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Streszczenie
Warstwy tlenku glinu dotowane wĊglem syntezowano z acetyloacetonianu glinu metodą MOCVD (ang. Metal Organic Chemical
Vapour Deposition) na podáoĪach w postaci rurek i páytek ze szkáa kwarcowego w zakresie temperatur 700-1000 °C z duĪą szybkoĞcią
wzrostu (ok. 4 m/h). Jako gaz noĞny stosowano argon. WstĊpnie wszystkie otrzymane próbki poddano ocenie wizualnej. Z uwagi na
wysoką przeĨroczystoĞü szkáa kwarcowego moĪliwe byáo áatwe i szybkie ustalenie, czy podczas syntezy warstw wystąpiá proces nukleacji
homogenicznej niepoĪądany przy syntezie gĊstych warstw (jego wystąpienie powoduje zmĊtnienie warstw spowodowane powstawaniem
proszków w fazie gazowej). ObecnoĞü barw interferencyjnych pozwoliáa ustaliü orientacyjnie gruboĞü warstw oraz jej rozkáad. Na wybranych
próbkach przeprowadzono badania SEM i XRD. Badania te wykazaáy, Īe w zakresie temperatur do ok. 800 °C warstwy są amor¿czne lub
mogą zawieraü niskotemperaturowe odmiany Al2O3. Synteza warstw w wyĪszych temperaturach powoduje ich krystalizacjĊ; im wyĪsza
temperatura procesu, tym bardziej zaawansowana krystalizacja warstw.
Sáowa kluczowe: metoda MOCVD, warstwy Al2O3

SYNTHESIS OF Al2O3-C LAYERS BY THE MOCVD METHOD
Aluminium oxide layers were synthesized by using aluminium acetyloacetonate as the precursor and the MOCVD (Metal Organic
Chemical Vapour Deposition) method. The layers were deposited on quartz glass tubes in the temperature range of 700-1000 °C at their
high growth rate. Argon was used as a carrier gas. Initially, the obtained samples were visually assessed. Considering high transparency of
quartz glass, it was possible to verify whether the homogeneous nucleation process was present during the layer growth (the presence of
this process signi¿cantly decreases of quartz glass transparency). The presence of interference colours enabled to establish approximately
the thickness and thickness distribution of the obtained layers. Selected samples were examined by SEM and XRD. The performed tests
have indicated that the layers synthesized at temperatures below 800 °C were amorphous or contained low temperature forms of Al2O3.
The synthesis of layers at higher temperatures has caused their crystallization: the higher temperature of the synthesis process, the more
advanced crystallization of the layers.
Keywords: MOCVD method, Al2O3 layers

