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1. Bevezetés, előzmények 

 A nanotudomány és nanotechnológia egészen modern fogalmak, annak ellenére, hogy 
nanoszerkezetű anyagokat évszázadok, sőt évezredek óta használnak. Például, középkori 
katedrálisok üvegablakainál a színeket nanoméretűvé őrölt fém adalékokkal hozták létre. A 
modern nanotechnológia kezdetének Richard P. Feynman 1959. december 26.-án az Amerikai 
Fizikai Társaságnak a California Institute of Technology egyik termében tartott éves 
konferenciáján elhangzott előadását tekintik. Ennek címe: „There’s Plenty of Room at the 
Bottom” azóta szállóigévé vált. Ebben az előadásban tette fel a híres kérdését, hogy „miért 
nem tudjuk az Encyclopaedia Britannica 24 kötetét egy (gombos)tű fejére felírni?” 
Megoldásként, az alulról való, atomonkénti építkezést javasolta. Ennek lehetséges 
eszközeként a párologtatást nevezte meg, aminek külön alfejezetet szánt: „Miniaturization by 
Evaporation”. A több mint ötven évvel ezelőtti gondolatai mára testet öltenek, és megvalósul 
az általa megjósolt tárolható adatsűrűség. A jelen értekezés vékonyrétegei és nanoszerkezetei 
is vákuumpárologtatással készültek.  

 A nanoszerkezetek előállítása és alakítása az egyik leglényegesebb része a 
nanotechnológiának. Az elvárt fizikai tulajdonságok és alkalmazási lehetőségek csak úgy 
válhatnak elérhetővé, ha képesek vagyunk a megfelelő kémiai összetétellel, a kívánt méretben 
és morfológiával, valamint az ideális kristályszerkezetben létrehozni az objektumokat. A 
nanoanyagok tulajdonságai lényegesen eltérhetnek a szokásos anyagi jellemzőktől, ami a 
fellépő méreteffektusok és a megnövekedett felület következménye.  

 Az elmúlt több mint negyven évben a szilícium alapú félvezető technológia volt a 
domináns a világ félvezető iparában. A tranzisztorok méretének csökkenésével, egyre több 
fért el belőlük azonos területű áramkörön. Az egy chipen található tranzisztorok száma jó 
közelítéssel 18 hónaponként megduplázódott a jól ismert, Moore-törvénynek nevezett 
összefüggés szerint. Jelenleg úgy tűnik, hogy közeledik az a határ, ahol a gyártási eljárások 
elérnek egy nehezen átléphető korlátot. Rendkívül széles körben keresik az eljövendő 
nehézségekből a kiutat, egyrészt a meglevő technológia határainak kiterjesztésével, másrészt 
új anyagokkal és elrendezésekkel. 

 Az értekezésben vizsgált anyagokat és jelenségeket a jövőbeli, méretcsökkentett 
integrált áramköri igények motiválják, és foglalják egységes keretbe. A szilicidek a jelen 
munka legfontosabb modellanyagai, amelyek meghatározásuk szerint olyan vegyületek, 
amelyek fém és szilícium atomokból állnak. Az első szilicideket a 20. század elején Moissan 
készítette. A későbbi kutatások tömbi anyagokon a kristályszerkezetük meghatározására, 
fizikai tulajdonságaik megértésére irányultak. A szilicid vékonyrétegek kutatása akkor kapott 
lendületet, amikor felmerült a gyakorlati felhasználás lehetősége. Ezt az integrált áramköri 
technológia fejlődése hozta meg, ahol Schottky gátként, ohmos kontaktusként, alacsony 
ellenállású kapuként jutottak szerephez.  

 A szilicid vékonyrétegek általában szilárdfázisú reakciókkal jönnek létre, amelyek 
leírására a tömbi anyagra vonatkozó ismeretek nem elégségesek. Kizárólagosan 
termodinamikai alapon az egyensúlyi fázisdiagramokból nem lehet következtetéseket levonni, 
mert a szilicid vékonyrétegek képződése során nem egyensúlyi események zajlanak, és a 
részecske mozgások miatt a diffúziónak, azaz a kinetikának kihagyhatatlan szerepe van. Ezen 
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kívül, megkerülhetetlenek a vékonyrétegek minden tulajdonságát befolyásoló 
méreteffektusok.  

