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AGATA SAWKA

Nieporowate amorficzne i krystaliczne warstwy ceramiczne 
otrzymywane w procesach CVD i MOCVD

Streszczenie

Chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD  – Chemical Vapour Deposition) wydaje się 
najbardziej odpowiednią metodą do syntezy warstw, zwłaszcza z materiałów ceramicznych 
charakteryzujących się dużym udziałem wiązań kowalencyjnych oraz małymi współczynni-
kami dyfuzji. Metoda ta pozwala otrzymywać gęste i mało zróżnicowane w grubości warstwy 
z tych materiałów zarówno na podłożach płaskich, jak i o złożonym kształcie, np. wewnętrz-
nych powierzchniach rur, a także na podłożach o dużych wymiarach. W procesie chemicznego 
osadzania z fazy gazowej z użyciem metaloorganicznych reagentów (MOCVD  – Metalorganic 
Chemical Vapour Deposition) warstwy otrzymywane są w znacznie niższej temperaturze niż 
w konwencjonalnym procesie CVD z uwagi na większą reaktywność metaloorganicznych 
reagentów niż ich nieorganicznych odpowiedników. 

W procesie CVD (MOCVD) stosowano rozwinięte wyrażenie Grx/Rex
2 (Gr – liczba 

Grashofa, Re  – liczba Reynoldsa, x  – odległość od punktu wlotu gazów nad ogrzane podłoże), 
które jest przydatne do ustalania wstępnych i kolejnych warunków procesu syntezy warstw, 
niezbędnych do uzyskania odpowiedniej morfologii warstw. Określenie granicznej wartości 
tego wyrażenia wymaga uwzględnienia kształtu podłoża i jego chropowatości. 

Głównym celem pracy było otrzymanie nieporowatych ceramicznych warstw na podło-
żach ceramicznych i kompozytowych oraz weryfikacja wyrażenia Grx/Rex

2 w badaniach na 
różnych układach. Przeprowadzone badania potwierdziły dużą przydatność tego wyrażenia 
przy syntezie warstw o pożądanej mikrostrukturze we wszystkich badanych układach. Ponadto 
uzyskano szereg wyników o dużym potencjale aplikacyjnym. 

W pracy zamieszczono ogólne informacje dotyczące tradycyjnego procesu CVD oraz 
procesu MOCVD. Przedstawiono również wyniki badań nad syntezą warstw Si3N4 na we-
wnętrznych powierzchniach rur ze szkła kwarcowego za pomocą tradycyjnego procesu CVD 
z wykorzystaniem rozwiniętego wyrażenia Grx/Rex

2. Szkło kwarcowe wykazuje niską odpor-
ność na działanie wielu chemikaliów, np. par Na, K, Si, stopionego NaOH czy stężonego HF. 
Znacznie większą odporność na ich działanie wykazuje Si3N4. Otrzymanie warstw Si3N4 
o odpowiedniej mikrostrukturze na powierzchni rur ze szkła kwarcowego przyczyniło się 
do znacznej poprawy jego odporności chemicznej.

Druga część pracy dotyczy syntezy warstw ceramicznych z użyciem metody MOCVD. 
Na wstępie przedstawiono wyniki badań nad syntezą nieporowatych warstw kompozytowych 
Al2O3-C/Al2O3 na węglikach spiekanych z zastosowaniem Al(acac)3 jako podstawowego re-
agenta. Praktycznym celem tych badań było zwiększenie żywotności narzędzi skrawających 



z węglików spiekanych. W tym przypadku rozwinięte wyrażenie Grx/Rex
2 było wykorzy-

stane również do otrzymania odpowiedniej morfologii warstw. Oczekiwano, że warstwy 
o uzyskanej mikrostrukturze przyczynią się do spektakularnej poprawy funkcjonalnych 
własności narzędzi skrawających oraz redukcji kosztów ich wytwarzania. Zastosowanie 
metaloorganicznych reagentów do syntezy warstw pozwoliło znacznie obniżyć temperaturę 
syntezy warstw oraz zwiększyć szybkość ich wzrostu w porównaniu z konwencjonalnym 
procesem CVD. Mikrostruktura otrzymanych warstw była bardziej drobnoziarnista. W roz-
dziale tym zamieszczono także wyniki testów skrawania z użyciem narzędzi skrawających 
z węglików spiekanych zarówno niepokrywanych, jak i pokrywanych warstwami Al2O3-C 
oraz kompozytowymi Al2O3-C/Al2O3 z wykorzystaniem metody MOCVD. Dla porównania 
przeprowadzono również testy skrawania z użyciem komercyjnych narzędzi skrawających 
z węglików spiekanych z warstwami Ti(C, N)+Al2O3 otrzymanymi tradycyjną metodą CVD 
w firmie Sandvik. Przeprowadzone testy wykazały mniejsze zużycie narzędzi z warstwami 
Al2O3-C/Al2O3 otrzymanymi przy użyciu metody MOCVD niż w przypadku narzędzi z ko-
mercyjnymi warstwami Ti(C, N)+Al2O3.

W dalszej części monografii zamieszczono wyniki badań nad syntezą nieporowatych wie-
loskładnikowych warstw ceramicznych przeprowadzoną z wykorzystaniem metody MOCVD. 
W tych badaniach również testowano przydatność rozwiniętego wyrażenia Grx/Rex

2 do syntezy 
warstw o określonej mikrostrukturze. Badania nad otrzymywaniem wieloskładnikowych 
warstw prowadzono na przykładzie syntezy warstw YBa2Cu3O7-x. Celem tych badań było 
otrzymanie ekranów słabych pól magnetycznych, bardziej efektywnych niż ekrany wytwa-
rzane przez spiekanie proszków. Uzyskane wyniki badań były także przydatne przy syntezie 
cienkich warstwowych elektrolitów dla tlenkowych ogniw paliwowych SOFC (Solid Oxide 
Fuel Cells) zarówno o geometrii rurowej, jak i planarnej. Dalsza część pracy dotyczy syntezy 
nieporowatych amorficznych lub nanokrystalicznych elektrolitów o kontrolowanym składzie 
chemicznym do wytwarzania ogniw SOFC. Oczekuje się, że temperatura otrzymywania 
i pracy takich ogniw powinna pozostawać w zakresie 500–800°C. W pracy zamieszczono 
wstępne wyniki badań nad syntezą dwuskładnikowych warstw: ZrO2-Y2O3, CeO2-Sm2O3 oraz 
CeO2-Gd2O3 zarówno na rurowych, jak i planarnych podłożach w temperaturach 500–850°C. 
Warunki syntezy warstw ustalano tak, by zapewnić niską wartość rozwiniętego wyrażenia 
Grx/Rex

2 w szczególności dla podłoży o geometrii rurowej.
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AGATA SAWKA

Non-porous amorphous and crystalline ceramic layers  
synthesized by CVD and MOCVD processes

Summary

CVD (Chemical Vapour Deposition) seems to be the most useful method for the synthesis 
of layers, particularly made of ceramic materials characterised by a large share of covalent 
bonds and small diffusion coefficients. The method allows to obtain dense and uniform in 
thickness layers on flat or curved surfaces, for example the inner surfaces of tubes, and on the 
substrates with large dimensions. In the MOCVD (Metalorganic Chemical Vapour Deposi-
tion) the layers are obtained at significantly lower temperatures than in the traditional CVD 
process, due to the fact that metalorganic compounds used in the process are more reactive 
than their inorganic counterparts. 

In the CVD (MOCVD) process the extended Grx/Rex
2 expression (Gr  – Grashof number, 

Re  – Reynolds number and x  – the distance from the gas inflow point) was applied. This 
criterion is useful for establishing the initial and subsequent conditions of the layer synthesis 
process in order to obtain the appropriate layer morphology. On determining the limiting values 
of this expression the shape and roughness of the substrate should be also taken into account. 

The main purpose of the work was to obtain non-porous ceramic layers on different 
substrates (ceramic and composite substrates) and verify this expression in studies in various 
systems. The conducted research confirmed its great usefulness in the synthesis of the layers 
with the desired microstructure in all tested systems. Moreover, a number of other results 
with a high application potential were obtained.

The work contains general information related to the classical CVD and MOCVD 
processes. 

First part of the work is devoted to investigation on the deposition of Si3N4 layers on the 
inner surfaces of quartz glass tubes by conventional CVD process using Grx/Rex

2 expression. 
Quartz glass shows little resistance towards a number of chemicals, e.g.: Na, K, Si vapours, 
melted NaOH, concentrated HF. A considerably higher resistance towards these compounds 
is shown by Si3N4. The deposition of a thin Si3N4 layer with an appropriate microstructure on 
the quartz glass surface with the use of the CVD method significantly improves the chemical 
resistance of the glass. 

Subsequent part of the work is related to the deposition of ceramic layers by the use of 
the MOCVD method. First, results of the research on the synthesis of non-porous composite 
layers of Al2O3-C/Al2O3 on the cemented carbides with the use of Al(acac)3 as reactant are 
presented. The practical aim of this research was to improve the lifetime of cemented carbide 



cutting tools. In this case the extended Grx/Rex
2 expression can be used for spectacular im-

provement of their functional properties and reduction of their manufacturing costs.
The use of metalorganic compounds allows to decrease the deposition temperature 

and increase the layer growth rate in comparison with a conventional CVD process. The 
microstructure of MOCVD layers can be also more fine-grained. The results of tool life 
tests of uncoated cemented carbide cutting tools and tools coated with Al2O3-C layers and  
Al2O3-C/Al2O3 composite layers by MOCVD method are shown. Comparative tool life 
tests were also performed for commercial cemented carbide cutting tools covered with  
Ti(C, N)+Al2O3 layers from Sandvik. These tests indicated longer tool life of cutting tools 
with Al2O3-C/Al2O3 layers obtained by MOCVD. 

Next part of the work is related to investigation on the synthesis of non-porous mul-
ticomponent ceramic layers with the use of MOCVD. The extended Grx/Rex

2 expression 
was also tested then. First, results of the investigation on deposition of YBa2Cu3O7-x layers 
are presented. The aim of this study was to manufacture screens of weak magnetic fields 
more effective than those obtained by powder sintering. Obtained results of the research on 
YBa2Cu3O7-x layer deposition were also useful for the synthesis of thin layer electrolytes for 
tubular, as well as planar solid oxide fuel cells (SOFC). Then the results of the research on the 
synthesis of non-porous amorphous or nanocrystalline electrolytes with a controlled chemical 
composition for SOFC are shown. It is expected that their manufacturing as well as operating 
temperatures should be in the range of 500–800°C. This part of the work presents results of 
preliminary research on the deposition of ZrO2-Y2O3, CeO2-Sm2O3 and CeO2-Gd2O3 layers 
on the tubular, as well as planar substrates at temperatures of 500–850°C. The conditions of 
the layer synthesis process were established to ensure low values of the extended Grx/Rex

2 
expression especially in the case of tubular substrates. 
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Wykaz ważniejszych skrótów 

 CVD – chemiczne osadzanie z fazy gazowej (Chemical Vapour Deposition)
 EDS – rentgenowska spektroskopia dyspersyjna (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy)
 GDC – tlenek ceru domieszkowany tlenkiem gadolinu (Gadolinia-doped Ceria)
 MOCVD – chemiczne osadzanie z fazy gazowej z użyciem metaloorganicznych reagentów 

