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A kutatások előzménye 

A szén, mely az élet minden területén megtalálható, a szerves élet alapját képezi, otthonainkat 

fűti vagy ékszereink legnemesebb darabjai között csillog, „láthatatlanul” bevonult a modern 

anyagtudomány területére is, és napjaink csúcstechnológiájú termékeiben is jelentős szerepet tölt be. 

Mindezen sokoldalúság kulcsa az atomi tulajdonságaiban rejlik. Ezek megismerése már azóta a 

tudományos kutatások középpontjában áll, mióta Newton 1605-ben feltételezte a gyémán szénhez 

hasonló éghetőségét, melyet Lavoisier 1772-ben igazolt is. A mai napig tartó töretlen kutatások során 

a szén fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságairól egyre többet tudtunk meg. Ismert vegyületeinek 

száma ma már meghaladja a tízmilliót. Allotróp tulajdonságairól sokáig azt hittük, hogy a szén csak 

grafit- vagy gyémántrácsos módosulatban kristályosítható, viszont a fullerének felfedezése óta 

(1985) ezen allotróp módosulatok száma elvileg korlátlan. Oláh György pedig a pentakoordinált 

karbóniumionnal rávilágított, hogy szénatom kötései akár 5 vagy több koordinációjúak is lehetnek. 

Ez természetesen nem a klasszikus kételektronos–kétcentrumos kötésekkel valósul meg, melyek 

száma csak négy lehet, hanem a szén egy (vagy több) elektronpárja kételektronos–háromcentrumos 

kötésekbe kapcsolódik be. Ez lehetővé teszi a szén egyidejű kötődését öt (vagy több) atomhoz vagy 

atomcsoporthoz. 

Látható, hogy a szén tehát nem csupán vegyületeinek, hanem módosulatainak rendkívül nagy 

számával is kitűnik a többi elem közül. Ez az anyagtudomány számára igen tág lehetőséget és 

kihívást kínál. Nem véletlen, hogy a szén alapú anyagok előállítása és kutatása napjainkban is 

töretlenül fejlődik. Az újabb és újabb előállítási módszerek magukban hordozzák az új, korábban 

nem ismert szén módosulatok felismerését. Ilyen a 1980-as években felfedezett gyémántszerű szén 

(diamondlike carbon, DLC), ami az ionsugaras [Askenov 1980, Cuomo 1991, Veersamy 1993] és 

lézeres [Pappas 1992, Qian 1995] technikák alkalmazásakor jöhet létre.  

 

Célkitűzések 

Munkám során különleges, nemegyensúlyi módszerekkel kívántam új szén szerkezeteket 

előállítani. Ezen módszerek egyike az implulzus lézeres leválasztás (pulsed laser deposition PLD), 

mely elsősorban sokolalú felhasználhatóságával tűnik ki a vékonyréteg előállítási techikák közül. A 

másik módszer az utólagos ionimplantálás, mellyel jelentős szerkezemódosítás valósítható meg. Ez a 

néhány évtizedes múltra visszatekintő különleges nemegyensúlyi technika mára már bevált és 

nélkülönözhetetlen eszköze lett a félvezető technológiának. Alkalmazása ezért az újszerű, különleges 

tulajdonságú amorf szén szerkezetek kialakítására igen ígéretes. Segítségével olyan metastabil 

szerkezetek alakíthatók ki, melyek hagyományos, kvázi-egyensúlyi technikákkal nem hozhatóak 

létre. Munkám során arra kerestem a választ, hogy ezen technikákkal az előállítási körülményektől 
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függően milyen újszerű szén struktúrák alakíthatók ki, és hogyan jellemezhetők a szokásos 

anyagvizsgálati módszerekkel. További célkitűzásem volt, hogy a kialakított szén rétegeket milyen 

fizikai paraméterek jellemzik, és hogyan alkalmazhatók praktikus célokra. 

 

Vizsgálati módszerek 

A mintáimat alapvetően visszaszórt elektron-energiaveszteségi spektroszkópiával (REELS) 

vizsgáltam. A módszer alapja, hogy ismert energiájú elektronokat ütköztetünk a mintával, és 

megmérjük a szóródás utáni energia-eloszlásukat. Az elektron kölcsönhatásba lép az anyag 

elektronrendszerével, elemi gerjesztéseket kelt, amik a gerjesztő elektron energiájának csökkenését 

okozzák. A gerjesztés történhet az anyag felületén, határfelületen vagy térfogatában is. Az elektronok 

kölcsönhatása a tömbi anyag elektronrendszerével szoros kapcsolatban áll az anyag optikai 

tulajdonságaival, ahol az elektromágneses hullám hasonló energiával gerjeszti az anyag 

elektronrendszerét, mint ami az elektronveszteség során kerül átadásra. A szén minták kötési 

tulajdonságait EELS spektrumban jelentkező π kötések gerjesztésének (6.5eV) mérésével 

vizsgáltam. Ez direkt jelzése a grafitos jellegnek. Ennek segítségével nyomon követhető a 

szénrétegek kötésállapotaiban bekövetkezett változások.. A kapott eredmények azt mutatják, hogy a 

szénrétegek kötésállapota igen tág határok között változtatható az előállítási paraméterek 

változtatásával, ami utólagos ionbombázással a grafitos jelleg felé módosítható. Az ionbombázott (és 

roncsolt) szerkezet azonban sajátos jelleget is mutat. Míg a makroszkópikus jellemzők a grafitos 

jelleg erősödését mutatják, az elektronszerkezetben módosult π kötések fedezhetők fel. Ilyen 

módosult kötések tanulmányozására az irodalomban nem található utalás. 

