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1. Bevezetés 

A különböző anyagok előállításához lényeges lépés az előállítás módjának kidolgozása és a 

folyamat megértése. Kísérleti munkámban különböző, vákuumban, illetve alacsony 

gáznyomásban előállított vékonyrétegek szerkezetfejlődésének vizsgálatát, valamint az ezekhez 

kapcsolódó irodalomban nyitva maradt kérdések tisztázását tűztem ki célul. Először elemi 

rétegek (3D Ni, illetve 2D grafén) kialakulását, majd vegyület AlN réteg fejlődését, végül 

kétkomponensű CrN/Si3N4 kompozit rétegben az összetevők fázisszétválását tanulmányoztam és 

értelmeztem az előállítási paraméterek függvényében. Grafénnek Ni <111> orientáltságú 

hordozóra történő leválasztásánál nem volt tisztázott, hogy a Ni domének / szemcsék <111> 

tengely körüli elfordulásának, a kialakuló szemcsehatár típusoknak milyen hatása van a rájuk 

növő grafén minőségére, hibáira, és ezeket hogyan befolyásolják a növesztési paraméterek. 

Hasonlóan nyitott kérdés volt, hogy grafénnek zafíron növesztett Ni {111} síkjára leválasztása 

esetén a kísérleti paraméterekkel hogyan kontrollálhatjuk a grafénen kialakuló turbosztratikus 

szén lemezkék méretét, ill. miként határozzák meg ezek kialakulását a Ni hordozóban található 

hibák. AlN rétegek előállítására az irodalomban sokféle eredmény volt a különböző előállítási 

módok mellett. A nyomás szisztematikus változtatásával ezeket egységes változás-sorba 

próbáltam rendezni. CrN/Si3N4 rétegeknél azt a kérdést tisztáztam, hogy a szuperkemény 

anyagoknál ismert összetevő-aránytól lényegesen eltérő összetételnél is ki tud-e alakulni nagyon 

finom nanoszerkezet (3D nanokompozit), vagy csak nagyobb léptékű fázisszétválás figyelhető-e 

meg. 

Célom eléréséhez (az előállítási módszerek mellett) több szerkezetvizsgálati módszer 

alkalmazására is szükségem volt. A 3D anyagokról a hazánkban is elérhető módszerekkel (TEM, 

HRTEM, EFTEM, AFM, STM, XRD, SEM/EBSD) elegendő kísérleti adatot tudtam gyűjteni. A 

2D grafén vizsgálatához azonban ezeken (és a Raman-spektroszkópián) túlmenően a grafén 

atomi elrendeződését is feltárni képes, csak külföldön (ösztöndíjjal) elérhető, Cs-korrigált TEM-

et is alkalmaztam. 

Az első ismert, szobahőmérsékleten stabil 2D anyag a grafén. Előállítására több módszert is 

kidolgoztak, azonban elektronikai felhasználásra jó minőségű, hibamentes grafén létrehozása 

lenne a cél, ami még nem teljesen megoldott. Egyik ilyen ígéretes előállítási módszer lehet a 

szén gőzfázisú leválasztása metánból réz hordozóra. A réz hordozó előnye, hogy jól katalizál, 
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azaz a réz felületére kerülő metán nagy hányada elbomlik 900
o
C körüli hőmérsékleten. A másik 

lényeges tulajdonsága a grafén növesztése szempontjából, hogy nem oldja a szenet. Ennek 

köszönhetően a felületén elbomló metánból hátramaradó szén a felszínen marad, majd egy réteg 

grafén kialakulása után a metán bomlási folyamata megáll, mivel a grafén sokkal rosszabb 

katalizátor, mint a réz. Ezáltal a grafén növekedése önszabályozó a réz felületén. A réz 

hordozónak azonban két hátránya van, az egyik, hogy közel van az olvadáspontja a leválasztás 

hőmérsékletéhez, így feldurvulhat a felülete. A másik hátránya, hogy a rajta növesztett grafénben 

szemcsehatárok alakulhatnak ki, mivel a leválasztott grafén orientációját nehéz kontrollálni. 

Másik, grafén leválasztásához gyakran használt hordozó a nikkel, melyen lényegesen nehezebb 

grafént kialakítani, mivel jól oldja a szenet, azonban magasabb az olvadáspontja és a nikkel {111} 

síkjára jól illeszkedhet a grafén rácsa. Egyrétegű grafént csak nikkel egykristályon tudtak 

előállítani (polikristályos nikkelen nem, mivel a beoldódott szén a szemcsehatároknál nagyobb 

mennyiségben kerül a hűtés során a hordozó felszínére, így ezeken a területeken grafit, 

turbosztratikus szén formálódhat). A nikkel {111} hordozó és a rá leválasztott grafén közti 

orientációs viszonyokat az irodalomban elsődlegesen LEED-del vizsgálták. A LEED-es 

vizsgálatokat a turbosztratikus szén jele olyan nagymértékben befolyásolja, hogy nem tudták 

megmutatni LEED-del, hogy volt-e epitaxiális növekedés a turbosztratikus szén alatt. A 

megjelenő vastagabb turbosztratikus szén keletkezéséért a nikkel hordozóban található 

ikerhatárokat tették felelősé, amit azonban kísérletileg nem igazoltak. Az értekezésben Ni {111} 

hordozóra leválasztott grafén orientációs kapcsolatát olyan körülmények között vizsgálom, 

amely mellett az irodalmi ismeretek alapján turbosztratikus szén keletkezik. Megmutattam, hogy 

ilyen körülmények között is növeszthető több µm
2
 területű, egybefüggő grafén réteg. 

Munkámban azt is célul tűztem ki, hogy feltárjam, mi a kapcsolat a grafit / turbosztratikus szén 

kialakulása és a nikkel {111} hordozóban található hibahelyek között. 

Az irodalomban a grafén leválasztásához többfajta módon előállított <111> orientáltságú nikkel 

hordozót használnak. A nikkel egykristály használata drága, így egyéb egykristály hordozókon 

növesztett nikkel vékonyrétegeket is használnak hordozóként grafén növesztéshez. Az egyik jól 

használható egykristály hordozó <111> orientáltságú nikkel réteg előállítására a zafír {0001}, 

amin a 4-9 %-os rácstávolság különbségnek köszönhetően a nikkel {111} síkjai nőnek a 

felülettel párhuzamosan. Azonban a pontos orientációs viszonyokat a zafír és a nikkel között 

nem vizsgálták. Az irodalomban fellelhető zafír {0001}-re leválasztott nikkel rétegek AFM-mel 
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megfigyelt felületi morfológiája igen változatos, van ahol 30-70 nm-es mélyedéseket figyeltek 

meg a nikkel felületén, van ahol 30-40 nm-es árkokat találtak. E felületi hibák kialakulásának 

okai azonban hiányosan ismertek, vagy csak feltevéseken alapulnak. Keresztmetszeti mintákat 

nem vizsgáltak a probléma pontos megértéséhez, ill. a feltevéseik igazolásához. A dolgozatban a 

zafír {0001} és a rá növesztett nikkel {111} orientációs kapcsolatát vizsgálom, valamint az 

orientációs kapcsolatok kialakulásának mechanizmusát igyekszem megérteni. Keresztmetszeti 

minták TEM-es vizsgálatára alapozva azonosítom az irodalomban is megfigyelt változatos 

felületi morfológia okait. 

A nitridek felhasználása igen változatos. Az egyik alkalmazásuk lehet a szuperkemény 

bevonatok kialakítása. A szuperkemény kompozitok létrehozásához egy kétfázisú nanokompozit 

rendszert kell kialakítani, amiben a pár nanométer átmérőjű kristályos fázisú szemcsék egy 

vékony, amorf fázisú mátrixban helyezkednek el. A legkeményebb kompozitok esetén azt 

feltételezik, hogy a kristályos (tipikusan TiN) szemcsék között csak monoréteg vastagságú amorf 

(Si-N) fázis helyezkedik el. Más, kemény rétegekben a Ti helyett Cr-ot alkalmaznak. A titán 

fölhasználásával előállított szuperkemény nitrid kompozitoknál lényeges volt az oxigénmentes 

céltárgy használata a megfelelő szerkezet kialakításához, ami nagyon megnehezíti az ilyen típusú 

rétegek előállítását. Más, olcsóbb, egyszerűbb, az ipar által könnyebben használható módszerek 

fejlesztés alatt állnak, ehhez szükséges új, könnyebben előállítható rétegek szerkezetét valamint 

azok kialakulását megismernünk. Korábbi kísérletek alapján a Cr-Si-N rendszereknél a 

maximális keménységet 2-3 at.% Si tartalomnál érték el. Az amorf Si-N és a CrN kristályos fázis 

szeparációját nem tudták kísérletileg megmutatni. Az általunk, egyszerű módszerrel, szinterelt 

céltárgyból porlasztott rétegekkel hasonló (bár nem szuper-)keménységet értünk el lényegesen 

magasabb Si aránynál. Az értekezésben többek között e rétegekben kialakuló fázis szeparáció 

kísérleti igazolását mutatom be. 

A szuperkemény anyagok mellett a nitrideknek, pl. az AlN-nek is, számos más felhasználási 

területe is van és lehet. A minél változatosabb felhasználáshoz az is szükséges, hogy esetlegesen 

megegyező összetételű, azonban eltérő fázisú szerkezeteket tudjunk előállítani. Dolgozatomban a 

különböző növesztési módszerekkel előállítható fázisokat, szerkezetüket, valamint a kialakulásuk 

mechanizmusát vizsgálom egy szisztematikus paraméter-sor mellett. 

Az értekezést egy irodalmi összefoglalóval kezdem a grafén előállításáról, <111> orientáltságú 

nikkelnek zafír egykristályon történő növesztéséről, valamint a kompozit kemény bevonatokról 
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és a növesztés során megfigyelt metastabil AlN köbös fázisról. Ezt követi a munkám során 

alkalmazott növesztési módszerek, valamint vizsgálati eljárások általános bemutatása. A saját 

eredmények az 5. fejezetben találhatóak, ami négy nagyobb részre oszlik: 

 Ni porlasztásos növesztése zafír egykristályon 

  nikkel {111} felületén növesztett grafén előállítása és jellemzése 

 Pulzáló lézeres leválasztással kialakított AlN réteg szerkezetvizsgálata 

 CrN/Si3N4 kétfázisú nano-kompozit szerkezetvizsgálata. 

E négy rész mindegyikében az első alfejezet a rétegek növesztési paramétereit foglalja össze és 

az adott vizsgálat során használt konkrét eszközöket nevesíti. Az ezt követő alfejezetekben az 

egyes vizsgálatok eredményeit mutatom be, amit az adott részhez tartózó utolsó alfejezetben 

összefoglalok, és az eredményeket együttesen tárgyalom. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Heteroepitaxiális növekedési típusok 

Epitaxiáról akkor beszélünk, ha a hordozó és a rá növesztett réteg között orientációs kapcsolat 

alakul ki, azaz a hordozó orientációja meghatározza a növesztett réteg orientációját. 

Heteroepitaxiális növekedésnél az epitaxiális növekedés olyan hordozó és réteg között alakul ki, 

melyek anyagi összetételben eltérnek egymástól. Heteroepitaxiális kapcsolat akkor tud könnyen 

kialakulni két anyag között, ha a leválasztott anyagnak van olyan orientációja, melyben a rácsa jó 

illeszkedésben van a hordozóval. 

A heteroepitaxiális növekedésnek három ismert módja van: a Frank-van der Merwe (F-vdM), a 

Volmer-Weber (V-W) és a Stranski-Krastanow (S-K) növekedési mód [
1
]. A három különböző 

növekedést a 2.1. ábra szemlélteti. Az F-vdM módnál a növekedés kétdimenziósan rétegről 

rétegre megy végbe, míg a V-W módnál háromdimenziósan megy végbe a növekedés, azaz 

szigetek alakulnak ki a hordozó felületén, amik csak kellő mennyiségű anyag leválasztása után 

érnek össze. A Stranski-Krastanow mód esetén a növekedés 2D-san indul meg, majd néhány 

réteg kialakulása után 3D-ós szigetes növekedésben folytatódik. 

Az epitaxiális rendszereknél a F-vdM és a V-W növekedés jól magyarázható a határfelületi és 

felületi szabadenergiákkal. Abban az esetben, ha a hordozó és a leválasztott réteg határfelületi 

szabadenergiája (γRet|Hor) és a leválasztott réteg felületi szabadenergiájának (γRet) összege 

nagyobb (γRet|Hor+γRet>γHor), mint a hordozó felületi szabad energiája (γHor), akkor az a szigetes 

növekedésnek kedvez. Ez jól érthető, hiszen energetikailag kedvezőbb, ha a hordozó felülete 

minél nagyobb területen szabad. Ellenkező esetben (γRet|Hor+γRet<γHor) a F-vdM növekedés lesz a 

kedvezőbb, mert minél jobban le van fedve a hordozó a növesztett réteggel, annál kisebb lesz a 

rendszer energiája. 

Az S-K növekedés akkor alakulhat ki, ha a határfelületi és felületi szabadenergiák kedveznek 

annak, hogy 2D-san induljon meg a növekedés, azaz γRet|Hor+γRet<γHor, azonban a leválasztott 

rétegbe jelentős feszültséget kell beépíteni a hordozó és a növesztett réteg rácstávolságainak 

különbsége miatt. Néhány réteg kialakulása után, a jelentős mennyiségű feszültség miatt a 

térfogatba beépülő energiát is figyelembe kell venni, ami azt eredményezi, hogy a kezdeti (a 

határfelületi energiáknak köszönhetően) 2D-s növekedés 3D-san folytatódik (amikor a térfogati 

energia lesz meghatározó) [
1
]. 
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A növesztett réteg a felületi energia minimalizálása érdekében nő epitaxiálisan a hordozó rétegre. 

Az eltérő rácstávolságok miatt azonban az illeszkedés nem lesz tökéletes. A rácstávolság 

különbség, valamint a növesztett anyag függvényében ez az illeszkedés többfajta módon is 

megvalósulhat. Három ilyen illeszkedési módot figyeltek meg: a koherenset, a semikoherenset, 

és az inkoherenset [
2
]. A koherens határ esetén, a határon lévő atomok periodikusan illeszkednek 

egymáshoz. Egyik rácsba sem épül be diszlokáció a határon, a rácstávolság különbségből adódó 

feszültség rugalmasan épül be a rácsba. Koherens határ nagyon kicsi rácstávolság különbség 

és/vagy nagyon vékony réteg esetén alakulhat ki [
2
], annak köszönhetően, hogy ekkor a felületi 

energia minimalizálása lesz a meghatározó, nem pedig a tárolt rugalmas feszültség hatására 

megjelenő térfogati energia. A semikoherens határnál a koherens területek határába diszlokációk 

épülnek be, ezáltal a két fázis határtól távolodva csökken a tárolt rugalmas feszültség 

mennyisége. Az inkoherens határ esetében két réteg között nagyon gyenge kölcsönhatás van, így 

a rácsaik nem torzulnak, de általános esetben orientációs kapcsolat sem alakulhat ki közöttük a 

gyenge kölcsönhatás miatt [
2
]. 

 

2.1. ábra. A három különböző heteroepitaxiális növekedési mód. A Frank-van der Merwe 

növekedési módnál kétdimenziósan indul meg és megy végbe a növekedés. A Volmer-Weber 

növekedési módnál háromdimenziósan indul meg a növekedés, ezáltal szigetes lesz a kezdeti 

réteg. A Stranski-Krastanow mód esetén kétdimenziósan indul meg a réteg növekedése, de egy, 

vagy pár réteg kialakulása után háromdimenziós növekedésbe megy át a rétegnövekedési 

folyamat.  
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2.2. Grafén 

A grafént vezetőképessége és hővezetési tulajdonságai a jövő legígéretesebb mikroelektronikai 

anyagává teszik [
3,4,5,6,7,8

]. A grafénnek számos felhasználási területe lehet a jövőben, többek 

között kompozitokban, szuperkondenzátorokban [
9
], elemekben [

10
], üzemanyagcellákban [

11
], 

vezetőképes párnákban, érintő képernyőkben, általános intelligens bevonatokban és 

szenzorokban [
8
]. 

A szén alapú anyagok különleges tulajdonságai, mint pl. a nagy fajlagos felületük, a jó 

vezetőképességük, kis fajsúlyuk, más anyagokkal való jó kombinálhatóságuk és az, hogy 

szabályozható méretű pórusok alakíthatók ki belőlük, alkalmassá teszik őket arra, hogy 

elektromos energiatároló eszközökben például szuperkondenzátorokban és elemekben [
9
] 

elektródákat készítsenek belőlük. Lítium ion elemekben a grafit anódok grafénnel történő 

helyettesítésével lényeges kapacitásnövekedést tudtak elérni, amit a grafén lapok közé helyezett 

fullerénekkel (C60) tovább tudtak növelni [
10

]. 

Hidrogénes üzemanyag cellákban katalizátorként platina alapú ötvözeteket használnak a 

redoxireakciók elősegítéséhez. A kísérleti és szimulációs vizsgálatok alapján a nitrogénnel 

adalékolt grafén hatékonyabb katalizátornak bizonyult és nincsenek környezetszennyező 

melléktermékei, mint a katalizátorként használt Pt ötvözeteknek, valamint a Pt korlátozott 

mennyiségben áll rendelkezésre a földön, így ígéretes katalizátor lehet a redoxireakciók 

szempontjából az üzemanyag celláknál [
11

]. 

Rugalmas téremissziós eszközöket állítottak elő nano-szálak és grafén rétegek együttes 

alkalmazásával. A nikkelen növesztett grafénre anódos alumínium sablont vittek föl, majd a 

grafénre a sablon segítségével arany szálakat növesztettek. A nikkel és az anódos alumínium 

sablon eltávolítása után, az arany szálak szabad oldalához közel, egy újabb grafént helyeztek. Az, 

így kialakított eszköz alkalmas lehet biokémiai szenzorok, téremissziós eszközök, 

nyomásérzékelő szenzorok és akkumulátor elektródák megvalósítására [
12

]. 

2.2.1. Grafén előállítása 

A különböző esetleges felhasználásokhoz eltérő minőségű és tulajdonságú grafénre, illetve 

gyártási technológiák kidolgozására van szükség. Elektronikai alkalmazásnál fontos, hogy a jó 

minőségű hibamentes grafént megfizethető áron állítsák elő, amire több fajta módszert is 
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próbálnak kifejleszteni. A legjobb vezetési képességgel rendelkező grafént mechanikai tépéssel 

állították elő grafitból [
13

]. Ez az előállítási mód az ipar számára nem járható út az elektronikai 

eszközök gyártásánál. 

Elektronikai alkalmazásra az egyik ilyen fő irányvonal a SiC-on történő előállítás. A SiC-on 

történő növesztésnél a SiC legfelső rétegéből a Si-ot magas hőmérsékleten szublimáltatják el. Így 

megfelelő idejű hőkezeléssel képesek egyrétegű grafén kialakítására a Si szublimálása után 

hátramaradó szénből [
14,15,16

]. Egy másik út a pontosan megválasztott mennyiségű amorf szén 

hőkezelése, mely szerencsés esetben egyrétegű grafénné kristályosodik át a felületen [
17

], vagy 

nikkelre rápárologtatott amorf szén esetén a szén beoldódik a nikkelbe, majd az ezt követő hűtés 

során a felületen grafén formában válik ki [
18

]. 

Elektronikai alkalmazásra a grafén előállítás ez idáig az egyik legígéretesebb módjának a SiC-ra 

történő növesztés mellett, a gőzfázisból különböző fémekre történő leválasztás (CVD) tűnik [
19

]. 

A leggyakrabban használt hordozó fém a réz [
20

]. Ennek nagy előnye, hogy a rajta kialakuló 

grafén nagy biztonsággal egyrétegű lesz, mivel a Cu nem oldja a szenet ellentétben a nikkellel és 

a kobalttal. A 900
o
C-ra fölmelegített, egyidejűleg hordozóként és katalizátorként is szolgáló réz 

felületére kerülő metán elbomlik. A felületen maradó szén grafént formál, és amikor az egyetlen 

atomi réteg vastag grafén kialakul a réz felületén, a metán bomlása megáll, mivel a grafén már 

nem olyan jó katalizátor, mint a réz. Ezáltal a folyamat önszabályozó. A rézen kialakított grafén 

szemcsehatárokat is tartalmaz, melyek nagyban rontják vezetőképességét [
21

], és így ez a grafén 

nem optimális elektronikai alkalmazásra [
22

]. A fő problémát az okozza, hogy a grafén 

orientációját nehezen lehet kézben tartani a polikristályos réz hordozón. A réz felületén több 

helyen indul meg a grafén magképződése és ezek a grafén darabkák eltérő orientációjúak, így 

amikor összeérnek szemcsehatárok keletkeznek. A réz olvadáspontja (1083
o
C) közel van a szén 

leválasztás hőmérsékletéhez (900C), így a leválasztás során a felület erősen lépcsőssé válhat 

[
23,24

]. A lépcsős felületre leválasztott grafénben nanohullámok keletkezhetnek, amik a SiO2–ra 

történő transzfer után is megmaradnak és rontják a grafén vezetőképességét [
25

]. Nagyon hosszú, 

feltekercselt vékonyréteget előállító („roll-to-toll”) CVD eljárással már sikeresen növesztenek 

rézen ipari méretű (0,5m*100m) polikristályos grafént [
26

]. 

A réz után a második leggyakrabban használt hordózó a grafén kémiai gőzfázisú leválasztásánál 

a nikkel. A nikkelnek a réznél magasabb az olvadáspontja (1453
o
C), viszont a grafén leválasztás 

hőmérsékletén jól oldja a szenet, így a grafén kialakulása nem lesz olyan önszabályozó, mint a 
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réz hordozó esetén. Ez azt eredményezi, hogy a szén magas hőmérsékleten beoldódik a nikkelbe, 

és (polikristályos nikkel esetén) a nikkel szemcsehatároknál jóval nagyobb koncentrációban 

gyűlik fel a szén. A hűtés során a nikkelben oldott szén grafén formában válik ki a felületre, de 

ahol nagyobb koncentrációban található, mint például a szemcsehatároknál (ahol egyúttal 

gyorsabban is diffundál kifelé a hűtéskor), ott grafitot alkothat [
27,28,29

]. 

Egykristály nikkellel megfelelő növesztési paraméterek esetén megoldható, hogy a hűtés során 

homogén legyen a szén koncentrációja, ami így egyrétegű grafént alakít ki [
30,31,32,33,34

]. A nikkel 

{111} síkjában és a grafénben az atomok távolságai között nagyon kicsi az eltérés (1.3%), ami 

lehetővé teszi az epitaxiális növekedést, így akár szemcsehatárok nélküli grafén is kialakulhat 

rajta. A nikkel egykristály drága, ezért MgO-ra [
31

] vagy zafírra növesztett <111> orientáltságú 

nikkel egykristályt használnak [
35

] a grafén növesztés során hordozóként. A nikkel {111} 

egykristály felületen alacsony (600
o
C alatt) és magas (1000

o
C) hőmérsékleten kialakított grafén, 

a Raman megfigyelések alapján, kevés hibát tartalmaz [
31,35

]. Ez utóbbi esetben az orientációs 

viszonyokat nem vizsgálták. 

LEED-es vizsgálatok alapján azt feltételezik, hogy a nikkel {111} felületen 600
o
C alatt 

növesztett grafén epitaxiálisan nő a nikkelre [
31, 36 , 37 , 38 , 39

]. Nikkel {111}-re 600
o
C fölött 

leválasztott grafén esetén azonban azt tapasztalták, hogy az epitaxia megszűnik, és a nikkel {111} 

síkhoz képest 17
o
-kal elforgatott orientáció lesz a domináns, miközben turbosztratikus szén 

keletkezik [
36,37,40

]. A megfigyelések szerint a magasabb hőmérsékleten kialakuló, az {111} 

nikkelhez képest 17
o
-kal elforgatott grafén gyorsabban tud növekedni, mint a nikkel {111} síkra 

jól illeszkedő, epitaxiálisan magképződő grafén [
36,40

]. A leválasztással párhuzamos LEED és 

LEEM mérések alapján, a szén leválasztási hőmérsékletén a rosszabbul illeszkedő grafén 

domének érik el először a stabil méretet, annak köszönhetően, hogy ha sikerült kialakulniuk, 

akkor gyorsabban növekednek és az energetikailag ugyan kedvezőbb illeszkedésű, de apróbb 

grafén doméneket be tudják forgatni a saját orientációjukba [
36

]. Ezzel szemben Fogarassy és 

munkatársai megmutatták, hogy a Ni {111} felületen dominánsan epitaxiálisan nő 900
o
C fölötti 

hőmérsékleten a CVD-vel leválasztott grafén [
41

]. 

Elméleti számítások azt mutatták, hogy a nikkel {111}-en a hibamentes grafén forgatásaival és 

eltolásaival kapott szerkezetek közül csupán egy szerkezetnél (az úgynevezett Rosei struktúránál 

vagy más néven „hollow site”-nál) lesz minimuma a kölcsönhatási energiának [
42
], tehát csak 

egyfajta orientációs kapcsolat lesz energetikailag kedvező. Mások azonban pásztázó 
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alagútmikroszkóppal (STM) megfigyeltek szemcsehatárokat a nikkel {111}-en növesztett 

grafénben, amit annak tulajdonítottak, hogy a növesztés során lokálisan nikkel-karbid monoréteg 

alakulhat ki a nikkel felületén, amin többfajta orientációt is felvehet a rajta kialakuló grafén [
34

]. 

Grafén melletti egy réteg vastag nikkel karbid kialakulását legfeljebb 460
o
C-on végzett szén 

leválasztásnál figyelték meg [
34,43

]. 600
o
C-on, vagy a fölötti hőmérsékleten a leválasztásnál már 

csupán grafén vagy grafit képződött [
31

]. 