(Metalorganic CVD)
 PLD – osadzanie laserem pulsacyjnym (Pulsed Laser Deposition)
 PVD – fizyczne osadzanie z fazy gazowej (Physical Vapour Deposition)
 SDC – tlenek ceru domieszkowany tlenkiem samaru (Samaria-doped Ceria)
 SEM – skaningowy mikroskop elektronowy (Scanning Electron Microscope)
 SOFC – tlenkowe ogniwo paliwowe (Solid Oxide Fuel Cell)
 SQUID – nadprzewodzący interferometr kwantowy (Superconducting Quantum Interfer-

ence Device)
 TBC – powłokowe bariery cieplne (Thermal Barrier Coatings)
 TEM – transmisyjny mikroskop elektronowy (Transmission Electron Microscope)
 UV – promieniowanie ultrafioletowe (Ultrafiolet Radiation)
 Vis – promieniowanie w obszarze widzialnym (Visible Radiation)
 XRD – dyfraktometria rentgenowska (X-ray Diffraction)
 YDC – tlenek ceru domieszkowany tlenkiem itru (Yttria-doped Ceria)
 YSZ – tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru (Yttria-stabilized Zirconia)





15

Wykaz najważniejszych oznaczeń

 cp – ciepło właściwe gazowej mieszaniny reakcyjnej przy stałym ciśnieniu
 d – średnica reaktora
 dpi – gradient ciśnienia cząstkowego i-tego reagenta w warstwie dyfuzyjnej dy
 dT / dy – gradient temperatury w warstwie termicznej
 DAB – współczynnik dyfuzji składnika A w B
 DiM – współczynnik i-tego składnika w mieszaninie gazowej M składającej się z n-gazów
 Di(∞) – współczynnik dyfuzji i-tego składnika w gazie wlotowym
 Ds – współczynnik powierzchniowej dyfuzji pojedynczego atomu (jonu)
 Ds

0 – stała niezależna od temperatury
 Dzs – współczynnik dyfuzji powierzchniowej klasterów zawierających z atomów
 E – moduł Younga
 Ep – energia aktywacji dla dyfuzji powierzchniowej; przyjmuje się, że wynosi ona 1/2q
 g – przyspieszenie ziemskie
 Gx – szybkość wzrostu warstwy w dowolnym przekroju poprzecznym x reaktora
 hs, hl – grubości odpowiednio podłoża oraz warstwy
 i – ilość składników (reagentów)
 Ji – wielkość strumienia masy reagentów dostarczanych z fazy gazowej do podłoża 

w procesie CVD
 k – wysokość nierówności
 k – stała szybkości reakcji
 k0 – stała, tzw. współczynnik częstości
 l – symbol oznaczający laminarny przepływ gazów
 Lc(r) – długość odcinka podłoża, nad którym istnieje warstwa dyfuzyjna, ponad którą 

ciśnienie cząstkowe reagentów pi(∞) jest stałe, tj. takie jak w gazie wlotowym
 MA, MB – masy cząsteczek A oraz B (A, B – wartości dotyczące składników A oraz B)
 Mreag. – sumaryczna masa reagentów potrzebnych do otrzymania jednego mola syntezo-

wanej warstwy
 Mw – masa molowa osadzonej warstwy
 p – ciśnienie statyczne gazu
 pc – ciśnienie krytyczne gazu
 pi – ciśnienie cząstkowe i-tego reagenta
 pi(s) – ciśnienie cząstkowe i-tego reagenta przy podłożu
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 pi(∞) – ciśnienie cząstkowe i-tego reagenta powyżej warstwy dyfuzyjnej
 Pr – liczba Prandtla
 q – ciepło chemisorpcji (zależy od wielkości Өi)
 Q – energia aktywacji procesu
 rw – wewnętrzny promień rury podłożowej
 R – stała gazowa
 Ra – liczba Rayleigha
 Re – liczba Reynoldsa
 S – powierzchnia przekroju poprzecznego rurki
 Sc – liczba Schmidta
 SR(x) – powierzchnia przekroju poprzecznego reaktora w odległości x
 Sw(x) – wielkość powierzchni zajmowanej przez warstwę termiczną δT(x) w dowolnym 

przekroju S reaktora
 t – symbol oznaczający turbulentny przepływ gazów
 T – temperatura
 Tav(w) – średnia temperatura gazu w warstwie termicznej
 Tav(x) – średnia temperatura gazów w dowolnym przekroju x reaktora
 Tc – temperatura krytyczna gazu
 Ts – temperatura podłoża
 T∞ – temperatura gazów wlotowych do reaktora
 T * – krytyczna temperatura, poniżej której proces syntezy warstw jest kontrolowany 

szybkością reakcji powierzchniowej, a powyżej której dyfuzją reagentów do 
podłoża

 Uav – średnia liniowa prędkość przepływu gazów w reaktorze
 V – objętość gazów przepływająca w jednostce czasu
 x – odległość od punktu wlotu gazów nad podłoże
 xk – odległość chropowatości od punktu wlotowego gazu nad stałą powierzchnią
 xt – odległość chropowatości od punktu wlotowego gazu do miejsca, w którym nastąpi 

całkowite przejście z przepływu laminarnego do turbulentnego
 y – odległość punktu od powierzchni podłoża (mierzona prostopadle)
 z – liczba atomów w klasterze
 α – współczynnik rozszerzalności cieplnej 
 αi – współczynnik termodyfuzji i-tego składnika w mieszaninie reakcyjnej składającej 

się z dowolnej liczby składników
 αs, αl – liniowe współczynniki rozszerzalności cieplnej odpowiednio podłoża oraz warstwy
 β – objętościowy współczynnik rozszerzalności cieplnej gazu
 δc(x) – grubość warstwy dyfuzyjnej 
 δT(x) – grubość warstwy termicznej
 δx(l) – grubość warstwy przyściennej przy przepływie laminarnym
 δx(t) – grubość warstwy przyściennej przy przepływie turbulentnym
 δT(x) – grubość warstwy termicznej w odległości x od wlotu gazów nad podłoże
 δT(x)l – grubość warstwy termicznej przy przepływie laminarnym gazów
 δT(x)t – grubość warstwy termicznej przy przepływie turbulentnym gazów
 δ(x) – grubość warstwy przyściennej w odległości x



 Δp – gradient ciśnienia statycznego; Δp = (p∞– px) 
 η – współczynnik lepkości dynamicznej gazu (mieszaniny)
 Өi – udział powierzchni, na której zachodzi adsorpcja reagentów (wstępnie na podłożu, 

a następnie na warstwie), który dla procesu kontrolowanego dyfuzją masy do 
podłoża jest zbliżony do 0

 (1 − Өi) – udział powierzchni podłoża (warstwy), na której może zajść dyfuzja powierzch-
niowa produktów stałych reakcji, który dla procesu kontrolowanego dyfuzją 
regentów do podłoża wynosi około 1

 λ – współczynnik przewodnictwa cieplnego mieszaniny gazowej
 ρ – gęstość gazu
 ρw – gęstość syntezowanej warstwy w temperaturze Ts

 σII(max) – maksymalne równoległe naprężenie na wierzchołku szczeliny do kierunku działania 
naprężenia mechanicznego lub termicznego σn

 σ┴(max) – maksymalne naprężenie prostopadłe do σII(max)

 ∞ – parametr gazu wlotowego
 υ – liczba Poissona
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Wstęp

Znaczny postęp techniczny obserwowany w ostatnich kilkudziesięciu latach był możliwy 
dzięki m.in. zastosowaniu materiałów ceramicznych, metalicznych i polimerowych w postaci 
cienkich warstw w mikroelektronice, optoelektronice czy przemyśle narzędziowym. Opra-
cowano wiele metod, które pozwalają otrzymywać materiały w postaci warstw. Za pomocą 
różnych metod otrzymuje się warstwy takich samych materiałów o różnych własnościach.

Własności materiałów zależą od ich składu chemicznego, mikrostruktury oraz struktury. 
W zależności od użytej metody otrzymywania materiałów ich skład chemiczny może być 
zbliżony, ale mogą różnić się budową.

Materiały w postaci cienkich warstw zarówno ceramicznych, jak i metalicznych czy 
polimerowych mogą w sposób istotny różnić się własnościami od takich samych materiałów 
o większej objętości. W zależności od rodzaju użytego materiału podłoża i warstwy oraz 
przeznaczenia takiego materiału można spodziewać się, że powstały w ten sposób kompozyt 
będzie łączył korzystne cechy podłoża i warstwy. Należy nadmienić, że podłoże może pełnić 
funkcję pomocniczą, polegającą na mechanicznym podtrzymywaniu warstwy lub zespołu 
warstw, jak to ma miejsce w przypadku warstw dla elektroniki i optoelektroniki, lub równo-
cenną np. w przypadku warstw ceramicznych na narzędziach skrawających. Szybkość skra-
wania narzędzi z niepokrywanej stali wynosi około 40 m/min, zaś dla pokrywanej warstwą 
TiN lub TiC około 60 m/min. W przypadku narzędzi skrawających z węglików spiekanych 
szybkość skrawania wynosi około 100 m/min, zaś dla węglików z warstwą około 300 m/min. 
Podłoża mogą być z różnych materiałów. Muszą mieć jednak odpowiednie własności. Nale-
ży zaliczyć do nich wartość liniowego współczynnika rozszerzalności cieplnej zbliżoną do 
wartości liniowego współczynnika rozszerzalności cieplnej materiału warstwy (lub warstw), 
ponieważ wtedy nie dojdzie do generowania naprężeń cieplnych na granicy obu materiałów. 
Ponadto liniowy współczynnik przewodnictwa cieplnego powinien być wysoki, by szybko 
odprowadzać ciepło powstające w trakcie pracy warstw. Istotne jest również to, by nie za-
chodziły reakcje chemiczne między materiałem podłoża a materiałem warstwy w trakcie jej 
osadzania. Podłoże powinno także wykazywać dobrą adhezję z warstwą. 

Materiały w postaci cienkich warstw znajdują szerokie zastosowane w wielu dziedzinach 
techniki, głównie w mikroelektronice oraz mikrooptoelektronice, gdzie pozwoliły na znaczną 
miniaturyzację i niezawodność urządzeń, a także obniżenie ich ceny, przez co np. smartfony, 
telefony komórkowe czy komputery stały się powszechnie dostępne. Należy nadmienić, że im 
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mniejsze są elementy takich urządzeń elektronicznych (optoelektronicznych), tym łatwiej jest 
uzyskać materiał o powtarzalnych własnościach w całej objętości. Ważne są też inne zastoso-
wania warstw, np. jako warstwy ochronne na różnych materiałach (antykorozyjne, antyścierne 
etc.). Należy zauważyć, że przez dobór odpowiednich metod otrzymywania warstw można 
modyfikować ich strukturę i mikrostrukturę, a tym samym ich własności.

