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1. Bevezetés 
 

A Föld erőforrásainak fokozódó és felelőtlen felélése miatt egyre égetőbb fontosságú olyan 

technológiák és módszerek kidolgozása, amik a természettel harmóniában és fenntartható módon 

szolgálják ki az emberiség folyamatosan növekvő energiaigényét. Egyik legígéretesebb ilyen 

megoldásnak a napelemek tűnnek. A fotoelektromos jelenség Alexandre Edmond Becquerel általi 

1839-es első megfigyelésétől és Albert Einstein 1904-es, Nobel díjat érő fizikai magyarázatától 

kezdve a napelemek technológiai fejlődése töretlen. Az elmúlt évtizedekben a kutatások eredményei 

nemcsak a tömegtermelésben jelentek meg, de egymással versengő, újabb és újabb megoldások 

megjelenését is eredményezték a rohamosan táguló piacon. Az ezredforduló környékén piacra kerülő 

technológiákban nemcsak a korábbi napelemekben alkalmazott tömbi szerkezetet váltotta fel a 

sokkal kevesebb nyersanyagot igénylő vékonyréteg technológia, de a szilícium maga is igazi 

vetélytársakra lelt. Az így létjogosultságot nyerő Cu(In,Ga)Se2 vegyület félvezető alapú CIGS 

napelemek kutatása hatalmas lehetőségekkel kecsegtet. Rétegszerkezetének minden eleme 

részletesebb megértésre és további kutatásra vár. Egyik ilyen kritikus réteg az előoldali átlátszó 

kontaktusréteg, az adalékolt ZnO. 

Széles körben elterjedt nézet, hogy a jó vezetőképesség és az átlátszóság két egymásnak 

ellentmondó kritérium. Köszönhető ez annak a ténynek, hogy vezető anyagokként a folytonos 

sávszerkezetű fémeket tarjuk leginkább számon, míg a fény látható tartományában (400 nm-750 nm) 

az átlátszósághoz legalább 3,3 eV tiltott sávszélességre van szükség és ilyen széles tiltott sávú anyag 

vezetővé adalékolása rendkívül nehéz feladat. Az átlátszó vezető oxidok (Transparent Conductive 

Oxide, TCO) ebből a szempontból kivételt képeznek [1.1]. 

Az átlátszó vezető oxidok olyan általában vékonyréteg formában alkalmazott anyagok, melyek 

fajlagos ellenállása praktikusan 10-3 Ωcm alatt és átlátszóságuk a látható hullámhossz-tartományában 

85% fölött van.  

Az első TCO anyag, amiről tudományos cikkben beszámoltak az In2O3:Sn (Indium Tin Oxide, 

ITO) réteg volt 1954-ben, melyet G. Rupprecht fedezett föl [1.2]. Ezt követte az SnO2 és a ZnO, melyek 

azóta is a TCO rétegek leggyakoribb anyagai. 

A TCO rétegek bő ötvenéves története során alkalmazásuk köre egyre szélesebb és szélesebb 

lett. Alkalmazzák őket a legtöbb optoelektronikai alkalmazásban, mint például LEDekben és 

napelemekben. A TCO rétegek egyik igen lényeges fejlesztési iránya a vékonyréteg tranzisztorok 
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(TFT) [1.3, 1.4]. Fontos alkalmazásaik még a szenzorika [1.5, 1.6] és energiatakarékos ablaküvegek 

bevonata [1.7]. 

A TCO rétegek legnagyobb volumenű felhasználói a síkképernyő (Flat Panel Display, FPD) és 

napelemgyártók. Az elmúlt évtizedben a síkképernyők iránti kereslet ugrásszerűen megnőtt, hiszen 

ezek a kijelzők nemcsak a TFT monitorok, de notebookok, mobiltelefonok, GPS-ek és a legtöbb 

hordozható elektronikai termék nélkülözhetetlen alkatrészei. Párhuzamosan ezzel a fejlődéssel, a 

napelemek területén is egyre nagyobb teret nyertek a TCO rétegek. Köszönhető ez a vékonyréteg 

napelemek elterjedésének. 

Az első generációs napelemek (1.1.a ábra), vagyis a tömbi Si és GaAs napelemek felépítésében a 

kontaktusok nem a teljes felületet bevonó rétegként jelentek meg, hanem csak a soros veszteségeket 

csökkentő elvezetésekként, melyet fémből alakítottak ki. A második generációs 

napelemtechnológiában (1.1.b ábra) azonban az egyes rétegek amorf, illetve mikrokristályos volta 

miatt a soros veszteség túl nagy lenne az aktív rétegekben történő laterális vezetés esetén, ezért 

kontaktusrétegként az eszköz teljes felületét lefedő átlátszó vezető réteg alkalmazása válik 

szükségessé. Így az aktív rétegeken csak a réteghatárokra merőleges áramvezetés valósul meg a 

teljes felületet borító kivezetés miatt [1.8]. 

 

 

a. b. 

1.1. ábra: első generációs egykristályos Si (a) és második generációs CIGS (b) napelemek vázlata 
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Az ilyen módon megnövekedett igény a jó minőségű és olcsón előállítható TCO rétegekre a 

kutatások bővülését és diverzifikációját eredményezte, aminek komoly gazdasági és technológiai 

következményei vannak. 

Habár sokféle többkomponensű TCO anyagnak létezik ipari felhasználása, erősen korlátozott 

azok száma, amelyek nagy felületű alkalmazásokhoz megfelelőek lehetnek. 

Gazdasági megfontolásokat figyelembe véve erősen kérdéses, hogy az adalékolt In2O3 rétegek 

újból szerepet kapnak-e a nagy felületű TCO réteg tömeggyártásban. Az In áremelkedés az utánpótlás 

bizonytalanságával kockázatossá teheti az In-ra épülő tömegtermelést. A világtrendeket figyelembe 

véve egyes elemzések és kutatások az In-tól való részleges, vagy teljes függetlenedést tartják a 

járható útnak. [1.9] 

Az adalékolt ón-dioxid anyag esetében az alapanyag nagy mennyiségben hozzáférhető és a 

leválasztás nem kifejezetten bonyolult, a rétegek elektromos paraméterei azonban elmaradnak az 

ITO és az adalékolt ZnO rétegektől. 

A ZnO-nak számos előnye van az ITO-val és az SnO2-dal szemben. A cink nagy mennyiségben 

hozzáférhető olcsó alapanyag az ónhoz hasonlóan, viszont elektromos tulajdonságai jobbnak 

mondhatók. További előnye, hogy nem mérgező és hidrogén plazmával szemben ellenálló réteget 

képez. 

 

 

1.2. ábra: Különböző anyagú TCO rétegek publikált ellenállás-adatai az évek függvényében [1.11] 
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Az elmúlt évek publikációi alapján elmondható, hogy a cink-oxid kutatása még nagy 

potenciállal rendelkezik. A 1.2. ábra tanúsága szerint az ITO és SnO2 rétegek kutatása ugyan nagyobb 

múltra tekint vissza, de a publikált fajlagos ellenállásokat vizsgálva megállapítható, hogy mind az ón-

dioxid, mind pedig az indium-oxid rétegek legalacsonyabb értékei az elmúlt években nem csökkentek 

számottevően. A cink oxid ezzel szemben ugyan később kezdte el igazán érdekelni a tudományos 

világot, viszont azóta a rétegek kutatása és optimalizálása folyamatosan és egyre bővülő körben 

halad. A legjobb tulajdonságú cink-oxid rétegek ellenállása egyértelműen jobb, mint az ón-dioxid 

alapú rétegeké és a legújabb kutatások alapján ez az anyag versenytársa az indium alapú rétegeknek, 

melyet gyakorlati kísérletek és elméleti számítások is igazoltak [1.10]. 

Ezek alapján ma, napelemes alkalmazásoknál a legjobb és egyetlen gyakorlati, indium-mentes 

megoldást az adalékolt ZnO jelenti. A cink oxid többek közt ezek miatt a hatások miatt az elmúlt 

néhány évben a tudományos kutatások homlokterébe került. Páratlanul sokoldalú széles tiltott sávú 

(Eg=3.3 eV) [1.12], direkt félvezető anyag, n és p típusú adalékolás mellett vezetőképessége 

szigetelőtől egészen fémes vezetőig terjedhet, mindezt akár 90% átlátszóság megtartása mellett. 

Piezoelektromos, szobahőmérsékleten ferromágneses tulajdonságai vannak, valamint erős 

magnetooptikai és kémiai érzékelő effektusokat mutat. Viszonylag könnyen növeszthető különböző 

morfológiájú nanokristályos, vagy amorf vékonyrétegként, különböző nanoformákat, (nanopálcákat, 

nanovezetékeket, nanoszalagokat és nanorugókat) hozva létre. Emellett olcsó, nem toxikus, 

viszonylag alacsony hőmérsékleten választható le, és az ITO komponenseivel ellentétben, alapanyaga 

nagy mennyiségben hozzáférhető valamint tolerálja a reduktív kémiai környezetet is. [1.13]. 

A ZnO tulajdonságainak és megjelenési formáinak változatossága, a lehetséges leválasztási 

módszereinek széles tárházával párosul. Legelterjedtebb vékonyréteg leválasztási módja a reaktív DC 

és a RF porlasztás, mely módszereket a továbbiakban részletesebben be is fogok mutatni. További 

leválasztási módjai a CVD módszer [1.14], ionized cluster-beam (ionizált klaszter-nyaláb) módszer 

[1.15] és az impulzusüzemű lézerrel történő leválasztás [1.16]. 

A porlasztás előnye más leválasztási módszerekhez képest, hogy nagy felületen homogén, jó 

elektromos és optikai tulajdonságokat mutató kompakt réteget hoz létre. Korábban a 

reprodukálhatóság technológiai nehézségei miatt az iparban általában RF magnetronos porlasztással 

kerámia targetből választották le a ZnO réteget. Az utóbbi években a reaktív porlasztás folyamatának 

mélyebb megértése és a technológiai vezérlések fejlődése lehetővé tette lényegesen olcsóbb fém 

target alkalmazását is. Ennek ára azonban az volt, hogy az alkalmazott bonyolult vezérlések, egyedi 

konstrukciók és a leválasztás alatt általában használt előfűtés valamelyest leszűkítette és 

megnehezítette az eljárás alkalmazását. 
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Munkámat Cu(In,Ga)Se2 alapú heteroátmenetes napelem reaktívan porlasztott adalékolt ZnO 

kontaktusrétegének optimalizálása területén végeztem. 

Munkám kezdetén irodalomkutatással feltártam a reaktív porlasztás folyamatát, a benne rejlő 

lehetőségeket és nehézségeket, valamint megismertem a megoldásukra irányuló törekvéseket. 

Ezt követően saját kísérleteimre használt egyedi berendezés viselkedését ismertem meg 

különböző működési tartományokban. Fő törekvésem az volt, hogy megteremtsem egy lényegesen 

egyszerűbb és olcsóbb, előfűtés és bonyolult szabályozás nélküli reprodukálható leválasztás 

feltételeit.  
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2. Irodalmi áttekintés 
 

Az elmúlt években jelentősen megnövekedett a ZnO átlátszó vezető rétegekkel foglalkozó 

publikációk száma. Ezek közül a munkák közül vizsgálódásomat a saját kísérleteim szempontjából 

érdekes közleményekre korlátoztam. Ebből a szempontból elsősorban a reaktív porlasztás fizikai 

folyamata, valamint a CIGS napelem kontaktusának céljára reaktív porlasztással leválasztott ZnO 

réteg témaköre volt érdekes.  

 

2.1. ZnO vékonyrétegek előállítása porlasztással 
 

Amint a bevezetőben említettem a ZnO leválasztása számos módon történhet. Mivel saját 

munkámat porlasztással végeztem, ezért a következőkben ennek az eljárásnak adom egy rövid, de 

átfogó bevezetőjét. 

 

2.1.1. A porlasztás elméleti áttekintése és fő típusai 

 

A katódporlasztás alapja egy ritkított térben, két elektróda között létrehozott önfenntartó 

villamos kisülés, azaz plazma létrehozása. Ebben a ritkított térben az elektronok elektromos erőtér 

hatására gyorsulnak és ütköznek a – jellemzően nemesgáz - atomokkal, amelyekről további 

elektronokat szakítanak le. Az így keletkezett pozitív ionok az erőtér gyorsító hatására a katódba 

csapódnak és amennyiben energiájuk nagyobb valamely kötés energiájánál, atomokat lökhetnek ki 

onnan. Az így kilökött atomok a katóddal szemben elhelyezkedő anódon lévő hordozó felületébe 

ütköznek létrehozva ott a vékonyréteget. (2.1 ábra) 

Egyenfeszültségű (DC) porlasztás esetén egy szigetelő katód rövid idő alatt feltöltődne, ami 

megakadályozná a további porlódást. Szigetelők porlasztására ezért a rádiófrekvenciás (RF) 

porlasztást alkalmazzák. Ekkor a töltődés elkerülése érdekében a pólusokat nagyfrekvenciával 

gerjesztjük (13,56MHz), így az egyik félperiódusban az elektródákat elektronbombázás éri, ami 

semlegesíti a pozitív töltést. A pólusok váltogatása miatt a már porlasztott anyag is visszaporlódik. 

Ennek mértéke elhanyagolható, mert a katód felülete sokkal kisebb, mint az anódé, így a 

teljesítménysűrűség a katódon lényegesen nagyobb, a target porlódása tehát lényegesen gyorsabb, 

mint a hordozóé (a katód önfeltöltődés miatt automatikusan nagy negatív feszültségre kerül). Az RF 
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porlasztás hátránya a rétegépülés lassúsága, ami miatt az egyszerű rádiófrekvenciás porlasztás nem 

elterjedt leválasztási mód. 

 

2.1. ábra: A katódporlasztás sematikus ábrája [2.1] 

 

A porlasztás sebességének növelésére fejlesztették ki a magnetronos porlasztást, mely eljárás a 

jelenleg alkalmazott technológiák között egyre nagyobb jelentőségre tesz szert [2.1]. 

A fentiekben vázolt egyszerű elvnél azonban a porlasztás folyamata lényegesen bonyolultabb. 

A legegyszerűbb DC porlasztás esetében sem egyértelmű, hogy a plazma ionizált nemezgáz atomjai 

porlasztani fogják a targetet. Többféle, sok esetben káros folyamat játszódhat le: 

  

• Az ionok semlegesítődve visszaszóródhatnak. 

• A becsapódás következtében szekunder elektronok léphetnek ki a target anyagából, amelyek 

elérhetik a hordozót is, ezzel károsan befolyásolva a kialakuló réteg szerkezetét. 

• Az ion beépülhet a targetbe. 

• A becsapódás hatására a target kristályszerkezete, összetétele változhat. Létrejöhetnek 

intersticiális hibahelyek, lyukak, és vegyület target esetén megváltozhat a target sztöchiometriája. 

• Végül, ami a porlasztás szempontjából az egyetlen közvetlenül is hasznos kölcsönhatás, az 

ionok atomokat lökhetnek ki a target felületéről. Ezek az atomok ezután kedvező esetben az anódon 

lévő hordozóra jutva építhetik fel a vékonyréteget. [2.2] 
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A porlasztás közben kialakuló vékonyréteg tulajdonságait szintén egy sor paraméter 

befolyásolja, melyek hatását nem mindig fogalmazhatjuk meg általánosságban. Ezek közül a 

paraméterek közül a legfontosabbak: 

 

• A hordozó hőmérséklete. A hordozó hőmérsékletének emelésével egyre stabilabb és jobb 

szerkezetű réteg hozható létre. Egy bizonyos (anyagonként más és más) hőmérséklet fölött azonban 

a kialakult réteg minősége esetenként romlani kezdhet. 

• A vákuumtér gáznyomása. Túl kis nyomás esetén a plazma nem képes kialakulni, vagy 

inhomogén lesz. Ilyen nyomás körüli leválasztásoknál a plazma bizonytalansága miatt a leválasztott 

vékonyréteg reprodukálhatatlanná válik. Túl nagy nyomás esetén ugyan kellő mennyiségű ion 

keletkezik a plazma fenntartásához és a kellő hozamú porlasztás biztosításához, de a részecskék 

szabad úthosszát a nyomás erősen csökkenti. Ennek hatására az ionok szóródnak, és nem, vagy csak 

igen kis energiával jutnak el a target felszínéig. 

• A target teljesítménysűrűsége. Túl nagy teljesítménysűrűség esetén a hordozót érő 

elektronbombázás rontja a rétegminőséget. 

• A target-hordozó távolság (munkatávolság). Túl nagy érték esetén a rétegépülési sebesség 

kisebb lesz a szóródások miatt, továbbá a nagy távolság nagyobb és drágább rendszert feltételez. Kis 

távolság esetén a réteg inhomogénebb lesz. Az optimális távolságot befolyásolják a leválasztás 

paraméterei, és a targetből a hordozóra érkező atomok energiája. 

• A hordozó helyzete a mintatartón. A berendezések kialakításakor törekednek a 

lehetőségekhez képesti legnagyobb egyenletességet biztosítani a mintatartó felületén, de általában a 

szélek közelében inhomogenitások mutatkoznak [2.3]. 

 

Reaktív porlasztás 

 

A reaktív porlasztás annyiban különbözik a fentebb vázolt egyszerű porlasztási eljárástól, hogy 

a gáztérbe nem csak nemesgáz atomokat vezetünk, hanem a target anyagából porlódott atomokkal 

reagáltatni kívánt gázt is. Az így reakciótérbe került gáz - a nemesgáz atomjaihoz hasonlóan – 

ionizálódik. Az ionizált atomok a target gázfázisba hozott atomjaival, illetve azoknak ionjaival a 

hordozó felszínén vegyületet képeznek. A reaktív porlasztásnál fontos megjegyezni, hogy a 
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vékonyréteg anyagát képező molekulák nem a gáztérben alakulnak ki, reakció csak a hordozó, vagy a 

target felszínén történhet [2.4]. 

A reaktív porlasztásnak három igen lényeges előnye van a nem reaktív, vegyület targetből 

történő leválasztással szemben. 

1. Lehetövé teszi vegyületek leválasztását fém targetből. 

Ez azért bír nagy jelentőséggel, mert a fém target használata lehetővé teszi a gyorsabb 

porlasztást. Továbbá nem kell attól tartani, hogy az ionok becsapódása következtében a target 

sztöchiometrikus összetétele megváltozik. További lényeges előny, hogy a fém target lényegesen 

olcsóbb, mint a vegyület- (adott esetben kerámia) targetek. 

2. Szigetelő vékonyrétegek választhatók le DC porlasztással. 

A vékonyréteg anyaga csak a felületen alakul ki. Ennek köszönhetően a target anyaga lehet fém. 

Fém target esetén alkalmazhatunk az ionbombázáshoz DC forrást is, amit szigetelő target esetében 

nem tehetnénk meg, mert a szigetelő hamar feltöltődne, ezzel lehetetlenné téve a további porlódást. 

3. A rétegek összetételét szabályozni lehet. 

Mivel a kialakuló réteg összetétele függ a porlasztás paramétereitől ezeknek a változtatásával 

széles tartományban befolyásolhatjuk a kialakuló réteg tulajdonságait [2.5]. 

 

Természetesen, mint ahogyan a nemesgáz ionjai, a reakciógáz ionjai is többféle – fentebb már 

felsorolt - kölcsönhatásba léphetnek a target atomjaival. Ezek közül azonban a reakciógáz targetbe 

épülése reaktív porlasztás esetén eltérő következményekkel jár. Amikor a beépülő ion nemesgáz 

káros hatását nem érzékelhetjük, hiszen a további porlasztás hatására az visszakerül a gáztérbe. Más 

folyamat játszódik le a reakciógáz ionjai esetében. Itt a keletkezett ion ugyanis reakcióba léphet a 

target felszínén lévő reakcióképes atomokkal, gyakorlatilag ötvözve a felületet. Ezt nevezik a target 

elmérgeződésének, és ezért van szükség időnként az elmérgeződött réteg tisztítóporlasztással 

történő eltávolítására. Az elmérgeződés folyamata két szempontból káros: 

• A mérgeződési reakciók hatására csökken a rétegépülés sebessége. A reaktív porlasztás 

egyik fő előnye a rádiófrekvenciás porlasztással szemben a vegyület vékonyrétegek leválasztásánál a 

nagyobb rétegépülési sebesség, ezért ez, az alkalmazások számára döntő kérdés is lehet. 

• A porlódó réteg összetételének bizonytalanná válása miatt a folyamat nehezen 

reprodukálható lesz. [2.6]. 
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A reaktív porlasztás tehát rendkívül komplex folyamat. A leválasztott vékonyréteg 

összetételének paraméterfüggése még nem teljesen tisztázott. A nem reaktív porlasztással szemben, 

vegyületekről lévén szó, itt a kialakult réteg egyenletességén és minőségén kívül, figyelni kell a réteg 

összetételére is. 