1. Wprowadzenie
NarzĊdzia z wĊglików spiekanych znalazáy siĊ w powszechnym uĪyciu i obecnie wartoĞciowo stanowią okoáo
50% wszystkich produkowanych narzĊdzi skrawających,
przy czym okoáo 90% z nich pokrywa siĊ warstwami z materiaáów ceramicznych takich jak TiN, TiC, Ti(CN), Al2O3, HfO2,
Si3N4, przede wszystkim w celu zwiĊkszenia ich trwaáoĞci.
Warstwy te nanoszone są za pomocą zarówno metody CVD,
jak i PVD [13].
PodáoĪe wĊglikowe zawiera gáównie ziarna wĊglików
WC i TiC oraz wiąĪący je metal np. Co. WĊgliki nadają im
twardoĞü, takĪe w podwyĪszonych temperaturach, na które
naraĪone są narzĊdzia skrawające, gdy stosowane są duĪe
prĊdkoĞci skrawania, powodujące nagrzewanie siĊ ostrzy
do wysokiej temperatury [4], podczas gdy metal spajający
te ziarna nadaje narzĊdziom wytrzymaáoĞü mechaniczną
i wysoką odpornoĞü na pĊkanie.
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NarzĊdzia pokrywane są warstwami ceramicznymi, po
to aby chroniü podáoĪe przed gáównym mechanizmem jego
niszczenia, którym jest przeciwnie skierowana dyfuzja kobaltu z narzĊdzia do obrabianego metalu i obrabianego metalu
do narzĊdzia, wzrastająca intensywnie wraz ze wzrostem
temperatury ostrza. Skutkiem zachodzenia takiej dyfuzji
jest narastanie na powierzchni ostrza tzw. „wąsa” záoĪonego
z pyáów, powstających podczas skrawania metali [5], dobrze
przylegającego do podáoĪa. Taki wąs, gdy osiągnie znaczne
rozmiary, zostaje zerwany wraz z fragmentami ostrza przez
przesuwające siĊ po nim wióro odcinanego metalu, przez
co ostrze zostaje zniszczone. Z tego wzglĊdu pokrywanie
wĊglików spiekanych monowarstwami lub multiwarstwami
wieloskáadnikowymi lub jednoskáadnikowymi powoduje kilkukrotny wzrost ĪywotnoĞci ostrzy [np. 1, 3].
Z wyĪej wymienionych materiaáów, stosowanych jako
warstwy ochronne na páytkach wieloostrzowych z wĊglików spiekanych, na szczególną uwagĊ zasáugują warstwy
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z Al2O3. Materiaá ten jako tlenek nie utlenia siĊ, ma wysoką
temperaturĊ topnienia i jest obojĊtny wobec wielu metali,
zatem wĊgliki spiekane pokryte warstwą z tego materiaáu
mogą byü stosowane do stosunkowo duĪych prĊdkoĞci
skrawania. Obecnie warstwy Al2O3 na skalĊ przemysáową
otrzymuje siĊ znaną od wielu lat metodą chemicznego
osadzania z fazy gazowej CVD (ang. Chemical Vapour
Deposition), korzystając z nastĊpujących reagentów: AlCl3H2-CO2, lub AlCl3-H2O(para)-CO [7], a temperatura podáoĪa
w procesie ich wzrostu wynosi znacznie powyĪej 1000 °C.
Aby nie wystąpiá szkodliwy proces nukleacji homogenicznej
stosuje siĊ bardzo maáe stĊĪenia reagentów i z tego wzglĊdu
