megemlíteni. A kapacitív érzékelőnél a felépítés hasonló az ionizációs kamrához, de itt a 

váltakozó feszültség hatására az erős elektromos térben a molekulák polarizálódnak és ez 

a b 

c d 
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növeli a mérhető kapacitásértéket [119, 120] (16.b ábra). Rezonancia frekvenciaváltozáson 

alapuló érzékelőnél a Duroid panelon kialakított mikroszalag tápvonal (microtstrip) réz 

korong rezonátort vontak be CNT-vel [121, 122]. Watkins [123] modelljéből tudjuk, hogy a 

rezonátor frekvenciája fordítottan arányos a relatív dielektromos állandó négyzetgyökével. A 

kísérletekkel igazolták (16.c ábra), hogy a CNT-gáz kölcsönhatás miatt a 

rezonanciafrekvencia eltolódik, ennek mértéke és iránya a vizsgálandó gáz dielektromos 

állandójával van arányban.  

Egy másik érzékelési mód, az CNT-vel bevont akusztikus szűrővel felépített oszcillátor 

vizsgálatával (16.d ábra) azt állapították meg, hogy az illékony gőzökre frekvenciacsökkenés 

lép fel [124, 125]. A vizsgálatok kimutatták, hogy akár 1 ppm-es érzékenység is elérhető ezzel 

a módszerrel szobahőmérsékleten. 

2.2.5. Grafén előállítása, megmunkálási módszerei és azok hatása az 
elektromos tulajdonságaira 

Mint már fentebb említettem, a grafén egy kétdimenziós kristály, amelyet hatszöges 

rácsban elhelyezkedő szénatomok alkotnak. Ennek az anyagnak egyedülálló villamos 

tulajdonságai vannak, mint például tömeg nélküli töltésterjedés alacsony energián [24], 

kapufeszültséggel állítható típusú töltéshordozó választás (elektron vagy lyuk legyen) [126], 

kvantum Hall effektus [28] szobahőmérsékleten. Ezen tulajdonságok mozgatják napjainkban 

is a kutatókat és mérnököket, hogy működőképes eszközöket fejlesszenek ki grafén 

alkalmazásával a bioszenzoroktól a szórakoztatóelektronikáig. A kutatási hév fő 

mozgatórugója azonban annak az anyagnak a megtalálása, amely képes felváltani a 

szilíciumot, mint a mikrotechnológia alapanyagát, mivel annak alkalmazása immár a 

technológiai-fizikai határokat súrolja [127]. A grafént potenciális jelöltnek tartják a szilícium 

felváltására. A grafén esélyeit fokozza, hogy a szilícium technológiában kidolgozott 

módszerek részben alkalmazhatók és ötvözhetők [128], ezáltal nem kell mindent előröl 

kezdeni és a Moore törvény által kiszabott út folytathatóvá válik (17. ábra). 
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17. ábra: Optikai detektor vázlata grafén és hagyományos Si elektronika kombinációjával [127], illetve 
egy oszcillátor elvi képe grafénból [129]. 

A grafén kísérleti megjelenését az 1970-es évekre tehetjük, amikor kutatók etilént 

bontottak Pt egykristály hordozón, hogy egy- illetve többrétegű grafitot hozzanak létre [130]. 

Később újabb próbálkozás során a CVD technikát alkalmazták, megint csak kisebb sikerrel 

[131, 132]. 2004-ben Novoselov és Geim kutatóknak sikerült erősen orientált pirolitikus grafit 

kristályból (HOPG, Highly Oriented Pyrolitic Graphite) reprodukálhatóan előállítani és 

elektromos mérésekkel egyértelműen azonosítani egyrétegű grafit réteget [23, 25]. Az 

előállítás mechanikai exfoliálással (ragasztószalaggal végzett ismételt tépkedéssel) történt. 

Különböző elektromos mérésekkel igazolták, hogy az általuk izolált struktúrák rendelkeznek 

azokkal a tulajdonságokkal, amelyek a grafénra, a grafit elkülönített egyetlen rétegére a 

korábbról jól ismert elméleti leírások szerint jellemzők. Ezért a munkájukért 2010-ben fizikai 

Nobel-díjat kaptak. Felfedezésük után robbanásszerűen megnőtt az érdeklődés a grafén iránt 

és több előállítási módszer is megjelent, melyek már az ipari alkalmazhatóságot is elérték. 

Ezeket mutatom be a következőkben (18. ábra). 

A grafén előállításánál, csakúgy, mint sok más területen, kétfajta irányt érdemes 

elkülöníteni, a fentről-le (top-down), vagyis nagyobb szerkezetből kifaragó, illetve a lentről- 

fel (bottom-up), vagyis kis elemekből összerakó elvű építkezést. Ebben az esetben a top-down 

elv akkor valósul meg, ha egy nagyméretű szabályos grafit/ grafén anyagból indulunk ki és 

abból hozzuk létre a kívánt grafén formát, alkalmazást. A bottom-up típusú megvalósításnál 

„szénatomról atomra” jön létre a kívánt méretű és kristályszerkezetű nanoszalag, elágazás 

vagy egyéb szerkezet. Az első csoportba tartoznak az ipar számára (a dolgozat lezárásáig) 

legkecsegtetőbb eljárások, míg a második csoport eljárásai a nanoelektronikai alkalmazások 

alapját képezhetik [128]. 
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18. ábra: Grafén előállítási módjai fentről le és lentről fel elvek alapján. 

Az úttörő technikát a mechanikai exfoliálás jelentette [24], mikor egyszerű 

ragasztószalaggal HOPG-ről vagy bányászott grafitról egyszerűen letépjük a felső réteget. Az 

így keletkezett tiszta szénfelülettel rendelkező ragasztószalagot kellően nagy nyomással a 

hordozóra helyezzük, és lassan eltávolítjuk a szalagot. A felületen visszamaradt grafitdarabok 

között grafén is található. A graféndarabok megtalálása optikai mikroszkóppal végezhető el, 

megfelelő körülmények esetén (lásd később). Ezen technika elsősorban a kutatásban 

alkalmazható, mivel a kihozatal erősen a minta készítőjétől függ és maximum néhány száz 

μm2–es darabokat lehet találni. Ezek a grafén pikkelyek jó minőségű alapanyagból kiindulva 

akár nagyméretű, tökéletes egykristályok is lehetnek (19.a ábra). 

Grafén ipari méretű előállítására egy, SiC bontásán alapuló módszer és a CNT-nél már 

említett CVD technika alkalmas (19.b ábra). Az első esetben a ( 1000 ) orientációjú 4H-SiC 

hordozót ultranagy vákuumban (UHV) kb. 1400 ºC-ra melegítik, ekkor a Si szublimál és C-

ben gazdag felület jön létre. Ez folyamatosan hatszöges kristályá alakul, amely részben követi 

a hordozó kristályszerkezetét [133]. A CVD technika esetében réz vagy nikkel hordozót kb. 

1000 ºC-ra melegítenek szénhidrogént tartalmazó környezetben. A fém felületén létrejövő 

grafén réteg nagyon sok hibahelyet tartalmaz, illetve nem egykristály jön létre a hordozó 

orientációváltásai miatt [134, 135]. Mind a két technika nagy előnye, hogy a hordozó teljes 
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felületén lehet grafént növeszteni, ez aztán átvihető más hordozóra a további felhasználás 

érdekében. 

A többi eljárás méginkább kiforratlan. Ilyen a kémiai rétegleválasztás (szintetizálás), 

amikor többgyűrűs aromás szénhidrogének (CHP vagy DTPA) többlépcsős hőkezelésével ún. 

porózus grafént állítanak elő [136] (19.c ábra), ez kiválóan alkalmazható grafénszerű 

menbránnak biológiai alkalmazásoknál. A szenet tartalmazó fémek hevítésével is van mód a 

C „kihajtására” a fém felületére. Megfelelő technológiai paraméterek mellett grafént lehet így 

előállítani (19.d ábra). A szénnel való dúsítást pl. ionimplantációval érhető el [137]. Egy 

további módszer, az anodikus leválasztás előnye a többi grafén-előállítási eljáráshoz képest, 

hogy különleges hordozókra (pl. üveg) is lehet ezzel a technikával grafént létrehozni [138] 

(19.e ábra). 

A folyadékfázisú rétegleválasztás (LPE) egy komplex eljárás, mert a kémiai komponensek 

függvényében, különböző minőségű grafén darabokat lehet létrehozni, amit utána ülepítéssel, 

szórással, esetleg „festéssel” lehet a hordozóra felvinni. Az eljárás során nagyteljesítményű 

ultrahangos berendezéssel rázatják szét a grafitot folyadék közegben (víz, szerves oldószerek) 

(19.f ábra) [139]. Külön kell gondoskodni róla, hogy a folyamat utáni összetapadást 

elkerüljük, illetve a szilárd anyagok szeparálását külön el kell végezni. Amennyiben a 

rendszerhez oxidáló anyagot keverünk (pl. KClO3), akkor grafénoxidot (GO) kapunk. Az 

egyrétegű pikkelyek „összetapadását” könnyen ki lehet küszöbölni, mert a GO esetében több 

mint kétszeres az atomi rétegek közötti távolság. Majdnem a teljes grafitból egy atom 

vastagságú lemezeket lehet létrehozni. Az így szeparált GO lemezeket a végső felhasználás 

előtt redukálni (redukált GO -RGO) kell, hogy grafént kapjunk [140] (19.g ábra). Mivel a 

redukció nem végezhető el tökéletesen, ezt az anyagot megkülönböztetésül redukált 

grafénoxidnak (RGO) nevezik. Az LPE technikával előállított grafén és RGO kiválóan 

alkalmazható ipari méretekben adalékanyagnak, kompozitnak. 

Unikális eljárásnak számít a lézeres rétegleválasztás, mert a teljesen inert környezeten 

végezhető eljárással a szennyeződések okozta esetleges adalékolást ki lehet küszöbölni. A 

grafit mintát folyékony nitrogénbe helyezve, a grafitrétegek közé diffundáló N2 molekulák 

10ns-os lézerimpulzusok hatására felmelegednek, kitágulnak, és a rétegek ezáltal szétválnak 

[141]. 

A szilícium technológiában rutinjelleggel alkalmazott molekulasugaras epitaxiális növesztés 

is egy reménykeltő eljárás nagy doménméretű grafén növesztésére, mert nagy felületen 

lehetséges a C réteg kialakítása különféle hordozókra. Sajnos jelenleg sok problémát kell még 

leküzdeni, hogy ipari alkalmazásra kerülhessen sor (pl. a vákuumtérből adszorbeálódó 
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szennyeződések vakanciákat hoznak létre, ez az elektronok terjedése szempontjából 

szórócentrumokat jelent)[142] (19.h ábra). 

 
19. ábra: Kísérletileg előállított grafénok: (a) mechanikai rétegleválasztással [143]- optikai 
kép, (b) SiC bontással [132]- AFM kép, (c) CVD-vel [144]- optikai kép, (d) MBE-vel [142]- 
TEM kép, (e) RGO [139]- optikai kép, (f) kémiai rétegleválasztással [135]- STM kép, (g) 

LPE-vel [145]- SEM kép, (h) lézeres ablációval [140]- AFM kép és (i) anodikus 
rétegleválasztással [137]- optikai kép. 

A fent említett eljárások egyike sem tökéletes, mert hibahelyekkel, esetleg 

szennyeződésekkel terheli a grafént, vagy kis szemcseméretet eredményez. Bizonyos 

alkalmazásokra így is megfelelnek, de a potenciális nanoelektronikai alkalmazások számára 

az ilyen, gyengébb minőségű grafén valószínűleg nem alkalmas, mivel a hibák, 

szennyeződések az elektronterjedést jelentősen rontják. Emellett a lehetséges nanoelektronikai 

alkalmazások eddig megoldatlan további technológiai kihívásokkal járnak (pl. lokalizálás, 

minősítés, hordozók közötti áthelyezés, kölcsönhatási mechanizmusok a környezettel, jel be-, 

kicsatolás, stb.). A megoldandó feladatok egy része abból is adódik, hogy a jelenlegi 

elektronikai alkalmazások mindegyike tömbi rendszereket használ, míg a grafén alapú 

elektronika egy atom vastag rendszer, kezelése/alkalmazása új megközelítéseket követel. 

Ahhoz, hogy szobahőmérsékleten működő, a jelenleg használatos elvekre épülő 

elektronikai alkalmazást hozhassunk létre, a grafén elektronszerkezetét módosítanunk kell, a 0 

eV-os tiltott sávot szét kell „húzni”, hogy az alkalmazandó tranzisztorunkat pl. üzemszerűen 

le tudjuk zárni. A CNT-knél láttuk, hogy a tiltott sáv szélessége a kiralitással szabályozható. 

Grafén esetében tiltott sáv létrehozásának egyik módszere nanoszalagok (graphene 
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nanoribbon – GNR) kialakítása. Ha az elektront „bepréseljük” egy a Bohr hullámhosszal 

összemérhető szélességű csatornába, diszkréten elkülönülő, eltérő energiájú 

elektronállapotokat kapunk. Ez a kvantumos bezártság effektus. A betöltött és betöltetlen 

állapotok közti energiakülönbség, a tiltottsáv-szélesség itt is lényegesen függ a kiralitástól 

[146], tehát a kristálytani orientációtól, de elsődlegesen a vezetőcsatorna szélessége dönti el a 

tiltottsáv-szélességet [147, 148], a következő képletnek megfelelően: 

  
20. ábra: (a) A tiltott sáv szélességének függése a GNR szélességétől [149], illetve (b) karosszék és (c)cikk-

cakk élű GNR sávszerkezete a k-térben [150]. 

 
BW

e
)W(E

CW

g =  (3.1) 

ahol Eg a tiltott sáv szélessége, W a grafén nanoszalag (GNR) szélessége, B=10-3 (meV·nm)-1 

és C-1=43 nm konstans [147]. Az 3.1 képletből látható, hogy kellően nagy tiltott sáv 

létrehozásához néhány nm széles, keresztirányban néhány száz szénatomnyi GNR-t kell 

létrehozni (20.a ábra). A vágott él kiralitása szerint a karosszék éllel rendelkező GNR-re az 

3.1 képlettel kifejezett összefüggés érvényes [150, 151] (20.b ábra), míg cikk-cakk típusú éllel 

fémesen viselkedik, a szalag szélességétől függetlenül (20.c ábra), mert ilyenkor a Fermi 

energiánál mindig van egy megengedett betölthető energiaállapot. Emellett, ha a szalagot 

kellően keskenyre szabjuk, akkor az élek mentén antiferromágneses csatolás jön létre, a 

szalag két oldalán ellentétes spinállapotok alakulnak ki, ez pedig kihat a transzportban 

részvevő elektronok spinállapotára. [152, 153]. Ekkor a vezetés még mindig fémesnek 

mondható. A teljes elektronsűrűségre nézve a Fermi energián betöltött energiaállapot van 

jelen (ezért fémes), de a spinekre nézve gyenge, a vezető csatorna szélességével hangolható 

felhasadás mutatható ki. Ez a jelenség nagyon érzékeny a szélességre és csak néhányszor tíz 

nm széles cikk-cakk élű szalagokra érvényes. Keresztirányú (a grafénsíkkal párhuzamos, de 
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az elektrontranszportra merőleges irányú) külső elektromos tér hatására azonban a spin 

elektronállapotai hangolhatóak és lehetővé válik, hogy az egyik spin számára a tiltott sáv 

megszűnik, míg a másik spinállapot tiltott sávjának szélessége megnő (21.a ábra). Ezzel egy 

félfémes állapot jön létre, ahol az elektrontranszportban csak az egyik spinállapot vesz részt 

(21.b ábra). Ez alapját képezheti a spintronikában, hangolható spinszűrőként történő 

alkalmazásnak. 

 

 
21. ábra: (a) Cikk-cakk élű grafén nanoszalag sávszerkezete spin állapotok figyelembevételével (LSDA 
módszer) 0, 50 és 100 mV/Å külső elektromos térerősség függvényében, illetve (b) az éleinél kialakuló 

spinpolarizáció külső elektromos tér nélkül (bal ábra) és spinszelektív állapot külső térerősség 
rákapcsolása után. (A GNR szélessége véges, míg a hossza végtelennek van feltételezve.) 

Grafén nanoszalagok létrehozásának céljából megjelentek olyan bottom-up típusú 

technológiák, ahol a GNR-t atomról atomra építik fel. Ilyen pl. a CVD módszer vagy a SiC 

bontása struktúrált felület esetén, aromás vegyületek bontása, illetve a már jól ismert CNT 

szétbontása GNR-ré. A legígéretesebb a struktúrált felületen létrehozott grafén alkalmazása, 

amelyet a fent említett eljárásokkal CVD módszerrel létrehozunk Cu [154] vagy Ni [155] 

felületen. Szintén ezzel a módszerrel biológiai alkalmazásokhoz előállítható porózus grafén 

[156]. Struktúrált SiC felületen, ahol ( n011 ) síkon alakul ki grafén, a legkeskenyebb GNR, 

amit eddig sikerül létrehozni, 40nm-es [157] (22.a-c ábrák). 

a 

b 



36 
 

Egy teljesen más megközelítés, amikor hosszú szerves molekulaláncok lebontásával építenek 

fel komplex GNR hálózatot. Ilyen vegyület pl. a bianthryl, amivel 7 atom széles, karosszék 

élű, egyenes GNR-t lehet létrehozni, illetve tetrafenil- trifenilénből Chevron típusú GNR-t 

lehet létrehozni [158]. Ezen anyagok kombinálásából elvileg lehetséges hibahelymentes GNR 

hálózatot létrehozni (22.d ábra). 

Az elméleti leírásnál a CNT-k származtatása a grafénból volt a legkézenfekvőbb, mint azt 

korábban láttuk, néhány kutatócsoport azonban ennek fordítottjaként kísérletileg ezzel 

ellentétes eljárást próbált ki, amikor CNT-ket alakították át nanoszalaggá. Erre több módszer 

is létezik, egyfelől a MWCNT-t kémiai úton szét lehet bontani [159], másfelől Ar plazmás 

marással felhasítva a nanocsövet, azt további eljárásokkal uniformizálják [160] (22.e ábra). 

Ezen eljárások fő problémája, hogy a gyakorlatban a CNT-k kiralitás szerinti válogatására 

még nincs hatékony megoldás. 

 
22. ábra: GNR előállítási módszerek: (a) porózus grafén és (b) GNR előállítása struktúrált felületen CVD-

vel, (c) GNR létrehozása SiC-on hőkezeléssel és (d) aromás vegyületek lebontása, illetve (e) CNT 
szétbontása kémiai módszerrel [161]. 

GNR létrehozására egy másik „top-down” eljárás nagy felületű grafén esetén 

nanoszalagok kontrollált vágása. Ezt a hagyományos technikával (pl. litográfia és marás) nem 

érdemes végezni, mert a keletkező élek kristálytani iránya nem ismert, illetve egyenetlen élű 

vágások keletkeznek, ez pedig az elektronterjedést jelentősen befolyásolja. Ehelyett több, a 

krisztallográfiai irányok kontrollálását is biztosító módszert is kidolgoztak. Az úttörő 

eljárások közé sorolhatók a nanorészecskékkel katalizált vágási módszerek. Ilyen célra SiO2 

felületen Ni, zafír felületen Fe nanorészecskéket alkalmaztak [162, 163]. A mintákat a rájuk 

helyezett részecskékkel H2/Ar környezetben 1000 ºC fölé melegítik, ahol a fémrészecske 
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katalizáló hatására a grafén C atomjai leszakadnak a kristályról és metánná alakulnak. Ezzel a 

módszerrel Ni esetében egymással 60º vagy 120º –os szöget bezáró vágásokat lehet elérni, 

míg Fe esetében a zafír struktúrált felülete segít GNR-t létrehozni. Ezen módszerek fő 

hátránya, hogy a vágások pontos helyét nem lehet kontrollálni. 