Spośród trzech podstawowych grup metod otrzymywania cienkich warstw z materiałów 
ceramicznych, tj. CVD (Chemical Vapour Deposition), PVD (Physical Vapour Deposition) 
oraz zol-żel, jedynie metody CVD wydają się odpowiednie do otrzymywania gęstych, nie-
porowatych, o dobrej adhezji do podłoża warstw zarówno z materiałów o dużym udziale 
wiązania jonowego (które z tego względu mają duże współczynniki dyfuzji powierzchniowej, 
po granicach ziarn oraz przez sieć), jak i materiałów o dużym udziale wiązania kowalencyjne-
go (które charakteryzują się małymi współczynnikami dyfuzji po granicach ziarn oraz przez 
sieć z uwagi na wysoką energię aktywacji dyfuzji związaną dodatkowo z odkształcaniem 
sieci). Ta energia aktywacji będzie największa w przypadku dyfuzji przez sieć, a mniejsza 
na granicach ziarn, co wynika z ich amorficznej budowy. Najmniejsza energia aktywacji 
jest w przypadku dyfuzji powierzchniowej, ponieważ nie następuje tu odkształcanie sieci, 
a tylko zrywanie wiązań powstających w wyniku adsorpcji atomów produktów reakcji na 
podłożu, z których budowana jest warstwa. Materiały te charakteryzują się również wysoką 
temperaturą topnienia. Im większy jest udział tych wiązań w materiałach, tym mniejsze są 
te współczynniki. Pod tym względem skrajnym przykładem są materiały węglowe jak koksy 
naftowe (z których produkuje się grafit sztuczny), grafit naturalny, a także diament. W tych 
materiałach wspomniany udział jest zbliżony do 100%, a wartości współczynników dyfuzji 
przez sieć i po granicach ziarn są zbliżone do zera nawet w bardzo wysokich temperaturach. 
Z tego względu materiały te, gdy są w postaci proszków, nie ulegają procesowi spiekania.

Metody CVD pozwalają otrzymywać gęste i nieporowate warstwy ceramiczne oraz 
metaliczne na podłożach o różnym kształcie, w tym również na dużych powierzchniach, 
np. na wewnętrznych powierzchniach rur. Z uwagi na to, że proces CVD wymaga stosowania 
wysokich temperatur podłoża w trakcie syntezy warstw, powstało szereg jego modyfikacji oraz 
odmian pozwalających na syntezę warstw w znacznie niższych temperaturach niż w konwen-
cjonalnym procesie CVD, w którym stosowane są nieorganiczne reagenty. Należy nadmienić, 
że w procesie CVD skład chemiczny reagentów jest inny niż skład chemiczny syntezowanych 
warstw. Reagenty w temperaturze otoczenia mogą być w postaci gazowej, ciekłej lub stałej, 
zaś dostarczane do reaktora CVD muszą być w postaci gazu. Z tego względu reagenty ciekłe 
i stałe są w odpowiednich dozownikach zamieniane w pary. Są one dostarczane do reaktora 
CVD przy użyciu odpowiedniego gazu nośnego, który jednocześnie rozcieńcza te pary. Gaz 
nośny może brać udział w reakcji syntezy warstwy lub być obojętny.

Jedną z odmian metody CVD jest metoda MOCVD (Metalorganic CVD), w której 
nieorganiczne reagenty zastąpiono ich metaloorganicznymi odpowiednikami o dużej reak-
tywności, dzięki czemu możliwe jest znaczne obniżenie temperatury syntezy warstw, a także 
zwiększenie szybkości ich wzrostu. Przy użyciu tej metody można otrzymywać zarówno 
warstwy amorficzne, jak i polikrystaliczne (nanokrystaliczne, a także mikrokrystaliczne). 
Warstwy nanokrystaliczne lub mikrokrystaliczne mogą być syntezowane bezpośrednio w pro-
cesie MOCVD lub otrzymywane przez kontrolowane wygrzewanie osadzanych wstępnie 
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amorficznych warstw. W drugim przypadku wielkość ziarn w przekroju poprzecznym warstw 
jest mało zróżnicowana. Ponadto wielkość ziarn w tym przypadku można regulować zarówno 
temperaturą, jak i czasem wygrzewania. Taka modyfikacja mikrostruktury jest możliwa dzięki 
znacznemu obniżeniu temperatury syntezy warstw z użyciem metody MOCVD. Prowadzone 
badania wskazują również, że przy użyciu tej techniki można otrzymywać warstwy wielo-
składnikowe o określonym składzie chemicznym.

W przypadku metod PVD (Physical Vapour Deposition) możliwe jest uzyskanie nano-
krystalicznych warstw z wyżej opisanych materiałów, ale są one mniej lub bardziej porowate 
w zależności od temperatury podłoża i materiału warstwy, gdy udział w nich wiązania ko-
walencyjnego jest znaczny. W procesie tym, w fazie gazowej, w wyniku przechłodzenia par 
powstałych przez ogrzewanie do wysokiej temperatury materiału o takim samym składzie 
chemicznym jak otrzymywana warstwa następuje ich kondensacja w postaci wieloatomo-
wych dużych klasterów. Klastery te następnie osiadają na podłożu (na warstwie). Z uwagi na 
stosunkowo niską temperaturę podłoża oraz ewentualnie dużą liczbę klasterów osiadających 
w jednostce czasu nie jest możliwe odpowiednio szybkie rozprowadzenie ich po powierzchni 
podłoża (warstwy) przed osadzaniem się kolejnych, zwłaszcza gdy współczynniki dyfuzji 
powierzchniowej atomów i klasterów z tych materiałów są małe. Im niższa temperatura 
podłoża, tym proces dyfuzji powierzchniowej zachodzi coraz wolniej i wzrastające ziarna są 
mniejsze, ale również większa jest porowatość warstw. Powstałych porów w warstwie nie 
udaje się wyeliminować przez ewentualne ich wygrzewanie w niskich temperaturach z uwagi 
na wspomniane bardzo małe współczynniki dyfuzji zarówno powierzchniowej, jak i przez 
sieć. Warto wspomnieć, że wartości współczynników dyfuzji przez sieć są kilka rzędów niższe 
niż wartości współczynników dyfuzji powierzchniowej z uwagi na wysoką energię aktywa-
cji związaną z odkształcaniem się sieci, gdy atomy przemieszczają się wewnątrz materiału 
w trakcie dyfuzji. Z tego względu w przypadku takich materiałów podczas ich wygrzewania 
nie następuje eliminacja z nich porów, a jedynie proces rekrystalizacji ziarn prowadzący do 
wzrostu ich wielkości. Wygrzewanie tych warstw w temperaturach wyższych jedynie inten-
syfikuje ten proces. Wadami procesu PVD są również występowanie niekorzystnej zależności 
orientacji krystalograficznej ziarn w warstwie w zależności od kąta padania atomów na podłoże 
przy punktowym źródle parowania (glancing angle effect) oraz możliwość osadzania warstw 
jedynie na podłożach o kształcie zbliżonym do płaskiego.

Można zatem wnioskować, że mechanizmy procesów otrzymywania warstw CVD 
i PVD znacznie się różnią. Ponadto warstwa w procesie CVD wzrasta z pojedynczych ato-
mów, ewentualnie z niewielkich kilkuatomowych klasterów powstających w wyniku reakcji 
chemicznej reagentów na podłożu. Natomiast w przypadku procesu PVD warstwa wzrasta 
z osiadających z fazy gazowej na podłożu (na warstwie) pojedynczych atomów bądź wielo-
atomowych klasterów o różnej wielkości. Wydaje się, że możliwe jest również powstawanie 
kilkuatomowych klasterów na powierzchni z pojedynczych atomów (jonów).

We wczesnym stadium metody zol-żel warstwy żelu otrzymuje się z zolu po jego wy-
suszeniu. Warstwy te są nanokrystaliczne, porowate i popękane, ponieważ w wyniku jego 
suszenia dochodzi do dużego ubytku wody. Likwidacja porowatości i spękań warstw następuje 
dopiero po ich spiekaniu w odpowiednio wysokich temperaturach. W przypadku materiału 
o dużym udziale wiązania kowalencyjnego uzyskanie nieporowatej warstwy z takiego żelu 
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również wymaga stosowania wysokich temperatur, jednak następuje wówczas proces szybkiej 
rekrystalizacji, przez co mikrostruktura otrzymanej warstwy nie jest nanokrystaliczna, tylko 
mikrokrystaliczna.

W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienia związane z otrzymywaniem nieporowa-
tych amorficznych i polikrystalicznych (nano- i mikrokrystalicznych) warstw ceramicznych, 
w tym wieloskładnikowych, na podłożach kompozytowych i ceramicznych o różnych 
kształtach przy użyciu metod CVD oraz MOCVD. W monografii zostały podsumowane 
wieloletnie badania z zakresu syntezy warstw ceramicznych i charakterystyki ich budowy 
oraz własności na podłożach z węglików spiekanych, spiekanym Al2O3 szkle kwarcowym 
w postaciach płaskiej i rurek oraz innych. Użycie szkła kwarcowego jako podłoża we 
wstępnym stadium badań ma tę zaletę, że jest ono przezroczyste, nie reaguje z materiała-
mi warstwy w badanym zakresie temperatur, jest stosunkowo niedrogie oraz można łatwo 
z niego uzyskać podłoża o dowolnym kształcie. Z uwagi na wysoką przezroczystość można 
bardzo łatwo obserwować, czy w danym procesie syntezy wystąpił niepożądany proces 
nukleacji homogenicznej, w wyniku którego w fazie gazowej powstają porowate proszki 
o składzie zbliżonym lub takim samym jak syntezowana warstwa, powodujące jej zmęt-
nienie. Ponadto jest możliwe szybkie orientacyjne ustalenie grubości warstw i jej rozkładu 
na podstawie barw interferencyjnych. W konsekwencji ułatwia to planowanie parametrów 
kolejnej syntezy. Gdy stosowane są nieprzezroczyste podłoża, konieczne jest prowadzenie 
czasochłonnych badań, m.in. mikroskopowych, po każdej syntezie. W tym pierwszym 
przypadku wyrywkowo sprawdza się za pomocą mikroskopu, czy obserwacje są zgodne 
z precyzyjnymi pomiarami. Jeżeli kształt podłoża nieprzezroczystego będzie podobny do 
kształtu podłoża ze szkła kwarcowego, to opracowane parametry procesu syntezy warstw, 
zwłaszcza przepływowe na szkle kwarcowym, pozwolą na szybkie ustalenie parametrów 
optymalnych syntezy warstw na podłożu nieprzezroczystym.

Najważniejszym celem badań było otrzymanie nieporowatych warstw na podłożach 
z różnych materiałów. Badania prowadzono przy użyciu konwencjonalnego procesu CVD, 
a także w układach jedno- i wieloskładnikowych z wykorzystaniem metaloorganicznych 
reagentów. Dodatkowo celem pracy było sprawdzenie zakresu możliwości stosowania roz-
winiętego wyrażenia Grx/Rex

2 (Gr  – liczba Grashofa, Re  – liczba Reynoldsa, x  – odległość 
od punktu wlotu gazów nad ogrzane podłoże) opracowanego na Wydziale Inżynierii Mate-
riałowej i Ceramiki AGH w badaniach na różnych układach. Wyrażenie to, w odróżnieniu od 
znanego w hydrodynamice przepływu płynów wyrażenia Gr/Re2, uwzględnia zmianę dynamiki 
przepływu gazów w reaktorze CVD wynikającą m.in. z ogrzewania się zimnych gazów od 
gorącego podłoża, zachodzenia reakcji chemicznych, nieregularnego kształtu podłoża czy też 
sposobu usuwania gazów wylotowych z reaktora.