czas syntezy warstwy o optymalnej gruboĞci ok. 5 m trwa
kilkadziesiąt godzin.
Warstwy Al2O3 w postaci monowarstw lub multiwarstw
syntezowane są na osadzonej uprzednio poĞredniej warstwie
TiN, TiC lub Ti(C,N) [3, 4] o gruboĞci kilku mikrometrów. Zadaniem warstwy poĞredniej jest zapobieganie dyfuzji kobaltu
z podáoĪa do syntezowanej warstwy Al2O3, którego obecnoĞü
w niej przy istnieniu tak wysokich temperatur podáoĪa, sprzyja
syntezie warstwy o nadmiernie wydáuĪonych krystalitach
fazy Į-Al2O3 [6].
Warstwy Al2O3 tak syntezowane zawierają fazĊ ț-Al2O3 i/
lub Į-Al2O3. Faza ț-Al2O3 jest metatrwaáa i stosunkowo miĊkka, wystĊpuje w postaci maáych ziaren, które w warstwach
wchodzących w skáad multiwarstwy mogą mieü rozmiary
rzĊdu nanometrów. Faza Į-Al2O3 jest trwaáa, ma wysoką
twardoĞü i posiada ziarna o znacznej wielkoĞci (rzĊdu mikrometrów) [9].
NaleĪy nadmieniü, Īe bezpoĞrednio na warstwie poĞredniej TiC, TiN i Ti(C,N) wzrasta faza ț-Al2O3 [3, 10]. Faza ta
wzrastaü moĪe takĪe na fazie Į-Al2O3 [4, 11]. Natomiast
warstwy zawierające fazĊ Į powstają na warstwie ț-Al2O3 lub
na warstwie poĞredniej, gdy jest ona czĊĞciowo utleniona,
tj. gdy jej powierzchnia jest pokryta cienką warstwą záoĪoną
z tlenków tytanu [12].
Ponadto, naleĪy wspomnieü, Īe im ziarna są mniejsze
w materiale, równieĪ i w warstwach, tym wytrzymaáoĞü
materiaáu jest wiĊksza (zaleĪnoĞü wykáadnicza). Warstwy
drobnoziarniste są takĪe gáadsze, co jest istotne szczególnie
w przypadku, gdy narzĊdzia z taką warstwą stosowane są do
szybkiego skrawania. DuĪa prĊdkoĞü skrawania umoĪliwia
zwiĊkszenie wydajnoĞci tego procesu oraz pozwala uzyskaü
wysoką gáadkoĞü obrabianych powierzchni. Nie wymagana
jest wówczas dodatkowa obróbka tych powierzchni przez
szlifowanie i polerowanie. DuĪa prĊdkoĞü skrawania powoduje jednak szybkie nagrzewanie siĊ ostrza do temperatury ponad 800 °C. Im warstwy są bardziej chropowate, tym proces
nagrzewania ostrza narzĊdzia jest intensywniejszy. Z tego
wzglĊdu wydawaü by siĊ mogáo, Īe warstwy na páytkach
wieloostrzowych z wĊglików spiekanych powinny zawieraü
wyáącznie fazĊ ț-Al2O3 o ziarnach jak najmniejszych, co jest
moĪliwe do uzyskania, gdy jest duĪo warstw w multiwarstwie.
Jest to moĪliwe z tego wzglĊdu, Īe wzrost kolejnych warstw
w multiwarstwie nie jest prowadzony w sposób ciągáy. Gdy
syntezowana warstwa osiągnie wymaganą gruboĞü, synteza
jest przerywana. Wzrost nowej warstwy prowadzony jest od
początku, czyli nastĊpuje wstĊpnie jej nukleacja, a potem
rozrost ziaren [13]. Zatem im warstwy są cieĔsze, tym wielkoĞü ziaren moĪe byü mniejsza.