A legpontosabb vágási módszer közé sorolható úgy hely, mint kristálytani irány szerinti 

pontosság szempontjából az STM litográfiával végzett GNR vágás. Ekkor STM tűre a 

képalkotásnál alkalmazott előfeszítésnél nagyobb feszültséget kapcsolva a környezetből 

származó pára segítségével oxidálható a C réteg. Vágás előtt és után rögtön atomi 

pontossággal ellenőrizhető a vágási eredmény [164]. Hasonló elvet követnek, de 

pontosságban az STM litográfiát nem képesek elérni az AFM tűvel végzett hasonló kísérletek, 

ekkor kontaktmódban mozgatott AFM tűre és a kikontaktált grafénra feszültséget kapcsolva, a 

tű és az érintkező felület között/körül létrejövő kondenzáció hatására lokális anodikus 

oxidáció jön létre [165]. 

Az oxidációs eljárások egy másik technológiai iránya, mikor a hibahelyeket használjuk ki 

a grafén rácsában. O2 jelenlétében végzett kb. 500 ºC-os melegítés hatására a hibahelyek 

mentén elkezd oxidálódni a grafén, míg Ar/N2 környezetben kb. 700 ºC-on a SiO2 hordozóval 

lép reakcióba (SiO2 + C � SiO(g) + CO(g)), ekkor cikk-cakk orientációjú élek jönnek létre 

[166] (23. ábra). A hibahelyeket létre is lehet hozni mesterségesen, pl. AFM indentációval. 

Nagy előnye az eljárásnak, hogy maszkmentes és járulékos anyagokat nem tartalmaz, de nagy 

felület megmunkálására még nem alkalmas. Ezen technika továbbfejlesztését [167] mutatom 

be a disszertáció későbbi fejezetében. 

 
23. ábra: Termikus oxidációval létrehozott szabályos cikk-cakk élű grafén alakzatok AFM 

és STM képei [165]. 
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A nagy felületű megmunkálás egyik lehetséges módszere a maszkolt grafén marása 

plazmával. Vegyszermentes eljárások közé sorolható a nanovezetékkel való maszkolás, mikor 

a grafénra helyezett nanoszál által kitakart rész védett marad a plazmamarás során, így a 

nanovezeték méretétől függő GNR-t lehet létrehozni [168]. Egy másik eljárás, mikor a grafén 

felületére maszkon keresztül ALD technikával szigetelőanyagot választunk le. O2 plazmás 

marás után a szigetelővel bevont réteg alatt maradt GNR-t KOH marással lehet 

„kiszabadítani” a maszk alól [169]. A plazmamarás önmagában nem elegengő, mert a 

keletkező élek szabálytalanok, így további eljárásokra van szükség. Erre egy ígéretes 

megoldás a H2 plazmamarással segített anizotrop marás, ahol az előre kiszabott mintázat a 

kristálytani iránynak megfelelően kiszélesíthető. Ezzel a módszerrel cikk-cakk élű szalagokat 

[170], illetve porózus grafént lehet létrehozni [171]. 
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3. Kísérleti és szimulációs módszerek 

3.1. Mintakészítési eljárások 

3.1.1. Grafén lemezkék létrehozása mechanikai (ragasztószalagos) 
exfoliálással 

Grafén minták készítésére a 2.2.5. fejezetben említett eljárások közül a mechanikai 

exfoliálást alkalmaztam, mert ezzel a módszerrel 20 μm-nél nagyobb méretű egykristályokat 

lehet létrehozni. A kiindulási anyag HOPG ZYA volt, illetve bányászott grafit 

Madagaszkárról*. 

Minden mintakészítés előtt a Si/SiO2 hordozókat ultrahangos rázatással, illetve H2SO4 és 

H2O2 oldattal tisztítottam a mechanikai és szerves szennyeződések eltávolítására. A grafitból 

egy kis darabot ragasztószalagra helyeztem, amelyet a ragasztószalag összetapasztásával és 

szétnyitásával elvékonyítottam. Ezt a műveletet többször elvégezve (az ismétlések száma függ 

a grafit minőségétől és a készítő személy jártasságától) a nagy grafitdarabok elvékonyodnak. 

A rétegek szétválasztása során minden esetben egy tiszta felülettel rendelkező grafitréteget 

kapunk. Az utolsó szétválasztás során kapott grafitos ragasztószalagot, amely sűrűn van 

borítva grafit réteggel, az előzőleg megtisztított hordozóra helyezve (grafit-SiO2 

érintkezéssel), egyenletes nyomással ”összetapasztjuk”. A ragasztószalag óvatos 

eltávolításával a hordozón inhomogén grafit és grafén borítottságot lehet elérni. A grafén 

lemezkéket a 4.2 fejezetben említett eljárások valamelyikével (optikai mikroszkóp, Raman- 

spektroszkópia vagy AFM) azonosítottam (24. ábra) 

 
24. ábra: Grafén előállítása grafit vagy HOPG és ragasztószalag segítségével. 

                                                
* NSG Naturegraphite GmbH, Winner Str. 9, D-91227 Leinburg- Germany, www.graphit.de 
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3.1.2. CNT-k előállítása 

Gázérzékelési kísérletek során két különböző CNT-t alkalmaztam. Az egyik fajta többfalú 

CNT (MWCNT) volt, amelyet Co-Fe/alumina katalizátoros kémiai gőzfázisú leválasztással 

[43] hoztak létre. Az MWCNT-k tipikus átmérője 10-20 nm és a hossza 30-50 µm volt. A 

másik fajta CNT köteges egyfalú (SWCNT) volt, amelyet Ni-Y katalizátoros ívkisüléses 

módszerrel hoztak létre [41], majd 3 mólos salétromsavban forralták 45 órát kémiai tisztítás 

és funkcionalizálás céljából. A funkcionalizálás során karboxil- (–COOH) csoportok kötődtek 

a CNT felületéhez. A kötegek szétszedése nem volt kitűzött cél, mivel ahhoz valamilyen, 

utólag maradéktalanul nem eltávolítható felületaktív anyag alkalmazása szükséges. Ilyenek 

jelenléte a CNT felületén nagymértékben módosítja a kémiai érzékelési tulajdonságokat. A 

kötegek karakterisztikus átmérője 10-40 nm volt (25. ábra). 

25. ábra: TEM felvételek az alkalmazott CNT-ről: (a) MWCNT és (b) SWCNT. 

A CNT-ket külön-külön etanolban ultrahangos kezeléssel diszpergáltam, így az MWCNT 

anyag esetében jól elkülönülő nanocsöveket kaptam, míg az SWCNT anyag esetében CNT 

kötegeket, amelyek tipikusan 20-30 egyfalú CNT-t tartalmaznak. 

A gázzérzékelési kísérletek során kétfajta elrendezésű szenzorstruktúrát hoztam létre, a 

„hálózatost” és az egyedi kialakításút, ezeket a következő fejezetben mutatom be. 

a b 
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3.2. Grafén és egyedi CNT objektumok helymeghatározása, azonosítása 
hordozón 

3.2.1. Grafén helymeghatározása optikai mikroszkóppal  

Egyik legnagyobb kihívás a kutatás számára, hogy a hordozó felületére felvitt grafént 

megtalálhassuk, optikailag láthatóvá tegyük. Ehhez a hordozó paramétereinek helyes 

megválasztása volt a kulcs, hogy a leggyorsabb módszert alkalmazhassuk grafén 

megkeresésére. Elsőként Si/SiO2 hordozót alkalmazva a kísérletek során Blake és társai azt 

tapasztalták, hogy az optikai rendszerben létrejövő interferencia miatt bizonyos 

oxidvastagságok esetén az egy atom vastagságú szénréteg is láthatóvá válik [172]. 

Amennyiben a hordozó rendszer optikai paramétereit (törésmutatót és rétegvastagságot) 

megfelelően megválasztjuk, figyelembe véve a vezetési tulajdonságokat (szigetelő vagy 

vezető), lehetséges más hordozók alkalmazása is [173, 174]. Kísérleteim során 300 nm vastag 

SiO2 réteges Si(100) szeleteket alkalmaztam. Az általam alkalmazott optikai mikroszkóp 

fényforrás (Zeiss HAL 100) hullámhosszának a kb. 90 és 300 nm vastag oxid felelt meg (26.a 

ábra). A grafén/grafit hordozóra vitele utáni állapot látható a (26.b ábra) optikai mikroszkópos 

képen. Az általam alkalmazott optika mikroszkóp egy Zeiss Axio.Imager A1 mat POL volt, 

reflexiós módban, felépítésé a 26.c ábra mutatja. 

 

 
 

26. ábra: (a) Grafén kontrasztjának alakulása a fény hullámhosszának és a SiO2 vastagságának 
változásával, ahol a fehér szaggatott vonal a HAL 100 megvilágító optikai spektrumát ábrázolja (forrás: 

Zeiss honlapja), (b) mechanikai exfoliálással készített minta optikai mikroszkópos felvétele és (c) a 
mikroszkóp (oldalnézet) felépítése, feltüntetve az optikai utakat. 

a 

b 

c 
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3.2.2. Grafén azonosítása, módosítása atomerőmikroszóppal  

Egy másik, a grafén azonosítására alkalmas roncsolásmentes eljárás az atomerő-

mikroszkópia (AFM). Ezzel elsősorban a grafén vastagságát, illetve a felületétnek 

homogenitását és topológiáját (repedések, gyűrődések, stb.) lehet vizsgálni. Megfelelő 

paraméterek esetén manipulálni is lehet a vizsgált anyagot, pl. hibahelyeket lehet létrehozni 

(lásd később). Munkám során Veeco gyártmányú MultiMode 8 SPM mikroszkópot 

használtam kopogtató üzemmódban (27.a ábra). Ennél a nem destruktív mérési módszernél 

egy laprugóra rögzített Si nitrid tű szondát (27.b ábra) a rezonanciafrekvenciájának közelében, 

adott amplitúdóval rezegtetünk. A tű helyzetét annak alapján határozza meg a rendszer, hogy 

a tű fényvisszaverő réteggel bevont hátuljára fókuszált lézersugár egy többosztatú fotodiódára 

vetül. A különböző szegmenseken mért jelek összehasonlításából következtetünk a laprugó 

pillanatnyi elhajlására. Harmonikus oszcilláció esetében a detektoron szinuszos jel mérhető. A 

minta egy X-Y-Z irányú piezoelektromos mozgatóegységre van rögzítve. A minta/tű 

kölcsönhatás során a mérhető detektorjel csökken/nő, amit a vezérlőelektronika úgy 

kompenzál a Z irányú piezót vezérelve, hogy a tű-minta távolítását növelve/csökkentve a 

detektorjel a munkaponti beállításoknak megfelelő mértékre térjen vissza. A minta, vagy más 

berendezéseknél a tű pásztázó mozgatásával (X és Y piezók mozgatása) és a Z változás 

rögzítésével, a felületről egy topológiai képet rakhatunk össze a mérési pontokhoz rendelt Z 

irányú elmozdulásból. 

Érdemes megemlíteni, hogy a magassági adatokból felépülő topológiai kép mellett 

amplitúdóhiba- és fáziskontraszt is képezhető. Amplitúdóhiba-kontraszt esetében a 

visszacsatolás szabályzási paramétereinek (PID) függvényében a magassági kompenzáció 

bizonyos hibahatáron belül áll be. A pásztázás sebességének növelésével ez a hiba nőhet, ami 

a topológiai képet árnyékhatásra jellemző élhatással egészíti ki. A fáziskontrasztos képnél az 

oszcilláló tű rezgési fázisa elhangolódásának mértéke látható a gerjesztő jelhez képest, amit a 

tű és minta között fellépő erőhatások különbsége okoz. Ezzel a képalkotással a felületen lévő 

eltérő anyagi minőségű, eltérő mechanikai tulajdonságokkal rendelkező szerkezetekről 

kaphatunk információt. 

Grafén esetében a működési paraméterek (pl. szabadrezgési amplitúdó) eltérő 

megválasztása a mért szénréteg vastagságában erős eltéréseket okozhat, akár 200% hibával 

terhetlen is. Ennek okai a taszító- és vonzó erők hatására történő munkapont-változások, 

amelyek körültekintő paraméterválasztást követelnek meg grafén mérése kapcsán [175]. 
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27. ábra: (a) Kopogtató- AFM felépítése (forrás: Veeco- SPM Training Notebook, Rev. E, 2003) és(b) a 
szokásos mérőtű kialakítások az általánostól a legfinomabb felbontásig (forrás Bruker AFM Probes 

Catalogue, 2013). 

3.2.3. Grafén azonosítása Raman spektroszkópiával  

Legkézenfekvőbb és leggyorsabb eljárás grafén objektum egyértelmű azonosítására a 

Raman spektroszkópia alkalmazása. Ennek a működési elvét mutatom be a következőkben 

grafén példáján. Raman szóródás akkor jön létre, ha az anyagot fénnyel megvilágítva a 

beérkező foton az anyag rezgési vagy forgási módusaival kölcsönhatásba lép és rugalmatlanul 

szóródik, vagyis megváltozott energiával, más irányban távozik. A Raman spektroszkópiai 

mérés során a mintát ω0 frekvenciájú monokromatikus fénnyel sugározzuk be, miközben 

mérjük a szóródó fény intenzitását a hullámhossz függvényében. A visszaszórt fény 

spektrumának analizálásával, az ω0-tól eltérő frekvenciájú csúcsok alapján információt 

nyerhetünk a rendszer rezgési, forgási módusairól, gerjesztési szintekről, stb. Grafén esetében 

442nm -es lézert (2,81 eV) alkalmaztam. Ha van egy optikailag gerjeszthető rendszerünk, 

melynek két energiaszintje közti különbség megegyezik egy ωk frekvenciájú foton 

energiájával, a rendszeren szórt ω0 frekvenciájú foton hatására háromféle esemény történhet. 

A beeső fény frekvenciájával megegyező frekvenciájú foton emissziója (rugalmas szórás) a 

Rayleigh- szórás. Emellett emittálódhat ω0+ωk vagy ω0-ωk frekvenciájú foton is, ez a Raman-

szórás két esete, ezeket a folyamatokat Stokes- és Anti-Stokes átmenetnek hívjuk [176], 

melyek szimmetrikusak az ω0 tengelyre (28.a ábra). Minden anyagnak más és más a Raman 

spektruma, amit egyfajta „ujjlenyomatként”, roncsolásmentes analízisre lehet használni. A 

a b 
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berendezés lézerforrásból, optikai mikroszkópból és a Raman- detektorból épül fel (28.b 

ábra). 

 

 

 
28. ábra: (a) Raman-szórás módosulatai és (b) a műszer felépítése. 

A Raman spektrumokat a primer sugár csúcsától való eltérés függvényében, hullámszám 

egységekben (k = 2π/λ = ω/c a hullámhossz reciproka) szokták ábrázolni. Grafén Raman 

spektumának specifikus csúcsai a G-csúcs, kG= 1582 cm-1, a 2D csúcs, k2D= 2687 cm-1, és 

érdemes megemlíteni a D csúcsot, kD= 1350 cm-1 (29.a ábra), ez utóbbi akkor jelenik meg, ha 

hibahelyek vannak jelen, intenzitása azok sűrűségével arányos. Emellett információt hordoz a 

grafén él fajtájáról, karosszék típusú és szabálytalan él esetén jelentkezik, míg cikk-cakk él 

esetén nem [177]. A kG csúcs jól alkalmazható a grafén adalékoltságának ellenőrzésére, mert 

szennyeződés jelenlétében csúcseltolódás és csúcskiszélesedés lép fel [178]. Annak 

egyértelmű eldöntése, hogy a minta egyrétegű-e, a k2D csúcs nyújtotta információ alapján 

lehetséges (29.a és 29.b ábrák).  

Amennyiben egynél több rétegű grafént vizsgálunk, a diszperziós relációs függvény 

felhasad a Dirac-pont körül és megjelennek újabb megengedett energiaállapotok, melyek az 

elektron szóródási mechanizmusát még összetettebbé teszik. Ennek következtében az eltérő 

rétegszámú néhány rétegből álló minták 2D csúcsai jellegzetes alakúak (29.b ábra). A 

második rétegtől kezdve a különböző energiaszintek közötti szóródások külön-külön Lorentz 

görbékkel írhatók le, ezek összege adja a mért spektrumot 2D körül. Grafén esetében egy 

Lorentz függvény illeszthető csak (29.c ábra). 

a b 
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29. ábra: (a ) Grafén Raman spektruma, (b) nevezetes Raman csúcsok kialakulásának feltétele a 
Brillouin- zóna felett és (c) a 2D csúcs változása a rétegszámok növelésével. 

3.3. Szén nanoobjektumok kontaktálása és szerkezeti módosítása 

3.3.1. Maszkkészítés elektronsugaras litográfiával 

Egyedi maszkok készítésére elektronsugaras litográfiát (EBL) alkalmaztam. Grafén 

minták esetében maráshoz és fémleválasztáshoz, míg CNT mintáknál csak fémleválasztáshoz. 

Az EBL mára a bevett eljárások közé tartozik a félvezetőtechnológiában a 

tömeggyártástól az egyedi maszkkészítésig. Szerkezetileg ez egy hagyományos pásztázó 

elektronsugaras mikroszkóp, amely sugarával nemcsak szekvenciális letapogatást tesz 

lehetővé, hanem egy előre megtervezett mintázat mentén képes mozogni a kívánt 

sugársebességgel. A mintázat az elektronbesugárzásra érzékeny polimerrel bevont mintán 

jelenik meg előhívás után. A készülék felépítése a 30. ábrán látható. 

a 

b 

c 
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30. ábra: Elektronsugaras litográfiai berendezés felépítése. 

A mintázat tervezését grafikus felületen (CAD) lehet megvalósítani, majd ezt a különféle 

optimalizálási és exponálási paraméterek megadásával a mintára felvitt polimerrétegbe 

(reziszt) lehet implementálni. Az eljárás felbontóképessége összetett kérdés, mert függ a 

sugárparaméterektől (gyorsítófeszültség, apertúra-torzítás, kromatikus aberráció, stb.) és az 

alkalmazott reziszt paramétereitől (vastagság, homogenitás, molekulatömeg, stb.). Az 

elektronsugár elméleti felbontóképessége könnyen meghatározható a de Broglie 

hullámszámból (λ=h/m0v), amely az általánosan alkalmazott gyorsítófeszültség (1÷50 keV) 

esetében < 1nm alatt van. A tényleges felbontóképesség ennél lényegesen rosszabb, mert az 

elektronsugár anyagba való behatolása során különböző gerjesztési (SE1 és SE2) és szóródási 

mechanizmusok (BSE, töltődés) lépnek fel (31.a ábra), illetve a sugár tökéletlensége miatt a 

környező terület is exponálva lesz. A gyakorlatban megvalósítható legkisebb exponálási méret 

a néhány nm-es tartományba esik [179]. 

Az EBL eljárásnál pozitív (PMMA, ZEP, UV5) vagy negatív (NEB31, SU-8) reziszt 

anyagot is alkalmazhatunk, attól függően, hogy a besugárzott területen kioldható (pozitív) 

vagy maradandó (negatív) polimert szeretnénk. Pozitív reziszteknél a folytonos polimerláncok 

a besugárzás hatására felszakadnak és kioldhatóvá válnak. Negatív reziszt esetében a 

bezsugázás hatására a polimer térhálósodik és oldhatatlan lesz. Kísérleteim során PMMA-t 

(poli(metil metakrilát)-ot) használtam, mert ennek van a legkevesebb visszamaradó 

szennyeződése, míg pl. ZEP esetében gyakran megjelennek nagykiterjedésű amorf 

szénhártyák. 
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A marási vagy anyagleválasztási maszkok készítésének sémáját mutatja be a 31.b ábrája. 