W zależności od wartości rozwiniętego wyrażenia Grx/Rex
2 można otrzymać różne mi-

krostruktury warstw. Ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ pozwala przewidzieć wstępne 
parametry danego procesu CVD (MOCVD) niewiele odbiegające od optymalnych, a także 
korygować je po każdej kolejnej syntezie, przez co możliwe jest szybkie ustalenie parame-
trów optymalnych procesu. Możliwe jest również przewidywanie powstawania odpowiednich 
mikrostruktur na podstawie teoretycznych rozważań, co zostanie wykazane w niniejszej 
monografii.
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Pierwsze testy wyrażenia zostały przeprowadzone w układach Si3N4 oraz Si3N4-C. 
Warstwy były otrzymywane przy użyciu konwencjonalnego procesu CVD. Następnie wyra-
żenie to testowano w układach Al2O3-C, Al2O3 oraz przy syntezie warstw kompozytowych 
Al2O3-C/Al2O3. W badaniach tych zastąpiono nieorganiczne reagenty stosowane w trady-
cyjnym procesie CVD ich bardziej reaktywnymi metaloorganicznymi odpowiednikami. Na 
trzecim etapie pracy powyższe wyrażenie było weryfikowane w układach wieloskładnikowych: 
najpierw przy syntezie warstw YBa2Cu3O7-x, a następnie w układach dwuskładnikowych: 
ZrO2-Y2O3, CeO2-Sm2O3 oraz CeO2-Gd2O3. Warstwy te również osadzano, wykorzystując 
metodę MOCVD. Warto nadmienić, że tak otrzymywane warstwy mogą być wykorzystane 
w różnych dziedzinach techniki, dlatego oprócz weryfikacji rozwiniętego wyrażenia Grx/Rex

2 
bardzo ważna jest możliwość ich praktycznego wykorzystania. Z uwagi na to poszczególne 
rozdziały pracy zawierają także krótkie wprowadzenie wraz z opisem istniejącego stanu 
wiedzy w danym zakresie.

Rozdział 1 monografii przedstawia krótką charakterystykę metod CVD oraz MOCVD 
ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki rozwiniętego wyrażenia Grx /Rex

2 oraz jego 
znaczenia przy doborze warunków syntezy warstw przy użyciu tych metod w celu uzyskania 
odpowiedniej morfologii warstw.

Rozdział 2 pracy zawiera opis stosowanych metod badawczych otrzymanych warstw.
Rozdział 3 monografii obejmuje wyniki badań nad syntezą i budową amorficznych warstw 

Si3N4
 otrzymywanych na szkle kwarcowym metodą CVD w celu zwiększenia jego odporności 

m.in. na działanie halogenków, a także innych związków chemicznych.
Rozdział 4 pracy przedstawia wyniki badań nad syntezą warstw Al2O3 metodą MOCVD. 

Celem tych badań była modyfikacja własności podłoża z węglików spiekanych przez uzyska-
nie odpowiedniego kompozytu warstwa  – podłoże i w konsekwencji zwiększenie trwałości 
narzędzi skrawających z węglików spiekanych.

Rozdział 5 monografii obejmuje badania nad modyfikacją budowy wieloskładnikowych 
warstw YBa2Cu3O7-x za pomocą metody MOCVD przydatnych jako ekrany słabych pól 
magnetycznych, np. biomagnetycznych. Powyższe badania oraz analiza uzyskanych wyni-
ków były inspirujące do podjęcia prac nad otrzymywaniem nieporowatych warstwowych 
nanokrystalicznych elektrolitów dla tlenkowych ogniw paliwowych SOFC (Solid Oxide Fuel 
Cell) zawierających w swoim składzie więcej niż jeden składnik. Z tego względu w dalszej 
części tego rozdziału zamieszczono wyniki badań nad syntezą nieporowatych amorficznych 
i nanokrystalicznych cienkowarstwowych tlenkowych elektrolitów na bazie CeO2 oraz ZrO2 
dla ogniw paliwowych SOFC na podłożach ze szkła kwarcowego o kształcie rur i płaskich 
płytek. Warstwy otrzymywano w temperaturach 500–800°C. Uzyskane elektrolity również 
mogą pracować w tym zakresie temperatur.

Rozdział 6 monografii zawiera podsumowanie, w którym syntetycznie opisane są naj-
ważniejsze osiągnięcia badawcze.

Poszczególne rozdziały zawierają ponadto krótkie, ale bardziej szczegółowe analizy.
Należy podkreślić również, że we wszystkich powyżej wymienionych układach warunki 

syntezy warstw były ustalane na podstawie rozwiniętego wyrażenia Grx/Rex
2.

W niniejszej monografii podjęto także próbę wyjaśnienia różnic pomiędzy wynikami 
badań procesu syntezy warstw metodą CVD (MOCVD) kontrolowanego szybkością reakcji, 



zachodzącego w niższych temperaturach a wynikami badań tego samego procesu, ale kon-
trolowanego dyfuzją reagentów do podłoża, zachodzącego w wyższej temperaturze przy tym 
samym składzie reagentów. Przedstawiono także problem rozpoznania możliwości regulowania 
temperatury krytycznej T * przejścia z jednego procesu do drugiego. Obniżenie temperatury 
syntezy warstw kontrolowanej dyfuzją reagentów do podłoża umożliwia, w szerszym za-
kresie temperatur, uzyskanie warstw nieporowatych, amorficznych lub nanokrystalicznych 
o założonym składzie chemicznym. Dotychczas prowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że 
w przypadku warstw syntezowanych w procesie kontrolowanym dyfuzją reagentów do podłoża 
występuje zależność między składem chemicznym reagentów a składem chemicznym warstwy.

Praca obejmuje również zagadnienia związane z wpływem gładkości podłoża, ewentu-
alnej jego porowatości i temperatury syntezy na gładkość syntezowanych warstw. Poruszony 
został równocześnie problem krystalizacji sztywnej fazy amorficznej w warstwach. Z tego 
względu praca zawiera wyniki badań nad bezpośrednim otrzymywaniem warstw krystalicz-
nych, tj. nad prowadzeniem procesu ich syntezy w odpowiednio wysokiej temperaturze, 
kiedy mikrostruktura warstw zmienia się znacznie w ich przekroju poprzecznym (większe 
ziarna będą od strony podłoża, mniejsze od strony zewnętrznej powierzchni warstwy z uwagi 
na krótszy czas działania wysokiej temperatury na warstwę) oraz kontrolowanym czasem 
i temperaturą wygrzewania warstw amorficznych otrzymanych w niskich temperaturach. 
Proponowane w pracy drugie rozwiązanie – polegające na syntezie warstw amorficznych, 
a następnie wygrzewaniu ich w wyższej temperaturze – pozwala uzyskać warstwy nieporowate 
nanokrystaliczne o kontrolowanej wielkości ziarn w całym przekroju poprzecznym warstwy.

Przedstawione w monografii wyniki badań zostały opublikowane w renomowanych czaso-
pismach z zakresu inżynierii materiałowej o wysokim współczynniku Impact Factor (IF) oraz 
uznanych polskich czasopismach, takich jak Inżynieria Materiałowa, Materiały Ceramiczne 
oraz Ceramika. Wykaz tych prac został wyodrębniony z pozostałych przez wprowadzenie 
oddzielnej numeracji rozpoczynającej się od [A1]. Pozostałe prace są uwzględnione w głów-
nym wykazie pozycji literaturowych.
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1. Charakterystyka procesów CVD i MOCVD

W latach sześćdziesiątych XX wieku po raz pierwszy użyto określeń CVD (Chemical 
Vapour Deposition) oraz PVD (Physical Vapour Deposition) w celu odróżnienia chemicznego 
(CVD) od fizycznego (PVD) osadzania warstw z fazy gazowej. W przypadku metody CVD 
skład chemiczny reagentów jest inny niż skład chemiczny warstwy, a ponadto temperatura 
dostarczanych reagentów do reaktora CVD (MOCVD) jest niższa od temperatury podłoża. 
Natomiast w przypadku metod PVD skład chemiczny materiału warstwy i materiału, z któ-
rego jest ona otrzymywana, jest taki sam, a temperatura podłoża jest niższa od temperatury 
wytwarzanych z nich par. Już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku metoda CVD 
była stosowana do wytwarzania półprzewodników oraz nanoszenia warstw TiC na węgliki 
spiekane. W 1963 roku zapoczątkowano prace przy użyciu metody CVD z wykorzystaniem 
plazmy do otrzymywania warstw dla przemysłu elektronicznego. Następnie na skalę prze-
mysłową w roku 1968 zastosowano metodę CVD do nanoszenia warstw ceramicznych na 
narzędzia skrawające z węglików spiekanych. W latach osiemdziesiątych użyto tej metody do 
otrzymywania warstw diamentowych. W latach dziewięćdziesiątych nastąpił rozwój technik 
hybrydowych, tj. będących kombinacją metod CVD oraz PVD. W latach osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych intensywnie rozwijała się też technika MOCVD (Metalorganic CVD), 
w której nieorganiczne reagenty zastępowane były ich organicznymi odpowiednikami 
o wysokiej prężności par w niskich temperaturach, bez ich rozkładu. Należy nadmienić, że 
w temperaturze otoczenia są one na ogół stałe. W postaci par są transportowane do reaktora 
MOCVD za pomocą gazu nośnego, który może brać udział w procesie reakcji lub być obo-
jętny. Metoda MOCVD znalazła szerokie zastosowanie do otrzymywania warstw zarówno 
ceramicznych, jak i metalicznych w znacznie niższych temperaturach, niż jest to możliwe 
w klasycznym procesie CVD [1, 2].

Przy użyciu technik CVD i MOCVD warstwy mogą być syntezowane zarówno na 
podłożach ceramicznych, cermetalowych (np. z węglików spiekanych), metalowych oraz 
polimerowych o różnym kształcie, w tym także złożonym. Uzyskany w ten sposób mate-
riał kompozytowy może nie tylko łączyć korzystne cechy podłoża i warstwy, ale również 
przejawiać synergizm tych własności [3]. Synergizm własności podłoża i warstwy jest 
wykorzystywany głównie w celu zwiększania odporności takiego kompozytu na zużycie 
korozyjne, poprawy własności trybologicznych oraz trwałości użytkowej. Przykładem są 
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narzędzia skrawające ze stali szybkotnącej, węglików spiekanych czy ceramiczne pokrywane 
cienkimi warstwami ceramicznymi metodami CVD lub PVD. Narzędzia skrawające pokryte 
warstwami ceramicznymi pozwalają na znaczne zwiększenie prędkości skrawania, nawet 
do kilkuset procent, w porównaniu z narzędziami bez wytworzonej warstwy [3]. Większa 
prędkość skrawania oznacza większą wydajność tego procesu, a także większą gładkość 
obrabianych powierzchni metalowych, niewymagających dodatkowej obróbki szlifowania 
i polerowania.

Proces CVD (MOCVD) polega na reakcji chemicznej reagentów w postaci gazowej 
na ogrzanym podłożu w odpowiednio szczelnym reaktorze. Proces ten przebiega etapowo. 
Należy wyszczególnić następujące jego etapy [4, 5].

A. Transport gazowej mieszaniny reakcyjnej do przestrzeni reaktora CVD (MOCVD) w wy-
niku występowania gradientu ciśnienia statycznego w reaktorze CVD.

B. Dyfuzja stężeniowa i termodyfuzja reagentów do podłoża z przepływającego nad nim 
strumienia mieszaniny reakcyjnej.

C. Adsorpcja jednego reagenta lub więcej reagentów na podłożu.
D. Aktywacja zaadsorbowanych reagentów oraz wzajemna ich reakcja, w wyniku której 

powstają produkt stały oraz gazowe produkty odpadowe.
E. Nukleacja i wzrost warstwy w wyniku dyfuzji powierzchniowej powstałego na po-

wierzchni podłoża produktu stałego.
F. Desorpcja gazowych produktów poreakcyjnych z powierzchni podłoża oraz ich dyfuzja 

do strumienia gazów przepływających nad podłożem.

