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Bevezetés

Az utóbbi években nagy erőfeszítések történtek a világ 

számos kutatólaboratóriumában abból a célból, hogy az au
tó-kipufogógázok okozta levegőszennyeződést csökkentsék.

A légszennyeződést okozó gáznemü termékek közül a két 

legveszélyesebb gáz (N0 és GO) átalakításának egyik legké
zenfekvőbb módja az egymással való katalitikus reakciójuk, 

melynek során nitrogén és szén-dioxid képződik. A reakció 

számára a hordozott nemesfémkatalizátorok bizonyultak a 

leghatásosabbaknak [1].
Kutatócsoportunkban több éve folynak azok a kísérletek, 

amelyek a fenti reakcióban aktiv katalizátorok kialakításá
ra, ill. a reakció elemi lépéseinek felderítésére irányul
nak. Infravörös-spektroszkópiai vizsgálatokból kitűnt, hogy 

a reakció során izocianát (NCO) felületi komplex képződik, 

melynek képződési sebességét és termikus stabilitását a 

hordozó jelentősen befolyásolja [2]. Bebizonyosodott, hogy 

vizgőzzel, - amely a kipufogógázokban mindig jelen van - 

az izocianát bizonyos katalizátorokon ammóniát képez, mely
nek jelenléte a levegőben éppannyira nem-kivánatos, mint a 

NO-é és a CO-ó [$], A N0 és СО közötti felületi reakció ele
mi lépéseinek tanulmányozása hordozott katalizátorokon to
vábbi, máig sem lezárt kérdéseket vetett fel. Ezek egy cso
portja a hordozóhatáe tárgykörébe tartozik és arra keres vá
laszt, hogy az NCO képződhet-e a különböző hordozókon, egy 

másik a nemesfémen képződött NCO hordozóra történő migráció-
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jával foglalkozik.
Már régen felmerült az az igény, hogy a katalizátort 

nagyvákuumban vizsgálják, ahol a maradékgázból származó 

felületi szennyeződés a mérések időtartamára elhanyagol
ható. Az utóbbi néhány évtized alatt kialakult a megfelelő 

nagyvákuumtechnikai ipar, mely lehetővé tette különböző 

elektron- és fotoospektroszkópiai eljárások kifejleszté
sét, Ezek közül is az egyik legrégebbi a téremiesziós mik
roszkópia, a FÉM (field emission microscopy) amelyet E. W, 
Müller 1936-ban talált fel [4], Ez már magán viseli a mo
dern felületvizsgáló módszerek jegyeit; extra felületi 

tisztaságot, egyértelműen meghatározott struktúrájú felü
let vizsgálatát teszi lehetővé nagy érzékenység mellett. 

Ezt a módszert választottuk abból a célból, hogy tiszta, 

hordozótól nem befolyásolt fémfelületen vizsgáljak а НО 

és СО adszorpciós-deszorpciós sajátságait, valamint a N0 

és СО közötti felületi kölcsönhatást.
Jóllehet a készülék felépítése egyszerű, a mintakészi- 

tés és tisztítás éppen a nemesfémek esetében a legnehezebb. 
Ezért a téremissziós szempontból könnyen kezelhető Mo-eo 

végeztünk méréseket. Ez a fém a N0 katalitikus átalakítása 

szempontjából ugyan nem aktiv, mivel rajta а HO disszociá
ciójából származó oxigén túl erősen kötődik, de а HO és СО 

közötti reakció elemi lépéseibe a Mo felületén lezajló fo
lyamatok követése útján is bepillantást nyerhetünk.
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A következőkben a téremissziós mikroszkópiáról, en
nek alkalmazási lehetőségeiről lesz szó.

1,2, A téremisezióe mikroszkópia alapjai, a módszer alkal
mazási területei

A téremissziós mikroszkópia elvi alapja az alagútef- 

fektus, mely fémek felületén nagy negativ térerősség 

O-TxlO'7 V/cm) jelenlétében válik észlelhetővé.
A hidegemissziót a Fowler-Nordheim (FN) egyenlet irja

le C53;
InCi/F2) = 1пА-6,8х10^ 5/2/F 

F az alkalmazott térerősség, <j) a kilépési munka, A konstans, 
i a téremissziós áramsürüség,

A téremieszióhoz szükséges nagy térerősséget a FEM-ben 

úgy valósítják meg, hogy kis görbületi sugarú részben vég
ződő fémtüre kapcsolnak nagyfeszültséget. A téremitterek

(1)

általában finoman maratott drótok, melyek szabad vége fél
gömb alakot ölt vákuumban való hevités során. Minthogy az 

emitter méretei rendszerint kisebbek a fém krieztallitjai- 

nál, az emitter felületén található kristálylapok a fém 

egykristály lapjainak a rendezettségét és felületi tulaj
donságait mutatják. Az emitterek sugara 100-4000 $1 közé 

esik, A magas olvadáspontú fémből készült téremissziós csú
csokat hőkezeléssel lehet a legegyszerűbben megtisztítani.
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Az alacsony olvadásponttá, fémek esetében a csúcs a hőkeze
lés hatására olyan gyorsan tompulhat, hogy téremisszióra 

alkalmatlanná válik, mielőtt megtisztulna* Ezeket a féme
ket térpárologtatással lehet íae gti ez titan i. A térpárolog
tatás során a nagy pozitív térerősség hatására a csúcs fe
lületéről fémionok távoznak el. Minthogy a térpárologtatás 

egészen alacsony hőmérsékleteken is alkalmazható, ezzel a 

módsze.rrel termikus diszlokációktól mentes, csaknem töké
letesen rendezett felület nyerhető, üem használható viszont 

ez az eljárás abban az esetben, amikor a tanulmányozni ki- 

vánt folyamat alatt a csúcsot magasabb hőmérsékletre kell 
felheviteni, mert ekkor a fémtömb belsejéből és a megtisz- 

titatlan emitter-szárról szennyezők diffundálhatnak a csúcsra.
A téremissziós mikroszkóp egyszerű felépítésű eszköz, 

melyben a fentiekben leirt téremitter nagyvákuumban egy ve
zető és fluoreszkáló réteggel ellátott üvegernyővel szemben 

helyezkedik el. A csúcsra negativ nagyfeszültséget kapcsol
va, s az ernyőt leföldelve, az emitter felületére merőleges 

erővonalak alakulnak ki. Az ezek mentén emittálódó elektro
nok a fluoreszkáló ernyőbe csapódva leképezik a csúcs felü
letének különböző emieszióképességü részeit. Az ernyőn a vi
lágosabb foltok a kisebb, a sötétebbek a nagyobb kilépési 
munkájú kristálylapoknak felelnek meg. Az egyes kristályla
pok helyzete a sztereografikus projekció szabályai alapján 

ismerhető fel. A FÉM nagyitása megközelítőleg a csúcs-ernyő-
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-távolság és a csúcs sugarának hányadosával egyenlő, ez 

kb. 10^-106-szoros, felbontása 20-25 2*
A téremissziós mikroszkópia nagy előnye, hogy alkalma

zásával mind a fémfelület tisztasága, mind pedig a felüle
ti folyamatok vizuálisan ellenőrizhetők, ill. követhetők 

csaknem atomi dimenziókban. Az FN-egyeоlétből (1) látható, 

-edik hatványával arányos az emissziós áram.hogy^e'íp/2
Ezért az adszoxbeátum boritotteágát ((9= felületi boritott-
ság), amely arányos a felület kilépési munkájáuak a megvál
tozásával, FEM-ben érzékenyen lehet követni;@ ^ 0,1% álta
lában mérhető emisszióváltozáshoz vezet.

A FÉM kvantitatív hasznosításának alapja az FN-egyenlet, 

azzal módosítva, hogy a térerősség helyett az alkalmazott 

feszültséggel számolunk. A feszültség és a térerősség között 

egyszerű összefüggés áll fenn [? ];

(2)F = V/C.r = k.V

F a térerősség, V a feszültség, C = 5-6» к a feszültség-tér
erősség arányossági tényező. Valamely folyamat alatt bekö
vetkező ф-változás kiszámításához először a tiszta fémre 

\ függvényében ln(i/V^)—t, majd a folyamat 

végén is. A két egyenes meredekségének viszonyából a kilé

pési munka megváltozása (4ф) a

kell felvenni

О)
összefüggés segitségével számitható ki, ahol(j? Q a tiszta
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fém kilépési munkája, m0 és m^a tiszta, ill. az adszorbe- 

átummal boritott fémre felvett iU-egyenesek meredekségei.
A módszer tehát megköveteli a tiszta fém átlagos kilépési 
munkája abszolút értékének (<J>0) ismeretét. Ez pl. termő- 

emisszióval határozható meg és az irodalomból többnyire 

ismert. A termoemissziós mérésre használt mintán a külön
böző kristálylapok előfordulása más lehet, mint a téremisz-
sziós csúcson, ezért a termoemisszióval, ill. más módszerek
kel kapott (^-értékeket kritikusan kell alkalmazni a téremisz- 

sziós számitások elvégzésénél. A (3)-as egyenlet az (l)-es 

és (2)-es egyenletből egyszerű behelyettesítéssel származ
tatható és magában foglalja azt a feltételt, hogy a téremiez- 

sziós csúcs sugara (r) a fém felületén bekövetkező változá
sok alatt állandó. Azokra a folyamatokra, amelyekben az e- 

mitter sugara megváltozik, a (3)-as egyenlet csak egy lát
szólagos (j> -értéket ad.

E. W. Müller 1955-ben vezette be az un. probe-hole tech
nikát. Ez a FÉM anódjába fúrt kis lyukon keresztül a csúcs 

egy meghatározott kristálylapjáról származó elektronáramot 

méri és az FN-egyenlet alkalmazásával különböző kristályla
pok kilépési munkáinak meghatározását teszi lehetővé. A mód
szer pontossága a feszültség-térerősség arányossági tényező 

(k) különböző kristálylapokon bekövetkező változásától függ, 
ami többnyire elhanyagolható.

A téremissziós mikroszkópiának előnye, hogy egyetlen
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mintákészitás után több kristálylapot tud tanulmányozni, 
hátránya viszont az, hogy a hevités hatására beálló<|?-vál
tozások nemcsak deszórpcióból és a felületi állapot megvál
tozásából eredhetnek, hanem az adszoxbeátumnak a különböző 

kristálylapokon bekövetkező új eloszlásából is,
A FTJá а ф mérésén, ill. a téremissziós képek tanulmányo

zásán keresztül alkalmas az adszorpciós és deszorpcióe fo
lyamatok lapspecifikus jellegének megállapítására. Segítsé
gével meghatározható a deszorpció aktiválási energiája, az 

adszorpció és deszorpció sebessége. A FEM-ben használt tér
em! tterek mérete megközelíti a hordozott katalizátorok fém
szemcséinek méreteit, igy a FEM-csúcson követett kémiai re
akció bepillantást nyújthat egyes katalizátorok működési 
mechanizmusába.

Egy katalizátor felületén lezajló kémiai reakciónak 

fontos lépése az adszorbeált anyagok felületi diffúziója.
A FÉM lehetőséget ad az adszorbeátumok felületi diffúziós 

aktiválási energiáinak kiszámitáeára. Ez úgy történik, hogy 

az emitter egyik oldalára a felületi diffúzió hőmérséklete 

alatt gázt adszorbeáltatnak, majd a téremissziós képen meg
mérik a diffúzió sebességének a hőmérséklettel való válto
zását.

A téremissziós emitter kis méreténél fogva felhasznál
ható egykristálylapról deszorbeálódó vagy adszorpció közben 

reflektálódó gázmennyiségek mérésére és igy az abszolút bo-
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ritottság meghatározására.
A téremiscziós csúcsról nagyobb felbontású képet kap

hatunk, ha leképezésére nem elektronokat, hanem ionokat 

használunk. Bat a tárionnikroszkópban (FIM, field ion 

microscope) lehűt megvalósítani, melyben 10“^^b«.r nyomá
sú H2 vagy más leképező gáz van ée a csúcsra nagy positiv 

feszültséget kapcsolnak. Az emitter felületén keletkező 

gázionok az ernyőre a csúcs egyes fématomjait kópozik le. 

Az alacsony hőmérsékleten elérhető, maximális felbontás a 

FIM-ben 2 § . Ez a módszer alkalmas a fémek különböző tí
pusú rácshibáinak, adezorbeált atomok helyének a kimutatá
sára.