A hordozó felületét a kívánt reziszttel bevonjuk, majd berajzoljuk a kívánt ábrát 

elektronsugárral. Előhívás során eltávolítjuk a nemkívánatos részeket és visszamarad a 

polimer maszk, amelyet a technológia további részében felhasználhatunk maráshoz vagy 

anyagleválasztáshoz.  

 

 

 
 

31. ábra: (a) Elektronsugár útja a mintában, (b) tipikusan alkalmazott vektoros pásztázás megvalósulása 
a tervezés fázisától, (c) EBL-lel készített maszk általános alkalmazása marás és leválasztás esetében és (d) 

a figyelembe veendő koordinátarendszerek a maszk készítése során. 

A mintázat exponálása során a modern berendezésekben a mintatartó rendszer áll és a 

sugár mozog, míg régebbi konstrukcióknál álló sugárnál a mintát mozgatták. Utóbbi 

eljárásnak a fő hátránya volt, hogy a mechanikus mozgatórendszernek a pontos mozgatása 

csak speciális eszközökkel (pl. lézer-interferometrikus jeladóval) valósítható meg és a beállási 

idő miatt jelentős többletidővel járt az exponálás. A 31.c ábra mutatja be a tervezés menetét, 

amely során a kialakítandó mintázat szerkesztése után a tervezőrendszer a beállított 

dózisértékek függvényében felosztja a mintázatot egységnyi pontokra (pl. Gauss nyaláb 

feltételezése esetén, a legkisebb gerjesztett pont). Itt külön opció lehet az ún. dózis-

a 

b 

c 
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moduláció, mikor éles sarkokat, illetve a közeli objektumok okozta közeltérhatást lehet 

kiküszöbölni. Attól függően, hogy időre vagy felbontásra optimalizáljuk az exponálást, 

meander vagy vonalas nyomvonalú lehet a sugár útvonala. A mintázat elhelyezkedését egy 

valós alkalmazásban három koordinátarendszerbeli pozíció együttese adja ki (31.d ábra), ezek 

figyelembevételével 50 nm-nél pontosabb illesztés valósítható meg pozícionáló markerek 

segítségével. 

3.3.2. Közvetlen kontaktálás In tüskével 

Grafén minták gyors és szennyeződésmentes elektromos kikötésére az alább ismertetett 

módszert alkalmaztam. 

Elektromos kontaktusok készítésére nanoméretű objektumok esetében nehezen 

alkalmazható a hagyományos optikai litográfia, mert szinte lehetetlen két objektumot azonos 

helyen, pozícióban és irányítottsággal elhelyezni vagy megtalálni. Másik probléma a 

litográfiás eljárás során a maszkból származó szennyeződés, ami megnehezíti pl az atomi 

felbontású méréseket pásztázó alagútmikroszkóppal. Számos módszert fejlesztettek ki, amivel 

a járulékos szennyeződéseket, mint potenciális donor anyagokat ki lehet küszöbölni. Ilyen a 

MEMS technológiával előállított érintkezőmaszk (hard contact mask) [180], amelyet Si-ból 

alakítanak ki. A kontaktálandó objektumra helyezik közvetlenül a Si maszkot és 

párologtatással leválasztják a kívánt fémet. Ennél a módszernél a pozícionálás a fő probléma, 

illetve a maszk egyedisége nehezen oldható meg, mivel a maszkkészítési eljárás meglehetősen 

komplikált. Másik megközelítés az irányfüggő fémleválasztás, ahol egy kvarcszálat fektetnek 

a kitakarandó területre és különböző irányból különböző fémeket leválasztva a kitakart rész 

kivételével a párologtatott fém mindent lefed [181]. 

Szellemes és újszerű megoldásnak bizonyult a Girit és Zettl által kifejlesztett módszer 

[182]:egy fűtőtesten felmelegítünk egy darab tömbi indiumot olvadáspontig (kb. 157 ºC). Az 

olvadékba egy finoman mozgatott W tűt szúrva, az olvadékból In tüskét lehet „kihúzni”, 

amelynek a mérete a hegye körül néhány száz nm-től indul. (32. ábra). Az így létrehozott 

tüskét egy mikromanipulátor segítségével a fűtőtestre helyezett mintára rá lehet olvasztani a 

kívánt pozícióba. A kialakított In csík távolabbik vége makroszkopikus méretű, így rugós 

érintkezővel vagy mérőtűvel elektromosan tovább lehet vezetni. A minták felmelegítése az In 

olvadáspontjára az én esetemben nem okozott problémát, mert a grafén oxidációja csak ezen 

hőmérséklet többszörösénél jelentkezik.  
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32. ábra: In tüskével való kontaktálás megvalósítása és a tüskéről készített SEM felvétel az olvadékból 

kihúzva és a kontaktálás megtörténte után. 

3.3.3. Roncsolásmentes rétegvastagság-mérés ellipszométerrel 

A kontaktálás vizsgálata során szükséges volt az alkalmazott fém felületén kialakuló 

oxidréteg vastagságának meghatározása. Erre a legjobb módszer az optikai ellipszometria, 

amellyel egy sík felületű minta optikai és ebből következően rétegszerkezeti tulajdonságait 

(anyagösszetétel, rétegvastagság, törésmutatók, dielektromos állandó, stb.) lehet 

roncsolásmentesen megállapítani. 

A mérés során egy ismert polarizáltsággal rendelkező elektromágneses hullámot (Ei(t)) 

bocsátunk a minta síkjára egy adott beesési szögben (φ). A mintáról visszaszórt hullámok 

(Er(t)) „torzulást” szenvednek, mert a különböző törésmutatójú rétegekben, amikből a minta 

felépül, a belépő fény az anyagban eltérő sebességekre tesz szert. A kilépő vagy visszaszórt 

fényhullámok a különböző sebességű terjedés során interferálnak egymással és egy „torzult” 

polaritású elektromágneses hullám jön létre, amelyben a beeső fényhez képest (párhuzamos, 

p- sík) a beesési síkra merőleges (s- sík) komponens is megjelenik (33.a ábra). A visszavert és 

beeső fény kapcsolatára a következő összefüggést lehet felírni: 

 ∆Ψ= i
etanρ  (4.1), 

ahol ρ a reflexiós együttható, tan Ψ a beeső és visszaszórt polarizációs együttható hányadosa 

és Δ fejezi ki a két hullámkomponens fáziskülönbségét. Ezen mennyiségek a fény 

intenzitásától független mennyiségek, ami referenciamentes mérést tesz lehetővé.  

Az általam használt spektroszkópiai ellipszométer egy Woollam M-2000DI volt. Ez egy 

forgó analizátoros ellipszométer, amelynek felépítését a 33.b ábra mutatja be. Az 

ellipszométernél a fény egy nem polarizált fényforrásból lép ki, áthalad egy polarizátor 
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szűrőn, a mintával kölcsönhat, majd a forgó analizátoron keresztül a detektorba jut, amely 

elektromos jellé konvertálja a reflektált polarizált fényt. A beeső fény polarizáltságából ismert 

szerkezetű és törésmutatójú mintára meghatározható a Δ és Ψ értéke. Ezen értékeket 

ábrázolva megkaphatjuk egy adott rendszer, minta válaszjelét. A mért értékek elemzésekor 

felállítva egy rétegmodellt, lehetőség van összevetni a mért és a modellhez tartozó számolt 

görbét. A modell paramétereinek illesztésekor néhány Å vastag réteg is meghatározható. Az 

elméleti és kísérleti görbék közötti hibával (MSE - Mean Squared Error) jellemezhető az 

illesztés minősége (a rétegparaméterek megfelelő megválasztása), ami iterációs módszerrel 

javítható a paraméterek optimatizálásával. Értéke egy viszonyszám lehet a mérés során 

felállított modell helyességére, minél alacsonyabb, annál jobb. A kísérleteim során 

alkalmazott berendezésen mért görbe látható a 33.c ábrán, ahol a beesési szög 50 º, 55 º és 60º 

volt, illetve a felállított modell szerkezete látható a miniatűr ábrán. 

 

 

 

 
 

 

33. ábra: (a) Ellipszométer müködési mechanizmusa, (b) Woollam M-2000DI spektroszkopiai 
ellipszométer elvi felépítése és (c) t=20 min oxidálás utáni mérési görbe, amit In-In2O3 rendszeren mértem, 

a modell felépítése a miniatűr ábrán látható. 

3.3.4. Roncsolásmentes rétegvastagság-mérés Tencor Alfa Steppel 

A Tencor Alfa Step 500 egy a mikrotechnológiában alkalmazott felületi profilmérő 

rendszer, amellyel felületi érdességet, hullámosságot vagy lépcsők magasságát (pl. 

rétegvastagság) lehet mérni néhány Å-ös felbontással [183]. A felületre merőlegesen egy fém 

tapintótűt helyezünk, beállítható nyomóerővel, amely alatt a vizsgálandó mintát vonal mentén 

vagy pásztázó módon mozgatjuk egy pozícionálható tárgyasztallal. A tű egy induktív fejbe 

csatlakozik, ahol a tapintótű finom mozgásával arányos elektromos jelet generál. A tapintótű 

a 

b 

c 
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hegyének sugara néhány µm-es. A módszer nagy előnye az AFM-hez képest, hogy nagy 

felületet lehetséges átpásztázni (10-20 mm) és kevésbé érzékeny a hirtelen szintváltásokra, 

lépcsőkre.  

3.3.5. Szerkezeti módosítás atomerőmikroszkóppal 

A hibahelymentes grafén minták precíz megmunkálása kihívást jelent a jövő 

alkalmazásainak. Munkám során két eljárást alkalmaztam lokális hibahelyek létrehozására. 

Az egyik eljárás a 3.2.2. fejezetben tárgyalt AFM berendezéssel történő megmunkálás. AFM-

mel nemcsak a felület topográfiájáról kaphatunk információt, de a megfelelő kondíciók 

megválasztásával (pl. bevonatos tű alkalmazása) a vizsgált/ megmunkálandó anyagban 

mechanikai hibákat lehet létrehozni (lyukasztás, karcolás, stb.). Ezt az üzemmódot 

indentációnak és karcolási üzemmódnak hívjuk, amelyet a 34.a ábra mutat be. Ezen eljárással 

a mintázat kialakítása nem igényel maszkolási eljárást, de az egyszerre elérhető felület 

nagyságát a pásztázási ablak szélesség limitálja, ez általában néhány tíz mikronnál nem 

nagyobb. 

3.3.6. Szerkezeti módosítás ionbesugárzással 

A másik hibahelykeltő eljárás, mikor előre elkészített maszkon keresztül ionokkal 

sugározzuk be a grafén mintát és így hozunk létre hibahelyeket a szabályos rácsban. Erre a 

célra a KFKI-ban kifejlesztett ún. nemesgáz implantert alkalmaztam. A besugárzás 0,5-1 mPa 

nyomású kamrában történik, ekkor az ionok szabad úthossza nagyobb, mint az ionforrás és 

minta közötti távolság. A kívánt nagytisztaságú gázt rádiófrekvenciás elektromágneses tér 

plazmaállapotra gerjesztve ionizája, ezt nagyfeszültségű tér a gyorsító kamra felé tereli. A 

gyorsítókamrában az ionok a kívánt sebességre gyorsíthatók (max. 120 keV). A gyorsított 

ionnyalábot egy elektrosztatikus lencserendszer fókuszálja a minta felületére, majd egy 

elektrosztatikus eltérítőrendszer pásztázza végig a minta felületét. A sugár átmérője kb. 2-3 

mm. A felületre jutó dózis 2 µA/cm2 lehet. A készülék felépítését az 34.b ábra mutatja be. 
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34. ábra: Lokális hibahelyek létrehozása (a) AFM-mel, illetve (b) ionbesugárzással. 

3.3.7. Szerkezeti módosítás plazmamarással 

A plazmamarás, egy a mikrotechnológiában alkalmazott standard marási módszer, a 

grafén objektumok kialakításához is alkalmazható. 

Az IC gyártás fellendülésével a felületi struktúráláshoz, a mintázat kialakítása mellett a 

felesleges anyagrészek eltávolítása, marása is szükségessé vált. Eleinte csak nedves kémiai 

módszereket alkalmaztak, amelyek a kezdetekben kielégítő és olcsó megoldást nyújtottak. 

Idővel, az IC méretcsökkenésével számos technológiai határral kellett szembesülni 

(kontrollálhatóság, geometriai méretek, alámaródás, stb.), amire a plazmamarási eljárások 

széles palettája jelentett megoldást. A plazmamarási eljárásokat a nedvesmarási 

technológiával összehasonlítva a művelet során keletkező hulladék, illetve a felhasznált 

vegyszerek mennyisége elenyésző. A plazmamarás mellett szól, hogy nagy oldalarányú 

anizotrop marás hozható létre, illetve <1 μm-nél kisebb objektumok marása is lehetséges. A 

’60-as évektől kezdték alkalmazni a mikrotechnológiában a plazmamarási technikát, 

amelyben a maráshoz használt gázt induktív- vagy kapacitív-csatolt RF gerjesztéssel 

ionizáljuk, plazma (ionok és szabad elektronok keveréke) állapotba hozzuk. A gerjesztett 

gázkeveréket gázáramoltatással és /vagy külső térerővel irányítva (ionok és elektronok által) a 

mintára irányítjuk. Az anyageltávolítás során fizikai és/vagy kémiai marási mechanizmus jön 

létre, annak függvényében, hogy a reaktív atomot vagy az iontörzset használjuk fel (35.a 

ábra). Porlasztásos marásnál a nagy energiájú ion becsapódásával „kiüti” a hordozóból az 

anyagot. Ez főként anizotrop fizikai marási eljárás, amely során a visszaporlódással és a 

geometriai hatásokkal kell számolni. Amennyiben csak a plazmában keletkezet gyököt 

használjuk fel, akkor a felületre abszorbeált elem a hordozóval reakcióba lép és légnemű 

anyagot létrehozva eltávozik a vákuumrendszeren keresztül. Ezzel az eljárással tiszta kémiai 

a b 
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izotrop anyageltávolítást lehet végezni. Az előbb említett két technika kombinációjával még 

eredményesebb marást lehet elérni, ám a jellegzetes „mellékhatásokat” örökli. 

 

 
 

 

 
35. ábra: (a) Plazmamarási eljárás során alkalmazott mechanizmusok. (b) Az alkalmazott plazmamarási 
technológiák energia és kamranyomás szerinti osztályozása. (c) Az általam alkalmazott PlasmaPrem II 

típusú plazmamaró felépítése, illetve (d) elvi működési vázlata. 

A kívánt technológiai eljárásnak megfelelően számos plazmamarási módszer/rendszer 

alakult ki, amelyet a 35.b ábra foglal össze a fő paraméterek függvényében.  

Munkám során gázáramlásos plazmamarót (down-stream plasma etcher) alkalmaztam 

(35.c ábra), ez kis ionenergiájú és nem igényel nagy vákuumú mintakamrát, egy átalakított 

mikrohullámú sütőt alkalmaz. Az eljárás a planár technológia során visszamaradt polimer-

maradványok eltávolítására lett kifejlesztve. A berendezés és az elvi vázlata a 35.c és 35.d 

ábrákon láthatóak. A semleges gázból mikrohullámmal gerjesztve ionok jönnek létre. Ez a 

gázkeverék a mintakamrába jutva a minta felületén kémia reakcióra/marásra alkalmas. A 

keletkezett marási melléktermék a vákuumrendszeren keresztül ürül ki. 

a b 

c d 
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3.4. Kontaktált szén nanoszerkezetek transzport-tulajdonságainak vizsgálata 

Kontaktált nanoszerkezetek villamos jellemzéséhez a következő műszereket alkalmaztam. 

Kezdetben nagyprecizitású áramgenerátort (Keithley 224) és elektrométert (Keithley 617) 

alkalmaztam (36. ábra), mivel a nanoelektronikában a mérési jelszintek a „klasszikus” 

elektronikához képest több nagyságrenddel alacsonyabb szinten, nanotartományban vannak. 

Ez megköveteli, hogy a műszerezettség is eleget tegyen mind a gerjesztési oldalon (nA-s 

tartomány), mind a mérési oldalon bizonyos követelményeknek, mit pl. nagy bemeneti 

ellenállás, alacsony jel-zaj viszony. Nanoméretekben a kontaktált objektumok ellenállása 

néhány tíz kΩ-tól a MΩ vagy GΩ-ig terjed. 

 

Keithley 224 precíziós áramgenerátor: 

• belső ellenállása: 1012 Ω 

• min. lépésköz: 5 nA 

• kimeneti max. feszültség: 105 V 

• zajszint tartománya (µA): 100 ppm (0,1-300 Hz) 

 

Keithley 617 elektrométer: 

• belső ellenállása: >200 1012 Ω 

• felbontás: 10 µV 

• CMRR: 120 dB 

 

36. ábra: Különálló Keithley precíziós műszerek nanoobjektumok transzport méréséhez. 

A műszerezettség fejlődésével mód nyílt komplex mérőműszer alkalmazására, amely 

teljesen automatizálható PC –n keresztül. Ehhez a Keithley 2400 típusú SourceMeter 

alkalmaztam, amely a fentebbi műszerek specifikációit integrálva tartalmazza (37.a ábra). Az 

alkalmazott mérőrendszerhez LabView fejlesztőkörnyezetben vezérlőprogramot készítettem 

(37.b ábra), amely RS232 soros kommunikációs felületen volt összekötve a számítógéppel. 

A méréseket normál szobai körülmények között Süss gyártmányú mikromanipulátoros 

mérőtű elektródarendszerrel csatlakoztattam a mérendő objektumokhoz. A volfram mérőtűket 

x, y és z tengely mentén lehetett mozgatni és optikai mikroszkóp alatt a mintára helyezni. 

Vákuumban történő mérés céljára a LEO 1540XB minkakamráját alkalmaztam, ebbe két 

Kleindiek nanomanupilátor volt beépítve. 
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Keithley 2400 SourceMeter: 

• kivezérlehetőség (generátor mód):  

50 pA ÷ 1 A vagy 5 µV ÷ 200 V 

• belső ellenállás (U műszermód): > 10 GΩ 

• érzékenység (műszermód): 1 µV és/vagy 10 pA 

• 2 vagy 4 pontos mérési lehetőség 

 
37. ábra: (a) Keithley 2400 komplex SourceMeter nanoobjektumok transzport méréséhez és (b) a műszer 

kezelési felülete PC-n. 

3.5. Ion-anyag kölcsönhatás szimulációja 

Kísérleteim során szükséges volt az Ar+ ionokkal történő besugárzás okozta hatások 

becslése (vezetési csatorna kialakulása, anyakeveredés, stb.). Az ionos besugárzás hatásának 

vizsgálatára kiválóan alkalmas a SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter) 

programcsoportba tartozó program a TRIM (Transport of Ions in Matter) [184].  

A TRIM szoftver egy grafikus felülettel rendelkező Monte Carlo szimuláció, amely 

tetszőleges gerjesztett ionok (mint forrás) által besugárzott homogén, amorf anyagok (mint 

céltárgy) ütközését modellezi le valós időben (38. ábra). Az ion becsapódása során térben 

számolja ki a lehetséges primer behatolás okozta hatásokat, mint pl. porlódás, ionizálódás, 

roncsolódás, plazmon és gerjesztett elektron állapotokat, fonon gerjesztés, stb. A gerjesztés 

mértéke 10 eV-tól 2 GeV-ig állítható. A céltárgy rétegződése is változtatható 8 különböző 

rétegig, amelyeket előre definiált listából (több mint 100 komplex anyagot tartalmaz gáztól 

szilárd fázisig) lehet kiválasztani, vagy definiálhatóak új anyagok az elemösszetétel, illetve a 

kémiai kötések ismeretében. 

a 

b 
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38. ábra:TRIM szoftver kezelőfelülete, amely egy W (200 nm)/SiO2/Si rendszert vizsgál 200 eV-os B+ ion 
besugárzás esetén, milyen mélységbe hatol be és milyen pályát ír le az ion (bal oldali ábra), illetve a 

besugárzás hatására létrejövő roncsolódás 3D-s ábrázolása (jobb oldali diagram). 
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4. A kutatómunka új tudományos eredményei 

4.1. Indiummal kontaktált grafén elektromos vezetési tulajdonságainak 
vizsgálata 

Alapvető tudományos követelmény, de a nanoméretű objektumok vizsgálatánál nem 

könnyen megvalósítható, hogy a kontaktálásnál az alkalmazott technológia ne befolyásolja a 

vizsgálandó minta fizikai, illetve kémiai tulajdonságait. Tipikus példa erre a pásztázó 

alagútmikroszkópiás mérés, ahol atomi pontosságú mérésekhez elengedhetetlen, hogy a 

kontaktus szennyeződésmentes legyen. Makroszkopikus minták esetében többféle módszer 

lehetséges, amelyek kiválóan alkalmazhatóak a szondából/tűből jövő töltések elvezetésére. 