A nikkelre történő leválasztás fő hátránya, hogy nehéz a beoldott szén mennyiségét kontrollálni, 

ezért egy másik módszernél a nikkel vékonyréteget molibdén felületére vitték föl, mivel a 

beoldódó szén a molibdén és a nikkel határfelületén Mo2C alkotott, azaz a felesleges szén 

megkötődött. Ezzel a módszerrel el tudták érni, hogy a nikkel felszínén nagy biztonsággal 

tényleg csak az egyetlen atomi réteg vastag grafén alakuljon ki [
44
]. Egy másik módszernél 

porlasztással Ni-Cu ötvözetet választottak le zafírra, egyesítve a nikkel és réz hordozók előnyeit 

a grafén CVD leválasztásánál [
45

]. 

Az {111} szabad felületű nikkelen kívül más fémekre is próbálkoznak a grafén epitaxiális 

leválasztásával, többek között a ruténium {0001} [
46

], irídium {111}  [
47,48

], palládium {111} [
49

], 

platina {111} felületére [
50

]. 

A Ru {0001} síkra leválasztott grafén epitaxiálisan növekszik a hordozóra, de a ruténiumon lévő 

lépcsőket a grafén nem minden esetben képes befutni, így nem lesz összefüggő [
46

], valamint a 

ruténium {0001} és a grafén rácsparaméterek eltérése miatt az STM megfigyelések alapján 

Moiré-mintázat alakul ki [
51

], ami azt mutatja, hogy a grafén nem illeszkedik tökéletesen a Ru 

{0001} rácsához. Az Ir {111}-re leválasztott grafén négyféle orientációt vehet föl. A 

megfigyelések szerint az irídium {111}-hez képest a grafén nőhet epitaxiálisan, 14
o
-kal, 18,5

o
-

kal és 30
o
-kal elforgatva [

52
]. A Pd {111}-en növesztett grafénnek hat eltérő orientációját 

figyelték meg LEED-del [
49

]. A grafén és Pt {111} síkbeli atomok távolságai között viszonylag 

nagy az eltérés, ennek köszönhetően sok fajta orientációs kapcsolat alakulhat ki a grafén és a 

platina {111} között [
50

]. 

Az ipar által igényelt, nagy felületen hibamentes grafén előállítására a fentebb tárgyalt CVD 

módszert két irányba is fejlesztették. Az egyik irány a magképződés sűrűségének csökkentésével 

sikeresen csökkentette a szemcsehatárok sűrűségét a grafénben, amivel növelhető volt a 

vezetőképesség. Azonban ezzel a módszerrel a szemcsehatárok egy része megmaradt, és nem is 

várják ettől a módszertől, hogy teljes mértékben megakadályozza azok kialakulását a grafénben. 
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A másik módszer esetében a kialakuló grafén orientációját kívánják szabályozni azáltal, hogy 

olyan egykristály hordozó felületeket választanak, amikre a kis atomtávolság különbség miatt a 

grafén epitaxiálisan növekedhet. Az ár és az illeszkedés miatt a Ni {111} az egyik legígéretesebb 

ilyen hordozó felület. A grafén és a nikkel {111} között ezidáig csak LEED-es vizsgálatokkal 

sikerült az epitaxiális kapcsolatot megmutatni, a legtöbb esetben oly módon, hogy detektálták a 

szén jelenlétét, és a nikkel orientációja mellett nem jelent meg a nikkelhez képest elfordult 

grafén orientációja. Ez a módszer nem ad egyértelmű eredményt, ha a vizsgált területen belül 

vannak olyan részek, ahol az epitaxiális grafén mellett nem epitaxiális orientációjú, vagy 

turbosztratikus szén is keletkezik. Ni {111}-re 900
o
C körül leválasztott grafénen kívül 

turbosztratikus szén is megjelent, így ez a leválasztási folyamat pusztán a LEED-es vizsgálatokra 

hagyatkozva kevésbé megbízhatóan volt értelmezhető. Ezért szükségessé vált olyan vizsgálati 

módszer alkalmazása, melyekkel csökkenthető a hibás következtetések levonása. Az orientációs 

viszonyok egyértelmű igazolásán túl nyitott maradt az a kérdés is, hogy mi határozza meg a 

helyenkénti több rétegű szén kialakulását. Egyes szerzők azt feltételezik, hogy a nikkel {111}-

ben található ikerhatárok fölött alakulnak ki több rétegű grafénnel, turbosztratikus szénnel vagy 

grafittal borított területek, de ezt kísérletileg korábban nem bizonyították [
53

]. 

2.2.2. Turbosztratikus szén lemezkék kialakulása 

A második szén réteg a LEED-es megfigyelések alapján általában az első réteg grafén alatt 

keletkezik, ahogy ezt a réz [
54
], irídium {111} [

48,47
] és a nikkel {111} [

55
] hordozóra leválasztott 

szén esetén megfigyelték. Azonban Ru {0001}-re [
46

], Pt {111}-re [
50

] valamint Fogarassy és 

társai Ni {111}-re [
41
] (Odahara és társaitól [

55
] eltérő növesztési körülmények esetén ) történő 

grafén növesztésnél megfigyeltek az első grafén réteg fölött kialakuló turbosztratikus szén és 

grafit lemezkéket is. A hordozókat kétfelé kell választani abból a szempontból, hogy a 

leválasztás hőmérsékletén oldják-e a szenet (pl.: Ni, Ir, Ru, Pt) vagy nem (pl.: Cu). Másik 

lényeges szempont a lemezkék keletkezése szempontjából, hogy a hordozó és az elsőnek 

kialakuló grafén réteg között milyen kötés alakul ki. Az egyrétegű epitaxiálisan kialakuló grafén 

és a Ru {0001}, valamint a Ni {111} között viszonylag erős kötés alakulhat ki, míg más fém 

hordozók mint a Cu, Ir, és Pt között csak gyenge van der Waals-típusú kötés jön létre [
50,56

]. 

Ezekkel összefüggésben a turbosztratikus szén lemezkék több fajta mechanizmus útján 

alakulhatnak ki. 
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Annak az eldöntése, hogy a turbosztratikus szén lemezkék az első grafén réteg alatt 

helyezkednek-e el nem egyszerű feladat. A leválasztás utáni LEED-es vizsgálatoknál olyan 

lemezkéket szoktak ilyen célra keresni, amiknél jól láthatóak a hatszögű lemezke élei, így 

megállapítható, melyik orientáció tartozik hozzá a diffrakción. Amennyiben a lemezke 

intenzitása gyengébb mint az összefüggő grafénhez tartozó másik orientáció, akkor a lemezke az 

összefüggő grafén és a hordozó között helyezkedik el, ellenkező esetben a grafén tetején foglal 

helyet (ha a lemezke több réteg vastagságú akkor ezt az esetet vizsgálni kell). Abban az esetben, 

ha az összefüggő grafén orientációja nem változik meg a lemezke mellett lévő területen, akkor a 

lemezke mellett fölvett diffrakcióval megállapítható melyik orientáció tartozik az összefüggő 

grafénhez [
54

]. Egy ilyen vizsgálat látható a 2.2. ábrán [
54

]. 

 

2.2. ábra. Világos látóterű a) és sötét látóterű b-c) LEEM képek (11,5x15 µm) egy CVD-vel rézre 

növesztett összefüggő grafén alatt elforgatva (turbosztratikusan) elhelyezkedő lemezkéről. 

Határolt területű kisenergiájú elektrondiffrakción d) látható az összefüggő grafén orientációja a 

réz hordozón. A lemezkéről és az összefüggő grafénről készített határolt területű LEED-en e) 

látható a lemezke és az összefüggő grafén orientációja. A d) határolt területű diffrakcióból ill. a 

lemezke hatszögletű alakjából megállapítható, hogy a lemezkéhez melyik orientáció tartozik az e) 

diffrakciós képen. A lemezkéhez tartozó diffrakciós reflexiók gyengébbek, mint az összefüggő 

grafénhez tartozók, így a lemezke ez alatt helyezkedik el a réz hordozón [
54

]. 
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Egy másik módszer, ha a növesztés közben in-situ végzik a LEED, LEEM-es vizsgálatot, ekkor 

az első grafén réteg orientációját ismerik, ezáltal meghatározható a másodiknak kialakuló réteg 

orientációja is, és hasonlóan az előző módszerhez az intenzitások összehasonlításából 

megállapítható melyik orientációhoz tartozó réteg helyezkedik el a hordozó felületén [
55

]. 

A Cu hordozó esetén azt mutatták meg, hogy a leválasztani kívánt gáz a réz hordózó még 

szabadon lévő felületén bomlik el, majd a szén atomok bediffundálnak az első réteg grafén alá, 

ahol ha találkoznak, egy második réteg formálódhat [
54

]. 

A leválasztás folyamatában a Pt {111} hordozóra leválasztott szén esetén az epitaxiálisan 

kialakuló egyrétegű grafén mellett eltérő orientációjú szemcsék kialakulását figyelték meg 

LEED-del. A különböző orientációjú szemcsék találkozásánál szemcsehatárok keletkeztek, amik 

fölött egyes helyeken többrétegű grafit vagy turbosztratikus szén keletkezett a hordozóból kiváló 

szénből az elsőnek kialakuló grafén réteg fölött, a feltételezések szerint annak köszönhetően, 

hogy a még össze nem érő szemcséknél a szén ki tudott diffundálni a grafén réteg tetejére [
50

]. 

Az Ir {111} hordozón növesztett grafén esetén az első réteg grafén kialakulása után a második 

réteg a hordozó és az összefüggő grafén között kezdett el növekedni. Ezt azzal értelmezték, hogy 

az összefüggő grafénen keresztül már nem tud átdiffundálni a szén. Az Ir {111} hordozó és az 

első réteg grafén közötti gyenge kötés következtében az irídiumból a hűtés során kiváló szén a 

hordozó felületén tud kristályosodni [
48

]. Az Ir {111} hordozón növesztett grafén esetétől 

eltérően a Ru {0001} hordozón kialakuló két rétegű vagy turbosztratikus szén lemezkék az 

elsőként kialakuló grafén réteg fölött helyezkednek el, és -a növekedés folyamán végzett 

megfigyelések alapján- növekedésük a hordozó felületének 80%-os lefedettsége után indul meg 

[
46

]. 

A Ni {111} hordozóra leválasztott szén esetén a leválasztás folyamatában végzett LEED-es 

megfigyelések alapján [
55
] a szén a leválasztás során a nikkel hordozóba diffundál. Ezt követően 

a hűtés során a felületre kerül, ahol az első összefüggő grafén réteg kialakulása után a grafén 

réteg alatt dendritesen elindul a második réteg kialakulása. Ezt a dendrites növekedést azzal 

magyarázták, hogy az epitaxiálisan illeszkedő réteg határán a viszonylag erős grafén-nikkel 

kötéseket föl kellene törnie a nikkel hordozóból érkező többlet szénnek ahhoz, hogy az első réteg 

grafén és a hordozó között tudja létrehozni a második réteget [
55

]. Eltérő leválasztási 

paraméterekkel, Ni {111} felületére leválasztott grafén fölött figyelték meg Fogarassy és társai a 

kialakuló turbosztartikus szén és grafit lemezkéket [
41

]. 
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Felhasználás szempontjából értékes lehet az olyan előállítási módszer, amivel szabályozottan 

lehet két vagy több rétegű grafént előállítani, mivel ezeknek az anyagoknak is olyan különleges 

tulajdonságaik vannak, amiket kihasználhatnak a későbbiekben. Amellett, hogy egyrészről 

igyekszünk azt biztosítani, hogy csak egy réteg grafén alakuljon ki a hordozónkon, érdemes 

megértenünk a későbbi rétegek kialakulását az első réteg mellett. Ehhez a növekedési folyamat 

megértéséhez feltétlenül szükséges, hogy meg tudjuk határozni az első grafén után keletkező 

későbbi rétegek pozícióját (a hordózó és az első réteg grafén között vagy a grafénen helyezkedik 

el). Az olyan hordozókon, amik jól oldják a szenet, tipikusan az első réteg és a hordózó között 

alakulnak ki az újabb rétegek, annak köszönhetően, hogy a hűtés során kiváló szén a grafénen 

már nem tudott keresztüldiffundálni. Ennek ellentmond a Ru {0001} felületén megfigyelt 

második réteg kialakulása az első réteg fölött. A folyamat megértése, pontosabban annak 

megértése, hogy hogyan befolyásolja a második réteg kialakulását a hordozó és a grafén réteg 

között a van der Waals-nál erősebb kötés kialakulása még várat magára. 

2.2.3. Grafit rétegződése 

A grafén rétegek szabályos egymásra rendezésével grafitot kapunk. A rétegek elrendezésének 

függvényében több fajta grafitot különböztetünk meg egymástól. Szobahőmérsékleten és légköri 

nyomáson a szén egyensúlyi fázisa a grafit. A természetben általában kétféle grafit fordul elő 

nagy mennyiségben az úgynevezett Bernal-szerkezetű és a rombohedrális szerkezettű grafit. A 

grafit mintákban általában ez a két fázis keveredik és a minták 5-15%-át alkotja rombohedrális 

grafit, míg a másik részét a Bernal-szerkezetű grafit [
57

]. Egy harmadik formája az egyszerű 

köbös szerkezetű, amit meteoritokban szoktak találni. Ezeken felül létezik még a szabálytalan 

szerkezetű turbosztratikus szén is, aminél az egyes hatszögletes atomi elrendezésű rétegek a 

síkjukra merőleges tengely körül véletlenszerűen vannak elforgatva egymáshoz képest, ezt a 

szerkezetet egyes irodalmakban turbosztratikus grafitként is szokták nevezni. 

A fent említett szabályos elrendezésű grafit szerkezetekben a hatszögletes atomi elrendezésű 

síkok között 0,335 nm körüli a távolság. A szerkezetek között a meghatározó különbség a 

rétegződésükben van. Az egyszerű hatszögletű szerkezet esetén a rétegződés AAA [
57

], azaz 

egyes hatszögek egymás fölött helyezkednek el. A Bernal vagy más néven AB szerkezetű 

grafitnál a rétegződés ABAB, itt az egymáson lévő rétegek szén atomjainak a fele az alattuk lévő 

szén atomok fölött helyezkednek el, míg a másik fele az alattuk lévő réteg hatszögeinek 
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középpontja fölött találhatóak. A rombohedrális grafit rétegződése ABCA, a második réteg 

elhelyezkedése megegyezik a Bernal-szerkezetűével, míg a harmadiknál az atomok egyik fele az 

első rétegben található hatszögek középpontjai fölött helyezkednek el, ill. az atomok másik fele a 

második rétegben található hatszögek középpontjai fölött helyezkednek el. 

2.3. <111> orientáltságú Ni vékonyréteg növesztése zafíron 

Napjainkban a kutatások középpontjába került grafén előállításában is szerepe lehet a jó 

minőségű nikkel vékonyrétegeknek, mint hordozóknak. Mint fentebb tárgyaltuk jó minőségű 

(kevés hibát tartalmazó) nikkelen növesztett grafént csak nikkel egykristályon tudtak előállítani 

[
18,29,43

] (polikristályon nem). 

A növekedési mechanizmusok megértéséhez feltétlenül fontos, hogy megismerjük a kialakuló 

orientációs viszonyokat a növesztett anyag (Ni) és hordozója (zafír) között. A korábbi röntgen, 

diffrakciós vizsgálatok [
18
] megmutatták, hogy a zafír {0001} orientációjú felületére a Ni {111} 

síkok nőnek a felülettel párhuzamosan. A szerzők azonban nem vizsgálták a további orientációs 

viszonyokat a Ni és a zafír között, sőt azt sem, hogy valóban egykristály nikkelt növesztettek-e, 

vagy a hordozóra az adott síkkal növő, ám a zafír felületére merőleges tengely körül elforduló 

szemcsékből áll-e a Ni réteg. 

Több fcc fém esetében kétfajta, a zafír c tengelye körül elforduló orientációjú kristályszemcse 

növekedését is leírták. Mindkét kialakuló orientációnál az fcc fém {111} síkjai párhuzamosak a 

hordozó felületével, azaz a zafír {0001} síkjával. Az egyiknél (nevezzük „A” típusú 

orientációnak): 

[10-10]Al2O3||[110]fém. 

Ilyen orientációs kapcsolatot figyeltek meg alumínium [
58,59

], réz [
60,61,62

], platina [
63,64

] és 

irídium [
64

] {0001} zafírra történő növesztésénél. A másik orientációs kapcsolat (nevezzük „B” 

típusú orientációnak): 

[10-10]Al2O3||[211]fém 

Ez utóbbit, továbbá az olyan esetet, amikor mindkét orientáció egyszerre jelen volt az Al esetén 

figyelték meg, a kialakulásának magyarázata azonban hiányos volt [
58

]. Az alumíniumnál 

mindkét orientációnak megtalálhatóak voltak a –a hordozó felületére tükrözött- ikrei is [
58

]. 

„A” típusú orientációs kapcsolatot figyeltek meg zafírra porlasztással növesztett nikkelnél 

röntgendiffrakciós pólus ábra analízissel [
45

]. Zafír <0001> orientáltságú egykristályon 300
o
C 
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hőmérsékleten 100 nm vastag, majd 550
o
C-on 200 nm vastag nikkel réteg növesztése után 

kétfajta, a felülettel merőleges <111> orientáció kialakulását figyelték meg. A két orientáció a 

LEED-es vizsgálatok alapján 30
o
-kal tér el egymástól [

40
]. Mivel a LEED nem látja a nikkel alatt 

lévő zafír hordozót, ezért csak feltehető, hogy ez a két kialakult orientáció az „A” és „B” típusú 

orientációs kapcsolatban van a zafírral. A 650
o
C-on növesztett 300 nm-es mintán már csak 

egyetlen kialakuló orientációt figyeltek meg a LEED-es vizsgálatokkal, amivel a zafír 

orientációját nem látták, így az orientációs kapcsolatot nem vizsgálták. AFM vizsgálatokkal a 

növesztett rétegben több 10 nm-es mélyedés volt megfigyelhető. Ezeket a szerzők helytelenül a 

nikkel és a zafír közti rossz nedvesítésnek tulajdonították, amit a hordozó felületére kerülő nikkel 

atomok magasabb hőmérsékletnek köszönhető jobb mozgékonysága segít elő. Ezzel szemben 

Fogarassy és társai más magyarázatot találtak a mélyedések kialakulására (lásd §4.1.3) [
65

]. A 

mélyedések eltüntetése érdekében az irodalomban két különböző hőmérsékleten választották le a 

nikkel réteget. Első körben 650
o
C-on 50 nm nikkel réteget növesztettek, annak érdekében, hogy 

csak egy fajta orientáció alakuljon ki. Második lépésben 250 nm vastag nikkelt vittek föl 500
o
C 

hőmérsékleten annak érdekében, hogy kisebb legyen a felszínre érkező nikkel atomok 

mozgékonysága, azonban a mélyedések megmaradtak, csak a sűrűségüket sikerült csökkenteni 

[
40

]. 

Az „A” és „B” típusú orientációs kapcsolat azonban nem csak kétféle orientáció kialakulását 

eredményezheti, mivel mindkét orientációs kapcsolathoz még egy-egy iker orientáció is tartozik. 

Az fcc szerkezetű anyagok az <111> irányban három sűrűn pakolt rétegből (A, B, C) állnak, 

melyek rétegződése ABCABC vagy ACBACB. A zafíron történő magképződés során 

előfordulhat, hogy két, azonos típusú orientációs kapcsolattal kialakuló szemcse is e két, 

különböző rétegződés egyikével jön létre. Így két eltérő orientáció alakul ki, melyek a zafír 

felületével párhuzamos (111) síkjaik mentén egymás tükörképei lesznek (2.3. ábra). Két ilyen 

orientációjú szemcse találkozásánál egy ikerhatár keletkezik. Mivel a hordozó felületével 

párhuzamosan fut a két „iker orientáció” (111) koherens ikerhatár (2.4a ábra) síkja, így a két 

orientáció határán, a felületre merőlegesen futó (-1-1 2) sík mentén, egy inkoherens ikerhatár 

(2.4b ábra) alakul ki. 

A zafír és a Ni {111} közti orientációs viszonyokat illetve a bizonyos paraméterek mellett 

kialakuló, egymáshoz képest 30
o
-kal elforduló, kétféle orientációs kapcsolat kialakulását az 

irodalomban nem vizsgálták részletesen. A leválasztott nikkel rétegeken kialakuló mélyedések 
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okát sem vizsgálták, csak létüket mutatták be AFM vizsgálatokkal. A kiküszöbölésére vastagabb 

rétegeket választottak le, ill. hőkezelést alkalmaztak. A mélyedések és a pontos orientációs 

kapcsolatok kialakulásának megértéséhez a minták keresztirányú (TEM-es) vizsgálatát láttam 

célravezetőnek. 

 

2.3. ábra. Zafír (0001) hordozón a hordozó felületével párhuzamos Ni (111) síkok sorrendje 

tükörszimmetrikus elrendeződés esetén. Az ikerhatár merőleges a hordozóra. 

 

2.4. ábra. Atomi oszlopok elrendeződése a) a koherens, és b) az inkoherens ikerhatár mentén [
66

]. 
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2.4. Nitridek 

A nitrid ötvözeteknek számos felhasználási területe van, úgymint kemény bevonatok, 

elektronikai eszközök, valamint az optikai tulajdonságaikat is felhasználják. Ezeken a területeken 

hasonló összetételű, de merőben eltérő szerkezetű nitrid anyagokat használnak. 

2.4.1. Szuperkemény bevonatok 

Az extrém kemény anyagok, mint a gyémánt és az elméletileg extrém kemény anyagnak 

feltételezet C3N4[
67,68

] régóta a kutatások középpontjában állnak. Ezeknek az anyagoknak az 

előállítása is, a megmunkálása is problémát okoz, valamint magasabb hőmérsékleten könnyen 

oxidálódhatnak [
69,70

]. 

Egy kristályos anyag akkor tud kemény lenni, ha erős kötések tudnak kialakulni benne és ennek 

megfelelően nagy a rugalmassági modulusa. Feszültség hatására a deformáció diszlokációk 

kialakulásával, mozgásával valósul meg, amiknek a mozgását akadályokkal, például 

szemcsehatárokkal lehet hátráltatni. Ezáltal a keménység a polikristályos anyagokban a 

szemcseméret csökkentésével növelhető, ahogy ezt a Hall-Petch szabály is kimondja a 

folyáshatárra: 

 

2

1

0



 kdY  ,

 

(1) 

ahol d a szemcseméret, k az anyagtól függő állandó (u.n. Hall-Petch-meredekség), 0 az a 

küszöbfeszültség, ahol az adott hőmérsékleten a diszlokációmozgás megindul. Azonban 20-30 

nm-es szemcseméret elérése után a folyamat megfordul és további szemcseméret csökkentés 

hatására a keménység csökkenni kezd, ahogy ezt az inverz Hall-Petch-szabály leírja. A 20-30 

nm-nél kisebb szemcseméretű anyagban a deformáció hatására megindul a szemcsék mozgása 

(pl. szemcsehatár csúszás). Az amorf anyagoknál is mikro-repedések növekedhetnek feszültség 

hatására, ami az anyag töréséhez vezethet [
69

]. 

A szuperkemény bevonatok szerkezete általában 5-20 nanométer átmérőjű kristályos 

szemcsékből áll vagy ilyen átmérőjű hosszúkás oszlopokból, amiket 1-2 nanométeres amorf 

réteg választ el egymástól, a legkeményebbeknél egy monoréteget feltételeznek [
71

]. Fontos, 

hogy az amorf fázis erős kötéseket tudjon kialakítani a kristályos fázis felületén. Lényeges 
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követelményként szabták meg, hogy oxigénmentes körülmények között folyjon a rétegek 

előállítása a megfelelő keménység elérése érdekében [
71

]. 

Az ilyen, több fázisú kompozitokban nem tudnak diszlokációk kialakulni feszültség hatására a 

pár nanométeres szemcsékben, ill. ha ki is alakulnak, a szemcsék felületén azonnal meg is 

semmisülnek, mert nem tudnak tovább terjedni az amorf fázison keresztül a szomszédos 

kristályos nanoszemcsékbe. Az amorf (a) fázisban létrejövő mikro-repedések mérete erősen 

korlátozott, mivel a nanokristályok (nc) „befoltozzák” ezeket a 2-4 nanométeres repedéseket. 

Ilyen anyag család a nc-MenN/a-Si3N4, ahol az Me átmeneti fémeket jelöli (Ti, Zr, V, Nb, W…) 

[
69

]. Veprek és kollégái által előállított nc-TiN/a-Si3N4 ötvözettel sikerül elérni 70-100 GPa 

keménységet a szerzők szerint, ami megközelíti a gyémánt keménységét [
69

]. Azonban mára 

ezeket a keménység méréseket nem fogadják el, és e rétegek keménységét a Veprekék által mért 

felének feltételezik. Valamint a maximális keménységet sem a monoréteg vastagságú amorf 

réteg esetén feltételezik, ellentétben Veprekék modelljével [
72

]. 

Ezen kétfázisú nanokompozitok szerkezetvizsgálata igen nehézkes, mivel a kristályos szemcsék 

mérete 5-20 nm-es az amorf fázisban. A vékonyításnál vigyázni kell, hogy az ionsugárral ne 

okozzunk amorfizációt a TEM minta készítés során, ahogy ez a FIB-es mintakészítésnél is 

előfordulhat. A szerkezet föltárása ugyanakkor lényeges, hogy megérthessük a keménység és a 

kompozit szerkezete közötti kapcsolatot. Az optimális szemcseméret, ill. amorf/kristályos arány 

még mindig nyitott kérdés ezeknél az anyagoknál. 