1.3. A СО-Mo, NO-W kölcsönhatás irodalmi áttekintése

Mielőtt az általunk alkalmazott kísérleti eljárás, va
lamint az eredményeink ismertetésére rátérnénk, összefog
laljuk a témához kapcsolódó irodalom főbb megállapításait*

А СО és Но közötti kölcsönhatást az utóbbi években ki
terjedten tanulmányozták mind polikxistályos, mind egykris
tály mintákon ultrouagyvákuumban. A kapott eredményekről az 

alábbiakban adunk rövid ismertetést.
B. Gillet [63 polikrietályos mintán termikus deezorpci- 

ós technikával 3 felületi СО állapotot különböztet meg 300 

К-es telités után, melyek deezorpcióe aktiválási energiája
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410 ét 2.91 kJ /mol közé esik, A deszorpció kinetikája el
sőrendű, mely asszociatív adszorpcióra utal. Ugyanebben a 

közleményben bemutatják, hogy a felületi szÓDSzennyeződée 

a nagyobb deszoxpcióe aktiválási energiával (E,*) jellemzett 

állapotok felületi koncentrációját csökkenti. Ez a tény ar
ra hivja fel a figyelmet, hogy a széntől a Mo-t az adszorp
cióé kísérletek előtt gondosan meg kell tisztítani, másrészt 
egyik magyarázatát adhatja a korábbi munkák eredményei kö
zötti nagy eltéréseknek [6].

E, Gillet [6] termikus CO-deezorpciós kísérletei után a 

felületen szenet észlelt, ami а СО termikus disszociációját 

bizonyltja, СО-gázban hevítve a polikristályos Mo-mintákat, 

szintén szén-lerakódást találtak [?].
P. H. Dawson [8] SIMS (secoudary ion mass spectrometry) 

és EID (electron induced desorption) módszerekkel 300 К fe
letti hőmérsékleteken polikristályos Mo-en a CO-nak szintén 

5 felületi állapotát különböztette meg.
Atkinson és munkatársai C93 XPS-kisérletekkel (X-ray 

photoelectron spectroscopy) Mo-filmen szobahőmérsékletű C0- 

-adszorpció után az un. Д-állapot jelenlétét, 77 K-en a tisz
ta felületet СО-dal telitve, az un. virgin СО képződését mu
tatták ki. A 300 K-en СО-dal telitett felületen 77 K-en CO-ot 
adszorbeáltatva, vizsgálataik szerint egy új adszorpcióé ál
lapot, az un. ^-állapot jelenik meg. Bemutatják továbbá, 

hogy a Virgin CO-dal 80 K-en telitett felületet 300 K-xe me-
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legitve, ^'-állapotú СО keletkezik a felületen.
A GO adszorpciója polikristályos mintákon meglehető

sen bonyolult képet mutat. A kapott eredmények közötti 
eltérések egyik oka az lehet, hogy a polikristályos min
tákon a különböző kristálylapok előfordulási aránya más 

és más az eltérő hőkezeiési-tisztitási eljárások miatt. 

Az egykxistálylapokon végzett mérésekkel kapott eredmé
nyek valamelyest egyszerűbbek, könnyebben értelmezhetők 

voltak.
T. E. Felter [10] TDJ? (thermal desorption spectrometry), 

EID, DED (low energy electron diffraction), AEE (Auger- 

-electron spectroscopy) módszerekkel és kilépési munka mé
résével vizsgálta a CO/Mo (100) rendszert. Arra a következ
tetésre jutott, hogy a СО 300 K-en disszociative adszorbeá- 

lódik, 200 K-en virgin, 300 K-en virgin és ^-СО-állapóto
kat mutatott ki. Az adezorbeált atomok közötti kölcsönha
tás figyelembevételével kialakított modell segítségével ir
ta le az észlelt deszorpciós állapotokat. A 300 К-es adszorp
ció után rendezett felületi szerkezetre utaló LEED-képet ka
pott, mely az adszorbeált atomok között működő oldalirányú 

taszító erők érvényesülését jelzi. 360 K-ea végzett adszorp
cióé kísérletük szerint a kezdeti CO-expoziciók hatására 

csökkent, nagyobb expozícióknál pedig nőtt a felület kilé
pési munkája.

Tudomásunk szerint a Mo/СО rendszert téremissziós mik-
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roszkóppal még nem vizsgálták. Mivel ezzel a módszerrel 
a polikristályos mintán és a különböző kristálylapokon 

előálló változások egyidejűleg tanulmányozhatók, érdemes
nek tűnt a СО-Mo rendszert a téremissziós mikroszkópban 

is tanulmányozni.
А НО és Mo közötti kölcsönhatásról szóló munkát nem

%
találtunk. A Mo és W közeleső kémiai tulajdonságai alap
ján várható, hogy a NO-W kölcsönhatás hasonlít a Mo-NO 

kölcsönhatásához, ezért most a W-NO rendszer irodalmát 

tekintjük át röviden.
Yates [11] FEM-mel és termikus deszorpciós techniká

val asszociatív adszorpcióra következtetett 300 K-en. ügy 

találta, hogy a N^ 800 és 1230 К között deszorbeálódik a 

felületről, mig az oxigén deezorpciója 1600 K-nél kezdő
dik. A W téremissziós csúcson a N0 monoréteg 1,85^0,10 eV 

kilépési munka növekedést okozott, a N0 tehát elektronega- 

tiv réteget képez a W felületen.
Masel [12] XPS, UPS (ultraviolet photoelectron spectros

copy) és XAES (X-ray Auger-electron spectroscopy) módszerek
kel megállapította, hogy a NO a W(100) egykristályon disszo- 

ciative adszorbeálódik 300 K-en, 100 K-en pedig disszociativ 

és molekuláris adszorpció történik, melynek kísérője a N20 

képződés.
Sato [13] téremissziós vizsgálatokkal szintén arra a kö

vetkeztetésre jutott, hogy a N0 W-csúcson disszociative ad-
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szorbeálódik 80 és 200 K-en.

2*. Kísérleti rész

2.1. A téremissziós mikroszkóp leírása

A téremiesziós mikroszkópot laboratóriumunkban magunk 

építettük fel. A készülék sematikus rajza az 1. ábrán lát
ható (LO. o.J

A téremissziós mikroszkóp vákuumkamráját réztömité- 

sekkel csatlakoztatott rozsdamentes acélcsőidomokból sze
reltük össze. A 10“^rvvV«^-os elővákuumot szorpciós szi
vattyúval, a nagyvákuumot egy, az Egyesült Izzólámpa R.T. 
által készített 16 l/s szivósebességü iongetfcerpumpa se
gítségével állítottuk elő. Az egész vákuumkamra 10 óráo 

át 250°C-on történő kifutásé után Ю^глЬлг -nál jobb vég
vákuumot értünk el. A végvákuum javítására és az adszorp
cióé kísérletek közben szükséges gázelszivás meggyorsítá
sára egy titánszublimációs szivattyút is a rendszerbe é- 

pitettünk. A vákuumot Bayard-Alpert ionizációs vákuummé
rővel mértük.

A téremissziós emittert 0,1 mm átmérőjű DEMETROS 

gyártmányú, 99,9 %-os tisztaságú Mo-drótból készítettük.
A 0,1 mia-es Mo-drótot ponthegeeztéseel rögzítettük a 0,25 

mm átmérőjű ^ 6 cm hosszú fütőkeretre. Ugyanerre a pontra
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pontilege ez tét tűk a 0,08 mm átmérőjű. W/W 2^Re termoelem- 

ezálakat. A fütőkeretet üvegcseppbe forrasztott vaslá
bakra ponthegesztettűk.

A csúcstartó szerelvényt, ami a 2. ábrán látható, a 

FÉM elektródabevezetéseire történő felcsavarozáaa előtt
koncentrált kéneavben elektropoliroztuk. Erre az eljá
rásra a fémfelületeken előforduló kiemelkedések eltávo
lítására volt szükség, melyek görbületi sugara olyan ki
csi is lehet, hogy téremissziójuk erősebb a Mo téremit- 

terénél.
A téremissziós csúcsokat 1 N NaOH-oldatban történő 

elektrolízissel alakítottuk ki [53. A 0,1 mm átmérőjű 

drótvéget kb. 4 mm mélységig merítettük az oldatba, majd 

4-5 V feszültség mellett elektrolizáltunk. A teljes el- 

maródás elérése közelében a feszültséget olyan mértékben 

csökkentettük le, hogy az elektrolízist kisérő gázbubo- 

rékfelszabadulás szemmel még éppen látható maradt. A csúcs 

sugarát ezután időnként optikai mikroszkópban ellenőriz
tük 600-szoros nagyitús mellett. Beépítésre akkor Ítéltük 

alkalmasnak a csúcsot, amikor az elvékonyodó drót vége i- 

lyen nagyítás mellett sem volt látható. Az elektrolitikus 

maratás után desztillált vizben és metilalkoholban mostuk 

le az emitterszerelvényt,
A téremittert a nagyvákuum-kamrába az 1, ábrán látható 

módon szereltük be.
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A 10” rrvbeir-nál jobb 

a fütőkeret váltóárammal történő felhevitésével tiezti- 

tottuk meg. A kigázcsitást alacsony hőméreékleten kezd
tük, ügyelve arra, hogy a rendszerben a nyomás ne nőjön 

KT8mW fölé.
A tisztítás során a hőmérsékletet fokozatosan emel

tük; végül 2000-2200 K-ig történő felizzitáeokksl kaptunk 

a tiszta Mo-re jellemző téremissziós képet, amiről az iro
dalomban bemutatott képekkel történő öeszehaeonlitáe alap
ján győződtünk meg [14].

A téremiseziós képeket 4 cm átmérőjű, fluoreszkáló ré
teggel bevont Mo-lemezen figyeltük meg. A csúcsra a nagy
feszültséget Fluke 410 В nagyfeszültségű tápegységgel ad-

vákuum elérése után a csúcsot

tűk rá, 4-10 kV tartományban. A téremieszióe áramokat
és 10“6 A között.-11Keithley 604 elektrométerrel mértük 10 

A téremissziós képekről a felvételeket 2x10”^ A emissziós 

áramnál készítettük, Practica fuper TL fényképezőgéppel 
2,8-es rekeszállás mellett, 1-2 sec expozíciós idő alkal
mazásával. Az emitterrel egy 108-Q -os ellenállást kap
csoltunk sorba, mely vákuumkisülések esetén a csúcsot a 

túláramoktól megvédte, a mérési eredményeket viszont gya
korlatilag nem befolyásolta.

Az adszorpcióé kísérletekhez használt nagytisztaságú 

СО és N0 gázokat (Meeser-Griesheira) finoman szabályozható 

Varian gyártmányú szelepeken bocsátottuk a rendszerbe a
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П О
10 -10 rrvb*r-os nyomástartományban. A gázokat az ion-
getterpumpa folyamatos működtetésével biztosított gázel- 

szivás mellett engedtük a kamrába abból a célból, hogy a 

kamra faláról leszorított gázok ne halmozódjanak fel a 

rendszerben. Az adszorpcióé dózisok végén a titánszübli- 

mációs szivattyú bekapcsolásával biztosítottuk a gyors 

gázelsziváet.
А СО nyomását Bayard-Alpert ionizációs vákuummérővel, 

a ITO-ét az iongetterpumpa áramának ellenőrzésével követtük. 

A ТГО-bevezetés alatt a vákuummérőt kikapcsoltuk, hogy izzó
szálán а Ж) bomlását elkerüljük. A rendszerbe vezetett gá
zok összetételét alkalmanként tömegepektrcméterrel hatá
roztuk meg.

A lépcsőzetes termikus deszorpciós kísérleteket úgy 

hajtottuk végre, hogy az adszorbeátummal borított csúcsot 

s JATF Blektromos Műhelyében készített tirisztoros hőmér- 

sékletszabályozó segítségével hirtelen felfutották a kí
vánt hőmérsékletre, l»-ig ott tartottuk, majd a fűtés ki
kapcsolása és a csúcs 300 K~xe hűtése után felvettük az 

Ftí-egyenest.
Az emittert a miotatertóul szolgáló üvegcsöven keresz

tül cseppfolyós levegővel le is tudtuk hűteni, igy lehető
ségünk volt alacsony hőmérsékleteken is kísérleteket vé

gezni.
Az enód közepén található lyukon (probe hole) keresztül

/Sí

li s®OED I
¥ *
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a téxemissziós csúcs különböző kristálylapjairól szár
mazó elektronáramokat is meg tudtuk mérni ée az egyes 

kristálylapokon előállt kilépési munka-változásokat e- 

zekből határoztuk meg az M-egyenlet alkalmazásával. Az 

ezekhez a mérésekhez használt elektródaelreodezést az 1. 