 A többi vizsgálatba bevont anyag és jelenség is szorosan kapcsolódik a szilícium alapú 
technológia által támasztott igényekhez. Fizikai megvalósításuk a vákuumpárologtatás és a 
méretfüggő jelenségek által azonos alapra helyezi a munka egyes részeit. 

 A hivatalos definíció szerint a 100 nm-nél vékonyabb rétegek kétdimenziós 
nanoszerkezeteknek minősülnek. Az értekezés címében összefoglalóan, ebben a kiterjesztett 
értelemben használjuk a nanoszerkezetek kifejezést. Az értekezés szövegében az 
egyértelműség követelménye miatt; vékonyréteg alatt összefüggő réteget értünk, 
nanoszerkezetek alatt pedig nanoméretű, különböző alakú, különálló objektumokat.  

 Jelen értekezés a kandidátusi fokozat elnyerése utáni saját kutatásokból mutat be 
eredményeket ezen a félvezető elektronika által motivált területen, elindulva a szokványos 
vékonyrétegtől, és eljutva a fémes-, illetve félvezető nanoszerkezetekig.  

 

2. Célkitűzések, kutatási feladatok 

 Az értekezésben bemutatott kutatás célja: vákuumpárologtatással, mint hagyományos 
vékonyréteg technológiai módszerrel és méretfüggő fizikai jelenségek felhasználásával, 
(szilárdfázisú reakciók és önszerveződési jelenségek) fémes és félvezető nanoszerkezetek (pl. 
vékonyrétegek, nanoméretű szigetek és huzalok) előállítása, és tulajdonságainak vizsgálata. 
Ez a kutatás a kísérleti fizikai anyagtudomány tárgykörébe tartozik. Kérdésfeltevései és 
megoldásai a szilárdtest-fizikához, míg motivációi az elektronikus anyagok technológiájához 
állnak közel. A kutatás során a fizikai törvényeket és összefüggéseket mintegy 
szerszámokként használjuk, hogy segítségükkel előállíthatókká váljanak a kívánt tulajdonságú 
objektumok.  

 A kutatási feladatok a következők: Különböző fém-szilicidek szilárdfázisú 
vékonyréteg reakcióinak leírása és tervezhetővé tétele. Szilicid és egyéb szilícium 
technológiához kapcsolódó, önszerveződéssel kialakult nanoszerkezetek előállítása és 
megjelenési feltételeinek megállapítása. Ezen belül: 

 Gadolínium-szilicid vékonyrétegek hordozó orientáció- és vastagságfüggő 
fázisviszonyainak tisztázása, a kialakulási mód megállapítása.  

 Erbium-szilicid nanoszerkezetek létrehozása, és megjelenési formáinak változtatása.  

 Különböző vas-szilicid vékonyrétegek és nanoszerkezetek kialakítása, méret- és fázis 
viszonyaik tervezhetővé tétele.  

 Réz fémezés és ritkaföldfém alapú kontaktusanyagok kölcsönhatásainak felderítése.  

 Eltemetett, egykristályos germánium nanorészecskék kialakulási viszonyainak 
meghatározása.  

 Epitaxiális kobalt-szilicid rétegek kialakítási technológiájának kidolgozása újszerű 
alkalmazások céljára.  

 Különleges arany nanoobjektumok kialakítása, méretfüggő elektronszerkezetük első 
megméréséhez és katalízis vizsgálatokhoz. 

dc_1401_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



4 
 

3. Kísérleti módszerek 

 Mivel a jelen kutatás nagyrészt preparatív jellegű munkára alapozódik, ezért a 
mintakészítési módszer és in-situ minősítési eljárása kerül itt részletesebben ismertetésre.  

