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A femtoszekundumos lézerek nagy pontosságú mikromegmunkálást tesznek lehetôvé még a nagy hôvezetési
tényezôvel rendelkezô fémek esetén is. Azonban a
megmunkált felületek nagy felbontású elektronmikroszkópos vizsgálatai kimutatták, hogy bizonyos paramétertartományon a kezelt felületeken olyan nanométeres mérettartományú struktúrák alakulhatnak ki, amelyek nagy mértékben csökkentik a besugárzott felület
reflexióját. Ezt az abszorpciónövekedést fémek széles
skálája esetén kimutatták, mint például arany, platina,
volfrám, titán-ötvözetek, alumínium, acél [1–3]. Spektroszkópiai mérések szerint a kialakuló, a céltárgy anyagától függôen nagy fokú rendezettséget, vagy épp véletlenszerû elrendezôdést mutató nano- és mikrostruktúrák jelenléte miatt a kezelt felületek abszorpciója elérheti a 90–95%-ot az UV, a látható és a közeli infravörös-tartományon egyaránt. A fény hullámhosszánál kisebb méretû nanostruktúrákon történô fényszórás/reflexió nagy mértékben függ azok méretétôl és alakjától,
kialakulásukat befolyásolják a céltárgy és a lézerimpulzus tulajdonságai. A fényelnyelésért több folyamat is
felelôssé tehetô, mint például a többszörös szóródás, a
fény csapdázódása a felszín alatt kialakuló mikro- és
nanoüregekben, plazmonikus abszorpció, vagy akár a
röntgensugárkeltésbôl ismert fékezési sugárzás ellentétes folyamata [4]. A módszerrel nem csak „fekete”, hanem színezett fém felületeket is sikerült elôállítani. Ezt
úgy tudták elérni, hogy a megmunkált felületek mikroés nanométeres jellemzôit kombinálták: nanostruktúrákkal borított mikrométer-szélességû rendezett csíkokat hoztak létre a felületen és az így kialakuló „rácson”
diffraktálódó fény miatt a kezelt terület különbözô
irányból nézve más-más színûnek látszott [5, 6].
A „fekete fémek” a tudomány és az ipar számos területén alkalmazhatók lehetnek széles hullámhossztartományú abszorbensként, amelynek egyik fô elônye,
hogy a reflexiómentesítéshez nem kell valamilyen más
anyagú bevonatokat felvinni a céltárgy felületére, hanem maga az akár eredetileg nagy fényvisszaverô-képességû munkadarab anyagában sötétíthetô. A témában
ez idáig megjelent számos tanulmány ellenére a nanoA 2013. évi Magyar Fizikus Vándorgyûlésen elhangzott elôadás írott
változata.
A kutatás anyagi hátterének biztosításához hozzájárultak „Impulzuslézerek alkalmazása az anyagtudományban és a biofotonikában” (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0060), valamint az „Új,
funkcionális anyagok által kiváltott biológiai és környezeti válaszok” (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0047) projektek.
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struktúrák kialakulásának folyamata és a fényelnyelôdés
mechanizmusa még nem teljes részletességében ismert.
Kutatásunk célja ezen mintázatok kialakulása és a reflexiós tulajdonságok változása közötti kapcsolat vizsgálata három nemesfém esetén (réz, ezüst és arany) különbözô lézerparaméterek alkalmazása mellett.

Fémfelületek lézeres besugárzása
A felületmódosítást célzó kísérleteink során tömbi réz,
arany és ezüst céltárgyakat sugároztunk be egy λ = 775
nm központi hullámhosszú, 150 fs impulzushosszú és 1
kHz ismétlési frekvenciájú titán-zafír lézerrel. A lézer
homogenizált nyalábját merôleges beesés mellett a
minták felszínére fókuszáltuk: a kör alakú folt átmérôje
250 μm volt, az impulzusok energiasûrûségét pedig 16–
2000 mJ/cm2 tartományon változtattuk. Ahhoz, hogy
egy nagyobb területet tudjunk módosítani, a mintát –
felületének síkjában – egy kétdimenziós motorizált eltolóval mozgattuk (1. ábra ). A pásztázási sebesség
függvényében az adott területet érô átlagos impulzusszámot 10 és 1000 között változtattuk. A besugárzott területek szórási/abszorpciós tulajdonságainak megváltozása szabad szemmel is jól látható volt.