A plazma összetétele az egyik leglényegesebb tényezője a folyamatnak. A plazmában 

végbemenő ütközések hatására különböző ionok és elektronok képződnek. A nemesgáz ionok a 

plazmában különbözőképpen gyorsulnak, így különböző kinetikus energiával érik el a targetet. A túl 

nagy energiájú ionok beépülhetnek a target anyagába, ha túl kis energiájuk van, nem képesek a target 

atomjait porlasztani. 

E két véglet közt is sokféle kölcsönhatás lehetséges. Általában különböző teljesítményű 

plazmák hatására a reakciógáz másképp ionizálódhat. A sikeres reakció, vagyis a vegyület létrejötte 

szempontjából azonban nem mindegyik reakciógáz játszik szerepet. Ilyen módon kialakuló réteg 

sztöhiometrikus összetételét egyes porlasztási paraméterek is befolyásolják: 

• A plazma teljesítménye 

• A reakciógáz mennyisége és aránya a porlasztáshoz használt nemesgázhoz viszonyítva. Ezt 

különösen nehéz beállítani, mivel a gáz mennyiségétől a kisülési áram nemlineárisan függ. [2.7] 

• A target-hordozó távolság 

További kérdésként merülhet fel a kialakított rétegek reprodukálhatóságának és az 

összetételen kívül egyéb strukturális és mechanikai tulajdonságainak szabályozása. 

Fontos jellemzője továbbá a reaktív porlasztásnak, hogy a rendszer egyes paramétereinek 

növelése és csökkentése hatására hiszterézises viselkedést mutat, ami a leválasztást nehezen 

szabályozhatóvá és bizonytalanná teheti. Erről a jelenségről bővebben saját kísérleteim kapcsán írok. 

 

A magnetronos porlasztás 

 

További elterjedt konstrukciós elv a porlasztó berendezésekben az ún. síkmagnetron. Lényege 

abban áll, hogy a target mögött egy erős mágnes helyezkedik el (jellemzően állandó mágnes az 

egyszerűbb felépítés miatt, de lehet elektromágnes is). Az elrendezés előnyei közé tartozik, hogy DC 

és RF gerjesztés esetén is alkalmazható, valamint hogy jó rétegépülési sebességeket tesz lehetővé.) 

[2.8] 
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Hagyományos (azaz mágneses tér alkalmazása nélküli) porlasztás során a targetről emittált 

szekunder elektronokat az elektromos tér egyenes vonalban gyorsítja az anód felé. Ezeknek az 

elektronoknak az energiája jellemzően hővé alakul és a hordozó vagy valamelyik gépelem 

melegedését, esetleg sugárkárosodást okoz. Berendezéskonstrukciós szempontból azonban ez 

veszteségként fogható fel, mivel ezek a töltések úgy lépnek ki a plazmatérfogatból, hogy ionizáló 

ütközést nem szenvednek.  

Ezt a problémát oldja meg a mágneses tér alkalmazása az ionizáló ütközések számának 

növelése által. [2.9] 

A mágneseket a sík katódfelület mögött olyan elrendezésben rögzítik, hogy a target túloldalán a 

létrejövő mágneses tér zárt erővonalai – amelyek ideális esetben a katódfelületből merőlegesen 

lépnek ki és térnek oda vissza - a target felszínével párhuzamosan fussanak, ami egyben azt is jelenti, 

hogy az elektromos térerő-vektorra merőlegesek.   

Az így kialakított erőtérben egy q töltésű, m tömegű és a B mágneses térre merőleges v0 

kezdősebességű részecske mozgása a következőképpen írható le: A töltött részecskére a Lorentz erő; 

F=qv x B hat, melynek iránya egyaránt merőleges a v0 kezdősebességre és B-re. Ezen erő hatására a 

részecskére rg sugarú körpályára kényszerül. Skaláris formában kifejezve: 

 

B
q

mv
rg =

.
 (2.1) 

 

Az Ar+ ion és az elektron jellemző értékeit e fenti összefüggésbe behelyettesítve azt kapjuk, 

hogy az Ar+ ion körpályájának sugara körülbelül 300-szorosa az elektron által befutott körpálya 

sugarának. Ezt jó közelítéssel úgy értelmezhetjük, hogy ha egy ion halad keresztül ezen a térrészen, 

akkor annak irányát a Lorentz erő csak elhanyagolható mértékben befolyásolja, az szinte egyenes 

vonalban folytatja útját, ezzel szemben az elektronokat ugyanez az erő jelentősen eltéríti. 
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2.2. ábra: A mágneses erővonalak körül spirális pályán mozgó elektronok [2.7] 

 

Tekintsünk most egy targetből éppen kilépő szekunder elektront. Ennek kezdeti sebességét a 

kilépési energiája szabja meg, pályája pedig a 2.2. és 2.3. ábrán látható módon alakul. Az egyidejűleg 

ható elektromos térerő gyorsító hatása és a Lorentz erő az elektont cikloid pályára kényszeríti. 

Elegendően erős mágneses tér esetén az elektron sebességének kialakul egy a target irányába mutató 

összetevője, és az elektron elhagyja a mágneses teret. Amikor ezután megközelíti a katód felületét a 

negatív elektromos tér fékező hatást fejt ki rá, és így az elektron egy pillanatra holtpontba jut. Ekkor 

ismét gyorsulni kezd, és a ciklikus folyamat kezdődik elölről. 

 

2.3. ábra: Szekunder elektronok mozgása [2.7] 

 

A részecske maximális kitérése a periodikus mozgás közben a 2.2. összefüggéssel számolható. 
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max TVV
e

m

B
y −=  (2.2.) 

 

ahol VT a negatív targetfeszültség, V a sötéttér potenciálja ymax-nál, m pedig az e töltésű 

részecske tömege.  

A fentiekből az is megállapítható, hogy a túl erős mágneses tér alkalmazása is káros hatással 

van a porlasztási hozamra, hiszen az elektronok kitérése a B mágneses tér erejével fordítottan 

arányos. Ilyenkor tehát nagyobb ionsűrűségű plazma csak a targethez közel tud kialakulni. Ezért a 

hordozót közelebb kell helyezni, kockáztatva ezzel az inhomogén réteg kialakulását. [2.7] 

A szekunder elektronok cikloid pályán való mozgása jellemzően egy Ar atommal való ütközésig 

tart. Bár nem minden ütközés vezet ionizációhoz, de a magnetron beépítésének hatására az 

ionizációs hatásfok mégis lényegesen megnő. Az ilyen módon csapdázott elektronoknak 

köszönhetően a target kisülési áramsűrűsége 10-100 mA/cm2-re nőhet [2.10] szemben a magnetron 

nélküli porlasztóforrásokra jellemző 1mA/cm2 értékkel. 

 

 

2.4. ábra: Csapdázott elektronok tipikus pályája, és a target eróziójának jellegzetes képe [2.7] 

 

A síkmagnetronos porlasztók targetjének eróziója jellegzetes képet mutat (2.4. ábra). A target a 

két mágneses pólus közti sávban kopik erősen, míg a target anyagának jelentős része felhasználatlan 

marad. 
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Az erózió következtében a magnetronos porlasztásnál a homogenitás kérdése igen kritikus. Ezt 

megfelelően tervezett árnyékolásokkal és a hordozó mozgatásával szokták kompenzálni. 

Sokkal bonyolultabb szabályozást igényel, ha a reaktív porlasztásnál alkalmazzuk a 

magnetront. A reaktív porlasztásnál ugyanis a porlasztás sebessége kritikus hatással van a réteg 

összetételére, A porlódási sebesség ugyanakkor magnetron alkalmazása esetén  laterálisan komoly 

eltérést mutat. 

A porlasztás sebessége (Rsput) és az oxidáció sebessége (Rox) (oxigén reakciógázt feltételezve) 

nem egyenletes a felület mentén, de helyfüggése jellegzetes, azt a target felszíne mögött elhelyezett 

mágnes határozza meg. Ennek következtében, az oxid vastagsága (Θox) is a hely függvényében 

változik, ezáltal a felületen három eltérő állapotot különböztethetünk meg, a teljesen fémes, a 

teljesen oxidos és az átmeneti tartományt.  

 

 
 

2.5. ábra: A felület elmérgeződésének eltérő állapotai a porlasztási területen [2.4] 
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A 2.5. ábra a részén lehet látni az eróziós zónában a porlasztás relatív sebességét a hely 

függvényében, Rsput(x)/Rsput(x=0). A porlasztási sebesség maximuma x=0 esetén van, ami a zóna 

közepe, itt Rsput(x)/Rsput(x=0)=1. Ugyanezen az ábrán látható az oxidáció relatív sebessége, szintén a 

hely függvényében: Rox(x)/Rox(x=0). Kis parciális oxigénnyomás (po2) esetén a porlasztás sebessége 

nagyobb az oxidáció sebességénél, Rsput> Rox, (az eróziós zóna közepén). A két sebesség közti 

különbség csökken, amint x értéke nő. Az eróziós zónában folyamatosan képződik az oxid, de 

porlódik is onnan. 

Ha a leválasztás nagy parciális oxigénnyomás és alacsony teljesítmény mellett megy végbe, 

akkor a teljes felületen egyenletes vastagságú lesz az oxid. Ezt mutatja a 2.5. b ábra. Ilyen 

körülmények között csak nagyon lassan lehet a ZnO-ot porlasztani. 

Amennyiben csökkentjük az oxigén nyomását és növeljük a teljesítményt, az oxid vastagsága az 

áramsűrűség intenzitásának megfelelően csökken, (2.5.c ábra). Tovább növelve a teljesítményt az 

x=0 helyen elfogy az oxid (2.5.d ábra), majd a fémes terület nagysága kiszélesedik.. A kisülési zónán 

kívül vastag oxidréteg marad a targeten. [2.4] 

Ilyen módon a hely függvényében különbözőképpen elmérgeződött target a reaktív porlasztást 

egy igen nehezen szabályozható és kézbentartható leválasztássá teszi. 

 

2.1.2. ZnO leválasztások irodalmi áttekintése 

 

Mielőtt a saját munkámhoz használt reaktív porlasztással foglalkozó kutatócsoportok 

tapasztalatait összegezném, röviden kitérek a hagyományos, RF porlasztással elért eredmények 

bemutatására is. 

Ennek azért van jelentősége, mert a porlasztásnak ez a módja ugyan lényegesen egyszerűbb, 

jobban kézbentartható és reprodukálhatóbb, a kerámia target árából adódóan azonban a vezető ZnO 

kialakításának ez egy lényegesen drágább módja. Az ilyen módon leválasztott rétegek a reaktívan 

porlasztott rétegek legfőbb versenytársai. 

 

RF porlasztással leválasztott rétegek 

 

Kim és munkatársai [2.11] RF magnetronos porlasztással választottak le ZnO rétegeket, 

különböző hordozó hőmérsékletek és Ar/O2 gázarányok mellett. A porlasztáshoz préselt ZnO targetet 
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használtak (tisztaság: 99.9%, Kurt J. Lesker Co.). A target-hordozó távolság 5 cm volt. A hordozó 

hőmérsékletét 300-600°C között változtatták, az Ar/O2 gázarányt pedig 1:1-1:6 között állították. Az 

2.1. táblázat foglalja össze kísérleteik főbb eredményeit. 

 

Szubsztrát 
hőmérséklet 

[°°°°C] 
Ar/O2 

Réteg-
vastagság [nm] 

Fajlagos 
ellenállás 

[ΩΩΩΩcm] 
Zn/O 

300 1:1 580 0.1 1:1.09 

400 4:1 670 0.51 1:1.02 

500 4:1 730 0.6 1:1.01 

500 6:1 880 0.56 1:0.99 

600 6:1 905 0.0015 1:0.93 

 

2.1. táblázat: A ZnO réteg tulajdonságai a hőmérséklet és az Ar/O2 arány függvényében [2.11]. 

 

Alacsony hőmérsékleten végzett leválasztás esetén intrinsic hibák (Zn és O vakanciák) 

alakulnak ki. Így a kis fajlagos ellenállás érték magas töltéshordozó koncentrációval párosul, mely 

1018 cm-3 nagyságrendbe esik. A fajlagos ellenállás növekvő leválasztási hőmérséklettel általában 

mindaddig emelkedik, amíg a rétegösszetétel el nem éri az optimális összetételt. Ezt követően pedig 

ismét csökken, egy igen alacsony szintre, mialatt a hőmérséklet 500 °C fölé emelkedik, ugyanis a ZnO 

kristály oxigén hiányossá (cinkben gazdaggá) válik. A nagyrészt kristályos ZnO rétegben a jelentős 

oxigénhiány azt eredményezi, hogy az elektron koncentráció egy sekély donorszint miatt nagy [1.12]. 

Érdemes megfigyelni az 2.1. táblázatban a 600°C-os leválasztási hőmérséklet mellett kapott alacsony 

fajlagos ellenállás értéket. Ez egyértelmű jele az oxigén hiánynak. 

Kessler és munkatársai [2.12] szintén az oxigén és a porlasztási teljesítmény hatását vizsgálták. 

Kísérleteiket kerámia targetből (ZnO/Al2O3 98/2 %w/w) végezték RF porlasztással. Eredményeik 

alapján arra a következtetésre jutottak, hogy alacsonyabb háttérnyomás mellett leválasztott rétegek 

fajlagos ellenállása alacsonyabb. Az ellenállás oxigéntartalom-függésére vonatkozóan hasonló 

következtetésre jutottak, mint Kim és munkatársai [2.11]. A rétegek egyenletességére vonatkozó 

vizsgálataik alapján megállapították, hogy a legjobb rétegeket, melyek egyenletessége 5%-on belül 

volt alacsony háttérnyomás, nagy teljesítmény és nagy porlasztási gázáram mellett választottak le.  
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Hao és munkatársai [2.13] szintén konvencionális RF magnetronos porlasztással választottak 

le ZnO vékonyréteget (rétegvastagság: 100 µm) üveghordozóra, szinterelt ZnO kerámia targetből, 

mely 3 tömegszázalék Al2O3-ot tartalmazott. A target-hordozó távolság 4 cm volt, a hordozó 

hőmérsékletét 25-210 °C között változtatták. Röntgendiffrakciós mérések alapján megállapították, 

hogy 90 és 150 °C-os hordozóhőmérsékletek melletti leválasztások esetén polikristályos hexagonális 

szerkezetű réteg jön létre, a preferált orientáció a hordozóra merőleges. Az alumínium a cinket 

helyettesíti a hexagonális rácsban. A hordozó hőmérséklet emelésének hatására a kialakuló réteg 

kristályszerkezete javul, és a krisztallit méret nagyobb lesz, becslésük alapján 30 és 50 nm körüli 

méretű. Az eredményeket AFM mérések is igazolták. 

Song [2.14] munkatársaival a technológiai paraméterek szemcseméretre gyakorolt hatását 

vizsgálta. Leválasztásaikat szintén 2 tömegszázalék Al2O3-ot tartalmazó ZnO kerámia targetből 

végezték 250°C-ra fűtött üveg hordozóra. XRD méréseik alapján megállapították, hogy a ZnO kristály 

preferált növekedési iránya a (002) irány.  

-  

2.6. ábra: Porlasztott fémek struktúrájának modellje a gáznyomás és a hordozó hőmérsékletének 

függvényében [2.15] 

 

Legnagyobb szemcséket (~150nm) magasabb Ar háttérnyomás mellett leválasztott rétegekben 

találtak. Eredményeik összhangban vannak Thornton és munkatársainak [2.15] 1974-ben publikált 

modelljével, melyben a porlasztott fémek struktúráját elemzik a szubsztrát hőmérséklete és a 

háttérnyomás függvényében. A modell szintéziseként alkotott ábra a 2.6. ábrán látható. 

Lee munkatársaival [2.16] a háttérnyomás, szubsztrát hőmérséklet és a rétegvastagság hatásait 

vizsgálta a réteg paramétereire. Kísérleteikben szintén kerámia targetből indultak ki, mely 2,5 

tömegszázalékban tartalmazott Al2O3-ot. Porlasztásaikat 2,5% oxigénnel dúsított Ar-ban végezték. 

Eredményeik szerint egy bizonyos háttérnyomásig a réteg ellenállása nő, aztán 10-3 mbar alatti 

nyomásnál újra csökkenni kezd. Az ellenállás minimuma 10-3 Ωcm értéknél volt. Ezeket az 
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eredményeket a hordozó fűtése nélkül érték el. A hordozó előfűtésének hatását vizsgálva 

megállapították, hogy 250 °C mellett optimális a leválasztás. Észrevették továbbá, hogy a 100 °C 

fölötti hordozóra történő leválasztásoknál a krisztallitok mérete kisebb lesz. Megállapították még, 

hogy a vastagabb rétegek fajlagos ellenállása kisebb. Tapasztalataik alapján leválasztott legjobb 

paraméterű rétegeik 3-4*10-4 Ωcm fajlagos ellenállásúak voltak. 

Tsuji munkatársával [2.17] az optimális Ar/O gázarányt határozta meg. Kísérleteikben 3 

tömegszázalék Al tartalmú ZnO kerámia targetből indultak ki. Elektromos, optikai és szerkezeti 

vizsgálataik alapján megállapították, hogy egyrészt a rétegek fajlagos ellenállása csekély mértékben, 

de nő az oxigén bevezetés hatására, másrészt csökken a rétegek mechanikai feszültsége. Legjobb 

rétegeik 5*10-3 Ωcm fajlagos ellenállásúak voltak utólagos hőkezelés után. Ezek a minták 3 % oxigén 

bevezetés mellett készültek. 

Jeong és kutatócsoportja [2.18] rendkívül fontos és érdekes kísérletet folytattak annak 

tisztázása érdekében, hogy kiderítsék, mennyi az optimális Al-tartalom a targetekben. Kísérleteikhez 

6 különböző, 0%, 2%, 4%, 6%, 8% és 10% Al(OH)3 tartalmú ZnO kerámia targetet készítettek. A 

különböző targetekből porlasztott rétegek optikai, elektromos, tapadási és szerkezeti tulajdonságait 

mérték. Megfigyelték, hogy a nagy rétegépülési sebességek mellett leváló rétegek transzmissziója 

erősen csökken a sztöchiometria változása miatt. Legjobb rétegeiket 4% Al tartalmú targetből, 

választották le. 

Ugyanez a kutatócsoport egy másik publikációban [2.19] a target-szubsztrát munkatávolságát 

(ezen keresztül lényegében a rétegnövekedési sebesség hatását) vizsgálta. Eredményeik szerint 

kisebb munkatávolság (azaz nagyobb növekedési sebesség) mellett nem sztöchiometrikus 

rétegleválás alakul ki, ami a transzparencia romlását eredményezte. Ez az átlagos krisztallitméret 

növekedésével is társult. Az optimális munkatávolság értékét 45 mm-ben határozták meg. 

Optimalizált Al tartalommal és munkatávolsággal leválasztott legjobb rétegeik fajlagos ellenállása 

85 %-nál nagyobb transzmisszió mellett 9,8*10-3 Ωcm volt. 

Guillén és munkatársa [2.20] kerámia targetből porlasztottak adalékolt ZnO rétegeket DC és 

MF gerjesztéssel. Nagyobb teljesítmény (azaz nagyobb rétegnövekedési sebesség) mellett kisebb 

ellenállású rétegeket kaptak, amit a kristályrács csökkenő deformációjával magyaráztak a 

mozgékonyság növekedése révén. 

A fenti összefoglalás természetesen a teljesség igénye nélkül készült. Áttekintve az adatokat az 

állapítható meg, hogy az RF módszerrel leválasztott ZnO technológiája sok szempontból ugyan 

hasonlít a DC magnetronos porlasztáséra, de igen fontos különbségek is vannak a leválasztás nem 

reaktív jellege miatt. Jól látszik azonban az egyes kutatócsoportok munkájából, hogy melyek azok a 

lényeges kérdések, melyek döntően befolyásolják a rétegek tulajdonságait. 
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• Hordozó hőmérséklete 

Egybehangzó tapasztalat, hogy a rétegek paraméterei 250 °C hordozóhőmérséklet környékén a 

legjobbak. Magasabb hőmérsékleten ugyanis a krisztallitméret és a transzmisszió csökken. 

• Háttérnyomás 

A leválasztás háttérnyomásának optimuma 1*10-3 mbar környékén van több kutatócsoport 

publikációja alapján. 

• Target Al tartalma 

Általánosan használt kerámiatargetek Al tartalma 2-3 tömegszázalék. Az erre vonatkozó 

célzott kísérletek eredményeképpen szintén 4% alatti Al tartalmú targetek eredményei voltak a 

legjobbak. 

