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Streszczenie
Warstwy Al2O3–C/Al2O3 syntezowano metodą MOCVD (ang. Metal Organic Chemical Vapour Deposition) z acetyloacetonianu glinu
w zakresie temperatur 7001050 °C na podáoĪach ze szkáa kwarcowego. Warstwy syntezowano w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmowaá syntezĊ cienkich warstw Al2O3–C o gruboĞci ok. 0,07 m. Gazem noĞnym byá argon. W drugim etapie, do reaktora CVD wprowadzano
powietrze, by umoĪliwiü syntezĊ warstwy Al2O3 bez wĊgla na warstwie Al2O3 zawierającej wĊgiel. Warstwa nie zawierająca wĊgla byáa
znacznie grubsza (ok. 4 m) niĪ zawierająca wĊgiel. CzĊĞü warstw kompozytowych syntezowanych w 800 °C wygrzewano w atmosferze
argonu lub powietrza w zakresie temperatur 9001050 °C. Na wybranych próbkach wykonano badania SEM i XRD.
Sáowa kluczowe: metoda MOCVD, warstwa Al2O3

SYNTHESIS OF Al2O3 - C/Al2O3 LAYERS BY THE MOCVD METHOD
Al2O3-C/Al2O3 layers were synthesized on quartz glass substrates by the MOCVD method at temperatures of 7001050 oC, using aluminium acetyloacetonate as a precursor. The layers were deposited at two stages. First stage comprised the synthesis of a thin Al2O3-C
layer of 0.07 m in thickness. Argon was used as a carrier gas. Next stage covered deposition of Al 2O3 without carbon. The process was
running in air and argon. The Al2O3 layer with no carbon was signi¿cantly thicker (about 4 m) than the layer with carbon. The part of the
obtained layers was additionally annealed in the temperature range of 9001050 °C. Selected samples were tested by SEM and XRD.
Keywords: MOCVD, Al2O3 layer

1. Wprowadzenie
Páytki wieloostrzowe z wĊglików spiekanych - pokrywane
wstĊpnie poĞrednią warstwą TiN, TiC lub Ti(C, N), a nastĊpnie bardzo czystymi warstwami tlenku glinu w postaci
monowarstwy lub multiwarstwy, skáadającej siĊ wielu cienkich
warstw o áącznej gruboĞci takiej jaką ma monowarstwa - są
obecnie najlepszymi narzĊdziami skrawającymi stosowanymi
do wytwarzania na drodze szybkiej obróbki skrawaniem, wynoszącej nawet 600 m/min, metalowych czĊĞci precyzyjnych
urządzeĔ np. robotów.
Warstwy Al2O3 na skalĊ przemysáową otrzymuje siĊ
metodą CVD z uĪyciem AlCl 3 jako gáównego reagenta
w temperaturze ok. 10001050 °C, które syntezowane są
na osadzonej wczeĞniej na wĊglikach spiekanych poĞredniej
warstwie TiN, TiC. Ti(C, N). Warstwy syntezowane tą metodą
są polikrystaliczne i zawierają mniejsze lub wiĊksze iloĞci
metatrwaáej fazy ț-Al2O3 o drobnych ziarnach oraz trwaáej
fazy Į-Al2O3 o wiĊkszych ziarnach. W grubszych warstwach
znajdują siĊ wiĊksze ziarna tych faz. Im wiĊksze ziarna są
w warstwie, tym wiĊksza jest chropowatoĞü jej powierzchni.
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W przypadku multiwarstw faza N-Al2O3 powstaje jako bardzo
cienka warstwa na początku syntezy poszczególnych warstw.
ChropowatoĞü monowarstwy jest wiĊksza niĪ multiwarstwy. Im wiĊcej warstw jest w multiwarstwie, tym jest
ona gáadsza. W trakcie szybkiego skrawania narzĊdziami,
pokrytymi takimi warstwami, ostrze narzĊdzia nagrzewa
siĊ do temperatury 800 °C i wyĪej. Nagrzewanie to jest intensywniejsze w przypadku warstw chropowatych. W tych
temperaturach, przy udziale naprĊĪeĔ wywoáanych skrawaniem, zachodzi niekorzystna przemiana fazy N-Al2O3
w fazĊ Į-Al2O3. W rezultacie tej przemiany na styku tych faz
powstają mikrospĊkania. Jest to wynik mniejszej objĊtoĞci
molowej (o ok. 8%) fazy Į-Al2O3 w stosunku do objĊtoĞci
molowej fazy ț-Al2O3 [1].
MikrospĊkania w monowarstwie są wiĊksze niĪ w multiwarstwie i są rozáoĪone statystycznie w caáej jej objĊtoĞci,
natomiast mikrospĊkania w multiwarstwie skupiają siĊ gáównie na styku warstw wchodzących w jej skáad. Prowadzi to
do áuszczenia siĊ (delaminacji) multiwarstwy w trakcie pracy
narzĊdzia i w konsekwencji do szybkiego zuĪycia ostrza.
Im cieĔsze są warstwy wchodzące w skáad multiwarstwy,
tym proces ich áuszczenia jest intensywniejszy. NarzĊdzia
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skrawające pokrywane są multiwarstwami po to, by przy
ich uĪyciu uzyskaü bardzo gáadkie powierzchnie metalowe
w wyniku skrawania, nie wymagające dodatkowej obróbki,
tj. szlifowania i polerowania.
Autorzy prowadzą badania nad uzyskaniem warstw Al2O3
metodą MOCVD. W niniejszej pracy prowadzono badania
modelowe nad uzyskaniem kompozytowych warstw Al2O3+C/
Al2O3 przy uĪyciu szkáa kwarcowego w postaci rurek i páytek.
Czysta warstwa Al2O3 syntezowana jest na poĞredniej warstwie Al2O3+C nanoszonej bezpoĞrednio na szkle kwarcowym. WarstwĊ tĊ otrzymuje siĊ z Al(acac)3 metodą MOCVD
z uĪyciem argonu jako gazu noĞnego. WarstwĊ zewnĊtrzną
syntezowano przy udziale powietrza. Wyniki badaĔ nad
syntezą warstwy poĞredniej przedstawiono w pracy [2], natomiast wyniki badaĔ nad uzyskaniem warstwy kompozytowej
Al2O3+C/Al2O3 przedstawiono w niniejszej pracy.