2.4.1.1. Cr-N-Si kompozitok 

Szuperkemény bevonatok kialakítására számos átmeneti fémmel próbálkoztak. Az egyik ilyen 

átmeneti fém a Cr, amivel 2004-ben sikeresen állítottak elő nagy keménységű réteget [
73

]. A Cr-

N-Si rétegeknek a vizsgálatok szerint nagyon jó ellenálló képessége van az oxidációval szemben 

1000
o
C-os hőmérsékleten is, amit a szerzők annak tulajdonítanak, hogy a kristályos CrN mellett 

megjelenő Si-N amorf fázis megvédi a Cr-ot az oxidációtól. A jó oxidáció-rezisztens Cr-N-Si 

rétegeket azonban csak 6% fölötti Si tartalom esetén tudta elérni. [
74

]. Az első Cr-N-Si ötvözetek 

növesztésénél 2,5 at. % [
75

], ill. 3 at. % Si [
73
] hozzáadásánál figyelték meg a maximális 

keménységet az ötvözeteknél (a keménység meghatározásához a „nanoindentálás” módszerét 

használták). Ez utóbbi esetben 22 GPa keménységet értek el, és azt feltételezik a TEM 

vizsgálatok alapján, hogy a Si 3%-ig intersticiálisan beépül az CrN rácsba. Ennél nagyobb Si 



Fizikai és kémiai módszerekkel gőzfázisból leválasztott szerkezetek kialakítása és jellemzése 

23 
 

koncentráció esetén a Si kiül a szemcsehatárra, ahol Si-N amorf fázist alkot. Ahogyan az amorf 

fázis vastagsága nő, úgy romlik a kompozit keménysége [
73

]. Ezzel szemben az XRD vizsgálatok 

alapján arra következtettek, hogy már 2,5% Si-nál is jelen van az amorf Si-N fázis és ennek 

köszönhetően nő meg az CrN-hez képest az ötvözet keménysége, ebben az esetben 24GPa 

keménységet értek el [
75

]. Az amorf fázis kialakulására vonatkozó eltérő következtetést a 

különböző növesztési körülmények, valamint a kis mennyiségben a szemcsehatárokon megjelenő 

amorf fázis meghatározásának nehézségei okozhatják. Egy harmadik csoport 2007-ben publikált 

munkájában, az első kettővel ellentétben 10% Si tartalom körül érte el a maximális keménységet, 

ami 24GPa volt. Az álltaluk növesztett rétegekben TEM-mel 10 nm körüli szemcséket figyeltek 

meg, azonban nem határozták meg a Si és a Cr elhelyezkedését a rétegeikben [
76

]. Az oxidáció 

elkerülése érdekében magasabb Si tatalmú Cr-Si-N rétegek kialakítása hatékony lehet. Az ilyen 

összetétel mellett is nagy (20 GPa fölötti) keménységű rétegek szerkezetének és kialakulási 

mechanizmusának ismerete még hiányos. A Cr és Si dús tartományok elkülönítésében HRTEM-

es EELS vizsgálatok lehetnek hatékonyak, azonban az ilyen vizsgálatokhoz 10 nm körüli 

vékonyságú keresztmetszeti mintát kell létrehozni anélkül, hogy a szerkezetet módosítanánk, 

amorfizálnánk. 

2.4.2. AlN vékonyrétegek 

A hexagonális wurtzit rácsú AlN (h-AlN) az egyik legfontosabb optoelektronikai anyag a 

szélessávú III-V félvezetők között, köszönhetően széles és hangolható tiltott sávjának. 

Összehasonlítva egyéb nitridekkel, jó a hővezető képessége, az adalékolhatósága és nagy a 

keménysége [
77
]. Az elektronikai alkalmazásoknál minél kevesebb hibát tartalmazó kristályos h-

AlN-t kell előállítani. 

Az AlN egy másik kristályos fázisa a köbös (c-AlN). A c-AlN fázisból kétfajta van, az egyiknél 

az elemi cella mérete a0=0,412 nm (JCPD 25-1495-es kártya), míg a másiknál a0=0,7913 nm 

(JCPD 34-0679-es kártya). A h-AlN-nél lényegesen keményebb, de csak nagy nyomáson 

egyensúlyi fázis, különben metastabil, így lényegesen nehezebb előállítani köbös(c) AlN-t. [
78,79

]. 

A c-AlN-t általában epitaxiálisan szokták előállítani olyan szerkezetre növesztve, amin a jobb 

illeszkedés miatt a c-AlN fázis magképződése kedvezőbb, mint a h-AlN-é, így pár nanométeres 

vastagságú rétegeket tudnak létrehozni TiN mellett, ami keménybevonatként használható. Ez az 

eljárás csak néhány nanométer vastagságú c-AlN fázisú rétegek kialakítására használható, 
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vastagabb rétegek növesztésénél már az egyensúlyi h-AlN fázis alakul ki [
80

]. Erősen textúrált 

TiN {100} felületére porlasztott Al réteg hőkezelése után vékony réteg c-AlN fázist figyeltek 

meg [
81

]. 

Szénnel nitrogén gázban történő hőkezeléssel („carbothermal nitridation”) sikeresen állítottak elő 

0.7913 nm-es elemi cellájú c-AlN-t a h-AlN mellett. Az előállítás során szinterelt korundot 

(zafírt) és szénport melegítettek föl 1600-1900
o
C hőmérsékletre 10

-5
 Pa nitrogén gáznyomáson. 

Ezt követően a szenet 700
o
C-os oxigéngázban történő hőkezeléssel tüntették el az előállított 

anyagból [
82,83

]. 

Nagyobb elemi cellájú c-AlN-et állítottak elő szerves oldószerrel. Xilolban légköri nyomáson 

AlCl3 szemcséket oldottak föl majd Li3N port adtak az oldószerhez, amit N2 gázban 110
o
C-ra 

melegítettek föl. A vákuumos szárítás után hexagonális és köbös fázisú AlN kristályokat 

figyeltek meg XRD-vel és TEM-mel [
84

]. 

Zafír céltárgyból plazmaszórással sikeresen állítottak elő 0,412 nm-es elemi cellájú c-AlN-et 

légköri nyomáson N2 és H2 (100:5 arányú) gázkeverékben. Az Al2O3 céltárgy és a hordozó 

távolságának (100-300 mm között) változtatásával növesztett rétegeket XRD-vel vizsgálták. 100 

mm-es távolság esetén többnyire polikristályos zafír keletkezett kevés köbös, ill. hexagonális 

AlN-del, míg 300 mm-es távolság esetén a leválasztott réteg nagy részét már c-AlN fázis alkotta. 

100-200 mm-es távolság esetén megfigyelték az Al5O6N fázis kialakulását a zafír és a c-AlN 

fázis mellett. A szerzők a gáztérben bekövetkező nitrogén és alumínium közti reakcióknak, 

valamint a hordozóra kerülő anyag hirtelen hűlésének tulajdonítják a metastabil köbös fázis 

kialakulását [
85

]. 

Amorf AlN-t nitrogén gázban történő porlasztással lehet leválasztani [
86

]. A porlasztás során 

használt reaktív gáz nyomásának növelésével és/vagy a céltárgy-hordozó távolságának 

növelésével kristályosból amorfba megy át a kialakuló vékonyrétegek AlN fázisa [
86

]. 

Pulzáló lézeres leválasztással (PLD), valamint DC magnetron porlasztással is sikeresen 

növesztettek egykristály vagy nagymértékben texturált h-AlN rétegeket reaktív nitrogén gázban 

Si{111} valamint zafír egykristály hordozókon [
86,87,88,89

]. Az AlN rétegek növesztése során 

tipikusan a nitrogén gáznyomást, a céltárgy-hordozó távolságot, hordozó hőmérsékletét és a 

növesztés gyorsaságát szokták változtatni. A legjobb minőségű egykristály rétegeket alacsony 

nitrogén gáznyomáson (<1×10
-4

 Pa) növesztették [
87,88

]. A gáznyomás növelésével, ill. a 

hordozó-céltárgy távolságának növelésével növekszik a kiporlódott anyag és a nitrogén gáz 
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közötti, a hordozóra érkezés előtti ütközések valószínűsége. Az ütközések révén a kiporlódott 

részecskék energiát veszíthetnek, valamint Al-N kötések jöhetnek létre. A röntgenes vizsgálatok 

alapján a nitrogén gáznyomás növelésével, vagy a hordozó-céltárgy távolságának növelésével 

először polikristályos h-AlN, majd amorf Al-N réteg alakul ki [
86,88

]. A PLD-vel növesztett 

rétegek esetén azt feltételezik, hogy nagy nyomás esetén metastabil fázisok is kialakulhatnak a 

hordozóra érkezés előtt, azonban ilyen rétegeket nem vizsgáltak [
88

]. Az amorf fázis kis 

mennyisége is lehet ilyen metastabil fázis, ami röntgennel nehezen, vagy nem kimutatható. A 

PLD-vel előállított AlN rétegeket nem vizsgálták részletesen a nyomás függvényében, a 

növesztések célja a legtöbb esetben a minél kevesebb kristályhibát tartalmazó h-AlN réteg 

kialakítása volt. A PLD-vel leválasztott AlN rétegek nyomás függvényében bekövetkező 

szerkezetváltozásának jobb megértéséhez szükséges lenne a röntgen által teljesen amorfnak vélt 

rétegek TEM-es keresztmetszeti vizsgálata.  
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3. Célkitűzések 

Két fő célkitűzés vezérelt. Egyrészt a rétegek szerkezetfejlődésének meghatározó 

mechanizmusait akartam megérteni, főleg részletes szerkezetvizsgálatokra, elsősorban 

transzmissziós elektronmikroszkópiára alapozva. E célkitűzés mind a két fő témakörömre, a 

grafén (és a leválasztásához használt Ni hordozó) kialakulásának, illetve a fém-nitrid 

keményrétegek kialakulásának megértésére vonatkozott. Másrészt ezen ismeretek segítségével 

céloztam meg minél jobb grafén rétegek, illetve ezek leválasztásához hordozóként használható 

Ni vékonyrétegek előállítását. Bár e témakörök irodalma jelentős, az alábbi nyitott kérdések 

maradtak, amiket meg akartam válaszolni. 

A <0001> orientációjú zafír egykristályra növesztett Ni vékonyréteg esetén változatos felületi 

morfológiákról számoltak be az irodalomban. Nem elemezték azonban a megfigyelt morfológiai 

elemek eredetét, nem értelmezték, hogy hogyan függenek össze a rétegkialakulás folyamataival, 

illetve ehhez kapcsolódóan, hogyan függenek a leválasztás körülményeitől, paramétereitől. 

Mindez annak a következménye volt, hogy a különálló kísérletek nem alkottak egy egységes, 

részletes, szisztematikus kísérletsorozatot hozzá kapcsolódó átfogó szerkezetvizsgálattal. 

Munkámban a porlasztás során alkalmazott hordozó hőmérséklet, a leválasztás sebessége (atomi 

fluxus), illetve az előfeszítés szisztematikus változtatása mellett előállt rétegek beható 

szerkezetvizsgálatát végeztem a kialakulás részleteinek megértése céljából, valamint a célból, 

hogy az egykristály Ni {111} felületét legjobban megközelítő minőségű Ni vékonyréteg felületet 

állítsak elő a későbbi grafén növesztés érdekében. 

Nagyméretű, egybefüggő, lehetőleg minél kevesebb szemcsehatárt (azaz azonos orientációjú 

grefénbe „beékelődött” eltérő orientációjú kisebb tartományt) tartalmazó grafén réteg 

kialakulását csak akkor várhatjuk, ha a grafén réteg epitaxiálisan nő az egykristály hordozó 

felületi kristálysíkjára. Ekkor ugyanis a több helyen elkezdődött csíraképződésből növekvő 

önálló darabok nagy része is szemcsehatár kialakulása nélkül tud összenőni. Az előállítási 

kísérleteknek ezért lényeges eleme a hordozó és a rajta kialakuló grafén réteg orientációs 

viszonyainak jellemzése. Az irodalomban a 600°C-on, illetve ennél alacsonyabb hőmérsékleten, 

Ni {111} felületére növesztett grafén rétegek epitaxiális kialakulását LEED módszerrel 

bizonyították. Az ennél magasabb hőmérsékleten azonban az irodalomban közölt kísérletekben 

olyan nagy mennyiségű egyéb szén termék (grafit, turbosztratikus szén) keletkezett, amiknek a 
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diffrakciós járuléka oly nagymértékben meghatározta a LEED jelet, hogy nem tudták 

megbízhatóan megállapítani, hogy az egyéb széntermékek mellett (alatt, felett) keletkezett-e 

epitaxiálisan nőtt grafén. Kísérleteimben a saját előállítású Ni vékonyréteg hordozóra 

szisztematikusan változtatott paraméterek mellett választottam le szenet CVD módszerrel 900°C 

körüli hőmérsékleteken. A szerkezetvizsgálatnál lényeges volt olyan vizsgálati módszer, 

módszerek megtalálása, mellyel hatékonyan vizsgálható a nikkel {111} hordozó és a grafén közti 

orientációs kapcsolat, olyan esetben is, amikor a hordozó felületén előfordulhatnak egyes 

területek, ahol a grafén orientációja nem követi a nikkel orientációját. A járulékos egyéb szén 

termékek kialakulását a hordozó szerkezeti hibáival összevetve értelmeztem, ennek alapján 

mennyiségüket a paraméterek optimalizálásával lényegesen csökkentettem. 

Fém-nitrid rétegek esetében két szerkezetkialakulási kérdés maradt nyitva. Egyrészt a pulzáló 

lézeres leválasztással kialakított AlN rétegek szerkezetéről különálló beszámolók nagyon eltérő 

adatokat szolgáltattak (hexagonális, köbös, amorf, …). Bár ezen irodalmi beszámolókban nagyon 

eltérő előállítási módszerek és paraméterek szerepeltek, ezek nem alkottak egy egységes, 

szisztematikus kísérletsorozatot. Munkámban a nyomás szisztematikus változtatása mellett 

megfigyelt szerkezetek kialakulásának értelmezésére teszek javaslatot. A kétkomponensű 

CrN/Si3N4 réteg esetén azt vizsgáltam meg, hogy az ismerten optimális, szuperkeménységet 

eredményező, alacsony Si tartalomhoz képest (a korrózióállóság követelményeit jobban 

kielégítő) lényegesen megnövelt (20-40%) Si tartalmú kompozit rétegek esetén is nagyon finom 

nanoszerkezetet -és ha nem is szuperkemény, de kemény réteget- eredményez-e a fázisszétválás, 

vagy a kompozit csak nagyobb méretskálán elkülönült elemekből alakul-e ki. 

  



Fizikai és kémiai módszerekkel gőzfázisból leválasztott szerkezetek kialakítása és jellemzése 

28 
 

4. Növesztési és vizsgálati módszerek 

4.1. Növesztési eljárások 

4.1.1 Pulzáló lézeres leválasztás 

A pulzáló lézeres leválasztás (PLD) a vékonyrétegek előállításának ismert módja. Különösen jól 

alkalmazható reakcióképes gázokban történő növesztésnél, például az oxid vékonyrétegek 

kialakításánál [
90

]. Leválasztás során fókuszált, nagy energiájú lézer nyalábbal sugározzuk be a 

leválasztani kívánt anyagot egy vákuumkamrában. Az elpárolgó anyag egy csóvát formál, majd 

eléri a hordozó felületét. A PLD-vel reaktív gázban történő növesztésnél lényeges paraméterek a 

gáznyomás, a hordózó hőmérséklet valamint a porlasztott anyag és a hordozó távolsága [
90

]. 

Nagyobb reaktív gáznyomás mellett a porlasztott anyag nagyobb valószínűséggel reagál a gázzal 

mielőtt a hordozó felületére érne. Ugyanez történik, ha a hordozó és a porlasztott anyag 

távolságát növeljük meg [
86

]. 

4.1.2. Kémiai gőzfázisú leválasztás 

A kémiai gőzfázisú leválasztás (CVD) egy olyan vékonyréteg növesztési eljárás, melynek során 

tipikusan egy fölmelegített katalizáló hordozóra gázt engednek, ami a hordozón elbomlik és a 

bomlásból létrejövő anyagokból vékony bevonat alakul ki a hordozó felületén. CVD-vel 

állítanak elő többek között gyémántot [
91
] és grafént is. 

A CVD leválasztás három fő szakaszra osztható. Az elsőben a hordozót fölmelegítik a 

leválasztás hőmérsékletére, ill. esetlegesen tisztítják hidrogénben történő hőkezeléssel. A 

második szakaszban engedik az elbomló gázt a fölmelegített hordozóra, majd ezt követi a hűtési 

szakasz. 
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4.1. ábra. Kémiai gőzfázisú leválasztás vázlatos elrendezése. 

4.1.3. Egyenáramú (DC) magnetronos porlasztás 

A porlasztásos leválasztás a fizikai gőzfázisú leválasztás (PVD) egy fajtája, amely során egy 

céltárgy (target) anyagot ionokkal bombázunk. A céltárgyból a kiporlódó atomok a hordozó 

felületére kerülnek, ezzel új réteget alkotva. 

A magnetronos porlasztás során mágneses térrel a céltárgy közelében tartják az elektronokat, 

ezáltal elősegítik, hogy a vákuumba beengedett gáz a céltárgy közelében ionizálódjon, így 

nagyobb valószínűséggel csapódnak az ionizált porlasztógáz ionjai a céltárgyba. A porlasztógáz 

általában egy nemesgáz, tipikusan argon. A céltárgyba csapódó ionok pozitív töltésűek, de a 

becsapódás után elvesztik töltésüket, így a hagyományos DC magnetronos porlasztás csupán az 

elektromosan vezető céltárgyak esetén használható anélkül, hogy a céltárgy felülete föltöltődne, 

és ezzel lassítaná a később becsapódó ionokat, valamint gátolná az elektronok kilépését a 

céltárgyból. 

Szigetelő céltárgyak esetén a rádiófrekvenciás (RF) magnetron porlasztást lehet alkalmazni, 

amely során az anód és a katód szerepét cserélgetjük a porlasztás folyamán nagy frekvenciával, 

ezzel megakadályozva a céltárgy porlasztott felületének feltöltődését. 

  



Fizikai és kémiai módszerekkel gőzfázisból leválasztott szerkezetek kialakítása és jellemzése 

30 
 

4.2. Vizsgálati módszerek 

4.2.1. Transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) 

A transzmissziós elektronmikroszkópokban, ahogy a nevük is tükrözi, a mintán keresztülhaladó 

elektronokat használjuk leképzésre, és ehhez 100 nm-nél, sőt, a nagyobb feloldású képek 

készítésénél 20 nm-nél vékonyabb mintára van szükségünk. 

A hagyományos  HRTEM-ek 1,5 Å körüli felbontóképességgel rendelkeznek. A Cs-korrigált 

HRTEM-mel sikerült elérni a 0,5 Å felbontást. A TEM-ek felbontóképességének változását a 4.2. 

ábra mutatja logaritmikus skálán. 

 

4.2. ábra. A TEM mikroszkópok felbontó képességének változása az évek során [
92

]. 

A TEM fölépítése (4.3 ábra) nagyon hasonló az optikai mikroszkóphoz, de itt a lencséket 

elektromágneses terekkel valósítjuk meg. A mikroszkóp részei a megvilágító rendszer és a 

leképező rendszer. Az előbbi az elektronágyúból és a kondenzor lencsékből áll: ezek felelősek a 

monokromatikus, párhuzamos, homogén intenzitású elektronsugár kialakításáért. Ezt követi a 

mintatér és az objektívlencse, majd a vetítő rendszer. 
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4.3. ábra. TEM fölépítése [
93

]. 

A TEM-nek két fő üzemmódja van, a képi és a diffrakciós üzemmód. Utóbbi esetben az objektív 

lencse fókuszsíkját képezzük le a vetítő rendszer segítségével, míg a képi üzemmód esetén a 

képsíkját. 

A mintából párhuzamosan kilépő sugarakat az objektív lencse a hátsó fókuszsíkjának egy-egy 

pontjában gyűjti össze. A mintára párhuzamosan érkező, a mintán szóródás nélkül 

keresztülhaladó elektronokat az objektív lencse a fókuszsík egy pontjában gyűjti össze, ezt a 

sugarat nevezzük központi (direkt) nyalábnak. A képsíkban a terület-határoló apertúrával 

kiválaszthatjuk a diffrakcióval vizsgálni kívánt területet, ilyenkor határolt területű elektron 

diffrakcióról beszélünk (SAED). Amennyiben összehúzott nyalábbal készítünk diffrakciót, 
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konvergens sugaras elektron diffrakcióról (CBED) beszélünk. A diffrakcióból (többek között) az 

anyag szerkezetére, textúráltságára nyerhetünk információt. 

A hagyományos TEM esetén a képi üzemmód amplitúdó kontraszton alapul, amelynek 

információ tartalmát az objektívlencse fókusz síkjában elhelyezhető apertúrával szabályozzuk. 

Kétfajta amplitúdó kontraszton alapuló képalkotást különböztetünk meg: világos látóterűt (BF) 

és sötét látóterűt (DF). Az előbbi esetén a direkt nyalábot választjuk ki az objektív blende 

segítségével, ezáltal a mintán irányváltoztatás nélkül áthaladó elektronokkal alkotjuk a képet. A 

sötét látóterű leképzés esetén egy vagy több szórt sugarat használunk a képalkotásra, így a képen 

azok a területek lesznek világosak, amelyek a fókuszsíkban kiválasztott irányba szórnak. Ilyen 

módon lehetséges azonosítani a fókuszsíkban lévő egyes reflexiókhoz tartozó területeket a 

mintán. 

4.2.1.1. Ionsugaras vékonyítás 

A TEM-es vizsgálatokhoz elengedhetetlen, hogy a minta az elektronokkal átvilágítható legyen, 

és ehhez megfelelő vékonyságú mintára van szükségünk. Nagyfölbontású elektronmikroszkópos 

vizsgálatoknál csak a 20-30 nm-nél is vékonyabb minta vizsgálható eredményesen. A tömbi 

mintákat és a vékonyrétegeket a TEM vizsgálatokhoz el kell vékonyítani. Erre az egyik 

leghatékonyabb eljárás az ionsugaras vékonyítás [
94

]. 

Amikor vékonyrétegekből keresztmetszeti mintát készítünk, két réteget a hordozójával együtt 

egymással szembefordítva, egy erre a célra szolgáló titán, vagy alumínium mintatartó korongba 

(ld. 4.4a ábra) szorítunk, ill. ragasztunk. Ezt követően mechanikus csiszolással 50-80 µm-ra (ld. 

4.4b ábra), ill. polírozással a minta közepét 20-30 µm-re vékonyítjuk (ld. 4.4c ábra). 

A mechanikusan elvékonyított mintát a minta felületével kis szöget bezáró 3-10 keV-os argon 

ionokkal bombázzuk egészen addig, amíg a minta ki nem lyukad. Ezt követően kisenergiás (1 

keV) argon ionokkal megtisztítjuk a minta felületét az esetleges amorfizált rétegtől, amit a 

nagyenergiás argon ionbombázás hozhatott létre a minta felszínén [
94

]. 
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4.4. ábra. Az a) képen TEM mintatartó titán korong, a b) képen mintatartóba befogott minta a 

csiszolás után, c) képen a mintatartóba befogott minta a csiszolás és polírozás után. 

4.2.2. Nagyfölbontású transzmissziós elektronmikroszkópia (HRTEM) 

A mikroszkóp felbontóképességét meghatározzák a mikroszkóp lencse hibái is, úgymint, a 

diffrakciós hiba, a gömbi hiba (Cs - szférikus aberráció), a színhiba (Cc - kromatikus aberráció) 

és az asztigmatizmus. A színhiba vékony minták esetén elhanyagolható a készülék felbontó 

képességét meghatározó gömbi hibához képest. 

A hagyományos TEM-mel ellentétben, a nagyfölbontású elektronmikroszkópnál fáziskontraszton 

alapuló leképezést alkalmazunk. A rácsfeloldású fáziskontraszt alapja, hogy a nagyméretű 

objektív apertúrával több nyalábot engedünk át és ezek interferencia mintázata is megjelenik a 

rögzített képben. A mintán egyszeresen szórt sugarak 90
o
-os fázistolást szenvednek el (így a 

komplex sík képzetes részéhez járulnak hozzá), és ahhoz, hogy kontrasztot kapjunk, a szórt 

sugarak fázisát a direkt nyalábhoz képest még 90
o
-kal változtatjuk meg (hogy ismét a komplex 

sík valós értékeit módosítsák). Ezt a fázistolást az optikai mikroszkópoknál a Zernike-féle 

fázislemezzel érik el. Ilyen fázislemez az elektronmikroszkópoknál jelenleg nem használatos. 

Viszont a mikroszkóp gömbi hibáját felhasználva a defókuszt állítjuk be úgy, hogy az objektív 

lencse fázistolását felhasználva a 90
o
-os fázistolás egy széles frekvencia-tartományban 

közelítőleg teljesüljön. A hagyományos HRTEM-eknél a gömbi hiba nem változtatható. A direkt 

nyalábtól mért (szög) távolság függvényében ez a fázistolás változik. A fázistolást a 

reciproktérben a (szög) távolság függvényében leíró függvényt átviteli függvénynek nevezzük. 

Az átviteli függvény a fókusz változtatásával változik. Azt a fókusz értéket, amelynél a 
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legszélesebb tartományban lesz közel 90
o
-os a fázistolás

a
 Scherzer-fókusznak nevezzük. A 4.5 

ábrán láthatjuk a JEOL 3010-es készülék, JEMS [
95
] programmal számolt, átviteli függvényét 

Scherzer-fókusznál. 

 

4.5. ábra. JEOL 3010-es készülék fáziskontraszt átviteli függvénye (CTF(q)) a Scherzer-

fókusznál a térbeli frekvencia (q) függvényében JEMS programmal számolva. 

4.2.3. Cs-korrigált nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkópia 

A nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkóp felbontásában a fő korlátot a gömbi hiba 

jelenti. A kijavítására már az 1940-es évektől indultak kísérletek [
96,97

], azonban akkor még nem 

tudták a lencseáramokat megfelelő finoman szabályozni (tápegységek stabilitása hiányzott), 

valamint az elméleti háttér is hiányzott a probléma megoldásához. Egészen az 1998-ig kellett 

várnunk, míg a problémákat megoldották [
98
] és megszülettek az első Cs-korrigált 

nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkópok [
99

]. 

                                                           
a
 és e tartománynál kisebb frekvenciákon az átviteli függvénynek nincsen zérus helye. 
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Az átviteli függvény javítására több más módszerrel is próbálkoztak. Egy ilyen módszer az 

elektron krisztallográfiában használt szoftveres korrekció, amelynél a mikroszkóp paraméterei 

alapján a mérési adatokra illesztenek egy átviteli függvényt, és az így előállított átviteli függvény 

torzító hatását a Fourier-térben kijavítják ott, ahol az átviteli függvény értéke nincs 0 közelében, 

ezáltal csökkentik a gömbi hiba hatását. Ennél a módszernél mindig figyelni kell, nehogy valami 

műterméket vigyünk a mérésünkbe. 