További kiegészítő információkat kaptam Raman spektroszkópiai vizsgálatokból. A módszer 

elektromágneses hullámok segítségével ad információt a minta optikai tulajdonságairól, így jól 

kiegészíti az EELS eredményeket. Ha a mintában a besugárzott fény hatására polarizáció lép fel, 

akkor a kisugárzott fényben a rugalmasan szóródott nyaláb mellett eltolódott hullámhosszú 

komponens is megjelenik. Az eltolódás mértéke független a besugárzó fény hullámhosszától, és 

információt ad a rezgésbe jött atompárokról. A módszer a szén tartalmú anyagok alapvető minősítő 

eljárásának számít. 

További eredményeket szolgáltattak transzmissziós elektron-mikroszkópiás (TEM), atomi erő 

mikroszkópiás (AFM), Rutherford backscattering (RBS) és másodlagos ionok tömeg 

spektroszkópiájával (SIMS) készült mérések. 
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Új tudományos eredmények 

 

1.  Kimutattam, hogy az Ar+ ionimplantálás olyan szerkezeti változást hoz létre polikristályos 

CVD gyémánt és impulzus lézerrel leválasztott (Pulsed laser deposited PLD) szén 

rétegekben, melyet a REELS spektrumban egy még ismeretlen, 4-5eV közötti csúcs jelez. 

Ennek intenzitása a roncsolás mértékétől függ, míg a grafit π kötéseire jellemző 6,5eV-os 

csúcs változatlan marad. Kimutattam, hogy ennek eredete a rendezetlen grafén síkokból álló 

turbosztratikus szerkezet [5]. 

 

2. Ar+ ionimplantálással módosított PLD szén és Ar+ ionimplantálással módosított polikristályos 

CVD gyémánt rétegek makroszkopikus tulajdonságairól (fajlagos ellenállás, optikai 

viselkedés, elektronmikroszkópos vizsgálatok) megállapítottam, hogy az ionimplantálás után 

a grafitos jelleg erősödik fel. Raman mérésekkel a grafit kötésekre (különösen gyűrűs és sp1 

láncos) jellemző módusok felerősödését, és a polikristályos CVD gyémánt rétegek 

rendezetlenségének erősödését tapasztaltam. Ez alapján megállapítom, hogy az Ar+ 

ionimplantálással létrejött, az egymástól eltávolodó grafén síkok miatt módosult π kötéseket 

tartalmazó új amorf szén szerkezet is grafitos tulajdonságokat mutat [7]. 

 

3.  PLD módszerrel gyémántszerű szén (diamond-like carbon, DLC) védőréteget állítottam elő, 

korrózív környezeti hatások ellen. A 160nm PLD DLC vékonyréteg védőképessége elérte az 

ugyanolyan vastagságú polikristályos CVD gyémántréteg védőképességét [1, 8]. 

 

4. CVD módszerrel készült, tűlyukakat tartalmazó polikristályos gyémántrétegen állítottam elő 

PLD módszerrel DLC védőréteget korrózív környezeti hatások ellen. A kettős (PLD DLC / 

CVD gyémánt) rétegben „ötvöződött” a CVD gyémánt mechanikai tulajdonsága a PLD DLC 

réteg homogenitásával, így a kialakult védőképesség meghaladta a két módszerrel külön-

külön készült védőrétegek védőképességének összegét [2, 3, 6, 9]. 

 

5. PLD módszerrel és Ar+ ionimplantálással olyan grafitos tulajdonságú szén vékonyréteget 

állítottam elő, melyben a Li ionok képesek interkalálódni. Kimutattam a grafitos PLD 

szénrétegben a Li feltöltődés és kiürülés jelenségét, ezáltal energiatároló képességét. A 

grafitos PLD szén vékonyréteg felhasználásával vékonyréteg Li mikroakkumlátor modellt 

állítottam elő [5, 8].  
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6. Polikristályos CVD gyémánt vékonyrétegen vezetőképes átmeneti réteget alakítottam ki a 

felületen kialakított, és Ar+ ionimplantálással ion-kevert arany nanorészecskék segítségével. 

Megállapítottam, hogy a polikristályos CVD gyémánt felületi rétegének fajlagos ellenállása 

az Ar+ ionimplantálás hatására megváltozott kötésállapotok, és a felületi rétegben 

elkeveredett arany atomok hatására csökkent le [4]. 
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Az eredmények hasznosítása 

 

A lézeresen leválasztott szén rétegeket különböző alkalmazások tekintetében vizsgáltam és 

fejlesztettem tovább. 

• Önálló DLC jellegű PLD szén rétegekkel konstantán alapú nyúlásmérő bélyegeken készítettemk 

védőrétegeket. A módszert a Mikro-T Kft. nyomásmérő szenzokba építve hasznosítja. 

• Közreműködtem PLD és CVD gyémánt kombinált védőréteg készíésében Si félvezető alapú 

szenzorokon történő alkalmazásra. 

• Újratölthető Li vékonyréteg mikroakkumlátor számára készítettem szén anódréteget a 

kötésállapotok grafitos (sp2) módosításával. 

• CVD gyémánt felületen alakítottam ki a gyémánt sp3 állapotainak ionbombázásával sp2-ben 

gazdag, vezető, grafitizált réteget kontaktus kialakítása céljából. 
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