powierzchni warstwy widoczne są bardzo liczne biaáe plamki
o róĪnych rozmiarach z tym, Īe najwiĊksze mają wielkoĞü ok.
300 nm. MoĪna oczekiwaü, Īe są to krystality niskotemperaturowych odmian Al2O3. Z liniowej analizy przeáamu próbki
wynika, Īe gruboĞü warstwy wynosi ok. 1 m.
Na Rys. 2 przedstawiono powierzchniĊ warstwy kompozytowej syntezowanej w 900 °C, jej przeáam oraz liniową
analizĊ pierwiastkową EDS tego przeáamu. Na powierzchni

2. Metodyka badaĔ
Schemat aparatury do syntezy warstw kompozytowych
przedstawiono w pracy [3]. Warunki syntezy warstw kompozytowych zamieszczono w Tabeli 1.
WstĊpnie syntezowano warstwĊ poĞrednią Al 2O 3-C
z udziaáem argonu, a nastĊpnie wprowadzano powietrze
zamiast argonu. W ten sposób otrzymywano warstwĊ zewnĊtrzną nie zawierającą wĊgla. Próbki otrzymane w 800 °C
dodatkowo wygrzewano. Dla wybranych próbek wykonano
badania, wykorzystując na mikroskop skaningowy Nova
NanoSEM 200 ¿rmy FEI EUROPE COMPANY wspóápracujący z analizatorem EDS ¿rmy EDAX oraz przy dyfraktometr
rentgenowski X’Pert Pro ¿rmy Philips.

a)

3. Wyniki badaĔ i ich dyskusja
Na Rys. 1 przedstawiono powierzchniĊ i przeáam warstwy kompozytowej syntezowanej w temperaturze 800 °C
bez wygrzewania (czas syntezy warstwy poĞredniej wynosiá
2 min, zewnĊtrznej - 15 min). Z rysunku tego wynika, Īe na
Tabela 1. Warunki syntezy warstw kompozytowych Al2O3–C/Al2O3
metodą MOCVD.
Table 1. Synthesis conditions of composite Al2O3–C/Al2O3 layers
by MOCVD.
Parametr

Warunki syntezy

Sumaryczne ciĞnienie gazów w reaktorze
CVD [Pa]

3,71013,3 Â 102

WielkoĞü przepáywu [Nl/h]
Ar
Powietrze
NH3

500700
0700
02

Temperatura gazów noĞnych [oC]

105200

Temperatura parowalnika [oC]

140170

Temperatura podáoĪa [ C]

7001050

Czas syntezy [min]

20

NawaĪka Al(O2C5H7)3 [g]

0,2

Temperatura wygrzewania warstw
syntezowanych temperaturze 800°C [°C]