Másik módszer az „in-line holográfiának” is nevezett fókusz sorozat rekonstrukció [
100

], ahol 

különböző, egyenletesen növekvő defókusz értékeknél rögzítik a képeket, és a Fourier-térben 

azon tartományok eredményeit tartják meg az egyes defókusz értékeknél fölvett képekből, amit 

az átviteli függvény jól átvitt. A megtartott területeket összerakják egy közös Fourier-térben, és 

ennek a képnek az inverz-Fourier transzformációjával állítják elő a végső képet. Ennél a 

módszernél az okozhat nehézséget, hogy a minta (illetve mintatartó) mechanikai elmozdulása 

elronthatja az eredményeinket, hiszen jóval több időt kell azonos területen tartózkodnunk, mint 

csupán egy kép rögzítése esetén. Előállhatnak olyan területek a Fourier-térben, amit egyik 

defókusznál sem engedett át az átviteli függvény hibátlanul, valamint műtermék bevitele itt is 

elképzelhető. 

Hatpólusú és nyolcpólusú lencsékkel is megvalósítottak hardware-es aberráció korrekciót. A 

világban pillanatnyilag a hatpólusú lencsék terjedtek el jobban a leképezés Cs-korrekciójának 

megvalósítására. A hatpólusú korrektor két részből áll. Az első részbe dupla átviteli lencse, azaz 

eltérítő mágnesek és sztigmátorok kerülnek. A második részbe erős hatpólusú lencsék, két 

átviteli lencse és végül egy adapter lencse kerül [
101

]. A nyolcpólusú lencsét főleg a 

sugárformálás („probe”) korrekciójára használják [
102

].Mindkét fajta korrektor úgy viselkedik, 

mint egy forgatásmentes gyenge kerek lencse, aminek gömbi hibája pontosan állítható, akár 

negatív is lehet. Ezáltal a korrektor megfelelő beállításával az objektív lencse szférikus 

aberrációja kijavítható, illetve hangolható, sőt negatív értékre is állítható [
103

]. 

4.2.4. Elektron energiaveszteségi spektroszkópia (EELS), energia-szűrt 

leképezés (EFTEM) 

A transzmissziós elektronmikroszkópban a mintán keresztülhaladó elektronok egy része 

rugalmatlanul szóródik. A rugalmatlan szórás származhat fonon gerjesztésből, külső 

elektronhéjak gerjesztéséből, plazmon gerjesztésből, belső héjak ionizációjából valamint 
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Cserenkov-sugárzásból. A rugalmatlanul szórt elektronok egy része a szóró atomokra jellemző 

mennyiségű energiát veszít, így az energiaveszteségből egy energiaveszteségi spektrométer 

segítségével meghatározható, hogy az átvilágított minta milyen anyagi összetételű. 

A transzmissziós elektronmikroszkópban gyakran alkalmazott, energia veszteségi spektrométer 

és az energiaszűrő üzemmódra egyaránt alkalmas kombinált eszköz szokványos felépítése a 4.6. 

ábrán látható. Az EELS-ben a különböző energiájú elektronokat mágneses tér segítségével 

különítjük el egymástól. Az energia-szűrt leképezésnél (EFTEM) csak egyetlen, kiválasztott 

energiájú elektronokkal rögzítjük a képet vagy diffrakciót. Az elemtérképezésnél csak a 

kiválasztott elemre jellemző rugalmatlanul szóródott elektronokat engedjük tovább a 

képalkotásra. Alternatívaként lehetőségünk van a mintán veszteség nélkül áthaladó elektronokat 

használni az energiaszűrés segítségével képalkotásra, és ezzel a HRTEM képeink kontrasztja és 

információja is javítható.  

 

4.6. kép. Elektron energia veszteségi spektroszkóp fölépítése [
104

]. 
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4.2.5. Pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) 

A pásztázó elektronmikroszkóp tömbi minták felületének vizsgálatára szolgáló eszköz. A SEM 

mérés során egy fókuszált elektronsugárral világítjuk meg a minta felületét, amelyből a minta és 

az elektronok közti eltérő kölcsönhatásoknak megfelelően eltérő jelek (szekunder elektronok, 

röntgensugárzás, stb.) lépnek ki. Ezeket a jeleket különböző detektorokkal érzékeljük. A SEM-es 

leképezés során a minta pontjait pásztázzuk végig az elektronsugárral, és minden egyes pontban 

rögzítjük a kiválasztott jel intenzitását és a megvilágítás pozícióját (TV elv). A kiválasztott 

terület pásztázása után, vagy azzal párhuzamosan a pozíció függvényében ábrázoljuk a jel 

erősségét. A SEM felbontóképességét szekunder elektron üzemmódban elsősorban a fókuszált 

elektronsugár (illetve más jelek esetén a vizsgált jelhez tartozó kölcsönhatási térfogat) mérete 

határozza meg. 

A különböző elektronsugár-minta kölcsönhatásoknak megfelelően, az eltérő jelek eltérő 

információt adhatnak a vizsgált mintára vonatkozóan. A szekunder elektronok túlnyomó részt a 

minta felszínéről jutnak ki, így azok a minta felületéről nyújthatnak információt, míg a mintában 

gerjesztett röntgensugarak 1-2 µm mélyről is származhatnak a mintából és az anyagi összetétel 

határozható meg a segítségükkel. 

4.2.6. Visszaszórt elektron diffrakció (EBSD) 

A visszaszórt elektron diffrakció módszere polikristályos tömbi minta orientáció-eloszlásának 

meghatározására szolgál. Az EBSD méréseknél általában pásztázó elektronmikroszkópokat 

használnak, amelyeket a visszaszórt elektronok detektálására egy elektro-fluoreszcens ernyővel, 

valamint egy, az ernyőt optikai lencsékkel megfigyelő CCD kamerával szerelnek föl. Az EBSD 

méréshez sima felületű, felszínhez közeli rétegeiben roncsolás-mentes mintára van szükség. 

A mintán az elektronsugárral megvilágított kristály Kikuchi-sávjai alkotják az egy mérési 

pontban a CCD kamerával detektált visszaszórt elektron diffrakciót. A mintában található 

kristályok (fázisok) szerkezetének ismeretében minden egyes visszaszórt elektron diffrakciónak 

megfeleltethető, hogy melyik fázis, milyen orientációjú kristályától származik. A minta 

felszínének pásztázásával minden egyes pozícióhoz hozzárendelhető egy fázis és egy orientáció, 

így elkészíthető a minta felületének az orientációs és fázis térképe. 
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4.2.7. Atomerő mikroszkópia (AFM) 

Az atomerő mikroszkópia olyan felület vizsgálati módszer, amely néhány nanométeres görbületű 

tűvel pásztázza végig a minta felületét. A tű mozgatását a minta felületének síkjában 

piezoelektromos elemekkel végezzük, míg a magasság változását lézerrel detektáljuk sub-

nanométeres pontossággal. Kétféle letapogatási módszer létezik: a kontaktmódú és a kopogtató 

(„tapping”) üzemmód. A kontaktmódú üzemmódnál a tű folyamatosan érintkezik a felülettel, 

ami esetlegesen karcolhatja a minta felületét, illetve a tű elhasználódását is gyorsítja. A 

kopogtató üzemmódnál a tűt a minta fölött rezegtetjük és a rezgés (minta-tű kölcsönhatásból 

adódó) változásából detektáljuk a magasságváltozásokat a minta felületén. A kopogtató 

üzemmód másik előnye, hogy a „fázis leképezéssel” lehetőségünk van a felületi összetétel, 

súrlódás, tapadás és rugalmasság változásának térképezésére. Az AFM-fáziskép készítésénél a tű 

rezgési fázisának a gerjesztő jelhez képesti eltolódását detektáljuk, míg az amplitúdót egy 

visszacsatolással állandó értéken tartjuk [
105

]. A tű és a minta felületének kölcsönhatása 

befolyásolja a tű rezgését, így az eltérő összetételű és az eltérő fázisú területeken változhat a tű 

rezgése. 

4.2.8. Pásztázó alagútmikroszkóp (STM) 

A pásztázó alagútmikroszkóp egy olyan felület-vizsgálati eszköz, amellyel 0,1 nm síkbeli és 0,01 

nm magasságbeli felbontást lehetséges elérni. Hasonlóan az AFM-hez egy hegyes tűvel 

pásztázzuk végig a felületet, de a tű nem ér hozzá a felülethez. A minta és a tű közé feszültséget 

kapcsolunk, aminek következtében a tűt a felülethez közelítve, egy jól definiált távolságra 

megindul az alagútáram a tű és a minta között. A tű függőleges mozgatásával érjük el, hogy az 

alagútáram mindenütt állandó maradjon. A tű függőleges pozíciójának ábrázolásával a laterális 

pozíció függvényében föltérképezhető a minta lokális geometriája, a tűre adott feszültség 

függvényében pedig az elektronszerkezetre, állapotsűrűségre kapunk információt. 

4.2.9. Raman spektroszkópia 

A Raman spektroszkópia elektromágneses hullámok rugalmatlan szórására támaszkodik. 

Általában egy monokromatikus, látható tartományba eső lézersugárral világítjuk meg a vizsgált 
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mintadarabot, ami rács-, vagy molekuláris rezgéseket, fononokat vagy egyéb gerjesztéseket kelt 

(vagy szüntet meg) az anyagban. A rugalmatlanul szórt lézersugarak ezért energiát vesztenek 

vagy nyernek az anyagban található rezgési módusuknak megfelelően. 

A grafén egyik bevett, egyszerű és olcsó vizsgálati módszere a Raman spektroszkópia. A grafén 

Raman spektrumában 3 fő csúcs szokott megjelenni. A D csúcs ～1350 cm
-1

-nél, amely a 

grafénben található hibáktól származik. A～1580 cm
-1

-nál látható (az sp
2
-es kötésben lévő 

szénatomok síkbeli rezgésétől származó [
106

]) G csúcs és a ～2700 cm
-1

-nál található 2D csúcs 

arányaiból megállapítható, hogy 1-2 rétegű grafén borítja-e a vizsgált terület nagy részét, vagy 

annál több réteg grafén, grafit. A 2D csúcs alakjából lehet arra következtetni, hogy egy rétegű, 

vagy két rétegű grafént vizsgálunk-e [
107

]. 
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5. Eredmények 

5.1. Ni növesztése zafír egykristályon 

DC magnetron porlasztással Ni vékonyrétegeket növesztettem zafír hordozóra. Célom <111> 

orientáltságú nikkel réteg kialakítása volt zafír hordozón későbbi grafén növesztés céljából. A 

különböző növesztési paraméterek mellett kialakult vékonyrétegek szerkezetét és a zafír-nikkel 

orientációs kapcsolatát többek között transzmissziós elektronmikroszkóppal vizsgáltam mind 

laterális, mind keresztmetszeti mintákon. 

5.1.1. Növesztési paraméterek, mérési körülmények 

A nikkel rétegek növesztéséhez Ar
+
-ionokkal ultra nagy vákuumban működő DC magnetron 

porlasztót használtam. Céltárgynak 99,99% tisztaságú Ni-t alkalmaztam. Az argon gáz nyomása 

porlasztás közben 2,8*10
-3

 mbar volt. A háttérnyomás a különböző mintáknál (1-9)*10
-7

 mbar 

tartományban változott a porlasztás során beállított hőmérséklet függvényében, az alacsonyabb 

hőmérsékleteken kisebb, míg a magasabbakon nagyobb volt. 

A porlasztások során a hordozókat 300-750
o
C közötti hőmérsékletekre fűtöttem fel. A minták 

nagyobb hányadát előfeszítés nélkül készítettem. Azoknál a növesztéseknél, amelyeknél 

előfeszítést is alkalmaztam -100 V-ot kapcsoltam a hordozó alatt lévő tartóra. A növesztési 

sebesség 2 Å/s vagy 5 Å/s volt. Hordozónak polírozott <0001> orientációjú, kereskedelmi zafír 

egykristályt használtam, aminek a felületi pormentessége 1000 tisztatér osztályzatú volt. A 

porlasztás előtt a hordozót 780
o
C-on 20 percig ultra nagy vákuumban hőkezeltem.  

A vizsgált minták előállításánál alkalmazott paramétereket az 5.1. táblázatban foglaltam össze. 
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Minta Hőmérséklet 

(
o
C) 

Növ. Idő 

(perc) 
Teljesítmény 

(W) 
Előfesz. Vast.

(nm) 
Növ. seb 

(Å/s) 
Orientáció (Zafír 

(10-10) ||) 

1 550 30 50 0 340 1,8 {211}, {110} 

2 550 30 150 0 890 5 {110} 

3 750 20 150 0 680 5,7 {110}, 

{211} apró sze. 

4 550 30 50 -100V 280 1,5 {211}  

5 300 30 50 -100V 260 1,5 {110} dominál,  

{211} 

5.1. táblázat. Nikkel vékonyrétegek zafír hordozóra történő növesztése során alkalmazott 

paraméterek, valamint a rétegek vastagsága és a különböző paraméterek mellett kialakuló 

orientációs kapcsolatok a Ni vékonyrétegek és a zafír hordozó között. 

A hagyományos TEM vizsgálataimat egy Philips CM-20 típusú mikroszkóppal végeztem 

200 keV-on. 

A HRTEM vizsgálataim során egy EELS-sel, és erre alapozott energia-szűrővel fölszerelt JEOL 

3010-es HRTEM/EFTEM készüléket használtam 300 keV-on. 

Az AFM–es vizsgálatokat Dobrik Gerő végezte egy Bruker MultiMode 8 típusú készülékkel, 

amit Nanoscope V típusú vezérlővel szereltek föl. A vizsgálatok kopogtató üzemmódban 

történtek egy Nanosensors SuperSharpSilicon tűvel (SSS-NCH-20), a csúcs görbületi sugara 

2 nm körüli volt. 

A Ni rétegek mikro-szerkezetét és orientációs viszonyait a zafír egykristályhoz képest 

keresztmetszeti, és lapjával elvékonyított („plane view”) mintákon vizsgáltam transzmissziós 

elektronmikroszkópiával. Fontos hangsúlyozni, hogy ez utóbbi esetben mindig a Ni réteg 

tetejéről kapunk információt, mert a vékonyítás a zafír oldaláról történt. A TEM mintákat 

ionsugaras vékonyítással készítettük. 

5.1.2. A nikkel és a zafír között kialakult orientációs viszonyok 

A TEM-es vizsgálatok alapján az alkalmazott paraméter tartományban a nikkel rétegek 

epitaxiálisan nőnek a zafírra. A Ni {111} síkja párhuzamos a zafír {0001} síkjával, de kétfajta 

orientációs kapcsolat volt megfigyelhető a különböző paraméterek mellett porlasztott nikkel 

vékonyrétegek és a zafír hordozó között. Ezeket a lehetséges orientációs kapcsolatokat foglalja 

össze az 5.1. táblázat az egyes mintáknál. 
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5.1. ábra. Az 550
o
C-on, 1,8 Å/s leválasztási sebesség mellett növesztett keresztmetszeti mintáról 

készítet világoslátóterű TEM kép az a) képen, míg a b) képen a zafír-nikkel határról készített 

diffrakciós felvétel (a hordozó indexeit „S”, míg a nikkel rétegét „L”index jelöli). 

Az 5.1b ábrán az 550
o
C-on, 1,8 Å/s leválasztási sebesség mellett növesztett minta 

keresztmetszetéről a TEM-ben felvett diffrakciós ábra látható. A zafír és a Ni réteg határán 

készített határolt területű diffrakciós felvételen látszik, hogy a zafír (10-10) síkjai párhuzamosak 

a Ni (-101) síkjaival, ami megfelel az „A” típusú orientációnak (a 2.2§ jelölését használva). A 

vizsgálatok rámutattak arra is, hogy ebben a mintában vannak olyan szemcsék, ahol a zafír (10-

10) síkjai a Nikkel (-211) síkjaival párhuzamosak azaz „B” típusú orientációjúak. Ez még jobban 

szemléltethető a zafír felületével párhuzamosan elvékonyított, Ni rétegekről készített „plane 

view” sötétlátóterű felvételeken (ld. 5.2.ábra). A felületre merőleges, határolt területű diffrakciós 

felvételen világosan látszik a kétféle orientáció („A” és „B” típusú) együttes jelenléte. A kétféle 

típusú reflexiókkal készített sötétlátóterű képeken jól látszik a szemcsék mérete (~1µ). Az 5.2a 

ábrán látható, hogy a kétfajta orientációhoz tartozó reflexiók intenzitása hasonló, ebből arra lehet 

következtetni, hogy a két orientáció térfogathányada is hasonló az adott mintában (legalábbis a 

vizsgált térfogatban). 
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5.2. ábra. Az 550
o
C-on, 2 Å/s leválasztási sebesség mellett növesztett Ni réteg „plane view” a) 

határolt területű diffrakciós felvétele látható. A b) és c) a két különböző (A és B) orientációhoz 

tartozó 220 típusú reflexióval készített sötétlátóterű felvételek. 

5.1.3. A porlasztásnál alkalmazott leválasztási sebesség és a hőmérséklet 

hatása 

Az azonos hőmérsékleten, de különböző leválasztási sebességgel előállított minták mikro-

szerkezetét összehasonlítva kiderült, hogy az 550
o
C-on nagyobb leválasztási sebesség (5 Å/s) 

mellett növesztett mintán csak az egyik, nevezetesen az „A” orientáció található meg kb. 100 m 

átmérőjű területen. Ez tükröződik az AFM képeken látható felületi morfológiában is, amint azt 

alább látni fogjuk.  

A felületre merőlegesen ikresedett szemcséket minden hőmérsékleten megfigyeltük. Ezek a 

szemcsék úgy is felfoghatók, hogy a hordozó felületre merőleges <111> tengely körül 60
o
-kal 

vannak egymáshoz képest elfordulva, így a felülettel párhuzamos (111) síkok rétegződése ABC-

ről ACB-re változik. Az ikerhatárokat a hordozó felületével párhuzamos irányból az {111} síkok 

határolják, míg a felületre merőleges irányból {211} típusú síkok. Ezek Σ3-as alacsony energiájú 

szemcsehatárok, ilyen lépcsős határ látható az 5.3. ábrán. Az DF képeken kis nagyításban úgy 

tűnhet, hogy nem 90
o
-ot zárnak be a lépcsők, de nagyobb nagyításban az 5.3c ábra nagyított 

részletén már jól látható, hogy a látszólag más irányú határ valójában az általunk jelzett 90
o
-os 

lépcsőkből áll („faceted”). Az 5.3d HRTEM atomi felbontású képen látható a határ közelében 

kifutó ikerhatár. A képen az is megfigyelhető, hogy zafír-nikkel határ menti idegen fázis nem 

jelenik meg. 
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5.3. ábra. 550
o
C-on 5 Å/s leválasztási sebességgel növesztett Ni réteg keresztmetszeti a) határolt 

területű diffrakciós TEM képe, és b)-c) ikerreflexiókkal készített sötétlátóterű felvételek. A c) kép 

nagyított részletén jól láthatóak a 90
o
-ot bezáró lépcsők. A d) HRTEM képen látható a nikkel és 

a zafír határa atomi felbontásban. 

Növelve a porlasztás hőmérsékletét 750
o
C-on 5 Å/s-os leválasztási sebesség mellett a szemcsék 

túlnyomó többsége szintén „A” orientációjú, a sík minta alapján egykristálynak tekinthető a 

felületre merőleges [111] irányból nézve. Azonban, ahogy az 5.4a keresztmetszeti felvételen 

látható, a hordozó felületen helyenként a „B” típusú orientáció növekedése is megindult és 100-

200 nm-es szemcséket hozott létre, amit az „A” típusú orientációjú szemcsék benőttek (a 

magyarázatot lásd később 5.1.6§). 
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5.4. ábra: 750
o
C-on növesztett minta: „B” orientációjú, 100-200 nm-es szemcse, amit a 

domináns „A” orientáció benőtt (a), és a benövés fölött a réteg felületén egy mélyedés alakult ki 

(b). 

5.1.4. A nikkel rétegek felületi morfológiája (AFM mérések) 

A TEM mérésekből meghatározott orientációs viszonyokat az AFM-es vizsgálatok is 

alátámasztották, mivel ez utóbbiak a minták felületén nagyon finom lépcsőket mutattak ki. Ezek 

a felületi lépcsők a csúszási síkok felületi nyomvonalának feleltethetőek meg, melyet tipikusan a 

hűtés során keletkező, mozgó diszlokációk hoznak létre, melyek elérik a felületet. A nikkel 

kristályban ezek a csúszási sík nyomvonalak 60
o
-ot zárnak be egymással (A csúszási síkok {111} 

típusúak. Ezek egy tetraéder lapjait alkotják, egymással kölcsönösen 70,5°-ot zárnak be. 

Azonban három lapnak a negyedikkel alkotott metszésvonalai, azaz a három lap nyomvonalai a 

negyedik lapján, egymással 60°-ot zárnak be, mivel a tetraéder lapjai egyenlő szárú 

háromszögek). Abban az esetben, ha mindkét orientáció megtalálható a mintán, lesznek atomi 

lépcsők, amik 30
o
-ot

b
 zárnak be egymással, ahogy ez az 550

o
C-on alacsonyabb fluxus mellett 

növesztett mintáról készült (5.5a) AFM felvétel kinagyított részén látható. Míg ha csak az egyik 

orientáció található meg a mintán, akkor az atomi lépcsők mindenütt kizárólag 60
o
-ot zárhatnak 

                                                           
b
 vagy,a 60°-os periodicitást figyelembe véve másként mondva 90°-ot. 
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be egymással, ahogy ez az 550
o
C-on, magasabb fluxus mellett növesztett mintáról készült AFM 

képen látható (5.5b). 

 

5.5. ábra: 550
o
C-on a) 2 Å/s és b) 5 Å/s leválasztási sebességgel növesztett Ni rétegek felületéről 

készített AFM felvételek. A kinagyított részleteken jól megfigyelhető a felületi lépcsők iránya. c) a 

750
o
C-on 5 Å/s leválasztási sebességgel növesztett réteg felületének AFM képe, melyen 50-70 

nm-es mélyedések figyelhetők meg (a réteg teljes vastagsága 680 nm). A baloldali képeken 

látható kézzel rajzolt fehér vonalak a vonalprofilok nyomvonalát jelölik, míg a jobb oldaliak a 

felületi lépcsőket, melyek a csúszási síkok nyomvonalait, a Ni <110> irányát mutatják. 
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Érdemes további összehasonlításokat tenni a kétféle leválasztási sebesség mellett, de más 

szempontból azonos körülmények között növesztett Ni rétegek felületi morfológiáját illetően. Az 

550
o
C-on alacsonyabb leválasztási sebesség mellett növesztett réteg felületén 30 nm magasság 

különbséggel rendelkező területek (szigetek) alakultak ki, ahogy az 5.5a AFM képen látszik. A 

TEM-es keresztmetszeti képeken látható mélyedések alapján megállapítható, hogy a szigeteket 

egymástól elválasztó árkok (a kétféle orientációs domént elválasztó) szemcsehatároknál 

helyezkednek el (5.6a ábra). Magasabb fluxus mellett növesztett mintáknál a szigetek átmérője 

lényegesen nagyobb, ahogy az 5.5b AFM képen látható. Viszonylag sima felület alakult ki több 

µm-es területeken (szemcsék belseje fölött), de ezek a területek 5-20 nm-es mély árkokkal 

tagoltak, amik a TEM-es keresztmetszeti megfigyelések alapján az ikerhatároknál alakulnak ki 

(5.6b ábra). 

A 750
o
C-on növesztett mintáról készült AFM kép az 5.5c ábrán látható. A felület egybefüggőnek 

mondható, de 60-70 nm mély, 1 µm átmérőjű mélyedések vannak benne, melyek optikai 

mikroszkóppal is jól láthatók. A TEM-es keresztmetszeti felvételek (lásd 5.4. ábrát) alapján ezek 

a lyukak ott találhatóak, ahol a hordozó felületén 100-200 nm-es „B” orientációjú szemcse 

helyezkedik el, melyeket a domináns „A” orientációjú szemcsék felülnőttek (a magyarázatot lásd 

később 5.1.6§). 

 

5.6. ábra. Az a) világos látóterű TEM képen a nagyenergiás szemcsehatároknál kialakuló 

mélyedés látható, míg a b) világos látóterű TEM képen a Ni ikerhatáránál kialakuló mélyedés 

látható a keresztmetszeti mintáról készített felvételeken. A határok pozícióját a fekete 

háromszögek jelölik. 
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5.1.5. A növesztés során alkalmazott előfeszítés és a hőmérséklet hatása 

Összehasonlítva az 550
o
C-on alacsonyabb (1,8 Å/s) leválasztási sebesség mellett, előfeszítés 

nélkül növesztett réteg szerkezetét a megfelelő, de a növesztés során -100V-os előfeszítést kapott 

minta szerkezetével, ez utóbbi esetben csupán a „B” típusú orientációt találtuk, kb. 100 µm-es 

területet vizsgálva, szemben az előfeszítés nélküli esettel, ahol mindkét orientáció előfordul. (ld. 

5.1. táblázat).  

Csökkentve a porlasztás hőmérsékletét, a 300
o
C-on növesztett mintánál -100V előfeszítés esetén 

mindkét orientáció képviselteti magát (ld. 5.7. ábrát), de a részletes vizsgálatok rámutattak arra, 

hogy ebben a mintában a kétféle orientáció közül az „A” típusú orientáció dominál. Érdemes 

megemlíteni, hogy az irodalmi tapasztalatok alapján [
108

] ezen az alacsony hőmérsékleten 

előfeszítés nélkül nem várható epitaxiális rétegnövekedés. 

 

5.7. ábra. 300
o
C-on, -100V előfeszítés mellett növesztett síkmintáról készített, határolt területű 

diffrakciós felvétel a), és a megfelelő sötétlátóterű képek b): B orientáció (02-2B reflexióval), c): 

A orientáció (02-2A reflexióval). 