 Vékonyrétegek leválasztása leggyakrabban gőzfázisból történik. A gőzfázisú 
leválasztási módszerek két alapvető csoportba oszthatók. Azokat a módszereket, ahol kémiai 
reakció vagy termikus disszociáció történik a folyamat során; kémiai leválasztási eljárásoknak 
nevezzük (CVD, azaz Chemical Vapour Deposition). Amennyiben csak fizikai folyamatok 
zajlanak a leválasztás során, akkor fizikai rétegleválasztási eljárással állunk szemben (PVD, 
azaz Physical Vapour Deposition). A fizikai gőzfázisú leválasztásnál a szilárd anyagot 
valamilyen energiaközléssel gőzállapotba visszük, majd kondenzáltatjuk egy tetszőleges 
hordozó felületén. Az energiaközlés módszerei lehetnek például: melegítés (termikus 
párologtatás), ionbombázás (porlasztás), kölcsönhatás lézerimpulzussal (lézeres párologtatás 
vagy abláció). A rétegleválasztó berendezések általában két fő egységből állnak: (1) 
szivattyúrendszer, (2) munkatér; benne források, hordozótartó és mozgató rendszerek, 
mérőfejek (nyomás, hőmérséklet, rétegvastagság).  

 A munka során két vákuumpárologtató berendezést használtam, egy Varian VT-460 
típusú, olajmentes szivattyúrendszerű, elektronágyúkkal ellátott készüléket (végvákuuma: 
~10-7 Pa) és egy a KFKI-ban készült, olajmentes, ultra-nagyvákuum, elektronágyús 
párologtató berendezést (végvákuuma: ~10-8 Pa), amelyik reflexiós nagyenergiájú 
elektrondiffrakciós (RHEED) egységgel is rendelkezett. A párologtatók munkakamrájába 
helyezés előtt a hordozókat kémiai tisztításnak vetettem alá, hogy tiszta és oxidmentes 
hordozókat kapjak. A leválasztások vagy szobahőmérsékletű, vagy fűtött hordozóra történtek. 
Az epitaxiális növekedést eredményező, fűtött hordozóra leválasztást; reaktív leválasztási 
epitaxia módszernek nevezik (Reactive Deposition Epitaxy), és RDE leválasztásnak rövidítik. 

 A reflexiós nagyenergiájú elektron diffrakció (RHEED) sima, vagy nanokristályokkal 
fedett felületek szerkezetének meghatározására, felületi fázisátalakulások és leválások in-situ 
követésére használható. Ennek megfelelően, széles körben használják vékonyrétegek 
növekedésének és szerkezetváltozásainak monitorozására. A RHEED mérésekhez nagy-, de 
inkább ultra-nagyvákuumra van szükség. Ebben a vákuumtartományban a nagy tisztaság 
következtében nyomon követhetők a felületi rekonstrukciók. A RHEED népszerű eszköz, 
annak ellenére, hogy nincs formális elméleti leírása, csak közelítések állnak rendelkezésre. A 
gyakorlat számára viszont fontos, kvalitatív információkat biztosít a vizsgált rendszer 
felületéről.  

 A leválasztást követően használt minősítő módszerek standard, jól ismert mérési 
eljárások, ezért ezen a helyen csak felsorolom ezeket. Röntgendiffrakció (XRD), Rutherford 
visszaszórási spektroszkópia (RBS), pásztázó elektronmikroszkópia (SEM), transzmissziós 
elektronmikroszkópia (TEM), atomerő mikroszkópia (AFM), Fourier-transzformációs 
infravörös spektroszkópia (FTIR), röntgenfotoelektron-spektroszkópia (XPS), 
ultraibolyafotoelektron-spektroszkópia (UPS), Raman-mikroszkópia. Ezek a módszerek 
alkalmasak voltak a vékonyrétegek és nanoszerkezetek kristályszerkezeti, morfológiai 
tulajdonságainak, fázisainak és elektronszerkezetének jellemzésére, szükség szerint akár 
keresztmetszetben, vagy a mélység függvényében is. 
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4. Új tudományos eredmények - tézispontok 

 

1. tézis: 

 Elsőként készítettem el gadolínium vékonyréteg és egykristályos szilícium hordozó 
szilárdfázisú vékonyréteg reakciójának kísérleti adatokon alapuló leírását. 