9001050

Czas wygrzewania [min]

1030

WartoĞü rozwiniĊtego kryterium Grx/Rex2

< 0,1

o

b)
Rys. 1. Powierzchnia warstwy kompozytowej Al2O3-C/Al2O3 syntezowanej w 800 °C oraz jej przeáam wraz z liniowa analizą EDS. Bez
wygrzewania. Czas syntezy warstwy poĞredniej: 2 min, zewnĊtrznej:
15 min.
Fig. 1. SEM image of the composite Al2O3-C/Al2O3 layer synthesized
at 800 °C with no additional heating, and EDS line-scan pro¿les of
O, Al and Si on a fracture of the layer; an intermediate layer was
synthesized for 2 min, and external one for 15 min.
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Rys. 2. Powierzchnia warstwy kompozytowej Al2O3-C/Al2O3 syntezowanej w 900 °C oraz jej przeáam wraz z liniową analizą EDAX.
Bez wygrzewania. Czas syntezy warstwy poĞredniej: 2 min, zewnĊtrznej: 15 min.
Fig. 2. SEM image of the composite Al2O3-C/Al2O3 layer synthesized
at 900 °C with no additional heating, and EDS line-scan pro¿les of
O, Al and Si on a fracture of the layer; an intermediate layer was
synthesized for 2 min, and external one for 15 min.

Rys. 3. Powierzchnia warstwy kompozytowej Al2O3-C/Al2O3 syntezowana w 900 °C oraz jej przeáam wraz z liniową analizą EDAX.
Dodatkowo wygrzewana w 950 °C przez 30 min. Czas syntezy
warstwy poĞredniej: 2 min, zewnĊtrznej: 15 min.
Fig. 3. SEM image of the composite Al2O3-C/Al2O3 layer synthesized
at 900 °C with additional heating for 30 min at 950 °C, and EDS linescan pro¿les of O, Al and Si on a fracture of the layer; an intermediate layer was synthesized for 2 min, and external one for 15 min.

tej warstwy widoczne są liczne krystality (prawdopodobnie
niskotemperaturowej odmiany Al2O3) o wiĊkszych wymiarach
niĪ w przypadku próbki syntezowanej w 800 °C (wielkoĞci
ziaren są rzĊdu nanometrów). Warstwa o gruboĞci 1 m jest
bardzo gáadka i nieporowata.
Rys. 3 przedstawia powierzchniĊ kompozytowej warstwy
syntezowanej w 900 °C i dodatkowo wygrzewanej w 950 °C

przez 30 min oraz jej przeáam i linową analizĊ EDS. Na Rys.
4 przedstawiono dyfraktogram rentgenowski powierzchni
warstwy pokazanej na Rys. 3.
Z Rys. 3 wynika, Īe na powierzchni próbki są widoczne
bardzo liczne krystality o wielkoĞci 70140 nm. MiĊdzy nimi
widoczne są jeszcze doĞü znaczne obszary ciemniejsze
(prawdopodobnie amor¿czny lub niskotemperaturowy Al2O3).
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Rys. 4. Dyfraktogram rentgenowski warstwy kompozytowej syntezowanej w temperaturze 900 °C, dodatkowo wygrzewanej w 950 °C
przez 30 min.
Fig. 4. X-ray diffraction pattern of the composite layer synthesized
at 900 °C, and heated for 30 min at 950 °C.

Z Rys. 4 wynika, Īe w warstwie jest obecna faza Į-Al2O3.
Warstwa kompozytowa otrzymana w temperaturze 900 °C
i wygrzewana w 950 °C (Rys. 3) jest gáadka, nieporowata
i krucha.
Na Rys. 5 zamieszczono obraz powierzchni i jej przeáamu
wraz z podáoĪem oraz liniową analizĊ EDS próbki kompozytowej syntezowanej w 800 °C i dodatkowo wygrzewanej
przez 30 min w temperaturze 1000 °C.
Z Rys. 5 i 6 wynika, Īe otrzymana warstwa jest krystaliczna i zawiera fazĊ Į-Al2O3. Ziarna wystĊpujące na powierzchni
warstwy mają rozmiary rzĊdu 70300 nm. Warstwa jest
gáadka i nieporowata. Ciemniejsze obszary są mniej liczne
niĪ w przypadku próbki przedstawionej na Rys. 4.
Na Rys. 7 przedstawiono obrazy powierzchni warstwy
kompozytowej syntezowanej w 1000 °C i jej przeáamu,
a takĪe liniową analizĊ EDS, zaĞ na Rys. 8 przedstawiono
jej dyfraktogram rentgenowski. Próbka nie byáa dodatkowo
wygrzewana.
Z Rys. 7 i 8 wynika, Īe warstwa jest krystaliczna i zawiera fazĊ Į-Al2O3 w wiĊkszej iloĞci niĪ próbka pokazana na
Rys. 5. Ziarna na powierzchni warstwy są teĪ wiĊksze niĪ
w przypadku próbki z Rys. 5. Posiadają wydáuĪone ksztaáty.
WielkoĞü ziaren waha siĊ w granicach 80500 nm. Warstwa
jest gáadka i nieporowata. Dla porównania na Rys. 9 przedstawiono obraz powierzchni warstwy Al2O3 syntezowanej
tradycyjną metodą z uĪyciem AlCl3 na powierzchni wĊglików