Összehasonlítva a 300
o
C és az 550

o
C-on előfeszítés mellett növesztett rétegekben kialakult 

szerkezeteket az látható, hogy a hőmérséklet növelésének hatására csupán az egyik orientáció 

képződik (B típusú). 
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5.1.6. Nikkel rétegek zafír egykristályon történő növesztésének összefoglalója, 

diszkussziója 

Az 550
o
C-on eltérő fluxus mellett növesztett minták közül az alacsonyabb fluxussal (1,8 Å/s 

növesztési sebességgel, 50 W teljesítménnyel) előállított Ni rétegben mindkét (A és B) orientáció 

megjelenik, míg a magasabb fluxus (5 Å/s növesztési sebesség, 150 W teljesítmény) esetén csak 

az „A” típusú. A magasabb fluxus mellett jól ismert jelenség, hogy a csírák sűrűsége nő. A 

nagyobb fluxus következtében a Ni atomok megnövekedett felületi sűrűségük miatt nagyobb 

valószínűséggel találkoznak egymással, így hamarabb tudnak stabil csírát kialakítani [
109

]. 

Ugyanannyi anyag porlasztása után magasabb fluxuson a nagyobb magsűrűség hatására kisebbek 

lesznek a kristályok. A magasabb fluxus egy másik hatása, hogy jobban megnöveli a felület 

hőmérsékletét, így a kristályok összeérésénél ez a hatás segíti azok egyesülését 

(koaleszcenciáját). Ennek hatására az energetikailag az adott méretnél kedvezőtlenebb kristályok 

újrakristályosodhatnak, és beolvadhatnak a mellettük lévő energetikailag kedvezőbb kristályokba. 

Azt is tudjuk, hogy a nikkel a zafír felületén 3 dimenziós struktúrában növekedik (Volmer-

Weber-morfológiában, lásd 2.1§)), mivel γAl2O3, a zafír felületi szabad energiája (~1,9 J/m
2
 

[
110,111,112

]) kisebb, mint  a nikkel felületi szabad energiájának (2,38 J/m
2
 [

113
]) és a nikkel zafír 

határfelületi szabadenergiájának (adhéziós energiája 1,3 J/m
2
 [

109
]) az összege 

(
3232 / OAlNiNiOAl   ). Kisebb kristályok vagy vékonyabb réteg esetében a Ni felületi 

energiája, valamint a hordozó és nikkel határfelületi energiája, míg nagyobb kristályok vagy 

vastagabb réteg esetében a nikkel deformációja, a tárolt rugalmas energia játszhat lényegesebb 

szerepet az orientáció kialakulásánál. 

Elméleti számítások megmutatták, hogy mindkét orientációs kapcsolat lehet energetikailag 

kedvező [
110

]. Az „A” típusú orientáció esetén a felületre épülő Ni atomok mindegyike O, vagy 

Al atomok fölé esik, mivel azok hatszögesen helyezkednek el a c tengely irányából nézve, míg a 

„B” orientáció esetén nem ilyen kedvező az illeszkedés, de még mindig kedvező lehet [
110
]. Így 

kisebb kristályok vagy vékonyabb réteg esetén (amikor felület-térfogat arány miatt a határfelületi 

energia lesz meghatározó) az „A” orientáció lesz kedvezőbb, az fog növekedésnek indulni. 

Az „A” orientációnál -9,29% a nikkel és a zafír rácstávolságok közötti különbség 

(nyomófeszültség keletkezik a rétegben), míg a „B” típusú orientációnál +4,68% a 

rácstávolságok közötti különbség (húzófeszültség keletkezik), ami azt eredményezi, hogy a „B” 
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orientációnak kisebb rugalmas energiát kell tárolnia, így nagyobb szemcsék (vagy vastagabb 

rétegek) esetén már ez az orientáció lesz a kedvezőbb. A növekedés előrehaladtával ez alapján a 

„B” orientációnak kellene kialakulnia, azonban, ahogy erre korábbi vizsgálatok rámutattak, a 

nikkel-nikkel kötések túl erősek ahhoz az alkalmazott hőmérséklet tartományban, hogy az össze 

nem érő szigetek Oswald-éréssel megváltoztassák orientációjukat [
109

], illetve ha az „A” 

orientációjú szemcsék már kellő méretet érnek el, az energia nem elegendő azok 

átkristályosodásához. 

A fentiek tükrében 550
o
C-on, alacsonyabb fluxus mellett (1,8 Å/s növesztési sebességgel, 50 W 

teljesítménnyel) növesztett mintában, mivel a csirák sűrűsége kisebb lesz, mint magasabb fluxus 

mellett (5 Å/s növesztési sebességgel, 150W teljesítmény), és ez által nagyobbra nőhetnek az 

előtt, hogy kapcsolatba kerülnének egymással. Valamint több ideje lesz a beérkező atomoknak a 

relaxációra. A véletlenszerűen kialakuló „A” és „B” orientációs kapcsolattal rendelkező 

szemcsék is el tudják érni azt a stabil méretet, ami után már nem kristályosodnak újra akkor sem, 

amikor két eltérő orientációjú kristály összeér. 

Ugyanezen a hőmérsékleten alacsony fluxus mellett előfeszítéssel az ionbombázással növesztett 

minta esetében a bombázás tovább növeli a beérkező atomok energiáját, ami a kezdeti 

növekedésnél nagyobb kristályok esetén is előidézhet újrakristályosodást, kitolva ezzel a 

folyadék típusú/teljes koaleszcencia működését a nagyobb kristályok tartományába, ezáltal is 

segítve a „B” orientáció kialakulását. 

A 750
o
C-on magasabb fluxus mellett való növesztésnél a magasabb hőmérséklet hatására megnő 

a diffúzió, aminek köszönhetően nagyobbak lesznek a kezdeti csirák, valamint a csírák sűrűsége 

lecsökken. Ennek révén az esetleges koaleszcenciához éppen összeérő szemcsék mérete megnő, 

ezáltal gátolva azt, hogy az apróbb, kevésbé gyorsan növő és ritkább, „B” orientációjú szemcsék 

beolvadjanak a nagyobb „A” orientációjú szemcsékbe. Ily módon a „B” orientációjú kristályok 

képesek túlélni a növekedés koaleszcencia szakaszát, szemben az 550
o
C-on ugyanilyen fluxus 

mellett növesztett mintánál, ahol csak az „A” orientáció volt megtalálható. 

Egy szennyezettebb zafír hordozón (7 cm-es darab lett összevágva ~1 cm darabokra és acetonnal 

megtisztítva a vágás során keletkező törmeléktől) már mindkét orientáció megtalálható volt 

550
o
C hőmérsékleten, olyan fluxus mellett, melynél a tisztább hordozón csak az „A” orientáció 

volt megtalálható. Dominánsan azonban a „szennyezettebb” zafíron is csak az egyik orientáció 

volt megfigyelhető. Ez a jelenség a feltételezésem szerint azért alakulhatott ki, mert a felületen 
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található szennyeződések mellett nagyobb magok tudtak képződni, amik a „B” típusú 

orientációnak kedveztek. Ennek a szennyezettebb zafír hordozónak csak később lesz jelentősége 

a grafén leválasztásnál, mivel az ott használt Ni rétegeket ilyen hordozóra növesztettem. 

Az AFM-mel megfigyelhető felületi durvaságot négy fő tényező befolyásolja. Egyrészt, a réteg 

lehűlése során atomi lépcsők keletkeznek ott, ahol a csúszási síkok elérik a felületet. Másrészt, az 

ikerhatároknál 5-20 nm mély árkok alakulnak ki, melyek a növesztés során alkalmazott 

ionbombázás hatására kimélyülnek. Az ikerhatároknál lévő árkok kialakulását szennyezők 

jelenléte is elősegítheti, mivel ezek a növekedés során a határfelületekre sodródhatnak, majd 

kellő vastagság, ill. mennyiség elérése után hátráltatják a növekedést. A szennyezőknek ilyen 

hatása jól ismert a növesztés során a szemcsehatárok kimélyülésénél. Al vékonyréteg 

növesztésénél azt is megmutatták, hogy tiszta réteg vagy kevés szennyező (ott oxigén) esetén a 

növekedési lépcsők magképződése a szemcse/iker határ mentén megy végbe. Így a határoknál 

kiemelkedések alakulnak ki a felületen. Több oxigén vagy más szennyező esetén a szemcsék 

belső területein indul meg nagyobb eséllyel a növekedési lépcsők magképződése, amelyeket a 

szemcsehatároknál összegyűlt szennyező atomok akadályoznak a mozgásban, így a 

szemcsehatároknál árkok alakulnak ki [
114,115

]. Harmadrészt mélyebb, 20-70 nm-es árkokhoz 

vezethetnek az „orientációs” szemcsehatárok
c
, ezek kialakulásában még nagyobb szerepe lehet a 

szennyezők felgyülemlésének, mint az ikerhatárok esetében. Negyedrészt mikrométer széles, 50-

70 nm mély bemélyedések alakulnak ki olyan területen, ahol a zafír felületén 100-200 nm-es 

eltérő orientációjú szemcse nő. E bemélyedések kialakulása is a szennyezők hatásának tudható 

be. A ritkábban elhelyezkedő, a koaleszcencia szakaszát túlélő „B” orientációjú 100-200 nm-es 

kristályokat körülveszik az „A” orientáltságú kristályok. A szennyezők a növekedés során a 

szemcsék széleire, szemcsehatárokra „söprődnek”, ahol visszafogják a csepp alakú „B” 

orientáltságú szemcsék növekedését (ez egyfajta versengő növekedés azonban itt nem egy 

orientációs verseny alakul ki, mivel a hordozó felületére merőlegesen mindkét orientáció <111> 

irányba áll). A kisebb szemcse benövésére az azt borító szennyező réteg felett kerül sor. Ez az 

oldalirányú növekedés lassúbb, hátráltatva e terület növekedését (a szennyezőkben dús 

területekről a beérkező Ni atomok a tisztább területekre vándorolnak és ott nagyobb 

valószínűséggel épülnek be a rácsba). 

                                                           
c
 A 30°-kal eltérő orientációjú kristályok találkozásánál. 
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A zafírra epitaxiálisan növő nikkel két lehetséges orientációt is felvehet, ennek oka, hogy a 

növekedés kezdeti szakaszában, csíraképződésnél az „A” típusú orientáció energetikailag 

előnyösebb, a kedvezőbb határfelületi-energia miatt, mint a „B” típusú orientáció. A „B” típusú 

orientáció nagyobb kristályoknál, ill. vastagabb mintánál már kedvezőbb lehetne, de az erős Ni-

Ni kötések miatt a további növekedés során már nem megy végbe a kellő méretet elérő, 

eredetileg „A” orientációval képződött szemcsék átkristályosodása. A kezdeti stabil csíraméretet, 

valamint a csírák sűrűségét szabályozó paraméterekkel lehetőségünk van a kívánt („A” vagy „B”) 

orientációs viszony kialakítására a nikkel és a {0001} felületű zafír hordozó között. 

A felület durvaságában a szemcsehatároknál található árkok játszottak lényeges szerepet. 

Kialakulásukat a szemcsék széleire söprődött szennyezők határozták meg azzal, hogy 

jelenlétükkel gátolták az újabb rétegek magképződését a határoknál, ezért az atomi rétegek 

magképződése a szemcsék belső területein történt. A hordozó-réteg határfelületen kialakult (ám 

hamarosan szennyezővel lefedődött) kisebb szemcsék felett megfigyelt nagy bemélyedések az 

oldalirányú benövés idő szükséglete miatt alakultak ki (a szennyezőkkel jobban borított területről 

a Ni atomok kisebb valószínűséggel épülnek be a rácsba, ezáltal nagyobb valószínűséggel 

vándorolnak el tisztább területekre).  
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5.2. Nikkel{111} felületén növesztett grafén 

Grafén kémiai gőzfázisú leválasztását (CVD) vizsgáltam 900-980
o
C-on {0001} zafír 

egykristályra növesztett, majd e kísérletben a grafén számára hordozóként használt nikkel {111} 

vékony rétegen. A CVD-t légköri nyomás mellett végeztem állandó gázáram mellett (4,8-

5 l/perc). A leválasztás során argon-, hidrogén- és metán-gázkeveréket alkalmaztam. A 

növesztett rétegeket optikai mikroszkóppal, Raman spektroszkópiával, STM-mel, AFM-mel, 

SEM-mel, EBSD-vel és TEM-mel vizsgáltuk. Célom többek között nagy felületen egyrétegű 

grafén leválasztása volt minél kevesebb szemcsehatárral. További cél a grafén és a Ni {111} 

közti orientációs kapcsolat vizsgálata, valamint az esetlegesen helyenként kialakuló többrétegű 

grafén -vagy turbosztratikus szén- és a nikkelben található hibák közti kapcsolat feltárása volt.  

A grafén leválasztását hidrogénes hőkezelés előzte meg. A leválasztás után hűtési szakasz 

következett. Ezt a két szakaszt a leválasztás előtt tárgyalom egy-egy rövid fejezetben mivel az 

utánuk lévő fejezetekben bemutatott különböző paraméterek mellett megvalósított 

leválasztásoknál ugyanolyan hőkezelést és ugyanolyan hűtést végeztem, annak érdekében, hogy 

egyes, a leválasztás során szabályozható paraméterek változtatásának hatását vizsgálni tudjam. 

5.2.1. Növesztési paraméterek, mérési körülmények, grafén transzfer 

A grafén növesztését főleg (az előző fejezetben használt zafírnál kisebb tisztaságú) zafírra 

porlasztással, epitaxiálisan növesztett {111} nikkelen végeztem. Mivel a növesztési paraméterek 

beállítása több mintát igényelt, illetve összevetés végett és olcsósága miatt polikristályos SiO2-ra 

550
o
C hömérsékletten növesztett nikkelre is leválasztottam grafént. A nikkel {111} rétegek 

vastagsága minden esetben ≈375 nm volt. A zafíron növesztett nikkel rétegek ikreket és egyes 

helyeken elszórtan nagyenergiás szemcsehatárokat tartalmaztak olyan kristályok/szemcsék 

találkozásánál, ahol a nikkel orientációja a felületre merőleges tengely körül 30
o
-ban elfordult. 

Ilyen helyek a feltételezésem szerint ott alakulhattak ki, ahol a zafír felülete a nikkel réteg 

növesztése előtt szennyezett volt. 

A CVD kamrában végzett kísérletek légköri nyomáson történtek. A grafén növesztése előtt 30 

perces hidrogénes hőkezelést alkalmaztam 900
o
C-on 2 l/perces gázáramlás mellett. A növesztés 

során argon, hidrogén és metán gázok keverékét használtam úgy, hogy a gázáram minden 

mintánál 4,8-5 l/perc volt. A leválasztás az egyes mintáknál 820-980
o
C közötti hőmérsékleten 
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történt. A hűtést argon, vagy argon-hidrogén 2 l/perc gázáramban végeztem. A hűtés sebességét 

is változtattam az egyes mintáknál 8-16
o
C/perc között. A kémiai módszerrel gőzfázisból történő 

leválasztásokat Németországban, a Drezdában található Leibniz Szilárdtest Fizikai és 

Anyagtudományi Kutatóintézetben (Leibniz-Institute for Solid State and Materials Research 

Dresden) végeztem három hónapos tanulmányutam során. 

A grafén vizsgálata során használt eszközök csak részben azonosak a nikkelnél használttal. 

A hagyományos TEM vizsgálataimat egy Philips CM-20 típusú mikroszkóppal végeztem 

200 keV-on. 

A grafén minták nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatát egy aberráció 

korrigált JEOL JEM-2010F típusú transzmissziós elektronmikroszkópon 80keV-on végeztem 

Drezdában [
116

]. 

Az AFM –es és STM-es vizsgálatokat Dobrik Gerő végezte egy Bruker MultiMode 8 típusú 

készülékkel, amit Nanoscope V típusú vezérlővel szereltek föl. A vizsgálatok kopogtató 

üzemmódban történtek egy Nanosensors SuperSharpSilicon tűvel (SSS-NCH-20) aminek az 

átmérője 2 nm körüli volt. 

Az STM vizsgálatoknál a tipikus előfeszítő feszültség 100 mV, az alagútáram pedig 1 nA körüli 

volt. 

Az általam növesztett grafén Raman vizsgálata során egy Renishaw 1000 MB típusú Raman 

mikroszkópot használtunk. A gerjesztő lézerforrás az Ar+ 488 vonalát emittálta, a minta 

melegedését elkerülendő, a beeső teljesítmény a mW-os tartományba esett. A lézer folt átmérője 

2 µm volt. 

A TEM vizsgálatokhoz a grafént transzferálnom kellett a nikkel hordozónkról egy lyukas amorf 

szénhártyára. Ehhez arany-rácsos Quantifoil TEM rostélyokat használtam szénhártyával, amin 4 

µm-onként 2 µm-es lyukak helyezkedtek el. A grafén felületére alkoholt cseppentettem, majd 

ráhelyeztem a TEM rácsot, és ismét pár csepp alkoholt jutattam a TEM rács tetejére. Az alkohol 

elpárolgása után a lyukas amorf szénhártya hozzátapadt a grafénhez. Ezek után FeCl2-dal 

kioldottam a grafén alól a nikkelt. A FeCl2-ból desztillált vízbe helyeztem a rostélyt, majd 

megszárítottam [
117

]. A megfelelő tapadás végett lényeges volt, hogy az alkohol gyorsan 

párologjon el, így az amorf szén közzel 100%-a hozzátapadt a teljes rács felületén a grafénhez. A 

gyors párolgáshoz a mintát az alkohol cseppentések után egy 180
o
C-ra melegített forró lapra 

helyeztem. 
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5.2.2. A nikkel hordózó hőkezelése leválasztás előtt 

A grafén leválasztást hidrogénes hőkezelés előzte meg (a grafén leválasztással megegyező 

kamrában, a hőkezelés és a leválasztás között belevegőzés nélkül) a nikkel felületén található 

oxigén elvitele érdekében, amivel egyúttal a szemcsék mérete is növelhető volt. A zafíron 

növesztett nikkel {111}-ben iker határok találhatóak, valamint egyes helyeken a felületre 

merőleges [111] tengely körül 30
o
-ban elforgatott kristályok (a fent ismertetett „A” és „B” 

orientációnak megfelelően) is előfordulhatnak, melyek között nagyobb energiájú szemcsehatárok 

találhatóak. A SiO2-n növesztett nikkel rétegben az apróbb szemcsék a hőkezelés hatására 

nagyobbak lettek, a legnagyobb szemcsék mérete elérte az 5-10 µm átmérőt. Lényeges volt a 

kamra szobahőmérsékleten való átöblítése argonnal majd hidrogénnel, mivel ha oxigén maradt a 

rendszerben az elvihette a hőkezelés kezdetén a nikkel réteget vagy a szemcsehatároknál Ni2O3 

nanoszemcséket alakított ki, amik gátolták a szemcsehatárok mozgását, valamint a 

szemcsehatárok kimélyüléséhez vezettek. Ezeket a nanoszemcséket a keresztmetszeti TEM 

felvételeken (5.8a kép) lehetett jól megfigyelni, valamint az azokról készült diffrakciós 

felvételeken lehetett azonosítani fázisukat (5.8b kép), amit az EDS vizsgálatok is alátámasztottak. 

Ilyen fázist korábban az irodalomban két helyen jelentettek [
118,119

]. 
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5.8. ábra. Az a) világoslátóterű TEM képen a Ni2O3 nanoszemcsék láthatók. A preparáláshoz 

használt ragasztó letépte a szemcséket a nikkel réteg felületéről. A b) határolt területű diffrakció 

az a) képen látható nanoszemcsékről készült. A határolt területű diffrakció mellett látható 

körönkénti átlagos intenzitás és a diffrakció indexelése, ami alapján a Ni2O3 fázis volt 

azonosítható [
120

]. 

5.2.3. A szén leválasztása utáni hűtés 

A szén leválasztása utáni hűtést azért tárgyalom az azt valójában megelőző leválasztási lépés 

előtt, mert a hűtés optimalizálásával sikerült a műtermékek mennyiségét visszaszorítani, így a 

későbbi, a leválasztást tárgyaló fejezetben már a (nagyrészt) műtermék-mentes grafén előállítás 

paramétereinek tárgyalására koncentrálhatok. A hűtési paramétereket olyan, sok szemcsehatárt 

tartalmazó Ni vékonyréteg hordozókon optimalizáltam, amiket SiO2-re választottam le. 

A leválasztás utáni hűtésnél lényeges volt, hogy a minta ne sima argonban hűljön le, hanem 

argon-hidrogén keverékben. Tiszta argonban való hűtés esetén jelentős mennyiségű korom 

(számunkra műtermék) képződött és maradt a mintán, viszont 5% hidrogén használata esetén 

már nem volt korom maradék. Ez a korom látszik az optikai mikroszkóppal olyan mintáról 

készített felvételen (5.9a ábra), aminél nem használtam hidrogént a hűtés folyamán. Az 5.9b 

képen, ahol használtam hidrogént, jól látható, hogy a korom nem alakul ki. A hidrogén gáz képes 

a szénnel reakcióba lépni és a felesleges szenet eltávolítani a felületről [
121

]. A polikristályos 

mintán, ahol a hidrogén hatására már nincs korom a mintán, az is jól látható, hogy a grafén 

lemezkék a szemcsehatároknál kezdenek növekedni (5.9b ábra nagyított részletén látható 

szemcsét körülveszi a határoknál a grafén, grafit). 
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5.9. ábra. A szemcsehatárok hatásának vizsgálata céljából, SiO2-re növesztett, sok szemcsehatárt 

tartalmazó, polikristályos nikkelen
d
 növesztett szén optikai mikroszkópos képe. Az a) képen 

látható minta esetén nem alkalmaztunk hidrogént a hűtés során, így a minta felületén nagy 

mennyiségű amorf szén képződött a grafén lemezkék mellett (Raman vizsgálat alapján 

azonosítva). A b) képen látható mintán az optikai kép alapján a hidrogénes hűtés során nem 

képződött, illetve maradt amorf szén az optikai kép alapján. Csak a grafén, grafit lemezkék 

láthatók a képen (Raman vizsgálat alapján). Jól látható, hogy a lemezkék a nikkel 

szemcsehatárainál indulnak növekedésnek, ill. ott lesznek vastagabbak. A b) kép nagyított 

részletén bemutatott szemcsét a határoknál grafén, grafit veszi körül. A c) képen a könnyebb 

összehasonlítás miatt a leválasztás-mentes, csak hőkezelt polikristályos Ni hordozó felülete 

látható, amin a sötét vonalak a szemcsehatároknak feleltethetők meg. 

                                                           
d
 Ilyen sok szemcsehatárt tartalmazó nikkel hordozót csak a jelen alfejezetben ismertetett hűtés-optimalizálási 

kísérletekhez használtam. 
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5.2.4. Grafit, turbosztratikus szén lemezkék kialakulása és vizsgálata 

A grafén növesztés optimális paramétereinek beállítását a „műtermékek” mennyiségének 

csökkenésével mértem. 

A különböző grafén leválasztási paraméterek mellett növesztett rétegekről optikai mikroszkóppal 

készített képek láthatók az 5.10. ábrán. Az 5.2-es táblázat mutatja a képekhez tartozó növesztési 

paramétereket. Mindegyik mintán az STM (lásd később 5.2.5§), TEM (lásd később 5.2.5§) és 

Raman mérések (lásd később 5.2.7§) alapján folytonos egyrétegű grafén nőtt, amin kisebb-

nagyobb méretű, kétrétegű grafén, turbosztratikus szén vagy grafit lemezkék keletkeztek. 

Az AFM vizsgálatok megmutatták, hogy ezek a lemezkék a folytonos grafén réteg felszínén 

helyezkednek el, azaz nem az összefüggő grafén és a nikkel között, ahogy ezt az 5.11. ábrán 

láthatjuk. Abban az esetben, ha a grafén a szigetek fölött helyezkedne el, az AFM-mel mért 

kiemelkedések kevésbé lennének meredekek, ahogy ezt megmutatták a réz {111} felületén 

található szigetekre növesztett grafén esetén, [
122

] valamint a grafén alatt elhelyezett aranynál 

[
123

]. Továbbá ha a grafén a lemezkék fölött lenne, akkor az 5.11-es AFM képen látható 

lemezkék által körülvett terület fölött a grafén ki lenne feszítve, de - ahogy az 5.11-es 

vonalprofilon látható - ez nem így van. 

A TEM-es megfigyelések alapján a lemezkék nagyobbik hányada véletlenszerűen elforgatva 

helyezkedik el az összefüggő grafénen, ahogy az a lemezkékről készített határolt területű 

diffrakción megfigyelhető az 5.12. ábrán. Azonban egyes helyeken az összefüggő grafénhez AB 

rétegződéssel illeszkedő lemezkék is megfigyelhetőek voltak. Ilyen az 5.13. ábrán látható 0,5 µm 

átmérőjű lemezke is , ahol a lemezkéről és a mellette található területről készített határolt területű 

diffrakción látható, hogy csak egy orientáció van jelen. 

Az 5.2-es táblázat utolsó két sora mutatja a különböző mintáknál a lemezkék általi lefedettség 

mért értékét, valamint a lemezkék darabszám-sűrűségét az optikai mikroszkópos felvételek 

alapján. A lemezkék általi lefedettséget és a sűrűségét az optikai képeken egy általam írt 

programmal határoztam meg. A hidrogén-áram csökkentésével kisebb lemezkék is megjelentek a 

nagyobbak mellett. A leválasztás során használt szén háromszorosára növelésének hatására a 

nagyobb lemezkék vastagabbak lettek, valamint apróbb lemezkék is megjelentek. A leválasztási 

idő négyszeresére növelése nem okozott lényeges változást a lemezkék méretében és 

eloszlásában, azonban a nikkelben található 30
o
-os szemcsehatároknál, valamint enyhébben az 
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ikerhatároknál is összefüggőbbek lettek a lemezkék, ahogy ezt az 5.14. ábrán látható EBSD és 

SEM vizsgálatok mutatják. Az ikerhatároknál ott alakultak ki vastagabb lemezkék, ahol az 

inkoherens ikerhatárok egyenes szakaszai szabálytalan formájúvá váltak lokálisan vagy egy 

rövid szakaszon. Egy ilyen szabálytalan formájú inkoherens ikerhatár szakasz látható az 5.15 

EBSD képen. Az EBSD felvételen látható ikerhatárok a felületre merőleges {211} síkok mentén 

érik el a felszínt, ezek a határok, így n×60
o
 (n∈Z) szöget zárhatnak be egymással. Ha ettől eltérő 

szöget zárnak be egy szakaszon, akkor ott az inkoherens ikerhatárokon kívül egyéb kristályhibák 

lehetnek jelen. 