ábrán láthatjuk# A csúcs orientációját vákuumbiztos acél
harmonikán keresztül állitócsavarokkal lehetett beállí
tani# A probe hole-on áthaladó elektronáramot Bendix tí
pusú |(channel plate elektron sokszoroséval néhány szár zo- 

rosára erősítettük fel# Ez az elektronsokszorozó 40 mikron 

átmérőjű csatornákat tartalmazó 30 mm átmérőjű, 1 mm vas
tag üvegkorong, melynek elektron-áteresztő képessége 60 %- 

os# A csatornák belseje elektronsokszorozó anyaggal van 

bevonva, két oldalára pedig fémréteget párologtattak a ve
zetés biztosítása céljából# A belépő oldalra-630 V, a ki- 

lépőre-30 V feszültséget adtunk, az utóbbi elengendonek 

bizonyult a kollektorról származó szekunder elektronok
I/visszatartására# A„channel plate használatában némi nehéz

séget jelentett, hogy egy szűk keresztmetszetben erősített, 

mig az elektromos zaj teljes keresztmetszetéből származott.
A 3» ábrán egy, a téremittált elektronok energiaelosz- 

lásának meghatározására is alkalmas elektródaelrendezést 

mutatunk be, amit házi kivitelezésű formában építettünk 

készülékünkbe# Ezt az energiaanalizátor-tipust Van Oostrom 

[33] építette fel először. Működését az alábbiakban vázol

juk.
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Az anódra pozitiv nagyfeszültséget adva és az emit- 

tert leföldelve, az emitterből hidegemieszió révén kilé
pő elektronok az anód közepén levő lyuk (probe bole) el
éréséig felgyorsulnak, ezen a ponton túljutva és a leföl
delt kollektor felé baladva lelassulnak. A kollektorára
mot mérve, az emittált elektronok energiaeloszlását kap
hatjuk meg, ha az emitter feszültségét fokozatosan változ
tatjuk. Az energiaeloszlás pontos meghatározásához az 

szükséges, hogy a kollektort elérő elektronok annak felü
letére merőlegesen érkezzenek. A fókuszáló elektródra a- 

dott alkalmas feszültség hatására a "pxobe-hole^-on átju
tott elektronok a félgömb alakú kollektor középpontjában 

fókuszálódnak, innen továbbjutva pedig merőlegesen érkez
nek a kollektor felületére. A kollektor kilépési munkájá
tól függően, a lcatódra adott feszültséget 4-5 V között 

kell változtatni. A kollektoráramot a katódfeszültség 

függvényében ábrázolva az emittált elektronok energiael- 

oszlását kapjuk.
Az általunk felépített energiaanalizátort részben a 

vákuumkamra adottságai miatt csak az emitter egykristály
lapjai kilépési munkájának mérésére tudtuk használni. Az 

emitter különböző kristálylapjainak az energiaanalizátor 

elektronoptikai tengelyébe állításához Kardán-felfüggesz- 

tésü mozgatóberendezésre van szükség, melynek felépítésére 

készülékünkben nem volt lehetőség. További nehézséget je-
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lentett, hogy a téremissziós mikroszkóp vákuumkamrája 

fémből készült, ezért a hozzá közel elhelyezkedő anódra 

korlátozott mértékben tudtunk nagyfeszültséget adni a ma
gasabb feszültségeknél jelentkező vákuumkisülések miatt,

A Fowler-Nordheim (FN) egyeneseket 7 összetartozó 

áram-feszültség-értékből vettük fel. Meredekségüket a leg
kisebb négyzetek módszerével, számológép segítségével ha
tároztuk meg. Egy egyeneshez tartozó adatok mérése kb. 2 

percig tarott. Az esetek többségében ez alatt az idő alatt 

a felület kilépési munkájának változása a módszer mérési 
hibájának határain belül (-2%) maradt, A méréseket szoba- 

hőmérsékleten vagy a cseppfolyós levegő hőmérsékletén vé
geztük, l-2xl0“^rwkw.** háttérnyomás mellett.

Mivel méréseink során nem az abszolút kilépési munkát, 
hanem annak változásait mértük, vonatkoztatási alapul a Mo 

4,20 eV-os átlagos kilépési munkáját [if] fogadtuk el.
Egyes kísérletek folyamán az FN-egyeoee felvételének 

ideje alatt a felületen nagy (^-változások mutatkoztak. Mi
vel az FN egyenlet alkalmazásának feltétele a (p állandó
sága a felvétel ideje alatt, ezért ezekben az esetekben a 

kilépési munkaváltózásokat Schmidt [16] módszerével hatá
roztuk meg. Ez abban állt, hogy egy rögzített téremisezi- 

ós áramértékhez tartozó feszültségeket mértük a kísérletek 

alatt, mely 50 másodpercnél rövidebb időt igényelt. A ki

lépési munkát a
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V* Ä
ff г (4)

összefüggéssel számoltuk, amelyben cj?Q a tiszta fém kilé
pési munkája, VQ az önkényesen választott "i" áram fenn
tartásához szükséges feszültség a tiszta fémen, V*pedig 

az a feszültség, amely az adszorbeátummal borított ernitte- 

ren tartja fenn az "i" áramot. A (4) kifejezés az ИТ-egyen- 

letből elhanyagolásokkal származtatható.
A 4* ábrán tiszta és CO-dal 300 K-en telitett lio-csú- 

cson mért ИТ-egyeneseket mutatunk be.
A különböző adszorpciós és termikus deszorpciós kísérle

tekben az adott expozíció-, ill. homérsékletértékekhez tar
tozó A(|>-k reprodukálhatósága mintegy +5 % volt.
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termoelemszólak

О
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Mo - fűtókeret
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Téremissziós csúcstartó szerelvény
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3. A kísérleti eredmények ismertetése
3.1. А СО és Mo közötti kölcsönhatás vizsgálata
3.1.1. А СО adszorpciója Mo-csúcson 300 K-en

А СО és Mo közötti kölcsönhatás felderítésére elő
ször szobahőmérsékleten adszorbeáltattunk CO-ot a Mo- 

csúcson, amit a kísérleti technikát ismertető fejezet
ben leirt módon, 2200 K-ig történő izzitásokkal tisztí
tottunk meg. A CO-ot az 5xl0“^-2xl0~8n\kar nyomástarto
mányban vezettük a vákuumkamrába. Az 5. ábrán az egyforma 

(0,25 I»angmuir-es, 1 Langmuir (L) = 1 eec x 10”° 

adszorpcióé dózisok okozta
Torr)

átlagos <J)-változásokat lát
hatjuk. Ezeket a ф-értékeket az emitter teljes felüle
téről emittált elektronáramokból felvett FN-egyenesekből
számoltuk. A 0-1,25 L expozíció tartományban a (^lineári
san nő, ami a tapadási valószínűség (ez a szám azt feje
zi ki, hogy a felületbe ütköző molekulák hányad része ma
rad adszorbeálva) állandóságára utal. A felület telítődé
se, azaz a monomolekulás réteg kialakulása mintegy 2,0L 

expozíciónál következett be. Az ehhez az állapothoz tar
tozó kilépési munka-növekedés + 0,85^0,02 eV a tiszta fe
lülethez képest. A СО 300 K-en nagy tapadási valószínűség
gel, elektronegativ felületi réteget (az adszorpció során 

tehát a fém ad át elektront a CO-nak) hoz létre a Mo fe
lületén.
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További telitési kísérletek 0,80^0,15 eV-os te
lítési A(j}-értékeket hoztak. Észlelésünk szerint 

tési/\(J?-re befolyással volt a mérés ideje alatt a rend
szerben uralkodó СО-nyomás. Ennek pontos hatását a (p -re 

nem tudtuk meghatározni, mivel a nagyobb nyomások mel
letti téremisszióe mérések vákuumkisüléeekhez vezettek.
A telitési (j? -érték GO nyomásra érzékeny mivoltából egy 

gyengébben kötött felületi СО-állapot jelenlétére követ
keztethetünk.

A 6. ábra képsorán a СО-dózisok hatását mutatjuk be 

a Mo-ceúcs téremisszióe képeire.
A 6/a képen a tiszta Mo téremisszióe képe látható, 

rajta 4 főbb kristálylap helyzetét jelöltük meg. A (211) 

és (110) lapok közötti emittáló foltok némi felületi szén
tartalomra utalnak. Erre a Elein (173 által bemutatott, 

szénnel szennyezett W-csúcs téremisszióe képeivel való 

hasonlóságból következtethetünk.
A 6/b kép az első adszorpcióé dózis hatását mutatja.

Az emisezióeloszlás a tiszta csúcséhoz hasonló, az (100) 

lapok emissziója környezetükhöz képest erősödött.
6/c képj az (100) lapok emissziója azonossá vált 

környezetükével 0,5 L СО expozició után. Az (111) lapok 

körüli éles határú háromszög és az (100) lapok körüli négy
szög alakú emittáló területek kialakulása lapspecifikus 

adszorpcióra utal.

a teli-

Г
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6/d képi a 6, adszorpcióé dózis utáni PEM-képet 
összevetve a tiszta csúcs képével láthatjuk, hogy az 

(110), a legnagyobb kilépési munkájú, legnagyobb felü
leti atomsürüségü kristályiap szélén az emisszió erő
södött, a (211) lapok szélén pedig csökkent*

6/e képi a 7-8, СО dózis ( 2,0L) hatására az (111) 

lapok körüli háromszög alakú régiók emissziója környe
zetükhöz képest csökkent* Mivel az átlagos kilépési mun
ka az 1,5-2,0 L expozíció intervallumban nőtt (5* ábra), 

feltehető, hogy az (111) lapokon az elektronegativ adszor- 

beátum nagyobb felületi koncentrációban keletkezett, mint 
a környező lapokon* Ez a kép egyben jellemzi a СО-dal te
litett Mo-felületet, mivel további expozíciók nem okoz
tak változást sem az emisszió eloszlásában, sem a(j)-beo.

3«1*2* А СО adszorpciója Mo-csúcson 80 K-en

А ?щ ábrán a CO-expoziciók hatását mutatjuk be 80 K- 

ф-jére. A telítődés ^2,0 L-nél következett 
be, az ehhez tartozóéi})m + 1,12^0,04 eV.

A 8. ábrán a CO-dal 80 K-en telitett Mo-csúcs tér
emissziós képe látható. Ez hasonlít a tiszta Mo-csúcs tér- 

emissziós képéhez. Mivel a kilépési munka-változás az ad- 

szorbeátum felületi koncentrációjától (N) és dipolmomen- 

tumától (P) függ az alábbi képlet szerint C5)i

en a Mo-ceúcs



СО adszorpció Mo-en 80 K-en
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СО-dal 80 K-en telített Mo-caúca 

téremissaiós képe, *+1,08 eV
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Д С^= ^ ох BS (5)

a tiszta csúcséhoz hasonló téxemissziós kép úgy jöhe
tett létre, hogy az emitter különböző kristálylapjain 

közel azonos felületi koncentrációban ugyanolyan dipól- 

momentumú СО-felületi forma alakult ki. A W téremitte- 

reken [18], és Mo-filmen [93 hasonló körülmények között 

talált felületi СО-forma mintájára ezt az állapotot Vir
gin CO-nak nevezzük.

5*1«3« CO-reexpoziciós kísérletek 80 K-en

Az alacsony hőmérsékleteken a Mo felületén képződő 

adszorpcióé állapotok tanulmányozására CO-reexpoziciós 

kísérleteket végeztünk. Ez abból állt, hogy a 80 K-en 

СО-dal telitett csúcsot először hagytuk 500 К-re felme
legedni. Ekkor aA<J? + 1,12^0,04 eV-ról + 0,75*^0,10 eV-ra 

csökkent, mint azt a 9» ábrán láthatjuk, majd ismét 80 

К-re hütve a mintát nagyvakuumban, а ф néhány század eV- 

ot emelkedett, ami a maradékgáz adszorpciójának tulajdo
nítható. Ezután újra CO-expoziciónak tettük ki a felüle
tet. Az első két adszorpcióé dózis hatására a A(j? 0eV- 

tal csökkent, a továbbiakban nőtt,^(j) l,0L-nél érte 

a + 0,60^0,10 eV-os telitési értéket.
A kisérlet eredményeit a következőképpen értelmezhet

jük. A 80 K-en СО-dal telitett felületet 500 К-re melegít
ve, a virgio-CO egy része deszorbeálódott, a visszamaradó

el a
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А СО reexpozíció hatása Mo csúcs fjére 80 K-en

a^ a a tiszta csúcs telítése után 80 K-en 

b; ° 300 K-ге hevítés, 
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pedig szerkezeti átrendeződésen ment át, melynek során 

/!> —CO keletkezett, amint azt Atkinson [9] kimutatta. A

felületi átrendeződést esetünkben az bizonyltja, hogy 

a 80 K-en végrehajtott CO-reexpozició során az adszor- 

beálódó CO-molekulák olyan környezetbe kerülnek, mely
nek hatására az eddigiekkel ellentétben, csökkentig a<^-t. 

