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A munka előzményei és célkitűzései 

Rohamosan fejlődő világunk újabb és újabb technológiákat és anyagokat hív életre. Ilyen 

anyagok például a szén nanoszerkezetek. Köztük is kiemelkedő szerepet tölt be a 

nemrégiben felfedezett grafén [1]. A grafén a grafit egyetlen atomi vastagságú rétege, egy 

szénatomokból felépülő kétdimenziós kristály. Ez az anyag számtalan okból tarthat igényt a 

kutatók figyelmére. Talán legfontosabb tulajdonságai egyedi elektronszerkezetéből erednek. 

Alacsony energián (a Fermi szinthez közel) a grafén diszperziós relációja lineáris [2,3] ezért a 

Fermi energia közelében a töltéshordozók hasonlóan viselkednek, mint a fotonok, azaz 

sebességük független az energiájuktól. Ezen kívül a grafén rendkívüli mechanikai és 

hővezetési tulajdonságokat mutat [4,5], illetve optikai tulajdonságai is különlegesek [6,7]. 

Jelentőségét jól példázza, hogy 2010-ben a fizikai Nobel díjat Konstantin Novoselov és 

Andre Geim kapta a grafénkutatás elindításáért. A grafén kutatása, azóta is töretlenül ível 

felfelé, évről évre egyre több tudományos publikáció jelenik meg a témakörben. 

Korunk egyik nagy kihívása a nanométeres méretskálájú világ meghódítása. Az elmúlt 

évtizedekben töretlenül zajlott az integrált áramkörök méreteinek csökkenése a Moore 

törvény által megjósolt módon és várhatóan ennek megfelelően folytatódik még egy ideig. 

Eddig a felmerült technológiai korlátokon mindig sikerült túllépni, azonban a tíz nanométer 

alatti tartományban megjelenő fizikai korlátok áthághatatlannak tűnnek a jelenlegi, szilícium 

alapú technológiával. Ennek megoldásában játszhat szerepet a grafén [8]. Viszont az 

elektronikai alkalmazások szempontjából van a grafénnek egy lényeges hátránya, mégpedig 

az, hogy nem rendelkezik tiltott sávval. 

Ha a grafénben lévő nulla effektív tömegű töltéshordozó egy elektrosztatikus 

potenciálfallal találkozik, akkor közel 1-es (azaz teljes) valószínűséggel halad rajta keresztül 

(bizonyos beesési szögek esetén), a potenciálgát szélességétől és magasságától függetlenül. 

Ezt a jelenséget hívják Klein paradoxonnak [2]. Ennek következménye, hogy ha a grafén 

töltéshordozóit „csapdába” akarjuk zárni, akkor ezt nem lehet a félvezető technológiában 

megszokott módon, elektromos potenciálfallal, hanem csak a grafén fizikai felszabdalásával, 

azaz grafén nanoszerkezetek létrehozásával. Grafén nanoszerkezetek, például nanoszalagok 

létrehozásával lehetővé válik, hogy a grafén töltéshordozóit bezárjuk, és ezáltal 

sávszerkezetében egy tiltott sávot indukáljunk, amely elengedhetetlen feltétele az 

elektronikai alkalmazásoknak. 



Ehhez azonban képesnek kell lennünk a grafén atomi szerkezetét nanométeres 

pontossággal megmunkálni, ráadásul a létrehozott grafén élek kristálytani irányát is 

szabályozni kell a tulajdonságok pontos kontrollálása érdekében [2]. Eddig nem léteztek 

olyan nanométeres pontosságú megmunkálási eljárások, amelyek mindkét feltételnek meg 

tudnának felelni. Doktori értekezésemben két olyan saját fejlesztésű módszer eredményeit 

mutatom be, amelyek célja a grafén nanométeres pontosságú, kristálytanilag orientált 

megmunkálása. 

 

Alkalmazott módszerek 

Jelen munka elsődleges célja, olyan újszerű nanomegmunkálási módszerek kidolgozása 

és optimalizálása, melyek segítségével egy, illetve néhány rétegű grafén és grafit 

nanoszerkezetek hozhatók létre. E módszerek részben a pásztázószondás mikroszkópok 

alkalmazására részben, pedig szelektív kémiai marási eljárásra épülnek. Az így kialakított 

nanoméretű objektumok vizsgálata elsősorban pásztázó (STM) és atomerő (AFM) 

mikroszkópokkal történt, de jelentős szerepet kaptak más vizsgálati módszerek is, mint 

például az optikai mikroszkópia. 