• Gázösszetétel 

A ZnO RF porlasztásánál a gázösszetétel egészen más mechanizmusok szerint befolyásolja a 

réteg paramétereit, mint a saját kísérleteimben alkalmazott DC reaktív porlasztásoknál. Kerámia 

target esetében az oxigén jelenléte egészen kis mértékben (0-3%) szükséges csak. 

• Rétegvastagság 

Általános megfigyelés, hogy a leválasztott rétegek fajlagos ellenállása a határfelületi jelenségek 

miatt vastagabb rétegek esetében kisebb. Ez a hatás a 100 nm fölötti tartományban nem lényegi. 

 

Reaktív porlasztással leválasztott rétegek 

 

A továbbiakban a saját munkámhoz legközelebb álló reaktív módon leválasztott ZnO kísérletek 

összegzését ismertetem. Ez a technológia az elmúlt években egyre nagyobb jelentőséghez jutott a 

fentebb említett RF porlasztással szemben. Ennek több oka van. Reaktív porlasztás esetében az 

összetétel változtatható és szabályozható, ipari méretű targetek alkalmazása és nagy rétegépülési 

sebességek mellett. Igen lényeges továbbá, hogy az RF porlasztás kerámia targetével szemben a 

reaktív porlasztásnál alkalmazott fém target számos előnnyel bír. 

• Az elemi anyagokból készült targeteknél könnyebb elérni a nagy elemi tisztaságot, ezért a 

leválasztott vékonyréteg anyaga is tisztább lesz.  

• Elemi fém – és így vezető – target alkalmazása mellett nem szükséges bonyolult és drága RF 

rendszert alkalmazni,  

• Könnyebb a targetet megmunkálni, kötni és szerelni,  
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• Mivel a fémek hővezetése jobb, ezért a hűtésük hatékonyabb, ami által magasabb 

teljesítménnyel lehet hatékonyabban dolgozni úgy, hogy a leválasztás hőmérséklete továbbra se 

haladja meg a 300 °C-ot. 

Annak ellenére, hogy a reaktív porlasztás tulajdonképpen alapjait tekintve egyszerű eljárás, 

mégis rendkívül bonyolult, nemlineáris folyamat, melyet sok egymástól függő és egymással 

kölcsönható tényező határoz meg. A target elmérgeződése miatt fellépő fizikai jelenségek rendkívül 

megnehezítik a szabályozást. A neutralizáció a gáz fázisban gyakorlatilag ki van zárva, hiszen nincsen 

olyan mechanizmus, amely az energia és az impulzus-megmaradás törvényeivel összhangban, ebben 

a két test rendszerben biztosítaná a hődisszipációt. [2.4] Ezek okán ilyen reakció csak a felszínen 

történhet. A reakciógáz áramának növelése hatására, amint a teljes felszín elmérgeződése 

megtörtént, a nyomás ugrásszerűen megnő, a rétegépülési sebesség drasztikusan csökken, míg a 

kialakuló réteg összetétele a fémestől a gázban gazdagabb irányába változik. Ez az ugrásszerű 

változás az, amitől a reaktív porlasztás nehezen tartható kézben. 

Mint a reaktív porlasztásoknál általában, a ZnO esetében is a folyamat visszacsatolásos 

szabályozása szükséges - az irodalom szerint - a leválasztás és a plazma paramétereinek 

stabilizálásához. Az ugrásszerű változások mellett további nehézséget jelent a reaktív porlasztás 

hiszterézises viselkedése, melyről részletesebben saját munkám kapcsán adok bővebb magyarázatot. 

Különböző kutatócsoportok más és más szempontokat figyelembe véve optimalizálták a ZnO 

rétegek leválasztását.  

Egy rendkívül nagyszabású együttműködés keretében több német kutatócsoport (Institute of 

Photovoltaics (IPV), Fraunhofer Institute for Surface Engineering and Thin Films (IST), RWE Schott 

Solar, Applied Films GmbH, Sentech Instruments GmbH, Institute of Thin Films and Interfaces) 

kutatócsoportjai éveken keresztül tanulmányozták a ZnO rétegeket [2.21-2.28]. Kutatásaik 

eredményét elsősorban amorf Si alapú napelemekben alkalmazzák. Az amorf Si alapú technológia 

lényeges különbsége a CIGS technológiával szemben a transzparens és vezető rétegek szempontjából 

a vékonyrétegek sorrendje. Az előbbiben ugyanis a hordozóra, mely többnyire üveg, először az 

ablakréteg kerül. Ennek fontos következménye van a rétegekkel szemben támasztott kritériumok 

szempontjából, hiszen a ZnO réteg az aktív réteg hordozója. Fontos, hogy textúrája, szerkezete 

illesztve legyen a Si réteg növekedése által támasztott követelményekhez. Saját munkám, a CIGS 

vékonyréteg napelem esetében, a ZnO az utolsó réteg a struktúrában. Itt ez kevésbe kritikus, ezért a 

fent említett kutatócsoportok leválasztás utáni rétegkezelési technológiáját és tanulmányait nem 

részletezem. 

Leválasztásaikat egyrészt saját tervezésű berendezésben, másrészt RF porlasztó modulban 

végezték. Saját tervezésű rendszerükben 2%(m/m) Al-ot tartalmazó Zn targetekből (99,995%) 
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indultak ki. Berendezésük igazi különlegessége, hogy két azonos négyszögletes magnetronból áll, 

melyek egymáshoz közel vannak elhelyezve a porlasztókamrában, és egy speciális interfész által egy 

középfrekvenciás (30-50 kHz) tápegység ellenütemben működteti őket. Amikor az egyik magnetron 

negatív potenciálon van, azaz porlasztó katódként működik, akkor a másik anódként viselkedik. Az 

átmeneti katód szekunder elektronokat hoz létre, melyek az anód felé gyorsulnak, és semlegesítik a 

pozitív felületi töltéseket, melyek a negatív félciklus során alakultak ki a szigetelő területeken. Ezzel a 

technológiával gyors rétegépülési sebesség mellett kiváló optikai tulajdonságokkal rendelkező és a 

környezeti károsodásokkal szemben ellenálló tömör rétegeket lehet létrehozni. A 2.7. és 2.8. ábrán 

ennek az ún. TwinMag porlasztórendszernek a vázlata látható. 

 

2.7. ábra: A TwinMag rendszer vázlata 

 

2.8. ábra: Egy periódus potenciálmenete a Twin Mag rendszer két targetén 

 

Újításokat vezettek be a magnetron tervezésénél is. Hagyományos kialakítású magnetronok 

esetében a hasznosuló target anyag csak a teljes target 20%-át teszi ki. A TwinMag rendszer esetében 

lehetőség van mozgó mágnesek alkalmazására, melyek mozgási frekvenciája nagyobb, mint a 

hordozóé. A mozgó magnetron segítségével lényegesen hatékonyabban lehet kihasználni a target 

anyagát. 

Mint ismeretes a reaktív porlasztás technológiai stabilitásának biztosítása rendkívül bonyolult 

folyamat eredménye. Nehezíti a leválasztás szabályozását a target eróziója is, mely általában a 
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munkaponti feszültség kúszásában jelenik meg. A TwinMag rendszer egy intelligens szabályozó 

körrel van ellátva, mely figyelembe veszi a target aktuális állapotát és a teljesítményt is. A 

szabályozás lényege a reaktív gáz parciális nyomásán alapul. A visszacsatolás egy gyors 

számítógépen keresztül történik, ami a gázbevezetés, vagy a teljesítmény szabályozásával avatkozik 

be a porlasztási folyamatba annak megfelelően, hogy milyen összetételű rétegre van szükség. 

Reaktív porlasztásokat végezve a fent vázolt rendszerrel bizonyították, hogy lehetséges 

optimális paraméterű ZnO rétegeket leválasztani mind a fémes, mind az átmeneti tartományban. 

(lásd lejjebb a kísérleti részben) A fémes tartományban történő leválasztások hátránya viszont a 

nagy porlódó Zn fölösleg, mely a berendezés elszennyeződését okozza. Ezért az átmeneti 

tartományban történő leválasztást részesítették előnyben. Az átmeneti tartományban történő 

leválasztások nehézsége, melyről a 2.1.2. és a 3.1.2. fejezetben részletesebben írok, a folyamat igen 

nagy instabilitása. A leválasztások szabályozását és stabilitását itt az oxigén parciális nyomás 

mérésén keresztül oldották meg, melyet lambda szenzorral figyeltek. A beavatkozás a target 

porlasztási teljesítmények vezérlésein keresztül történt. 

Fontos megjegyezni, hogy a kísérletekben használt hordozó általában nátronüveg (SLG) volt, 

melyet a leválasztás előtt 150-200 °C-ra melegítettek annak érdekében, hogy jobb optikai 

tulajdonságú rétegeket kapjanak, ugyanis a fűtött hordozón könnyebben oxidálódik a cink, ami 

elősegíti a kialakuló réteg sztöchiometrikus összetételét. 

Kísérleteikben vizsgálták a leválasztás teljesítményének, háttérnyomásának, plazmaáramának, 

rétegépülési sebességének, gázarányának a hatását a rétegek optikai elektromos és rétegépülési 

tulajdonságaira. Kísérleteik kvantitatív paramétereit jelen összefoglalásban azért nem tartom 

fontosnak megemlíteni, mert a tendenciák egyezőségén túl az egyes paraméterek igen szorosan 

függnek az egyes berendezések geometriájától és elrendezésétől. 

Az ilyen módon leválasztott rétegek közül legjobbnak a 2,6*10-4 Ωcm fajlagos ellenállású 79-

83% transzmissziójú (400-800nm) minták bizonyultak. 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy páratlanul nagyléptékű, fél tucat kutatóintézet számos 

kutatóját bevonó, egy évtizedes munkájuk mind gépészeti, mind szabályozástechnikai szempontból 

egy sor újítást tartalmaz, melyek költségigényét és az előkísérletek időráfordítását csak becsülni 

lehet. 

Egy dél-koreai kuatatócsoport [2.29] is figyelemreméltó eredményeket mondhat magáénak 

ZnO reaktív porlasztása területén. Berendezésükben induktívan csatolt plazma (Inductively Coupled 

Plasma, ICP) segítségével választottak le rétegeket. Kísérleti elrendezésükben (2.9. ábra) RF 

tápegységre kapcsolt szigetelővel bevont réz antenna tekercs helyezkedik el a target és a hordozó 

közt. Működés közben a tekercs belsejében mágneses tér keletkezik, ami induktívan csatolt plazma 
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kialakulását idézi elő. Az ilyen módon létrehozott plazma hőmérséklete lényegesen magasabb, mint a 

hagyományos katódporlasztással létrejövő plazmáé (6000-10000K) [2.30]. 

A Corning 1737 üveg hordozótól 11 centiméterre lévő 3” átmérőjű ötvözet forrás 1,5 

tömegszázalék Al-ot tartalmazott. Leválasztásaikat a hordozó fűtése nélkül végezték, de annak 

hőmérséklete a relatív magas teljesítménysűrűség következtében 150 °C-ig emelkedett. 

 

 

2.9. ábra: Az ICP-vel segített leválasztáshoz használt berendezés vázlata [2.29] 

 

A leválasztások stabilizálására a plazma emissziós vonalainak monitorozását használták. 

Figyelték az elemi cink (468 nm, 472 nm, 481 nm, 636 nm) és az elemi oxigén (777 nm) vonalait. A 

visszacsatolt szabályozás alapjául a cink 481nm-es és az oxigén 777 nm-es vonalait használták. 

Kísérleteikben egyrészt állandó teljesítmény mellett, másrészt állandó oxigénáram mellett 

választottak le rétegeket, miközben a szabályozó automatika az oxigénáram, illetve a teljesítmény 

gyors vezérlésével stabilizálta a folyamatot. 

Kimutatták a reaktív porlasztás hiszterézises jellegét és meghatározták a szabályozás alapjául 

szolgáló, intenzitásvonalak hányadosát, mely érték mellett a leváló rétegek paraméterei elektromos 

és optikai szempontból optimálisak. Megfigyelték, hogy ez a hányados mindkét leválasztási módban a 

target feszültségének növekedésével csökken.  

A legjobb rétegeket állandó oxigénáramlás mellett, a teljesítmény szabályozásával kapták. Az 

így porlasztott ZnO rétegek ellenállása 6,3*10-4 Ωcm volt 82% transzmisszió mellett.  

Lee és munkatársai [2.31] különböző vezetőképességű ZnO rétegek röntgendiffrakciós 

spektrumát tanulmányozva arra a megállapításra jutottak, hogy a jól vezető ZnO rétegek esteében a 

rácsállandó d<2.605 nm, míg a nagy ellenállás esetén ez d>2.610 nm, ami arra a következtetésre 

juttatta őket, hogy a réteg kristályszerkezetének döntő szerepe van a vezetőképességben. Nagyobb 

leválasztási teljesítmény gyorsabb növekedési sebességet és szorosabban illesztett (jobb oszlopos 

morfológiájú) krisztallitokat eredményezett, ami korrelált a jobb vezetőképességgel.  
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Egy, az auckland-i egyetemen dolgozó kutatócsoport több publikációjában is foglalkozott RF és 

DC porlasztással leválasztott ZnO rétegekkel [2.32-2.35]. Elsősorban a morfológia szempontjából 

vizsgálták a rétegeiket és arra kerestek választ, hogy ez hogyan függ össze technológiai 

paraméterekkel illetve a rétegek tulajdonságaival. Tapasztalataik szerint a réteg tulajdonságait 

elsődlegesen befolyásoló technológiai tényező RF porlasztás esetén a háttérnyomás, míg reaktív DC 

porlasztás estén a háttérnyomás és az Ar/O arány együttesen.  

A porlasztott ZnO filmek általában polikristályos szerkezetűek, erős (002) orientációval és 

oszlopos morfológiával. DC porlasztás esetén növekvő parciális oxigénnyomás mellett egyre nagyobb 

krisztallitméretet és növekvő leválási sebességet is tapasztaltak, valamint csökkent a 

röntgendiffrakciós csúcsok félértékszélessége (ami a polikristályosság csökkenését mutatja). 

A SEM, XRD és vezetőképesség mérés alapján kapott eredmények egymással összhangban állva 

arra mutattak, hogy a DC leválasztással kapott rétegek nagyobb szemcsemérettel és határozottabb 

oszlopos morfológiával rendelkeznek. A leválasztott rétegek ellenállását a kristályszerkezet és a 

sztöchiometrikus összetételtől való eltérés együttes hatása határozza meg, ezen két hatás 

befolyásának szétválasztása a szerzők kísérletei lapján nem volt lehetséges. A kutatócsoport 

megfogalmazta azt a következtetést, hogy a DC porlasztás megfelelően optimalizált technológia 

esetében képes az RF módszerrel azonos elektromos és optikai minőségű ZnO réteg kialakítására. 

May munkatársaival [2.36] Zn:Al ötvözet targetekből kiindulva különböző módszerekkel 

választottak le vezető átlátszó ZnO rétegeket. Kísérleteiket két eltérő vákuumrendszerben végezték, 

hogy ezáltal a vákuumrendszerek különbözőségéből adódó hatásokat kiszűrjék. Mindkét 

rendszerben 30*30 cm2 hordozóméretre választottak le rétegeket téglalap alakú 2% m/m Zn/Al 

ötvözet targetekből. Az egyik vákuumrendszer különlegessége a duálmagnetronos elrendezés, 

melyet középfrekvenciás tápegységgel hajtottak meg. Munkájukban a Zn és Al:Zn targetekből történő 

reaktív porlasztás technológiai stabilizálásának problémájával foglalkoztak. Megoldásként plazma 

emisszió monitorozás (Plasma Emission Monitoring PEM) alapján történő reakciógáz-áram 

szabályozást választották. Az így kialakított bonyolult és precíziós visszacsatoló rendszer a reaktív 

plazmában mért Zn emissziós csúcsok (307 nm, 326 nm) intenzitása alapján volt szabályozva. 

Leválasztásaikat az elmérgeződött target kondicionálásával kezdték, melynek alapvető fontossága 

van a reprodukálhatóság tekintetében. 

A szabályozás alapjául vett Zn emisszióvonalak intenzitása tapasztalatuk szerint oxigénben 

szegény atmoszféra melletti kisülések alatt akár 50%-kal is nagyobb lehetett a sztöchiometrikus 

összetételhez elegendő oxigén jelenlétében mért értéknél. A szabályozott leválasztások 

eredményeképpen az 1 µm-es vékonyréteg rétegellenállását 5-10 Ω körülire (5-10*10-4 Ωcm) 

sikerült leszorítani igen jó transzmisszió mellett, míg az ilyen rétegek felhasználásával készült CIGS 

napelemek hatásfoka 10% fölött volt. 
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Chen és munkatársai [2.37, 2.38] szintén reaktív porlasztással választott le ZnO vezető 

vékonyrétegeket. Berendezésük 315*106*8 mm3 2% m/m Al-tartalmú Zn (99,99%) targetet 

tartalmazó hagyományos porlasztó berendezés. Kísérleteikben a ZnO rétegek struktúráját is 

vizsgálták. Megfigyelték, hogy rétegeik krisztallitmérete az oxigén gázáram függvényében erősen 

változik; alacsonyabb oxigénáram mellett nagyobb méretű szemcsék keletkeznek. Megállapították 

azt is, hogy a rétegleválasztás ideje, tehát a réteg vastagsága fontos tényező a réteg elektromos 

paraméterei szempontjából. 50nm alatti rétegekben a töltéshordozó mozgékonyság szignifikánsan 

kisebb, mint a vastagabb rétegekben. Meghatározták az oxigénáramnak azt a keskeny tartományát, 

amelyben porlasztva alacsony ellenállású rétegeket kaptak. Kísérleteikben nem csak üveg, de 

poliészter hordozóra is választottak le ZnO-t. Legjobb rétegeiket 250 °C-ra előfűtött üvegre 

választották le, melynek ellenállása 4,8-4 Ωcm volt 90% transzmisszió mellett.  

Uthanna és munkatársai [2.39] DC reaktív porlasztással választottak le ZnO filmeket. Az 

általam használt kísérleti körülményekhez hasonlóan végzett leválasztásaik során azt tapasztalták, 

hogy az adalékolatlan ZnO rétegek fajlagos ellenállása egy jellemző oxigén parciális nyomás mellett 

minimális értékű (10 Ωcm). Ennél az értéknél kezdődik a sztöchiometrikus film leválása. A fajlagos 

ellenállás növekedését a további oxigénadagolás hatására azzal magyarázták, hogy a felesleg oxigén a 

felszínen és a hibahelyeken megkötődik. 

Fontos megjegyezni, hogy a szobahőmérsékletű hordozóra leválasztott rétegek amorf 

szerkezetűek voltak. Kristályos szemcséket tartalmazó rétegeket csak 270 °C fölé fűtött hordozók 

esetében kaptak. 

A továbbiakban szerzők a hordozó hőmérsékletének hatását tanulmányozták a réteg 

paramétereire. A Hall mozgékonyság változását a hordozó hőmérsékletének függvényében elemezve 

arra a következtetésre jutottak, hogy a polikristályos ZnO rétegekben a vezetőképességet a 

szemcsehatáron történő szóródás határozza meg. Optimális oxigényomás mellett 390 °C 

hőmérsékletű hordozóra 7*10-2 Ωcm ellenállású réteget sikerült leválasztaniuk adalékolatlan 

targetből. 

Hong és munkatársai [2.40] részletes fotolumineszcencia (PL) és XRD mérésekkel 

tanulmányozták a reaktívan porlasztott ZnO rétegek tulajdonságait az oxigénnyomás függvényében. 

Alacsony oxigén parciális nyomás mellett az XRD mérések Zn-ZnO vegyes fázis jelenlétét mutatták, 

ami növekvő oxigénnyomás hatására, [002] orientációjú, egyfázisú ZnO-dá vált. A PL spektrumok 

elemzése azt mutatta, hogy a látható tartományba eső lumineszcencia csúcsok intenzitása növekvő 

oxigénnyomással csökken, ami az oxigén vakanciák és/vagy Zn intersticiális hibahelyek számának 

csökkenésével korrelál.  
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Horwat és munkatársa [2.41] alumíniummal adalékolt ZnO rétegek reaktív porlasztásos 

leválasztását tanulmányozta. Az általuk használt kísérleti elrendezésben az alumíniumot és a cinket 

forgatható állványon elhelyezett két különböző targetből porlasztották. Eredményeik szerint a 

leválasztott rétegek ellenállása elsődlegesen a geometriai elrendezéstől (munkatávolságoktól) 

függött, és laterálisan is változott. Ez azzal magyarázható, hogy különböző elrendezések mellett a 

minta egyes zónái más—más távolságban voltak a target eróziós zónájától, így az alumínium 

beépülése a rétegbe is másként (oxidként illetve Zn atomot helyettesítve) történt. Szerzők az 

optimális réteg leválasztását elsősorban a kamra konstrukciójának fejlesztésével látják elérhetőnek. 