A (j?-t csökkentő, tehát elektropozitiv CO felületi formát 

Atkinson és munkatársai [9] által^ -állapotnak 

állapottal azonosíthatjuk.
A reexpoziciós görbe emelkedő szakaszán feltehetőleg 

a virgin-СО adszorpció felelős a <j? -növekedésért.
A csúcsot 500 К-re melegítve, a reexpoziciós kisérlet 

(j> értéke ugyanakkora volt, mint a 500 K-en történő

nevezett

után a
telités után.

5.1*4. A CO lépcsőzetes termikus deszorpciója

Abból a célból, hogy a 500 K- en СО-dal telitett Mo- 

csúcson előforduló felületi СО-állapotokról információkat 

kapjunk, lépcsőzetes deszorpciós spektrumot vettünk fel, 

mely a 10. ábrán látható. Előzőleg a tiszta csúccsal vé
geztünk egy méréstj 2000 K-ig lépcsőzetesen fölhevítve a 

mintát, a (j? -változás ^0,05 eV veit. A 10. ábráról a kö
vetkezőket olvashatjuk le. Három hőmérséklettartományban

.*
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törtónt erőtelesebb <Ь -csökkenés, 300-373, 773*473 és 

973-1173 К között# Ezeket különböző deszorpeiós aktivá-

CG-állapotoknak feleltethetjük meg.
. Ilási energiájú

A deszorpeiós görbe egyes pontjaihoz tartozó FEM-
képeket a 11# ábrán mutatjuk be#

A 11/a képet a tiszta Mo-csúcsról készítettük#
A 11/b képet 300 K-en СО-dal történt telités után

kaptuk.
A 11/c kép, melyet 74-3 К-re történő hevitée után kap

tunk, - az (100) lap emisszióvaltozásától eltekintve - 

megegyezik a 11/b képpel. Ez az (5) egyenlet szerint azt 

jelenti, hogy a 300-373 К között a felületről eltávozott 

adszorpcióé forma valamennyi kristálylapon kb. azonos fe
lületi koncentrációban volt jelen és közel azonos dipól
momentum jellemezte.

A 11/d képen az l*-es 808 K-en történt hevítés hatá
sát láthatjuk. A különböző emissziós területek közötti 
átmenet öiffuzabbá vált. A <p értéke a 11/c képen bemuta
tott állapotához képest 0,40 eV-tal csökkent. E két tény 

a felületi diffúzió és a deszorpció megindulását jelent
heti.

A 11/e és 11/f képeket 903, ill. 1018 К-re hevítés u- 

tán kaptuk. Ezeken az emisszióeloszlás a tiszta csúcs ké
péhez hasonlit. A 300 К-es adszorpcióé kísérletekkel szem
ben, melyek lapspecifikus adszorpciót bizonyítottak, a de-



§
 .g

J, 3
О
 

S» 
О
 

vo 
r
\ 

-P

dHsd
•Hr-l 

)> 
О 

О
■á

HrH
rö 

-P

Ó
 -P

О
 

d
 

• 
m

d 
О

 
л
 +» 

+
\
 

U 
f!

н
 

го 
гч

-1 
-P

<3

LDГО
d©á
 43

(Л 
2

ClJ
+»

vd.2:)
o- 

t a 
'©

 
ад -P 

•H 
-H 

.
О
 

!> 
!> 

©
 

© 
®  

Л

оаd-pN
ft

un
И
 

ö) 
vi 

ft 
И
 

MD 
. 

*
 

d
 

I

4* 
40

и
 

a'©
 

о
O
 

4» 
+

\
 

Й
 

C
r-i 

:o - Q
I í 

*p
HH
 

ft
^=3



н
и

н
и

С
> 

ф
с

—о
-«

U 
и

+ 
н 

о 
н о

М
 

W

1-3
II 

U
+
 

VD
о 

о ы
«*

ы
и

•ч
о

(D
<

«-•«

I U
J L

н
р>
 и

» 
--

О
- 

hä
» 

и
+ 

н 
о 

о
• 

Í
ru
 

00

и
и

о
► Of S'

CÖ <í



38 -

szorpció ebben a hőmérséklettartományban a FEM-képek a- 

lapján nem mutat lapspecifikus hatást. Ennek oka a fe
lületi diffúzió lehet, mely a különböző kristálylapokon 

deszorpció következtében létrejött koncentráció-különb
ségek kiegyenlítésének irányában hat. Ezt a 6/c és 11/f 

képek - melyekhez ugyanakkora Ó(j>(+0,11 eV) tartozik - 

összehasonlítása illusztrálja.
A 11/g képen látható, hogy 1103 К-re hevités után a 

(334) és (013) lapok sötét foltokként tűnnek elő. Ezt 

Klein [17] W-ra bemutatott FEM-képei alapján felületi 
szénnek tulajdoníthatjuk. A CO a Mo felületén a hevítés 

során tehát disszociált.
A tiszta Mo-re jellemző téremissziós képet a csúcs 

2000 К-re hevítésével kaptuk vissza.
A 12. ábrán összevetjük az általunk mért 

sokat az E. Gillet [6] által 300 K-en СО-dal telitett Mo- 

minta lépcsőzetes felhevitésekor AEE-val a felületi szén 

koncentrációváltozására talált értékekkel. A görbék a 373 

К-es értékekre vannak normáivá. 373-973 К között az egybe
esés jó, efelett eltérés mutatkozik. Ennek több oka lehet. 

Elképzelhető, hogy 973 К fölött a felületi СО dipólmomen
tuma csökken és igy az észlelt Д(|>оет arányos a felületi 
koncentrációval. A némiképp eltérő felfütési módok is 

okozhattak eltérést. Ezenkívül E. Gillet [6] kimutatta, 

hogy a felületi szén szennyeződés az 10CQK feletti |2* -álla-

f-váltózá-
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potok felületi koncentrációját csökkenti. A mi Mo-min- 

tánkon a 6/a kép alapján csekély szénszennyeződésre kö
vetkeztethetünk. Végül elképzelhető, hogy a két Mo-minta 

felülete eltérő arányban tartalmazta a különböző kristály- 

lapokat, ami az adszorpciós-deszorpciós tulajdonságok el
téréseire vezethet.

Ha elfogadjuk, hogy а СО a polikristályos Mo-ről első 

rend szerint deszoibeálódik, mint azt Б. Gillet [63 kimu
tatta, akkor a különböző hőmérséklettartományokban deszor- 

beálódó СО-állapotok deszorpcióe aktiválási energiáit (E^) 

az alábbi képlet segítségével becsülhetjük meg [20]*

"fc = vJ “1 exp [E^/KD]

ahol t a deszorpció ideje (60 sec), V a frekvenciafaktor 

(lO1^ s^-nek fogadjuk el), E^ a deszorpció aktiválási 
nergiája.

Az eredményeket az első táblázat tartalmazza*

(6)

e-

I. táblázat

Állapot Deszorpció hőmérséklettartománya (K) E^ ( Ic3 /mól)

Aoe t LJ 

2ÍZ ± Ai 
lOLx ± n

I. 300-373
773-373
973-1173

II.
III.

összehasonlításul E. Gillet [6] flash-deszorpciós techniká-
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val megállapított E^ értékeit a máeodik táblázatban fog

laljuk össze.

II. táblázat

Állapot Deszorpció hőmérséklettartománya (K) E^ ( kJ /mól)

W ± A1 

ЮЗ ± t\
1. 600-800

700-8402.
ЬЪЧ ± L31000-11705.

A 2. és 3« állapotnak mind deszorpciós hőmérsékleti 
tartománya, mind pedig E^-je jó egyezésben van az általunk 

talált II, és III, állapotéval. Az általunk észlelt I, ál
lapotot, mely 500-373 К között deszorbeálódik, E, Gillet 

nem észlelte. Elképzelhető, hogy ebben a szakaszban gyen
gén kötött СО deszorbeálódik, melyet lO^-nál kisebb frek
venciafaktor jellemez.
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5*2. A NO és Mo közötti kölcsönhatás vizsgálata 

5.2.1. A NO adszorpciója Mo-csúcsoo 500 K-en

A 15* ábrán a Mo-csúcson 500 K-en az egyforma NQ-dó- 

zisok ( 1 dózis = 20** x 1 jclA ion get tér pumpa-aram) okozta 

ф-oövekedést láthatjuk. A maximális ф -változás +1,61 eV. 
Más lépcsőzetes telitési kísérleteknél а Дф +1,65 - 0,03 eV 

volt. Ennél nagyobb, 2,10 * 0,10 eV-os <j? -növekedést ta
láltunk akkor, amikor egyetlen, telítésre alkalmas NO-ex-
poziciónak (az iougetterpumpa-áram 5 jaA volt) tettük ki a 

csúcsot.+ Ezek az értékek közel esnek a Yates [11] által 
W-ra talált +1,85 - 0,10 eV-os telitési Дф -hez. Ebből 
arra következtethetünk, hogy a NO a W-oo és Mo-en hasonló
kötési állapotban adszorbeálódott, ami e fémek kristályrá
csának és kémiai viselkedésének hasonlósága alapján várható 

is.

A telitést kisérő emissziós képváltozásokat a 14. ábrán 

mutatjuk be.
A 14/a kép a tiszta Mo-csúcs FEM-képe. Az (110) terü

let fölötti köralakú fekete folt a ”probe hole” képe, és

+ A lépcsőzetes telítésnél talált alacsonyabb Дф-ér
tékekre az lehet a magyarázat, hogy - mint azt a tömeg- 

spektrometriás vizsgálataink mutatták - a kis adszorp
cióé NO-dózisok folyamán a vákuumkamra faláról leszorí
tott СО nagyobb koncentrációban jelenik meg a gáztérben, 

mint a nagy dózisok alkalmazása közben. Minthogy a GO 

kisebb <|>-növekedést okoz a Mo-en, mint a NO, nyilvánvaló 

az alacsonyabb telitési ЛФ •
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-45 14. ábra

14/h 0o-nel 300 K-en teiltet 

Mo-csúoa FEM-képe,Аф a+1,42
14/s 10. dózis N0 

A<j> » +1,61 eV

14/i 02“Höl telített Mo-csúca 

S’EM-képe 673 К-re hevítés után 

лф = +1,40 eV
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ugyanitt látható némi aszimmetria az üveg csúcstartó sze
relvényen bekövetkezett fénytörés miatt*

A 14/b képen az első adszoxpciós dózis (1 ^U-Д ionget- 

terpumpa-áram,"x 20 másodperc) okozta változásokat láthat
juk* Az (100) lapok "zsugorodtak", a (211)-ek "kitérjedtek".

A 14/c képen látható, hog,7 az (100) lapok emissziója 

környezetükhöz képest csökkent és az egész emisszóelosz- 

láe lényegében a tiszta csúcséhoz hasonlit a 2* dózis után* 

14/d kép* a 4. dózist követően szemcsézetté vált a
kép*

14/e kép* a 6. dózis után egy erősen szemcsézett kép
alakult ki*

14/f kép* a 7* dózis N0 hatására az (100) lapok kör
nyezetének emissziója csökkent, ami lapepecifikus adszorp
cióra utal.

A 14/g kép a 10. adszorpcióé dózis hatását mutatja. 