a)

b)
Rys. 5. Powierzchnia warstwy kompozytowej Al2O3-C/Al2O3 syntezowanej w 800 °C, jej przeáam wraz z analizą EDS. Dodatkowo
wygrzewana w 1000 °C przez 30 min. Czas syntezy warstwy poĞredniej: 2 min, zewnĊtrznej: 15 min.
Fig. 5. SEM image of the composite Al2O3-C/Al2O3 layer synthesized
at 800 °C with additional heating for 30 min at 1000 °C, and EDS
line-scan pro¿les of O, Al and Si on a fracture of the layer; an intermediate layer was synthesized for 2 min, and external one for 15 min.

Rys. 6. Dyfraktogram próbki syntezowanej w 800 °C i wygrzewanej
w 1000 °C przez 30 min.
Fig. 6. X-ray diffraction pattern of the sample synthesized at 800 °C,
and heated for 30 min at 1000 °C.

spiekanych - gruboĞü warstwy ok. 0,5 m, wielkoĞü ziaren
24 m.
Powierzchnia warstwy przestawionej na Rys. 9 jest
bardzo chropowata. Ziarna mają ksztaáty ostrokrawĊdziste.
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Rys. 8. Dyfraktogram rentgenowski próbki syntezowanej w 1000 °C
bez wygrzewania.
Fig. 8. X-ray diffraction pattern of the sample synthesized at 1000 °C
with no heating.
a)

Rys. 9. Powierzchnia warstwy Al2O3 o gruboĞci ok. 0,5 m syntezowanej tradycyjną metodą na wĊglikach spiekanych.
Fig. 9. Surface of the Al2O3 layer of 0.5 m in thickness synthesized
on cemented carbides by the traditional method.

b)
Rys. 7. Powierzchnia warstwy kompozytowej Al2O3-C/Al2O3 syntezowanej w 1000 °C, jej przeáam wraz z analizą EDAX. Czas syntezy
warstwy poĞredniej: 2 min, zewnĊtrznej: 15 min.
Fig. 7. SEM image of the composite Al2O3-C/Al2O3 layer synthesized
at 1000 °C with no additional heating, and EDS line-scan pro¿les
of O, Al and Si on a fracture of the layer; an intermediate layer was
synthesized for 2 min, and external one for 15 min.

4. Wnioski
Warstwy Al2O3 o wysokiej przezroczystoĞci i dobrej adhezji do podáoĪa moĪna uzyskaü z duĪą szybkoĞcią wzrostu
przy uĪyciu metody MOCVD.
Warstwy otrzymane w temperaturach 800-900 °C są
amor¿czne lub zawierają niskotemperaturowe odmiany
Al2O3.
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Dodatkowe ich wygrzewanie w temperaturze powyĪej
950 °C powoduje powstawanie fazy Į-Al2O3.
Przezroczyste warstwy zawierające fazĊ Į-Al2O3 moĪna
równieĪ uzyskaü z duĪą szybkoĞcią ich wzrostu przez bezpoĞrednią syntezĊ w temperaturach ok. 1000 °C.
WielkoĞü ziaren fazy Į-Al2O3 w warstwach wygrzewanych moĪe byü regulowana przez czas oraz temperaturĊ
ich wygrzewania.
Ziarna o wielkoĞci do kilkuset nanometrów mają ksztaát
owalny, a powierzchnia warstw jest gáadka.
W warstwach Al2O3 syntezowanych metodą tradycyjną
z AlCl3 ziarna mają ksztaáty ostrokrawĊdziste. WielkoĞü
ziaren jest o ok. 1 rząd wiĊksza niĪ syntezowanych metodą
MOCVD.
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