Az irodalmi közlemények kritikai áttekintése alapján megállapítható, hogy a CIGS napelemek 

vezető átlátszó ZnO rétegének leválasztása technológiai szempontból reaktív DC magnetronos 

porlasztással a legelőnyösebb. A különböző kutatócsoportok tanulmányai azt mutatják, hogy 

eredményes leválasztások, ahol a rétegek mind elektromos, mind optikai és rétegépülési 

tulajdonságai megfelelőek csak keskeny tartományokon belül érhetők el.  

A tapasztalat azt mutatja, hogy visszacsatolt szabályozás nélkül a technológiai paraméterek 

stabil munkapontban tartása csak bizonyos - sajnálatos módon az optimális rétegleválasztás 

szempontjából kedvezőtlen - tartományokban lehetséges. Az úgynevezett átmeneti tartományban, 

amelyben a jó tulajdonságú rétegek leválása lehetséges, a munkapont stabilan állandó, 

reprodukálható szinten tartása kizárólag a kezdeti feltételek megadásával, visszacsatolást nem 

tartalmazó rendszerrel nem érhető el. Az irodalomban ilyen rendszerre több megoldást találunk. A 

szabályozás történhet nagy precizitású nyomásmérés, a quadropólus tömegspektrométer 

(Quadropole Mass Analyzer, QMA) [2.42], a plazma emisszió monitorozás (Plasma Emission 

Monitoring, PMA) [2.43], vagy akár target feszültség mérés alapján [2.44, 2.45]. 

Általánosságban megfigyelhető, hogy 85% fölötti transzmisszióval rendelkező és <10-3 Ωcm 

ellenállású rétegeket, egyrészt 150-300 °C közé fűtött hordozón lehetett eddig elérni, másrészt gyors 

és precíziós szabályozókörrel felszerelt, vagy teljesen egyedi módon kialakított berendezésben 

sikerült leválasztani. 

A hordozó fűtése egyrészt nagy energiaigényű megoldás, ami a gyártás költségét emeli, 

másrészt az alatta lévő rétegek, esetleg a hordozó hőtűrésének figyelembe vétele is korlátot szab, - 

adott esetben kizárhatja fólia, vagy egyéb polimer hordozó alkalmazását. A gyors és precíziós 

szabályozás egyrészt költséges, másrészt komoly időráfordítást igényelnek az előkísérletek. 

Mindent egybevetve a reprodukálható átlátszó vezető ZnO előfűtés és szabályozás nélküli 

reaktív porlasztása tehát megoldatlan műszaki probléma. 
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2.2. ZnO vékonyrétegek minősítése 
 

A különböző paraméterekkel leválasztott rétegek tulajdonságait, ezáltal az egyes változók 

hatását sokféle komplementer rétegminősítő vizsgálattal mértük. Kritikus feladat ezen mérési 

módszerek körültekintő megválasztása, hiszen használható választ, csak pontosan föltett kérdésre 

kaphatunk. Fontos a mérési módszerek lehetőségeinek és korlátainak figyelembevétele. Mivel az 

összes mintán az összes vizsgálatot fölösleges és pazarló lenne elvégezni, ésszerű optimalizálást kell 

végrehajtanunk mind a mérésre kiválasztott minták, mind a módszerek tekintetében. Az ezek alapján 

nyert adathalmaz így lehet hasznos kiindulópontja a további kísérleteknek. 

Az alábbiakban a saját rétegeim minősítésére használt módszereket veszem számba, azok 

lehetőségeinek és korlátainak bemutatásával. Mindenekelőtt az általam személyesen alkalmazott 

méréseket mutatom be és ez után térek rá a más szakemberek által számomra elvégzett mérések 

ismertetésére. 

 

Rétegvastagság 

 

A rétegvastagságot különböző módokon, de legmegbízhatóbban mechanikus tapogató műszer 

(Talystep) segítségével mérhetjük. A mérés alapja, hogy a vékonyrétegből kémiai marással készített 

lépcsőt alakítunk ki. Ezen egy függőlegesen és vízszintesen is mozgó, kis görbületi sugarú kemény tű 

segítségével, néhány nm pontossággal letapogatjuk a felületet. 

 

Négytűs mérés 

 

Jól ismert mérési eljárás a rétegellenállás mérésére a lineáris négytűs módszer. A mérés 

elrendezése végtelenül vékony réteg feltétellel (w<1µm) a 2.10. ábrán látható. 

 

2.10. ábra: A négytűs mérés vázlatos rajza 
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A mérés lényege, hogy áramgenerátorral a két szélső tűn áramot kényszerítünk át, miközben a 

két középső tűn mérjük a feszültséget. Az elhanyagolásokhoz szükséges geometriai feltételek (w<<l) 

teljesülése esetén: 

 

I

U

I

U
R s 53.4

2ln
≈=

π

. (2.3.) 

 

Ahol Rs a rétegellenállás, U a mért feszültség, I pedig a két szélső tűn átfolyó áram. 

Rétegvastagság és a rétegellenállás ismeretében meg tudjuk határozni a fajlagos ellenállást is: 

 

wRs=ς
. (2.4.) 

Ahol ς a fajlagos ellenállás és w a rétegvastagság. 

 

Kelvin mérés 

 

A kontaktpotenciál az elektronokra vonatkozó kilépési munkák különbségét jelenti. Mérése 

hagyományos módszerekkel körülményes, hiszen fémes kapcsolatba hozva a mérendő felületet a 

mérőműszerrel, töltésátrendeződés jön létre. Hagyományos módszerrel ennek a kis mennyiségű 

töltésnek a detektálásával lehetne számolni a felületek közti potenciálkülönbséget. A 

töltésátrendeződés hatására a két felület kontaktpotenciálja megváltozik, a kisebb kilépési munkájú 

anyag felülete elektronokban szegényebb, a nagyobb kilépési munkájú anyagé pedig elektronokkal 

telítettebb lesz. Ezzel az eredeti feltételeket megváltoztatnánk, és a mérést reprodukálhatatlanná 

tennénk.  

A Kelvin mérés a szilárdtestek felületvizsgálatánál elterjedt mérési módszer, amely a felületek 

közti potenciálkülönbség, illetőleg kontaktpotenciál mérésére alkalmas. A Kelvin mérés egy érintés- 

és roncsolásmentes eljárás. A vizsgálandó felület fölé egy rezgő elektródát helyezünk, a két felület 

között potenciálkülönbséget állíthatunk be. A kondenzátor távolságának periodikus változtatásával 

(rezgetésével) ez ellen a villamos erőtérrel szemben mechanikai munkát végzünk, aminek hatására 

az összekötő vezetékben váltakozó áram indul el (2.11. ábra). A térerő nagysága arányos a körben 

folyó áram nagyságával, abból kiszámítható. A bonyolult számítások elkerülése érdekében 

használatos a kompenzációs módszer. Ennek lényege, hogy az összekötő vezetékbe olyan 



potenciállépcsőt iktatunk, hogy a felületek közti térerősség nulla legyen. Ezt az áramkörben folyó 

áram minimuma jelzi. Ebben az esetben az áramkörbe táplált feszültség megegyezik a 

kontaktpotenciállal. Mivel ez egy érintésmentes módszer, a felületi töltések elrendeződése a mérés 

után változatlan marad, ezzel biztosítva a mérés reprodukálhatóságát [

 

 

Rétegtapadás-és keménységvizsgálat

 

Tapadás- és keménységvizsgálatot általában úgy végzünk, hogy meghatározott keménységű és 

profilú tűt, meghatározott erővel a felületre nyomunk és meghatározott sebességgel mozgatu

felületen így keletkezett barázdák mélységéből és alakjából a réteg keménységére lehet 

következtetni. A nyomóerő további növelésének hatására egy bizonyos küszöberőnél a tű lekaparja a 

réteget. Ez a küszöbérték a réteg tapadására vonatkozó információ

módszer az ún. Scotch Tape teszt.

Saját rétegeinkben a tapadásvizsgálatot egyszerű ragasztószalaggal végeztük, ami a réteg 

szubsztráthoz tapadását vizsgálja a szalag letépése esetén.

 

Transzmittancia 

 

A transzmittancia, azaz a réteg átlátszósága általában százalékban megadott érték, mely az 

egyes hullámhosszokon külön értelmezhető. Legtöbb esetben a rétegvastagság a vizsgálandó 

ZNO

potenciállépcsőt iktatunk, hogy a felületek közti térerősség nulla legyen. Ezt az áramkörben folyó 

elzi. Ebben az esetben az áramkörbe táplált feszültség megegyezik a 

kontaktpotenciállal. Mivel ez egy érintésmentes módszer, a felületi töltések elrendeződése a mérés 

után változatlan marad, ezzel biztosítva a mérés reprodukálhatóságát [2.49, 2.50

 

2.11. ábra: A Kelvin mérés sematikus rajza 

és keménységvizsgálat 

és keménységvizsgálatot általában úgy végzünk, hogy meghatározott keménységű és 

profilú tűt, meghatározott erővel a felületre nyomunk és meghatározott sebességgel mozgatu

felületen így keletkezett barázdák mélységéből és alakjából a réteg keménységére lehet 

következtetni. A nyomóerő további növelésének hatására egy bizonyos küszöberőnél a tű lekaparja a 

réteget. Ez a küszöbérték a réteg tapadására vonatkozó információt hordoz. Másik használatos 

módszer az ún. Scotch Tape teszt. 

Saját rétegeinkben a tapadásvizsgálatot egyszerű ragasztószalaggal végeztük, ami a réteg 

szubsztráthoz tapadását vizsgálja a szalag letépése esetén. 

A transzmittancia, azaz a réteg átlátszósága általában százalékban megadott érték, mely az 

egyes hullámhosszokon külön értelmezhető. Legtöbb esetben a rétegvastagság a vizsgálandó 
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potenciállépcsőt iktatunk, hogy a felületek közti térerősség nulla legyen. Ezt az áramkörben folyó 

elzi. Ebben az esetben az áramkörbe táplált feszültség megegyezik a 

kontaktpotenciállal. Mivel ez egy érintésmentes módszer, a felületi töltések elrendeződése a mérés 

2.49, 2.50]. 

és keménységvizsgálatot általában úgy végzünk, hogy meghatározott keménységű és 

profilú tűt, meghatározott erővel a felületre nyomunk és meghatározott sebességgel mozgatunk. A 

felületen így keletkezett barázdák mélységéből és alakjából a réteg keménységére lehet 

következtetni. A nyomóerő további növelésének hatására egy bizonyos küszöberőnél a tű lekaparja a 

t hordoz. Másik használatos 

Saját rétegeinkben a tapadásvizsgálatot egyszerű ragasztószalaggal végeztük, ami a réteg 

A transzmittancia, azaz a réteg átlátszósága általában százalékban megadott érték, mely az 

egyes hullámhosszokon külön értelmezhető. Legtöbb esetben a rétegvastagság a vizsgálandó 
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tartományban (w<1µm) nem számottevő tényező, de természetesen hatással van a mérési 

eredményre. A mérés kiértékelésénél figyelembe kell venni a hordozó anyagának abszorbcióját is. 

Saját ZnO rétegeim alkalmazása szempontjából a transzmisszió kritikus hullámhosszai a 

látható fény tartományába esnek (400-800nm). Egyrészt a CIGS napelem modulok hagyományos 

üveg bevonata elnyeli a 400nm alatti fotonokat, másrészt a 800nm fölötti fotonok energiája a 

napelem aktív rétegében nem elegendő elektron-lyuk pár generációhoz. 

 

Ellipszometria 

 

Az ellipszometria nagy érzékenységű roncsolásmentes vizsgálati módszer, amely elsősorban 

felületek, vékonyréteg-szerkezetek minősítésére szolgál. Érzékenységéből adódó sokoldalúsága 

pontossággal, idő- és költséghatékonysággal, illetve roncsolásmentességgel párosul. 

Működése a minta által reflektált fény polarizációs állapotváltozásának mérésén alapul. A 

mintára érkező többnyire lineárisan polarizált nyaláb visszaverődve – általános esetben – 

elliptikusan polarizálttá válik (innen a módszer elnevezése). A beeső fény polarizációs állapotának 

ismeretében, mérve a reflektált nyaláb polarizációs állapotát, következtethetünk a minta optikai 

tulajdonságaira, illetve dielektromos adatok birtokában meghatározhatjuk pl. tömbi minta 

összetételét, szemcseszerkezetét, vékonyrétegek törésmutatóját és vastagságát, a határfelületek 

minőségét (érdességét, szennyezettségét), stb. [2.46] 

 

RBS 

 

A Rutherford-visszaszórásos Spektrometria (Rutherford Backscattering Spectrometry) a 

nagyenergiájú He ionok és a vizsgált szilárd test atomjainak kölcsönhatásán alapul.  

RBS mérés közben a mintára érkező ionok rugalmasan és rugalmatlanul ütközhetnek a réteg 

atommagjaival. A visszavert ionok útjába detektort helyezve mérni tudjuk ezek energiáját és számát. 

A detektált energia jellemző arra az atomfajtára, amelyről az ion visszaverődött. Az azonos 

atomfajtáról visszaszórt ionok száma pedig arányos az illető anyag koncentrációjával. Az ionok az 

anyag belsejébe hatolva és belülről visszaverődve tovább veszítenek energiájukból. Ez az 

energiaelnyelődés a rétegvastagsággal arányos. Egy adott réteg esetén a beesési szög növelésével 

tudjuk a behatoló ion útját, azaz az energiaveszteségét növelni ebben a rétegben, ezáltal a 

mélységfelbontást finomítani. Az RBS vizsgálatokhoz szükséges nagyenergiájú (1 és 5 MeV 
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tartományban) ionnyalábot gyorsítóberendezésekkel állítjuk elő, főleg Van de Graaff-generátorokkal 

és kaszkádgyorsítókkal [2.47, 2.48]. 

 

TEM 

 

A transzmissziós elektronmikroszkópia elve tulajdonképpen megfeleltethető a hagyományos 

fénymikroszkópénak, de a képalkotáshoz elektronhullámot használ. A hagyományos mikroszkópia 

felbontóképessége limitált a fotonok hullámhossza által, ami 400-700 nm között van. A TEM 

megvilágításként gyorsított általában 100-300 keV elektronsugarat használ, melynek hullámhossza 

néhány pm. A TEM mikroszkópia felbontóképessége elérheti a 100.000-szeres, vagyis közel atomi 

felbontást is. 

A mérés alkalmas nm felbontású anyagösszetétel analízisre, anyagszerkezet, morfológia és 

kristályszerkezet vizsgálatra valamint a határrétegek meghatározására. 

 

SEM 

 

A pásztázó elektronmikroszkópia egy széleskörűen alkalmazható vizsgálati módszer. Alkalmas 

a szemcseméret, felületi morfológia, homogenitás, szennyezők helyének és mennyiségének, 

mechanikai hatások, elektrosztatikus hatások, rétegvastagság és még számos lényeges információ 

meghatározására. 

A működés elve, hogy egy precízen fókuszált elektronsugárral pásztázzuk a minta felületét. A 

beérkező sugár szekunder és visszaszórt elektronokat, valamint jellegzetes röntgensugarakat 

generál. Ezeket a jeleket különböző detektorok segítségével összegyűjtik és a helyhez rendelt 

intenzitás szerint megtörténik a képalkotás.  

A szekunder elektronok segítségével a felület topográfiáját lehet vizsgálni néhány nm 

felbontással. Ezek segítségével akár 100000-szeres nagyítás is elérhető a minta különösebb 

előkészítése és roncsolása nélkül. 

A visszaszórt elektronok segítségével a felület fölső egy mikrométerének anyagi összetételét 

lehet meghatározni 10 nm felbontással néhány tizedszázalék pontossággal. 

 

EDS 
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Az energia diszperzív spektroszkópia (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) segítségével 

szennyezők és diffúziós profilok meghatározására van lehetőség mikrométerestől akár a 

centiméteres foltméretig. 

Az EDS mérés a SEM vizsgálat során generált röntgensugarzás analízise alapján történik. A 

gerjesztett röntgen-foton energiája ugyanis egyértelműen megfeleltethető annak az elemnek 

amelynek atomja kibocsátotta. Az előre kalibrált standardok alapján a minta teljes elemösszetétele is 

meghatározható. 

 

ESCA (XPS) 

 

A röntgen fotoelektron spektroszkópia (XPS) egy rendkívül fontos ultranagyvákuumban 

végzett nagyműszeres vizsgálat. Segítségével a felületi 10-50 atomsornyi rétegből lehet (a H és a He 

kivételével szinte az összes elemről) kémiai összetételi és kötésszerkezeti adatokat kinyerni. 

Roncsolásmentes, vertikálisan nagyfelbontású mérési módszer. A mintavétele az 1-2 mm2 terület, 

amit speciális készülékeknél 25-100 µm2-re tudtak szűkíteni. 

A módszer a röntgen fotonoknak a vizsgálandó mintával való ütközésén alapszik. A nagy 

energiájú fotonok az ütközés során nemcsak a külső, hanem a belső héjakon lévő elektronokat is 

képesek gerjeszteni. Az ilyen módon szabaddá vált elektron kinetikus energiájából, a besugárzott 

foton energiájának ismeretében számolható az elektron kötési energiája. 

A fotoelektron kötési energiájából következtethetünk: 

• az anyagi minőségre (az elem periódusos rendszerbeli helyére)  

• az illető atom oxidációs állapotára 

• az atom kémiai környezetére. 

A mélyebb nívóról gerjesztett elektron helyét ps nagyságrendbe eső időn belül elfoglalja egy 

külső elektronhéjon tartózkodó elektron. Ezt a folyamatot relaxációnak nevezzük mely során az 

alacsonyabb energianívóra való rekombináció során felszabaduló energiát az elektron egy felsőbb 

héjon tartózkodó ún. Auger-elektronnak adhatja le, amelyek karakterisztikus energiával lépnek ki. 

Egyes esetekben ez az energia fotonok formájában is felszabadulhat. A detektált Auger-elektronok 

energiájából meghatározható az adott atom kötésállapota. 

A szakirodalomban az ESCA és az XPS méréseket egymás szinonimájaként szokták emlegetni, 

azonban az XPS mérés csak a röntgen fotonok által gerjesztett elektronok energiájából von le 

következtetést, míg az ESCA kifejezés magában foglalja a röntgen-gerjesztéses Auger-elektronok 



ZNO VÉKONYRÉTEGEK VIZSGÁLATA 

36 

(XAES) és az ultraibolya fotonokkal gerjesztett elektronok (UPS) spektroszkópiáját is. Azokat a 

vizsgálatok tehát, ahol az Auger átmenetekkel nem foglalkozunk, XPS-nek nevezzük. [2.51] 

 

XRD 

 

A röntgendifrakciós analízis (X-ray Diffraction XRD) egy hatékony módszer a különböző 

kristályos, vagy kristályos részeket tartalmazó anyagok azonosítására és kristálytani elemzésére. 

A mérés közben a mintát monokromatikus röntgensugárzás éri (Cu Kα), aminek a 

hullámhossza a kristályrács karakterisztikus méreteivel összemérhető (néhány nm). A kristály 

periodikus struktúráján (rácssíkjain) történő reflexió következtében a detektált sugár a hullámhossz 

és a besugárzás szögének függvényében kioltódik, vagy erősödik. Az ilyen módon keletkezett kép 

alapján a kristályrács tulajdonságaira következtethetünk. 

A mérés alkalmas az egyes anyagok rácsállandóinak és amorf hányaduk meghatározására, 

valamint a rács esetleges torzult állapotának mérésére. 

 

Mozgékonyság mérés (Hall effektus) 

 

A Hall effektus vizsgálata főleg félvezető rétegek esetében jelentős, mivel a vezetési 

mechanizmusra, a réteg szabad töltéshordozóinak koncentrációjára ezek viselkedésére ad értékes 

felvilágosítást. Nem hanyagolható el fémek esetében sem, bár gyakorlati szempontból kevésbé 

jelentős, mint a fajlagos ellenállás ismerete. 

A Hall effektus a töltéshordozó eltérülése következtében a mozgás irányára merőleges 

feszültség létrejötte mágneses térben. Oka a jól ismert Lorenz erőtörvény. 