Láthatjuk, hogy az emisezióeloezlás a 7* és 10. dózis kö
zött lényegében változatlan maradt, miközben а ф 0,43 eV- 

tal nőtt.
A 4, dózistól kialakult szemcsézettséget feltehetően 

nem a kilépési munka, hanem a térerősség kis területre vo
natkozó, - a görbületi sugár helyi megváltozása miatt be
következett - változásai okozták (v.ö. a (2) és (1) egyen
lettel). Ezt oxidkrisztallitok kialakulásának tulajdonit-

téiemiscziós^/*)hatjuk, mivel az oxigénnel telitett Mo-c&úcs
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képe egy kísérletünk szerint hasonlit a NO-dal telítetté
hez* Az oxigén 500 K-en disszociative adezorbeálódik a 

Mo-en [М3, ezért az oxigénnel és NO-dal telitett FEM- 
képek hasonlóságából arra következtethetünk, hogy 500 K-en 

nagy borítottSágoknál a N0 is disszociative adszorbeáló- 

dott a Mo felületén*
A 14/b képen azt láthatjuk, hogy az 1. adszorpciós dó

zis hatására az (100) lapok emissziója csaknem megegyezik 

környezetükével. Minthogy az átlagos (J?+0,22 eV-tal nőtt, 

és az (100)lap {J>-je a tiszta fémen nagyobb, mint az őt 

körülvevő lapoké, a 14/b képen megmutatkozó emissziókie- 

gyenlitődés úgy jöhetett létre, hogy az (100) körüli la
pokon a (b nőtt, mig az (lOO)-on változatlan maradt vagy

иcsökkent. Ez utóbbi lehetőségek között pusztán a FEM-kép 

tanulmányozásával nem lehet dönteni, mivel ez csak az e- 

gyes kristálylapokhoz tartozó téremissziós árameürüségek- 

ről ad számot, ami a kilépési munka változásai mellett az 

FN-egyenlet (1) preexponenciális tényezőjének adszorpció 

közbeni megváltozásától is függ. Ezért a "probe hole*’ 
technikával megmértük az (100) lap (J?-jének NO-expoziciók 

hatására bekövetkező változásait, amit a 15* ábrán látha
tunk. Az (100) lap kilépési munkája az alacsony boritott- 

ságoknál tehát kisebb, mint a tiszta fémé. Ilyen jelensé
get észlelt Felter C'l©] a Mo(lOO)^ N2 és a Mo (100^Д>2 

rendszer esetében. Mivel a N2 [22) és 02 [233 is disszoci-

/V %. 
íl SZEGED f
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ative adszorbeálódik az (100) kristálylapon, feltehető, 

hogy a HO-adszorpció során is disszociáció történik, és 

ezért jelentkezik ugyanaz a viselkedés, mint a nitrogén 

és az oxigén adszorpciója során*

3.2.2. N0 adszorpciója Mo-eo 80 X-en

A Mo-csúcsot 80 K-en egyetlen nagy NO-expoziciónak 

kitéve, 8(J?1,56 eV-tal nőtt. Ez az érték jóval kisebb, 

mint az egyszeri telitéssel 300 K-en kapott 2,10 - 0,10 

eV, inkább a 300 K-en végzett lépcsőzetes telitéssel 
nyert maximális A(J? -t (+1,63 - 0,08 eV) közeliti meg* A 

FEM-kép a tiszta csúcséra emlékeztet a NO-dal történt te
lítés után. Annak érdekében, hogy eldöntsük, hogy a 80, 
ill. 300 К-es adszorpcióé állapot között van-e jelentős 

különbség, a csúcsot 300 К-re fütöttük fel. Ekkor a A(£> 

+1,60 eV-га emelkedett. A csúcsot újra 80 К-re hütve és 

a teljes telítéshez szükséges NO-dózisoknak kitéve, а Дф 

gyakorlatilag változatlan, +1,61 eV értéket mutatott. 

Ebből arra következtethetünk, hogy a 80 K-ről 300 K-re 

való melegítés során olyan felületi átalakulás ment vég
be, mely a N0 további, 80 K-en történő adszorpcióját meg
gátolta.

3.2.3* A kilépési munka változásai a NO-dal boritott Mo- 

csúcs hevítésekor

Az adszorbeált НО óe a Mo közötti kölcsönhatás tanul-
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mányozására a NO-dal 300 K-en telitett felületet 1 perces 

időtartamokra felhevitettük, majd rögzítettük az előállt 

kilépési munka-változásokat, A látszólagos kilépési mun
kaváltozásokat az Iskonstans módszerrel [16] vettük fel 

és a 16. ábrán mutatjuk be. Az I=konstans módszer alkal
mazására azért volt szükség, mert a hevités után az adott 

feszültségekhez tartozó áramváltozások túl gyorsak voltak 

ahhoz, hogysem egy adott felületi állapothoz tartozó M- 

egyenee pontosan mérhető lett volna. A 17, ábrán a heví
tést kisérő FEM-kép változásokat láthatjuk.

Ш-dal telitett W-on Yates [11] és López [24] végzett 

termikus deszorpcióe kísérleteket. Kísérleti eredményein
ket az ő eredményeikkel összevetve próbáljuk

A 16. ábrán látható, hogy 300 és 623 К között a <J> 

sé csökkent. Szt enyhe és NO-deszorpciónak tulajdonít
hatjuk. 553 K-ig nincs számottevő FEM-kép változás, 628 

К-re hevités után az (100) lap körüli emisszió kifejezet

tebbé válik [17/b kép], ami lapspecifikus deszorpcióra utal.

623-1073 £ között erőteljesebb s (J?-csökkenés, amiért 

főleg a deszorpciója lehet a felelős. K. Hayek [25] 

megállapítása szerint a Ií2 a Mo(001) és (110) lapjáról 
673-773 £ között deszorbeálódik. Yates [11] megfigyelése 

szerint a W-on az adszorbeált oxigén hatására a ^-deszorp- 

ció hőmérséklettartománya kiszélesedik. Minthogy az oxigén 

a Mo-ről csak a ^-deszorpció hőmérséklete felett deszor-

értelmezni.
kis-
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} I változása a NO-dal 300 K-en telített 

Mo csúcs hevítésekor 

а 16/Ь
02-nel telített csúcs hevítésekor
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beálódik, ill. távozik Mo-oxidok formájában [26], fel
tehető, hogy a Mo-csúceon ugyanúgy, mint a W-minta ese
tében, a egy szélesebb hőmérséklettartományban deezor- 

beálódik.
743 E-en történt hevítés után (17/e kép) az (100) lap 

körüli emisszió fokozottabb, 848 К-re (17/d kép) ée 1028 

К-re (l?/e kép) hevitée után pedig ez az uralkodó,
A deszorpcióe görbén 1073-1173 К között s <J> közel ál

landó, Ezt egy - az adott hőmérséklettartományban és az 

alkalmazott felfutási idő mellett - stabil oxidréteg je
lenlétének tulajdoníthatjuk, mely állapotot a 17/f kép 

jellemzi,
1173 К felett a látszólagos kilépési munka drasztiku

san csökken és ~ 1300 K-en éri el a tiszta fémre jellemző 

értéket, A fém ezen a hőmérsékleten azonban nem tisztult 

meg, mivel a téremieszlós kép nem azonos a tiszta fémével, 
A 17/g kép bizonyltja, hogy az emisszió 1428 К-re hevítés 

után főleg az (111) lapok körüli éles határú, háromszög 

alakú régiókból származik. Az ehhez a képhez tartozó Д(|7С » 

-0,10 eY. A jelenségre a magyarázatot Okuyama [27] észle
lése adja meg, aki elektronmikroszkóppal megmutatja, hogy 

oxigénben izzitott Mo-csúcs (111) kristálylapjain oxid- 

kristályok keletkeznek. Ezek a lokális térerősséget erősen 

megnövelik és az FN-egyenlet alkalmazásával igy kaptunk a 

tiszta féménél kisebb látszólagos kilépési munkát.
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A hőmérséklet emelésével az (100) lapok környékének 

emissziója erősödött, mig végül 2000 К-re történő izzi- 

tásokkal kaptunk ismét tiszta csúcsot.
Az 1173-1428 К-es hőmérséklettartományban az oxigén 

és Mo diffúziója lehettek az uralkodó folyamatok, maga
sabb hőmérsékleten pedig a molibdзп-oxidok elpárolgása 

után kaptuk vissza a tiszta felületet.

3.2.4. NO-reexpoziciós kísérletek

Annak eldöntésére, hogy a NO-dal 300 K-en telitett 

Mo-csűcsot felhevitve milyen hőmérsékleteken történnek 

rajta irreverzibilis változások és milyen természetűek 

ezek, reexpoziciós kísérleteket végeztünk. Ez abból állt, 

hogy a 300 Ж-en líQ-dal telitett Mo-csúcsot egy percre a- 

dott hőmérsékletre hevitettük, lehűlése után mértük a (f) -t, 

ezután a tiszta felületet telítésre alkalmas NO-expozici- 

ónak tettük ki, majd újra megmértük a 

a ciklust hevítéssel kezdve ismételtük.
A 18. ábra alsó görbéje a felfütések, a felső a reex- 

poziciók hatását mutatja.
Э73 K-ig a HO-reexpoziciók hatására e felület Ä<^~je 

közel a kiindulási ^00 eV-га emelkedett. Ez azt jelenti, 

hogy a felületen 973 K-ig nem történt olyan - irreverzi
bilis változás, mely újbóli ЫО-adszorpcióval ne lett volna 

visszafordítható* Feltételezésünk tehát, hogy ebben a hő-

változást, és ezt
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mérséklettartományhan kismértékű. NO és N^-deszorpció 

történik, melyet némi felületi átrendeződés kísérhet, 

minden bizonnyal helytálló.
97-i К felett a NO-dal történt újbóli telítéssel nem

2,00 eV—osA(J?—t.
Ez e NO-dal telitett Mo-felületen az izzitás hatására 

bekövetkezett irreverzibilis változásokra utal. Elsőként 

egy fokozottabb mértékű Ph-deszorpció megindulását téte
lezhetjük fel 973 К felett. Ha elfogadjuk, hogy az adszor- 

beált oxigén a polikrietálycs Mo felületén nagyobb <j? -nö
vekedést okoz [24], mint az adozorboált nitrogén ГДГЗ és 

hogy a N0 300 K-en disszociative adszorbeálódik a Mo-en, 
akkor a N0 deszorpciója utáD a felületet NO-dal telítve, 

2po eV-nál nagyobb A.(j>-t várhatnánk. Mivel 973 К felett 

a NO-reexpoziciók 2,00 eV-nál kisebb A<j?-t idéztek elő, 

feltehető, hogy 6 hőmérséklet felett nem pusztán s N0 de- 

beAlUotfc hanem a felületen maradt oxigén és/vagy N és 

a Mo közötti kölcsönhatás természete is megváltozott.
Szembeszökő a 16. ábra és a 18. ábra közötti különb

ség az 1173 & feletti hőmérsékleteken. SLőször is a reex- 

pozició utáni 1173 К-re hevítéskor közel kétszer nagyobb 

A(j) , mint anélkül. Ez várható is, hiszen az 1173 К a- 

latti hevítéseknek és újra telítéseknek nagyobb felületi 

oxigénberitottságot kell előidézniük, mint ami a szobahő
mérsékleten NO-dal telitett csúcs lépcsőzetes hevitése

lehetett visszaállítani a kiindulási

szer

a
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után áll alő. Bűnek medianizmusa valószínűleg az, hogy 

azokon a helyeken, ahol N2 deszoxbeálódott, oxigén ad- 

szoxbeálódik újonnan és ez a következő izzitás után a 

felületen is marad.
1173 К felett a két görbe ellentétes irányú 

tozasokat mutat. A 16. ábrán erőteljes 

hatunk, amit az oxigén- és Mo-atomok felületi átrendező
dése eredményeképpen az (111) kristálylapokon kialakuló 

cxidkristályok okozta térexősségnövekedéseel magyaráz
tunk. A 18. ábra görbéjén viszont némi ^-növekedés mu
tatkozik a reexpoziciót követő hevitéskor. Ennek oka az 

lehet, hogy - ellentétben az előbbi esettel - megnő az 

oxigénkoncentráció a felületen. A nagyobb felületi oxi- 

génkoncentráció gátolja a felületi diffúziót és ezért nem 

zajlik le az az átrendeződés, ami a csúcs geometriájának 

megváltozását jeleuti.

Gomer [28] a W/0^ rendszer téremissziós vizsgálata so
rán a fentiekkel egyezésben azt találta, hogy alacsonyabb 

kezdeti oxigéoboritotteág esetén a csúcs látszólagos ki
lépési munkája alacsonyabb hőmérsékleten érte el a tiszta 

fémre jellemző értéket.
Az 1473 К feletti hevítések a (^csökkenéséhez- vezettek, 

amit oxigén és molibdén-oxidok deszorpciója át felületi 

átrendeződés okozhattak.