Ilyen például vezető hordozó alkalmazása vagy szigetelőfelületen folyékony ezüst vagy szén 

vezetőpasztával készített kivezetések. Mikroszkopikus méreteknél, így például a 

grafénkutatásban, ezek a módszerek már nem használhatóak: a grafén pikkelyt vezető 

hordozón lokalizálni, optikailag meghatározni a helyét nem lehet (nem látjuk, mit is kell 

mérni, még ha áthelyezzük is a grafént egy másik hordozóról, csak sejtjük hol van), míg 

vezetőpasztáknál a létrehozható elektromos kikötés geometriai mérete jóval meghaladja a 

tipikus pikkelyek méretét. A vezetőpaszták másik hátránya, hogy a folyékony szuszpenzió a 

levegőn rögtön „bőrösödik”, az oldószer párolgása miatt kis méretnél előbb megszilárdul, 

minthogy a felületre juttatható lenne. Grafén esetében átütő sikert jelentett Girit és Zettl [182] 

által kifejlesztett indium tüskés kontaktálási módszer, mert úgy lehet elektromos kontaktust 

készíteni a grafénen, hogy a mérendő felület szennyeződésmentes marad. Így az atomi 

felbontású mérések már könnyen elvégezhetővé váltak. Célul tűztem ki, hogy megvizsgálom 

az ily módon kialakított In kontaktusok alkalmazhatóságát az egyedi nanoobjektumok (pl. 

STM-mel vagy AFM-mel kivágott szalagok, elágazások, gyűrűk, stb.) elektromos 

transzporttulajdonságainak vizsgálatában. 

Vizsgálataim során arra kerestem a válaszokat, hogy  

• Miként viselkedik az In kontaktus normál körülmények között. 

• Milyen az In kontaktusok lokális vezetési jellege SEM és nanomanipulátoros 

vizsgálatok alapján. 

• Miként viselkedik az In kontaktus fény megvilágítás hatására. 

A mérések során használt grafén mintákat 90 és 300 nm-es vastagságú SiO2 rétegű, p+ Si 

szeleteken alakítottam ki. A grafén pikkelyek elhelyezését a Kísérleti módszerek fejezetben 

leírt mechanikus exfoliálással valósítottam meg. Mintakészítésnél Scotch Magic Tape 
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ragasztószalagot használtam, mert ezzel maradt vissza a legkevesebb ragasztó a hordozó 

felületén. A grafit alapanyag az Advanced Ceramic Co. YZA osztályú HOPG terméke volt. 

Ez annyit jelent, hogy a grafit szemcsék orientációja közötti eltérés 0,4º±0,1º, és a réteg 

letépése után a felület szinte lépcsőmentes, ezáltal kiválóan alkalmas STM kalibrációs 

mintának. A térképezési folyamat során a potenciális objektumokat optikai mikroszkóp alatt 

kerestem meg, majd AFM-mel megmértem a vastagságukat. Az ennek alapján kiválasztott 

objektumokra a fentebb ismertetett In kontaktálási módszerrel elektródákat helyeztem el, 

normál atmoszférikus körülmények között. Kontaktusok elhelyezésénél ügyelni kellett a chip 

széleinél, hogy egyfajta margó maradjon, elkerülvén a hordozóval való rövidzárat. Egy chipen 

több objektum is található, így az In kontaktusok elhelyezésénél el kell kerülni a 

kereszteződések kialakítását. A 39.a-g ábrák a kontaktált objektumokat mutatják be. A 

mintákon a világos csíkok a lefektetett In elektródák, a sötét határozott kontúrral rendelkező 

alakzatok a szénobjektumok (grafén és grafit), míg a kb. 50 grafén rétegnél vastagabb 

grafitdarabok sárgás színűek (39.c és 39.g ábrák). A hordozók színe az oxidréteg 

vastagságától, illetve az alkalmazott mikroszkóptól függően többféle lehet. A bemutatott 

minták közül a 39.a, 39.b és 39.g ábrák 90 nm-es SiO2 hordozón készült, míg a többit (39.c-f 

ábrák) 300 nm-es SiO2 hordozón hoztam létre. A 39.a ábrán egy grafit-grafén összetett 

rendszer esetében a rétegvastagság mérése látható AFM kopogtató üzemmódban [175]. 
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39. ábra: Si/SiO2 hordozón lévő, In tüskével (világos egyenes vonalak) kontaktált grafén és grafit 
(kontúros sötét alakzatok) rétegek képei láthatóak. Az a,b és c ábrákon grafit-grafén összetett rendszerek, 

míg a d, e, f és g ábrákon grafén minták láthatók. 
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A bemutatott minták I-V görbéit (40.a ábra) kétpontos mérési elrendezéssel mértem meg, 

mivel a kontaktálás során nem adódott lehetőség négypontos méréshez szükséges kontaktusok 

kialakítására. A mérési elrendezést a 40.b ábra mutatja be. 

 
 

40. ábra (a) A fentebb bemutatott mintákon mért I-V görbék összesítve és (b) a mérési elrendezés 
sematikus rajza látható, ahol a szürke a hordozó, a zöld a mérendő minta (grafén), a sárga az In 

kontaktusok. 

Látható, hogy a mért I-V görbék (40.a ábra) jellegük szerint két csoportba sorolhatók, 

vannak lineáris (folytonos vonal) és a nemlineáris jellegűek (szaggatott vonal). A lineáris 

jellegű mintáknál is látható egy minimális elhajlás, ellenállás növekedés, de nem Schottky 

átmenetre utaló nulla pont körüli nemlinearítás. Ez a mérőáram okozta hőhatással 

magyarázható: ha a mérőáram 1 mA fölé nő, akkor az áram okozta Joule-hő melegedéssel jár 

és az ellenállás elkezd növekedni. A nemlinearitás okát keresve először megvizsgáltam, hogy 

a szén- fém (In) kontaktusok között milyen átmeneti állapot mérhető, ha a fémet más úton 

választom le, pl. vákuumgőzöléssel fémmaszkon keresztül. Ehhez HOPG-ből vékony 

darabokat hasítottam le, amit egy a grafén gyártásra használt hordozóra (Si/SiO2) tettem. A 

HOPG darabok négy oldalát epoxigyanta ragasztóval (Araldite 2014) leragasztottam, hogy a 

széleiket lefedje. Ezzel lehetővé tettem, hogy a fémezés után csak a HOPG felületen keresztül 

lehessen a mérőáramot beinjektálni, illetve a mérőpontok kialakítására is alkalmas felületet 

képezzen (41. ábra). Öt különböző fémből (ezüst, alumínium, arany, réz és indium) 

készítettem a HOPG-re 150 nm vastag kontaktusokat, ezek leválasztása 

a b 
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vákuumpárologtatással történt kb. 6,67 10-4 Pa háttérnyomásnál, frissen letépett felületű 

HOPG-re. Az Al lemezből kialakított kontakt/direkt maszkkal (terve a 41.a ábrán látható) 

létrehozott fémkontaktusok geometriai méretei az In tüskék méreteivel összemérhetőek. 

  

41. ábra: (a) Vákuumgőzöléssel kialakított In kontaktusok HOPG felületén, és (b) az így kialakított 
mintán mérhető tipikus jelleggörbék különböző fémezések esetén a 6 és f pontok között. 

A mérések során minden kontaktuspár tagjai között lineáris I-V görbét lehetett mérni, az 

ellenállásértékeket a következő táblázat mutatja. A gőzöléssel kialakított kontaktusoknál az 

ellenállásértékek minimum három nagyságrenddel alacsonyabbak a grafénon mérhetőnél, 

mert a grafénhoz képest itt több réteg kapcsolódik be az elektrontranszportba párhuzamosan.  

5. táblázat: A HOPG felületére leválasztott fémek és a mért ellenállásuk a kontaktusok között. 

Leválasztott 
fém 

Kontaktusok 
távolsága 

[mm] 

Eredő ellenállás 
[Ω] 

Cu 1 1,59 

Ag 1 2,90 

Au 1 3,12 

Al 1 3,28 

In 1 8,30 

Ebből arra következtettem, hogy az egyedileg kontaktált grafén mintáknál tapasztalt 

nemlinearitásnak nem a fém-grafit átmenet az oka. 
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Mivel a grafén nem indokolja a nemlinearitást - ez csak keskeny (néhányszor tíz nm-es) 

nanoszalagok esetében lenne lehetséges [149] - a nemlinearitás helyének eldöntésére 

vákuumban nanomanipulátor segítségével pontról pontra megvizsgáltam az indiummal 

kontaktált grafén vezetését. A rendszert a 42.a ábra szerint lehet modellezni. A mérés 

befejeztével a minta károsodott, mert az elektronmikroszkópban a pásztázás során amorf 

szénréteg rakódott rá a grafén-grafit objektum felületére, illetve a mérőtű érintkezési pontjánál 

mechanikai sérülést szenvedett a szénobjektum (a SEM ábrákon a sötét kontúrral rendelkező 

részek a szén objektumok) (42.b ábra). A piros körök azonosító betűvel jelzik a mérési pontok 

helyét.  

  

42. ábra: (a) Egyedileg kikötött objektum helyettesítő képe, illetve (b) SEM felvétel a mérés előtt 

A méréseket ebben az esetben Keithley 2400-s Sourcemeter-rel végeztem az általam 

LabView-ban kifejlesztett mérőprogrammal. Ez a mérési elrendezés megegyezik az 

előzőkkel, csupán a vezetékezés egyszerűsödött, mert az áramgenerátor és a feszültségmérő 

egy műszeren belül volt kialakítva, illetve a mérési pontossága is minimum egy 

nagyságrenddel javult az előzőkben használt konfigurációhoz képest. A mérési összeállítást és 

a mérési eredményeket a 43.a ábra szemlélteti. A mérés előtt megmérve a vizsgált minta I-V 

görbéjét, illetve a pásztázó mikroszkópban elvégezve ugyanazt a mérést, az ellenállásban 

közel két nagyságrend különbség adódott. A görbe jellege nem változott, megmaradt a 

nemlinearitás, mint azt a 43.b ábránban lévő kis diagram mutatja. Ez az ellenállás-növekedés 

a b 



63 
 

azzal magyarázható, hogy a nanomanipulátorok mérőtűinek elhelyezéséhez az elektronsugarat 

folyamatosan használni kell, kivéve az elektromos mérés során. Ezen pásztázáskor a 

grafén/grafit-In felületét amorf szénréteg borítja be, ami a vákuumtérben lévő 

szennyeződések, szénhidrogén molekulák bomlásának és felületre való polimerizálódásának 

eredményéként jön létre. Mivel a grafénban a π-elektronok mentén képes a töltéshordozó 

tovaterjedni az elektródák között, az sp2 és sp3 allotrópokból összetevődő amorf szén 

lokálisan leköti a szabad kötéseket, szórócentrumok alakulnak ki, ezáltal a tökéletes kristályon 

belüli szabad úthossz lecsökken, ami ellenállásnövekedéshez vezet [185, 186]. 

  

43. ábra: (a) SEM-ben végzett elektromos mérés elrendezése, illetve (b) a mérési eredmények. (A 
zárójelben szereplő elnevezések: In- Indium kontaktus, C- szén objektumon lévő kontaktus.) 

A méréseket az In kikötésről indulva A-B, A-D, C-D és B-C sorrendben mértem, ahol a 

betűk kódolása a 42.b ábrának megfelelően történt. Az A és B pontok az In kikötéseket jelöli, 

míg a C és D pontok a grafén felületét jelzik. Az A-B pontok között mérhető rendszer eredő 

ellenállásának jellege megegyezik a B-C pontok között mérhetőével. A B-C pontok között 

mérhető ellenállás az eredő ellenállásnál (A-B) kétszer nagyobb, ami magyarázható a 

kontaktfelületek közötti különbséggel. Az In tüskénél a mérőtű belefúródik az In-ba, míg a 

grafén felületét csak „finoman” érinti. Az A-D és D-C pontok között mérhető jelleggörbe 

lineáris jelleget mutat. Grafén esetében a lineáris viselkedés normálisnak mondható, mint azt 
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láttuk a szakirodalomban [14] is. Az A-D pontok között a grafén-In átmenet kölcsönhatása is 

benne van, ami azt feltételezi, hogy az átmenet Ohmos jellegű. A mérés arra világított rá, 

hogy a két In kikötés közül az egyiknél, a B tüskénél, Schottky átmenet lehet, ami 

magyarázhatja a kikötött grafén/grafit mintákon mérhető eltérő jellegű eredményeket. 

Annak eldöntésére, hogy az In tüskénél van-e a probléma forrása, megvizsgáltam néhány 

In tüskék közötti kontaktust grafén/grafit nélkül, a vizsgált minták optikai mikroszkópos képei 

a 44. ábrán láthatók. A grafén gyártásnál alkalmazott hordozókon (90 és 300 nm vastag SiO2 

réteg) In tüskéket fektettem le úgy, hogy érintkezzenek egymással. Arra törekedtem, hogy a 

tüskék érintkezési (kontakt) területe a grafénkikötésnél alkalmazott méretű legyen. Az In 

tüskék némelyikének elhelyezése sikertelen volt, azaz szakadás volt mérhető az In-In között.  

 

44. ábra: A 90 és 300 nm vastag oxiddal borított Si hordozón In-In kontaktusok közötti elektromos 
átmenet vizsgálata. A folytonos vonallal jelölt görbékhez a bal oldali skála tartozik, míg a szaggatott 

vonalas görbékhez a jobboldali skála. 

A 90 nm-s oxidú hordozón a b1-b2, b1-b3 és c1-c2 elektródapárok között rövidzár volt 

mérhető (a három mérési görbe fedésben van). Ezen a hordozón egy szénobjektumot is 

kikötöttem, amely az eddigi tapasztalatom szerint grafit. Ezen darab ellenállásának a néhány 

Ohmos tartományába kellene esnie és Ohmos tulajdonságúnak kellene lennie. Ennek ellenére 

nemlineáris átmenet figyelhető meg, illetve az ellenállása közel MOhm (az ábrán a jobb oldali 

skála tartozik hozzá). 
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A 300 nm-es oxidú hordozón is kétfajta görbetípus különböztethető meg. Az e1-e2 és e1-

e3 elektródapárnál a kontaktusok látszólag tökéletesek és az ellenállásuk a rövidzárra jellemző 

értékű, de a I-V görbéjük egyértelműen elárulja, hogy nem tiszta Ohmos átmenet van köztük. 

Ezen mintán a d1-d2 elektródák között sikerült létrehozni egy olyan összeköttetést, ahol a d1-

es tüske hegye ért hozzá a d2-s elektródához. Az átmeneti ellenállás kb. 10 MΩ-os, ami az 

ideális kontaktustól messze áll, de a vékony d1-es In átmeneten (d1-d2 kereszteződése) az 

eddigiekre jellemző nemlinearitás szintén jól kivehető. Ezzel az I-V méréssel 

megállapítottam, hogy létezhet a jelen módon készített In felületen egy barrier, amely felelős 

a nemlineáris vezetésért, 

Számos In tüskékkel kontaktált grafén minta transzportmérése során tapasztaltam, hogy a 

minta I-V görbéinél eltérés mutatkozik, ha a mikroszkóp megvilágítása bekapcsolt, illetve 

kikapcsolt állapotban van. Megvilágítás hatására az ellenállás lecsökkent néhány százalékkal, 

mintánként változó mértékben (45.a ábra). Első ötletként felmerült, hogy az izzólámpa által 

sugárzott hő melegedése okozhatja a változást, de ennek valószínűsége kicsi, mert az 

objektum fém kikötésekkel rendelkezik és a fémnek, mint ellenállásnak a hőmérsékleti 

együtthatója pozitív (αIn=5,2·10-3 K-1) [187]. A grafit/grafén minta mutathat negatív 

ellenállásváltozást, mivel hőmérsékleti együtthatója negatív [188], de ekkor minden mintán 

jelentkeznie kellett volna az ellenállás csökkenésének. Ennek ellentmond az a tény, hogy a 

minták között volt, amelyiknél nem lehetett kimutatni a megvilágítástól függő 

ellenálláscsökkenés jelenségét. A mikroszkóp lámpáját lecseréltem egy változtatható 

intenzitású fehér fényű fényforrásra (Cole Palmer 41720), amit a mintától kb. 90 mm-re 

helyeztem el merőleges megvilágítással. A minták transzfergörbéjét maximális 

teljesítménynél vettem fel (45.a ábra). 
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45. ábra: (a) Külső fényforrással való megvilágítás hatására mutatkozó ellenálláscsökkenés In tüskékkel 
kontaktált grafén minták I-V görbéin. A piros nyíl a görbe elmozdulását mutatja. A diagram betét a 

fényforrás által kisugárzott fény teljesítményét ábrázolja a beállított intezitás függvényében. (b) OBJ2, 
OBJ3 és OBJ5 mintákon mérhető ellenállásváltozás periorikusan váltakozó megvilágítás hatására. (c) A 

mérés során használt szabályozókör felépítése. 

A 45.b ábrája szemlélteti igazán, hogy a külső fényforrás miként modulálja egyes 

indiumtüskével kikötött grafén minták eredő ellenállását. Ebben a mérésben a fényforrás 

intenzitását maximálisra (100%) állítva a mintát megvilágítottam, miközben az objektum 

munkapontja 1mA volt. A fény útjába egy lemezt helyeztem, amivel kitakartam a fényt (0%-s 

megvilágítás). A periodicitást 50 másodpercre választottam 50%- kitöltési tényezővel. A 

mérés során több mintát vizsgáltam ezzel a módszerrel, közülük az OBJ2, OBJ3 és OBJ5 

b 

a 

c 
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válaszjelét láthatjuk (45.b ábra). Voltak minták, amelyek semmilyen válaszjelet nem adtak, 

stabil ellenállásértéket vettek fel. A fényimpulzusokra adott válaszjel exponenciális fel-, 

illetve lefutást mutat, aminek időállandója mintánként eltérő. Felmerült a kérdés, hogy a 

fényforrás által okozott melegedés hatását láthatjuk-e a mérésekben vagy a fotonok 

kölcsönhatását a grafén/grafit rendszerrel vagy mindkét jelenséget egyszerre. Ennek 

kiderítésére a következő mérést végeztem el. 

Az OBJ7-es minta I-V görbéjéből látható (45.a ábra), hogy fény hatására csökken az 

ellenállása. Kiegészítettem a Süss mikromanipulátoros mérőtűs rendszert egy szabályozható 

fűtőtesttel, ami lehetővé teszi a minta hőmérsékletének mérését PT100-as 

hőmérsékletérzékelővel közvetlenül a minta alatt, nyitott szabályozási körrel (45.c ábra). 