Z uwagi na to, Īe faza ț-Al2O3 jest nietrwaáa i nastĊpuje
jej przemiana w fazĊ Į-Al2O3 w odpowiednio wysokiej temperaturze, dlatego w trakcie pracy narzĊdzia na styku tych
faz powstają mikrospĊkania, bowiem objĊtoĞü molowa fazy
ț-Al2O3 jest o ok. 8% mniejsza niĪ fazy Į-Al2O3. W monowarstwach mikrospĊkania są wiĊksze i rozáoĪone statystycznie
w caáej ich objĊtoĞci. Natomiast w przypadku multiwarstw
spĊkania są mniejsze i powstają gáównie na styku poszczególnych warstw, poniewaĪ tam gáównie rozpoczyna siĊ
proces przemiany fazowej. W konsekwencji przyspiesza to
zuĪywanie siĊ ostrzy w multiwarstwie wskutek delaminacji
(áuszczenia siĊ) poszczególnych warstw [3, 11]. NaleĪy tu
zauwaĪyü, Īe aktualnie nie jest znana metoda blokady tej
niekorzystnej przemiany.
Z powyĪszego nasuwa siĊ wniosek, Īe wprawdzie monowarstwy mogą byü trwalsze ale są bardzo chropowate,
natomiast multiwarstwy są gáadsze, ale warstwy wchodzące w ich skáad áatwo ulegają áuszczeniu podczas procesu
skrawania [np. 4, 14]). Obecnie wydaje siĊ, Īe brak jest
moĪliwoĞci uzyskania wiĊkszego postĊpu w mody¿kacji
przedstawionych dotychczasowych rozwiązaĔ.
Biorąc powyĪsze pod uwagĊ, autorzy prowadzą badania
nad opracowaniem nowej metody otrzymywania warstw
Al2O3, która pozwalaáaby uzyskiwaü gáadkie, o duĪej gruboĞci monowarstwy, zawierające trwaáą fazĊ Į-Al2O3 o bardzo
drobnych ziarnach (rzĊdu nanometrów) z duĪą szybkoĞcią
wzrostu, wykorzystując do tego celu metody MOCVD.
Ze wstĊpnych badaĔ na tym zagadnieniem [15, 16] wynika, Īe warstwa taka na narzĊdziach z wĊglików spiekanych
powinna skáadaü siĊ z dwóch czĊĞci: warstwy poĞredniej
Al2O3+C o maáej gruboĞci, syntezowanej przy uĪyciu amoniaku lub argonu jako gazu noĞnego, oraz grubej warstwy
zewnĊtrznej Al2O3 bez wĊgla syntezowanej w obecnoĞci
powietrza. WarstwĊ zewnĊtrzną (bez wĊgla) syntezowano
przy udziale powietrza równieĪ z tego samego reagenta.
Po wygrzewaniu warstw uzyskano nanokrystaliczną mikrostrukturĊ zawierającą fazĊ Į-Al2O3. Nie zidenty¿kowano fazy
ț-Al2O3. MikrotwardoĞü tych warstw wynosiáa ok. 2,2 GPa
przy obciąĪeniu 1 N, natomiast adhezja LC dla warstwy
o gruboĞci 5 m wynosiáa ok. 80 N. Tak wysoka wartoĞü LC
warstw Ğwiadczy o ich bardzo dobrej adhezji [17]. Zadaniem
wĊgla w warstwie poĞredniej jest blokada dyfuzji kobaltu
z podáoĪa do warstwy Al2O3 w trakcie je syntezy (kobalt byáby
zanieczyszczeniem warstwy, a takĪe mógáby powodowaü
wzrost wydáuĪonych krystalitów fazy Į-Al2O3) oraz blokada
dyfuzji tlenu do podáoĪa w trakcie syntezy warstwy bez wĊgla.
W niniejszej pracy prowadzono badania nad syntezą
poĞredniej warstwy Al2O3+C na szkle kwarcowym przy uĪyciu
argonu jako gazu noĞnego zamiast amoniaku. UĪycie szkáa
kwarcowego zamiast wĊglików spiekanych wynikaáo z nastĊpujących wzglĊdów: szkáo kwarcowe nie reaguje z Al2O3
do temperatury 1100 °C, jest dobrze przezroczyste i dlatego
pozwala na bardzo szybką wizualną ocenĊ otrzymywanych
warstw, tj. ich gruboĞci, rozkáadu gruboĞci, a takĪe bardzo
áatwe ustalenie, czy w danej syntezie wystąpiá wspomniany
niekorzystny proces nukleacji homogenicznej, bowiem, jak
juĪ wspomniano, w wyniku tego procesu w fazie gazowej
powstają porowate proszki, które mogą osiadaü na syntezowanej warstwie, powodując jej porowatoĞü, a przez to zmĊtnienie i obniĪenie jej wytrzymaáoĞci mechanicznej i adhezji.
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Procesowi temu sprzyja wysoka temperatura syntezy, duĪe
stĊĪenie reagentów oraz turbulentny ich przepáyw.
Zastosowanie bardzo reaktywnych metaloorganicznych
reagentów glinu pozwala obniĪyü znacznie temperaturĊ
syntezy warstw. W związku z tym moĪna zwiĊkszyü szybkoĞü ich wzrostu przez wzrost stĊĪenia reagentów, bowiem
stosunkowo niska temperatura takiego procesu nie powinna
sprzyjaü wspomnianej nukleacji homogenicznej, mimo wiĊkszego stĊĪenia reagentów.