A fent említett két eljárás két gyökeresen különböző megközelítésen alapszik. Az első 

egy litográfiás eljárás, mely a pásztázó alagútmikroszkóp azon előnyét használja ki, hogy a 

kvantummechanikai alagutazás folyamata egy nagyon keskeny alagútcsatornát hoz létre, 

amely segítségével a grafén nagy pontossággal megmunkálható. A második egy élszelektív 

kémiai marási eljárás, mely a kontrollált oxidációra épül. A következőkben szeretném 

röviden összehasonlítani a kétféle megmunkálási módszer előnyeit és hátrányait. 

 

Következtetések 

Az STM nanolitográfia jelenleg is a legpontosabb „top-down”nanomegmunkálási eljárás. 

A pásztázó alagútmikroszkóp segítségével könnyedén elérhető atomi felbontás révén, a 

nanoarchitektúrák élei tetszőlegesen orientálhatók. Az „atomi szinten hegyes” tű 

segítségével nagyon kis vonalszélesség (< 1nm), azaz nagyon pontos vágás is elérhető. A 

folyamat során a tű útja szabadon programozható, ezáltal tetszőlegesen bonyolult struktúra 

is kivágható a grafén síkból. Ezeknek köszönhetően a grafén nanoszerkezetek tulajdonságai 



előre tervezhetők. A vágás mélysége szabályozható, így mind grafén, mind néhány rétegű 

grafit nanoszerkezetek létrehozhatók. További lehetőség, hogy a tűvel nem csak 

létrehozhatjuk a grafén nanoarchitektúrákat, hanem azokat mozgatni, forgatni, kihajlítani, 

egyszóval manipulálni is tudjuk. Az így létrehozott nanoarchitektúrákat alagútmikroszkópia 

és alagút spektroszkópia segítségével tanulmányoztam. 

Az STM litográfia egyik hátrányaként említhető, hogy elektromosan vezető hordozó 

szükséges hozzá. További hátránya, hogy a nanoarchitektúrák létrehozásának sebessége 

csupán néhány nanométer másodpercenként. Tehát, egy komplex hálózat létrehozása 

nagyon időigényes. Ezt árnyalja viszont a dolgozatomban bemutatott több tűs eljárás, 

melynek skálázásával, a folyamat párhuzamosítása révén, esetlegesen megoldható ez a 

feladat. 

Ezzel párhuzamosan a kémiai reakción alapuló megmunkálási módszer révén, sikerült 

kidolgoznom egy olyan módszert, mellyel grafit felületén, illetve grafén lemezekben kémiai 

marással hozhatók létre különböző nanoarchitektúrák. A módszer élszelektív, STM 

mérésekkel meghatározható, hogy a keletkezett hatszöges lyukak élei karosszék típusúak. Így 

a módszer kiválóan alkalmas karosszék élű grafén nanoszerkezetek létrehozására, ami a 

grafén alapú elektronika egyik legfontosabb építőköve lehet. A lyukak átmérője jól 

kontrollálható a hőkezelési paraméterekkel, úgy, mint hőmérséklet, hőkezelési idő és oxigén 

koncentráció. A hőmérséklettel exponenciálisan, a hőkezelési idővel és az oxigén gáz 

koncentrációjával pedig lineárisan nő az oxidált hatszöges lyukak átmérője. Ezzel az 

eljárással, mind az orientáció, mind a vonalszélesség előre tervezhető, illetve kézben 

tartható. A lyukak egyszerre, azaz egy párhuzamos folyamat során képződnek, így nagy 

felületen egyszerre hozható létre a nagyszámú nanoarchitektúra. A HOPG felületén így 

létrehozott nanoarchitektúrák egy, illetve néhány rétegben leválaszthatók és 

áttranszferálhatók más hordozókra. Továbbá megmutattam, hogy ionbesugárzással 

lehetőség van mesterséges hibák keltésére a HOPG felszínén, így ezzel a módszerrel létre 

lehet hozni az oxidáció számára a megfelelő sűrűségű kiindulási hibapontokat. Ezeknek a 

hibáknak a felületi sűrűsége a dózissal, az ionok behatolási mélysége pedig a besugárzás 

energiájával hangolható. Kiemelten fontos, hogy a gyorsító feszültség és dózis 

szabályozásával elérhető, hogy a keletkezett hibák jellemzően egyetlen réteg mélységűek. 

Így ezekből hőkezelés segítségével egyrétegű grafén nanoarchitektúrák keletkeznek. A 



létrejövő karosszék élű grafén nanoszalagok, könyökök és Y elágazások vonalszélessége jól 

kontrollálható, és 10 nm alatti szélesség is megvalósítható.  

A módszer hátránya, hogy fokozottan érzékeny a különböző szennyezők jelenlétére, 

továbbá a hátrányok közé kell sorolni, hogy csak karosszék élű grafén nanoszerkezeteket 

készíthetők vele, illetve a keletkező nanoszerkezetek geometriája nem szabályozható teljes 

egészében. 