(I) -vál-
t -csökkenést lát-
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3.2.5. Az 02 adszorpciója és deszorpciója Mo-en

A N0 és Mo közötti kölcsönhatás értelmezésének meg
könnyítésére megvizsgáltuk az 02-adszorpciót Mo-en. A 

felület 02-f*el történő telítéséhez 300 K-en/^14,0 L-es 

expozícióra volt szükség. A telitési kilépési 
tozás +1,36+0,08 eV. Az oxigénnel telitett Mo-csúcs tér
emissziós képét összehasonlításul a 14/h fényképen mutat
juk be.

unka vál-

A 15/b ábra a Mo(100) kristálylapján 300 K-en törté
nő 02-adszorpció hatására bekövetkező ф-váltotásokat mu
tatja. Megállapíthatjuk, hogy m (b SZVÁN ] Mo(100) egykris
tályon végzett méréseivel összhangban kis 02-expoziciók 

hatására csökken, ezután pedig nő. Figyelemre méltó, hogy 

а Ш adszorpciója folyamán is hasonló változást mutat.
Az oxigénnel telitett felület felhevitése után kapott 

(^-változásokat a 16/b ábrán mutatjuk be. A 673 К-re heví
tett csúcs emissziós képe a 14/i képen látható.Ez a N0- 

dal telitett Mo-csúcs képéhez (14/g) hasonlóan szemcsés, 
amit mindkét esetben oxidkrisztallitok jelenlétének tu
laj donithatunk.

673 és 933 К között a (|? erőteljesen csökken, 933 Ktől 
1173 K-ig közel állandó. Az 1048 К-re hevítés után készült 

FEM-kép (17/h) gyakorlatilag azonos a NO-dal telitett csúcs 

felfütése után kapott 17/f képpel és stabil felületi oxid-

a (J)
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réteg jelenlétét jelzi.

1173 К felett a NO-dal telitett felület (16/a ábra) 

éa az Og-nel telitett felület (16/b ábra) hevítésekor 

.kapott 0 - értékek jó közelítéssel megegyeznek. Az 1423 K-re 

történt felfütés után kapott FÉM kép (17/i ) ugyanolyan 

emisszióeloazlást mutat, mint a 17/g kép.
Fentiek alapján elfogadhatjuk, hogy a HO-dfel telitett 

Mo-csúcsot lo73 К-re hevítve, a ТГО-disszociációból szár - 

mazó nitrogén legnagyobb része deszorbeálódik, mig az oxi
gén a felületen marad.

%
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3*3. -A CO és NO közötti kölcsönhatás tanulmányozása 

Mo-felületen

A СО és NO Mo-nel történő kölcsöuhabasának vizsgá
lata után a két gáz egymás közötti reakcióját tanulmá
nyoztuk Mo-csúcson. Mindenekelőtt az adszorpcióé kötési 
energiájuk közötti viszonyra próbáltunk fényt deríteni. 

Minthogy hevítés közben a űű és HQ is aisszociálódik,
1-es tapadási valószínű

séggel auszorbaálódik a Mo-eu, tehát elenyésző aktivá
lási energia mellett, a kötésörössógekre (azaz az ad
szorpcióé hőkre) kiszorítási folyamatokból következtet
tünk.

viszont a CG és NO is közel

3.3.1. HO-expoziciók hatása СО-dal telitett Mo-felület-

re 3ОО K-en

A 1), ábrán egyforma NO-dózisok hatását mutatjuk be 

a OO-dal 300 K-en tolitett Mo-csúcs Дф-jére. fiz fokoza

tosan no a telítési +I,‘,7i * 0,09 oV-o£ értékig, ami ala
csonyabb a HO-adszorpció okozta maximális 2,10 - 0,10 eV- 

ф*вбym vOdésnél# A telítési kép azonos а Ш0 telitesi 
képpel, a (J>-változás pedig a lépcsőzetes beütés okozta 

(j) -növekedéssel. Ebool arra következte ügetünk, hogy a НО 

a GO-ot kiszorította a Mo-csucs felületéről. A kiszorítási 
folyamat nem volt lapspecifikus, mert a EkM-képek ugyanolyan 

változásokat mutattak, mint а НО adszorpciója folyamán. A

os
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NO tehát a Mo valamennyi kristálylapján közel azonos 

sebességgel szorította le a felületről a CO-ot. Ez arra 

utal, hogy a N0 a legtöbb lapon erőeebbea adszorbeálódik, 
mint а СО, Az, hogy a telitési <|? kisebb a NO-dal történt 

telítés után kapott értéknél, több feltételezésre ad le
hetőséget. Ezek egyike az, hogy a N0 nem képes az összes 

CO-ot deszorbeáltatni a felületről, és igy a visszamaradó 

rész okozza a kisebb telitési (f>-t.£jymásik az, hogy a 

N0 és felületi СО között létrejövő dipól-dipól kölcsön
hatás eredményezi az alacsonyabb (J? —t• Ez utóbbi felte
vést - tehát azt, hogy jelentékenyebb mennyiségben lenne 

jelen СО a felületen a telitési állapotban - azokon a té
nyeken túl, hogy a telitési EEM-kép és a kiszorítás 

után azonos a lépcsőzetes NO-os telitési képpel és - 

vei, azért is kizárhatjuk, mert a kiszóritási folyamat 

(23* ábra) ill. NO-dal telitée után (16. ábra) felvett 

lépcsőzetes termikus deszorpciós görbék egybeesnek. Abból, 
hogy a N0 300 K-en kiszorította a felületről az előzőleg 

adszorbeált CO-ot, arra következtethetünk, hogy a N0 ad
szorpcióé hője nagyobb, mint a СО deezorpciójához szüksé
ges energia.

3.3.2. NO-expoziciók hatása СО-dal telitett Mo-csúcs 

-jére 80 K-en

t-A N0 azonos dózisai 80 K-en kisebb növekedést idéz-
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tek elő az előzőleg CQ-dal telitett felületen, mint 300 

K-en (20. ábra). Minthogy a СО adszorpciója exoterm fo
lyamat, deszorpciója aktiválási energiát igényel. Ezt az 

aktiválási energiát - az előző fejezetben leirtak szerint - 

а НО adszorpcióé hője biztosithatná, a kiszoritási folya
mat 80 K-en mégis kisebb mértékű, mint 300 K-en. A kü
lönbséget úgy értelmezhetjük, hogy a felületre érkező N0- 

molekulák számára a СО-dal csaknem teljesen fedett Mo-fe- 

lületen 80 K-en kevesebb adszorpcióé centrum áll rendel
kezésre, mint 30o K-en.

3*3*3* CQ-expoziciók hatása a HO-dal telitett Mo-csúcs 

ф-jére 3ОО és 80 K-en

Akkora CO-expoziciók, melyek a tiszta Mo-csúcs telí
tésére alkalmasak, a HO-dal monomolekulásan boritott Mo- 

csúcs ф -jét és FEM-képét sem 300, sem 80 K-en nem vál
toztatták meg. Ez kiszoritási folyamat és kémiai reakció 

hiányára utal, és alátámasztja az előző részben levont 

következtetést, miszerint а НО mind 300, mind pedig 80 K- 

en erősebben kötődik a Mo-felülethez, mint а СО.

3.3*4. А СО és НО közötti kölcsönhatás polikristályos Mo-en 

hevitée közben

Az előző részekben láthattuk, hogy a HO a CO-ot a Kő
felületről képes kiszorítani és ezt a HO-fém, ill. CO-fém
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kölcsönhatásokra vezettük vissza. Feltételezhető, hogy 

a СО és NO, ill. ezek disszociációjának termékei között 

magasabb hőmérsékleteken kémiai reakció játszódik le.
A kémiai reakció vizsgálatának céljából a Mo-felületet 

először СО-dal telitettük 300 K-en, majd olyan NO-expo- 

zicióknak tettük ki, hogy а Дф +0,92 és +1,62 eV közé 

esett. Az igy előállt felületekre Lépcsőzetes deszorp- 

ciós görbéket vettünk fel.
A 21. ábrán azokat a görbéket mutatjuk be, melyekre 

Дф+0,92; +1,141 ill. +1,35 eV volt. A görbék 

300-7/3 К között enyhe ф -csökkenést mutatnak, 773-1100 К 

között а ф -csökkenés erőteljesebb. 1100 K-en а ф va
lamennyi esetben azonos a tiszta fémével, 1100 £ felett 

pedig a tiszta féménél kisebb látszólagos kilépési mun
kákat észleltünk. A kezdeti (j? értékektől függetlenül a 

hevítés hatására közel azonos FEM-kóp változásokat talál
tunk. Eredményeink közül a 22. ábrán az 1,35 eV-os kezde
ti Дф-jü görbéhez tartozó FEM-képékét mutatjuk be.

A 23* ábrán az 1,35? 1»50? és 1,62 eV-nál induló gör
béket ábrázoltuk. Az 1,62 eV-nái induló a NO deszorpciós 

görbéjéhez (16. ábra) hasonlit, az 1,50 eV-nál induló pe
dig a 21. ábra görbéivel mutat azonos lefutást.

A 21, 22. és 23* ábrákon látható változásokat a kö
vetkezőképpen értelmezhetjük.

300 és 773 К között Kg, NO és СО deszorbeálódik a fe-

a kezdeti
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22. ábra

— 68 —

22/a GO-dal 6 а НО-dal 
borított Mo-caúcs EEM-képe 

Дф*= +1,35 eV

22/b Egy perces 613 Ken 

történt hevités után 

Аф= +1,19 eV

22/c T « 753 К
Л (J) 15 +1,01 eV

22/d T = S5Ö К
A <j) = +0,62 eV



22. ábra

22/e T * 968 К
- +0,15 eV

22/f T * 1043 К 

Лф « +0,02 eV

22/g I = 1243 К
- -0,50 eV
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СО-dal és NO-dal borított Mo-csúcs lépcsőzetes 

termikus deszorpciós görbéi
, a, к +1,35eV

b, ?4<j>. = +1,50eV
c, о 4 =+1,62 eV

(eV)
-lO'-Q

+15;к° 0- O-°\
\A—‘7^ N

no- <*4

'Vo ‘

+0,51 о
VK O-0"0

A
A,

373 573 773 973 V\Ti73 a!55J773J9/3 2173 T(K)
i\ A'-Q5-

V\
? \ NJ

ÜJ-1,0-



- 71 -

lülétről. Ez az (100) lap körüli területeken lehet a 

legerőteljesebb, mint azt a 22/b képen az emisszió fel
erősödéséből láthatjuk.

A görbék lefutásából, a 23* ábra c) görbéjének kivé
telével, arra következtethetünk, hogy a felületen a СО, 

és N0 deszorpciója mellett а НО disszociációjából 
származó felületi oxigén és а СО közötti kémiai reakció
nak is le kell játszódnia. Ezt az bizonyitja, hogy a 10. 
ábra СО deszorpciós görbéjén 873-973 К között észlelt, 

egy adott felületi СО-állapothoz tartozó, valamint a 16. 
ábrán az 1073-1173 К között, felületi oxigénnek tulajdo
nított lépcsők ezeken a görbéken hiányoznak. Feltétele
zésünk szerint a következő reakciólépéeek játszódhatnak

v

let

so(g) N0 N(ad) + °(ad)(ad)

СО C0(ad)(6)

°(ad) + СО C02(ad) °°2(g)(ad)

A kémiai reakció és a deszorpciós folyamatok a 22/c-d-e 

képek szerint két területen, az (100) ée (111) lapok kör
nyékén okozzák a legnagyobb (^-csökkenést. A (211)-(110) 

lapok közötti, gyengén eraittáló területeken feltehetőleg 

lassúbb a folyamat, ezért a nagyobb felületi oxigénkon- 

centráció miatt ereken a területeken nagyobb a (f> , mint 
másutt.
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А 22/й és 22/e képeket a 11/e és 11/f képekkel össze

vetve is a sötét területek jelenléte a legfeltűnőbb. Az 

ezeken a részeken található felületi oxigén reakcióké- 

peesége lehet a legkisebb, és jelenléte а СО felületi 
diffúzióját is gátolhatja, and. a viszonylag éles határ
területek kialakulásához vezet.

А 17/й és 17/e képek összehasonlítása a 22/d és 22/e 

képekkel, érdekes következtetéshez vezet. Az előzőeken 

az (100) körüli emissziót korábban a H2 lapepecifikus 

deszorpciójának tulajdonítottuk. Az utóbbiakon az (111) 

területek is emittálnak. A 00 jelenléte feltehetően nem 

a N2 deszorpcióját segítette elő ezeken a lapokon, hanem 

a felületi oxigén eltávozását. így megállapíthatjuk, hogy 

a felületi oxigén és CC reakciójában az (111) lap kiemel
kedő aktivitást mutat.

A 22/f képhez a tiszta fém (J? —je tartozik, de az 

enisszióeloszlás adszorbeátum jelenlétét jelzi. Ezt iga
zolja a 22/g kép is, melyet 1243 К-re hevítés után kap
tunk és -0,50 eV-ое látszólagos kilépési munkaváltozás 

jellemez. Emieszióeloszlása a 17/g képéhez hasonlit, azaz 

a Mo jellegzetes oxigénes képéhez. A tiszta csúcs képéhez 

ebben az esetben is magasabb hőmérsékletű (~20Q0 K) izzi- 

tásokkal jutottunk.