20 nm kiinduló Gd rétegvastagság esetén a hordozó orientáció határozza meg a kialakuló 
fázist: minden esetben az epitaxiálisan illeszkedő fázis jön létre. Si(111) hordozón epitaxiális, 
hexagonális GdSi2-x, míg Si(100) hordozón epitaxiális, ortorombos GdSi2 fázis képződik. 
Elsőként sikerült kimutatni amorf Gd-Si fázist Si(100) hordozón. 

20 és 250 nm közötti kiinduló Gd rétegvastagság tartományban: Si(100) hordozón texturált, 
ortorombos GdSi2 fázis jön létre, Si(111) hordozón polikristályos, hexagonális GdSi~1,7 és 
ortorombos GdSi2 keletkezik. A szilicid fázisok aránya függ a hordozó orientációjától, a 
rétegvastagságtól, valamint a hőkezeléstől. A két fázis keveredik, nem mutatnak rétegről-
rétegre növekedést. [T1, T2, T3]. 

Hagyományos vékonyréteg elrendezésben kimutattam, hogy a gadolínium-szilicidek 
kialakulása kinetikus, mintázatképző folyamat, amit a Gd rétegben található hibahelyek és a 
kialakulás közben fellépő feszültségek módosítanak [T4]. 

 

2. tézis: 

 Erbium-szilicidek kialakítása során kísérletileg igazoltam, hogy 2 nm erbium esetén a 
hőkezelési hőmérséklet emelkedésével (400°C → 800°C) az epitaxiális szilicid réteg 
fokozatosan szigetessé válik.  

6 nm erbiumból alacsony hőmérsékleten (400°C) durva felületű, összefüggő, epitaxiális, 
tetragonális ErSi2-x réteg jön létre, míg magas hőmérséklet (800°C) esetén kvázi-folytonos, 
epitaxiális, hexagonális ErSi2-x réteg alakul ki.  

Amennyiben, ismétlődő párologtatással és hőkezeléssel (3 x 2 nm, ill. 12 x 0,5 nm, 800°C) áll 
elő az összesen 6 nm erbiumból készült szilicid, az szabályos, téglalap alapú, csonka gúla 
alakú, epitaxiális szigeteket képez.  

Az epitaxiális erbium-szilicid szigetek deformáció indukált önszerveződéssel jönnek létre 
[T5]. 

 

3. tézis: 

 Elsőként vizsgáltam réz fémezés valamint ritkaföldfémek és ritkaföldfém-szilicidek 
szilárdfázisú kölcsönhatásait. Megállapítottam, hogy a Cu-Gd és Cu-Er szilárdfázisú 
vékonyréteg reakciói alapvetően különböznek.  

A réz nem befolyásolja az orientált, ortorombos GdSi2 fázis kialakulását, viszont szigetessé 
válik a szilicid réteg tetején.  
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Cu-Er rétegek vékonyréteg reakcióiban polikristályos, hexagonális Er5Si3 fázis keletkezik, a 
réz bediffundál Si hordozó irányába.  

Cu-ErSi2-x szilárdfázisú vékonyréteg reakciójában az erősen orientált, hexagonális ErSi2-x 
fázis átalakul polikristályos, hexagonális Er5Si3 fázissá. Vékonyréteg formában Er5Si3 fázist 
még nem figyeltek meg szilicid reakcióban, megjelenése kizárólag a réz katalizáló hatásának 
következménye.  

A kétféle ritkaföldfém viselkedése közötti különbséget az eltérő sebességű szilicid 
képzésükkel és reaktivitásukkal magyaráztam [T6]. 