Reflexió mérése
A reflexióban bekövetkezô változás számszerûsítéséhez a besugárzott felületek fényvisszaverô-képességét
egy NA = 0,12 numerikus apertúrájú objektívvel felsze1. ábra. Az alkalmazott kísérleti elrendezés.
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2. ábra. A kezeletlen felületeken mért értékekre normált reflexiós spektrumok a három fém esetén, 100 impulzussal történô besugárzás
után, különbözô energiasûrûségek alkalmazása mellett.

relt mikroszkópos spektrométerrel vizsgáltuk a 450–
800 nm hullámhossztartományon. A spektrumokat a
kezeletlen területeken mért reflexiós értékekre normáltuk, így a minták eredeti reflexiójától függetlenedve
könnyebben összehasonlíthatók voltak a különbözô
fémeken bekövetkezô változások (2. ábra ).
Az általunk választott legkisebb (16 mJ/cm2) energiasûrûség alkalmazása az ezüst mintáknál már 100
impulzus után a fényvisszaverô-képesség jól látható
csökkenését okozta, a besugárzott terület elsötétedett.
A réz és arany esetén tapasztalt, az 1-et kevéssel meghaladó normált reflexió feltehetôleg a felületeken kezdetben jelen levô szennyezôdések eltávolításából adódhat. 190 mJ/cm2 felett már mindhárom fém esetén jelentôsen csökkent a felületek fényvisszaverô-képessége, a nagyobb hullámhosszak felé csökkenô normált
reflexió a sugárzás következtében kialakuló felületi
érdességre utal. A 3.a ábrán látható, 550 nm-en mért
reflexiós értékek jól mutatják, hogy 100 impulzussal
való besugárzás hatására az energiasûrûség növelésével a reflexió kezdetben gyorsan csökken, 800 mJ/cm2
felett már mindhárom fém esetén kevesebb, mint
10%-a a kiinduló értéknek. A 3.b ábrán ugyancsak az
550 nm-en mért, de az impulzusszám függvényében
ábrázolt normált reflexió értékét láthatjuk 190 mJ/cm2
energiasûrûség alkalmazása esetén. Ez kezdetben meredeken, majd egyre lassulva csökkent, 1000 impulzus
után pedig már mindhárom fém esetén 5% alatti volt.

Morfológiai vizsgálatok

A kapott eredmények értelmezése
Kísérleteink megmutatták, hogy a femtoszekundumos
titán-zafír lézer alkalmas nem-reflektáló nanostruktúrák létrehozására réz-, ezüst- és aranyfelületeken.
Annak ellenére, hogy a megfigyelt reflexiócsökkenés
hasonló mértékû volt, a kialakuló struktúrák jellege
nagy mértékben függött az alkalmazott céltárgy anyagától. A cseppek jelenléte a besugárzott felületen arra

3. ábra. Az 550 nm-es normált reflexió függése a lézer energiasûrûségétôl 100 impulzus esetén (a)
és a reflexió függése a felületet ért impulzusok számától 190 mJ/cm2 energiasûrûség alkalmazása
esetén (b).
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A reflexiós adatok és a felületek strukturáltsága közötti
összefüggések vizsgálatához
a céltárgyak lézerrel kezelt
területeinek mikro- és nanoszerkezetét pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltuk
meg. A 4. ábrán látható, hogy
– fôleg az arany és réz esetén
– 100 impulzus után már a
legkisebb alkalmazott energiasûrûségnél (16 mJ/cm2) is
strukturálódik a felület annak
ellenére, hogy a szakiroda-

lomban ezen fémek ablációs küszöbére néhány száz
mJ/cm2 értékeket lehet találni. Az energiasûrûség növelésével a morfológiai változások jelentôsebbé válnak, majd további növeléssel a struktúrák jellege állandósul. Ez az érdesedési tendencia összhangban
van a felület fényvisszaverô-képességének csökkenésével, majd annak állandósulásával. A kezelt ezüstfelületeken kialakult struktúrák nagy mértékben különböznek az aranynál és réznél megfigyeltektôl: míg az
ezüst felületét szubmikrométeres mérettartományú
visszafagyott olvadékcseppek borították, addig a
másik két fém esetén egy hasonló jellegû, de kevésbé
kompakt szerkezetet néhány nanométeres méretû
részecskékbôl kialakuló korallszerû aggregátumok
sokasága borította. 190 mJ/cm2 energiasûrûségnél a
kialakult mintázat jellegének impulzusszámfüggését
vizsgálva azt kaptuk, hogy a jellegzetes struktúrák
már az elsô 100 lézerimpulzus hatására kialakultak, a
további besugárzás nem okoz újabb, lényeges szerkezeti változást (5. ábra ).
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utal, hogy az olvadás-megszilárdulás ciklusoknak jelentôs
szerepe van az abszorbeáló
felület kialakulásában. A réz
és arany esetén kialakuló korallszerû szerkezet emellett
intenzív párolgásra/forrásra
utal. A lézersugárzás hatására
kifejlôdô sûrû ablációs anyagfelhôben az atomi mérettartományú elemek közötti nagy
számú ütközés következtében
nanorészecskék jönnek létre
(ezen alapul a femtoszekundumos lézerrel történô nanorészecske-elôállítás), amelyek
összetapadásából az úgynevezett diffúziólimitált aggregáF = 16 mJ/cm2
F = 190 mJ/cm2
F = 380 mJ/cm2
F = 2000 mJ/cm2
ció folyamán alakulnak ki a
4. ábra. Különbözô energiasûrûségeknél 100 impulzus után kialakuló felületi mintázat.
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5. ábra. 190 mJ/cm2 energiasûrûségnél különbözô impulzusszám esetén kialakuló felületi struktúrák.
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