A hűtési idő növelése a lemezkék szélességében és sűrűségében nem okozott jelentős változást, 

de a lemezkék vékonyabbak lettek. A leválasztás hőmérsékletét 900
o
C-ra csökkentve a magasabb 

hidrogéngáz áramlás (3,7 l/perc) mellett növesztett mintánál az apróbb lemezkék eltűntek, és a 

megmaradt nagyobb lemezkék kétszer akkorák lettek, így nagy területeken maradt szabad a 

grafén felülete. Ezzel ellentétben, az ugyanilyen hőmérsékleten (900
o
C) alacsonyabb hidrogén 

gázáram (1,7 l/perc) mellett növesztett grafén esetén a lemezkék ¼-½ akkorák lettek, mint a 

megfelelő gázáramok mellett magasabb hőmérsékleten (980
o
C) növesztett minta esetén. A 

legnagyobb lemezke-mentes területet magasabb hidrogén gázáram (3,7 l/perc) használatával 

lehetett elérni. 
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5.10. ábra. Optikai képek a különböző paraméterek (lásd alább 5.2. táblázat) mellett növesztett 

mintákról (T – hőmérséklet). A sötétebb foltok a vastagabb turbosztratikus szén, grafit 

lemezkéket mutatják a grafén felett. A világosabb területeken csak grafén található a nikkel 

felületén, ahogy ezt a későbbi vizsgálatok megmutatták. (Zafíron növesztett Ni hordozón végzett 

kísérlett). 
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Minta Leválasztás Hűtési 

sebesség 

[
o
C/perc] 

Lemezkék 

Hőm. 

[
o
C] 

H2 

[l/perc] 

Ar 

[l/perc] 

CH4 

[l/perc] 

Idő [s] Lefedettség 

[%] 

Sűrűség 

[db/μm
2
] 

1 980 3,7 1 0,1 1200 16 39 0,035 

2 980 3,7 1 0,1 300 8 38 0,033 

3 980 3,7 1 0,1 300 16 28 0,0439 

4 980 1,7 3 0,1 300 16 41 0,0555 

5 980 1,7 3 0,3 300 16 kb. 70 kb. 0,145 

6 900 3,7 1 0,1 300 16 12 0,00227 

7 900 1,7 3 0,1 300 16 kb. 80 kb. 0,36 

5.2. táblázat. A különböző minták növesztési paraméterei, valamint a kialakuló lemezkék 

sűrűsége és a grafénnek a lemezkék általi lefedettsége. 

 

5.11. ábra. AFM kép a nikkel {111} felületén növesztett grafénről és a rajta lévő grafit 

lemezkékről. A grafit lemezkék az összefüggő grafén felett helyezkednek el. A vonalprofil mutatja 

a magasság változást. A két közeli lemezke közötti bemélyedés mélysége mutatja, hogy nincs 

kifeszített grafén réteg a lemezkék felett. (zafíron növesztett Ni hordozón végzett kísérlet) 
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5.12. ábra. A bal oldali képen 4 µm-es lemezkékről készült világoslátóterű TEM felvétel látható. 

A képen látható fehér körnél készült a jobb oldalt látható határolt területű diffrakció. A 

diffrakción látható teli nyilak a lemezkéktől származó reflexiókat jelölik, míg az üres nyíl a 

graféntől származó reflexiókat jelöli. Mivel a lemezkéktől és a graféntől származó reflexiók nem 

fedik egymást, így a lemezkék turbósztratikusan helyezkednek el a grafénen. A világos kör alakú 

foltok a grafént tartó hártyában lévő lyukak. 
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5.13. ábra. TEM kép a grafénről és a rajta található lemezkékről. Az „area1” területen nem 

láthatók lemezkék, míg az „area2” területen egy 0,5 µm-es lemezke látható. A területekről 

készített határolt területű diffrakciók alapján a grafén és a lemezke orientációja megegyezik, 

mert nem ad extra reflexiókat. Ebből következik, hogy ez a lemezke AB rétegződésben nőtt az 

alatta levő, grafénre. A grafénen található foltok az oldószer maradvány nyomai, és a transzfer 

során kerültek rá. A képen látható nagy kör az amorf szénhártyán található lyuk, mely fölött a 

grafén van kifeszítve. 
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5.14. ábra. Balra a SEM kép látható a leghosszabb leválasztási idővel növesztett grafit darabkák 

(1-es minta) elrendeződéséről (5.2. táblázat), míg jobb oldalt az ugyanerről a területről készített 

EBSD mérés látható. A felvétel a hordozóként használt Ni szemcséinek orientáció-eloszlását 

mutatja. A SEM képen a piros vonalak ikerhatárokat jelölnek, míg a lyukas fehér nyilak olyan 

területeket jelölnek, ahol az inkoherens ikerhatárok felületre kifutó egyenes szakaszai 

szabálytalan formájúak lesznek, ezeken a pontokon jól látható a vastagabb grafit lemezkék 

kialakulása. A kék színnel jelölt és az ikreket jelölő színek határán található a 30
o
-os 

szemcsehatár. A szemcsehatár mentén a grafit darabkák összefüggően helyezkednek el. Az EBSD 

képen sárgával és sötétkékkel vannak jelölve az ikerorientációk, míg halvány kékkel a 30
o
-ban 

eltérő orientációk (Zafíron növesztett Ni hordozón végzett kísérlet). 
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5.15. ábra. EBSD kép egy olyan inkoherens ikerhatár szakaszról, ahol egyenestől eltérő 

szabálytalan formájú lesz egy rövid (1 µm körüli) szakaszon a téglalapban található területen. 

5.2.5. A nikkel (111) és a grafén közötti orientációs kapcsolat vizsgálata 

A legnagyobb lemezke-mentes területű mintát magasabb hidrogén gázáram használatával 

lehetett elérni (6. minta). A grafén és a hordozó orientációs kapcsolatát a 6-os , kevés lemezkét 

(azaz műterméket) tartalmazó mintán vizsgáltam. Erről a mintáról készült STM felvételek az 

5.16. ábrán láthatók. A képeken megfigyelhetők az atomi felbontású felvételek a grafénről. Míg 

az ugyanezekről a területekről készített kisebb nagyítású képeken a nikkel atomi lépcsői láthatók, 

amik a nikkel felületére kifutó {111} csúszási síkok nyomvonalai, azaz <110> irányok, két 

különböző {111} sík metszésvonalainak felelnek meg. A kisebb nagyítású STM képek jobban 

terheltek torzítással, mivel hosszabb volt a mérési idejük, mint a nagy nagyítású STM képeknek. 

A kis nagyítású képeken a nikkel ismert 60
o
-os csúszási síkjaival korrigáltuk a pásztázó rendszer 

torzítását. Ezeken a korrigált képeken az azonos helyen készült, atomi felbontású felvételek 

alapján berajzolt fekete vonalak a grafén cikk-cakk irányainak felelnek meg. Számos területet 

megvizsgálva a grafén cikk-cakk oldala párhuzamos volt a nikkel felületre kifutó {111} csúszási 

síkjainak a nyomvonalával. Az STM vizsgálatok a nikkelen lévő összefüggő grafénben nem 
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találtak szemcsehatárokat, sem az előzőben említett orientációs viszonyoktól eltérő területet. Az 

STM atomi felbontású vizsgálatokat a minta négy különböző területén sikerült megfelelő 

minőségben elvégezni egy 10×10 nm-es területen. A nikkelben található ikerhatároknál a Ni 

orientációja a felületre merőleges tengely körül 60
o
-kal fordul el. Ennek, valamint a grafén 

hatszöges atomi rácsának 60
o
-os szimmetriájának köszönhetően a nikkelben található 

ikerhatároknál a grafén orientációja nem változik meg. A helyenként előforduló 30
o
-ban eltérő 

orientációjú szemcséknél azonban a grafénnek is egy 30
o
-os orientáció változáson kell átesnie. 

 

5.16. ábra. STM felvételek a grafénről. A kisebb nagyítású (a és c) képeken láthatjuk a nikkel 

atomi lépcsőit, míg a mellettük lévő atomi felbontású (b és d) képeken a grafén atomi rácsát. A 

kisebb nagyítású képeken lévő fekete nyilak a grafén cikk-cakk és a Ni <110> irányainak 

felelnek meg. 
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TEM határolt területű diffrakcióval a minta több, egymástól 10 µm - 1 mm távol lévő 

(lemezkétől mentes) területét megvizsgálva csak egyetlen grafén orientációt találtam. Ilyen 

területekről készült diffrakciós felvétel látható az 5.17. ábrán. Felfedezhetőek kisebb intenzitást 

adó, kiszélesedett foltok egy körív mentén az állandó orientáció mellett jó közelítéssel 17
o
-kal 

elforgatva az állandó (feltételezhetően epitaxiális) orientációhoz képest. Ezek apróbb 

szemcséktől eredhetnek. A domináns orientációhoz tartozó reflexiók intenzitását összehasonlítva 

az azonos szóródási szögben lévő gyűrűn lévő egyéb reflexiók összegével a domináns orientáció 

az első réteg grafén területének körülbelül 2/3 át adja az intenzitások aránya alapján. A domináns 

és az egyéb orientációhoz tartozó intenzitásokat a ProccesDiffraction [
124 , 125 , 126 , 127

] nevű 

programmal hasonlítottam össze. Az intenzitásmérés során a háttér levonása után, az egyes 

grafén rácstávolságoktól származó teljes intenzitást integráltam a program segítségével. Ezt az 

intenzitásértéket összehasonlítottam azzal az intenzitással, amit a domináns orientációk 

kitakarása után kaptam. A domináns grafén és az egyéb orientációhoz tartozó intenzitások 

összehasonlítását az 5.18. ábra szemlélteti. 

 

5.17. ábra. TEM határolt területű diffrakciós felvételek. A minta különböző területeit vizsgálva a 

grafén orientációja nem változott, ahogy azt a nyilak jelzik az egyes diffrakciókon. A határolt 

területű diffrakciókhoz használt apertúra átmérője 40 µm volt, ami a minta felületén 1 µm 

átmérőjű körnek felel meg. 
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5.18. ábra. A felső bal oldali képen az összefüggő grafénről készült SAED diffrakció látható, míg 

a mellette látható diagramon a ProccesDiffraction programmal a körgyűrű mentén integrált 

intenzitás profil látható. Az alsó bal oldali SAED diffrakción a domináns orientációhoz tartozó 

első gyűrűn lévő reflexiókat Photoshopban kitakartam. Erről a diffrakcióról készített körgyűrűre 

integrált intenzitás eloszlás látható a jobb alsó diagramon. A domináns orientációhoz tartozó 

reflexiók intenzitását összehasonlítva az azonos reciprok rácstávolságban lévő gyűrűn lévő 

egyéb reflexiók összegével a domináns orientáció az első réteg grafén területének körülbelül 

kétharmadát adja az intenzitások aránya alapján. 

5.2.6. Az összefüggő, egyrétegű grafénben található kristályhibák vizsgálata 

A hibákat természetesen nem a legjobb mintán lehetett legkönnyebben vizsgálni. Nagyfelbontású 

TEM vizsgálataim az összefüggő egyrétegű grafénben apróbb szemcséket találtak, ahogy ez az 

5.19a képen látható, ahol a két orientáció 25
o
-kal tért el egymástól (egy olyan mintán, amit sűrűn 

borítottak a lemezkék). Ennek a mintának az atomi szintű STM vizsgálata nehézkes volt a sok 

lemezke miatt. Nagy területet borítottak kisebb, egy atomi réteg vastagú, a grafénhez képest 

turbosztratikusan elfordult lemezkék, melyek mérete 20-30 nm volt, ahogy az 5.19b ábrán 
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látható. A ritkán borított mintáról (6. minta, 3,7 l/perc hidrogén gázáram, 900
o
C hőmérsékleten) 

készített határolt területű diffrakciók alapján az apróbb szemcsék túlnyomó többsége átlagosan 

17
o
-kal van elforgatva a domináns orientációhoz képest, azonban az apróbb szemcsékhez tartozó 

reflexiók kiszélesedéséből arra lehet következtetni, hogy ez az egyes szemcséknél jelentősen 

eltérhet. 

 

5.19. ábra. Az a) kép HRTEM vizsgálatokkal talált szemcsehatárok (GB) az összefüggő 

grafénben, ez a szemcse 25
o
-kal tér el az epitaxiális orientációtól. A b) képen az apróbb 10-20 

nanométeres lemezkék Moiré-mintázata látható az összefüggő grafénen. Az apróbb lemezkék 

többsége turbosztratikusan kapcsolódott az összefüggő grafénhez. 

A Raman vizsgálatokat a TEM rácsra átvitt és az 5.10 ábrán látható 4-essel ill. 6.-ssal jelölt 

grafén mintánkon végeztük, mivel a nikkelen lévő grafént Ramannal nem lehetett kimutatni. A 

lemezkékkel sűrűn borított mintán nem lehetett olyan területet találni, ahol az összehúzott 

lézernyalábbal egy lemezke-mentes területet lehetett volna megvilágítani. A ritkábban borított 

mintán (5.10. képen a 6. minta) ez már nem okozott problémát. A Quantifoil szénhártya felett 

levő grafénen végzett mérésekből levontuk az amorf Quantifoil szénhártya okozta hátteret, amit 

egy olyan területen vettünk fel, ahol nem volt grafén. A Raman spektrumokat az 5.20. ábrán 

láthatjuk. A lemezkékkel ritkán borított mintáról készített Raman spektrumon látható G és 2D 

csúcsok arányából és a 2D csúcs alakjából következik, hogy a kialakult grafén egyrétegű [
128

], a 
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D csúcs lényegesen kisebb, mint a 2D csúcs, ami arra utal, hogy a grafénben kevés hiba található. 

Ezek a hibák a HRTEM-mel az összefüggő grafénben talált apró szemcséknek feleltethetők meg. 

  

5.20. ábra. Raman vizsgálatok eredményei. A pöttyözött vonal egy grafénnel borított amorf 

szénhártyáról készült, míg a szaggatott csak a szénhártyáról. A szénhártya hatásának 

levonásával állt elő a grafén Raman spektruma (sima vonal). 

5.2.7. Grafén növesztés eredményeinek összefoglalója, diszkussziója 

A nikkel nagyon jó katalizátor, így a felületén elbomlik a metán, majd a keletkező szén vagy 

beoldódhat a nikkelbe, vagy visszaalakulhat metánná, vagy a nikkel felületén maradhat és 

grafént alkothat. A nikkelben oldódott szén nagy része a hűtés során a felületre kiválik és 

feltehetőleg a hűtés kezdeti szakaszában, magas hőmérsékleten egy része grafén vagy 

turbosztratikus szén kialakulását segíti elő a felszínen. A hűtés ezt követő szakaszában a 

nikkelből később kiváló szén alacsonyabb hőmérsékleten gyengében kötött, amorf szenet 

formálhat. A hűtés során használt hidrogén megakadályozta az amorf szén kialakulását a mintán 

(lásd korábban 5.2.3§). A hidrogén használatának két hatása is van. Egyrészt a hűtést gyorsítja, 

azonban pusztán a hűtés gyorsítása (hidrogén alkalmazása nélkül) nem eredményezte 

kísérleteinkben az amorf szén eltűnését, ill. csökkenését. A hidrogén lényegesebb hatása, hogy 
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kémiai kötéseket hozhat létre a gyengén kötött szén atomokkal és metánná alakulva elviheti őket 

a minta felületéről. A mintáknál a hűtés során 5% hidrogént használtunk, mivel nagyobb 

mennyiségű hidrogénnek (25%-nak) már nem volt érezhető hatása, a grafén lemezkék mérete és 

sűrűsége nem változott mérhető mértékben. 

Megfigyeléseink szerint a vizsgált paraméter-tartományban egyrétegű, homogén grafén réteg 

képződött a nikkel {111} felszínén, aminek az azimutális orientációját a nikkel réteg szabta meg, 

mivel atomjaik távolságai között kicsi az eltérés. A nikkel és a grafén réteg között erősebb kötés 

alakul ki, mint amilyen a grafén-grafén rétegek között van [
129,130

]. Ennek, valamint a nikkel 

{111} és a grafén közti jó illeszkedésnek köszönhető, hogy a grafén epitaxiálisan nő a nikkelre, 

azonban a grafén fölött a kialakuló lemezkék nagy hányada már turbosztratikusan nő rá az 

egybefüggő grafénre. A grafén növekedésének meghatározó hányada a nikkel felszínén indul 

meg és megy végbe feltehetően azelőtt, hogy a lemezkék kialakulnának rajta. Ennek 

következtében a lemezkék kialakulásához a szén atomoknak a grafénen is át kell diffundálnia, és 

mivel a hibátlan grafénen keresztül a diffúzió nagyon lassú [
131,132

], így ez csak az összefüggő 

grafénben található szemcsehatároknál, vagy egyéb hibáknál képzelhető el. A grafén 

átjárhatatlanságát cáfolva egyes fémekre (Pt, Pd, Au, Ni és Co) megmutatták, hogy be tudnak 

diffundálni a SiC vagy Ru {111}-en elhelyezkedő grafén alá, ami annak köszönhető, hogy a 

grafén alatt lévő hordozón a fém energetikailag lényegesen kedvezőbb pozíciót tud felvenni, 

mint a grafén tetején, és ez többlet hajtóerőt ad a diffúziónak [
133,134

]. Saját méréseimnél a 

diffundáló szén atomok esetén ellenkező irányú a mozgás, azaz a szén a grafén és a nikkel 

határfelületéről a grafén tetejére vándorol. Értelmezésem szerint a nikkelből kiváló szén az 

összefüggő grafénen keresztüldiffundálva a grafén tetején alkot lazán kötött lemezkéket. Ez 

összhangban van azzal is, hogy a hűtés során használt hidrogén gáz képes volt megakadályozni 

az amorf vagy gyengén kötött szén kialakulását / megmaradását, miközben az összefüggő grafént 

nem befolyásolta. A mi AFM-es megfigyeléseink eltérnek azoktól az irodalmi adatoktól, 

amelyek szerint a második réteg kialakulása a nikkel {111} és a grafén között ment végbe [
55

]. 

Az említett irodalomban azonban eltérő paraméterek mellett végezték mind a leválasztást, mind 

az ezt követő hűtést, és a második réteg grafén is eltérő morfológiában alakult ki az első réteg 

mellett (ld. 2.2.2§). 

A fentebb említett eredmények alapján a szén Stranski-Krastanow-növekedéshez hasonló módon 

[
135
] épül rá a Ni {111} felszínére az adott paraméterek mellett, azaz kezdetben 2D növekedés 
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indul meg, ami az adott esetben egy grafén réteg kialakulása után átmegy 3D-s növekedésbe 

[
136,137

]. Vannak azonban jelentős különbségek is. A 2D-s növekedés fő hajtóereje a jó nedvesítés 

a nikkel {111} és a grafén között, ami az első összefüggő réteg kialakulásához vezet. A grafénen 

kialakuló második rétegnek már nem kedvező a nikkel orientációját követni, mivel a 

rácstávolságok miatt deformációt kellene beépítenie a rácsba, így nem követi az első grafén réteg 

orientációját, azaz véletlenszerűen elfordulva növekszik hozzá képest. Mivel az elforduló 

második rétegek kevesebb deformációt építettek be, így a következő rétegeknek energetikailag 

kedvezőbb ezek fölött a szigetek fölött kialakulniuk, mint pontosan az első koherens réteg fölött. 

Az S-K növekedésnél azonban ugyanaz az orientáció folytatódik a 3D-s növekedés folyamán, 

míg a mi esetünkben a második réteg grafén elfordul az első réteghez képest, azaz megszűnik az 

epitaxiális növekedés. További különbség, hogy az S-K növekedésnél a halmozódó feszültség 

miatt alakul ki a 2D-s növekedésből a 3D-s, a grafén esetén pedig a második réteg elfordulása 

akadályozza meg a feszültség fölhalmozódását. 

Az alkalmazott leválasztási hőmérsékleten a nikkel jól oldja a szenet. A beoldott szén 

mennyisége és eloszlása függ a leválasztás során használt paraméterektől. A metán bomlását a 

nikkel felszínén hátráltatja, lassíthatja a felületen található szén, így a nikkelbe történő beoldás 

gyorsasága szabályozza a nikkelre leváló, ill. a nikkelbe kerülő szén mennyiségét is. A SEM-

EBSD vizsgálatok alapján hosszabb leválasztási idő esetén (5.10. ábra 1-es, 4-es minta) a 

lemezkék mérete és sűrűsége csak a nikkelen található szemcsehatároknál, inkoherens 

ikerhatárok feltételezhetően több hibát tartalmazó szakaszainál nőtt, mivel itt a diffúzió 

sebessége -és ezáltal a beoldás hatékonysága- a tömbi diffúzióhoz képest megnő. Az irodalmi 

adatok szerint a réz diffúziója a nikkel ikerhatároknál a tömbi diffúzió 2,5-szerese [
138

]. A szén 

atomsugara 70 pm és a réz atomsugara 135 pm. A szabályos inkoherens ikerhatároknál nem 

látszott lényeges lemezke-feldúsulás, a nagyobb lemezkék a „szabálytalan formájú” inkoherens 

ikerhatár szakaszoknál voltak megtalálhatóak. 

A hűtési sebesség csökkentésével a lemezkék vékonyabbak lettek (5.10. kép 2-es minta), mivel 

alacsonyabb hőmérsékleten időegység alatt kevesebb szén kerül a felületre, amit a hidrogén 

nagyobb valószínűséggel tud eltávolítani még azelőtt, hogy megfelelő mennyiségű szén 

összegyűlne a lemezkék tetején és egy új réteget tudna kialakítani. A többedik réteg 

magképződéséhez már nem lesz kellő mennyiségű szén a lemezkék tetején. 
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Háromszor nagyobb metánáram esetén több szén oldódik be a nikkelbe, amely a hűtés során 

való kiválásakor nagyobb magképződési sűrűséget eredményez, mint kevesebb metánáram 

esetén, ezáltal több apróbb lemezke is kialakul (5.10. ábra 4-es, 5-ös minta). A kiválás során 

keletkező lemezkék elsődlegesen a nikkel hordozó hibahelyeinél a beoldott többlet szénnek 

köszönhetően nagyobbra és vastagabbra hízhatnak (5.10. ábra 5-ös minta). Ilyen hibahelyek 

lehetnek a nagyobb energiájú szemcsehatárok, inkoherens ikerhatár szakaszok. 

A leválasztási hőmérséklet csökkentésének több hatása is van. Alacsonyabb hőmérsékleten 

csökken a nikkel katalizációjának hatékonysága, csökken a diffúzió sebessége és ezzel a szén 

beoldódásának gyorsasága. A leválasztás utáni hűtés kezdetével a felületi diffúzió lassabb lesz, 

ezáltal lecsökken a felületen lévő szénatomok mozgékonysága és több helyen indul meg a 

magképződés, így a lemezkék eloszlása sűrűbb, míg méretük kisebb lesz [
139

], ahogy ezt a 4-es 

(980
o
C leválasztott), 7-es (900

o
C leválasztott) minta optikai képein láthatjuk az 5.10. ábrán. 

Ennek ellenkezőjét figyelhetjük meg a 3-as és 6-os mintáknál az 5.10. ábrán, ahol az előző 

kettőhöz képest magasabb hidrogén gázáram mellett végeztem a leválasztást. Ebben az esetben 

alacsonyabb hőmérsékleten a lemezkék nagyobbak lettek, mint magas hőmérsékleten azonos 

hidrogén gázáram mellett leválasztott minta esetén. Ez annak köszönhető, hogy a magasabb 

hidrogéngáz áram mellett növesztett 7-es mintán már csak a nikkelben található 

szemcsehatároknál, nagyobb energiájú inkoherens ikerhatár szakaszoknál tudott a szén akkora 

koncentrációt elérni a hűtés során bekövetkező kiválás során, hogy a lemezkék magképződése 

meginduljon, viszont az így kialakuló lemezkék jóval nagyobb területről tudtak táplálkozni 

(összegyűjteni a szabadon lévő szén atomokat a felszínről), hiszen jóval ritkábban alakultak ki 

stabil méretű lemezkék. 

A leválasztás során a szén beoldódik a nikkelbe. A kiválás során a nikkel {111} felszínén (a 

nikkel orientációját követve) összefüggő egyrétegű grafén képződik. Az összefüggő grafén 

tetején turbosztratikus szén, grafit lemezkék képződhetnek főként véletlenszerű orientációval. A 

beoldódás eloszlása és mennyisége meghatározza a kialakuló lemezkék méretét és sűrűségét. 

Polikristályos nikkel
e
 (5.9. ábra) esetén a sűrűn elhelyezkedő nikkel szemcsehatároknál indul 

meg a turbosztratikus szén, grafit lemezkék növekedése. A zafíron növesztett {111} nikkelen 

(5.10. ábra) a lemezkék képződése viszonylag homogén, az inkoherens ikerhatárok nagy energiás 

szakaszainál, szemcsehatároknál alakulhatnak ki nagyobb lemezkék, de mivel az ikerhatároknál 

                                                           
e
 SiO2 hordozó. 
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sem nagyságrenddel nagyobb a diffúzió, mint a tömbi nikkelnél, a szén-eloszlás fluktuációja a 

nikkel felületén szűk határok között tartható. A beoldott szén mennyiségét nehéz kontrollálni, 

azonban a hűtés során használt hidrogénnel a többlet szén nagy része eltüntethető a grafén 

felszínéről, bár az inkoherens ikerhatárok nagyobb energiájú szakaszainál megmaradó 

mennyisége még mindig problémát okozhat. 