 

 

Tézispontok 

 

1. A pásztázó alagútmikroszkóp litográfiás felhasználásán alapuló módszert dolgoztam 

ki grafén nanoarchitektúrák létrehozására, jellemzésére, illetve manipulálására. A 

módszer alkalmas a nanométeres szélességű és jól meghatározott kristálytani 

orientációval rendelkező grafén nanoszerkezetek kivágására, így segítségével 

létrehozhatók előre tervezett szerkezetű grafén és néhány rétegű grafén 

nanoarchitektúrák. 

 

a. Megmutattam, hogy a grafén STM litográfiás vágási folyamata, a vágási 

feszültség és sebesség, illetve a páratartalom finomhangolásával 

reprodukálhatóvá tehető. Továbbá megállapítottam az előbb felsorolt 

paramétereknek egy olyan tartományát, amelyben a vágási folyamat a ma 

elérhető legnagyobb pontosságú (a paraméter tartományok a következők: 

vágási feszültség: 1,9-2,5 V, vágási sebesség: 0,5-2 nm/s, relatív páratartalom: 

60-75 %). 

b. Megmutattam, hogy a módszer segítségével különböző nanoarchitektúrákat 

lehet létrehozni a szalagtól a bonyolultabb nanostruktúrákig. Megfelelően 

megválasztott paraméterek használatával és a vágási feszültség néhány tíz mV-

os tartományban történő változtatásával, pontosan szabályozni tudtam az 

átvágott grafén rétegek számát is. 



c. Megmutattam, hogy az STM segítségével nem csak létrehozni lehet grafén 

nanoarchitektúrákat, hanem azokat manipulálni is lehet. Lehetséges a teljesen 

kivágott nanoszerkezetek elcsúsztatása, illetve a részlegesen kivágott 

szerkezetek elforgatása az STM tű segítségével. Így kontrollált rétegződésű szén 

nanoarchitektúrák létrehozása is lehetséges. 

d. A létrehozott grafén nanoarchitektúrákon atomi felbontású STM és alagút 

spektroszkópiai mérésekből megállapítottam, hogy a létrehozott karosszék élű 

grafén nanoszalagok sávszerkezetében tiltott sáv nyílik, melynek értéke jól 

egyezik az elméleti számításokkal és a 2,5 nm széles szalag esetében nagysága 

(0,5 eV) elegendő a szobahőmérsékleten működő nanoelektronikai eszközök 

létrehozásához. 

e. Bemutattam a többszörös STM tű alkalmazását a litográfiai eljárásban. Így a 

litográfiás folyamat párhuzamosítása lehetséges, ami nagyban csökkentheti a 

bonyolultabb nanoarchitekturák kivágásához szükséges időt. 

 

Tézisponthoz tartozó cikkek: [T1], [T2], [T3], [T4], [T5] 

 

 

 

2. Kontrollált oxidáción alapuló módszert dolgoztam ki, melynek során kristálytanilag 

pontosan meghatározott élű, hatszöges lyukak hozhatók létre grafit (HOPG) felső 

atomi rétegeiben, így a köztük képződő nanoszerkezetek mérete is kontrollálható. 

Megmutattam, hogy a lyukmintázatok transzferálhatók SiO2 hordozóra, így előre 

tervezett grafén- illetve néhány rétegű grafit nanoarchitektúrák és hálózatok is 

létrehozhatók. 

 

a. STM mérésekkel megmutattam, hogy a létrejövő hatszöges alakzatok élei 

kristálytanilag szelektíven képződnek az oxidációs folyamat során. Atomi 

felbontású mérések segítségével megállapítottam, hogy a létrejött élek 

karosszék típusúak. 



b. Szisztematikus méréssorozattal feltérképeztem az élszelektív oxidációs folyamat 

függését a különböző marási paraméterektől. Megmutattam, hogy a keletkezett 

hatszögek átlagos átmérője a hőmérséklettől exponenciálisan, a hőkezelési 

időtől és az alkalmazott gázkeverék oxigén koncentrációjától pedig lineárisan 

függ a vizsgált tartományokban. Így a paraméterek pontos beállításával a 

keletkező nanoarchitektúrák méretei előre tervezhetők. 

c. Megmutattam, hogy ionbesugárzás segítségével lehetséges olyan 

paramétereket találni, amelyek mellett a besugárzott hibákból képződő lyukak 

sűrűsége megfelelő a nanoméretű szerkezetek létrehozására, illetve a képződött 

lyukak mélysége többnyire egyetlen atom vastag. 

d. STS mérések segítségével megmutattam, hogy a létrejövő karosszék típusú 

grafén nanoszalagok elektronszerkezetében tiltott sáv nyílik. 

 

Tézisponthoz tartozó cikk: [T6] 
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