Ezzel az elrendezéssel először megmértem a külső fényforrás okozta melegedés hatását, hogy 

el tudjam dönteni, melegedés vagy más jelenség okozza a I-V görbe változását. A 

megvilágítóegység fényerősségét fokozatosan növeltem 0-100%-ig (12 fokozat) majd 

csökkentettem 100-0%-ig. A mérések között kb. 5 perces várakozást iktattam be, hogy 

beállhasson a rendszer termikus egyensúlya. A minta hőmérsékletét az alatta elhelyezett 

hőmérsékletérzékelővel rögzítettem, amit a zöld (0-100%), illetve a szürke (100-0%) vonal 

ábrázol. Az intenzitás növelésével a kisugárzott teljesítmény nő és vele együtt a minta 

hőmérséklete is maximálisan 6 ºC- kal nőtt (46.a ábra). 

A minta hőmérsékletfüggésének vizsgálatát zárt szabályzási kör alkalmazásával 

(szabályzó: UNICONT PMM-300) valósítottam meg, melynek mérési eredményét a 46.b ábra 

szemlélteti. A zárt szabályzási körben a kívánt alapjel (vizsgálati hőmérséklet) beállítása után 

5 perc várakozási idővel megmértem a fűtőtesten elhelyezkedő minta (OBJ7) ellenállását 

1mA-es munkapontban. Kezdetben az ellenállása 2,5 kΩ@1 mA volt, ám a melegítés okozta 

hőkezelés után felment 1,47 MΩ@1 μA-ra. A mérést 130 ºC-ig lehetett értékelhetően 

megvalósítani (46.b ábra), mert az ellenállás drasztikusan elkezdett növekedni és ingadozni. 
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Az ellenállás ingadozás azzal magyarázható, hogy az In olvadáspontja 157 ºC, a mérőáram 

okozta Joule-hő hozzáadódik a minta hőmérsékletéhez, amely már elegendő ahhoz, hogy 

megolvadjon a fémkontaktus. A hőmérsékletfüggési mérésből kitűnik, hogy a kikötött 

objektum hőmérsékleti együtthatója (αOBJ7=7,3·10-3 K-1) pozitív (46.b ábra), ami fémes 

jelleget mutat, azaz az In hőmérsékleti tényezőjéhez (αIn=5,2·10-3 K-1) közeli érték. A 

hőmérsékleti együtthatók értékeinek eltérését okozhatja az In nem kellő tisztasága, illetve 

nem csak In-ról beszélhetünk, hanem egy In-grafén/grafit-In komplex rendszerről. Ennek 

alapján egyértelmű, hogy a megvilágításkor fellépő ellenállásváltozás nem melegedési 

effektus. 

 

 

46. ábra: (a) OBJ7 minta a hőmérséklete a megvilágítás intenzitásának függvényében. (b) 
Hőmérsékletfüggés mérése kikötött grafén mintán (OBJ7). 

a 

b 
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Az ellenálláscsökkenés okának kiderítése érdekében merült fel a grafén-In határréteg 

mibenlétének kérdése. Megvizsgáltam az általam alkalmazott kontaktuskészítési módszernél 

az In felületén létrejövő oxidréteg vastagságát. Ehhez a méréshez az eddig használt 300 nm-es 

oxiddal borított Si lapkát használtam. Az In tüskét az In olvadékból nem az eddig alkalmazott 

tűvel húztam ki, hanem egy lapos csipesz hegyével, amellyel nagyobb térfogatú In kontaktust 

lehet létrehozni. Ezáltal egy lapos és 3-5 mm szélességű lapkát kaptam. Ezt a húzott In lapkát 

helyeztem a Si lapkára, amit most is az olvadási hőmérsékleten tartottam, mint a korábbi 

grafén minták készítésénél. Ezen a létrehozott fémfelületen még nem lehetséges 

ellipszometriai mérést végezni, mert a felület nem sík, mindenhol gömbölyded. Optikai 

mérésre alkalmas felületet úgy hoztam létre, hogy a hordozóra elhelyezett In olvadékot az 

elhelyezés pillanatában N2 gázzal a mintára merőlegesen egy rövid, jól irányzott 

„gázlövéssel” szétlapítottam. Ez a felület már kellően sík volt ellipszometriás vizsgálathoz. A 

mintakészítés után kb. 30 másodperccel megmértem a rétegszerkezetet ellipszométerrel, a 

mérési görbék illesztésénél a Si-SiO2-In-In2O3 modellt használtam. A továbbiakban a mintát 

levegőn a mintakészítési hőmérsékleten hőkezeltem 5, 10, 20 és 30 percig. A különböző 

hőkezelési időkre ellipszometriával meghatározott In2O3 rétegvastagságokat a 47. ábra 

mutatja. 
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47. ábra: (a) In2O3 réteg vastagságnövekedése a hőkezelési idő függvényében 160 ºC-on, ellipszometriás 
mérések alapján. (b) A lehetséges kontaktus sémák és megfelelő sávszerkezet, mikor a teljes 

kontaktusfelületet In oxid borítja, illetve mikor az In oxid megsérül és közvetlen kontaktus alakul ki a 
grafén és az In fém között. 

A mérési eredményeimre a logaritmikus növekedési modell alkalmaztam, amely alacsony 

hőmérsékleten végbemenő oxidáció esetén [189] használható. A mérés jól mutatja, hogy az 

olvadékból húzott In tüskére a szabad levegővel érintkezve (t=0 időpillanat) szinte azonnal 1 

nm vastag oxidréteg nő. Az oxidnövekedési folyamat az In felületén alacsony hőmérsékleten 

kezdetben gyors, de ahogy vastagszik az oxid, a folyamat diffúzió-dominálttá válva lelassul. 

Fél órán belül 3-4 nm-re növekszik az oxid a jelen körülmények esetén. Az összes kontaktus 

elhelyezése a grafén/grafit mintán kb. fél óra időt vesz igénybe. Amikor lehelyezem az In 

tüskét, már akkor egy vékony oxidréteggel kell számolni a frissen húzott tüske felületén. 

Lehelyezés közben ez az oxidréteg megsérülhet és lehetséges, hogy kialakul egy tiszta C-In 

kontakt felület. Ekkor beszélhetünk ohmos átmenetről. A már elhelyezett In tüskék a további 

tüskék elhelyezéséig fűtött állapotban vannak, így az oxidréteg tovább vastagodik, illetve a 

grafén-In érintkezési felületen is kialakulhat oxidréteg. A beinjektált töltéseknek a 3,6 eV-os 

barrieren kell keresztüljutniuk, ami az In2O3 miatt jött létre [190] a grafén-In határrétegen. 

a b 
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Az In2O3 vékonyrétegekről irodalmi adatok [191, 192] alapján tudjuk, hogy félvezető 

jellegűek. Ez összhangban van azzal a feltevésemmel, hogy a kikötött grafén/grafit minták 

nemlinearitása a kialakuló oxidréteg miatt jelentkezik. 

Összegfoglalás: 

Egyedi grafén és grafit objektumok In tüskés kontaktálása során a transzportmérési 

eredmények némelyike Schottky átmenetre jellemző nemlinearitást mutatott, míg a többi 

mérési eredmény a szakirodalomnak megfelelő néhány kΩ-os lineáris jelleggörbével volt 

jellemezhető. Ellipszometriai vizsgálat segítségével kísérletileg igazoltam, hogy a kontakálás 

körülményei között létrejöhet egy vékony, az In2O3 optikai tulajdonságait mutató réteg az 

indium felületén és a rétegvastagság növekedése adott hőmérsékleten az oxidnövekedésre 

jellemző dinamikát követ. Ennek alapján valószínűsíthető, hogy az indium/grafén 

határfelületen egy vékony, félvezető In2O3 réteg keletkezik, és ez okozza az I-V görbe 

nemlinearitását, valamint a megvilágítástól való függését. Az In2O3-ról tudjuk, hogy direkt 

átmenetű félvezető, megvilágítás hatására az ellenállása csökken [193, 194]. 
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4.2. Nagy felületű nanomintázat kialakítása grafénból elektronsugaras 
litográfia és termikus oxidáció kombinálásával 

A grafén, különleges tulajdonságai ellenére (lásd 2.2.1 fejezetben), közvetlenül nem 

alkalmas hagyományos aktív elektronikai eszközök készítésére, a nulla sávszélességből 

eredően a tranzisztort, amit készítenénk belőle, nem lehetne kikapcsolni [195].  

A 2.2.5 fejezetben már láthattuk, hogy a probléma egyik megoldását nanoszalagok 

jelentheti, illetve, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelnie a grafén nanoszalagnak, hogy 

a kívánt kiürített réteget létre lehessen hozni. Az elsődleges cél a minél keskenyebb grafén 

szalag létrehozása. A másik fontos szempont, hogy a szalag széle lehetőleg karosszék típusú 

legyen atomi pontossággal, azaz kövesse le a kristályrácsot, mert ez az optimális megfelelő 

csatornaszélesség eléréséhez. Egyik ígéretesebb módszer a grafén megmunkálásra a 

plazmamarás, amelynél viszont az élek nem követik a grafén kristálytani irányait, bár az így 

kialakított szalagok, objektumok alkalmasak az alapjelenségek (QHE, Klein alagutazás, stb.) 

vizsgálatára. 

A cikk-cakk élű nanoszalagokról széles körben ismert, hogy fémes vezetők, kevésbé 

ismert viszont, hogy ez a vezetés spinszelektív lehet, amint erről a 2.2.5 fejezetben írtam. A 

jövőbeli kvantumszámítógépek számára ígéretes, hogy ezen nanoszalagokból spinszelektív 

vezetésük folytán egyfajta „spin egyenirányítót” lehet készíteni. Direkt mintázat készítéssel 

(pl. plazmamarással) nem lehetséges szabályos éleket létrehozni, így azok közvetlenül nem 

alkalmasak spintronikai alkalmazásokhoz. Azonban létezik olyan eljárás, amellyel lehetséges 

a szabályos cikk-cakk élek kialakítása, a módszer inert környezetben végzett kristálytani irány 

szerint szelektív termikus oxidáción alapul [166]. Célul tűztem ki annak vizsgálatát, hogy az 

említett eljárás miként kombinálható össze elektronsugaras litográfiás (EBL) mintázással és 

alacsonyenergiás plazmamarással cikk-cakk élű grafén nanostruktúrák létrehozása érdekében. 

A plazmamarás által indukált hibahelyekből kiindulva nagyfelületű megmunkálást lehet 

végezni nanoelektronikai/spintronikai alkalmazásokhoz. Ezen eljárással a spintronika 

szempontjából aktív terület alakítható ki a grafénból (pl. spinszelektív szűrő), illetve a grafén 

struktúrálása/ méretre szabása is megvalósulhat, így pl. kontaktusfelületek létrehozása a 

makroszkopikus méretekhez. 

Vizsgálataim során arra kerestem a válaszokat, hogy  

• milyen körülmények között lehetséges a grafénban alacsonyenergiájú 

plazmamarással hibahelyeket létrehozni EBL-lel készített polimer maszkon 

keresztül, 
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• hogyan alkalmazható a szelektív termikus oxidáció EBL-lel mintázott grafén 

esetében cikk-cakk élű peremek létrehozására. 

A kísérletekben használt grafén mintákat Cr/Au markerrendszert tartalmazó 90 és 300 nm-

es vastagságú SiO2 rétegű, p+ Si szeleteken alakítottam ki, amelyekre mechanikus 

exfoliálással vittem fel a grafén pikkelyeket (lásd 3.1.1 fejezetben) és Renishaw 1000 MB 

Raman- mikroszkópot alkalmaztam a rétegszám meghatározásához. 

Mivel az a cél, hogy nagy felületen alakítsunk ki hibamentes mintázatot, a legnagyobb 

szemcseméretű grafitot érdemes kiválasztani. A magas hőmérsékleten (kb. 3600 ºC), nagy 

nyomáson hőkezeléssel előállított nagyorientáltságú pirolitikus grafit (HOPG) több forrásból, 

különböző minőségben beszerezhető. Kémiailag stabil szerkezet, levegőn kb. 500 ºC-on kezd 

oxidálódni, míg inert környezetben 2000- 3000 ºC-ig hevíthető. A szemcseméretet 

befolyásolja a szennyezőanyagok jelenléte, amelyek vakanciákat hoznak létre a kristályban. 

Kiinduló anyagként az In kontaktálásnál is használt ZYA HOPG-t alkalmaztam, de később 

egy jóval olcsóbb bányászott grafitot (NSG NatureGraphite GmbH, Madagaszkárról) is 

használtam, ebből a ZYA HOPG-vel megegyező minőségű és méretű grafén pikkelyeket 

lehetett létrehozni. 

Mint azt már láttuk a 2.2.5 fejezetben [166] (23. ábra), a mesterségesen keltett 

hibahelyekből kiindulva lehetséges a grafén „lyuk” kiszélesítése termikus oxidálással kis 

felületen, illetve megfelelő gázkörnyezet esetén szabályos cikk-cakk élek jöhetnek létre. Ezen 

módszer előnye, hogy teljesen tiszta eljárás, szennyezőanyagokat szándékosan nem viszünk 

be. Ennek a módszernek továbbfejlesztett változataként a hibahelyek keltésére nagy felület 

megmunkálására alkalmas technikát terveztem használni. Erre az EBL és valamilyen 

szárazmarási technika (pl. plazmamarás) a legkézenfekvőbb megoldás (48. ábra). 

 
48. ábra: Szabályos cikk-cakk élű mintázat kialakításának elvi vázlata Si/SiO2 hordozón lévő grafén EBL-

lel és plazmamarással keltett hibahelyeinek termikus oxidálásával. 
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A terv megvalósítása előtt meg kellett határozni, hogy EBL exponálás során milyen 

működési paramétereket alkalmazzak, hogy a lyukrendszert, ami a hiba helyéül szolgál 

később, a teljes PMMA keresztmetszetben leexponálja és kioldhatóvá tegye. PMMA esetében 

kb. 400 µC/cm2 az optimálisan szükséges területegységre eső dózis. Az EBL berendezést 35 

keV–ra gyorsított elektronnyalábbal használtam minden egyes exponálásnál, míg a sugáráram 

az alkalmazott PMMA réteg vastagságától és az exponálandó terület méretétől függően 

változott. Nagy kiterjedésű objektumok (pl. tappancsok, 1 µm-nél nagyobb vezetékek) 

exponálásnál nagyobb sugáráramot használtam (0,1- 1 nA), míg a kis területeknél (lyukak, 

200 nm-nél keskenyebb vezetékek) 3-10 pA-t. A sugár tartózkodási idejét (dwell time, tdw) a 

Quantum Elphy programban maximálisan 8 ms-ra lehetett állítani, ami azt eredményezte, 

hogy 10 pA-es áramhoz még elegendő, hogy leexponálja a kívánt lyukat. A 3 pA-es 

exponálásnál a tdw-t 2-3-szor nagyobbra kell állítani, amit úgy lehetett elérni, hogy egymás 

után 2-3-szor exponálta le a pont helyét. A dózistesztek előhívása után SEM és AFM 

vizsgálatokkal megmértem a létrehozott lyukak átmérőjét a PMMA felületén. 50-150 nm 

közötti értékeket kaptam, attól függően, mennyire sikerült az elektronsugár „kihegyezése”, 

vagyis a fókuszálás, asztigmatizmus és egyéb hibák korrigálása. Az exponált és előhívott 

lyukat fordított csonkakúp alakúak, így a legkisebb átmérő meghatározásához a mintát 5 nm 

vastag Cr, majd 80 nm vastag Au réteget leválasztottam az előhívott ablakokra. Lift-off 

(oldószeres reziszteltávolítás tipikusan fémezést követően) eljárás után a minta ismételt AFM 

mérésével megállapítottam, hogy minimum 0,05 pAs-os sugárdózis szükséges az objektumok 

(pontok) exponálásához (49. ábra). A legkisebb exponálható lyukhoz tartozó exponáló 

elektronsugár paramétereket a felületen megtapadó legkisebb fémszigetekből lehet ezután 

meghatározni. 

 
49. ábra: Lyuk-exponálási tesztminta AFM képe a fémezett Si/SiO2 felületen lift-off után. 
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4.2.1. Oxigén plazmamarás  

A következőkben megvizsgáltam a grafén oxigénplazmás marásának lehetőségét a 

Kísérleti részben bemutatott PlasmaPreen II plazmamaró alkalmazásával. Kiindulási tesztnek 

Si/SiO2 hordozóra ragasztószalag segítségével felvitt maszk nélküli, kisméretű, 4-5 µm-es 

átmérő körüli grafit/grafén mintákat használtam, hogy meghatározzam a grafit esetében 

szükséges marási beállításokat. 60 %-os névleges kimeneti magnetronteljesítménynél és kb. 

6,8 l/min (FR=2, FR- Flow Rate áramlási sebesség a műszeren) O2 gázáramlásnál 

tapasztaltam, hogy a grafén minták elmaródtak, illetve a vastagabb grafit minták is 

elvékonyodtak (50.a ábra).  

 
 

50. ábra: (a) Grafén minta O2 plazmamarás előtt és 40 sec marás után. (A kép erősen kontrasztosított a 
jobb láthatóság miatt.) (b) PMMA réteg fogyása O2 plazmamarás hatására (Pmikro=60%, FRO2= 2) Alfa-

steppel mérve. 

Ezen paraméterek mellett a PMMA fogyási sebességét is megmértem. (Célszerű úgy 

megválasztani a marási paramétereket, hogy a PMMA fogyási sebessége lehetőleg kisebb 

legyen a grafén elmarási sebességénél, mert a marás közben táguló maszkablak a mintázat 

kiszélesedését eredményezi.) Ehhez a kísérleteknél használt Si hordozókra felvitt 300 nm 

vastag PMMA réteget használtam (ez a tipikus vastagság litográfiánál), ezt lapos csipesszel 

több helyen megkarcoltam. Ezen karcok mentén mértem meg a kiindulási és plazmázás utáni 

rétegvastagságot AlfaStep vastagságmérővel. A PMMA réteg fogyásának görbéjét az idő 

függvényében az 50.b ábra ábrázolja. A PMMA marási sebességét az illesztési görbe 

meredekségéből lehet származtatni, ez kb. 2,1 nm/s- nak adódott. 

Ezután a kiválasztott grafén objektumok maszkolása után az előzőkben ismertetett 

paraméterekkel megpróbáltam elmarni a grafit részeket, ahol a maszk nem takarta, de érdekes 

a b 
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módon a grafén felületek belső részében semmi nyoma nem volt marásnak, csak a szélek felől 

fogytak a grafén szemcsék. Vagyis azt tapasztaltam, hogy az oxigénionok a hibátlan grafén 

síkjában nem tudják megbontani a szénatomok kötéseit és reakcióba lépni, ellenben a szélek 

mentén a „lógó” kötéseken keresztül oxidálódnak a szénatomok és a grafén szépen lassan 

elmaródik, amíg a maszkréteg engedi. Tehát a plazmamarás csak hibáknál hatásos, így 

indokolt ezek létrehozása a kívánt helyeken. 

4.2.2. Argon-oxigén plazmamarás  

A következőkben a tiszta oxigént lecseréltem argon és oxigén keverékére, mert az 

alacsony energiájú Ar+ ionok képesek lokális hibahelyet kelteni [196], ezekből kiindulva az 

oxigénplazma képes lehet eloxidálni a grafént. Számos kísérleti próbálkozás után 

meghatároztam, hogy Ar:O2 = 8:1 gázelegy arány mellett, 30%-os magnetron kimeneti 

teljesítménynél a grafén lapkákat elfogadható sebességgel lehet marni. Ekkor a grafén teljes 

elmarásához 20-30 másodperc elegendő (51.a ábra). A képen látható, hogy a grafén részek 

eltűntek, a többrétegű grafit részek viszont még folytonosak. A következő lépésben 

megvizsgáltam a PMMA fogyási/marási sebességét ezen beállítások mellett, az eredményt az 

51.b ábra mutatja. A diagramból leolvasható, hogy a PMMA fogyási sebessége kb. 1,1 nm/s. 

 
 

 

51. ábra: (a) Grafén minta Ar/O plazmamarás előtt és 30 sec marás után. (A kép erősen 
kontrasztosított a jobb láthatóság miatt.) (b) PMMA réteg fogyása Ar/O plazmamarás hatására 

(Pmikro=30%, FRAr= 4 és FRO= 0,5) Alfa-steppel mérve. 