Oprócz reakcji na podłożu, w wyniku której powstaje warstwa, może zachodzić także 
reakcja reagentów w fazie gazowej zwana nukleacją homogeniczną [4, 5]. W wyniku tej 
reakcji powstają porowate proszki o składzie takim samym lub zbliżonym do składu syn-
tezowanej warstwy, które mogą osiadać na podłożu, a następnie na syntezowanej warstwie 
w postaci wieloatomowych porowatych ziarn proszków, nawet o znacznych wymiarach. 
W wyniku procesów dyfuzji powierzchniowej oraz objętościowej nie jest możliwe szybkie 
doprowadzenie do wzrostu z tych proszków warstwy gęstej i o dobrej adhezji do podłoża 
przed osiadaniem kolejnych, przez co takie warstwy są porowate. Ponadto powstałe proszki 
osiadają na ściankach reaktora oraz instalacji doprowadzającej reagenty do reaktora i je 
zanieczyszczają. Przy syntezie gęstych, nieporowatych warstw proces nukleacji homoge-
nicznej jest niepożądany.

Do czynników sprzyjających jej występowaniu należy zaliczyć [6]:
– wysokie stężenie reagentów,
– wysoką temperaturę procesu,
– turbulentny przepływ gazów w reaktorze CVD.

Wysokie stężenie reagentów zwiększa prawdopodobieństwo zderzania się cząsteczek 
reagentów w fazie gazowej. Zwiększa się również prawdopodobieństwo wzajemnego zderzania 
się cząstek powstających proszków, co prowadzi do zwiększenia ich rozmiarów w wyniku 
agregacji [6].
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Wysoka temperatura reagentów w fazie gazowej wpływa na wzrost szybkości ich reakcji 
w tej fazie zgodnie z następującym równaniem (1):

 k = k0 e-Q/RT (1)

gdzie:
 k – stała szybkości reakcji,
 Q – energia aktywacji procesu,
 R – stała gazowa,
 T – temperatura,
 k0 – stała, tzw. współczynnik częstości.

Turbulentny przepływ gazów charakteryzuje się tym, że tory poruszania się cząsteczek 
gazu w jego strumieniu są przypadkowe, a nie równoległe do siebie, jak to ma miejsce 
w przepływie laminarnym. Z tego względu w turbulentnym przepływie jest możliwe wzajem-
ne zderzanie się cząsteczek gazu, a ponadto ma on bardzo duży wpływ na szybką wymianę 
ciepła od gorącego podłoża do chłodnych gazów, przez co ich temperatura w całej objętości 
reaktora może w bardzo krótkim czasie znacznie wzrosnąć i wywołać niepożądaną reakcję 
chemiczną w fazie gazowej w całej objętości reaktora.

Należy tu nadmienić, że w trakcie przepływu gazów w reaktorze CVD (MOCVD) nad 
powierzchnią podłoża kształtuje się tzw. warstwa przyścienna (boundary layer) [7], w której 
przepływ jest laminarny niezależnie od charakteru przepływu gazów przez reaktor (przepływ 
laminarny lub turbulentny). W warstwie przyściennej liniowa prędkość cząsteczek gazu, 
z uwagi na jego lepkość, zmienia się wykładniczo od 0% przy podłożu do około 99% średniej 
szybkości strumienia gazu wlotowego U∞.

Grubość warstwy przyściennej przy przepływie laminarnym δx(l) można przedstawić 
wzorem (2) [8]:

  (2)

a dla przepływu turbulentnego wzorem (3) [8]:

  (3)

gdzie: 
 l, t – symbole oznaczające odpowiednio laminarny i turbulentny przepływ gazów,
 x – odległość od punktu wlotu gazów nad podłoże,
 Rex – liczba Reynoldsa dla charakterystycznego wymiaru, którym w tym przypadku 

jest dowolna długość x.

Wartość Rex można obliczyć ze wzoru:

  (4)

gdzie:
 Uav – średnia liniowa prędkość przepływu gazów w reaktorze,
 ρ – gęstość gazu (w przypadku mieszaniny należy uwzględnić gęstości poszczególnych 

składników i ich udziały objętościowe lub molowe),
 η – współczynnik lepkości dynamicznej gazu (mieszaniny).

d x l xxRe( )
,,= −4 64 0 5

d x t xxRe( )
,,= −71 5 0 9

Re U x
x

av= r
h
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Ze wzorów (2) i (3) wynika, że grubość warstwy przyściennej dla tych samych gazów 
w przepływie turbulentnym jest znacznie mniejsza niż w przepływie laminarnym.

Z grubością warstw przyściennych (wzory (2) i (3)) związana jest grubość warstw 
termicznych w gazie, ponieważ w trakcie syntezy warstwy w procesie CVD temperatura 
podłoża Ts jest wyższa od temperatury gazów wlotowych T∞.

Grubość tej warstwy dla przepływu laminarnego można oszacować ze wzoru (5) [5]:

  (5)

a dla przepływu turbulentnego ze wzoru (6) [5]:

  (6)

gdzie Pr  – liczba Prandtla.

Wartość Pr wylicza się ze wzoru:

  (7)

gdzie:
 cp – ciepło właściwe gazowej mieszaniny reakcyjnej przy stałym ciśnieniu,
 η – współczynnik lepkości dynamicznej gazowej mieszaniny reakcyjnej,
 λ – współczynnik przewodnictwa cieplnego tej mieszaniny.

Ze wzorów (2) i (3) oraz (5) i (6) wynika, że również grubość warstwy termicznej dla 
przepływu turbulentnego jest mniejsza niż dla przepływu laminarnego. W termicznej warstwie 
laminarnej transport ciepła w gazach od gorącego podłoża do chłodnych gazów odbywa się 
w procesie przewodzenia. Proces ten polega na przekazywaniu energii atomów o wyższej 
temperaturze, za pomocą ich drgań, atomom o niższej temperaturze. Jest to najwolniejszy 
mechanizm transportu ciepła z trzech możliwych, takich jak: przewodzenie, konwekcja 
(swobodna lub wymuszona) i promieniowanie. Powyżej warstwy termicznej możliwy jest 
również transport ciepła przez konwekcję (znacznie szybszy niż przewodzenie), ponieważ 
następuje również transport masy  – możliwy z uwagi na niższą gęstość gazów ciepłych niż 
chłodnych. Proces ten jest niekorzystny, ponieważ może spowodować turbulencję gazów 
ponad warstwą przyścienną (jest to proces konwekcji swobodnej). Do procesu konwekcji 
wymuszonej dochodzi pod wpływem przepływu turbulentnego. Z uwagi na to, że warstwa 
termiczna przy przepływie turbulentnym jest cieńsza niż przy przepływie laminarnym, proces 
nagrzewania się gazów ponad warstwą przyścienną zachodzi łatwiej.

Przy wysokiej temperaturze podłoża, powyżej 900°C, wpływ na grzanie gazów w reaktorze 
może mieć również absorpcja przez nie promieniowania podczerwonego od gorącego podło-
ża. Dotyczy to jednak gazów o większej liczbie atomów w cząsteczkach, którymi mogą być 
gazowe reagenty. Ze względu na to, że w mieszaninach reakcyjnych gazów transportowanych 
do reaktora CVD dominujący udział objętościowy mają gazy nośne, takie jak np. Ar, N2, H2, 
o małej liczbie atomów w cząsteczkach, wydaje się, że udział tego mechanizmu w nagrzewaniu 
się gazów w reaktorze CVD można pominąć [9].

Do oceny charakteru przepływu gazów w reaktorze CVD lub MOCVD (przepływ lami-
narny, przepływ turbulentny) stosowane są liczby kryterialne, takie jak: Re (liczba Reynoldsa), 

d dT x l x l Pr( ) ( ),=
−

0 977
1
3

d dT x t x t Pr( ) ( ),=
−

0 977
1
3

Pr c p=
h

l
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Ra (liczba Rayleigha) oraz Gr/Re2 (Gr  – liczba Grashofa). Przyjmuje się, że przepływ lami-
narny to taki, gdy Re ≤ 2300, zaś przepływ turbulentny występuje wówczas, gdy Re > 2300. 
Jednak z badań przedstawionych w pracach [10, 11] wynika, że wartość graniczna może być 
znacznie niższa i wynosić np. 30. Wpływ na wartość Rekryt może mieć zarówno nieodpowiednie 
ukształtowanie strefy wlotowej gazów do reaktora CVD, jak i większa chropowatość podłoża 
oraz występowanie gradientu temperatury gazów w warstwie przyściennej w czasie grzania 
ich od podłoża, a także występowanie drgań układu przepływowego oraz obecność uskoków 
podłoża. Stąd konieczne jest uwzględnienie powyższych czynników przy analizie charakteru 
przepływu gazów w reaktorze CVD (MOCVD). Wymienione liczby kryterialne nie obejmują 
zmian sumarycznego ciśnienia gazów w reaktorze CVD oraz jego gradientu wzdłuż reaktora, 
zmian temperatury gazów w przekrojach poprzecznym i podłużnym oraz zmian składu che-
micznego fazy gazowej w wyniku zachodzenia reakcji reagentów na podłożu i ewentualnie 
w fazie gazowej, gdy występuje wspomniany proces nukleacji homogenicznej. Rozwinięte 
wyrażenie Grx/Rex

2, podane w pracy [5], uwzględnia powyższe czynniki (wzór (8)):

  (8)

gdzie:
 x – odległość od punktu wlotu gazów nad ogrzane podłoże w reaktorze CVD,
 ∞ – parametr gazu wlotowego,
 d – średnica reaktora,
 g – przyspieszenie ziemskie,
 ΔT – różnica między temperaturą podłoża Ts i temperaturą gazu wlotowego T∞,
 β – objętościowy współczynnik rozszerzalności cieplnej gazu,
 p – ciśnienie statyczne gazu,
 p∞ − px – gradient ciśnienia statycznego gazu (p∞ − px = ∆p),
 ρ – gęstość mieszaniny reakcyjnej,
 1

2 ρU 2 – ciśnienie dynamiczne gazu,
 U – liniowa prędkość cząsteczek gazu w jego strumieniu,
 Tav(x) – średnia temperatura gazów w dowolnym przekroju x reaktora.

Temperatura gazów Tav(x) obliczana jest ze wzoru:

  (9)

a średnia temperatura gazów w warstwie termicznej Tav(w) ze wzoru (9a) [12]:

  (9a)

gdzie:
 Sw(x) – udział powierzchni zajmowanej przez warstwę termiczną δT(x) w dowolnym prze-

kroju S reaktora CVD, 
 SR(x) – powierzchnia przekroju poprzecznego reaktora w pozycji x,
 Ts – temperatura podłoża,
 T∞ – temperatura gazu wlotowego.
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Należy nadmienić, że wielkość powierzchni zajmowanej przez warstwę termiczną wzra-
sta w jej przekroju poprzecznym ze wzrostem x (wynika to ze wzorów (5) i (6)), w związku 
z czym powierzchnia przekroju strumienia poprzecznego gazu o temperaturze T∞ maleje. Jest 
to słuszne przy założeniu, że średnica reaktora rurowego jest stała na całej jego długości x.

Z uwagi na to, że proces syntezy warstw w procesie CVD (MOCVD) powinien być 
prowadzony tylko przy przepływie laminarnym w całej objętości reaktora, w dalszych roz-
ważaniach będzie stosowany symbol δx zamiast δx(l) (wzór (2)).