A növesztési paraméterek optimalizálásával sikerült elérni, hogy nagy (20-40 µm-es átmérőjű) 

területen a nikkel {111}-en csak egyrétegű grafén keletkezzen, dominánsan egyfajta, a nikkellel 

epitaxiális orientációval. 
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5.3 Többkomponensű anyagok (nitridek) szerkezetvizsgálata 

5.3.1 Pulzáló lézeres leválasztással kialakított AlN réteg szerkezetvizsgálata 

Pulzáló lézeres leválasztással (PLD) polikristályos AlN céltárgyat porlasztva növesztett AlN 

rétegek szerkezetét vizsgáltam a reaktív gáz nyomásának függvényében. A rétegeket 

Romániában választották le polikristályos pulzáló KrF* excimer lézerforrással. Hordózónak 

szilícium <100> orientációjú egykristályt használtak. A hordózót 800
o
C hőmérsékletre 

melegítették föl. A leválasztás három különböző nitrogénnyomás mellett történt: 10
-4

 Pa, 0,1 Pa, 

valamint 10 Pa nyomáson. A kialakuló vékonyrétegeket: XRD-vel, AFM-mel, TEM-mel és 

HRTEM-mel vizsgáltuk. A TEM-es, és HRTEM-es vizsgálataim kiegészítették és értelmezték a 

XRD, valamint az AFM-es vizsgálatokat. A célom az eltérő nitrogén nyomás hatására létrejövő 

AlN szerkezetek megismerése, valamint a különböző paraméterek mellett létrejövő szerkezetek 

kialakulásának értelmezése. 

 

5.3.1.1 AlN minták előállítási és mérési körülményei 

Az AlN rétegeket pulzáló lézeres technikával választották le Si {100} hordozó felületre, 

polikristályos AlN-et porlasztva egy COMPEXPro 205 típusú KrF* excimer lézer forrást 

használva. A lézer hullámhossza 248 nm, a pulzus időtartalma 25 ns, ismétlődési sebessége 3 Hz 

és 10 Hz, energiasűrűsége10 J/cm
2
 volt. A leválasztás nitrogén gázban történt három különböző 

nyomáson: vákuumban (10
-4

 Pa), 0,1 Pa-ban és 10 Pa-ban. A hordozó és a céltárgy távolsága 5 

cm volt a leválasztás során. A hordozó hőmérséklete 800
o
C volt a növesztés alatt. Az első 1000 

impulzus során a hordozó és a céltárgy közé takaró lemezt raktak, hogy a céltárgy felületén 

esetlegesen meglévő szennyeződés ne kerüljön rá a hordozóra, ilyen módon a céltárgy felülete 

megtisztítható volt. 

Minden egyes leválasztott réteg esetén 20000 lézerimpulzust alkalmaztak a növesztés során, ami 

azonban eltérő vastagságot eredményezett a nitrogénnyomás és az eltérő ismétlési idő miatt. 

A minta felszínének AFM-es vizsgálatát az ELTE-n végezték egy NT-MDT Solver típusú orosz 

készülékkel a minta felületi roncsolását elkerülendő kopogtató üzemmódban. 
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A röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálatokat szintén az ELTE-n végezték egy Philips X’Pert 

típusú készülékkel. A nagyszögű röntgendiffrakciós mérésekhez réz Kα sugárzást (λ=0,154 nm) 

használtak. 

A TEM-es szerkezetvizsgálathoz egy 200 keV-on üzemelő Philips CM 20 típusú készüléket 

használtam, míg a HRTEM-es vizsgálatokat egy 300 keV-on üzemelő JEOL 3010 típusú 

nagyfelbontású elektronmikroszkóppal végeztem. Az elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz a 

mintákat keresztmetszeti ionsugaras vékonyítással készítettük. 

5.3.1.2 PLD-vel előállított AlN vékonyrétegek szerkezetvizsgálata 

A XRD vizsgálatok eredményei a nitrogénnyomás és a lézer impulzus gyakoriságának 

függvényében az 5.21-es ábrán láthatóak. A 10
-4

 Pa vákuumban, a 3Hz impulzus gyakorisággal 

növesztett rétegnél a h-AlN (0002) csúcs jelenik meg nagyon intenzíven, amit csupán a röntgen 

diffrakció alapján úgy tudnánk értelmezni, hogy a rétegünk egykristály vagy nagyon erősen 

textúrált polikristály. A 10 Hz –es impulzusgyakorisággal leválasztott minta esetén is csupán 

csak egy „apró”, gyenge intenzitású h-AlN (10-11) csúcs jelenik meg az erős h-AlN (0002) csúcs 

mellett. Ez is úgy értelmezhető, hogy erősen <0001> irányban preferált orientációjú h-AlN réteg 

alakult ki. 

Az XRD alapján a nitrogéngáz beengedésével alacsony nyomáson (0,1 Pa) többnyire amorf 

rétegek alakultak ki. A 10 Hz impulzusgyakorisággal leválasztott minta esetén is csak egyetlen 

apró kristályos csúcs jelent meg a h-AlN (0002)-nél. A további nitrogénnyomás növelés (10 Pa) 

hatására a 10 Pa-on növesztett minták esetén már csak amorf anyagokra jellemző diffrakció 

jelenik meg. A különböző frekvenciák mellett, páronként azonos körülmények között leválasztott 

minták szerkezetének összehasonlításából kitűnik, hogy a nitrogén mennyiségének a nagyobb 

(10 Hz-es) impulzus gyakoriság esetén kisebb hatása van a kristályosodásra. 
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5.21. ábra. A 10 Hz-es és a 3 Hz-es impulzusgyakorisággal vákuumban (10
-4

 Pa-ban), 0,1 Pa-

ban és 10 Pa nitrogénnyomásban leválasztott mintákról készített röntgendiffrakciós (XRD) 

spektrumok. 

A TEM-es vizsgálatokkal a 10
-4

 Pa nitrogén gáznyomás mellett, 3 Hz-es impulzusgyakorisággal 

leválasztott mintában nagymértékben texturált polikristályos szerkezetet figyeltem meg, ahol a 

felületre merőleges oszlopos szemcseszerkezet alakult ki (lásd 5.22a ábra). A diffrakciós 

felvételek elemzéséből megállapítható, hogy a hordozó felületével a szilícium {100} síkjai és a 

h-AlN {(0001} síkjai párhuzamosak, de kétfajta orientációs kapcsolat is megfigyelhető a 

keresztmetszeti mintán
f
. Az egyik esetben a h-AlN (10-10) síkja párhuzamos a Si (011) síkjával 

(5.23b diffrakciós felvétel), a másiknál a h-AlN (11-20) síkja párhuzamos a Si (011) síkjával 

(5.23c diffrakciós felvétel), ezek ugyanannak az orientációs kapcsolatnak felelnek meg a Si-mal, 

csak egymáshoz képest 90
o
-kal elforgatva. Az 5.22b képen látható a 10

-4
 Pa vákuumban 

leválasztott h-AlN rétegről készült SAED diffrakció, melyen mindkét kialakuló orientáció jelen 

van. A különböző orientációkhoz tartozó reflexiókkal készített sötétlátóterű 5.22c-d képeken 

látható, hogy a réteg oszlopos szerkezetű. 

                                                           
f
 Ez nagyon hasonló a korábbi fejezetben ismertetett Ni-növesztési kísérleteinknél megfigyelt jelenséghez. 
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Az XRD alapján a PLD-vel 10
-4

 Pa-on, 3 Hz-es impulzusgyakorisággal leválasztott mintáknál a 

spektrum alapján egykristályszerű vagy erősen texturált polikristályos rétegre lehetett 

következtetni. A röntgendiffrakciós megfigyelések nem állnak ellentétben a TEM-es mérésekkel 

(miszerint h-AlN <0001> preferált orientáltságú (texturált) polikristályos szerkezet alakul ki), 

mivel az XRD θ-2θ vizsgálattal csak a felülettel párhuzamos síkokról röntgen fotonok által 

keltett diffrakciós csúcsok jelennek meg. A TEM-mel, egyebek mellett azt is sikerült eldönteni, 

hogy polikristályos szerkezetű a rétegünk és nem egykristály. 

A 10
-4

 Pa nyomáson növesztett h-AlN rétegről készült HRTEM felvétel és annak Fast Fourier-

transzformáltja (FFT) látható az 5.24. ábrán. A szilícium hordozót [011] zónába állítottam be, 

így a határfelület pontosan az elektronsugár irányával párhuzamosan fekszik. Az 5.24a képen a 

hordozóhoz közel az AlN rétegben csak egyetlen síksereg volt jól feloldható, ami a hordozó és a 

réteg határfelületére közel merőlegesen állt. Egy ilyen területről az AlN rács kinagyított képe 

látható az 5.24b ábrán. A rácstávolságot több helyen megmérve az 0,27 nm-nek adódott, ami a h-

AlN {10-10} síktávolságának felel meg. A vizsgált területen az AlN közel [010] zónában áll, 

azonban amint az az 5.24a HRTEM képen is látható, a rács iránya pár nanométeren belül 

változik, ez lehet az oka, hogy a réteget a határhoz közel nem lehetett tökéletesen zónába állítani. 

A h-AlN réteg HRTEM segítségével megfigyelt kismértékű orientációs változása magyarázatot 

ad az 5.23-as diffrakciókon az AlN reflexióknál látható kiszélesedésekre. 
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a b  

c d  

5.22. ábra. A TEM képek a 10
-4

 Pa-on leválasztott AlN rétegről: az a) a rétegről készült 

világoslátóterű kép, a b) képen ugyan erről a területről készült határolt területű elektron 

diffrakciós felvétel (a felületre merőleges tengely mentén egymástól 90
o
-kal elforgatott 

orientációkhoz tartozó h-AlN reflexióit alfa ill. béta betűk különítik el), míg a c) és d) képeken az 

11-20β és 10-10α reflexiókkal készített sötétlátóterű képek láthatók. 
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5.23. ábra. Határolt területű elektron diffrakciós felvételek a vákuumban (10
-4

 Pa) Si hordozóra 

leválasztott AlN rétegről: a) a Si hordozóról készült SAED látható, míg a b) és c) határolt 

területű diffrakciók a h-AlN rétegben kialakult kétfajta orientációjú szemcsékről készültek. A 

kétfajta orientáció a felületre merőleges tengely körül 90
o
-kal van elforgatva egymáshoz képest. 

 

5.24. ábra. A vákuumban (10
-4

 Pa), 3 Hz-es impulzusgyakorisággal leválasztott keresztmetszeti 

minta HRTEM felvétele a), a képen a h-AlN rács nagyított képe b), és a rács Fourier-

transzformáltja c). 

Az XRD vizsgálatok alapján a 10
-4

 Pa-on és a 0,1 Pa-on, 10 Hz impulzus gyakorisággal 

leválasztott rétegek kivételével, a növesztett rétegek „röntgen amorfak” lettek. Ezzel szemben a 

TEM-es és HRTEM-es vizsgálatok csak a 0,1 Pa-on, 3 Hz impulzusgyakorissággal leválasztott 
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AlN mintában nem találtak kristályos területeket. A TEM-es vizsgálatokkal 10 Pa-on, 3 Hz-es 

impulzusgyakorisággal leválasztott mintában az 5.25a képen látható szerkezetet figyeltem meg, 

ahol az amorf mátrixban lévő apró kristályok láthatók sötétebb kontrasztot adó foltokként. Az 

5.25b képen látható határolt területű diffrakció ugyanarról az 5.25a képen látható területről 

készült és a diffrakción megfigyelhető polikristályos gyűrűk alapján nem h-AlN fázisú nano-

kristályok alkotják a szemcséket, hanem c-AlN fázisúak. A gyűrűk intenzitása az amorf fázistól 

származó diffúz gyűrűhöz viszonyítva nagyon halványak voltak, így a ProcesDiffraction 

program segítségével a diffrakciót logaritmikusan ábrázoltam. A 10 Pa-on növesztett mintákról 

készült határolt területű elektron diffrakciókon a polikristályos gyűrűk viszonylag folytonosak, 

amiből véletlenszerű orientációeloszlásra következtethetünk. A nanokristályok egyenletes 

eloszlásban helyezkednek el a rétegben (5.25a kép). 

A TEM mérésekkel megfigyelt amorf mátrixban lévő c-AlN nanokristályok jelenléte nem áll 

ellentétben a XRD mérésekkel, mivel az ilyen apró szemcsék és azoknak az amorf mátrixhoz 

viszonyított kis mennyisége miatt nem jelennek meg detektálható Bragg-csúcsok az XRD 

spektrumon. 
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5.25. ábra. A 10 Pa-on, 3 Hz-es impulzus gyakorisággal leválasztott rétegek keresztmetszeti 

mintájáról készült TEM felvételek. Az a) képen világos-látóterű TEM kép látható, míg a b) képen 

ugyanerről a területről készített határolt területű diffrakció logaritmikusan megjelenítve. A 

diffrakció polikristályos gyűrűi alapján köbös AlN szemcsék alkotják a sötétebb kontrasztot adó 

foltokat az a) képen. 

Az 5.26 ábrán látható HRTEM felvételek megerősítették, hogy az amorf mátrixban az c-AlN 

nanokristályok véletlenszerű orientációban helyezkednek el. Az 5.26b, c, d nagyított HRTEM 

képeken az egymáshoz közel eső szemcsék és a hozzájuk tartozó FFT-ken látható, hogy a {002} 

síkokhoz tartozó reflexiók véletlenszerű irányokban állnak egymáshoz viszonyítva. A c-AlN 

szemcsék a HRTEM megfigyelések alapján 4-5 nm-esek. 
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a)  

b) c) d)  

e) f) g)  

5.26. ábra. A 10 Pa-ban, 3 Hz-es impulzusgyakorisággal leválasztott réteg keresztmetszeti 

mintájáról készült a) HRTEM felvétele, és a b-d) képeken a jelölt területek kinagyított szemcsék 

rácsa ill. az e-f) képeken a rácsokhoz tartozó FFT látható. 
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5.3.1.3 AlN rétegek felületi morfológiája 

A PLD-vel leválasztott mintáknál a felületi morfológia AFM-es vizsgálatának eredményei az 

5.27-es ábrán láthatók. A leválasztási paraméterek hatására kialakuló fázisok függvényében 

változott a felület morfológiája is. 

A legsimább felületű a 3 Hz impulzusgyakorisággal, 0,1 Pa-on leválasztott minta (5.27b ábra), 

annak köszönhetően, hogy a réteg amorf. Az ugyanilyen nyomás esetén, de 10 Hz-es 

impulzusgyakorisággal leválasztott rétegnél az apróbb kristályos szemcsék miatt valamivel 

durvább a felület (5.27e ábra).  

A 10
-4

 Pa-ban leválasztott rétegek felülete (5.27a, 5.27d képek) lényegesen durvább a 0,1 Pa-on 

leválasztott amorf, vagy nagyrészt amorf fázisú mintáknál, mivel az egyes szemcsék eltérő 

magasságúak. Az AFM képeken detektált „kiemelkedések” átlagos átmérője megfelel a TEM 

felvételeken látható oszlop alakú szemcsék átmérőinek. 

A 10 Pa-on leválasztott minták a TEM-es és HRTEM-es vizsgálatok alapján nagyrészt amorf 

fázisból állnak, ennek ellenére a felületük jóval durvább, mint a 0,1 Pa-on leválasztott mintáké. 

Az 5.27c képen 20-35 nm-es kiemelkedések figyelhetők meg a 10 Pa-on, 3 Hz impulzus 

gyakorisággal leválasztott minta felületén. A keresztmetszeti TEM vizsgálatok alapján ezek a 

kiemelkedések összemérhetők a kristályos szemcsékkel és az azt körülvevő amorf fázisú 

anyaggal, ahogy ez az 5.28. világoslátóterű TEM képen megfigyelhető. 
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a) (3 Hz; 10
-4

 Pa) b) (3 Hz; 0,1 Pa) c) (3 Hz; 10 Pa) 

   

d) (10 Hz; 10
-4

 Pa) e) (10 Hz; 0,1 Pa) f) (10 Hz; 10 Pa) 

5.27. ábra. AFM képek különböző nitrogén nyomáson a 3 Hz-es (a, b, c képek) és 10 Hz-es (d, e, 

f képek) impulzusgyakorisággal leválasztott AlN rétegekről. 

 

5.28. ábra. Keresztmetszeti TEM kép a 3 Hz-es impulzusgyakorisággal, 10 Pa nitrogénnyomáson 

leválasztott mintáról. 

A leválasztott AlN rétegek felületének négyzetes középérték-magassága (Sq) és az átlagos 

számtani magassága (Sa) a nyomásértékek logaritmusának a függvényében az 5.29. ábrán látható. 

Az 5.27. ábrán bemutatott képekkel összhangban, a felületi durvaságot meghatározó paraméterek 

értéke alapján is, a vizsgált paraméter tartományban PLD-vel leválasztott rétegek közül a 
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legsimábbnak tekinthető felületet a teljesen amorf fázisú, 0,1 Pa-on és 3 Hz impulzus 

gyakorisággal leválasztott AlN réteg esetén kapjuk. 

 

5.29. ábra. A leválasztott AlN rétegek felületének négyzetes középérték-magassága - Sq és az 

átlagos számtani közép magassága - Sa a nyomásértékek logaritmusának függvényében. 

5.3.1.4 AlN vékonyrétegek szerkezetének kialakulása 

Az AFM-es, röntgenes (XRD) és a TEM-es vizsgálatok alapján az alkalmazott leválasztási 

körülmények (lézer energiasűrűség 10 J/cm
2
, 800

o
C-os hordozó hőmérséklet) mellett a szinterelt 

AlN céltárgyból lézeres leválasztással csak alacsony nitrogén gáznyomásban (10
-4

 Pa) 

leválasztott AlN réteg lesz kristályos h-AlN fázisú. A 3 Hz-es impulzusgyakorisággal 0,1 Pa 

nyomáson leválasztott réteg már teljesen amorf, míg a 10 Hz-es impulzusgyakorisággal 

leválasztott minta esetén körülbelül 1 Pa nitrogén gáznyomás körül várható, hogy a kialakuló 

réteg teljesen amorf fázisú legyen. A nitrogénnyomás további növelésével 10 Pa-on 4-5 nm-es c-

AlN fázisú szemcsék keletkeznek az amorf mátrixban. 

A nitrogén gáznyomás növelésével a szabad úthossz (az Al atomok ütközés nélkül megtett útja) 

lecsökken. A hordozót elérő Al atomok, Al-N részecskék energiája a gáztérbeli ütközések révén 

lecsökken, így a hordozó felületére érve kevésbé tudnak rendeződni. Másrészt az Al a hordozó 
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felületének elérése előtt a gáztérben reagálhat a N-nel Al-N kötéseket kialakítva. Együttesen ez a 

két hatás azt eredményezi, hogy az Al és N atomok, részecskék a hordozó felületére érve már 

nem képesek rendeződni, így amorf fázis alakul ki, ahogy ez a 0,1 Pa N gáznyomásban 

növesztett minta esetén megfigyelhető, szemben a 10
-4

 Pa-on növesztettel. Hasonló növekedési 

jelenséget figyeltek meg a DC reaktív magnetronos porlasztásnál, ahol a N gáznyomás 

változtatása mellett a céltárgy és a hordozó távolságának függvényében is vizsgálták a kialakuló 

szerkezet fázisát, és az ütközések gyakoriságának megnövelésével kialakult az amorf fázis a 

röntgenes méréseik alapján [
140

]. 

A köbös AlN kialakulását az irodalomban többek között a TiN-re epitaxiálisan növesztett AlN-

nél figyelték meg [
141

], valamint nagy nyomáson (22,9 GPa) a c-AlN lesz a stabil fázis [
142

]. A 10 

Pa-on növesztett rétegben a megjelent c-AlN szemcsék nem lehetnek epitaxiális növekedés 

eredményei, hiszen amorf mátrixban helyezkednek el a c-AlN szemcsék. A hordozó felületén 

kialakuló nyomás szintén messze van attól, hogy a c-AlN fázis kialakulásához megfelelő 

körülmények alakuljanak ki, hiszen a h-AlN-ből c-AlN-be történő fázisátalakulás 16-23 GPa-on 

következik be [
142

]. Al2O3 plazmaporlasztással N2-ben sikeresen állítottak elő c-AlN szemcséket, 

de ebben az esetben azt feltételezik, hogy a c-AlN fázis a plazmában kialakuló Al5O6N fázisból 

alakul át, amit kisebb energiabefektetéssel megtehet, mintha h-AlN fázisba menne át [
143

]. A mi 

növesztési körülményeink mellett, valamint a vizsgálatok alapján, nem volt oxigén detektálható a 

növesztés során. Más anyagok esetén nanoszemcsék gázfázisból történő kialakulását már több 

helyen megfigyelték, amik között metastabil fázisok is kialakulhattak, melyek a hordozóra 

kerülve a hirtelen hűtés során megmaradnak [
144,145 ,146

]. A pulzáló lézeres leválasztásokhoz 

hasonló módszerekkel való leválasztásoknál jól ismert jelenség, hogy a gáztérből a felületre 

kerülő anyag hirtelen hűlésen megy keresztül [
147 , 148

]. Mások által a PLD-hez hasonló 

leválasztással növesztett rétegekben is a megfigyelt c-AlN szemcsék kialakulását azzal 

magyarázták, hogy a hirtelen hűlés során a metastabil c-AlN fázis alakul ki először a 

kristályosodás során, és a kialakult szemcséknek már nem lesz kellő energiája az 

újrakristályosodáshoz [
149,150,151

]. 

A közepes nyomáson amorfizálódás az ütközések miatti energiaveszteségnek, valamint a 

gáztérben kialakult Al-N kötéseknek, míg a nagy nyomáson megjelenő metastabil szemcsék a 

gáztérben kialakuló klasztereknek tulajdoníthatóak.  
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5.3.2 CrN/Si3N4 kétfázisú nano-kompozit szerkezet vizsgálata 

A legkeményebb szuperkemény nano-kompozit vékonyrétegeknél TiN kristályokat növesztenek 

Si3N4 amorf mátrixban. A Ti helyett Cr-ot is szoktak használni. Ezeknél a kompozitoknál a 

maximális keménységet 2,5-3 at.% Si-nál érték el, ill. ott tudtak kristályos CrN fázist még 

kialakítani az amorf mátrixban. A mi célunk az volt, hogy nagyobb Si tartalom mellett is kellően 

nagy keménységű réteget alakítsunk ki szinterelt CrSix tragetből reaktív magnetronos 

porlasztással. Másik fő célkitűzésünk annak megmutatása volt, hogy nagyobb Si-tartalmú 

(Cr,Si)N ötvözetek esetén is végbemehet egy nano-skálájú fázisszétválás, melynek során olyan 

CrN nanokristályok keletkeznek, amiket szintén nanoméretű amorf Si-N határol. 

5.3.2.1 Minta-előállítási, mérési körülmények 

A CrN/Si3N4 kétfázisú rétegeket reaktív magnetronos porlasztással állították elő 

Lengyelországban kereskedelmi, kompozit Cr-Si céltárgyat használva, ahol az egyes 

kísérletekben a szilícium aránya rendre 10, 20, 30, 35 valamint 40 atom % volt. Az 50 mm 

átmérőjű és 6 mm vastag céltárgyakat homogénen összekevert króm (<5 µm) és szilícium (<45 

µm) porból állították elő magas hőmérsékletű nyomással az Atlantic Equipment Engineers-nél 

[
152
]. A szinterelés argonban, 1600

o
C-on, 25MPa nyomáson, grafit tömbben történt. A porlasztás 

alatt a vákuumot egy TEPRO gyártmányú NP-501 A típusú berendezés biztosította, ami MKS 

tömegárammérőkkel is föl volt szerelve, így lehetséges volt a nitrogén és az argon atmoszféra 

szabályozása. A háttérnyomás <5x10
-3

 Pa volt, ami iparban elérhető „olcsón megvalósítható” 

vákuum, nem UHV rendszer. A porlasztás alatt az argon és nitrogén gázok beengedése után a 

teljes nyomás 0,6 Pa, az argon és nitrogéngázok aránya 1:3 volt. A hordozó és a céltárgy 

távolsága 8 cm volt. A hordozó hőmérsékletét egy szinterelt szilícium-karbid kerámia 

kemencével szabályozták. A katódáramot 0,7 A körül tartották, míg a kibocsájtott teljesítmény 

0,6 kW körül volt. Az 1 µm vastag rétegek előállításához 40 perc körüli növesztés volt szükséges. 

A rétegeket szobahőmérsékleten és 600
o
C-on növesztették szilícium hordozóra. 

A rétegek Vickers-keménységét egy általános Vickers-keménységmérővel fölszerelt Micro-

Combi-Testerrel határozták meg. A maximális benyomás terhelése 20 mN volt. A terhelés 

mértéke 20 mN/perc, a terhelési idő 5 s volt. Minden egyes minta esetén 10 mérés alapján 

határozták meg a keménységet. 
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Az energia szűrt képeket GATAN GIF Tridiem típusú elektronenergia veszteségi 

spektrométerrel fölszerelt JEOL 3010-es 300 keV-os HRTEM/EFTEM-mel készítettem, 

amelynek pontfölbontása 0,17 nm és elemtérképet kb. 2 nm felbontással tud készíteni. A 

nagyfölbontású transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz és az EFTEM 

térképezéshez a 35 at.% Si-ot tartalmazó mintát ionsugaras keresztvékonyítással vékonyítottuk el. 

Az elvékonyított mintát kisenergiás ionsugárral tovább vékonyítottam, ill. tisztítottam meg a 

vékonyítás során keletkezett amorf műterméktől egy Gentle Mill kisenergiás ionsugaras 

vékonyítóval 200 eV energián. 