A mérés során két kontaktuson keresztül áramot kényszerítünk át a rétegen, miközben 

meglehetősen nagy, általában 1 T körüli mágneses térben van a minta. A töltéshordozók 

mozgékonyságát a mágnes hatására fellépő feszültségből számolhatjuk, amit az áramútra 

merőlegesen mérünk. [2.52] 
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3. ZnO vékonyrétegek leválasztása porlasztással 
 

3.1. Adalékolt ZnO reaktív porlasztása 
 

3.1.1.  A kísérletekhez használt porlasztórendszer jellemzői 

 

A kísérleteimben használt berendezés egy nagyszabású projekt részeként jött létre, melynek 

célja az egyre izgalmasabbá váló réz-indium-gallium-diszelenid (CIGS) típusú vékonyréteg napelem 

kutatása és fejlesztése. A projektünk célja kettős. Egyrészt a vékonyréteg CIGS napelem 

rétegszerkezet leválasztására és strukturálására alkalmas berendezéssor megépítése, másrészt ezen 

rétegleválasztási technológiák fejlesztése. 

A vékonyréteg napelem kutatásán és fejlesztésén kívül a komplett berendezés, melynek vázlata 

a 3.1 ábrán látható, alkalmas a gyártásba vitel előkészítésére és a technológiai paraméterek olyan 

tartományának meghatározására, melyben a kihozatal szempontjából fontos optimalizálások 

elvégezhetők. 

 

 

3.1. ábra: CIGS vékonyréteg napelem fejlesztésére szolgáló kísérleti gyártósor blokkdiagrammja 

 

A tervezésnél fő szempont a projekt kettős céljának teljesítése volt. Ennek érdekében a 

maximális hordozóméret 30x30 cm2. A porlasztókamra, melyben kísérleteim döntő többségét 

végeztem három 117*440 mm2 méretű magnetronos porlasztóforrással van fölszerelve. A kamra 

10E-6 mbar nagyságrendű végvákuumát rotációs és diffúziós szivattyúval biztosítjuk. Ez az egység 

hivatott a napelemstruktúra kontaktusainak leválasztására. A hátsó, átlátszatlan kontaktusréteg 

leválasztása Mo, az előoldali átlátszó pufferrétegé Zn, az előoldali átlátszó vezető rétegé pedig 2% Al 

adalékot tartalmazó Zn ötvözet targetből történik. A kamra gázbevezetései a targetek mellett 
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helyezkednek el. A szabályozott mennyiségű gáz kizárólag a porlasztott targetnél, elegyként kerül a 

kamrába. Az x irányú laterális homogenitás biztosítása érdekében a mintát porlasztás közben a 

target alatt folyamatosan mozgatjuk 5 cm/s sebességgel. 

A teljes napelemstruktúra kialakítása három kamrában történik. A fent leírt porlasztó modul 

mellett a legfontosabb egység a párologtató kamra, melyben a CIGS aktív rétegének előállítása 

történik együttpárologtatás (co-evaporation) módszerével. A harmadik egység a lézer modul, 

melyben a különálló rétegek laterális strukturálása folyik az egyes cellák sorbakötése, azaz a kívánt 

kapocsfeszültség elérése érdekében. A folyamat végeredményeképpen kialakuló szerkezet vázlatos 

keresztmetszeti képe a 3.2. ábrán látható. 

 

 

3.2. ábra: CIGS napelem szerkezetének keresztmetszeti rajza 

 

3.1.2. A reaktív ZnO plazma jellemzői 

 

A fent vázolt berendezés porlasztó moduljában Al:Zn targetből végzett reaktív porlasztásos 

kísérleteim során kimértem a reaktív plazmának az irodalmi áttekintésben bemutatott 

jellegzetességeit. Ezek közül a leglényegesebb a ZnO plazma hiszterézises viselkedése. Ez a „parazita” 

jelenség teszi a reaktív ZnO leválasztást rendkívül összetett és nehezen szabályozható folyamattá. 

Vizsgálataim során azt tapasztaltam, hogy a reaktív plazma a hiszterézisen túlmenően bizonyos 

körülmények között oszcillációs jelenséget is mutat. Ebben a fejezetben ennek a két jelenségnek a 

leírását és magyarázatát adom. Meghatározom az ideális leválasztási körülményeket és feltételeket 

és viszonyukat mind a hiszterézises, mind az oszcilláló tartományhoz. A plazma monitorozására 

használt plazma emisszió detektálás lehetőséget nyújtott a plazma összetételének vizsgálatára is, 

mely segítségével egyes jelenségeket magyarázni tudtam. 

A reaktív porlasztási folyamatok kritikus jellemzői (mint például a target felszínén az 

összefüggő oxidréteg kialakulásának időbeli lefolyása, a rétegépülési sebesség, a karakterisztikus 

gázarány és teljesítmény), részben a berendezés konstrukciós jellemzőitől függenek. Ezek közül a 

leglényegesebbek a kamra geometriája, a magnetron paraméterei és a target mérete és alakja. 
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Számos olyan paraméter hatása jelentős ezeken túl, melyek értékeit részben, vagy teljesen 

változtatni tudjuk. A részben kontrolálható értékek egyik legkritikusabbja a target-hordozó távolság, 

mely a kialakuló plazma térerőviszonyain keresztül igen erős hatással van a reaktív folyamatokra. 

Másik ilyen paraméter az elszívás mértéke, hatása a gáznyomáson keresztül érvényesül a plazma 

folyamataiban. Porlasztásaimban a fentebb említett értékeket kísérletről kísérletre általában 

változatlanul hagytam, viszont a gázáramok arányát és a plazma teljesítményét változtattam. 

 

Hiszterézis 

 

A reaktív rétegleválasztások legfontosabb előnye, hogy a leválasztott vékonyréteg összetétele 

széles tartományban változtatható. Ez a nagyfokú rugalmasság mindössze a porlasztási paraméterek 

változtatásával elérhető, miközben a target anyaga lényegesen olcsóbb fém lehet, lehetővé téve a 

hatékony DC porlasztást. Ezeknek a tagadhatatlan előnyöknek azonban ára van. A reaktív plazma jól 

ismert jellegzetessége annak ún. hiszterézises viselkedése. Ez a jelenség a target felszínén 

végbemenő reakciók és porlódási folyamatok eredőjeként jelenik meg. 

A hagyományos általam is használt magnetronos porlasztás sajnálatos jellemzője a plazma 

laterálisan inhomogén jellege. Ennek hatása a target jellegzetes „stadion” alakú eróziója, ami a 

rétegvastagság inhomogenitást és a target kis kihasználtságát okozza. Ezen túlmenően többlet 

nehézséget jelent az, hogy a target felületére eső teljesítménysűrűség nem egyenletes, az eróziós 

zóna közepétől kifelé egyre kisebb.  

Erről a folyamatról, mely lényegében a nem kívánatos hiszterézises jelleget okozza az irodalmi 

áttekintő részben részletesebben írtam. 

Egyes anyagok esetében ez a hiszterézis nem befolyásolja a kívánt tulajdonságú vékonyréteg 

leválasztását és a technológiai stabilitást, azonban az adalékolt ZnO esetében más a tapasztalat.  

Napelem célú alkalmazásnál ezeknek a rétegeknek nem csupán átlátszónak, de jó vezetőnek is 

kell lenni. Ilyen kívánalmakat kielégítő rétegek optimális leválasztási paraméterei csupán a 

hiszterézises tartomány közelében vannak, a porlódás és az oxidáció közel egyensúlyi állapotában. Jó 

minőségű rétegek leválasztási paramétereinek meghatározása érdekében tehát fontos a hiszterézis 

tulajdonságainak lehető legpontosabb megismerése. A 3.3. ábrán, 1500 W teljesítmény mellett a 

plazma feszültsége jellegzetesen változik a bevezetett O2 mennyiség függvényében, állandó 

teljesítménnyel vezérelt módban.  
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3.3. ábra: A targetfeszültség hiszterézises viselkedése a bevezetett oxigén függvényében 

 

Jól látható, hogy a rendszer munkapontja a fémes tartományban egy karakterisztikus 

feszültségre áll be. Az oxigénáram növelése 20 sccm (normálköbcentiméter, normál körülmények 

közt értelmezett köbcentiméter gázáramlás percenként) szintig ezt a feszültséget nem befolyásolja. 

Alacsony oxigén koncentráció mellett a target felülete tehát fémes, az oxidáció mértéke még nem 

elegendő ahhoz, hogy kialakuljon összefüggő borítottság. A bevezetett oxigén ebben a tartományban 

egyrészt a target felszínén kötődik meg és szinte rögtön el is porlódik onnan, másrészt a leporlódott 

cinkkel alkot vegyületet a kamra falán, illetve a hordozón. Az oxigénáram további növelésével az 

oxidáció mértéke addig nő, amíg a targetfelszín oxiddal borítottá válik, a leporlódás sebessége itt 

ugyanis kisebb az oxidációénál. Ez feszültségesésben nyilvánul meg. Az oxid alacsonyabb porlódási 

rátája miatt ez az állapot stabillá válik, így a további oxigénáram növelés hatására a felszín állapota és 

ezen keresztül a feszültség nem változik. 

Ebből az állapotból kiindulva az oxigénáramot csökkentve a target további oxidációjára egyre 

kevesebb oxigénatom jut. A 3.4. ábrán látható kritikus 30 sccm gázáramnál a bevezetett oxigén 

kevesebb, mint amennyi az oxid borítottság fenntartásához elegendő lenne. A porlódás mértéke itt 

már nagyobb, mint az oxidépülés sebessége, az oxidréteg elvékonyodik és folytonossága megszakad. 

Ezt követően az oxid gyorsuló ütemben porlódik le a target felszínéről, amíg az az eróziós zónában 

fémessé nem válik. Ez a folyamat megfigyelhető a hiszterézishurok alsó ágának meredek 

emelkedésében 30 sccm oxigéngáz áram alatt. A fémessé vált targeten továbbra is fellép oxidáció, 

azonban ennek sebessége kisebb a porlódás sebességénél, tehát a felszín fémes, a feszültség pedig 

magas marad. 
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A 3.3. ábrán a fenti folyamatoknak megfelelően három jellemző tartományt különböztethetünk 

meg. A magas feszültségű tartomány a fémes, az alacsony feszültségű tartomány a reaktív és a köztes 

átmeneti tartomány. A hiszterézishurok átmeneti tartományára jellemző annak instabilitása, hiszen 

itt a porlódás és oxidáció ellentétes folyamatai dinamikus egyensúlyban vannak, hiszen a target 

állapota függ annak előéletétől és melyben a legkisebb külső hatás is drasztikus állapotváltozást 

idézhet elő. 

A fémes tartomány egyensúlyi állapotában történő paramétermódosítások a kialakuló 

vékonyréteg tulajdonságaira elhanyagolható hatással vannak, azok rendre cinkben gazdag, fémes 

vezetők lesznek. A kialakuló réteg szempontjából ugyanez az „érzéketlenség” mondható el a reaktív 

tartományról is, ahol a rétegek átlátszóak és szigetelők lettek. Az átmeneti tartomány közelében és 

annak szűk sávjában leválasztott rétegek viszont nagy változatosságot mutattak, és 

reprodukálhatóságuk is rossz. Az igen nagy paraméterfüggőségen kívül jellemzője ennek a 

tartománynak a fent leírt instabilitás. Ennek kiküszöbölésére különböző kutatócsoportok más és más 

jobbára összetett megoldást találtak, melyekről az irodalmi áttekintő részben részletesen 

beszámoltam. Saját kísérleteimben a folyamat reprodukálhatóságát és stabilizálását külső 

beavatkozók és visszacsatolást tartalmazó zárt hurok nélkül oldottam meg. 

 

Kísérletek előkészítése 

 

Kísérleteink során azt tapasztaltuk, hogy a reaktív folyamatok következtében a leváló 

vékonyréteg tulajdonságait és a plazma viselkedését nagymértékben befolyásolja a target előélete. A 

reaktív porlasztás elméleti áttekintését tárgyaló részben szóltam target elmérgeződéséről. A 

porlasztás kezdetekor fennálló viszonyok hatással vannak a folyamat egészére, ami abban nyilvánul 

meg, hogy a rendszer stabil munkapontja más áram-feszültség aránynál jelenik meg. Ez nem csupán a 

porlasztási hozam tekintetében jelentett eltérést, hanem ezen keresztül a target felszínének 

stabilizálódó állapotában is. 

A kísérletek reprodukálhatóságának és a folyamat stabilitásának érdekében a target 

előkészítésében a következő módon jártam el. Megvizsgáltam azokat a körülményeket, amelyek 

hatása nem elhanyagolható a munkapont helyzetére. A target felszínének állapota mellett a hordozó 

anyaga és a target eróziójának mértéke is befolyásoló tényezők. Ezen tényezők közül praktikusan 

csak a target állapotát befolyásoló hatások kézbentartását tűztem ki célul. A target felszínének 

állapotát eredményező előélet szempontjából észrevételeim szerint a megelőző porlasztás és az azt 

megelőző tisztítás van hatással. 
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A fémek és oxidjaik eltérő szekunder elektron emissziós együtthatójának különbsége 

következtében a fémes cink borítottságú target munkaponti feszültsége lényegesen magasabb, mint 

az elmérgezett targeté. Ennek a különbségnek az oka, hogy a folyamat egyensúlyi helyzete máshova 

és máshogyan áll be abban az esetben, ha a porlasztás megkezdésekor nem ugyanolyan feltételek 

adottak. Ezen feltételek kézbentartása érdekében először a target megtisztításának feltételeit 

vizsgáltuk. A felszín megtisztítása alatt azt értjük, hogy a korábbi porlasztások során kialakult cink 

oxid borítottságot tiszta argonban történő porlasztással eltávolítjuk az eróziós zónából. A 

tisztítóporlasztás közben mért plazmaparaméterek a kamra nyomása, a target feszültsége a plazma 

Zn és oxigéntartalma.  

A magnetronos porlasztásról írt elméleti részben leírtaknak megfelelően az alkalmazott Zn 

target eróziós zónája, vagyis a porlasztás során aktívnak mondható terület mértéke nagyban függ az 

alkalmazott teljesítménytől. Reaktív – esetünkben Ar/O – gázban történő porlasztás esetén a target 

elmérgeződésének effektív kiterjedése is a porlasztási teljesítmény függvénye. Amikor tehát a target 

felszínének tisztítását végeztem, az argonban történő tisztítóporlasztás teljesítményének olyan 

értéket választottam, amelyben a plazma laterális kiterjedése nagy biztonsággal meghaladja az 

elmérgeződést okozó reaktív porlasztásét. Ez a feltétel tapasztalataim szerint a reaktív porlasztás 

teljesítményének 130%-ánál már fennáll, melyet feszültség és nyomásmérésekkel igazoltam is.  

A target tisztításának időtartamát a plazma paramétereinek folyamatos monitorozásával 

határoztam meg. 

 

3.4. ábra: A Zn target feszültsége és a kamra nyomása a tisztítóporlasztás alatt az idő függvényében 

(1500W, 50sccm Ar) 
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A target felszínének állapotára elsősorban a munkaponti áram-feszültség aránya, 

leegyszerűsítve a target feszültség értéke ad jó támpontot. A fémes cink szekunder emissziója kisebb, 

ezért a feszültség egy relatív magas értéken fog stabilizálódni. A feszültség értéke az idő 

függvényében (3.4. ábra) tehát alkalmas arra, hogy a felület tisztulására vonatkozó információval 

szolgáljon. 

Az ábrán jól látható, hogy a feszültség értéke az Ar plazma kialakulásának legelején 

drasztikusan emelkedni kezd, ami az összefüggő oxid borítottság gyors leporlódását jelenti. A 

porlasztást folytatva jól látható, hogy a feszültség értéke tovább nő, míg telítésbe nem megy. 

A feszültség mellett a másik nagyon fontos adat a kamra gáznyomása, mely az oxigén parciális 

nyomására utal. A bevezetett gáz ebben az esetben Ar volt ugyan, de az abszorbeálódott, illetve target 

felszínén megkötött oxigén hatását is mérni próbáltam. Az 3.4. ábrán jól látható, hogy ezeknek a 

hatása a tisztítás során nem volt érzékelhető. 

A közvetett adatok mellett a plazma összetételét a plazma emissziós spektrumának 

monitorozásával közvetlen módon is vizsgáltam. Arra kerestem a választ, hogy a tisztítás közben a 

plazma Zn és oxigén tartalma hogyan változik. A 3.5. ábra megmutatja, a figyelt 472 nm-es, Zn-hez 

tartozó csúcs és a 826 nm-es, oxigénhez tartozó csúcs intenzitásának időfüggését. 

 

3.5. ábra: A 472nm-es (Zn) és 826nm-es (oxigén) plazma emisszió csúcsok intenzitásának változása 

tisztítóporlasztás közben. 
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Megfigyelhető, hogy a cink vonal intenzitása analóg viselkedést mutat a feszültség változásával, 

míg az oxigén csúcs a nyomás görbéjével mutat hasonló időbeli lefutást. Ennek magyarázata abban 

keresendő, hogy míg a target felszínének állapota (ami a plazma cinktartalmára van kihatással) a 

feszültség értékében mutatkozik meg, addig a plazma oxigéntartalma a kamra nyomásának 

változását hozza magával. 

Tapasztalataim azt mutatták, hogy a tisztítóporlasztásnál a későbbi leválasztásnál alkalmazott 

teljesítmény 130%-a megfelelő a target felszínének elegendően nagy részének fémesre 

porlasztásához. A tisztításhoz szükséges idő gyakorlati értékét a fenti tapasztalatok alapján 10 

percben határoztam meg 

Az előporlasztások során a tisztítóporlasztással fémesre porlasztott target felszínét készítettem 

elő a rétegleválasztások számára. Ez a gyakorlatban a leválasztásnál alkalmazott paraméterekkel 

történő porlasztást jelent. Erre azért van szükség, mert a porlasztások elején a target felszínének 

állapota a reaktív gáz következtében változni, oxidálódni fog, ami a feszültség és nyomásviszonyok 

kezdeti gyors változásával jár. A leválasztások stabilitása és reprodukálhatósága szempontjából ez a 

jelenség rendkívül káros. Az előporlasztásokat tehát a későbbi leválasztások paramétereivel 

végeztem. A nyomás, feszültség és plazmaösszetétel változásainak monitorozásával azt vizsgáltam, 

hogy milyen módon és mennyi idő alatt stabilizálódik a rendszer annyira, hogy a leválasztásainkat 

reprodukálható és stabil körülmények közt végezhessük. A 3.6. ábra egy tipikus előporlasztás 

feszültség és nyomásváltozását mutatja. A porlasztás 35/15 sccm Ar/O gázarány mellett 725 W 

teljesítménnyel történt. 

 

3.6. ábra: A Zn target feszültsége és a kamra nyomása az előporlasztás alatt az idő függvényében 

(725W, 35/15sccm Ar/O) 
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Jól látható, hogy a kamra nyomása és a feszültség a plazma kialakulásának első 

hozzávetőlegesen 200 másodpercében drasztikusan változik, miután a változás mérséklődik és 800 

másodperc után szinte állandó értéken stabilizálódik. A kezdeti változás oka, hogy a bevezetett 

oxigén a target felszínének gyors oxidációját okozza. Az oxid szekunder elektron kibocsátása 

lényegesen nagyobb, vagyis a plazmaáram magasabb lesz, ami a feszültség csökkenését okozza 

teljesítményszabályozott üzemmódban. Amíg a target felszínének fémborítottsága van, az oxigén 

teljes mértékben megkötődik az oxidáció által. Amint azonban kialakul az összefüggő oxidborítottság, 

ennek a reakciónak a sebessége lecsökken és a reakcióban részt venni nem képes oxigén parciális 

nyomása a kamra nyomását emeli. Ez a folyamat tükröződik a kamra nyomásának időbeli változásán.  

Ez a folyamat nyomon követhető a plazmaösszetétel változásában is az 3.7. ábra alapján.  

 

3.7. ábra: A 472nm-es (Zn) és 826nm-es (oxigén) plazma emisszió csúcsok intenzitásának változása 

előporlasztás közben (725W, 35/15sccm Ar/O) 

 

Az előporlasztás elején a cink van túlsúlyban, mivel a porlódó anyag itt még a fémes felszínből 

származik, azonban rövid időn belül lecsökken a cink mennyisége az oxidáció következtében. Ezzel 

egy időben az oxigéntartalom a kezdeti alacsony értékről, ami a cink felszín nagy reakciókészségének 

köszönhető, gyorsan emelkedni kezd. A plazma összetétele, a feszültség és a gáznyomás változása 

egyaránt telítődésbe menő folyamatok, melyek tapasztalataim szerint 15 perces előporlasztás során 

érnek el olyan értéket, aminél a leválasztások nagy biztonsággal reprodukálhatónak mondhatók. 

Kísérleti eredményeim megbízhatósága érdekében a leválasztásokat kizárólag a fent leírt 

előkészítések után végeztem.  
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3.1.3. A reaktív plazma kétfajta viselkedése 

 

Reaktív porlasztás közben – mint azt az eddigiekben láthattuk – egyidejű porlódási és oxidációs 

folyamatok egymásra hatása alakítja ki a target felszínének állapotát és ezen keresztül a leváló 

vékonyréteg minőségét. Ennek a két folyamatnak a sebessége és sebességeik aránya nagyban függ a 

porlasztás számos paraméterétől, melyek közül csak két paraméter a kísérleteimben általában 

változtatott gázarány és teljesítmény. 