Znając δx, można wyznaczyć grubość warstwy dyfuzyjnej δc(x) niezbędną do określenia 
wielkości dyfuzyjnego strumienia gazów dostarczanych z fazy gazowej do podłoża. Wiel-
kość δc(x) można obliczyć w sposób przybliżony ze wzoru Rosenbergera (10) [13]:

 δc(x) = δx Sc−1
3 (10)

gdzie Sc  – liczba Schmidta.

Liczbę Schmidta opisuje wzór (11):

 Sc
D

 
AB

= h
r

 (11)

gdzie:
 η – współczynnik lepkości dynamicznej mieszaniny reakcyjnej,
 ρ – średnia gęstość mieszaniny reakcyjnej,
 DAB – współczynnik dyfuzji składnika A w B.

W przypadku mieszaniny gazu składającej się z n gazów, współczynniki i-tego składnika 
w mieszaninie M można wyliczyć ze znanego wzoru Wilkego (12) [14]:

  (12)

gdzie:
 Yi – udział objętościowy składnika i,
 Di – współczynnik dyfuzji i-tego składnika w mieszaninie reakcyjnej M składającej 

się z n składników.

Jest szereg zależności pozwalających na obliczenie DAB w mieszaninie dwuskładnikowej. 
Dużą zgodność obliczeń z eksperymentem uzyskuje się w wyniku zastosowania empirycznego 
wzoru Sugawary (13) [15]:

  (13)

gdzie:
 Tc – temperatura krytyczna gazu,
 pc – ciśnienie krytyczne gazu,
 T – temperatura mieszaniny reakcyjnej,
 MA, MB – masy cząsteczek A oraz B (A, B – wartości dotyczące składników A oraz B).
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Grubość warstwy dyfuzyjnej można oszacować dokładniej, korzystając ze wzorów 
przedstawionych w pracy [5]. Dla podłoża rurowego, w którym warstwę osadza się wewnątrz 
tego podłoża, wzór taki przyjmuje postać (14):

  (14)

gdzie rw – wewnętrzny promień rury podłożowej, pozostałe symbole we wzorach (2), (3) 
oraz (8).

Z pracy [5] wynika, że szczególnie duży wpływ na średnią prędkość gazów w reaktorze 
CVD, a w konsekwencji na wartość Grx/Rex

2, ma gradient ciśnienia statycznego Δp pomija-
ny w literaturze przez innych autorów. Należy nadmienić, że przepływający nad podłożem 
gaz ma zarówno ciśnienie statyczne (szybkość przepływu jest równa 0), jak i ciśnienie 
dynamiczne (szybkość przepływu jest większa od 0). Jak wspomniano, z uwagi na lepkość 
gazu szybkość przepływu na powierzchni podłoża jest zerowa. Im większa jest odległość od 
podłoża w kierunku y prostopadłym do podłoża, tym ta szybkość zwiększa się i w przypadku 
przepływu laminarnego rozkład prędkości przepływu w rurze przyjmuje kształt paraboli. Im 
mniejsza wartość wyrażenia Grx/Rex

2, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia 
nukleacji homogenicznej. Przy niskich wartościach wyrażenia Grx/Rex

2 uzyskane warstwy 
mają podobną grubość na całej powierzchni.

W podsumowaniu należy dodać, że korzystając z wyrażenia Grx/Rex
2, można ustalić 

parametry przepływowe procesu CVD zarówno na etapie początkowym, jak i w kolejnych 
syntezach. Warunki te są zbliżone do parametrów optymalnych procesu syntezy warstw 
uzyskiwanych w dalszych badaniach. Ponadto, jak wspomniano, stosowanie (zwłaszcza 
na etapie wstępnych badań) jako podłoża przezroczystego szkła kwarcowego zamiast 
docelowych podłoży nieprzezroczystych umożliwia szybką ocenę wizualną uzyskanych 
próbek. Pozwala scharakteryzować przepływ gazów w reaktorze pod względem jego 
wpływu na mniejsze lub większe zróżnicowanie grubości warstw. Ich oszacowania można 
dokonać na podstawie barw interferencyjnych [16]. Ponadto zauważyć można ewentualne 
zmętnienie warstw świadczące o wystąpieniu nukleacji homogenicznej. Przy tak prowa-
dzonym procesie szczegółowe badania (np. mikroskopowe) można ograniczyć tylko do 
wyselekcjonowanych próbek. Ustalone warunki syntezy warstw w tych badaniach można 
wykorzystać przy syntezie warstw na podłożach nieprzezroczystych pod warunkiem, że 
ich kształt będzie zbliżony do kształtu podłoża ze szkła kwarcowego. Grubość warstwy 
może być wówczas różna, ale rozkład jej grubości na całej powierzchni podłoża będzie  
zbliżony.

Dla procesu CVD charakterystyczna jest krzywa Arrheniusa, tj. zależność szybkości 
wzrostu warstwy G od temperatury T (rys. 1) [5, 17].
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Rys. 1. Zależność szybkości wzrostu warstwy G od temperatury T [5, 17]

W niskich temperaturach, tj. poniżej T *, o szybkości wzrostu warstwy decyduje szyb-
kość reakcji powierzchniowej (etapy C–F), zaś w wyższych, tj. powyżej T *, dyfuzja masy 
do podłoża (etap B). Im jest ona mniejsza, tym niższa może być T *. Na wielkość tej dyfuzji 
wpływają czynniki, takie jak [5]:

– stosowane reagenty,
– wielkość ciśnień cząstkowych tych reagentów,
– rodzaj użytego gazu nośnego,
– ewentualne zanieczyszczenia obecne w fazie gazowej.

Prowadzenie procesu syntezy warstw poniżej T * powoduje, że szybkość wzrostu warstwy 
w procesie kontrolowanym szybkością reakcji znacznie się zmniejsza. Jednak ilość wydzie-
lanego produktu na powierzchni warstwy jest na tyle duża, a temperatura na tyle niska, że 
w procesie dyfuzji powierzchniowej nie jest możliwe szybkie rozprowadzenie cząsteczki 
produktu stałego po powierzchni warstwy, ponieważ udział powierzchni (1 − Θi) (wzór (15)), 
na której może wystąpić proces dyfuzji powierzchniowej stałych produktów reakcji, jest mały, 
a udział powierzchni Θ zajętej przez zaadsorbowane reagenty jest duży. W konsekwencji 
wzrastająca warstwa będzie amorficzna, bardziej porowata i zdefektowana, a przez to jej 
gęstość będzie niższa od gęstości warstwy syntezowanej w procesie kontrolowanym dyfu-
zją reagentów do podłoża. Ponadto skład chemiczny warstwy zawierającej więcej niż jeden 
składnik może znacznie odbiegać od składu chemicznego reagentów dostarczanych z fazy 
gazowej do podłoża, ponieważ na skutek zbyt dużej ilości reagentów dostarczanych do podłoża 
w stosunku do ilości reagentów, które mogą na nim przereagować w danej jednostce czasu, 
może wystąpić między nimi konkurencja w adsorbowaniu się na podłożu. Z tego względu 
ciśnienia cząstkowe reagentów pi(s) na podłożu będą znacznie większe od 0 niż w procesie kon-
trolowanym dyfuzją masy do podłoża, gdzie te ciśnienia są zbliżone do 0 i ta konkurencja nie 
występuje. Nieporowate amorficzne warstwy mogą być jednak gęste i gładkie, gdy temperatura 

Proces kontrolowany 
dyfuzją reagentów

do podłoża
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szybkością reakcji 
powierzchniowej
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ln
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ich syntezy będzie nieco powyżej T *. Uzasadnione jest obniżanie temperatury T *, ponieważ 
wówczas jest większy zakres temperatur, w którym można otrzymać warstwy amorficzne 
gęste (nieporowate). Gdy temperatura syntezy jest wyższa od T *, wówczas przemieszczanie 
się atomów (cząsteczek), a nawet małych kilkuatomowych klasterów może odbywać się na 
większą odległość, ponieważ ze wzrostem temperatury zwiększają się wartości współczyn-
ników dyfuzji powierzchniowej stałych produktów reakcji. Jednak im wyższa temperatura, 
tym powierzchnia warstwy staje się mniej gładka, ponieważ na powierzchni tej będą wzrastać 
sferolity bądź krystality o wydłużonych ostrokrawędzistych kształtach. Zatem ze wzrostem 
temperatury syntezy warstwy będą stawały się coraz bardziej chropowate. Współczynniki 
dyfuzji powierzchniowej pojedynczego atomu oraz klasteru można oszacować ze wzorów 
odpowiednio (15) oraz (16) [17]:

  (15)

gdzie:
 Ds – współczynnik powierzchniowej dyfuzji pojedynczego atomu,
 Ds

0 – stała niezależna od temperatury,
 (1 − Өi) – udział powierzchni podłoża (warstwy), na której może zaistnieć dyfuzja powierzch-

niowa produktów stałych reakcji, który dla procesu kontrolowanego dyfuzją 
regentów do podłoża wynosi około 1,

 Өi – udział powierzchni, na której dochodzi do adsorpcji reagentów – początkowo na 
podłożu, a następnie na warstwie, który dla procesu kontrolowanego dyfuzją masy 
do podłoża jest zbliżony do 0,

 Ep – energia aktywacji dla dyfuzji powierzchniowej; przyjmuje się, że wynosi ona 1/2q 
(q – ciepło chemisorpcji; zależy od wielkości Өi),

 R – stała gazowa,
 Ts – temperatura podłoża,
 i – liczba reagentów koniecznych do syntezy warstw.

Współczynnik dyfuzji powierzchniowej klasterów zawierających z atomów można 
obliczyć ze wzoru (16):

  (16)

gdzie:
 Dzs – współczynnik dyfuzji powierzchniowej klasterów zawierających z atomów,
 Ds – jak we wzorze (15),
 z – liczba atomów w klasterze,
 x – współczynnik wykładniczy (x = 1, kiedy z = 1; x = 3/2, kiedy z przyjmuje wartości 

od 2 do 6; x = 5/3, kiedy z > 6).

Wielkość strumienia masy reagentów dostarczanych z fazy gazowej do podłoża w pro-
cesie CVD (MOCVD) można przedstawić za pomocą równania Ficka uwzględniającego 
dyfuzję stężeniową i termodyfuzję. 
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Wzór ten będzie miał postać (17) [5, 17]:

  (17)

gdzie:
 pi – ciśnienie cząstkowe i-tego reagenta w warstwie dyfuzyjnej dy (z uwagi na to, że 

w procesie kontrolowanym dyfuzją masy do podłoża zaadsorbowane reagenty 
reagują natychmiast, można przyjąć, że dpi = pi(∞), bowiem wtedy pi(s) wynosi 
około 0),

 dT/dy – gradient temperatury w warstwie termicznej,
 pi(∞) – ciśnienie i-tego reagenta powyżej warstwy dyfuzyjnej,
 αi – współczynnik termodyfuzji i-tego składnika w mieszaninie reakcyjnej składającej 

się z dowolnej liczby składników [17], może mieć znak „+” lub „−”,

pozostałe symbole jak w przypadku wzorów (2) i (3).