2. Materiaáy i metodyka badaĔ
Warstwy Al2O3 syntezowano na szkle kwarcowym przy
uĪyciu acetyloacetonianu glinu (Sigma Aldrich) za pomocą
metody MOCVD. Schemat aparatury do syntezy warstw
przedstawiono w pracy [18]. Warstwy syntezowano w reaktorze typu „zimna Ğcianka-gorące podáoĪe”. Warunki procesu
syntezy warstw przedstawiono w Tabeli 1.
Otrzymane próbki poddano wstĊpnej analizie wizualnej.
Wybrane próbki zostaáy poddane badaniom za pomocą
mikroskopu skaningowego (Nova NanoSEM 200 ¿rmy FEI
EUROPE COMPANY wspóápracującego z analizatorem
EDS ¿rmy EDAX) oraz analizie rentgenowskiej (dyfraktometr
rentgenowski X’Pert Pro ¿rmy Philips). Wykonano takĪe
badania chropowatoĞci powierzchni (Ksztaátograf TOPO
01K produkcji Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania IOS).

Tabela 1. Warunki syntezy warstw Al2O3-C na szkle kwarcowym
metodą MOCVD.
Table 1. Conditions for synthesis of Al2O3-C layers on quartz glass
by the MOCVD method.
Parametr

Warunki syntezy

Sumaryczne ciĞnienie gazów w reaktorze
CVD [Pa]

3,7-1013,3 Â 102

WielkoĞü przepáywu Ar [Nl/h]

500700

Temperatura gazu noĞnego [°C]

105200

Temperatura parowalnika [°C]

140170

Temperatura podáoĪa [°C]

7001000

Czas syntezy [min]

120

NawaĪka Al(acac)3 [g]

0,2

WartoĞü rozwiniĊtego kryterium Grx/Rex [19]
2

<0,1

3. Wyniki badaĔ i ich dyskusja
Wizualnie otrzymane próbki byáy bez zmĊtnieĔ, przezroczyste. Na podstawie rozkáadu barw interferencyjnych
stwierdzono, Īe warstwy miaáy maáo zróĪnicowaną gruboĞü.
Obserwacja mikroskopowa powierzchni oraz przeáamów
próbek wykazaáa, Īe warstwy są nieporowate i bardzo gáadkie. Na Rys. 1 przedstawiono przy róĪnych powiĊkszeniach
powierzchniĊ szkáa kwarcowego pokrytego warstwą Al2O3+C
syntezowaną w temperaturze ok. 700 °C w czasie ok. 15 min.
Z tego rysunku wynika, Īe warstwa nie jest amor¿czna, lecz
zawiera prawdopodobnie fazĊ krystaliczną („biaáe plamki”)
o róĪnych wymiarach ziaren.

a)

b)
Rys. 1. Obrazy SEM powierzchni szkáa kwarcowego z warstwą
Al2O3-C syntezowaną w temperaturze ok. 700 °C uzyskane przy
róĪnych powiĊkszeniach: a) 10 000x, b) 30 000x.
Fig. 1. SEM images of quartz glass coated with the Al2O3-C layer
synthesized at 700 °C: a) 10 000x, b) 30 000x.
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Rys. 2. Przeáam próbki syntezowanej w temperaturze 700 °C wraz
liniową analizą EDS.
Fig. 2. EDS line-scan pro¿les of O, Al and Si on a fracture of the
sample sintered at 700 °C.
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a)

a)

b)
Rys. 3. Obrazy SEM powierzchni szkáa kwarcowego z warstwą
Al2O3-C syntezowaną w temperaturze ok. 800 °C uzyskane przy
róĪnych powiĊkszeniach: a) 10 000x, b) 30 000x.
Fig. 3. SEM images of quartz glass coated with the Al2O3-C layer
synthesized at 800 °C: a) 10 000x, b) 30 000x.

Na Rys. 2 przedstawiono przeáam próbki syntezowanej
w 700 °C wraz z liniową analizą EDS. Z przedstawionej
analizy liniowej wynika, Īe na powierzchni szkáa jest warstwa Al2O3 o gruboĞci ok. 0,7 m. Na Rys. 3 zamieszczono
obraz powierzchni warstwy syntezowanej w 800 °C w dwóch
powiĊkszeniach. Warstwa jest gáadka, podobnie jak warstwa
pokazana na Rys. 1. WielkoĞü ziaren równieĪ jest zbliĪona.
Na Rys. 4 zamieszczono przeáam próbki przedstawionej
na Rys. 3 wraz z liniową analizą EDS oraz dyfraktogram.

a)

b)
Rys. 4. Przeáam próbki syntezowanej w temperaturze 800°C wraz
liniową analizą EDS (a) oraz dyfraktogram rentgenowski powierzchni
warstwy (b).
Fig. 4. EDS line-scan pro¿les of O, Al and Si on a fracture of the
sample sintered at 800 °C (a), and X-ray diffraction pattern of the
layer (b).

b)

Rys. 5. Obrazy SEM powierzchni szkáa kwarcowego z warstwą Al2O3-C syntezowaną w temperaturze ok. 950 °C uzyskane przy róĪnych
powiĊkszeniach: a) 10 000x, b) 30 000x.
Fig. 5. SEM images of quartz glass coated with the Al2O3-C layer synthesized at 950 °C: a) 10 000x, b) 30 000x.
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Rys. 6. Dyfraktogram rentgenowski powierzchni próbki syntezowanej w temperaturze 950 °C.
Fig. 6. X-ray diffraction pattern of the layer synthesized at 950 °C.