Abban a tartományban, ahol a target felszínének oxidrétege eltűnik - vagyis ahol a leváló 

vékonyréteg fémessé válik – a teljesítmény lineárisan változik, azaz a bevezetett gáz 

oxigéntartalmával arányos. Ennek a karakterisztikus, oxigéntartalom-függő teljesítménynek 

(továbbiakban határteljesítmény) döntő fontossága van a rendszer működésében.  

Tapasztalataim azt mutatták, hogy egy bizonyos határteljesítmény (saját rendszerünkben 

600 W, ~1,25 W/cm2) alatt nincs a target feszültség – gázarány jelleggörbének egy kritikus 

gázaránynál bekövetkező ugrásszerű növekedése. Ezen jelleggörbe hiszterézise elhanyagolható, a 

rendszer hosszútávon is stabil munkaponttal rendelkezik. Ennek oka az, hogy a target eróziós 

zónájában a folytonos oxidréteg megszakadása után nem tud a teljes oxidréteg elporlódni éppen a kis 

teljesítmény miatt [2.4]. A vákuumkamra sajátságaitól (kamraméret, elszívás, munkatávolság, 

geometria és felhasznált anyagok) függő határteljesítmény fölött (>600 W), porlasztás kétféle, 

karakterisztikusan különböző viselkedést mutat. 

Ennek megértéséhez szükség volt néhány egymástól független, de egymásra ható folyamat 

áttekintésére. 

A target porlódásának mértéke erősen függ a target felületi állapotától. Általánosságban az 

mondható el, hogy fémes felület porlódása nagyobb, mint az oxiddal borított felszín porlódása [2.4]. 

A porlódási rátának emellett az anyagfüggése mellett létezik nyomásfüggése is, mely az adott 

anyagtól és a rendszertől függően más és más lehet. 

Tapasztalataim azt mutatták, hogy amennyiben a rendszer nyomása a 600 W határteljesítmény 

átlépésének hatására ~5*10-3 mbar környékére süllyed, a rendszer számos paramétere egyenletes és 

reprodukálható oszcillációba kezd, míg ha a nyomás e fölött az érték fölött marad, a már az 

irodalomban is publikált hiszterézises viselkedés tapasztalható. 

A továbbiakban ennek a két jellemző viselkedésnek a tulajdonságait mutatom be 

részletesebben, méréseimmel alátámasztva. 
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3.1.3.1. Hiszterézis 

 

Korábbiakban, a 3.1.2. részben a reaktív plazma viselkedésének magyarázatakor már leírást 

adtam a hiszterézis mibenlétéről és annak fizikai magyarázatáról. Ebben a fejezetben ennek a 

jelenségnek különböző megjelenési formáit mutatom meg saját rendszerünkben, a plazma összetétel 

változásának bemutatásával kiegészítve.  

A fentebb bemutatott 3.3. ábrán jól látható, hogy a hiszterézises jelenség hogyan jelentkezik az 

oxigéntartalom függvényében. Mint ahogyan azt már leírtam az átmeneti tartomány helyzete 

porlódási és oxidálási folyamatok eredőjeként alakul ki. Nem meglepő tehát, hogy az állandó 

teljesítmény mellett az oxigéntartalom változtatásának hatására kialakuló hiszterézisen (3.3. ábra) 

túlmenően, a jelenség állandó oxigéntartalom melletti teljesítményváltoztatás mellett is kimutatható. 

A 3.8. ábrán látható, hogy az átmeneti tartomány az általam használt rendszerben 15/35 sccm Ar/O 

gázarány mellett 950 W és 980 W közt található. 

 

3.8. ábra: Targetfeszültség változása a teljesítmény változásának függvényében 35/15 (Ar/O) állandó 

gázarány mellett 

 

A 3.3. ábra oxigéntartalom függvényében bemutatott feszültségmenetéhez képest szembetűnő, 

hogy a 3.8. ábrán a fémes és reaktív tartományok feszültsége nem állandó. Ennek oka, hogy állandó 

teljesítmény mellett a teljes egészében oxiddal borított target a reaktív tartományon belül az 
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oxigéntartalomtól függetlenül közel állandó sebességgel porlódik, ami állandó áram-feszültség 

viszonyokat von maga után. Ez elmondható a fémes tartományról is (3.3. ábra). A 3.8 ábrán viszont az 

látható, hogy a teljesítmény változtatásával a monoton növekvő porlódás a feszültség emelkedését 

okozza. 

Ennek a növekvő porlódásnak szükségszerű következménye, hogy a plazma cinktartalma is nő. 

Plazmaösszetétel-vizsgálataimban ezt az összefüggést ki is mutattam. 

 

3.9. ábra: A 472nm-es plazmaemissziós csúcs (cink) intenzitásának változása a teljesítmény 

függvényében 35/15 Ar/O állandó gázarány mellett 

 

Jól látható a 3.9. ábra emisszió csúcs intenzitásának változása és a 3.8. ábra 

feszültségértékeinek változása közti hasonlóság. A reaktív tartományban tapasztalható alacsonyabb 

cinktartalom annak a két oknak köszönhető, hogy ebben a tartományban a target felszíne egyrészt 

oxiddal borított, így a cink csak lényegesen kisebb mennyiségben áll rendelkezésre és akkor is 

általában kötött formában, másrészt az oxiddal borított felszín porlódási rátája itt kisebb a tisztán 

fémes felszín porlódásánál. A cinktartalom monoton növekedése az átmeneti tartományon kívül a 

fentebb már tárgyalt módon a teljesítmény növelése miatt bekövetkező porlódási ráta 

növekedésének köszönhető. 

Az átmeneti tartomány jellemzője, hogy a fokozatosan felszínre kerülő fémes cink porlódik és 

az addig fölöslegben lévő oxigénnel reakcióba lép, megkötve az oxigént egyrészt a kamra falán és a 
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szubsztráton, ami miatt a plazma cinkben elszegényedik. Fontos megjegyezni, hogy a reaktív 

tartományban a porlódás eredményeképpen szintén felszabadul reakcióképes cink, de az oxidréteg 

sztöchiometriája miatt ezzel egyensúlyt tart a felszabaduló oxigén mennyisége. Az oxidréteg 

porlódása során a porlódási ráta csökkenését részben az a hatás is okozza, hogy a cinkoxid kötési 

energiája nagyobb, mint a kötési energia a fémes cinkben, így a kötések felszakításához nagyobb 

energiára van szükség. 

Az oxigéntartalom csökkenése a háttérnyomás változásában is megjelenik (3.10. ábra). 

 

3.10. ábra: A háttérnyomás értékének változása a teljesítmény függvényében 35/15 Ar/O állandó 

gázarány mellett 

 

A 3.11. ábrán jól látható, hogy a reaktív tartományban a bevezetett oxigén teljes egészében a 

háttérnyomást emelte, ami a teljes reaktív tartományban állandó maradt. A fémes tartományban 

viszont a felszínre kerülő cink miatt a teljes oxigénmennyiség részt vesz a reakcióban, így a 

háttérnyomás lecsökken egy relatív alacsony állandó szintre. A két tartomány közti ugrásszerű 

átmenet jelzi az oxidborítottság, illetve fémes jelleg gyors kialakulását. Ugyanez a jelenség látható a 

plazma oxigéntartalmának változásában is a 3.11. ábrán. 
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3.11. ábra: A 777nm-es plazmaemissziós csúcs (oxigén) intenzitásának változása a teljesítmény 

függvényében 35/15 Ar/O állandó gázarány mellett 

 

A háttérnyomás és a plazma oxigéntartalmának változása nagymértékben hasonló viselkedést 

mutat. Ennek fentebb már említett fő oka, hogy a porlasztás reaktív folyamataiban egyedül az oxigén 

vesz részt, így a háttérnyomás monoton függvénykapcsolatban áll a gáztérben lévő szabad oxigén 

mennyiségével és annak egyértelmű indikátora. 

 

3.1.3.2. Oszcilláció 

 

A cinkoxid reaktív porlasztással történő leválasztása mellett, annak hiszterézises viselkedésén 

túl más kutatócsoportok által még nem publikált jelenséget is észleltem. Amikor a rendszer nyomása 

5*10-3 mbar körülire süllyed a target fémessé válása miatt a rendszer átmeneti tartományában a 

plazma paramétereiben stabil és önfenntartó oszcilláció mutatkozik. 
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3.12. ábra: A target feszültségének és a kamra gáznyomásának oszcillációja 

 

A 3.12. ábrán látható a kamra gáznyomásának és a target feszültségének oszcillációja az idő 

függvényében. Látható, hogy a plazma összetételével igen szoros kapcsolatban lévő target feszültség 

oszcillációja időben stabil. Az ábrán piros vonallal jelzett kamranyomás értékeiben fluktuációk 

láthatók, aminek oka a szélessávú vákuummérő korlátozott mérési pontosságában keresendő (±15 

<100 mbar és ±30<10-3 mbar). Megfigyelhető, hogy a feszültség egy karakterisztikus Umin és Umax 

értékpár közt oszcillál. 

A 3.13. ábrán látható, hogy a hiszterézis bemutatásakor már bevezetett átmeneti tartományban 

hogyan helyezkedik el az oszcillációs rész. 
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3.13. ábra: Az oszcillációs tartomány elhelyezkedése a teljesítmény függvényében 35/15 Ar/O gázarány 

és a diffúziós szivattyú pillangószelepének 18%-os állása mellett  

 

Az ábrán is megfigyelhető a már említett karakterisztikus Umin és Umax értékpár, az értékek az 

oszcillációs tartományon kívüli, rendre oxiddal borítottabb, ill. inkább fémes borítottságú 

targetfelszín közti oszcillációra utalnak.  

Az oszcilláció mechanizmusának megértéséhez egyrészt a plazma összetételének vizsgálatát, 

másrészt speciálisan preparált mintán transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatot végeztem. 

A target teljesítmény-feszültség karakterisztikájának felvételekor az egyes munkapontokban a 

hiszterézises viselkedés vizsgálatához hasonlóan a plazma összetételét is vizsgáltam. Az oszcilláció 

miatti állandó változás következtében ennek a régiónak az elemzését csak az oszcilláció szélső 

állapotaiban tudtam elvégezni.  
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3.14. ábra: A 3.12. ábra oszcilláció periódusának Umax állapotában felvett plazma emisszió spektrum 

 

3.15. ábra: A 3.12. ábra oszcilláció periódusának Umin állapotában felvett plazma emisszió spektrum 

 

A 3.14. és 3.15. ábrán látható a 3.12. ábra Umax és az Umin feszültségéhez tartozó plazma 

emissziós spektrum. A görbe tanúsága szerint a magas feszültségű tartományban a plazma 

cinktartalma magas, míg az alacsony feszültség mellet az oxigéntartalom magasabb. Ennek 
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megfelelően a továbbiakban a teljesítmény függvényében a plazma összetételének cink és oxigén 

összetevőit követtem figyelemmel, hasonlóan a fentebb bemutatott hiszterézises viselkedésnél 

tárgyaltakhoz. 

 

3.16. ábra: A plazma Zn (472 nm) emisszió csúcsintenzitása a target teljesítmény függvényében35/15 

Ar/O gázarány és a diffúziós szivattyú pillangószelepének 18%-os állása mellett 

 

3.17. ábra: A plazma O (777 nm) emisszió csúcsintenzitása a target teljesítmény függvényében 35/15 

Ar/O gázarány és a diffúziós szivattyú pillangószelepének 18%-os állása mellett 
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A 3.16. és 3.17. ábrákon jól látható, hogy az oszcilláló reaktív plazma cink és oxigéntartalma a 

hiszterézises tartományéhoz nagyon hasonló. A különbség az átmeneti tartományban jelenik meg, 

ahol ezeknek az elemeknek a mennyisége is oszcillál. 

Annak kiderítése érdekében, hogy a plazma összetételének oszcillációja hogyan jelenik meg a 

leváló vékonyrétegben, egy speciálisan preparált mintát készítettem. A berendezésben található 

transzportmechanika a hordozó üveg továbbításán túl a réteg laterális homogenitását biztosító 

mozgatást is végez. Ez különösen lényeges, hiszen a kontaktusleválasztásokat magnetronos 

porlasztással végeztük, melynek jellegzetes eróziós zónája alatt mozgatás nélkül inhomogén rétegek 

keletkeznének. Esetünkben a plazma összetétele időben nem állandó, tehát egy alatta megállított 

hordozó egy pontján a réteg tulajdonságai keresztmetszetben követik a plazma tulajdonságait. 

Többek közt arra kerestem a választ, hogy az oszcilláció közben a magas feszültségű 

félperiódusban és az alacsony feszültségű félperiódusban leváló vékonyrétegeknek milyen 

tulajdonságai vannak. A plazma összetételének elemzése arra a feltételezésre vezetett, hogy a magas 

feszültség mellett leváló vékonyréteg, a fémes targetfelszínből leváló, cinkben gazdagabb, átlátszatlan 

rétegekhez inkább hasonló, míg az alacsony feszültségű félperiódusban leváló réteg az oxidált 

felszínből leváló átlátszó és többnyire szigetelő rétegekhez lesz hasonló. Választ kerestem arra is, 

hogy az oszcilláció közben kialakuló vékonyréteg szerkezete időben változik-e az oszcilláció 

különböző szakaszaiban.  

Eredményeim értékelésénél figyelembe kellett venni, hogy az oszcilláció által egy olyan 

multiréteget alakítottam ki, melyben a különböző rétegek közt folytonos átmenet van, így azok nem 

kezelhetők egzakt módon különálló rétegekként. A 3.18. a és b ábrákon az így leválasztott rétegek 

keresztmetszeti transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) képe látható. 

     

3.18. ábra: Oszcilláló plazmából leválasztott minta keresztmetszeti oxigén (a) és cink (b) TEM 

elemtérképe 
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A leválasztott vékonyréteg a 3.18. ábra tanúsága szerint a feszültségmenet periodicitásának 

megfeleltethető laterális rétegzettséget mutat, melyben a méréseinkkel igazoltan fémes (oxigénben 

szegény) és oxigén-cink sztöchiometriát mutató rétegek váltják egymást. A feszültség oszcillációján 

túl a rendszer háttérnyomásában is megfigyelhető volt a periodikusság. Míg a magas feszültségű 

állapotban, amikor a fémesebb rétegek képződtek, és a target felszíne is fémes volt, alacsony 

háttérnyomás uralkodott a kamrában, addig az alacsony feszültségű, oxidált targetfelszín 

jelenlétében a háttérnyomás magasabb volt. Megfigyelhető, hogy az oxigénben gazdagabb alrétegek 

vastagsága lényegesen nagyobb, mint a nem sztöchiometrikus, cinkben gazdag rétegeké. A gyorsabb 

rétegépülésből gyorsabb porlódásra következtethetünk, aminek oka a változó nyomás.  

     

3.19. ábra: Oszcilláló plazmából leválasztott minta világos látóterű (a) és sötétlátóterű (b) TEM képe 

 

A 3.19. a. és b. ábrákon is tisztán elkülöníthetőek az alrétegek. Jól látható, hogy az oxigénben 

gazdagabb alréteg kristályszemcséi lényegesen nagyobbak, mint amit az inkább fémeseknél 

tapasztalhatunk. 
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3.1.3.3. A reaktív plazma oszcillációjának kvalitatív modellje 

 

 

3.20. ábra: A 3.12. ábra egy periódusának nyomása és feszültségmenete 

 

A 3.20. ábrán az oszcilláció egy periódusa látható. Az oszcilláció jelenségének kvalitatív 

modelljét az oszcilláció feszültség és nyomásviszonyai, a plazma oszcilláció közbeni oxigén és 

cinktartalma és a TEM vizsgálatok eredményei alapján alkottam meg. Magyarázatomban a porlódás 

és az oxidáció sebességének nyomásfüggését vettem alapul. 

Ismeretes, hogy állandó nyomáson az oxidált felszín porlódása lassabb a tisztán fémes felszín 

porlódásánál. Ennek legfőbb oka az, hogy az oxidnak nagyobb a szekunder elektron emissziós 

koefficiense és ezáltal a porlódás során becsapódó ionok energiájának nagy részét a kötések 

felszakítása emészti föl [2.4]. Oxiddal borított felület reaktív porlasztása során a porlódás nem tudja 

a felületet megtisztítani az oxidtól, mivel a párhuzamosan zajló oxidációs folyamat fenntartja a felület 

oxiddal borított állapotát. Ez az állapot stabil. 
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Hasonló stabilitás jön létre fémes targetfelszín porlasztása esetében is, hiszen ekkor a porlódás 

a domináns folyamat az oxidációval szemben, így a fémes targetfelszín fémes marad. 

A rendszer átmeneti állapotában azonban a munkapont nem stabil, hiszen bármely fluktuáció 

az oxidációt, vagy a porlódást dominánssá teheti, mely következtében a rendszer önmagát erősítő 

folyamat során éri el az egyik stabil végpontot. 

Az általam tapasztalt oszcilláció különlegessége éppen abban rejlik, hogy a stabil végpont 

elérése helyett a rendszer az átmeneti tartományon belül maradva oszcillál. Modellem magyarázatot 

ad arra a fizikai mechanizmusra, ami arra kényszeríti a rendszert, hogy az addig önmagát erősítő 

folyamat „visszaforduljon”. A jelenség kulcsát a háttérnyomás változása körül kerestem. 

Természetesen az oszcilláció végtelen periodikus folyamat, melynek magyarázatát önkényesen 

választott kezdőpontból kezdem. 

A 3.20. ábrán látható ’a’ pontban a rendszert relatív magas nyomás (~5,2*10-3 mbar) és 

alacsony target feszültség (322 V) jellemzi. Ebben az állapotban a plazma oxigéntartalma magas és 

cinktartalma alacsony. Ehhez a ponthoz tartozó relatív magas nyomás mellett, állandó teljesítményen 

a porlódás a domináns folyamat, tehát a target oxidációja nem tud lépést tartani a porlódással. 

Az ’a’ és ’b’ pontok közti szakaszon a feszültség folyamatos emelkedése jelzi az oxidréteg 

elvékonyodását. Látható, hogy ezen a szakaszon a nyomás csak keveset csökken, ami annak 

köszönhető, hogy a még mindig oxidréteggel borított targetből kevés cink fölösleg szabadul föl, ami 

szabad oxigént köthetne meg. 

A ’b’ pontban a feszültség drasztikusan emelkedni kezd, ami a nyomás hirtelen esésével együtt 

következik be. Ezen a ponton a target felszínén a fémes jelleg aránya és a porlódás sebessége olyan, 

hogy a porlódó cink atomok szinte az összes rendelkezésre álló oxigénnel reakcióba lépnek. Ez az 

állapot tükröződik a nyomás hirtelen csökkenésében. Hiszterézises jellegű viselkedés esetében ez az 

a pont, ahonnan visszafordíthatatlanul a target fémes porlódása lenne az egyensúlyi állapot. 

A ’b’ és ’c’ pontok közti szakaszon a feszültség rohamosan nő és a nyomás is tovább csökken. Itt 

a porlódó cink atomok magasabb hányada miatt kisebb a szekunder elektron emisszió. Ez a magas 

feszültségben is megjelenik. Az oxigén és cink intenzívebb reakciója és a lecsökkenő nyomás hatására 

a porlódási sebesség elkezd csökkenni. 

A ’c’ pontban a feszültség a csúcspontra érkezik. Ez az állapot a nyomás legalacsonyabb 

értékével párosul. A berendezés sajátságai, vagyis a fémessé váló target hirtelen megnövekedett 

oxidációja és a nyomás ezzel egyidejű csökkenése miatt a porlódás mértéke csökken és az oxidáció 

válik dominánssá. 
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A ’c’ és ’d’ szakaszon a porlódás alacsonyabb az oxidációnál ezért fokozatosan csökken a 

feszültség. A nyomás állandó alacsony értéke azt jelzi, hogy a target felszínéről leporlódó cink még 

elegendő ahhoz, hogy a rendelkezésre álló oxigént megkösse. 

A ’d’ pontban a feszültség még meredekebben kezd csökkenni és a nyomás ugrásszerűen 

emelkedik. Ezen a ponton a target felszíne már összefüggően borított oxiddal és a porlódó cink így 

egyensúlyban van az akkorra már oxidált targetből porlódó oxigénnel, tehát a bevezetett oxigén 

fölöslegként a nyomást növeli és porlasztó hatása érvényesül. Ez a nyomásemelkedés újra a porlódás 

felgyorsulásához vezet. 