 

4. tézis: 

 Kimutattam, hogy Si(111) egykristályos hordozón, rövid idejű hőkezelés (700°C, 7 
perc) esetén, a vas-szilicid vékonyrétegek fázisainak fejlődése a rétegvastagságtól függ. Két 

fázis jelenik meg: a köbös FeSi és az ortorombos -FeSi2. A -FeSi2 a második fázis, ami 
nukleáció kontrollált átalakulással jön létre a FeSi fázisból. Egy adott rétegvastagság (12,5 

nm) alatt a -FeSi2 magok mérete nem éri el a kritikus értéket, így csak lassan képesek 
növekedni. A rétegvastagság, a hordozó orientáció és a rövid hőkezelési idő együttes hatása 
gátolja a második fázis növekedését [T7]. 

Si(001) egykristályos hordozón, hosszabb hőkezelés (600°C, 15 perc) esetén, egyedül az 

ortorombos -FeSi2 fázis található meg a szilicid vékonyrétegben. Szobahőmérsékleten 

párologtatott 4 nm és 6 nm vastagságú vas rétegekből folytonos, polikristályos -FeSi2 
rétegek jönnek létre durva felületi és határfelületi geometriával, a nukleáció kontrollált 
növekedési mód következményeként [T8]. 

 

5. tézis: 

 Bebizonyítottam, hogy epitaxiális vas-szilicid nanoszerkezetek alakíthatók ki reaktív 
leválasztási epitaxia (RDE) módszerével, ahol fűtött hordozóra történik a leválasztás. A 
magasabb hőmérsékletű hőkezelés (6-800°C, +10 perc) a szigetek méretnövekedésével, 
fokozott orientáltságával és kristálylapjaik kifejlődésével jár [T9, T10]. 

RDE hőkezeléssel készült és tovább hőkezelt (600°C, +10-30 perc) vas-szilicid 

nanoszerkezetekben három epitaxiálisan növekedett fázis azonosítható: a köbös -FeSi2, a 

tetragonális -FeSi2 és az ortorombos -FeSi2. A -FeSi2 és az -FeSi2 az egyensúlyi 
fázisdiagram szerint szobahőmérsékleten nem stabilak, ezeket a nanoszerkezeteket az 
epitaxiális növekedés befagyasztja a Si(001) hordozó felületén. A leválasztást követő 

hőkezelési idő növelésével a -FeSi2 fázis aránya emelkedik a mintákban. A többlet a 

metastabil -FeSi2 fázis -FeSi2 fázissá átalakulásából származik [T11, T12, T13]. 

RDE módszerrel kialakított és hosszabb ideig tovább hőkezelt (850°C, +60 perc) mintákban a 

metastabil fázis transzformációja -FeSi2 fázissá függ a kiinduló vas mennyiségétől, valamint 
a hőkezeléstől is. A fázisátalakulással versengve fellép az Ostwald-érés jelensége, a szigetek 
nanoméretűből mikrométeres tartományba növekednek. Miközben a fázisarány kedvező 
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irányba indul el, kedvezőtlen irányú elmozdulás történik a -FeSi2 szigetek méretnövekedése 
következtében [T14]. 

 

6. tézis: 

 Igazoltam, hogy vas-szilicid nanoszerkezetek előállíthatók szobahőmérsékletű vas 
leválasztással (0,1-6 nm) és azt követő hőkezeléssel is. A szigetek sűrűsége csökken a 
hőkezelési hőmérséklet (500→850°C) növekedésével, miközben méretük növekszik. 
Hasonlóképpen, a hőkezelési idő (10→60 perc) növelésével részecskék sűrűsége csökken, és 
a méretük növekszik. Ezek a változások az Ostwald-érés jelenségének tudhatók be [T15, 
T16].  

A nanorészecskék alakja és orientációja a kialakítási paraméterek függvénye. A vas-szilicid 
szigetek és nanorudak beállási iránya az epitaxiális növekedés következtében megfelel a 
hordozó Si egykristály fő irányainak. A vas-szilicid nanorészecskék Si(001) hordozón 
merőlegesen orientálódnak egymáshoz képest, míg Si(111) hordozón 60°-os szöget zárnak be, 

követve a hordozó által meghatározott geometriát. A -FeSi2 fázis mennyisége a hőkezelési 
hőmérséklet függvénye, maximális értéke 600°C-os hőkezelésnél van [T17, T18, T19]. 