Gdy znak przy αi jest ujemny, wówczas wielkość strumienia dyfuzyjnego Ji się zmniejsza. 
Natomiast gdy jest on dodatni, to wielkość strumienia się zwiększa. W przypadku wystąpienia 
dyfuzji w izotopach wielkość tego współczynnika jest zbliżona do 0. W innych przypadkach 
wielkość ta może przyjmować bardzo duże wartości. Zależą one zarówno od wielkości atomów, 
cząsteczek, ich masy, jak i ich udziałów objętościowych oraz udziałów objętościowych gazów 
nośnych. Pomijanie procesu termodyfuzji w analizie wyników szybkości wzrostu warstwy 
może prowadzić do powstania dużych różnic między wynikami z teoretycznych obliczeń 
a wynikami eksperymentalnymi. Należy nadmienić, że grubość warstwy dyfuzyjnej δc(x), 
ponad którą stężenie reagentów pi(∞) jest stałe, wzrasta liniowo ze wzrostem x. Dla podłoża 
rurowego, odgrywającego jednocześnie rolę reaktora, maksymalna długość warstwy dyfuzyjnej 
x = Lc(r), ponad którą jest ciśnienie pi(∞), można przedstawić wzorem (18) [5]:

  (18)

gdzie:
 Lc(r) – długość odcinka podłoża rurowego x, na którym znajduje się warstwa dyfuzyjna 

δc(x), ponad którą ciśnienie cząstkowe reagentów pi(∞) jest stałe,
 rw – wewnętrzny promień podłoża rurowego,
 Re, Sc – odpowiednio liczby Reynoldsa i Schmidta mieszaniny reakcyjnej.

Przy założeniu, że grubości warstw termicznej i dyfuzyjnej będą zbliżone w dowolnym 
przekroju poprzecznym reaktora w pozycji x reaktora CVD, a proces będzie kontrolowany 
dyfuzją masy do podłoża, wielkość strumienia masy i-tego reagenta Ji(x) mieszaniny gazowej 
dostarczanej z parowalnika do wewnętrznej powierzchni podłoża rurowego znajdującego się 
w reaktorze CVD (MOCVD) można obliczyć ze wzorów (19) i (20) [5].

Gdy x ≤ Lc(r), to wielkość strumienia opisuje wzór:

  (19)
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gdzie:
 Ts – temperatura podłoża,
 δc(x) – wyrażone wzorem (11),

pozostałe symbole jak we wzorach (14) i (17).

Dla x > Lc(r) średnie stężenie reagentów zmniejsza się wykładniczo ze wzrostem x [5], 
a wielkość strumienia reagentów dostarczanych do podłoża przedstawia wzór (20):

  (20)

gdzie znaczenie symboli jak poprzednio.

Zarówno wzór (19), jak i (20) nadają się do praktycznych obliczeń. Powyższe wzory 
dla reaktorów o prostokątnym przekroju można znaleźć w pracy [5].

Znając wielkość strumieni reagentów Ji(x), można określić szybkość wzrostu warstwy Gx 
w dowolnym przekroju poprzecznym x reaktora ze wzoru (21) [5]:

  (21)

gdzie:
 Mw – masa molowa osadzonej warstwy,
 ρw – gęstość syntezowanej warstwy w temperaturze Ts,
 Mreag – sumaryczna masa reagentów potrzebnych do uzyskania jednego mola syntezowanej 

warstwy.

Należy nadmienić, że wyniki eksperymentalne pomiaru grubości syntezowanej warstwy 
mogą być niższe od teoretycznych, obliczonych ze wzoru (21). Taka sytuacja może się zdarzyć 
wówczas, gdy temperatura syntezy warstwy jest wysoka, a temperatura topnienia materiału, 
z którego wytwarzana jest warstwa, jest stosunkowo niska. Z uwagi na wysoką prężność pary 
nasyconej nad takim materiałem zarówno osadzanie warstwy, jak i jednoczesne jej parowanie 
może zachodzić już w stosunkowo niskich temperaturach.

Należy też dodać, że proces CVD może być realizowany w warunkach ciśnienia at-
mosferycznego (AP CVD  – Atmospheric Pressure CVD) lub obniżonego (LP CVD  – Low 
Pressure CVD) [1, 2, 4, 5, 18, 19] w tej samej temperaturze syntezy oraz z użyciem tych 
samych reagentów. Jednak otrzymane warstwy będą mieć różną budowę.

Aby możliwe było zachodzenie reakcji chemicznych na podłożu, klasyczny proces CVD 
wymaga stosowania wysokich temperatur, nawet powyżej 900°C, co znacznie ogranicza 
możliwość wykorzystywania tej metody. Zastosowanie konwencjonalnego procesu CVD 
ogranicza się głównie do syntezy warstw na podłożach z węglików spiekanych oraz spiekanej 
ceramiki o wysokiej temperaturze topnienia, które nie są wrażliwe na działanie tak wysokich 
temperatur [2, 19]. Kolejnym ograniczeniem wykorzystania tej metody mogą być problemy 
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związane z utylizacją produktów ubocznych reakcji, które mogą być mniej lub bardziej 
szkodliwe dla środowiska naturalnego [19]. Z tego względu powstało wiele różnych odmian 
i modyfikacji tej metody pozwalających na znaczne obniżenie temperatury syntezy warstw 
oraz zwiększenie szybkości ich wzrostu [1, 2, 4, 18]. Jedną z ważnych jej odmian jest wspo-
mniana metoda MOCVD (Metalorganic Chemical Vapour Deposition), w której nieorganiczne 
reagenty zastąpione są ich metalo organicznymi odpowiednikami o wysokiej prężności par 
w stosunkowo niskich temperaturach. Stosowane jest także dodatkowe aktywowanie reakcji 
np. przez stosowanie plazmy (Plasma Enhanced CVD lub Plasma Assisted CVD) [4, 20, 21], 
co umożliwia osadzanie warstw już w temperaturach np. 300–500°C.

1.1. Metoda MOCVD  
(Metalorganic Chemical Vapour Deposition)

Pierwsze informacje o zastosowaniu metody MOCVD do otrzymywania materiałów 
w postaci warstw pojawiły się w latach sześćdziesiątych XX wieku. Dotyczyły one osadzania 
warstw fosforku oraz antymonku indu. Te wczesne prace wykazały, że dzięki zastosowaniu 
metaloorganicznych reagentów można znacznie obniżyć temperaturę otrzymywania warstw 
w porównaniu z tradycyjnym procesem CVD. Od tego czasu prowadzone są intensywne bada-
nia nad syntezą warstw za pomocą tej techniki. Jest ona szeroko stosowana, w szczególności 
do wytwarzania półprzewodników oraz w optoelektronice [1]. Metoda MOCVD może być 
stosowana także do otrzymywania wielu materiałów w postaci amorficznej, polikrystalicznej 
i epitaksjalnej (monokrystalicznej). Pozwala na syntezę warstw zarówno ceramicznych, jak 
i metalicznych. Należy nadmienić, że od około połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wie-
ku do początku XXI wieku prowadzone były na szeroką skalę badania nad otrzymywaniem 
nadprzewodnikowych warstw, np. YBa2Cu3O7-δ (YBCO), również przy użyciu tej techniki  
[1, 4, 19, 22–26].

Poszczególne etapy procesu MOCVD są takie same jak w konwencjonalnym procesie 
CVD. Temperaturę syntezy warstw przy użyciu tej techniki można obniżyć nawet do 300°C [1]. 
Proces ten może być też realizowany przy ciśnieniu atmosferycznym lub obniżonym. Gdy 
proces MOCVD jest realizowany w próżni poniżej 0,01 kPa, wówczas określony jest jako 
epitaksja z wiązek molekularnych (metalorganic molecular beam epitaxy) lub epitaksja 
z wiązek chemicznych (chemical beam epitaxy) [4].

Jedną z odmian metody MOCVD jest metoda Pulsed Injection MOCVD polegająca na 
wtryskiwaniu przez mikroelektroniczny zawór niewielkich porcji roztworu metaloorganicznych 
reagentów w organicznych rozpuszczalnikach do parownika, gdzie jest on odparowywany [4].

Charakterystyka związków metaloorganicznych  
stosowanych w procesie MOCVD
Związki metaloorganiczne (metalorganics) definiowane są jako związki, w których atom 

metalu jest związany z organicznym rodnikiem przez tlen. Związki chemiczne mające jedno 
lub więcej skierowanych wiązań kowalencyjnych metal–węgiel określane są jako związki 
organometaliczne (organometallics) [4].
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Związki metaloorganiczne stosowane w procesie MOCVD muszą spełniać określone wy-
magania, tj. pary nasycone tych związków muszą wykazywać wysoką prężność w stosunkowo 
niskich temperaturach. Ważne jest również, aby nie ulegały rozkładowi w trakcie parowania 
oraz transportu ich do reaktora. Natomiast konieczne jest, aby ten rozpad następował na 
ogrzanym podłożu. Związki te powinny zawierać dużo metalu. W przypadku natryskiwania 
reagentów na podłoże powinny one łatwo rozpuszczać się w organicznych rozpuszczalnikach. 
Ponadto winny cechować się łatwością w wytwarzaniu, a koszt ich produkcji nie może być 
wysoki. Powinny również charakteryzować się wysoką czystością, mieć stały wzór i strukturę 
w każdej wytworzonej partii, co pozwoliłoby zapewnić uzyskanie identycznej prężności par 
w danej temperaturze. Powinny być też stabilne w temperaturze otoczenia i nie powinny 
wchodzić w reakcje chemiczne z innym składnikami mieszaniny reakcyjnej dostarczanej do 
reaktora MOCVD. Ważne jest również, aby te związki oraz uboczne produkty ich rozpadu 
były nietoksyczne [19].

1.2. Podsumowanie

Podstawowym warunkiem syntezy warstw gęstych jest zachowanie laminarnego prze-
pływu gazów w reaktorze CVD (MOCVD). Kryterium, które ułatwia ustalenie, czy zastoso-
wane parametry pozwolą uzyskać taki przepływ, jest wyrażenie Grx/Rex

2. W odróżnieniu od 
stosowanych w literaturze, takich jak krytyczna liczba Reynoldsa (Rekryt), krytyczna liczba 
Rayleigha (Rakryt) czy uproszczone wyrażenie Gr/Re2 (Gr  – liczba Grashofa), uwzględnia ono 
dynamikę zmian parametrów przepływowych gazów przez reaktor wynikającą z:

– ogrzewania się ich od gorącego podłoża,
– zachodzenia reakcji na podłożu, ewentualnie w fazie gazowej,
– występowania chropowatości i uskoków podłoża,
– różnego sposobu odprowadzania gazów z reaktora (np. przez ssanie czy stosowanie 

nadciśnienia).

Kryterium to jest pomocne przy ustalaniu parametrów przepływowych na początkowym 
etapie badań, a także ich kontrolę na etapach dalszych. Na podstawie równań opisujących 
szybkość wzrostu warstwy w procesie kontrolowanym dyfuzją masy do podłoża można, przy 
zastosowanych parametrach syntezy, ustalić zarówno stężenie reagentów, jak i temperaturę 
syntezy. Stosowanie podłoża ze szkła kwarcowego na etapie wstępnym, gdy docelowe pod-
łoże jest nieprzezroczyste, umożliwia bardzo szybkie ustalanie parametrów kolejnych syntez, 
ponieważ jest możliwa szybka wizualna ocena otrzymanych warstw. Pozwala ona uzyskać 
informacje dotyczące rozkładu ich grubości na podstawie barw interferencyjnych, a także 
ustalić występowanie procesu nukleacji homogenicznej przy ich syntezie powodującego 
zmętnienie warstw.
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2. Metodyka badawcza

Otrzymane w pracy warstwy poddano badaniom mikrostrukturalnym, strukturalnym 
oraz analizie składu chemicznego. Badano także w wybranych przypadkach ich własności. 
Badania mikrostruktury warstw przeprowadzono z wykorzystaniem mikroskopu optycznego, 
skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz transmisyjnego mikroskopu elek-
tronowego (TEM). Badania struktury otrzymanych warstw wykonano za pomocą analizy 
rentgenowskiej oraz spektroskopii Ramana. Skład chemiczny warstw badano z wykorzysta-
niem rentgenowskiej spektroskopii dyspersyjnej (EDS), a także metody RBS (Rutherford 
Backscattering Spectrometry). Wykonano również badania transmisji otrzymanych warstw 
przy użyciu spektrofotometru UV-Vis.