A ’d’ pont utáni szakaszon a minimum értékig csökken a feszültség, miközben a nyomás a 

maximális értékig nő. A nyomás növekedésével megemelkedő porlasztási sebesség itt már gyorsabb 

az oxidáció sebességénél. Ennek következtében a rendszer visszakerül a kiindulási állapotba, ahol 

újra a porlódás a domináns folyamat. 

 

3.1.4. A plazma laterális homogenitásának vizsgálata megállított hordozón 

 

Homogén vékonyréteg kialakulása szempontjából magnetronos porlasztás esetén 

elengedhetetlen fontosságú a minta mozgatása, hiszen a magnetron hatására a plazma inhomogén 

(„stadion” alakú) lesz. A mozgatás hatása az, hogy a különböző minőségű és intenzitású 

plazmaterületek alatti porlasztások eltérő hatását átlagolja. (Ennek részletesebb indoklását a 

porlasztás elméletéről szóló fejezetben (2.1.1.) adtam.) 

Annak érdekében, hogy megérthessem az inhomogén plazma különböző régióinak hatását a 

kialakuló vékonyrétegre, álló hordozóra is választottam le rétegeket. A magnetronos plazma 

jellegzetes formáját és az alatta elhelyezkedő minta helyzetét a 3.21. ábra mutatja. 

 

3.21. ábra: A target és a leválasztás keresztmetszeti vázlata, alatta a mintán felvett Kelvin térkép 

részletével 
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Kísérletemben arra kerestem a választ, hogy az eltérő intenzitású plazma eltérő paraméterű 

vékonyréteget eredményez-e.  

A leválasztás paramétereit a 3.1.5. fejezetben leírt optimális TCO munkapontban választottam 

meg, így azok kívül estek az instabil átmeneti tartományon és reprodukálható réteget 

eredményezzenek. Így adódott a lehetőség, hogy az álló hordozón mért értékeket összevessem a 

mozgó hordozóra leválasztott cink-oxid jellemzőivel. 

Kétféle leválasztást végeztem. Az egyik esetben a hordozó 20 percig (I minta) állt a target alatt 

1,44W/cm2 (700 W) teljesítmény mellett, míg a másik esetben összesen 50 s-ig (II minta), 1,4W/cm2 

(675 W) teljesítmény mellett. 

A leválasztás többi paramétere mindkét esetben megegyezett. A gázarány 35/15sccm Ar/O, a 

nyomás 6*10-3 mbar volt. Mindkét esetben a kialakult réteg transzmissziója szemrevételezésre 

homogén volt. Az I minta vastagsága és ellenállása a 3.22. ábra szerint változott. 

 

3.22. ábra: Az I minta vastagsága és fajlagos ellenállása a hely függvényében 

 

Szembetűnő, hogy a vastagság szinte kizárólag a target középvonalától való távolságtól függ. A 

rétegellenállás értékei viszont a magnetron által torzult plazma jellegzetes alakját tükrözte vissza. A 

3.23. ábrán megfigyelhető, hogy az ellenállás a target közepe alatti porlasztásnál a legalacsonyabb. Az 

eróziós zóna közepe felé haladva az ellenállás meredeken nőni kezd és hat nagyságrendet emelkedik 
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néhány centiméteren belül. A targeten kívüli tartományokban ismét csökken a rétegellenállás. Az itt 

tapasztalható ellenállás-növekedés már a réteg elvékonyodásának a hatása.  

Az ellenállás változása jól követhető a kilépési munka Kelvin térképén is, amit a 3.23. ábra 

mutat. 

 

3.23. ábra: Az I minta Kelvin térképe 

 

A rétegek jelentős ellenállás-változása, illetve a kilépési munka-különbség változása 

megváltozott szerkezetre, vagy összetételre utal. 

Annak kiderítése érdekében, hogy a szignifikáns különbség az összetétel változásából adódik e 

a 3.21. ábra szerinti elrendezésből származó mintákat EDS vizsgálattal és egy-egy mintát a magas és 

alacsony ellenállású tartományokból XPS vizsgálattal minősítettem. 

Az I minta nagy és kis ellenállású régióinak XPS spektruma a 3.24. ábrán látható. A vizsgálat Al 

Kα FRR módban készült.  
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3.24. ábra: Az I minta nagy és kis ellenállású rétegeinek XPS spektruma 

 

A Zn 3s és az Al 2s csúcsintenzitások alapján mindkét mintában 6 % körüli Al tartalmat 

határoztunk meg 10% relatív hibával. Szintén nem mutatható ki különbség az Al és a Zn kémiai 

kötésállapotában sem, melyek mindkét esetben oxid állapotot mutattak. Az összetételek azonosságát 

a II minta, 3.25. ábrán látható EDS görbéje is alátámasztja. 

 

3.25. ábra: A II minta nagy és kis ellenállású rétegeinek EDS spektruma 
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A spektrum tanúsága szerint a különböző minták Al, Zn, illetve O tartalma a hibahatáron belül 

megegyezik. A kötésállapot és az elemi összetétel tehát méréseim alapján nem indokolja a rendkívül 

nagy ellenálláskülönbséget.  

A porlasztott fémoxid félvezető vékonyrétegek fajlagos ellenállását az adalékolás mértékén és 

kötésállapotán kívül a töltéshordozók mozgékonysága is meghatározza. Ennek értéke viszont erősen 

függ a kristályos hányadtól.  

A II minta XRD vizsgálatával arra kerestem a választ, hogy a réteg kristályossága 

összefüggésbe hozható-e a tapasztalt ellenállás-gradienssel. 

 

3.26. ábra: A II minta különböző területeiről származó minták XRD spektruma 

 

A 3.26. ábra XRD spektrumában megfigyelhető, hogy a target közepe felől (a) az eróziós zóna 

közepe felé (e) haladva a csúcsok intenzitása csökken, amiből a réteg kristályos hányadának 

csökkenésére következtethetünk. Adódhatna ez a csökkenés a rétegvastagság változásából is, de 

ebben az esetben ennek a lehetőségét kizárom, hiszen a 3.22. ábrán látható, hogy a vastagság 

változása ebben a tartományban 5% alatt marad. A [0002] ZnO diffrakciós csúcshelyek 2θ irányban 

ezzel együtt el is tolódnak, ami arra utal, hogy az eróziós zóna felé haladva a rétegben nyomó 

feszültség ébred, amivel együtt a rétegek krisztallitmérete is csökken. 

A XRD spektrum alapján levont következtetéseket pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálattal 

is megerősítettem. A 3.27. ábrákon látható két képpár a II minta target közepe (3.21. ábra ’a’ pontja) 

alól, illetve az eróziós zóna közepe alól (3.21. ábra ’e’ pontja) származó területeiről készült. 



ZNO VÉKONYRÉTEGEK VIZSGÁLATA 

64 

 

3.27. ábra: A II minta target közepe alól (3.21. ábrán `a`) (képen felül) és az eróziós zóna közepe alól 

(3.21. ábrán `e`) (képen alul) származó területek SEM felülnézeti (bal) és keresztmetszeti (jobb) képei. 

 

Jól megfigyelhető, hogy a sűrű plazmatéren kívülről származó minták esetében a szerkezet 

rendezett oszlopos. Egyértelműen felismerhető krisztallitok és ebből eredően durva felületi 

morfológia jellemzi ezt a mintát. Ezzel ellentétben a közvetlenül a sűrű plazma alól származó mintán 

(alsó kép) a nagy krisztallitos cinkoxidra jellemző oszlopos struktúra nem található meg. A felület 

morfológiája itt sokkal simább, ami szintén a nagyobb amorf hányadot tartalmazó minták jellemzője. 

Ezeket a tapasztalatokat úgy értelmeztem, hogy a különböző paraméterű tartományok a 

nagyenergiájú oxigén, valamint cink és argon részecskék laterálisan inhomogén eloszlása és 

bombázása miatt alakulnak ki [3.1]. Összefüggésbe hozható ez a jelenség a felszínt elérő oxigén 

mennyiségével és aktivitásával is [1.9]. 

ZnO rétegek leválasztásánál a technológia alkalmazhatóságának egyik mércéje a jó rétegépülési 

sebesség. A jó rétegépülés mellett különösen vékonyréteg szilícium napelemes alkalmazásoknál 

kritikus a réteg felületi morfológiája a fotonok csapdázása miatt.  

Ez a két kritérium nehezen valósítható meg együtt, hiszen a nagyobb rétegépülési sebességet 

lehetővé tevő magasabb teljesítménytartományokban a plazma ionbombázása miatt a 3.27. ábra alsó 

képein látható simább és nagyobb ellenállású rétegek keletkeztek. 
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3.1.5. TCO ZnO reaktív porlasztásának optimalizálása, az eredmények 
szintézise 

 

Munkám során az Al-mal adalékolt ZnO reaktív porlasztását optimalizáltam. E mellett 

hangsúlyt fektettem a porlasztás folyamatainak megértésére is. Elsődlegesen a plazma munkaponti 

és stabilitási kérdéseit érintő viselkedést vizsgáltam meg. Ebből a szempontból a 3.1.3 fejezetben 

foglaltakkal összhangban két jelenséget találtam legfontosabbnak. 

Eredményeim szintéziseként, melyek bővebb kifejtését a 3.1. fejezet tartalmazza, azt kaptam, 

hogy a reaktív plazma a target állapotának, a plazma teljesítményének és a kamra konstrukciós 

sajátságainak függvényében két karakterisztikusan eltérő viselkedést mutat (hiszterézis illetve 

oszcilláció). Kimutattam, hogy minden esetben tapasztalható egy gázaránytól függő 

határteljesítmény, amely fölött a plazma munkapontja egy tartományban instabillá válik. Az instabil 

átmeneti tartomány fölött a rétegek fémes jellegűek lesznek. Meghatározott nyomás (~5*10-3 mbar) 

alatt az átmeneti tartomány addig hiszterézises jellegét oszcillációs jelleg váltja föl. (Ezek leírását és 

magyarázatát a 3.1.3. fejezet tartalmazza.)  

Második fontos jelenségként a plazma laterális homogenitásának kérdését azonosítottam. 

Amint azt a 2.1.1. fejezetben kifejtettem a magnetronos porlasztáskor kialakuló plazma erősen 

inhomogén, melynek kompenzálása érdekében általános megoldás a hordozó mozgatása. 

Kísérletekkel kimutattam ennek az inhomogenitásnak a hatását. 

Eredményes, tehát jó paraméterű és reprodukálható rétegek leválasztásának technológiai 

optimalizálását ennek megfelelően e két jelenség tapasztalatai alapján végeztem. 

 

Kritériumok 

 

ZnO vékonyrétegeimet CIGS napelem előoldali kontaktus célra optimalizáltam. Ennek a 

rétegnek a tulajdonságai a napelem mint eszköz működésének  szempontjából az aktív réteggel 

összemérhető fontosságúak, mind teljesítmény, mind gazdasági szempontból. [3.2] 

A CIGS napelemeknél alkalmazott ZnO rétegnek a már említett soros ellenállás csökkentés 

mellett számos más kritériumnak is meg kell felelni [1.8]: 
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Általános követelmény, hogy ezeknek a rétegeknek néhányszor tíz Ω/négyzet (~n*10-4 Ωcm) 

rétegellenállás mellett se legyen 15%-nál nagyobb az abszorpciója a fény napelemek szempontjából 

hasznos, tehát 400-800 nm közti tartományában. 

A kritériumokat az alábbi felsorolásban lehet összefoglalni: 

i. Kis abszorpció a látható és NIR hullámhossz-tartományban (<15%) 

ii. Megfelelő törésmutató, hogy a fény csatolva legyen az aktív rétegbe 

iii. Megfelelő textúra a fotonok csapdázása érdekében 

iv. Jó vezetőképesség (<1*10-3 Ωcm) 

v. Nagy töltéshordozó mozgékonyság (>10 cm2/Vs) 

vi. Homogenitás (<10%) 

vii. Reprodukálhatóság (<10%) 

viii. Alacsony gyártási költségek, jó rétegépülés 

Ezeknek a sok szempontból ellentmondó kritériumoknak a fentebb vázolt folyamat 

megértésével és szisztematikus kísérletek és mérések végzésével igyekeztem megfelelni. 

 

Transzmisszió optimalizálása 

 

Első kísérletsorozatommal az oxigénarány és teljesítmény hatását vizsgáltam a 

targetkarakterisztikára. A fentebb bevezetett határteljesítmény meghatározásával kijelöltem azt a 

tartományt, ahol a target feszültsége alacsony. 

A reaktív plazma egyensúlyi jellemzőinek és viselkedésének feltérképezése érdekében 

konstans bevezetett gázáram és elszívás mellett különböző teljesítmény és gázáram arány mellett 

kialakuló munkapontban fellépő target-anód feszültséget elemeztem. Ez a jellemző feszültség 

mutatja meg a target eróziós zónájának állapotát, azaz hogy az oxid, vagy inkább fémes borítottságú-

e. A mérési pontokra a legkisebb négyzetek módszerével illesztett burkolófelület (3.28. ábra) 

megmutatja, hogy az Ar/O plazmának melyik az a tartománya, ahol a target felszíne átmeneti 

állapotban van - tehát sem fémesnek, sem tisztán oxidáltnak nem tekinthető. 
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3.28. ábra: A target feszültségének változása a teljesítmény és a gázáram arány függvényében 

bevezetett gázáram, elszívás és impulzusparaméterek mellett 

 

A 3.28. ábrán jól látható, hogy míg kis oxigéntartalom mellett a target eróziós zónájának 

fémesre porlódása (vörös színnel jelölt tartomány) kis teljesítménynél megvalósul, addig nagy 

oxigéntartalomnál az oxidáció nagy teljesítményig lépést tud tartani a porlódással. Az eredő felület 

zöld és sárga tartományához tartozó O2 gázáram és teljesítmény értékpárok jelölik ki, az optimális 

rétegek leválasztása szempontjából kritikus átmeneti tartomány helyzetét. Ezekhez az 

értékpárokhoz tartozó teljesítmény a korábban bevezetett határteljesítmény. 

A target karakterisztikájának részletes feltérképezése után a jellemző feszültségű területeken 

történő leválasztásokkal azonosítottam azt a feszültséghatárt, ami alatt a porlasztott rétegek 

megfelelő transzmisszióval rendelkeznek. Általánosságban megállapítottam, hogy 335 V az a határ, 

ami fölötti rétegleválasztások eredményeképpen a réteg transzmissziója 80% alatti lesz. 
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3.29. ábra: Transzmisszió szempontjából kritikus feszültségtartományban leválasztott minták 

átlátszósága a fény 400-750 nm tartományában 

 

A 3.29. ábrán látható illusztrációképpen kiragadott négy tipikus mintát különböző target 

feszültségek mellett választottam le. Az emelkedő feszültség a transzmisszió csökkenésében is 

megnyilvánul. 

Az ilyen módon kimért határfeszültség a 3.28. ábrán egy vízszintes síknak feletethető meg, 

amely a három dimenzióban ábrázolt target karakterisztikát metszi. A határfeszültségnél, illetve az 

alatt felvett metszetek az adott feszültségre jellemző oxigénáram- teljesítmény értékpárokat jelölnek 

ki. Az így kijelölt teljesítmény felel meg a korábbiakban bevezetett határteljesítménynek. 

A különböző műveleti paraméterek mellett fölvett karakterisztikák így kijelölték azokat a 

tartományokat, ahol reprodukálható módon, jó transzmissziójú rétegek választhatók le. 

 

Fajlagos ellenállás optimalizálása 

 

Nagyszámú minta leválasztása alapján és a fentiekben említett következtetések alapján 

tapasztalataimat a 3.30. ábrában összesítettem. 
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3.30. ábra: Különböző transzmissziójú és vezetőképességű rétegeket eredményező területe, valamint az 

instabil munkapontú terület a teljesítmény és az oxigénáram függvényében a diffúziós szivattyú 

pillangószelepének 18%-os állása mellett 

 

A 3.30. ábrán feltüntetett régiókat a függőleges színes vonalak mentén különböző gázarányok 

mellett felvett target karakterisztikák alapján határoztam meg. 

Az ábrán a nem átlátszó régiót (Non transparent) a fentebb említett módon bevezetett 

határteljesítmény felett jelöltem ki. Az ebbe a tartományba eső paraméterekkel kísérletileg 

leválasztott minták rendre átlátszatlanok voltak. 

A karakterisztikák azon pontjait összekötve, ahol az oszcilláció jelensége mutatkozott, 

kirajzolódott az oszcillációs régió, melyen belül a leválasztott rétegek előállítása 

reprodukálhatatlannak bizonyult. Erre jó példa a 15 sccm oxigén gázáram mellett 700 W környékén 

leválasztott minták esete, melyek leválasztásról leválasztásra más és más optikai tulajdonsággal 

rendelkeztek. Reprodukálható leválasztást csak ezen a régión kívül tudtam elérni. 

A jó transzmissziójú régiókban a tapasztalatom azt mutatta, hogy egy bizonyos teljesítmény  és 

oxigéntartalom fölött a rétegek szigetelővé válnak. Az álló mintára történő leválasztásról szóló 
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részben részletesebben tárgyalt okból kifolyólag 750 W teljesítmény környékén tapasztaltam azt a 

határt, ahol a target ionbombázása hatására a réteg szerkezete úgy módosul, hogy vezetőképessége 

drasztikusan leromlik. Rossz vezetést az alacsonyabb teljesítménynél tapasztalt túl magas oxigén 

arány indokolja. 

Mindezek alapján kijelenthető, hogy megfelelő elektromos és optikai tulajdonságú 

rétegeket a határteljesítmény és az oszcillációs régió által kijelölt tartományban, 15 sccm és 

annál kisebb oxigéntartalom mellett tudtam reprodukálhatóan leválasztani a hordozó fűtése 

és zártkörű szabályozás nélkül. Mindezek mellett a sorozatgyártáshoz szükséges 

reprodukálhatóságnak erős korlátot szab, hogy a target folyamatos kopása miatt a rendszer 

paraméterei lassan megváltoznak. 

 

Rétegépülési sebesség optimalizálása 

 

Ipari szempontból azt a réteget lehet alkalmazhatónak tekinteni, amelynek leválasztása 

gazdaságos. Ebből a szempontból elvileg ideális választás a reaktív magnetronos porlasztás 

módszere, de itt is további fontos szempont a rétegépülési sebesség. 

Természetes módon, a nagyobb porlasztási teljesítmény hatására a rétegépülés egyre 

gyorsabb. Ennek magyarázata a nagyobb fajlagos teljesítmény hatására létrejövő intenzívebb plazma 

által keltett nagyobb ionbombázásban keresendő. 

A rétegépülés erősen függ a target-felület állapotától is. A fémes felületű target porlódási rátája 

állandó nyomás és teljesítmény mellett lényegesen nagyobb, mint az oxidborítottságúé. Ennek 

magyarázatát korábban adtam meg [2.4] 

A 3.31. ábrán egy szisztematikus mintasor ellenállás és rétegépülési sebesség értékpárjai 

láthatók. 
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3.31. ábra: Azonos elszívás (18%) és gázarány (10/40, O/Ar) mellett leválasztott minták rétegépülési 

sebességei és fajlagos ellenállásai 

 

A kis teljesítménnyel leválasztott minták esetében a magasabb fajlagos ellenállás azzal 

magyarázható, hogy a rétegek inkább oxigénben gazdagok. Növelve a teljesítményt, a fajlagos 

ellenállás a sztöchiometrikust egyre jobban megközelítő rétegekben javult. A határteljesítmény fölött 

(függőleges szaggatott vonal a 3.31. ábrán) a réteg vezetése a jelenlévő oxigénmennyiség miatt még 

nem fémes, és az ideális ZnO réteghez képest is rosszabb. A teljesítmény további növelésével a  

növekvő Zn hányad miatt a vezetés fémessé válik, ami a fajlagos ellenállás későbbi csökkenését vonja 

magával. 

A porlasztott rétegek épülési sebessége oxiddal borított targetfelszín esetén igen alacsony, bár 

a növekvő teljesítmény hatására emelkedik. Az 575 W mellett leválasztott rétegnél a rétegépülési 

sebesség ugrásszerűen megnő, ami a target eróziós zónájának fémessé válásával magyarázható. 

Ideális tulajdonságú rétegek reprodukálható rétegépülése 50 nm/min környékén van, ami 

ipari alkalmazási szempontból (>200 nm/min) még alacsonynak mondható. 
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Homogenitás kérdése 

 

A magnetronos porlasztás esetében felmerülő homogenitási problémákról egyrészt a 

porlasztás elméletéről szóló részben írtam, másrészt az álló mintára történő leválasztás kapcsán 

részletesebben is szót ejtettem. 

A porlasztott vastagság bizonytalanságainak kiküszöbölése érdekében a mintát tehát a target 

alatt mozgatjuk, minek hatására a mozgatás tengelye mentén tapasztalható eltérések 5 %-on belül 

maradnak. 