Bizonyítottam a nukleáció kontrollált növekedési mód megjelenését nanoméretekben FeSi 
fázisból FeSi2 fázissá átalakulás során. A vas-szilicid nanoszerkezetek kör alakzatokba 
rendeződnek, ami a nanoskálán is fellépő nukleáció kontrollált szilárdfázisú reakcióra utal 
[T20]. 

 

7. tézis: 

 Elsőként állítottam elő germánium nanorészecskéket elektronágyús 
vákuumpárologtatással és in-situ hőkezeléssel, ultravékony (2,5 nm) SiO2 réteggel fedett, 
fűtött (350°C) Si hordozón. A Ge szigetek morfológiáját rétegleválasztás alatt a nukleációs 
centrumok összeolvadása határozza meg. A párologtatást követő, 350°C-os további (+1 perc) 
hőkezelés alatt az Ostwald-érés befolyásolja a nanorészecskék méretét a vastagság 
függvényében. A germánium nanorészecskék kristályosak, és az amorf SiO2 hordozó 
következtében eltérő orientációt mutatnak [T21]. 

 

8. tézis: 

 Új, célorientált módszereket dolgoztam ki kobalt-szilicid vékonyrétegek előállítására, 
speciális alkalmazások céljára. 

Elsőként hoztam létre CoxTi1-x ötvözet forrásból, fűtött hordozóra történő párologtatás 
alkalmazásával jó minőségű epitaxiális CoSi2 rétegeket Si(100) és Si/Si80Ge20/Si(100) 
hordozókon kontaktusok céljára. Si(100) hordozó esetén az epitaxia minősége javult a réteg 
Ti tartalmának növekedésével, egészen 8% titán arányig. Si/Si80Ge20/Si(100) hordozó esetén a 
kobalt diffúziója károsíthatja az eltemetett Si80Ge20 réteget, amennyiben Si fedőréteg nem 
elegendően vastag [T22]. 
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Kobalt-szilicid vékonyrétegeket készítettem Si(100) hordozóra. A kialakult CoSi2 rétegből 
standard fotolitográfiai és ionmarási eljárásokkal tesztábrákat hoztam létre, ezzel együtt új 
CoSi2/Si határfelületeket, változatos geometriai elrendezéssel, szén nanocsövek növesztéséhez 
[T23]. 

Elsőként alakítottam ki epitaxiális kobalt-szilicid vékonyrétegeket reaktív leválasztási epitaxia 
módszerével köztes hordozóréteg céljára. A kialakult epitaxiális CoSi2 rétegen nagy sűrűségű, 
epitaxiális gyémánt kristályokat lehetett létrehozni [T24].  

 

9. tézis: 

 Elsőként javasoltam természetes oxiddal borított szilíciumot hordozóként arany 
nanorészecskék kialakítására, felhasználva; a korábban szilicid vékonyrétegek növesztése 
során szerzett, a szilícium természetes oxidjának szerepével és tulajdonságaival kapcsolatos 
tapasztalataimat. Ezzel megakadályoztam a nem kívánatos arany-szilicid képződést, és a 
fotoemissziós mérések folyamán a tértöltés kialakulását a szigetelő rétegben. 

Ez az elrendezés lehetővé tette arany nanorészecskék méretének csökkentése során az 
elektronszerkezet változásának követését [T25]. 

Az arany nanorészecskékkel borított SiOx/Si felületeken lényegesen nagyobb volt CO 
oxidációja során a katalitikus aktivitás, mint az arany vékonyréteg felületén [T26].  
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5. Az eredmények hasznosulása 

 Kutatásaim gyakorlati hasznosulása elsősorban közvetett módon várható, a 
nanoméretű fizikai jelenségek megértését szolgáló kísérleti eredményeim beépülnek a 
társterületek eredményeibe. A feltáró jellegű kísérleti munkám más alapkutatási projektekhez 
szolgáltatott alapot, pl. grafén - arany nanorészecske hibrid szerkezetek kutatása. 