5.3.2.2 A kialakult CrN/Si3N4 rétegek szerkezete a Si arányának és a hordozó 

hőmérsékletének függvényében 

A 600
o
C-on 10, 20 és 30 at. % Si-ot tartalmazó céltárgyak esetén a növesztett rétegek teljesen 

kristályosak. A növekedésük során oszlopos kristályszerkezet alakul ki. A hordozó fölött kisebb 

szemcsékkel indul meg a növekedés, amik a hordozótól távolodva kiszélesednek, míg be nem áll 

egy állandó méret. Itt feltételezhetően versengő növekedés alakul ki, ami a növekedési Zóna 

modellel magyarázható [
153

]. A hordozó hőmérsékletének és a CrN olvadáspontjának (1770
o
C 

[
154
]) aránya több mint 0,4, ami összhangban van a zóna modell T-Zóna tartományával, ahol a 

versengő növekedés hatására V alakú szemcsék alakulnak ki. Az oszlopos szemcsék szélessége a 

Si mennyiségének növelésével csökken, 10 at.% Si esetén 40 nm körüli, 20 at.%-nál 35 nm 

körüli, 30 at.%-nál 25nm, ez a szemcsehatárokra kiváló szilícium tartalmú második fázis 

szemcsehatár mozgásokat gátló hatásának következménye.  

Szobahőmérsékleten 10-30 at.% Si-ot tartalmazó céltárgy porlasztása esetén a hordózóhoz közel 

egy amorf réteg alakul ki, ami a hordozó felületétől távolodva (azaz a réteg felületéhez 

közeledve) nanokristályos szerkezetbe megy át. A céltárgy szilícium koncentrációjának 

növelésével a hordozó felületén kialakuló amorf réteg vastagsága növekedett, míg a 

nanokristályos réteg vastagsága csökkent. A 35 at.%-ban Si-ot tartalmazó céltárgy porlasztásából 

kialakított réteg már túlnyomórészt amorf fázisú, azonban a felülethez közel még találhatók 

voltak benne nanokristályok. A szobahőmérsékleten 40 at.%-ban szilíciumot tartalmazó céltárgy 

esetén a növesztett réteg már teljes egészében amorf fázisú. 
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A 600
o
C-on növesztett réteg, 35 at.%-os Si céltárgy esetén, a réteg egészében amorf és kristályos 

fázis keveréke alakul ki 10 nm körüli szemcsékkel. Az ugyanilyen hőmérsékleten 40 at.% 

szilíciumot tartalmazó céltárgy esetén teljesen amorf réteg alakul ki. 

5.3.2.3 A nano-szerkezetű CrN/Si3N4 réteg vizsgálata 

A 600
o
C-on porlasztott 35 at.% szilíciumot tartalmazó céltárgyból növesztett réteg esetén a 

lengyelországi TEM-es vizsgálatok apró szemcsés nanokristályos szerkezetet figyeltek meg a 

réteg teljes vastagságában, a hordozótól a réteg felületéig. A lengyelországi FIB-bel 

elvékonyított minták azonban túl vastagok voltak (60-100 nm) ahhoz, hogy a nanokristályokat 

elkülönülten vizsgálni lehessen, mivel a szemcsék átlapoltak egymás fölött. A megfelelő 

vizsgálhatósághoz 2-3-szor vékonyabb mintára volt szükség. Magyarországon ionsugaras 

keresztirányú vékonyítással sikerült olyan mintát előállítanom, és kisenergiás, ionsugaras 

vékonyítással olyan területeket kialakítanom, ahol 5-20 nm volt a minta vastagsága és ezzel 

lehetővé vált a szerkezet jobb megértése. 

Az 5.30a ábrán látható a 600
o
C-on porlasztott 35 at.% szilíciumot tartalmazó céltárgyból 

növesztett réteg keresztmetszeti HRTEM képe. A képen jól megfigyelhető, hogy az 5-8 nm 

körüli átmérőjű nanokristályok egy amorf mátrixban foglalnak helyet. A kristályos szemcsék 

0,5-2 nm távolságra helyezkednek el egymástól. Az 5.30b ábrán látható az 5.30a HRTEM 

felvétel Fast Fourier-transzformáltja (FFT), amely bizonyítja, hogy a szemcsék véletlenszerű 

orientációban helyezkednek el, és a rácstávolságaik jól megegyeznek a CrN köbös fázis 

rácstávolságával. Ugyanerről a területről készült Cr és Si összevont elemtérképe látható az 5.30c 

ábrán, színek szerint elkülönítve a két elemet. A HRTEM felvételt (5.30a ábra) összevetve az 

összevont elemtérképpel (5.30c kép) azt láthatjuk, hogy a szilícium mennyisége az amorf 

területeken lényegesen nagyobb, mint a kristályos részeken, így az amorf fázist feltehetőleg 

Si3N4 közeli összetétel alkotja, míg a kristályosat CrN fázis. A Si „lukacsos” eloszlását az 5.31a 

elemtérképen külön megfigyelhetjük. A Cr elemtérképéről az 5.31b ábrán már nem lehet 

egyértelműen megalapítani, hogy foltokban helyezkedne el, mivel az elemtérkép térbeli 

felbontása > 2 nm.
g
 

                                                           
g
 A pontfeloldás csak a rugalmas elektronokkal készült képekre igaz. A nagyságrendekkel kisebb intenzitású 

rugalmatlan elektronokkal csak nagyságrenddel rosszabb felbontású (>2 nm) elemtérkép készíthető. 
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5.30. ábra. A 600
o
C-on a 35 at.% Si-ot tartalmazó céltárgy porlasztásával növesztett rétegről 

készített a) HRTEM kép, amin megfigyelhető, hogy a réteg 5-8 nm-es nanokristályokból áll, amik 

0,5-2nm távolságra helyezkednek el egymástól egy amorf mátrixba ágyazva. A b) ábrán az a) kép 

FFT-je látható, az FFT alapján a nanokristályok véletlenszerű orientációban helyezkednek el, és 

a rácstávolságuk alapján CrN-ból állnak. A c) képen az a) képen látható területről készített Cr és 

Si összevont EFTEM elem-térképe látható. 
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5.31. ábra. Az 5.30 a) képen látható HRTEM kép területéről készített EFTEM elemtérképek az a) 

képen külön a Si elemtérképe, míg a b) képen külön a Cr elemtér-képe látható (a fenti összevont 

képpel szemben). 

5.3.2.4 CrN/Si3N4 rétegek keménységének meghatározása 

A szobahőmérsékleten 20 és 30 at.% Si-ot tartalmazó céltárgyak porlasztásával előállított minták 

keménysége 20 GPa körül volt, míg a Si koncentráció növelésével a keménység lecsökkent 17 

GPa-ra és 10 GPa-ra (5.32. ábra). 

A 600
o
C-on a 20 és 30 at.% Si-ot tartalmazó céltárgyak porlasztásával növesztett rétegeknek 

jelentősen nőtt a keménysége a szobahőmérsékleten növesztett rétegekhez képest, 30 GPa-ra és 

34 GPa-ra. Egyes méréseknél közel 40 GPa volt a keménység, ami megközelítette a 

szuperkemény anyagok keménység követelményét (40 GPa). A 35 at.% Si-ot tartalmazó céltárgy 

esetén is jelentősnek mondható a keménység növekedés a magasabb hőmérsékleten növesztett 

minta esetén, míg a 40 at.% Si-ot tartalmazó céltárgyból növesztett minta esetén már nem volt 

lényeges különbség a két réteg keménységében. 

A 600
o
C-on növesztett rétegek keménysége a szemcseméretek (a szemcsék legkisebb 

átmérőjének átlagát véve) -1/2 hatványának függvényében az 5.33 ábrán láthatók. A 600
o
C-on 

növesztett rétegek keménység növekedése nem értelmezhető tökéletesen a Hall-Patch-szabály, 
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illetve az inverz Hall-Patch-szabállyal, annak köszönhetően, hogy a rendszerünk többfázisú, 

valamint a rétegünk oszlopos, így a szemcsék nem gömb alakúak. 

 

5.32. ábra. A szobahőmérsékleten és 600
o
C-on növesztett CrN/Si3N4 ötvözetek keménysége a 

porlasztott céltárgy Si koncentrációjának függvényében. 

 

5.33. ábra. A 600
o
C-on növesztett CrN/Si3N4 ötvözetek keménysége a szemcseméretek (a 

szemcsék legkisebb átmérőjének átlagát véve) -1/2 hatványának függvényében. A Hall-Petch-

szabály ilyen ábrázolás esetén lineáris változást jósolna az első három pontra. 
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5.3.2.5 CrN/Si3N4 szerkezet kialakulása 

A 600
o
C-os hordozóra, 10-30 at.% Si-ot tartalmazó céltárgyak porlasztásával leválasztott rétegek 

esetén oszlopos, kristályos nanoszerkezet alakult ki. Az oszlopos kristályok átmérője a CrSix 

targetek szilícium koncentrációjának növelésével csökkent, amivel párhuzamosan a réteg 

keménysége nőtt, a szemcsefinomodás hatásának köszönhetően. Az oszlopos kristályos szerkezet 

kialakulása a Zóna-modellben a T-zóna tartománynak megfelelően megy végbe. A hordozóhoz 

közel egy apró kristályos rész található, ami egy rövid versengő szakasz után oszlopos 

növekedésbe megy át. Ezeket a szemcséket az a szemcsehatárokra kiváló, a kristályos fázisban 

nem, vagy csak részbe, oldódó szennyezők és a szilícium stabilizálja, így a határra kiváló anyag 

a szemcse szerkezet finomodásához vezet [
155,156

]. 

A 600
o
C hőmérsékletű hordozóra történő 35 at.% Si-ot tartalmazó céltárgy porlasztása esetén 

sikeresen kialakítható volt egy kristályos-amorf nanokompozit. Az így előállított kompozit 

keménysége azonban elmaradt a pár nanométer átmérőjű oszlopos szerkezetű rétegek 

keménységétől, amelyek alacsonyabb Si-ot tartalmazó céltárgyak porlasztásával készültek. A 

hasonló szerkezetű TiN/Si3N4 keménybevonatoknál nagyon lényeges a maximális keménység 

eléréséhez, hogy csak kis mennyiségű (vékony) amorf fázisú anyag legyen a nanokristályok 

közötti mátrixban [
71

]. A 35 at.% szilíciumot tartalmazó céltárgy porlasztásával előállított 

nanokompozitban a HRTEM-es megfigyeléseim alapján az amorf rétegek vastagsága 0,5-2 nm 

körüli, ami lényegesen nagyobb a TiN/Si3N4 kompozit rétegeknél keménység szempontjából 

optimálisnak feltételezett, pár atomi réteg vastagságú amorf fázis vastagságánál [
71

]. 

A HRTEM által meghatározott szerkezet alapján, durva közelítéssel modellezhetjük az egyes 

fázisok térfogat arányát. A fázisok térfogat arányából pedig atomi összetételt számolhatunk, így 

ezt az összetételt összehasonlíthatjuk a céltárgy összetételével, ezzel ellenőrizve, ill. megerősítve 

a mérés eredményét, valamint azt a feltételezésemet, hogy a teljes térfogat a vizsgálttal azonos 

szerkezetű. A HRTEM vizsgálatok alapján az amorf mátrixba ágyazott kristályos szerkezetet 

durva közelítéssel modellezhetjük 5-8 nm átmérőjű CrN globuláris kristályokkal, amiket 0,25-1 

nm vastag amorf Si3N4 vesz körül. A céltárgyak összetételét atom %-ban adtuk meg, így 

figyelembe véve a CrN (5,9 g/cm
3
 [

157
]) és a Si3N4 (kristályos 3,2 g/cm

3
) sűrűségét 

kiszámolhatjuk, hogy egy adott CrN kristály mérethez és az azt körülvevő amorf Si3N4-hez 

milyen arányban lesz a modell rétegünkben a Cr a Si-hoz viszonyítva. A modell alapján számolt 
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Cr/Si arány az 5.34a diagramon látható. A modell és a kísérletek eredményei jó összhangban 

vannak a várt összetétellel. Egy másik modellnél a kristályos gömböket egy lapcentrált köbös 

rácsba rendezetten képzeltem el, ezzel próbálva a köztes helyeket jobban modellezni. Ekkor 2 

kristályos gömb és az azt elválasztó 2 amorf vastagságnyi (ld. az előzőekben 0,5-2 nm-nek 

becsült távolságot) lapátmérőjű kocka térfogatával osztottam el a 4 kristályos gömb térfogatát, a 

kristályos térfogat arány kiszámolásához. A térfogatszázalékot az előző modellhez hasonlóan 

átszámoltam atomszázalékra. Ezzel a modellel számolt Cr/Si arány az 5.34b diagramon látható. 

Az előző modellhez képest kevésbé egyezik az összetétel a várt összetétellel, aminek az oka az 

lehet, hogy a számolásoknál kristályos Si3N4 sűrűséggel számoltam, továbbá az eltérésnek fizikai 

okai is lehetnek, úgymint a Si esetleg valamilyen mennyiségben a CrN rácsába is beépülhet, egy 

másik ilyen ok lehet, hogy a Cr és a Si nem egyformán kötődik meg a porlasztás során a 

növesztett réteg felszínén. 

A CrSix ötvözeteknél EFTEM/HRTEM-mel első ízben sikerült megmutatnom, hogy hasonlóan 

más kemény bevonatokhoz, ezeknél a rétegeknél is kialakulhat egy nano-skálájú kristályos-

amorf fázisszeparáció, ahol a kristályos fázist a CrN fázist alkotja, míg az amorf feltehetően 

Si3N4 fázisból áll összhangban a vizsgálatok és a modellezések eredményével. 
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a b  

5.34. ábra. Az a) diagramon pirossal a kristályos gömböt körülvevő amorf réteg modell alapján 

számolt Cr atom százaléka a Si réteghez képest a modell rétegben a különböző kristály átmérők 

és amorf réteg vastagságának függvényében, valamint a céltárgy összetétele alapján a zölddel a 

várt összetétel látható. A b) diagramon pirossal fcc rácsba rendezett kristályokat körülvevő 

amorf modell alapján számolt Cr atom százaléka a Si réteghez képest a modell rétegben a 

különböző kristály átmérők és amorf réteg vastagságának függvényében, valamint a céltárgy 

összetétele alapján a zölddel a várt összetétel látható. A céltárgy összetétele hibahatáron belül 

egyezik mindkét modell és a HRTEM által meghatározott szerkezet alapján számolt 

összetételekkel (a számolt és a várt összetételek metszetét a kék vonallak jelzik).  
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6. Összefoglaló 

A dolgozatban egy- és többkomponensű, valamint 2-, és 3-dimenziós anyagok nagy részben 

transzmissziós elektronmikroszkópra épülő szerkezetvizsgálatát mutattam be. A TEM-es 

eredmények egyéb szerkezetvizsgálati módszerekkel egészültek ki az eredmények megerősítése, 

valamint azok kiegészítése érdekében. Az eltérő körülmények mellett előállított rétegek 

kialakulását a szerkezetük alapján értelmeztem. 

Ni porlasztásos növesztését tanulmányoztam zafír egykristály {0001} síkján különböző 

hőmérséklet, fluxus és a hordozó előfeszítése mellett. A vizsgált tartományban epitaxiális 

növekedést tapasztaltam. A várakozásoknak megfelelően a Ni {111} síkja párhuzamosan nőtt a 

hordozó felületével. Két, eltérő orientáció is jelen volt az ikresedésen felül. A zafír (10-10) 

síkjával a nikkel rétegben a (-110) („A” orientáció) és a (-211) („B” orientáció) síkok is 

párhuzamosak lehettek. A növesztési paraméterek változtatásával sikerült a kétféle orientációjú 

kristályok arányát módosítani, illetve elérni, hogy egyszerre csak az egyik legyen jelen, és a 

jelenséget értelmezni. Feltételezésem szerint a csíraképződésnél (illetve a koaleszcenciát 

megelőző kristálynövekedésnél) az „A” típusú orientáció energetikailag kedvezőbb a jobb 

adhézió miatt, mint a „B” típusú orientáció. A „B” típusú orientáció vastagabb mintánál 

(nagyobb szemcséknél) már előnyösebb lehet, a jobb illeszkedésnek köszönhetően. A kezdeti 

magképződés sűrűségét szabályozó paraméterekkel lehetőségünk van a kívánt („A” vagy „B”) 

orientációs viszony kialakítására a nikkel és a {0001} zafír hordozó között. 

A Ni {111} rétegekre szenet választottam le CVD-vel. A nikkel {111} fölött egy összefüggő, 

egyrétegű grafén réteg alakult ki, ami fölött turbosztratikus szén / grafit lemezkék keletkeztek. 

Az összefüggő grafén dominánsan epitaxiálisan illeszkedik a nikkel {111} hordozóra az STM és 

TEM analízisek alapján. A vékonyabb, apróbb lemezkék kialakulása megakadályozható volt a 

hidrogéngáz koncentráció növelésével. 

Többkomponensű anyagcsaládként a nitrideket vizsgáltam. A nitrogén gáznyomás függvényében 

PLD-vel előállított vékonyréteg AlN szerkezeteket vizsgáltam és három, szerkezetileg eltérő 

AlN-et figyeltem meg a TEM-es vizsgálataim segítségével. A gáznyomás növelésére 

bekövetkező amorf szerkezet kialakulását a gáztérben bekövetkező Al-N kötések létrejöttével, 

valamint a gáztérben az ütközések hatására bekövetkező energiavesztéssel magyaráztam. 

HRTEM-mel és EELS térképezéssel kétfázisú (Cr,Si)N ötvözetekben sikerült elsőként 

kimutatnom a CrN kristályos és a Si-N amorf fázisok szeparációját.  
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7. Summary 

In this dissertation, I presented the structure analysis of two-, and three-dimensional, one-, and 

multi-component materials mainly relying on transmission electron microscopy. The results 

provided by the TEM structure studies were complemented by other structural investigation 

methods to confirm and to complement the results. The interpretation of the structure formation 

in the thin layers was based on their observed structures that developed under different 

preparation conditions. 

I studied the growth of Ni single crystal films prepared by sputtering Ni on the {0001} basal 

plane of sapphire at different temperatures, flux and substrate bias. In the full parameter range 

epitaxial growth was observed. The {111} planes of Ni fcc single crystal grow parallel to the 

substrate surface. Surprisingly, two alternative planes of Ni were parallel to the sapphire {10–10} 

planes in different domains, either the nickel {110} planes (“A” orientation) or its {211} planes 

(“B” orientation). In all cases twinned areas appeared in both domains. Changing the growth 

parameters, it was possible to vary the ratio of the two orientations and to reach that only one 

orientation remained in a given sample. It is assumed that in the nucleation period the “A” type 

orientation is energetically more favorable due to better adhesion than the “B” type orientation. 

However, when the nucleus size is higher or the layer is thicker the “B” type orientation can 

become more favorable. By controlling the nucleus density, it is possible to control the relative 

orientation between the nickel and {0001} sapphire substrate. 

Graphene was grown on Ni {111} thin film substrate by CVD. Formation of coherently grown 

epitaxial single layer graphene was observed on the Ni {111}. On top of the single layer 

graphene additional graphene and/or graphite flakes also appeared. The continuous graphene 

dominantly grows epitaxially on the Ni {111}, proven through STM and TEM measurements. 

The formation of thinner and smaller flakes can be avoided by changing the gas mixture. 

Multicomponent nitrides were also investigated. AlN thin layers grown by PLD at different 

nitrogen pressures were investigated by TEM. Three structurally different AlN variants were 

observed: amorphous, amorphous with nanocrystals and crystalline. The amortization due to the 

increase of the nitrogen gas pressure can be explained by the formation of Al-N bonds in the gas 

environment, and the energy loss caused by the impact in the gas. It was shown for the first time 

experimentally with HRTEM and EFTEM that in co-sputtered (Cr, Si)N a nanocomposite is 

formed where CrN nanocrystalls  are surrounded by a thin amorphous Si-N layer.  
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9.3. Tézisek 

1. a) Megmutattam, hogy <0001> orientációjú zafír hordozóra porlasztott Ni réteg esetén a 

nikkel {111} síkjai párhuzamosan nőnek a zafír {0001} síkjaival, ezen belül azonban két 

orientáció is kialakulhat a növesztett nikkel rétegben, amelyek 30
o
-ot (szimmetria-ekvivalensen 

megfogalmazva 90°-ot) zárnak be egymással. A zafír {30-30} síkjával a nikkel rétegben a {220} 

(„A” orientáció) vagy a {211} („B” orientáció) síkok nőttek párhuzamosan.  

b) Értelmezésem szerint a csíraképződésnél és vékonyabb réteg esetén az „A” típusú 

orientáció energetikailag kedvezőbb a kisebb határfelületi energia miatt, mint a „B” típusú 

orientáció. Az „A” orientációnál -9,29% a nikkel és a zafír rácstávolságok közötti különbség, 

míg a „B” típusú orientációnál +4,68% a rácstávolságok közötti különbség, ami azt eredményezi, 

hogy a „B” orientációnak kisebb rugalmas energiát kell tárolnia, így nagyobb kristályoknál vagy 

vastagabb réteg esetén már ez az orientáció lesz a kedvezőbb. Ezen értelmezéssel összhangban 

kísérleteim megmutatták, hogy a magképződés sűrűségét, az újrakristályosodást, valamint a 

későbbi koaleszenciát befolyásoló növesztési paraméterekkel lehetséges szabályozni a kialakuló 

orientáció típusát és elő tudtam állítani csak egyetlen orientációt (és ennek iker orientációját) 

tartalmazó réteget [S1]. 

2. a) Megmutattam, hogy a zafír {0001} síkjára porlasztással növesztett Ni réteg {111} 

felületén kialakuló morfológiát a vékonyrétegben található eltérő orientációs kapcsolattal 

rendelkező szemcsék okozzák, és a rétegben mindössze kétféle határ van jelen: a 30°-kal 

elfordult „A” és „B” orientációs domének közti nagyenergiás határ és ikerhatár. Az ilyen rétegek 

felületén megfigyelt 5-40 nm mély árokszerű mélyedések mindig két eltérő orientációs 

kapcsolattal rendelkező szemcse határán alakulnak ki. 

b) Az egyes növesztési paraméterek mellett (750
o
C-os hordozó hőmérséklet, 5,7 Å/s 

növesztési sebesség) az egységes orientációjú felületen létrejött 50-70 nm mély bemélyedéseket 

a hordozó közelében kialakuló, de a rétegnövekedés során felülnőtt, a réteg szabad felületén 

megtalálható orientációtól eltérő orientációjú, 100-300 nm laterális kiterjedésű szemcsék 

okozzák. A ritkában elhelyezkedő „B” orientációjú 100-200 nm-es kristályokat körülveszik az 

„A” orientáltságú kristályok. A szennyezők a növekedés során a szemcsék széleire, 

szemcsehatárokra „söprődnek”, ahol visszafogják a csepp alakú „B” orientáltságú szemcsék 

növekedését. A megfigyelt 50-70 nm mély bemélyedések az oldalirányú benövés idő szükséglete 
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miatt alakultak ki, mivel a szennyezőkkel jobban borított területről a Ni atomok kisebb 

valószínűséggel épülnek be a rácsba, ezáltal nagyobb valószínűséggel vándorolnak el tisztább 

területekre [S1]. 

3. a) Megmutattam, hogy nikkel hordozó {111} felületén (a korábbi irodalmi adatokkal 

ellentétben) 900
o
C fölötti hőmérsékleten is lehet dominánsan epitaxiálisan illeszkedő grafént 

növeszteni kémiai gőzfázisú leválasztással (CVD-vel) (növesztés során argon 1 l/perc, hidrogén 

3,7 l/perc és metán 0,1 l/perc gázok keverékét használtam, a leválasztási szakasz 5 percig tartott).  

b) A grafén fölött grafit lemezkék alakulhatnak ki a leválasztás és a leválasztás utáni hűtés 

során, ha a nikkelből kioldódó szén koncentrációja a felületen kellően megnő. A szén 

koncentráció szabályozható a hűtés és a leválasztás során használt hidrogénnel (1,5 l/perc argon 

és 0,5 l/perc hidrogén gáz keverékben, a hűtés sebesség 16
o
C/perc), mely megakadályozza az 

amorf szén kialakulását vagy megmaradását a grafén felületén.  

c) A nikkelben található nagy energiás szemcsehatároknál és az inkoherens ikerhatárok nagy 

energiás szakaszainál a szén nagyobb koncentrációban kerülhet a nikkel ill. a grafén felületére, 

így vastagabb (több nanométeres) lemezkék is kialakulhatnak. A nagyobb hibahelyektől mentes 

<111> orientációjú Ni felületén, valamint szabályos inkoherens ikerhatárok fölött megfelelő 

leválasztási paraméterek használatával (a nagy energiás szemcsehatárok fölött kialakuló 

lemezkék méretéhez képest) apróbb lemezkék kialakulása elkerülhető [S2].  

4. Megmutattam, hogy AlN céltárgyból pulzáló lézeres leválasztással, a nitrogén 

gáznyomás szisztematikus változtatásával (10
-4

 Pa, 0,1 Pa, 10 Pa) három, eltérő fázisú 

vékonyréteg alakítható ki Si {100} felületén (3 Hz-es impulzus gyakorisággal). Alacsony 

nyomású (10
-4

 Pa) nitrogénben polikristályos, hexagonális AlN rétegek növekedtek c-tengellyel 

merőlegesen a hordozó felületére. 0,1 Pa nyomású nitrogén gázban amorf AlN réteg alakulhat ki. 

10 Pa nyomású nitrogén gázban a szintén amorf AlN rétegben apró, 4-5 nm-es köbös AlN 

nanoszemcsék jelentek meg. A közepes nyomáson az amorfizálódás az ütközések miatti 

energiaveszteségnek, valamint a gáztérben pár atomos klaszterek formálódásának, míg a nagy 

nyomáson a köbös, metastabil szemcsék megjelenése a gáztérben kialakuló klasztereknek 

tulajdonítható [S3, S4]. 

5. Megmutattam, hogy a szinterelt 65% Cr-ból és 35% Si-ból álló (azaz a szuperkemény 

anyagoktól drasztikusan eltérő összetételű) céltárgy nitrogénben, 600
o
C hőmérsékletű hordozóra 

történő porlasztásával is növeszthetők olyan rétegek, melyekben a fázisszétválás nanoszerkezetű, 
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kétfázisú nanokompozit rendszert alakít ki. Erre a rendszerre elsőként mutattam meg kísérletileg, 

hogy a porlasztott rétegben az 5-8 nm átmérőjű CrN kristályokat egy 0,5-2 nm vastag amorf, Si-

ban dús, feltehetően Si-nitrid mátrix választja el egymástól [S5].  
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