Az Ar/O plazmamarási eredmények sokkal kecsegtetőbbek a tiszta O plazmához képest, 

abból a szempontból is, hogy a PMMA réteg fogyási sebessége közel felére csökkent. Emiatt 
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azt várjuk, hogy a litografált lyukak marás alatti kiszélesedése is jelentősen csökken, emiatt a 

tervezett lyukak rácstávolságát csökkenteni lehet. 

A következőkben maszkolt grafén mintákat martam el Ar/O plazmával. Az ebben a 

kísérletben használt grafén pikkelyt GR1 mintának nevezem. A mintára a fentiekkel azonos 

módon PMMA réteget vittem, ebbe EBL-lel egy négyzet- és egy háromszögrácsban 

elhelyezett pontrendszert exponáltam. A négyzetrácsnál kétszeres dózist állítottam, amit úgy 

lehetett kivitelezni, hogy a tervezett pontobjektumokat kétszer exponáltam le, így nagyobb 

átmérőjű lyukat kaptam a PMMA-ban. Háromszögrács esetében egyszeres dózist 

alkalmaztam. Ezenkívül a maszkmintázat kialakításánál „tesztablakokat” (nagy felületű, 

egyenletesen exponált részeket) is elhelyeztem, amelyeken keresztül optikai mikroszkóppal 

ellenőrizni lehet a marás sikerességét még a maszk teljes leoldása előtt. A rácsban 

elhelyezkedő pontok túl kicsik, nem lehet őket optikai mikroszkóppal elkülöníteni. Konkrétan 

két téglalap alakú objektumot helyeztem el, az egyiket a grafén közepére a széleitől távol, 

ennek mérete 1x2 µm volt, valamint egy másik, 3x4 µm méretű téglalapot a GR1 pikkely 

szélére illeszkedve, az 52.a ábra szerint. A teljes kísérleti folyamat négy lépését az 52.b ábra 

szemlélteti: 1. kiindulási fázis (grafén keresés után); 2. PMMA-val bevont, leexponált és 

előhívott állapot; 3. Ar/O plazmamarás utáni állapot, de még PMMA maszkkal; 4. PMMA 

maszk leoldása után. 

 
 

 

52. ábra: (a) Ar/O gázelegyes plazmamarásnál használt maszk terve rácsparaméterekkel és (b) 
alkalmazása konkrét grafén mintán (GR1) a kezdeti lépéstől a plazma utáni maszk eltávolításáig. 

(Az optikai kép erősen kontrasztosítva van a jobb láthatóság érdekében.) 

Plazmamarás után a tesztablak színe határozottan megváltozott és a lyukrendszerek is 

szépen előtűntek. A PMMA maszk leoldása után ismét egy nem várt jelenséget lehetett 

megfigyelni: a kontrollablakokban a korábban grafén által borított részen a minta nem az 

oxidra jellemző színt mutatta az optikai képeken. A GR1 mintáról készített AFM képekből 

kitűnik, hogy ahol a grafénnak el kellett volna oxidálódnia, inkább néhány nanométeres 

a b 



78 
 

magasságú kiemelkedések keletkeztek (53. ábra), illetve a háromszögrácsban elrendezett 

szimpla pontok helyei egyáltalán nem lettek kioxidálva, de még a többihez hasonló nyomok 

sem maradtak. Ez azt valószínűsíti, hogy a szimpla egyszeres dózisú pontok átmérője nem 

elegendő, hogy a reaktív gáz szabadon hozzáférjen a felülethez és eloxidálja. 

 
53. ábra: GR1 minta esetében a PMMA réteg leoldása után készült AFM kép.  

A kiemelkedések megjelenésének magyarázata lehet, hogy az oxigénnel létrejövő reakció 

mellet az Ar+ ionok a PMMA réteget porlasztják és kémiailag módosítják. A kiporlasztott, 

módosított PMMA nem volt képes teljes mértékben eltávozni a mintakamrából, így 

visszarakódott és egy nehezen oldódó réteget hozott létre. Hogy a grafénban keletkezett-e 

bárminemű változás, azt csak a lerakódott réteg eltávolításával lehet ellenőrizni. Vegyi úton 

sem acetonnal, sem más szokásos oldószerekkel nem sikerült leoldani a kiemelkedő részeket, 

így termikus tisztítást alkalmaztam. Ez a grafén mintáknál jól ismert eljárás, mikor a grafén 

mintát kvarccsőben kb. 300 ºC-ra melegítve és 1 órán át hőn tartva a felületről a szerves 

oldószereket és ragasztómaradványokat eloxidáljuk. A tisztítás során elsődlegesen inert 

atmoszférát (Ar gáz, kb. 500 ml/min) szoktak használni, de „makacs” szennyeződéseknél a 

levegő is szükséges lehet, bár a grafén sérülékenyebb a levegőben lévő oxigén miatt. Ar 

környezetben végzett termikus tisztítás eredményét láthatjuk az 54. ábrán, ahol jól látható, 

hogy az amorf anyag eltűnt és az alatta lévő grafén is. 

 
54. ábra: O2+ Ar plazmával kezelt GR1-s minta képei termikus tisztítások után. 

(1 órát Ar környezetben, majd 1 órát szabad levegőn történő hőkezelés 300 ºC-on.) 
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A lyukak, illetve objektumok peremén további, valószínűleg a PMMA-ból származó 

szennyeződés a plazmakezelés hatására még inkább átalakult és a grafén felületre kötődött 

anyag ott maradt. A 300 ºC-os hőkezelést elvégeztem szabad levegőn is (a kvarccső két végét 

szabadon hagyva), de nem változott semmi az előzőhöz képest, a peremeken a lerakódás nem 

tűnt el (54. ábra jobb oldali képe). 

Az előző kísérletből látható, hogy az O2+ Ar plazmával kezelt grafén mintáról sikerült a 

kívánt helyekről a grafént kimarni, ám az eljárás során a kiszabott grafén alakzatok peremére 

a PMMA-ból visszamaradt anyag nanoméretű szemcséi rakódtak ki, ez az irányfüggő 

termikus oxidációt gátolja. 

4.2.3. 30 keV energiájú Ar+ bombázással elősegített Ar/O plazmamarás 

A folyamat optimalizálása céljából a következő mintán az előzőhöz hasonló lépésekkel 

lyukrendszert exponáltam a PMMA maszkba, de az Ar+ O2 plazmakezelés előtt a mintát Ar+ 

ionokkal (30 keV és 1015 ion/cm2) besugároztam, hogy a lokális hibahely-koncentrációt 

növelve elősegítse a grafén marását. A kísérletek előtt megvizsgáltam TRIM szimuláció 

segítségével, hogy a fenti paraméterekkel rendelkező Ar+ ionoknak milyen hatásai lehetnek a 

maszkként alkalmazott PMMA-ban, illetve a SiO2 hordozóban. Grafén esetében nincs értelme 

külön vizsgálatnak, mert az egy atom vastag rétegen az Ar+ ion vagy áthalad, vagy kiüt onnan 

néhány szénatomot. A TRIM szimulációban (55. ábra) PMMA és SiO2 esetében 300-300 nm 

rétegvastagságokat alkalmaztam, ez megfelel a valóságos vastagságoknak. 

  
55. ábra: TRIM Ar+ (30 keV) ionbecsapódási szimuláció mélységi profilja 300 nm vastag (a) 

PMMA és (b) SiO2 rétegek esetén. 

PMMA esetében egyértelműen látszik, hogy a 300 nm-es réteg elegendő védelmet jelent 

az Ar+ ionok besugárzásával szemben. SiO2 réteg esetében az Ar+ ionok behatolási mélysége 

80-85 nm, ami azt jelenti, hogy 300 nm-es vastagság esetén nincs probléma, de 90 nm-es 

vastagságú oxid esetleg elveszítheti jó szigetelési tulajdonságát. Esetünkben a besugárzott 
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helyen nem lesz vezető felület, de összetettebb szerkezeteknél ezt figyelembe kell venni. A 

fenti szimulációs eredményből feltételezhetjük, hogy 30 keV-es Ar+ ionos besugárzás az 

eddig alkalmazott szerkezetben nem okoz funkcionális hibát. 

A szimuláció eredményeiből kiindulva két újabb mintán (GR2 és GR3) az előzőkhöz 

hasonlóan tesztablakokkal és lyukrendszerekkel (300 nm-es rácsállandójú háromszög- és 

négyzetráccsal) ellátott maszkot hoztam létre, ez az 56. ábrán látható. A leexponálandó lyukak 

átmérőjét a pontok ismételt exponálásával lehet növelni, így a maszkban szimpla egyszeres 

dózistól háromszoros dózisig alkalmaztam a pontokat háromszög- és négyzetrácsban. A 

minták a maszk előhívását követő 30 keV-es Ar+ ionos besugárzás után 20 másodperces 

plazmamarásnak voltak kitéve. 

 
56. ábra: Optikai és AFM képek két grafén (felső – GR2) és grafén/grafit (alsó – GR3) minta 
készítési fázisairól. A középső ábrák tartalmazzák az előhívást követő, maszkkal kialakított 
rácsrendszer típusát, aminek rácsállandója 300 nm minden esetben. A Raman mérés a GR2 

mintán készült. 

Az AFM képeken látszik, hogy a kívánt célt sikerült elérni, a grafén eltávolítása sikerült a 

lyukrendszereknek és a tesztablakoknak megfelelően. Plazmamarást követően a PMMA 

leoldása után a felületen homogén módon mindenütt megtalálható volt a vegyszeres 

kezelésből visszamaradt szennyeződés, de ezt ebben az esetben termikus tisztítással Ar 

környezetben szépen el lehetett távolítani. A fő különbség az előző, Ar+ besugárzás nélküli 

módszerhez képest, hogy nincs visszaporlódás miatti kontamináció és a lyukak peremén nincs 

kiülve a visszamaradt szennyeződés. A Raman kép is a grafénra jellemző csúcsokat 

tartalmaza, más szennyződésre (pl. amorf szén) utaló elváltozás nincs. 
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4.2.4. Mesterséges hibahelyek termikus oxidálása 

A termikus oxidációs eljáráshoz a következő gázrendszert alkalmaztam (57.a ábra). A 

kimeneti gáznyíláshoz egy kénsavas buborékoltató volt elhelyezve, mert a kénsav parciális 

nyomása kicsi (<0,013 Pa) és az oxidációs gázteret kevésbé szennyezi. A vizes buborékoltató 

a kénsav megkötésére szolgál, védve a környezetet a kénsavgőztől. A hőkezelés normál 

laboratóriumi körülmények között volt kivitelezve. Az oxidációs folyamat nagyon érzékeny 

mindennemű szennyeződésre, így minden egyes kísérlet előtt a teljes gázrendszert alaposan 

meg kellet tisztítani, a kvarccsövet HF-es marással, a csatlakozókat etanollal. A termikus 

oxidációs reakciók során az Ar gáz folyási sebessége kb. 1070 ml/perc volt, az alkalmazott 

hőprofilt az 57.b ábra szemlélteti. A kályha hőmérsékletét szobahőmérsékletről indulva kb. 10 

ºC/perc sebességgel fűtöttem fel 300 ºC-ra, majd 1,5 órán át hőn tartottam előzetes tisztítás 

céljából. Utána kb. 14 ºC/perc sebességgel felfűtöttem 720 ºC-ra ezen a hőmérsékleten történt 

az oxidáció kívánt ideig. Az oxidációs reakció ebben a szakaszban megy végbe, ezt az 

időtartamot a következőkben termikus marási időnek nevezem. Ebben a fázisban a SiO2 

rétegből származó O2 oxidálja a grafént [166]. Végül a fűtés kikapcsolásával visszahűlt a 

fűtött tér szobahőmérsékletre folyamatos gázáramlás mellett.  

 

 

 
57. ábra: (a) Termikus oxidációnál alkalmazott elrendezés. 1. Ar palack reduktorral, 2. elzárócsap, 3. 

átfolyásos hozammérő, 4. kvarccső, 5. elektromos kemence, 6. kénsavas buborékoltató és 7. vizes 
buborékoltató. (b) A termikus oxidációs folyamat általános hőprofil sémája. 

A következő kísérletben azt vizsgáltam meg, hogy a EBL technológia során alkalmazott 

vegyszerek (PMMA, oldószerek) miként befolyásolhatják a termikus oxidáció folyamatát. Az 

első oxidációs kísérleteknél a GR4 tesztmintát használtam. A mintát a termikus oxidálás előtt 

PMMA-val bevontam, azt leoldottam (mint egy normál EBL folyamat esetén) és termikusan 

tisztítottam egy órán át szobalevegőn. Ezzel a szennyeződések szempontjából az éles, EBL-lel 

és plazmamarással megmunkált minták létrehozásához hasonló technológiai helyzetet részben 

szimuláltam. A termikus marási idő 1 óra volt, ez elegendő volt a grafén részleges 
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eloxidálására a kezdeti szemcsehatároktól, mint természetes hibahelyektől indulva. Egy 

grafén közt a kiindulási állapotnál két helyen megmérve a szélesség A= 220,01 nm és B= 

190,93 nm volt. Az elmart anyagmennyiség a vártnak (10-20 nm/óra [166]) megfelelő volt, 

mert oxidálás után A’= 247,67 nm és B’= 214,77 nm lett, ami átlagosan 25,7 nm-es 

szélességnövekedést jelent. Az oldalirányú marási sebesség kb. 13 nm/óra (58.a ábra), ami jó 

egyezést mutat a szakirodalommal. 

 

 

58. ábra: (a) Termikus oxidációhoz használt rendszert tesztelése során kimart szemcsehatár a GR4-es 
mintán. (b) A GR1 minta termikus oxidáció után. 

A GR1 esetében is jelentős visszamaradt szennyeződés volt látható tisztítás után és 

termikus oxidációt követően is (58.b ábra). A szennyeződés a lyukak peremén változatlanul 

ott maradt 1,5 órás termikus marási idő esetén is és nem volt tapasztalható semmiféle 

termikus oxidációval előidézett növekedés. Ennek magyarázata az lehet, hogy a lyukak 

peremére kiült szennyeződés gátolja az oxidáció elindulását és a grafén megmaradt eredeti 

formájában. 

A következő kísérletben a GR2-vel párhuzamosan a GR4 tesztmintát is a kvarccsőbe 

helyezve hőkezeltem, 2 órás termikus marási idővel. A GR4 tesztminta esetében a 

szemcsehatár mentén előzőleg kimart 200 nm-es sáv további kb. 20 nm-rel szélesedett, jó 

egyezésben az irodalmi adatokkal [166]. A GR2 minta is megmaradt az oxidációt követően és 

az AFM képekből jól kivehetően (59.a ábra a termikus tisztítást követően és 59.b ábra a 

termikus oxidáció után), a lyukak teljesen megtisztultak és megnőtt a méretük. 
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. 

59. ábra: (a) GR2 minta termikus tisztítás utáni AFM képe. (b) GR2 minta AFM felvétele termikus 
oxidáció után. A színes körrel jelölt területek azonos részeket jelölnek. 

Az 59.b ábrán sárgával berajzoltam a grafén szemcse bal oldali két élével párhuzamosan 

futó, egymással 120º-os szöget bezáró vonalakat. A gyakorlati tapasztalatok szerint a 

mechanikai exfoliálásnál a grafén pikkely hasadási élei gyakran egybeesnek kisindexű 

kristálytani irányokkal (a grafén pikkely hajlamos a cikk-cakk kristálytani irány mentén 

elszakadni [197]). Ennek figyelembevételével a fehér vonalak egy lehetséges kristálytani 

irányítottságot reprezentálnak a GR2 mintán. Feltételezésem szerint az élek termikus oxidáció 

hatására kialakuló egyenesedése (kristálytani irányoknak megfelelő élek kialakulása) 

várhatóan ezen fehér vonalakkal párhuzamosan történik. Ha az 59. ábrán nagyobb 

nagyításban megvizsgáljuk a szaggatott körökkel jelzett lyukakat, látható, hogy a termikus 

oxidációt követően az ovális lyukperem elkezd szögletesedni. A GR2 minta ismételt 2 órás 

termikus oxidációja után a szögletesedés még jobban kirajzolódik (60. ábra). 

 
60. ábra: Az 59. ábrán szaggatott körrel jelölt lyukak nagyított képei az egymást követő oxidációs lépések 

után. A fehér vonalak jelzik a fentebbi ábra szerinti feltételezett kristálytani irányokat. 

A lyukak pereme részlegesen igazodik az ábrán fehér vonalakkal jelölt feltételezett 

kristálytani irányokhoz. 

A várt, kristálytani irányokhoz igazodó szabályos él kialakulásától való eltérésnek 

többféle oka lehet: 
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• az Ar+ ionos besugárzás hatására a termikus marási reakciónál elsődleges 

oxigénforrásként szolgáló SiO2 réteg a hordozón „felkeveredett”, azaz a jó minőségű 

termikus oxid kémiailag módosult; 

• a lyukak peremére kiült szennyeződések eloszlása inhomogén, a szennyezett területen 

a marási sebesség jóval elmarad a tisztább területekétől, mivel először a szennyeződés 

maródik; 

• a lyukak alakja ovális volt, ami az elektronsugár pontatlan beállításának 

következménye. 

A fenti felvetések tisztázása érdekében egy újabb grafén mintát (GR5) készítettem, ezen 

első lépésként véletlenszerűen hibahelyeket hoztam létre AFM tűvel. Ezután 2 óra hosszú 

termikus oxidációs folyamat következett. Ezeknek a hibahelyeknek a peremei 

szennyeződésmentesek, így várható volt, hogy a cikk-cakk élek irányítottsága (61. ábrán fehér 

vonallal jelölve) jobban kirajzolódik. Az AFM képeken jól látszik, hogy az indentációval 

készített lyuk (hibahely) profilja nem szabályos, alakja függ az AFM tű (lásd 27.b ábrán) 

profiljától és az indentáció során lezajló elmozdulástól. A lyuk az oxidációs folyamat során 

mégis elkezdett nem-szabályos hatszög szerint növekedni, ezzel azt tudtam bebizonyítani, 

hogy a termikus oxidációs reakció [166] lefolyását az EBL-lel, ionbesugárzással és plazmával 

kezelt minta minősége befolyásolja. 

 
61. ábra: A GR5-s mintán AFM indentációval létrehozott hibahely termikus marást 

követően. A jobb oldali ábrán a szaggatott vonal jelöli a kiszélesedett grafénlyuk 
peremét, ami a szakirodalom szerint cikk-cakk élnek megfelelő. A fehér vonalak a 

feltételezett cikk-cakk irányokat jelölik a kialakult szabályos élek alapján. 

Annak eldöntésére, hogy a mechanikai hibahely keltése AFM tűvel, illetve az általam 

javasolt technológai eljárás (EBL, besugárzás és plazma) hibahelykeltése között van-e 

bárminemű különbség a kristálymarás folyamán, a következő kísérletet végeztem el. A GR1 

mintán végzett kísérlettel megegyező körülmények között mesterséges hibahelyeket hoztam 

létre EBL-lel a Raman spektroszkópiával is azonosított grafén (62.a ábra bal felső sarka) 
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mintán (GR5), amelyen a kontroll kísérletet végeztem az AFM hibahely kioxidálása során. 