 A szilicid vékonyrétegek hasznosítása már nem csak terv, hanem ezek az anyagok 
részei a mai áramköri technológiának is. Ugyanez igaz a réz fémezésre is. Ezen kívül, a 8. 
tézispontban bemutatásra került a kobalt szilicid vékonyrétegek három új, lehetséges 
alkalmazása. A germánium nanokristályok memória célú felhasználása még kísérleti 
fejlesztési szakaszban van. Az arany nanorészecskék már bizonyítottak katalizátorként. A 
jövőbeli technológia követelményeket az International Technology Roadmap for 
Semiconductors legújabb kiadása tartalmazza. 

 A szilicid nanoszerkezetek gyakorlati hasznosítása olyan új elvek mentén lehetséges, 
mint például a kvantum sejt (vagy cella) automaták (Quantum Cellular Automata (QCA)), 
amelyek kvantum cellákból állnak. A cellák általában egy négyzet négy csúcsában elhelyezett 
kvantum pöttyöt tartalmaznak, amelyek elektrosztatikus, vagy mágneses csatolásban állnak 
egymással. A kvantum pöttyök között alagút effektussal két elektron mozoghat. Cellák 
megfelelő elrendezésével logikai műveleteket végző nanoelektronikai eszközök készíthetők. 
Kvantum cellák kialakításához, mindenekelőtt kvantum pöttyöket kell előállítani megfelelő 
méretben és elrendezésben, valamint igen nagy sűrűségben (~1012 pötty/cm2). A fő motiváció, 
hogy erre a célra szilicideket is használjanak, onnan ered, hogy kompatibilisek a szilícium 
alapú eszközökkel, amelyek minden bizonnyal hasznos interfészek maradnak a 
nanoelektronikai eszközök, biológiai szenzorok és vezérlők és a külvilág között. Szintén 
igény jelentkezik részben nanoelektronikai, részben biológiai oldalról vezetékek iránt, 
amelyek nem szélesebbek 10 nm-nél, és ezeket kvantum huzaloknak nevezik. 

 A vas-szilicid nanoszerkezeti kutatásaink az energetikában hasznosíthatók. 
Környezetvédelmi és gazdaságossági tényezőket figyelembe véve az a javaslat született, hogy 
a jövő eszközei vékonyréteg típusú napelemek legyenek, és olyan anyagokat kell 
tartalmazniuk, amelyek bőségesen megtalálhatók a földkéregben. Ugyanakkor kívánatos 
lenne, hogy ezek az olcsó anyagok ne legyenek mérgezőek, és környezetbarátnak legyenek 
tekinthetők. A szilícium nagy mennyiségben áll rendelkezésre és környezetbarát. Azonban jó 
hatásfokú napelemhez félvezető minőségű, azaz nagyon tiszta szilíciumra van szükség, 
amelynek előállítása energiaigényes és drága. Olcsó, környezetbarát napelemek kialakítására 
tett egyik javaslat szerint, olyan technológiát kell kidolgozni, amelyik nem félvezető 
minőségű szilíciumot használ, amelyik nagy mennyiségben tartalmazhat fémes szennyezőket. 
Az egyik leggyakoribb fémes szennyezés a vas. Kutatók egy csoportja a vas jelenlétét 

egyenesen hasznosnak gondolja, és -FeSi2/Si kompozit napelemeket javasolnak, ahol a 
töltéshordozó keltés a vas-szilicid nanoszemcsékben történne, amelyeknek nagy a 
fotoabszorpciós állandója, a töltéshordozók mozgása pedig a szilíciumban történne. A vas-

szilicid fázisok közül különösen figyelemre érdemes a -FeSi2, amiből önállóan is előállítható 
vékonyréteg napelem, amellyel elméletileg 23%-os hatásfok érhető el.  
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