A 3.32. ábrán egy réteg keresztirányú vastagságprofilja látható. 

 

3.32. ábra: Egy tipikus réteg keresztirányú vastagságprofilja 

 

A target vonalforrás jellege miatt ebben az irányban a minta széleitől 4 cm-nyire már 20% 

fölötti az eltérés a minta közepén mért értékhez képest. Ezt javítani egyedül a target méretének 

növelésével, esetleg a magnetron bonyolult áttervezésével lehetne. 
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Optimalizált réteg leválasztása és tulajdonságai 

 

A legjobb, reprodukálható Al-mal adalékolt ZnO átlátszó vezető oxidréteg leválasztási 

paraméterei a 3.1. táblázatban szerepelnek. 

Leválasztás paramétere Érték 

Munkatávolság [mm] 60 

Előfűtés/előfeszítés Nincs 

Végvákuum [mbar] 1-5*10-06 

Háttérnyomás [mbar] 4,9*10-03 

Ar gázáram [sccm] 40 

O gázáram [sccm] 10 

Targetteljesítmény [W] 550 

Target feszültség [V] 325 

Impulzus kitöltés [µs] 0,5 

Impulzus periódus [µs] 10 

Porlasztás ideje [min] 15 

 

3.1. táblázat: Optimalizált réteg leválasztási paraméterei 

 

A leválasztás eredményeképpen a 3.2. táblázatban összefoglalható paraméterű réteget kaptam. 

Réteg jellemzője Érték 

Fajlagos ellenállás [Ωcm] 7,34*10-4 

Ellenállás szórása [%] <10 

Töltéshordozó mozgékonyság [cm2/Vs ] 25 

Koncentráció [cm-3] 3,5*1020 

Vastagság [nm] 180 

 

3.2. táblázat: Optimalizált réteg paraméterei 
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A 3.33. ábra a réteg transzmisszióját mutatja. Az alacsonyabb hullámhossztartományban ennek 

a rétegnek ugyan még magas az elnyelése, de 500 nm fölött a transzmisszió 85% fölött marad. 

 

3.33. ábra: Az optimalizált réteg transzmissziója 

 

Összegezve elmondható, hogy a lassú rétegépüléstől eltekintve a rétegek messzemenőkig 

teljesítik a CIGS napelemekben a vezető átlátszó kontaktusanyaggal szemben támasztott 

kritériumokat. Le kell szögezni továbbá azt a sajnálatos tényt is, hogy a target kopása miatt a 

rendszer egyes paraméterei megváltoznak, ami az újbóli kalibrálást és optimalizálást teszik 

szükségessé. Ennek megfelelően az ipari felhasználáshoz visszacsatolt rendszer alkalmazása 

kívánatos. 

 

3.2. Megállított mintára leválasztott ZnO rétegek gázszenzor célú 
alkalmazása 

 

A fenti kísérletekben leválasztott mintákon tapasztalt nagy paramétergradiens sok tekintetben 

hasonlóságot mutat a kombinatorikusan leválasztott rétegekhez. 

Kombinatorikus leválasztásoknak olyan párologatási vagy porlasztási eljárásokat nevezünk, 

amelyeknél a réteg összetétele a hely függvényében változik és ezt az eltérő összetételű források 
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térbeli elrendezésével érjük el. Az így leválasztott rétegek helyfüggő paramétereit különböző 

eszközökben ki lehet használni. A mi esetünkben a ugyan nem volt többféle forrás a rendszerben, de 

a leválasztás fent említett sajátságai miatt a paramétergradiens megvalósult. 

Az irodalmi összefoglalásban említettek szerint a ZnO vékonyréteg igen jó gázérzékelő. Szenzor 

eszközökben palládiummal illetve platinával érzékenyítve használják. Alapelgondolásom szerint a 

különböző krisztallitméretű és fajlagos ellenállású rétegek gázárzékenysége különböző lehet. 

Kísérleteimben a 3. fejezetben említett I minta különböző területeiről vett részek gázérzékenységét 

mértem érzékenyítés nélkül. 

Az I minta kisebb porlasztási teljesítményének az volt az oka, hogy ez az a teljesítményérték, 

ahol a plazma ionbombázása kialakítja ugyan a jelen esetben kívánt paramétergradienst, de annak 

meredeksége nem túl nagy. A paraméterek túl gyors változása ugyanis bizonytalanná tenné 

méréseinket. Rétegeim vastagsága az ’a’ pontban volt a legnagyobb, 100 nm, és az ’e’ pont irányába 

csökkent, 90 nm-re. Viszonylag vékony rétegekre azért volt szükség, mert az érzékelés felületi jellege 

miatt felület/térfogat arány csökkenésével együtt csökken a rétegek érzékenysége. Vékonyabb 

rétegek esetében a vastagság inhomogenitásának hatása megjelent volna az egyes területek gázra 

adott válaszaiban. 

 

3.34. ábra: a 3.21. ábra elrendezésének megfelelő területek négyzetes ellenállása 
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Az előző fejezetben kifejtett és magyarázott fizikai mechanizmusok miatt a rétegellenállás 3.29 

ábrán látható változása nem a vastagság-inhomogenitás következménye. A mért értékek (3.29. ábra) 

megfelelnek eddigi kísérleteim alapján a várakozásaimnak, azaz a target közepe alatti terület 

ellenállása közel egy nagyságrenddel alacsonyabb, mint az eróziós zóna alatti területé. 

A rétegek gázérzékenységét különböző koncentrációjú szintetikus levegő- ammónia (NH3) 

gázkeverékekre vizsgáltam. 

Mérési összeállításomban 600 nm-es termikus oxiddal bevont Si szeletre választottam le a 

rétegeket. Mérés előtt a különböző részeket hasítással választottam szét 5mm-enként. Az így 

keletkezett mintákon különböző gázkörnyezetben tűs kontaktusméréssel mértem az ellenállásokat. 

Nanto és munkatársai [3.3] azt közölték, hogy a ZnO szenzorok ellenállása 350 °C-ig állandó 

terhelés mellett levegő környezetben stabil. Az ő eredményeikkel szemben én azt találtam, hogy 

rétegeim ellenállása 300°C-n már irreverzibilis módon változik. Ezért a méréseket négyféle - 1000-

4000ppm NH3-szintetikus levegő - gázkoncentráció mellett 150°C-on végeztem.  

A 3.35. ábra egy tipikus válaszjelet mutat. 

 

3.35. ábra: Rétegellenállás időbeli változása ammónia gázzal való érintkezés hatására (150 °C, 

3000 ppm) 
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A gáz beeresztésétől számítva 5 s-on belül a réteg ellenállása telítésbe ment. Ez rendkívül gyors 

válasznak mondható. Fontos ugyanakkor, hogy a réteg ellenállásának változása ugyan határozott és 

felfutása meredek, de a válaszjel mindössze 1% körüli ebben az esetben. 

A 3.36. ábra a különböző rétegek válaszjeleit foglalja össze a különböző koncentrációjú 

gázokra.  

 

3.36. ábra: A 3.21 ábra „a”-„e” területeiről vett minták ellenállásának relatív változása az ammónia 

koncentráció függvényében 

 

Jól megfigyelhető, hogy a jobban vezető rétegek (’a’, ’b’ és ’c’) válaszjele kisebb, mint a 

magasabb ellenállású területről származó (’d’ és ’e’) mintáké. Az fajlagos ellenállás-növekedéssel 

együtt növekvő érzékenység mellett a különböző koncentrációkra történő válasz is eltérő volt. A 

rétegek az alacsony koncentrációkra (1000 ppm) kisebb, 2-2,5% körüli válaszjellel reagáltak, ami 

természetesnek mondható. Maximális volt a válaszjel 3000 ppm koncentrációnál, míg a 4000 ppm 

mellett adott válasz a 2000 ppm ammóniára adott válasz mértékével volt közelítőleg azonos. 

Ezt a jelenséget Al-mal adalékolt ZnO gázérzékelők esetében Nanto [3.3] is kimutatta. 

Magyarázatuk szerint amennyiben csak ammónia érzékelési jelenségről lenne szó, az ellenállás 

bizonyos koncentráció fölötti ismételt csökkenése nem lenne indokolt.  
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Más kutatócsoportok munkájából ismert tény, hogy a ZnO szenzorok érzékenyek hidrogénre is 

[3.4, 3.5]. Nanto értelmezése szerint az ellenálláscsökkenést a hidrogén jelenléte okozza, ami a 

magasabb koncentrációjú ammónia bomlásából származik. 

Válaszjeleim mértéke elmarad az irodalomban közölt értékektől [3.6, 3.7], aminek az oka 

kettős: egyrészt a rétegek minősítésénél az összehasonlíthatóság érdekében viszonylag vastag 

(>80 nm) rétegeket kellett alkalmaznom, másrészt pedig a mintákat érzékenyítő rétegek nélkül 

vizsgáltam. 

Mindezek mellett is megállapítható, hogy a kombinatórikus módon „álló” hordozóra történő 

leválasztás egyetlen leválasztási lépésben olyan ZnO vékonyrétegeket eredményez, melyek 

gázérzékenysége pontról pontra és a koncentráció függvényében is eltérő. 

A fent leírt módon egy lépésben leválasztott rétegek optimalizált vastagsággal és 

érzékenyítéssel alkalmasak lehetnek szélessávú gázérzékelő sor előállítására, ami elektronikus orr 

megvalósítását is lehetővé teszi. 

 

3.3. Alternatív módszer ZnO adalékolására  
 

Kísérleti munkám részeként a fentiekben részletezett impulzus üzemű reaktív DC porlasztásos 

módszerrel végzett kísérleteimen kívül ZnO rétegek RF módszerrel történő leválasztását is 

tanulmányoztam. 

RF porlasztásos kísérleteim célja egy új adalékolási módszer kidolgozása volt, amely az 

egyébként rendkívül drága kerámia target cseréje nélkül teszi lehetővé a leváló ZnO réteg 

változtatható mértékű adalékolását. A módszer a későbbiekben részletezett okok miatt ipari méretű 

alkalmazások számára nem jelent alternatívát, viszont laboratóriumi mintapreparációknál és 

technológiai előkisérleteknél olcsó és használható megoldást nyújt. 

 

3.3.1. Az adalékolási módszer elve 

 

Mint ismeretes porlasztásos rétegnövesztésnél (a reaktív porlasztásnál alkalmazott 

vegyületképződés esetétől eltekintve) a target anyagi összetétele meghatározza a leváló vékonyréteg 

összetételét. Módszerem lényege, hogy a változtatható mennyiségű adalékot nem a target anyagába 



ZNO VÉKONYRÉTEGEK VIZSGÁLATA 

79 

ötvözve, hanem annak felületére részlegesen felhordva juttatjuk a porlaszókamrába. Ez a módszer a 

drága kerámia target cseréje nélkül, kis ráfordítással kísérleti célra in-situ adalékolást valósít meg. 

Kísérletemhez egy Leibold Heraeus Z550 RF porlasztó berendezést használtam. A target 18 cm 

átmérőjű 99,95% tisztaságú szinterelt ZnO kerámia volt. Aki idáig elolvasta, jelentkezzen nálam egy 

korsó sörért! Leválasztásaimat egyrészt üveg (SLG), másrészt Si hordozókra végeztem. 

Az adalékolatlan ZnO target felszínére az 3.37. ábrán látható Al mintázatot gőzöltem és az ilyen 

módon preparált targetet porlasztva azt vártam, hogy az Al együtt porlódva a ZnO-val in-situ 

adalékolja azt. 

 

3.37. ábra: Az intrinsic ZnO target felületi adalékolásához alkalmazott Al kontaktusmaszk mintázata 

 

A maszk tervezésénél az Al pöttyök méretét és periodicitását úgy választottam meg, hogy az a 

target hordozó távolságnál (6 cm) lényegesen kisebb legyen, annak érdekében hogy a maszk 

periodicitása lehetőség szerint ne okozzon a ZnO rétegben inhomogenitást. A másik fontos szempont 

az volt, hogy az Al gőzölésnél használt kontaktmaszk és a gőzölés sajátságai behatárolták a 

minimálisan lehetséges Al pötty átmérőt. A választott 1-3 mm pötty-átmérő és a 10 mm periodicitás 

ezen két szempont közötti kompromisszum eredménye. 

A maszkot úgy terveztem, hogy a target felszínének ~6 %-a legyen Al borítottságú. Ez az érték 

nagyobb, mint az irodalomban publikált átlátszó vezető célú ZnO vékonyrétegek Al tartalma. Az 

irodalmi értékeknél magasabb szint választását az indokolta, hogy Figyelembe kellett venni a réteg Al 

tartalmának minősítésére használt RBS mérés korlátozott érzékenységét (nagyobb Al tartalom 

kimutatása pontosabban lehetséges): valamint a targetre történő maszkolt párologtatás technológiai 

szórását.  

Kísérletemmel azt kívántam megmutatni, hogy az ilyen módon preparált targetből történő 

porlasztással lehetséges Al-mal adalékolt rétegeket leválasztani laboratóriumi és félüzemi kísérleti 

célokra. 
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3.3.2. Kísérleti eredmények és azok értékelése 

 

A fent leírt módon preparált targetből Ar atmoszférában különböző teljesítményekkel és 

különböző gáznyomáson porlasztottam rétegeket. Eredményeimet az 3.38. ábra foglalja össze. 

 

3.38. ábra: Különböző gáznyomások mellett leválasztott minták fajlagos ellenállása és rétegépülési 

sebessége a porlasztási teljesítmény függvényében 

 

A 3.38. ábrán látható, hogy az adalékolatlan ZnO kerámia targetből leválasztott rétegek MΩcm-

es ellenállásához képest a saját mintáim jó vezetést mutatnak. A rétegépülés sebessége a vizsgált 

tartományban a nyomás értékétől független és a teljesítménnyel lineárisan nő. A fajlagos ellenállás 

1*10-2 mbar érték mellett rendre alacsonyabb lett, mint az alacsonyabb nyomás mellett leválasztott 

minták esetén, a legkisebb mért érték így 3,3*10-2 Ωcm volt. 

A leválasztás minősítése szempontjából fontos kérdés, hogy a target felületi borítottsága a 

leválasztott rétegben milyen koncentrációjú és laterális eloszlású adalékolást eredményez.  
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3.39. ábra: 7*10-3 mbar nyomás mellett 1,6 W/cm2 teljesítménnyel leválasztott minta RBS spektruma 

 

Az 3.39. ábra a 7*10-3 mbar nyomás mellett 1,6 W/cm2 teljesítménnyel leválasztott minta RBS 

spektrumát mutatja. Azt tapasztaltam, hogy a minta hozzávetőlegesen (± 1%) 3 % Al tartalmú. A 

preparált target Al borítottsága és a réteg Al tartalma közötti összefüggés pontos jellege és 

linearitása további vizsgálatokat igényel. 

A réteg ellenállásának laterális homogenitását Kelvin méréssel minősítettem. A méréssel azt 

vizsgáltam, hogy a preparált target mintázata leképződik e a mintára, vagy a munkatávolság 

elegendően nagy a jó laterális homogenitás eléréséhez. Az álló mintára történő leválasztás 

bemutatása során (3.1.4. fejezet) kitértem a fajlagos ellenállás és a kilépési munka különbség közt 

tapasztalható összefüggésre. 

 

3.40. ábra: 7*10-3 mbar nyomás mellett 1,6 W/cm2 teljesítménnyel leválasztott minta Kelvin térképe 
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Az 3.40. ábrán látható Kelvin térkép tanúsága szerint a látható egyenetlenségek nem a target 

periodikus felületi Al mintázatát mutatják. Ezért a minta a mérés hibahatárn belül véve homogénnek 

tekinthető.  

         

3.41. ábra: 10-2 mbar nyomás mellett leválasztott minták felülnézeti SEM képei 

 

Az 3.41. ábrán látható SEM felülnézeti képek alapján azt találtam, hogy a 3,2 W/cm2 

teljesítménnyel leválasztott oszlopos szerkezetű minták krisztallitmérete a legnagyobb. Az átlagos 

szemcseátmérő itt a 150 nm-t is eléri, ami lényegesen nagyobb a reaktív porlasztásnál tapasztalt 

30 nm körüli értéknél. 

A fentebb bemutatott módszer alkalmas és rendkívül költséghatékony módszer ZnO rétegek in 

situ adalékolására. Segítségével lehetőség adódik kísérleti vékonyrétegek előállítására egyedi 

adalékkoncentrációkkal. 
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4. Zárszó 
 

A ZnO és a reaktív porlasztás kutatásával töltött évek alatt többször éreztem, hogy a cél közel. 

Sokszor gondoltam, hogy a rendszer teljes megértése küszöbön áll és lehetséges. Az eleinte 

jelentéktelennek tartott jelenségek hatása viszont sokszorosan bizonyította, hogy az ördög a 

részletekben bújik meg. Hosszú és olykor végeláthatatlannak tűnő kísérletsorozatokkal próbáltam 

ilyenkor az addig mellőzött jelenség hatásait vizsgálni, lényegét megismerni. Sikerélményekkel és 

reményekkel teli, de nem ritkán eredménytelen hónapokat töltöttem kezdetben aprónak tűnő 

kérdések válaszkeresésével. Ami elsőre egyszerű ösvénynek tűnt, arról kiderült, hogy végtelen 

gazdagságú, de teljes mértékben épp annyira bejárhatatlan útvesztő. 

Munkámmal egy lehetséges utat jártam be, melynek tanulságaival és eredményeivel remélem 

ténylegesen hozzájárultam egy gyakorlatban is hasznosítható és tisztább kép kialakulásához. 

  



ZNO VÉKONYRÉTEGEK VIZSGÁLATA 

84 

5. Új eredmények tézisszerű ismertetése 
 

 

1. A nemzetközi irodalomban dokumentált gyakorlattal szemben megmutattam, hogy 

lehetséges 10-4 Ωcm nagyságrendű és 85%-nál nagyobb transzmissziójú aluminiummal adalékolt 

cinkoxid (AZO) átlátszó vezető oxid (TCO, Transparent Conductive Oxide,) rétegeket előállítani 

plazma emisszió monitorozásról (PEM, Plasma Emission Monitoring) visszacsatolt szabályozókör és 

hordozó-fűtés nélkül. [S1.2], [S1.3], [S1.5], [S1.7] 

 

2. Feltérképeztem az Ar/O plazmában porlasztott Al-mal adalékolt Zn target teljesítmény-

feszültség karakterisztikáját és meghatároztam annak különböző elektromos és optikai paraméterű 

rétegeket eredményező tartományait. Meghatároztam, a vezető átlátszó, napelemek szempontjából 

kedvezőtlen elektromos paraméterű, oszcillatív és hiszterézises, valamint fémes tartományokat a 

teljesítmény gázarány koordinátarendszerben. [S1.5] 

 

3. Először mutattam ki, hogy a Zn/Al ötvözet targetből Ar/O atmoszférában történő reaktív 

porlasztás paramétereinek létezik olyan tartománya, ahol az oxigéntartalom és teljesítményfüggő 

hiszterézis helyett állandó teljesítmény mellett a plazma paramétereinek oszcillációja lép föl, mely 

stabil, és reprodukálható. Kimutattam, hogy ez az oszcilláció nem csak a plazma feszültségében és a 

kamra háttérnyomásában jelentkezik, hanem a plazma összetételében is. Meghatároztam azokat a 

porlasztási feltételeket, amelyek mellett az Ar/O reaktív plazma hiszterézises viselkedést mutat és 

amelyek mellett stabil és reprodukálható oszcilláció lép föl. [S1.4], [S1.5] 

 

4. Kvalitatív fizikai modellt alkottam annak magyarázatára, hogy Al-mal adalékolt Zn target 

Ar/O atmoszférában történő porlasztása közben, meghatározott körülmények közt létrejövő stabil és 

reprodukálható plazmaösszetétel oszcillációja milyen fizikai mechanizmussal lép fel. Modellem 

alapját a targetfelszín oxidációjának, illetve porlódásának egymáshoz viszonyított sebessége alkotja. 

[S1.4], [S1.5], [S1.8] 
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5. ZnO réteg ellenállásának NH3 gázérzékenységét vizsgálva megmutattam, hogy a reaktív 

magnetronból származó laterálisan inhomogén plazmából, álló hordozóra történő reprodukálható 

leválasztás olyan fém-oxid ellenállásréteget eredményez, melynek gázérzékenysége pontról pontra 

különböző. [S1.1] 

 

6. Új ZnO adalékolási módszert dolgoztam ki, melynek lényege, hogy az intrinsic ZnO 

kerámia target felületére adalék Al mintázatot gőzöltem és az ilyen módon preparált targetből RF 

porlasztással valósítottam meg a ZnO vékonyréteg in situ adalékolását. [S1.6] 
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