Három kontrollablakot és egy 1µm-es rácsállandójú háromszögrácsot alkotó vegyes 

pontrendszert alakítottam ki. A vegyes pontrendszer itt azt jelenti, hogy soronként felváltva 

dupla, illetve szimpla dózisú pontokat exponáltam, ekkor végeredményben a leképzett lyukak 

mérete különböző lesz. A plazmamarás ebben az esetben Ar/O gázkeverékkel történt, mint a 

GR1 minta esetében, de a GR1 minta esetéből okulva a gázkeverékkel történt plazmázás után 

egy tiszta O2-es plazmázást (FRO2=2 és 60%-s teljesítménybecsatolás) is beiktattam, hogy a 

visszaporlódott szennyeződéseket elmarjam. A plazmamarást követő optikai mikroszkópos 

ellenőrzésnél a kontrollablakokban nem volt tapasztalható változás, a grafént tartalmazó rész 

megmaradt, de a PMMA réteg leoldása után készített AFM képek lyukak helyett megint csak 

kimagasló pontokat mutattak (62.a ábra). Ezek a kimagasló pontok most már csak néhány 

tized nm magasak voltak. A GR5 minta szennyeződések tekintetében sokkal „tisztább” volt, 

mint a GR1, ahogy az az AFM képen (62.a ábra jobb alsó sarka) is látható. 
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62. ábra: (a) GR5 minta preparálási lépései: 1. kiinduló grafén pikkely AFM képe és Raman-spektruma, 
2. PMMA-val makszolt minta plazamarás után, a lyukrendszer és a kontrollablakok (optikai kép), 3. a 

PMMA réteg leoldását követően készített kisebb nagyítású AFM kép, 4. a 3. képen négyzettel jelölt részről 
felvett nagyobb nagyítású AFM kép. (b) Ar/O plazmával és utána O2 plazmával kezelt GR5 minta AFM 

képe Ar környezetben végzett termikus tisztítás után. 

A GR5 minta 1 órás levegőn történő termikus tiszítása után az előzőleg visszamaradt réteg 

is eltűnt (62.b ábra) és ezzel a tervezett struktúra kialakítása sikerült. A továbbiakban 

indentációval ismételten hibahelyeket hoztam létre a grafén pikkely átellenes sarkában, 

egyfajta kontrollnak. A termikus marás összesen 4 óra volt. A GR5 mintán ismételten 

hibahelyeket készítettem mechanikailag AFM-mel. Így összehasonlítható a vegyszermentes 

állapotban végzett marás (legelső művelet GR5-ön) eredménye a vegyszerekkel kezelt állapot 

utánival (EBL, plazmamarás, stb.). A mintán így három különböző hibahely (indentáció 

AFM-mel [vegyszermentes], EBL és plazmamarás és ismételt indentáció AFM-mel 

a 

b 



87 
 

[szennyezett]) volt létrehozva, ezeket 2 órás hőkezeléssel tisztítottam, majd ezt még kétszer 2 

órás oxidáció követte. Az egyes lépések után készült AFM képeket a 63. ábra mutatja be. 

A 63. ábrán látható, hogy az élek többsége elkezdett a feltételezett cikk-cakk irányban 

növekedni. Átlagosan ±10º -os, de maximum ±25º -os eltérést mutatnak azok az élek, 

amelyek nem a feltételezett iránynak megfelelően nőttek. A kapott eredményeket 

összevetettem a tiszta grafénon végzett hasonló kísérlettel (61. ábra), ahol az élek közel 

szabályosan, egymással 120 º-ot bezárva nőttek a hibahelyből kiindulva. A PMMA-val bevont 

és leoldott minta hibahelyei esetében a szabályosság sok, de nem minden oldal esetén 

figyelhető meg. Ez azt mutatja, hogy a gázrendszerben és a mintán valószínűleg még mindig 

jelen vannak szennyeződések, amelyek akadályozzák a szabályos növekedést. Ez fokozottan 

érvényes a plazmával lyuggatott területre, ahol az éleknek feltételezett cikk-cakk 

irányítottsággal való egybeesése az indentált részhez képest alacsonyabb. 

 
63. ábra: A GR5 mintán létrehozott indentált és plazmamart lyukak kiindulási képei (fent), illetve 

termikus oxidációt követően a szögletesedés megjelenése (középen és lent). A piros vonal a 61. ábráról 
származó feltételezett cikk-cakk irányítottságot jelöli, míg a fehér vonalak a szem vezetésére vannak 

berajzolva. 

Összefoglalás: 

Spintronikai alkalmazások céljára potenciálisan alkalmazható, grafén nagy felületén nagy 

sűrűségben cikk-cakk élek kialakítására alkalmas, elektronsugaras litográfia és 
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alacsonyenergiás plazmamarás kombinációján alapuló struktúrálási eljárást dolgoztam ki. A 

grafén pikkelyen a kívánt szerkezet szerinti mintázatot megformáltam EBL-lel és kimartam 

plazmával, különböző körülmények között. Az alkalmazott eljárások és eredményük 

sematikus képe a 64. ábrán látható, illetve az eljárások során készített minták adatait a 6. 

táblázatban foglaltam össze. 

6. táblázat: A mintákon végzett főbbbeavatkozások listája 

Struktúrált hibahelykeltés 
Minta 

megnevezése 
Elektronsugaras 

litográfia 
30keVAr+ 

besugárzás 
Plazmamarás 

AFM-es 
hibahelykeltés 

GR1 + - argon -oxigén - 

GR2 + + argon -oxigén - 

GR3 + + argon -oxigén - 

GR4 „szimulálva” - - - 

GR5 + - 
argon- oxigén 

és oxigén 
+ 

Tiszta oxigén plazma esetében a grafént csak a szélekből kiindulva lehetett részlegesen 

elmarni, mert az oxigénionoknak feltehetően nincs akkora energiája, hogy a szénatomokat 

kiüsse a szabályos rácsból. Ar/O plazmás kezelés esetében a grafén marása megtörténik, 

mivel feltehetően elegendő hibahely keletkezik, viszont a marás folyamán az elmart szén és a 

kémiailag módosult PMMA keveredik, illetve visszaporlódik a felületre, egy nem oldódó 

réteget képezve. Ezt utólagos hőkezeléssel nagyrészt el lehet távolítani, de a lyukak peremén 

további lerakódások maradnak. A harmadik eljárásnál 30 keV-es energiájú Ar+ ionos 

besugárzást alkalmazva a Ar/O plazmamarás előtt a teljes marási folyamat felgyorsul és nem 

maradnak lerakódások. Plazmamarás után a létrejött élek szabálytalan alakúak. Az így 

létrehozott hibahelyek kiindulási pontként alkalmazhatók a termikus oxidáció során. Az 

eljárásban inert (argon) atmoszférában végzett hőkezelés során a mesterségesen létrehozott 

hibahelyekből (pl. lyukak) kiinduló, irányszelekív oxidációs reakció zajlik le, amelynek 

hatására ideális esetben cikk-cakk élű hatszöges lyukak jönnek létre. A technológiák 

eredményességét jelentősen befolyásolja a rendszer tisztasága. A szennyeződések jelenléte 

rontja a reakció szelektivitását, ezért ilyenkor nagyobb valószínűséggel alakulnak ki 

szabálytalan élek. 



89 
 

 

 

 
64. ábra: Alkalmazott plazmamarási módszerek: (a) O2 plazmamarás, (b) Ar+ O2 plazmamarás és (c) Ar+ 

ionos besugárzás és utána Ar+ O2 plazmamarás. 

a b c 
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4.3. CNT alapú kémiai érzékelők működési mechanizmusának vizsgálata 

A CNT-k napjainkra, felfedezésük után majd 25 évvel számos területen felhasználásra 

kerültek, ezen belül az aktív elektronikai alkalmazások listáját a 2.2.3. fejezetben láthattuk. 

Ezek egyik ága a szenzorikai alkalmazások szintén erőteljesen kutatott területe. Munkám 

egyik része ehhez, a CNT-ken alapuló kémiai érzékelés témájához kapcsolódott.  

A kémiai szenzorok fejlesztésénél alapvető cél, hogy ezen érzékelők legyenek még 

szelektívebbek, érzékenyebbek, olcsóbbak és minél szélesebb anyagpaletta érzékelésére 

legyenek képesek. A CNT-t számos kimagasló tulajdonsága alkalmassá teszi nagyon 

hatékony érzékelők kialakítására. Számos típusú CNT alapú kémiai érzékelőt alakítottak már 

ki, ezek közül néhányat a 2.2.4. fejezetben ismertettem. Megfigyelhető, hogy a kialakított 

érzékelőrendszerek vizsgálatával foglalkozó publikációkban a hangsúly egy adott fajta 

konfiguráció érzékelési hatékonyság szempontjából történő jellemzésén van, az érzékelés 

mechanizmusának tisztázása nem kielégítő. Elméleti szimulációs eredmények is szép 

számmal léteznek, de ezen modellrendszerekben a valóságostól eltérő környezetet 

feltételeznek és egy-egy szűk problémára koncentrálnak.  

Jelen fejezetben különböző típusú CNT-ből felépített érzékelőket vizsgáltam. Az 

összehasonlíthatóság érdekében azonos CNT-ket használtam különböző kialakítású (egyedi és 

hálózatos) kémiai érzékelők készítésére, és vizsgáltam a viselkedésüket öt különböző gőz 

hatására. A mérési környezet és a vizsgálat során alkalmazott kondíciók azonosak voltak. 

Vizsgálataim során arra kerestem a választ, hogy 

• milyen különbségeket mutat az azonos kiindulási anyagból készített hálózatos és 

egyedi kémiai érzékelő, 

• mi lehet a működési mechanizmusa az érzékelésnek. 

A kísérletek során két különböző CNT-t alkalmaztam, ezek a már az előzőkben bemutatott 

(lásd 2.2.3 fejezet) ívkisüléssel készült, -COOH-funkcionalizált köteges SWCNT-k és a CVD 

módszerrel készült többfalú CNT-k voltak. 

Az érzékelő készítésekor kétfajta elrendezésű struktúrát hoztam létre, a „hálózatos” és az 

egyedi kialakításút. A „hálózatos” (szűrt) minták esetében az etanol-CNT sűrű szuszpenziót 

polikarbonát szűrőn (Nuclepore, 400 nm-es lyukméret) szűrtem át. A CNT-k a porózus 

polikarbonát hordozón fennakadnak és egy makroszkopikusan homogén réteget, de 

mikrométeres skálán véletlenszerű, felületre lapuló hálózatot alkotnak a szűrőbetét tartó 

lyukai felett. Így kb. 1,5 mm átmérőjű korongok jönnek létre [97]. Az elektromos kikötéshez 

fémmaszkon keresztül a korongok két átellenes oldalán, azokat részben fedő 300 nm vastag 
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aranyfelületeket választottam le, így a két elektróda között kb. 1mm2 aktív felület maradt 

vissza (65.a ábra) szabadon. A leszűrt foltok egyenként közelítőleg 0,6µg/mm2 mennyiségű 

CNT-t tartalmaztak. 

  
65. ábra: (a) "Hálózatos " CNT-ből készített érzékelő vázlata és (b) kontaktált egyedi CNT AFM felvétele. 

Az egyedi CNT minta készítésénél, egyedileg azonosítható markerek rendszerével (a 

későbbi helymeghatározáshoz kialakított egyedi azonosítóval rendelkező keresztek, melyek 

20x20 µm-es rácsot alkotnak a hordozó felületén) és 200x200 µm-es kontaktálási felületekkel 

ellátott Si/SiO2 felületre cseppentéssel vittem fel a CNT szuszpenciót. Ez a szuszpenció jóval 

kisebb koncentrációban tartalmazott CNT-t (kb. 10 pg/ml), mint a hálózatos érzékelőnél. A 

koncentrációt úgy állítottam be, hogy a hordozó 400 μm2–os felületén egy-két egyedi CNT 

legyen, ami az elektromos kontaktusok kialakításához ideális. A szuszpenziót spin-coaterre 

helyezett, 3000 rpm-mel forgatott hordozóra cseppentettem. Az alkohol elpárolgása után a 

kontaktáláshoz potenciálisan alkalmas egyedi CNT-k keresését kopogtató AFM-mel 

végeztem. Erre a célra nem alkalmas a pásztázó elektronmikroszkóp (SEM), mert a járulékos 

kontamináció jelentősen befolyásolhatja a vezetési/érzékelési mechanizmust, mint azt már 

láttuk az előző fejezetben a grafén esetében. Térképezés után a szeletet 300 nm-es PMMA 

réteggel vontam be, majd elektronsugaras litográfiával (EBL) a kiválasztott CNT-ket és a 

mintán előre definiált tappancsokat összekötő vezetékek (0.8-15 µm széles) maszkját 

leexponáltam. A leexponált terület előhívása után 15, illetve 35 nm vastag Cr és Au réteg 

leválasztása következett. Végezetül a lift-off eljárással a fölösleges fémrészeket eltávolítva 

elkészült a kontaktált egyedi CNT érzékelő (65.b ábra). 

Az elkészült CNT érzékelőket folyamatos transzportmérés mellett különböző oldószerek 

átáramló gőzének tettem ki. A mérési elrendezést a 66.a ábra mutatja be. 

a b 
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66. ábra: (a) CNT gáz/gőzérzékelő mérésének elrendezési vázlata, amely a következőkből tevődik össze: 1. 

gáztartály, 2. elzárócsap, 3. átfolyásszabályzó, 4. útválasztó szelep, 5. buborékoltató a vizsgálandó 
folyadékkal, 6. fojtószelep, 7. visszacsapó szelep, 8. tűs mérőpad és 9. Keithley 2400 alapú mérésrögzítő 

rendszer. (b) A mérési ciklus időbeli lefolyásának vázlata. 

A mérések menete a minta készítésétől és CNT típusától függetlenül minden alkalmazott 

gőz esetén azonos volt. A nagytisztaságú N2 palack és reduktor egy elzáró szelepen át a 

rotaméterhez, ezután egy útválasztó szelephez csatlakozott. Az átfolyásmérőn 1700 ml/perc 

N2 hozamot állítottam be, amely a két gázáramlási irány közül („A” és „B” gázkör) csak az 

egyikben haladhatott tovább. A „B” jelű gázkör (66.b ábra) esetében a tiszta N2–t egy 

buborékoltató üvegedényen vezettem át, úgy, hogy a vizsgálandó folyadékkal töltött 

buborékoltatón jöjjön át a gáz. Az apró gázbuborékok a folyadékrétegen áthaladva gőzzel 

telítődnek. A kísérletek során 5 különböző folyadék, aceton, ecetsav, etanol, toluol és víz 

gőzének hatását vizsgáltam. A telített gőz és N2 keveréke a buborékoltató edény 

kiömlőnyílásán, egy visszacsapó szelepen és egy szilikoncsövön keresztül a vizsgálandó 

mintát tartalmazó mérőkamrába áramlik. Az „A” jelű gázkörben (66.b ábra) az átfolyásmérőt 

követően az útválasztó szelep a buborékoltatót kikerülő ágra tereli a N2-t. Ebbe az ágba egy 

szűkítő elemet is beépítettem, ami a buborékoltató által okozott nyomásesést hivatott 

kompenzálni. A teljes mérés alatt kétpontos ellenállásmérés adatait rögzítettem, 

áramgenátoros módban Keithley 2400 típusú mérőrendszerrel. A mérési ciklus hossza 500 

másodperc volt, amely három szakaszból tevődött össze. Az első 100 másodpercben (tmérés=0- 

100 sec) az alapjel felvétele történt az „A” gázkörön keresztül tiszta N2 áramoltatásával. Az 

ekkor mért ellenállásértékek átlagával normáltam a többi ellenállásértéket, a következő képlet 

szerint: 

 
2N

gas
rel R

R
R =  (5.1), 

ahol az Rgas a vizsgálandó anyag telített gőzének átáramlása alatt mérhető ellenállás, míg az 

2NR  a mérési ciklus első 100 másodperc alatt mért ellenállás számtani közepe, amikor csak 

a b 
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N2 átáramlás volt. Ezt követően 200 másodpercig (tmérés=100- 300 sec) tartott a gőz 

átáramlása a „B” gázkörön keresztül és végezetül 200 másodperc (tmérés=300- 500 sec) 

öblítés/semlegesítés következett újra tiszta nitrogénnel az „A” gázkörön keresztül. 

Az ellenállásméréshez a kikötött mintát Süss mikromanipulátorok segítségével 

csatlakoztattam a mérőkörhöz (67. ábra), a megtáplálás áramgenerátoros üzemmódban történt. 

Az ellenállásmérés során a mintavételezés 5 ms volt, de a Keithley 2400 műszer 100 mérés 

átlagát rögzítette (2 Hz-es mérési adatrögzítés), ezzel a mérés során keletkezett erős zajt 

redukálni lehetett. 

 
67. ábra: CNT szenzorok elektromos válaszjel mérésének elrendezése. 

A mérés munkapontjának meghatározásakor nem lehetett ugyanazt az értéket választani 

az egyedi és a hálózatos érzékelők esetén. Az egyedi érzékelő a mérőáram okozta tranziens 

(mérőáram rákapcsolása/lekapcsolása) és disszipáció miatt nagyon könnyen tönkremehet. 

Tapasztalataink szerint az egyedi CNT-s érzékelőnél 10nW teljesítménybecsatolás volt 

megengedhető károsodás nélkül. Nagyobb teljesítménnyel lehetett terhelni a hálózatos 

érzékelőket, tipikusan 1,5 mW-ig biztonságos, azaz tartós károsodást nem szenved el az 

érzékelő. Az áramgenerátoros mérések során 50 nA, illetve 1 mA gerjesztést alkalmaztam 

egyedi, illetve „hálózatos” CNT-s érzékelőkre. 

A fenti elrendezésnek és beállításoknak megfelelően megmértem aceton, ecetsav, etanol, 

toluol és víz telített gőzének áramában az érzékelők válaszjelét (eredő ellenállását). Az 

összehasonlítás miatt a relatív ellenállásváltozást határoztam meg. A mérési eredmények a 68. 

ábrán láthatóak. Az ábrán mátrixos elrendezésben láthatóak a kialakított érzékelők válaszjelei 

öt különböző telített gőz esetén. A bal oldali ábrák a MWCNT-ből, míg a jobb oldaliak az 

SWCNT- ből készült érzékelők görbéit tartalmazzák. A felső sor a hálózatos (szűrt réteg) 

érzékelő mérhető válaszjeleit mutatja, míg az alsó sor az egyedi érzékelőkét. Egy diagramon 

öt különböző gőz válaszjelét ábrázoltam, ahol a betűk a telített gőz anyagát jelölik. Az 
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időtengelyen a mérési ciklus három fázisa látható a 66.b ábrának megfelelően, illetve az y-

tengelyen az érzékelő relatív válaszjelei láthatóak egymáshoz képest eltolva a jobb láthatóság 

érdekében. 

 
68. ábra: Egyedi és hálózatos érzékelő kialakítások ellenállás-változása különböző telített 

gőzök jelenlétében. A vizsgálati anyagok jelölése a következő: AC – aceton, EC – ecetsav, E – 
etanol, T – toluol és V – víz.  

A hálózatos érzékelők eredő ellenállása 1 kΩ alatti volt, míg az egyedi érzékelőké néhány 

MΩ, ami jó egyezést mutat a szakirodalomban található értékekkel [64, 94, 109]. Mivel az 

egyedi érzékelőknél kis áramú gerjesztést kellett alkalmazni, a válaszgörbék igencsak zajosak 

voltak. A zaj csökkentéséhez FFT alapú aluláteresztő szűrőalgoritmust alkalmaztam 0,33 Hz-s 

vágási frekvenciával [198]. Minden egyes mért egyedi görbét ezzel az algoritmussal szűrtem. 

A mérési görbék összevetésekor a legszembetűnőbb különbség, hogy a két különböző 

típusú CNT-ből felépített érzékelőknél a relatív ellenállás-változások között egy 

nagyságrendnyi különbség van (az Y- tengely osztása mindenhol különböző). Ennek 
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lehetséges oka, hogy az SWCNT-k esetében az effektív felület nagyobb, mint a MWCNT-nél, 

illetve az SWCNT-nél a –COOH funkciós csoportok okozhatnak nagyobb érzékenységet [97]. 