^w,4\
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4» A kísérleti eredmények értelmezése
4,1« А СО és Mo közötti kölcsönhatás

А СО adszorpcióját Mo felületen 80 és 300 K-en tanulmá
nyoztuk. Mindkét hőmérsékleten nagy 0-változásokat észlel - 

tünk. A 300 és 80 K-en felvett telitési görbék kezdeti meredek
ségéből a Mo felületegységén maximálisan adszorbeált CO-mole- 

kulák számának ismeretében kiszámithatjuk az adszorpciót jellem
ző kezdeti tapadási valószinüséget{ZQJ. A számitás alapjául fel
tételezzük, hogy a felületen előállt kilépési munka-változás 

egyenesen arányos az adszorbeált molekulák számával, de függet
len az adszorpciós állapotoktól /5/* Az E. Gillet /6/ által 
Mo-en 300 K-en meghatározott maximális felületi СО koncentrációt 

/ЗхЮ1^ molekula/cm^/ elfogadva a kezdeti tapadási valószinüség 

értéke > o,go. A tapadási valószinüség 300 K-en ~1,25 L-ig 

állandó.
A СО-dal 3oo K-en történt telités során észlelt + o,85

peV-os 0 növekedés, 5x10 molekula/cm koncentráció mellett 0,45 

D dipólusmomentumot jelent molekulánként, szemben a CO-mole - 

kula 0,12 D permanens dipólusmomentumával. A nagy eltérés magya
rázata az, hogy а СО a Mo-en kemiszorpciót szenved, ami a sza
bad molekulákhoz képest nagyobb töltéseltolódással jár.
Az adszorpció folyamán észlelt kilépési munka növekedés azt je
lenti, hogy a fém ad át elektront a CO-nak.

A telitésre jellemző téremissziós kép alapján megálla
pítjuk, hogy az (111) kristálylapok а СО adszorpció számára 

kiemelkedő aktivitást mutatnak.
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A 300 K-en telítés után felületegységen adszorbeált 

C0 molekulák száma /6/ kb. fele a felületegységenkénti Mo 

atomok számának. Little /29/ ugyanilyen viszonyt talált poli- 

kristályoh Mo-re volumetrikus módszerrel, amiből arra következte
tett, hogy a GO 300 K-en hid-formában kötődik a Mo-ent

0 / \c---il
/ 4 Mo MoMoMo vagy

I. II.

A Mo és W hasonló kémiai tulajdonságai indokolttá teszik a 

számos módszerrel tanulmányozott W/CO rendszer összehasonlítá
sát a Mo/СО rendszerrel.

Az I-ee és a Il-es forma helyigénye azonos,kötésenergiá
juk azonban eltérő. R.Gomer /30/ bemutatja, hogy a СО-dal teli
tett W-felületről 400 és 800 К között nem deszorbeálódik СО, 
az EID /electron impact desorption/ - módszerrel kimutatott 

0+ ionok mennyisége azonban erőteljesen csökken ebben a hőmérsék

lettartományban.
Ezt a jelenséget az I-es formának a II-esbe alakulásával 

magyarázta. Az I-es állapotot a ß-prekurzor, 

pótnak felelteti meg.
A СО-dal 300 K-en telitett Mo -csúcsnnk téremissziós képe 

nem változik 400 és 743 К között,/11 ábra/ a 0 viszont reprodu
kálnia tóan enyhén nő. Ez utóbbi tényt magyarázhatja a ^-prekurzor* 

C0|l'C0-dá történő átalakulása. A jelenséget nem szükségszerűen 

kiséri a FEM-kép változása, hiszen a folyamat helyhez kötött, 

nem követel meg felületi diffúziót. Aß -СО jelenlétét Зоо K-en 

sem zárhatjuk ki.

ß álla-a II-est a
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Л/1»-СО két, ^232 és~304 kJ/mol deszorpciós aktiváJLáai
energiával jellemzett formáját különböztettük meg lépcsőzetes 

termikus deszorpciós kiBérletekkel. Az aktiválási energia 

értékek jól egyesnek as E. Gillet [6] által mért értékekkel.
Termikus deszorpciós vizsgalatokkal kimutatták, hogy a 

Ыо(ЮО) kristálylap jón két ŰO-deszorpciós csúcs jelentkezik 

[103. Ezek értelmezése során felmerült a kérdés, hogy a de
szorpciós csúcsokhoz rendelt, különböző deszorpciós aktiválási 
energiával jellemzett állapotok vajon a 300 K-en végzett ad
szorpció során, vagy a deszorpciót előidéző felhevitésok köz
ben jöttek-e létre.

Л termikus deszorpciós csúcsok keletkezését Felter [103 

a Mo(lOO) lapján az adszorbeált CO-molekulák közötti oldali
rányú (repulziv) erők boritottsággal való változásával magya
rázta .

Megemlítjük, hogy Atkinson [93 а СО-dal 300 K-en telitett 

polikristályos Ыо-еп csak egy, /5 -állapothoz rendelt XPS 

(röntgenspektroszkópiai)-csúcsot mutatott ki.
Fentiek alapján elképzelhető, hogy a polikristályos Mo-en 

szobahőmérsékleten egy szűk kötési-energiatartományon belül 
helyezkednek el az adszorpciós állapotok, és csak a termikus 

deszorpció folyamán alakulnak ki nagyobb mértékben eltérő de
szorpciós aktiválási energiával jellemzett felületi formák.

a/Í-CO kétpontos adszorpciója V/-on és Mo-en is kiindu
ló pontja lehet a C-re és 0-z\e történő disszociációnak.
Annak a kérdésnek az eldöntésére, hogy ez milyen felületi 
boritottságnál és hőmérsékleten következik be, kiter
jedt vizsgálatokat folytattak mindkét fémen. A kü-
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lönböző technikákkal elért eredmények ellentmondásosak, 

melyek feloldására különböző modelleket alkottak.
ilhrlich [31] W-tóremittérről CÜ-ot deszorbáltatva nem 

talált szenet a felületen. Mo-csúcsokon végzett kísérleteink
ben а ЗОО K-en СО-dal telitett felületet 1100 К-re hevitve, 

szén jelenlétére mutató téremiasziós képet kaptunk (ll/g ábra). 
Ez egybevág Gillet Сб] Auger-spektroszkópiai módszerrel vég
zett méréseivel, aki CO-deszorpció után szenet mutatott ki 
a Mo felületén. Megállapíthatjuk, hogy hevítés hatására а СО 

egy része disszociál a Mo-en.
A ^-állapotú СО termikus deszorpciója W-on és Mo-en Сб] 

is elsőrendű kinetikát követ, .dzzel szemben Madey C32] W-fe- 

12C180ós 13C160 gázok között ~ 873 K-en kezdődő 

izotópcserét mutatott ki. A két tényt az alábbi négy-centrumú 

komplex feltételezésével értelmezték:

C - 0

ó - J
Armstrong [33) feltételezte, hogy ennek a komplexnek a 

nagyobb koncentrációban történő képződése W-on а СО felületi 
diffúziója megindulásának hőmérséklete felett ("625 K) kezdő
dik és dipólusmomentuma az.egyedi molekulákénál jóval kisebb. 

Mo-en а СО felületi diffúziójára ^800 K-en (ll/d ábra) kap
tunk vizuális bizonyitékot. A 12. ábra alapján feltételezhet
jük, hogy 973 K-ig а СО felületi koncentrációjával arányos 

<j) -változásokat rögzítettünk, igy a csökkentő négy-cent
rumú komplex jelenléte ebben a hőmérséklettartományban ki

zárható.

lületen a
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ф-értékelnie
bek a normált szén-Auger-jeleknél. Ez - ha azonos kísérleti 
körülményeket tételezünk fel- я felületen maradt СО dipólus-

973 К fölött a 373 К-re normált kiseb-

momentumának csökkentését jelenti. Lecanto [343 kimutatta, 

hogy 92o K-en Mo (loo) egykristályon elektropozitiv felü
leti forma alakul ki. Részben egy ilyen állapot kialakulá
sa magyarázhatja esetünkben is a dipolusmomentum csökkenését.

A téremissziós kép 973 К fölött lényegében a tiszta csúcs
ra jellemző intenzitásviszonyokat mutatja. A dipólusmomen
tumot csökkentő folyamat tehát valamennyi kristálylapon elő
fordult. Ilyen folyamat lehet а СО disszociációja is. Az 

llo3 К-re felhevitett Mo-emitter FEM-kópén csak felületi 
szénre utaló jeleket észleltünk; meglepő, hogy ugyan
akkor a felületi oxigénre jellemző intenzitás-elosztás 

nem fedezhető fel. Gillet [7] ESCA (electron spectroscopy 

for chemical analysis) mérései szerint a CO disszociáció
jából származó oxigén bediffundált a Mo rácsába.

Lányon [35З feltételezte, hogy fémrácsba diffundált 

oxigénatomok a kilépési munkát csökkentik. Ezen az alapon 

feltételezhetjük, hogy esetünkben а СО deszorpciójö mellett 

а СО disszociációjából származó oxigénnek a Mo rácsába tör
ténő diffúziója is felelős a 0 csökkenéséért 973 К felett. 

Klein [17З bebizonyitotta, hogy W-téremittérén a felületi 
szén elenyésző 0-változást idéz előf igy а СО disszociáció
jából származó szén okozta 0 - változástól valószinüleg a 

Mo felületén is eltekinthetünk.
A Cö-dal telitett Mo - csúcsra kapott lépcsőzetes de-

(12. ábra) 300-373 К között erőteljes 0 -szorpciós görbéd 

csökkenés mutatkozott •
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Gillet [6] ezt a hőmérséklettartományt nem ábrázolja, Felter 

[103 a Mo (100) egykristályon 400 és 600 К között CO-deszorp- 

ciót mutatott ki. A W-ról megközelitőleg ebben a hőmérséklet
tartományban deszorbeálódó CO-ról kimutatták [33], hogy elektro- 

pozitiv felületi formából származik. Felter [10] a GO-nak Mo 

Cloü) egykristályon 2oo és 360 К között vizsgált adszorpciójakor 

azt találta, hogy virgin-СО kMakul a felületen, bár felületi 
koncentrációja 360-K-en tizszer kisebb, mint a|i-C0-é.
ЗОО-373 К között a kilépési munkát növelő felületi forma de- 

szorpcióját észleltük. Mivel a virgin-GO növeli a 0 -t, fel
tételezhetjük, hogy a 3ОО К-es СО adszorpció során ez a felületi 

forma ia keletkezik Mo-en és deszorpciója 375 K-ig befejez dik.
A Mo-minta felületét 80 K-en СО-dal ielitve Atkinson [9]

4,0 L expozíció után csak egyetlen GO felületi formát azonosí
tott KPS-technikával, melyet a \/-on talált hasonló állapot min
tájára virgin CO-nak nevezett. Mérése alapján megállapíthatjuk, 

hogy 80 K-en felvett telitési görbénk is csupán ennek az álla
potnak a kialakulását jelzi és hogy a virgin -GO a Ыо-en csak
úgy, mint a W esetében, elektronegativ felületi réteget képez. 
W-on azt találták, hogy 100 K-en 1 W atom ^ 1 СО molekulát képes 

megkötni a felület telitése után [30] • Ezt az arányt Nonr* elfogadva 

a virgin-СО szerkezetét a következőképpen jelölhetjük;

0
in
c
Mo

Amikor a 80 K-en СО-dal telitett mintánkat 300 К-re hevi
tettük, а Дф +1,12+0,04 eV-ról +0,75+0,10 eV-га csökkent, az

/j?'
(2 д

< *
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Atkinson [9] által bemutatott XPS spektrum alapján feltételez
hetjük, hogy a virgin-СО nagy része a hevités hatására deszor- 

beálódott. A felületen amradt СО szerkezeti átrendeződését 
a 80 K-en végzett reexpoziciós kisérlet, - mely adszorpciós

- igazolja. A-prekurzor kialakulásá
nak folyamata virgin CO-ból a következő lehet;
hiszterézist mutatott

00 0 0 00
Hl 11 Иin ni in

CŰ C cc c + 2 °°<s)/ \
Mo - Mo - Mo - Mo 

11 -prekurzor GO
Atkinson C9] mérései szerint a 80 К-re lehűtött ^i-CO-ré- 

teg további GO-t képes megkötni, amit a - és a virgin-CO-tól 
eltérő XPS—csúcs jellemzett. Ezt az új felületi formát ff -GQ-dal 
azonositotta.