Z Rys. 4 wynika, Īe warstwa miaáa gruboĞü ok. 0,7 m,
a fazĊ krystaliczną mogáy stanowiü odmiany niskotemperaturowe Al2O3.
Na Rys. 5 przedstawiono powierzchniĊ warstwy syntezowanej w 950°C przy róĪnym powiĊkszeniu.
Z Rys. 5 wynika, Īe powierzchnia warstwy jest gáadka,
nieporowata z tym jednak, Īe są duĪo liczniejsze ziarna niĪ
w przypadku próbki przedstawionej na Rys. 1 i 3. Ponadto
ziarna te mają nieco mniejsze wymiary niĪ ziarna na poprzednich zdjĊciach.
Z Rys. 6 wynika, Īe w warstwie tej wystĊpuje korund.
Na Rys. 7 przedstawiono powierzchniĊ oraz dyfraktogram
warstwy syntezowanej w temperaturze 1000 °C.
Z Rys. 7 wynika, Īe powierzchnia warstwy jest gáadka
podobnie jak ta pokazana na Rys. 6 z tym, Īe zawartoĞü
korundu warstwie jest wiĊksza. Na Rys. 8 przedstawiono

a)

b)

a)

c)
Rys. 8. ChropowatoĞü powierzchni szkáa kwarcowego (a), warstwy
Al2O3-C syntezowanej w 800 °C (b) oraz warstwy syntezowanej
w 1000 °C (c).
Fig. 8. Roughness of surfaces: a) quartz glass, b) Al2O3-C layers
synthesized at 800 °C and c) Al2O3 layers synthesized at 1000 °C.
b)
Rys. 7. Obraz SEM powierzchni (a) oraz dyfraktogram rentgenowski
(b) próbki syntezowanej w temperaturze 1000 °C.
Fig. 7. SEM image (a) and X-ray diffraction pattern (b) of the layer
synthesized at 1000 °C.
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chropowatoĞü powierzchni szkáa kwarcowego i warstw Al2O3
syntezowanych w 800 °C i 1000 °C.
Z Rys. 8 wynika, Īe osadzanie warstw w temperaturze
niskiej, tj. ok. 800° C, nie wpáywa istotnie na zmianĊ chropowatoĞci warstwy w porównaniu z chropowatoĞcią podáoĪa.
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Synteza warstw w 1000 °C powoduje tylko nieznaczny wzrost
chropowatoĞci warstwy.

4. Wnioski
Zachowanie laminarnego przepáywu reagentów w reaktorze CVD typu „zimna Ğcianka – gorące podáoĪe” pozwala
uzyskaü warstwy Al2O3-C przezroczyste, maáo zróĪnicowane
w gruboĞci na podáoĪu, bez udziaáu nukleacji homogenicznej
przy szybkoĞci wzrostu warstwy wynoszącej kilka m/h.
Warstwy Al2O3-C zawierające fazĊ krystaliczną Į–Al2O3
są odporne na kruche pĊkanie i dlatego w trakcie wykonywania przeáamów próbek nie obserwowano odrywania siĊ
fragmentów warstwy od podáoĪa i od warstwy. Warstwa odrywaáa siĊ áącznie z podáoĪem. Wydaje siĊ, Īe podwyĪszona
wytrzymaáoĞü mechaniczna warstw Al2O3 zawierających
wĊgiel moĪe byü wynikiem obecnoĞci skupisk wĊglowych
w warstwie, na których moĪe nastĊpowaü blokowanie
spĊkaĔ.
Otrzymane warstwy o róĪnej gruboĞci, syntezowane
w róĪnych temperaturach wykazują duĪą gáadkoĞü powierzchni.
Wzrost temperatury syntezy warstw (nawet o 200 °C)
powodowaá bardzo nieznaczne zmiany chropowatoĞci ich
powierzchni.
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