Az egyedi érzékelőket megvizsgálva láthatjuk, hogy a válaszjelek a szűrés ellenére is 

zajjal terheltek és többségüknél nehéz bárminemű ellenállásváltozást észrevenni. A mérések 

többszöri megismétlésével az eredmények minden esetben hasonlóak voltak. MWCNT 

esetében egyértelműen látszik az ellenállás-csökkenés ecetsavnál, míg a többi esetben 

szignifikáns változást nem lehetett tapasztalni. SWCNT-nél már tisztább a kép, acetonra és 

ecetsavra egyértelmű ellenállás-csökkenés, etanolra és vízre ellenállás–növekedés látható, míg 

toluol esetén nem tapasztaltam szignifikáns változást. Annak elemzése, hogy az alkalmazott 

gőzök és a CNT-k kémiai tulajdonságai hogyan határozzák meg az adott szenzor/gőz rendszer 

esetén tapasztalt reakció mértékét és jellegét, további kiterjedt vizsgálatokat igényelne, 

kézenfekvő magyarázatot nem sikerült találni. Az azonban kijelenthető, hogy a mérési ciklus 

során változtatott gőzkoncentrációkra a mérőrendszer több esetben is reagált, igaz, a reakció 

mértéke és jellege érzékelőtől és vizsgálati anyagtól függően eltérő volt.  

Ugyanazon anyagokból kialakított CNT hálózatos érzékelők esetén elvégezve az 

egyediekkel megegyező mérési sorozatot, merőben eltérő jelenséget tapasztaltam. Hálózatos 

érzékelőknél, függetlenül a CNT anyagtól, minden esetben ellenállás-növekedés volt 

tapasztalható a vizsgált anyagok gőzének hatására. A növekedés fokozatosan telítődik, míg a 

vizsgálandó gőz jelen van, majd a semleges N2 gázkörnyezetben a válaszjel az alapjelhez 

közelít vissza. A válaszjelek alakja minden gőzre más és más, mint egyfajta „ujjlenyomat”, 

amely a mérések ismétlésével egy adott gőzre mindig hasonlónak bizonyult. Az 

ellenállásnövekedés mértéke SWCNT esetében egy nagyságrenddel nagyobb, mint MWCNT-

nél tapasztalható, ellenben az ellenállásváltozási görbék jellege a különböző gőzökre 

hasonlóságot mutatott. 

Az eddigi eredmények tükrében próbáltam kideríteni, hogy mi okozhatja ezt a 

szignifikáns különbséget az egyedi és a hálózatos érzékelők között. A kétféle érzékelő közti 

fő eltérés az, hogy a hálózatos érzékelőkben sok CNT-CNT átmenet van jelen és az áram 

ezeken keresztül folyik. A szakirodalomban több közlemény is található a CNT-CNT 

átmenetek jelentőségéről. Ilyen pl. Nirmalraj és társai [199] tisztított és funkcionalizált 

SWCNT-kből kialakított hálózatos mintákat vizsgáltak vezető tűs AFM-mel és sikerült 

közvetlenül megmérni az CNT-CNT átmenetek okozta ellenállás-növekedést. Kumar és társai 

[200] polimerbe ágyazott MWCNT hálózatot vizsgáltak. Itt a gőznek kitett érzékelő 

ellenállásnövekedést mutatott, amely jelenséget a CNT-CNT kontaktusok közé „beékelődő” 

polimer-molekulákkal magyaráztak. A gyenge Van der Waals erőhatás ellen, amely a CNT-
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CNT kontaktusok között lép fel, a „beékelődő” polimer-molekulák ellenhatnak és részben 

eltávolítják/deformálják a CNT-ket, így a lokális elektrontranszport feltételei megváltoznak a 

kontaktusok között, amely ellenállás-növekedést eredményez. 

Ha a „klasszikus”, eddig magyarázatként szolgáló leírást vesszük alapul a CNT alapú 

kémiai szenzorok érzékelési mechanizmusára, a jelváltozást az okozza, hogy a felületre 

adszorbeált és deszorbeált molekulák a CNT lokális elektronszerkezetét módosítják, így 

töltéseket tudnak „elragadni” illetve donorként szolgáltatni az elektrontranszport-folyamatba 

[201], ami összességében ellenállás-változást eredményez. A „klasszikus” elmélet szerint a 

sok CNT-ből álló hálózatos minták esetében a hálózatot alkotó CNT-k viselkedése együttesen 

határozza meg a hálózat viselkedését, vagyis amikor az egyes CNT-k ellenállása csökken a 

gőz hatására, a hálózat ellenállásának is csökkennie kellene. A mérési eredményeim esetében 

az egyedi és hálózatos érzékelőknél azonos előjelű változást kellett volna tapasztalni, mivel a 

CNT-k ugyanolyan fajtájúak voltak. Természetesen elképzelhető, hogy a vizsgálat során nem 

tipikus, hanem véletlenül pont attól eltérő egyedi CNT-ket kontaktáltam és vizsgáltam. Az 

mindenesetre egyértelmű, hogy míg az egyedi CNT szenzoroknál ellenálláscsökkenés és –

növekedés egyaránt előfordult, a hálózatos szenzoroknál egyöntetűen növekedés volt 

jellemző. 

A „klasszikus elmélet” nem számol egy, az érzékelési mechanizmus szempontjából 

számba vehető hellyel, ahol a CNT-kre jellemző jó vezetési tulajdonságok nem teljesülnek. 

Ez pedig a CNT-CNT átmenetek, a lokális kontaktusok. A hálózatos CNT rendszereknél a 

lokális kontaktusoknak a CNT-k ellenállásánál jóval nagyobb átmeneti ellenállása [202] miatt 

a disszipáció jelentős része itt fejlődik. A CNT-k közötti kontaktusok elrendezése két szélső 

helyzet között változhat, az egyik, mikor két CNT merőlegesen keresztezi egymást (69.a 

ábra), a másik, mikor teljesen párhuzamosak és összeérnek (69.b ábra), éppen mint az általam 

is alkalmazott SWCNT kötegeknél 

 
 

 
69. ábra: CNT-CNT találkozási lehetőségeinek szélsőséges esetei: (a) merőleges és (b) 

párhuzamos érintkezés. 

b a 
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A legkézenfekvőbb módja a CNT-CNT átmenetek okozta disszipáció hatásának 

vizsgálatára, ha a betáplált energiát csökkentem a CNT hálózaton és közben figyelem a gőzre 

adott válaszjelét. A mérések során a hálózatos kialakítású érzékelőknél önkényesen 

választottam meg az 1mA-es munkaponti mérőáramot, így az SWCNT hálózatos mintán (itt 

mérhető a legjobban a válaszjel) az áramgenerátoros gerjesztést 1µA-tól 2mA-ig változtattam 

és közben mértem az etanolgőzre adott válaszjelet (70.a ábra). A kisebb mérőáram a 

disszipációt feltételezhetően csökkenti a CNT-CNT átmeneteknél, ezáltal a keletkezett hő a 

kontaktusoknál kisebb lesz, mint a nagyobb mérőáramnál. A mérés során a görbe jellege nem 

változott, csak a relatív ellenállásváltozás mértéke (érzékenysége), illetve a zajszint csökkent 

nagyobb mérőáramnál. Megvizsgáltam a szaturálódott ellenállás-változást a betáplált áram 

nagyságának függvényében, és exponenciális függést tapasztaltam (70.b ábra). A mérési 

eredményből látható, hogy a CNT-CNT átmeneteknek kitüntetett szerepe van az érzékelés 

mechanizmusában. 

  
70. ábra: a.) Hálózatos SWCNT érzékelő relatív ellenállásváltozása gőz hatására különböző munkaponti 

áramok esetén. b.) A szaturálódott jelszint függése a mérőáramtól. 

A CNT kontaktusok méretéből következően az így felépített érzékelők érzékelési 

mechanizmusának vizsgálatánál számításba kell venni a kapilláris kondenzáció jelenségét. A 

hagyományos kondenzáció esetén, makroszkopikus, síknak tekinthető fázishatároknál az 

egyidejűleg jelenlévő gőz és folyadék között egy adott hőmérsékleten és egy meghatározott 

parciális nyomáson, az úgynevezett telített (szaturációs) gőznyomáson dinamikus egyensúly 

van. Kapilláris kondenzáció esetében azonban a gőz-folyadék fázisváltozás létre tud jönni a 

szaturációs nyomás alatti tartományban. Olyan kisméretű üregekben vagy résekben, ahol a 

folyadékfelület és az üreg fala közti felületi kölcsönhatás energiája összemérhető a 

folyadékmolekulák közti térfogati kohéziós energiával, a kondenzátum (folyadékcsepp) jóval 

előbb, kisebb nyomáson megjelenik, mint az adott hőmérséklethez tartozó telített gőznyomás. 

Ezt a jelenséget eleinte a porózus szerkezetek pórusméretének meghatározására alkalmazták. 

b a 
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Erre vonatkozik a Kelvin-egyenlet (5.2), amely mezopórusos anyagoknál kisebb méretskálán 

alkalmazható [203]: 

 
kTr
cosM2

)
P
P

ln(
csat

v

ρ

Θγ
=  (5.2), 

ahol Pv az egyensúlyi gőznyomás, Psat a szaturációs gőznyomás, M a molekulatömeg, γ a 

felületi feszültség, Θ a nedvesítési peremszög, rc a kialakult kondenzátum meniszkuszának 

sugara, ρ a folyadék sűrűsége, k a Boltzmann állandó és T a hőmérséklet. A kapilláris 

kondenzációval találkozhatunk számos esetben, mint pl. AFM mérésnél a tű hegye és a minta 

között (ez torzíthatja a mérési eredményt) vagy MEMS/NEMS alkalmazásoknál, mikor a 

nanoméretű szerkezetek között fellépő erőhatások „összeroppanják” a kialakítandó 

szerkezetet. A mindennapokban használt elektronikai alkalmazásoknál (pl. NyÁK-oknál) a 

dentritek kialakulását követve [204] az elektrokémiai migrációt felgyorsíthatja, ami az eszköz 

tönkremenetelét eredményezheti. Az általam vizsgált CNT-s érzékelő rendszernél a néhány 

nanométeres tartományba eső méretek miatt teljesülnek a kapilláris kondenzáció 

kialakulásának geometriai feltételei. Ahhoz, hogy a gőzfázis kondenzálódni tudjon a CNT 

felületére, a felületnek nedvesíthetőnek kell lennie (Θ<90º). A tiszta, hibahely-mentes CNT-

knél a vízgőz kapilláris kondenzációja elméletileg nem jöhetne létre, mert hidrofób a felületük 

[205, 206], azonban a tényleges CNT-k általában nem hibamentesek, ezért speciális 

körülmények között hidrofíl tulajdonságokat mutathatnak [207]. Így az általam vizsgált 

esetben, bár az ívkisüléssel készült SWCNT kötegek általában kevesebb szerkezeti hibát 

tartalmaznak, mint a CVD nanocsövek, de az elvégzett salétromsavas tisztítás, kezelés 

hatására karboxil funkciós csoportok kapcsolódtak hozzájuk. A karboxil csoport savas, 

hidrolizációra képes, ezért hidrofillé teszi a CNT-k felületét ott, ahol előfordul. A CVD 

eljárással készült MWCNT anyagról tudni lehet, hogy elég sok, a növesztéskor beépült 

hibahelyet tartalmaz [51]. Ezenkívül kísérleti bizonyíték is van hidrofil CNT-kre: Rossi és 

társainak sikerült környezeti SEM-mel olyan képeket rögzíteni, ahol vízréteg van jelen a 

nyitott végű CVD eljárással készített CNT [208] külső és belső felületén, illetve CNT-CNT 

kontaktusoknál [209]. Ebből következően lehetséges, hogy a CNT-ket a víz lokálisan képes 

bizonyos mértékben nedvesíteni, vagyis a kapilláris kondenzáció létrejöttének ez a feltétele is 

teljesülhet.  

Az 5.2 egyenlet (Kelvin-egyenlet) alkalmazásával meg tudjuk becsülni a kapilláris 

kondenzáció során kialakuló kondenzátum meniszkuszának maximális sugarát (rc), ha a 

következő egyszerűsítő feltételezéseket tesszük: Legyen Θ=0º (ideális nedvesített felület), 

ekkor cos Θ=1, illetve a környezeti hőmérséklet legyen állandó. Ekkor az rc értéke 
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kiszámolható a Pv/Psat függvényében a vizsgálataim során alkalmazott anyagokra, lásd 71.a 

ábra. Az ábráról leolvasható, hogy már alacsony gőznyomásnál is kialakulhat néhány nm-es 

sugarú kondenzátum a kísérletekben előforduló anyagok esetében. Az általam használt 

SWCNT–knél és MWCNT–knél reális annak a lehetősége, hogy a kondenzátum a CNT-CNT 

átmenet körül kialakulhasson, mivel a karakterisztikus átmérők és a számolt rc összemérhetők 

(ideálisan Θ=0º-t feltételezve). 

A fenti megfontolások alátámaszthatják, hogy a fiziszorpció mellett a kapilláris 

kondenzáció kisebb-nagyobb mértékben fellép a CNT-ből felépített szenzoroknál gőzök 

jelenlétében. A CNT-ről ismert tény, hogy mechanikailag rugalmas szerkezet. A CNT-k 

átmeneteknél kialakuló kondenzátum a kapilláris erők révén képes lokálisan az egyensúlyi 

állapottól eltérő mechanikai állapotot eredményezni (ideális esetben körszimetrikus állapotot 

feltételezve, lásd 71.b ábra). A CNT-CNT között fellépő Van der Waals erő tartja össze a 

kötegeket és a csomópontokat, a kondenzátum miatt kialakuló vonzó kapilláris erő ennek 

hatását módosítja attól függő mértékben, hogy lokálisan mennyire nedvesíti a kondenzátum a 

CNT a felületét. Hidrofób-hidrofób felületnél (pl. csillám esetében) sikeresen kimutatták, 

hogy kapilláris kondenzáció hatására felléphet vonzó és taszító kapilláris erő [210, 211] Ezen 

hatás mellett a funkciós csoportoknak köszönhető polarizációból, mint másodlagos kötésből 

eredő erőt is képes a kondenzátum „leárnyékolni”, amely szintén módosítja a CNT-ket 

összetartó erőt.  

 

 

71. ábra: (a) Különböző anyagok esetében kialakuló meniszkusz rádiuszok a Pv/Psat függvényében. (b) 
Kapilláris kondenzációval kialakult kondenzátum okozta deformációk egy szélsőséges esete lokálisan 

nedvesítő felületek esetében.  

A CNT-k elektronvezetési tulajdonságát szimulációs módszerekkel vizsgálva kimutatták, 

hogy mindenfajta mechanikai változás (csavarodás [212], CNT tengelyére merőleges erőhatás 

[213]) akár egy nagyságrenddel megváltoztatja (lerontja) a vezetőképességét. Ezen felül, 

amennyiben a CNT-k a kontaktusnál eltávolodnak egymástól ([201, 211] alapján), úgy az 

alagútáram exponenciálisan csökken, ami megint vezetőképesség-csökkenést eredményez. A 

b a 
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CNT-folyadék-CNT rendszerben ható erők és az egyensúlyi geometria meghatározásához a 

folyadékcsepp térfogatának függvényében komolyabb számítások szükségesek, amelyek a 

jelen dolgozat kereteit meghaladják. 

A fenti gondolatok kapcsán kijelenthetjük, hogy a 68. ábrán bemutatott kísérleti eredmények 

már könnyebben magyarázhatóak a kapilláris kondenzációval kiegészített „klasszikus” 

elmélettel. Mivel a hálózatos érzékelő elrendezés számos CNT-CNT átmenetet tartalmaz, ez 

adhat magyarázatot arra, hogy az eredő jelváltozás egyöntetűen ellenállásnövekedésként 

jelentkezik. A 70.a ábrán bemutatott kísérletről is elmondható, hogy a kisebb CNT-CNT 

kontaktushőmérséklet esetén a kondenzátum térfogata nagyobb, mint a nagyobb áramoknál 

keletkező lokális hőmérsékleteknél létrejövő kondenzátum térfogata 

(Imérő  � � TCNT-CNT átmenet � � Vkondenzátum � � �R�), ekkor az ellenállásváltozásnak is 

nagyobbnak kell lennie. A mérési eredmények pedig pont ezt mutatják. 

Összefoglalás: 

A CNT alapú kémiai érzékelésnél valószínűsítettem, hogy az érzékelési mechanizmus 

nem tisztán a CNT felületén fiziszorpcióval megkötődő idegen molekulák által okozott lokális 

elektronszerkezet-változáson alapul. A hálózatos és egyedi CNT szenzorok különböző 

folyadékok telített gőzének jelenlétére adott válaszjeleinek összehasonlítása alapján belátható, 

hogy a tisztán fiziszorpciós mechanizmus mellett a hálózatos szenzoroknál egy a CNT-CNT 

kereszteződéseknél jelentkező további mechanizmus is fellép. A CNT-CNT 

kereszteződésekre jellemző méretskálán nedvesítési feltételek teljesülése esetén jellemzően 

fellép a kapilláris kondenzáció jelensége. 

Feltételezésem szerint a CNT-CNT átmeneteknél, illetve a köteges SWCNT-knél a 

kapilláris kondenzációból eredő kondenzátum megjelenése okozhatja a lokális ellenállás-

növekedést, illetve ezáltal a teljes hálózat ellenállás-növekedését. 
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5. Tézisek 

5.1. Grafén-indium kontaktusok vizsgálata 

1. Megállapítottam, hogy a grafén felületeken indium olvadékból húzott fémtüskével 

létrehozott In-grafén kontaktusoknál Schottky-jellegű nemlináris vezetés, illetve 

látható fény általi vezetés-moduláció léphet fel. Az In-grafén-In rendszer elemein 

végzett szisztematikus I-V mérésekkel és ellipszometriás vizsgálattal 

megállapítottam, hogy a jelenségeket a grafén és a fémes indium között létrejövő 

néhány nm-es In2O3 oxidréteg okozza. 

A tézisponthoz kapcsolódó publikáció: L3 

5.2. Nagy felületű grafén nanomintázat kialakítása 

2.a. Eljárást dolgoztam ki nagy felületű, cikk-cakk élű elemekből álló, SiO2/Si 

hordozón elhelyezkedő grafén nanostruktúrák létrehozására. Igazoltam, hogy az 

elektronsugaras litográfia, Ar+ ionos besugárzás, alacsonyenergiás plazmamarás és 

termikus oxidáció kombinációjából álló eljárás más, szokásosan alkalmazott 

eljárásokkal szemben hibamentes grafén eltávolítására is alkalmas, és nem marad 

visszaporlódásból származó szennyeződés. 

2b. Kontrollkísérletek segítségével igazoltam, hogy a grafénban létrehozott lyukak 

éleinek cikk-cakk orientációtól való eltérése a technológiai lépések során 

odakerülő szennyeződések következménye. 

A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: L2 

5.3. CNT alapú kémiai érzékelők működési mechanizmusának vizsgálata 

3.a. Kimutattam, hogy CNT–k véletlenszerű hálózatából kialakított rezisztív kémiai 

szenzorok működése nem egyeztethető össze az általánosan elfogadott elméleti 

leírással. Az általános elmélet szerint a felületen adszorbeált molekulák elektron-

donorként vagy -akceptorként a szenzor ellenállását növelik vagy csökkentik. 

Egyedi CNT-ből kialakított kontrollminták viselkedése ennek az elméletnek 

megfelel, a hálózatos szenzoroknál viszont minden esetben ellenállásnövekedést 

tapasztaltam. 
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3.b. Lehetséges, a CNT–k véletlenszerű hálózatából kialakított rezisztív kémia 

szenzorok viselkedését magyarázó mechanizmusként javasoltam a kapilláris 

kondenzáció hatására létrejövő folyadékcseppek által okozott alagútközváltozást, 

illetve esetleges szerkezeti deformációt a CNT-CNT átmeneteknél.  

A tézisponthoz kapcsolódó publikáció: L1 
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