Az előbbiekkel azonos körülmények között egy elektropo- 

zitiv, tehát a <|?-t csökkentő állapotot tudtunk megkülönböz
tetni, amit - elfogadva Atkinson azonosítását, - jj' 
lajdonitunk. Ezt az állapotot W-on is kimutatták [30], és a 

jl-CO által sabadon hagyott adszorpciós centrumokon történt 

СО-adszorpcióval magyarázták.
A Jj -GO nagy része 300 K-i 

a felületről, mivel ennél a hőmérsékletnél kevéssel magasabb 

hőmérsékletre való hevités után nem kaptunk (j?-növekedést (10. 

ábra).

4.2. A NO-Mo kölcsönhatás

// 300 К / >I I
Mo - Mo - Mo - Mo

virgin-CO

-CO-nak tu-

g valószínüleg dcszorbeálódik

A Mo/SJO rendzsert ezideig még nem vizsgálták. Kísérleti 

eredményeink értelmezéséhez a W/líO rendszerről az irodalomban 

közölt megállapításokra támaszkodunk.
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A N0 adszorpciója a Mo-en 300 és SO K-en is növelte a 

kilépési munkát, azaz az adszorpció során a fém az elektron
donor. A 110 és Mo-en, csakúgy mint a W-on [36] 300 és 80 K-en 

is n^gy, 1-hez közeli tapadási valószinüséggel adszorbeálódik.
A 14. ábra FEM-képei azt igazolják, hogy az (100) lapok környe
zete kiemelkedő aktivitást mutat a 110 adszorpció száméra.
0,60 eV-os (|)-növekedés után a FEM-képek szemcsézotté váltak.
A szemcsék megjelenése a ^100 ?i mérettartományában előforduló 

kilépési munka vagy/és térerősség-inhomogenitásokat jelez.

Oxigént adszorbeáltatva lio-csúcson,majd 673 К-re hevitve a 

mintát szintén szemcsés FEM-képet kaptunk.
W-on nagy oxigénexpoziciók hatására Gomer [28] mu ütött ki 

olyan erősen emittáló, éles határú foltokat, mirt amilyet a
14/g képen az (110) lap fölött láthatunk. Gomer a jelenséget 

oxidkrisztallitok kialakulásával magyarázta, ami térerősség- 

megnövekedésből eredő emisszió-felerősödésként jelentkezik a 

FEM-képékén.

A fentiek alpján feltételezzük, hogy a NO-dal telitett 

Mo-csúcs FEM-képének szemcsézettségét a csúcs görbületi suga
rának lokális megváltozását okozó oxidkrisztallitok külakulása 

idézte elő. növekedés
Figyelemreméltó, hogy a kilépési типкаГа ITO-dal 300 K-en

telitett Llo-csúcsra ~+2,00 eV, mig oxigénes telités után 

^uinn [37] +1,80 eV-ot kapott, mi +1,40 eV-ot mértünk.
Sato [13] a W/líO és W/0n rendszer esetében a telitési FEM- 

-képek és ф-к megegyezéséből arra következtetett, hogy a 

HO-dal történt telités után csak oxigén van a. téromitter fe-
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lületén. Ezzel szemben Yates [11] kimutatta, hogy a KO-dal mo- 

nomolekulásan telitett polikristályos W-ról hevitéseel K^ de- 

szorbeáltatható, Masel [123 pedig a KO-dal telitett W felületen 

XPS technikával a W-on atomosán kötött N-re jellemző sávot ta
lált, Ezek alapján nagyon valószínűnek tartjuk a nitrogén jelen
létét a Mo-en a KO-dal 300 K-en történt telités után.

Az oxidkrisztallitok képződése mind az C2, mind a KO adszorp
ciója 3orán a Mo-atömök felületi átrendeződésével jár, igy tér
emissziós kísérleteink alapján bizonyítottnak vehetjük, hogy 

az oxigénatomok szobahőmérsékletű adszorpciója Mo-en a felületi 
fématomok diffúzióját okozza,

Riwan [233 LEED-technika és <j>-mérés segítségével megállapí
totta, hogy az 02 adszorpciója 1,0 L expozíció után 300 K-en 

a Mo(lOO) lapon néhány száz ft-nyi hosszúságú és keskeny (ez 

feltehetőleg a FÉM 20 ä-ös felbontási határa alatt van) (110) 

lapok kialakulását okozta, A
lapoknak a nagy kilépési munkájával magyarázta. A fenti je
lenség a Mo téremitteren is bekövetkezett KO adszorpciójakor 

és egyben az adszorpció során a szubsztrát geometriai szerke
zetében bekövetkezett változások előidézte ф -változásokra 

hivja fel a figyelmet.
fíiwan [23] észlelése szerint a Mo(lOO) kristálylapon a 

02 kezdeti felvétele 300 K-en
azzal értelmezett, hogy a disszociáció során keletkezett oxi
génatomok behatolnak a fémrácsba.

A Mo(lOO) lapon téremissziós mikroszkópban is ki tudtuk mu
tatni az oxigénadszorpció során jelentkező kezdeti kilépési

munka c sökkené st,

növekedését részben ezeknek a

ф-csökkenést okozott, amit
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A Mo téremitter (100) kristálylapján а HO adszorpció

(|>-csökkenést idézett elő (15. 

ábra). Figyelembe véve, hogy elektronegativ felületi formák 

csak abban az esetben okozhatnak kilépési munka-csökkenést, 
ha bediffundálnak a fémrácsba [35], feltételezhető, hogy az 

előbbi jelenséget а Ж) disszociációjából származó 0 és lí 

fémrácsba történő diffúziója okozta. A telitési HO-boritott- 

ságnál az uralkodó emisszióért felelős oxidkrisztallitok 

kialakulásából is arra következtethetünk, hogy а НО adszorp
ciója a Mo-en disszociativ. Hagy IíO-boritottSágoknál, ahol 
a disszociativ adszorpció számára nem áll rendelkezésre ele
gendő adszorpciós centrum, a nem disszociativ, molekuláris 

adszorpció is feltételezhető. Hnnek alátámasztására megem

lítjük, hogy Yates Cili W-ról az adszorbeált НО H-tartalmának 

0,4 /»-át НО formában azonosította a deszorpció termékei között.
A HO-t 80 K-en adszorbeáltatva a Mo-en, a 300 К-es értéket 

megközelítő A<J>—t kaptunk, a téremissziós kép ellenben nem mu
tatta azt a szemcsézettséget, amit a 300 К-on végzett telítés
nél észleltünk. A Mo-atomok felületi átrendeződéséhez szüksé
ges energiát а НО 80 K-en történt adszorpciója tehát nem 

tudta biztosítani.

ЗОО K-en kezdetben szintén

4.3. A GO és НО közötti kölcsönhatás Mo-en

C0~dal telitett Mo-csúcsra 300 K-en HO-ot vezetve egy
jellemző (j) -változást 

és FKM-képet kaptunk. А НО a CO-ot 300 K-en tehát kiszorí
totta a Ыо-csúcsról. Azt úgy értelmezhetjük, - feltéve, ha

idő után a NO-dal telitett csúcsra
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a folyamatot kisérő entrópiaváltozás elhanyagolható - hogy 

a N0 adszorpcióé hője nagyobb, mint az adszorbeált CO-ré- 

teg legnagyobb részének deszorpciós aktiválási energiája.
A CO-expoziciók kísérleteinkben nem változtatták meg a 

HO-dal telitett felület ф -jét. А НО disszociációjából szár
mazó H és 0 tehát feltehetően nagyobb deszorpciós aktiválási 
energiával rendelkezik, mint amekkora a GO adszorpcióé hője.

Azokban a kísérletekben, amelyekben a CO-ot különböző mérték
ben szorítottuk le HO-dal a Mo-emittérről, a felület hevíté
sekor a látszólagos kilépési munka (21. ábra) ^773 K-en ro
hamosan csökkenni kezdett és 'W.IOO K-en érte el u tiszta fém 

kilépési munkáját. Ez a viselkedés olyan felületi HO-CO kon
centrációviszonyokig mutatkozott, melyek maximálisan 1,50 eV 

ф-növekedést okoztak (25. ábra). А НО deszorpciós görbén 

(16. ábra) 1075-1173 К közötti, oxid jelenlétének tulajdoní
tott vízszintes szakasz ezekben a kísérletekben nem jelent
kezett. Ez alapján feltételezzük, hogy 773 és 1100 К között 

а СО, H0, GO doszorpciója mellett a felületi oxigén egy ré

sze és a GO közötti reakció is bekövetkozett. Az oxigén egy 

bizonyos hányada azonban a legkisebb N0 koncentrációk eseté
ben is a felületen maradt az 1100 К-re történő hevitóo után.
Ez abból következik, hogy a látszólagos kilépési munka 1100 К 

fölött valamennyi görbe esetén a tiszta fém értéke alá csök
kent, amit a csúcsnak a felületi oxigén jelenléte miatt bekö
vetkező geometriai átalakulása okoz. Ezt az oxigént a GO nem 

képes redukálni, tehát csak magasabb hőmérsékletre való he
vítéssel távolítható el.



- 84 -

A NO disszociációjából származó oxigén és az adszorbeált 

773 К felett észleltünk kémiai reakcióra utaló 

jeleket. Ez egybevág azzal az ismert ténnyel, hogy az oxigén 

erősen lcemiszorbcálódik a Mo-en [38], kémiai reakcióba tehát 

csak magasabb hőmérsékleten vihető, A Mo a. N0 disszociáció
jából származó oxigén és a GO közötti reakcióban ezért - mint 

azt méréseink is bizcnyitják - csekély katäitikus aktivitást 

mutat.

СО között
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összefoglalás

A levegőszennyeződé3t okozó СО és 110 gázok egymással 
történő átalakítása lehetőségeinek tanulmányozására fel
építettünk egy téremisszióo mikroszkópot. A készülékben 

tanulmányoztuk a két gáz adszorpciós és deszorpciós sa
játságait а Ыо felületén a kilépési munka mérése és tér
emissziós képek felvétele segítségével.

А СО 0,8-nól nagyobb kezdeti tapadási valószínűséggel 
adszorbeálódik a Uo-en 80 és 300 K-en.

A CO-nak három adszorpciós állapotát különböztettük meg. 
Az elektronegativ virgin-СО a Mo 80 K-en történő tclité- 

kilépési munkát növelő ß-állapot pedig 300 

lett alakul ki. Az elektropozitiv y-CO ß-CO jelenlétében 

keletkezik a 80 K-es СО-adszorpció folyamán.
А -СО л/232 és л/ 304kJ/mol deszorpciós aktiválási 

energiájú formáit különböztettük meg. A СО-dal telitett 

felület 1100 К-re hevitése után а СО termikus disszociáci

ójára utaló szenet mutattunk ki.
А СО adszorpció számára az (ill) lapok 300 K—en kiemel

kedő aktivitást mutattak.
A hO-adszorpció Iűo-en elektronegativ adszorpciós réteget 

hoz létre 80 és 300 K-en. A 300 K-en történő adszorpció 

főként disszociativ, amit oxidkrisztullitok kialakulása bi

zonyít. Az adszorpció 1-hez közeli tapadási valószínűség
gel történik a minta legtöbb kristálylapján. A tóremisszi- 

ós képek 300 K-en az (100) körüli lapok kiemelkedő aktivi-

K fosékor a
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tésát bizonyítják.

A HO-dal telitett minta hevítésekor a deszorpció- 

ja után egy szűk hőmérséklettartományban (1073-1173 К 

között) stabil felületi oxidréteget észleltünk. 1173 К 

fölött a Mo és a felületi oxigénatomok diffúziója révén 

az (111) kristálylapokon oxidkrisztallitok alakultak ki.
Vizsgálataink szerint 300 K-en а НО a CO-t kiszorí

totta a Mo-felülétről, ami a 110-nak a СО-ónál nagyobb ad
szorpcióé hőjére utal.

A N0 és СО közötti, a Mo felületén bekövetkező kémiai 
reakcióra utaló jeleket 773 К felett észleltünk. А СО a 

felületi oxigén egy részét 1100 K-ig sem tudta eltávoli- 

tani. Ez összhangban van azzal a ténnyel, hogy az oxigén 

erősen kemiszorbeálódik a Mo-en.
A ЫО-adszorpció esetén 300 K-en, а СО adszorpciójakor 

pedig 1100 K-en találtunk bizonyitékot a gázok disszociá
ciójából származó oxigénnek a fémrácsba történt diffúzió
jára.
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