Ponadto przeprowadzono testy warstw azotku krzemu w parach CsCl w temperaturze 
1100°C, a także w parach Si w temperaturze 1150°C (rozdział trzeci monografii). Natomiast 
warstwy tlenku glinu poddano dodatkowo badaniom chropowatości, mikrotwardości Vickersa 
oraz odporności na zarysowanie (scratch test), a także wykonano próby skrawania z użyciem 
otrzymanych narzędzi skrawających (rozdział czwarty pracy).

Powyższe badania wykonano za pomocą następujących urządzeń:
– skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) JEOL JSM 5400 współpracującego 

z mikroanalizatorem rentgenowskim EDS, LINK ISIS 300 firmy Oxford Instrument oraz 
NOVA NANO SEM 200 firmy FEI EUROPE COMPANY współpracującego z analiza-
torem EDS firmy EDAX,

– transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) Philips CM 20,
– dyfraktometru rentgenowskiego X’Pert Pro firmy Phillips (obecnie PANanalytical),
– spektrofotometru UV-Vis JASCO V630 firmy JASCO Deutschland GmbH,
– kształtografu TOPO 01K produkcji Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarza-

nia w Krakowie (pomiary chropowatości warstw),
– aparatury Micro Combi Tester produkcji firmy CSEM Instruments (pomiar mikrotwar-

dości warstw metodą Vickersa oraz scratch test).
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3.  Synteza warstw Si3N4 na szkle kwarcowym  
metodą CVD  
w celu zwiększenia jego odporności  
na działanie halogenków

Badania nad syntezą nieporowatych warstw ceramicznych, a także weryfikację roz-
winiętego wyrażenia Grx/Rex

2 prowadzono w układach Si3N4 oraz Si3N4-C. Praktycznym 
celem tego etapu pracy było otrzymanie warstw azotku krzemu, które pozwoliłyby na 
zwiększenie jego odporności chemicznej. Szkło kwarcowe wykazuje niską odporność na 
działanie wielu związków chemicznych, jak np. stężonego HF, stopionego NaOH, a także par,  
np. Si, Na, K.

Z uwagi na szereg korzystnych własności szkła kwarcowego istotne jest zwiększe-
nie jego odporności chemicznej na wyżej wymienione odczynniki chemiczne. Przyczyni 
się to do zwiększenia jego trwałości. Jednym ze sposobów zwiększenia jego odporności 
chemicznej na działanie np. halogenków metali występujących w lampach halogenowych 
jest wytworzenie cienkich warstw z materiałów ceramicznych odpornych na działanie tych 
związków. W pracy podjęto badania nad uzyskaniem warstw Si3N4 na szkle kwarcowym 
przy użyciu metody CVD. Celem tych badań było m.in. zwiększenie żywotności jarzni-
ków lamp halogenowych wykonanych z tego szkła. W tym przypadku istotna jest również 
wysoka przeświecalność szkła, dlatego syntezowane warstwy powinny nie tylko cechować 
się wysoką odpornością chemiczną, ale także wykazywać wysoką przeświecalność. Azotek 
krzemu (amorficzny i monokrystaliczny), podobnie jak inne materiały dielektryczne o ta-
kiej budowie, ma szeroką przerwę wzbronioną, zapewniającą mu wysoką przeświecalność 
w zakresie światła widzialnego oraz w ultrafiolecie.

Celem naukowym pracy były badania nad syntezą warstw przezroczystych, mało zróżni-
cowanych w grubości, a także badania nad wpływem ewentualnej chropowatości powierzchni 
użytego podłoża na przebieg procesu syntezy warstw metodą CVD. Z tego względu użyte 
w pracy podłoża ze szkła kwarcowego pochodziły od dwóch różnych producentów. Szkło 
kwarcowe producenta francuskiego było gładkie, zaś producenta polskiego (Huta Szkła 
Ożarów Mazowiecki) chropowate, z niecałkowicie stopionymi fragmentami ziarn piasku. 
Przypuszczano, że ta chropowatość podłoża może wywoływać lokalną turbulencję przepły-
wających nad nim gazów w warstwie przyściennej (dyfuzyjnej), sprzyjającą występowaniu 
lokalnej nukleacji homogenicznej w tej warstwie i powodować lokalne zmętnienie syntezo-
wanych warstw poza chropowatością w kierunku przepływu gazów.



40

Badania nad syntezą warstw Si3N4 na szkle kwarcowym obejmowały:
– syntezę niepopękanych i nieporowatych amorficznych warstw Si3N4 o dobrej adhezji do 

podłoża oraz o wysokiej transmisji światła, przydatnych do otrzymywania jarzników 
lamp halogenowych, przeprowadzoną z wykorzystaniem metody CVD;

– syntezę nieporowatych amorficznych warstw Si3N4 z dodatkiem węgla (Si3N4-C) na szkle 
kwarcowym o dobrej adhezji do podłoża za pomocą powyższej metody w celu zwięk-
szenia odporności azotku krzemu na działanie stopów różnych materiałów oraz korozję 
naprężeniową, a także zbadanie, czy możliwe jest zwiększenie grubości niepopękanej 
warstwy Si3N4 na szkle kwarcowym, gdy do warstwy zostanie wprowadzony węgiel, 
którego wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej jest zbliżona do wartości tego 
współczynnika dla szkła kwarcowego;

– ocenę wpływu chropowatości powierzchni podłoża na przebieg procesu syntezy warstw 
przy użyciu metody CVD.

3.1. Synteza amorficznych warstw Si3N4  
o wysokiej transmisji światła  
na podłożach ze szkła kwarcowego  
metodą CVD

3.1.1. Uzasadnienie celowości podjęcia badań

Występująca znaczna różnica w wartościach liniowych współczynników rozszerzalności 
cieplnej szkła kwarcowego (αszkła kwarcowego ≈ 5 ∙ 10−7/K) oraz Si3N4 (αSi3N4 ≈ 45 ∙ 10−7/K) [27] 
może prowadzić do powstawania licznych spękań warstwy podczas chłodzenia otrzymanego 
materiału warstwowego szkło kwarcowe  – warstwa Si3N4. Spękania te pojawiają się zarówno 
w warstwie, jak i w podłożu wskutek występowania przy chłodzeniu naprężeń rozciągają-
cych w warstwie i ściskających w podłożu. Naprężenia te prowadzą do korozji naprężenio-
wej warstw Si3N4, gdy warstwy są bardzo cienkie, a środowisko chemiczne, w którym się 
znajdują, jest korozyjne. Im cieńsze są warstwy, tym naprężenia cieplne w nich są większe 
(więcej w podrozdz. 3.1.3) i intensywniejszy jest proces korozji takich warstw. Z kolei im 
grubsza będzie warstwa, tym większe będzie prawdopodobieństwo wystąpienia w niej szczelin 
o rozmiarach krytycznych, na których może nastąpić pęknięcie warstwy, co wynika z teorii 
Weibulla (więcej w podrozdz. 3.1.3). Wszelkie wady warstw spowodowane przez powstające 
spękania bądź zbyt małą ich grubość nie pozwalają na ich praktyczne zastosowanie. Z tego 
względu konieczne było podjęcie badań nad otrzymaniem warstw Si3N4, które zapewniłyby 
ochronę podłoża ze szkła kwarcowego przed działaniem agresywnego chemicznie środowiska 
i równocześnie były przezroczyste i mało zróżnicowane w grubości.

Aby rozwiązać problem, zastosowano teoretyczne podstawy modelowania procesu 
syntezy warstw przy użyciu metody CVD [5, 6, 11, 17] opracowane w Katedrze Ceramiki 
Specjalnej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Wykorzystując te podstawy, 
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a także własne doświadczenia, wykonano prace eksperymentalne, które potwierdziły słuszność 
teoretycznych rozważań. Badania te wykazały, że przy odpowiednio prowadzonym proce-
sie CVD można uzyskać niepopękane, przezroczyste warstwy Si3N4 na szkle kwarcowym, 
które jednocześnie zapewniają jego ochronę przed działaniem związków chemicznych.

3.1.2. Warunki syntezy warstw Si3N4 na szkle kwarcowym  
metodą CVD

Do syntezy warstw Si3N4 użyto mieszaniny 3% obj. SiH4 w N2 i NH3 oraz argonu jako 
gazu nośnego. Warstwy nanoszono na wewnętrzne powierzchnie rurek ze szkła kwarcowe-
go produkcji Huty Szkła w Ożarowie Mazowieckim. Sumaryczne warunki syntezy warstw 
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1
Zastosowane parametry syntezy warstw Si3N4 na szkle kwarcowym metodą CVD

Parametr Warunki syntezy
Sumaryczne ciśnienie gazów w reaktorze CVD [Pa] 1,013 ∙ 105

Wielkość przepływu [mol/h]
3% SiH4 w N2 6 ∙ 10−4  – 7 ∙ 10−3

NH3 6 ∙ 10−3  – 2 ∙ 10−1

Ar 0–0,5
Temperatura grzejnika grafitowego [°C] 850–1000
Temperatura gazów na wlocie do reaktora CVD [°C] ~25
Czas syntezy [min] 1–20
Wartość wyrażenia Grx/Rex

2 < 0,15

Wartość rozwiniętego wyrażenia Grx/Rex
2 jest ustalana empirycznie z uwzględnieniem 

kształtu i chropowatości podłoża [5]. Ustalono, że im niższa jest wartość tego wyrażenia, 
tym większe jest prawdopodobieństwo zachowania laminarnego przepływu gazów w re-
aktorze CVD, który jest podstawowym warunkiem eliminacji procesu nukleacji homoge-
nicznej oraz uzyskania warstw o mało zróżnicowanej grubości. Wartość tego wyrażenia dla 
danej temperatury może być regulowana m.in. wielkością gradientu ciśnienia statycznego 
uzyskiwanego przez pompowanie gazów z reaktora CVD. Otrzymane wówczas warstwy są 
przezroczyste i mało zróżnicowane w grubości. Warunki procesu syntezy warstw ustalano 
tak, aby wartość wyrażenia Grx/Rex

2 była mniejsza niż 0,15. Jak wspomniano, duży wpływ 
na jego wartość ma przede wszystkim gradient ciśnienia statycznego. Im będzie on większy, 
tym wartość wyrażenia Grx/Rex

2 będzie mniejsza. W praktyce wielkość gradientu ciśnienia 
statycznego korzystnie jest regulować przez ssanie gazów odlotowych z reaktora CVD, a nie 
przez stosowanie nadciśnienia gazów w reaktorze.

Aparaturę do syntezy warstw Si3N4 metodą CVD opracowano według własnej koncepcji. 
Uwzględniono w niej również możliwość modelowania konstrukcji reaktora CVD (np. jego 
budowy czy kształtu). W zaprojektowanym reaktorze CVD warstwy osadzano w systemie gorące 
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podłoże  – zimny reaktor (cold wall reactor). Zastosowanie reaktora z gorącą ścianką (hot wall 
reactor) jest niekorzystne przy syntezie warstw z uwagi na łatwo nagrzewające się gazy przepły-
wające przez reaktor w całej jego objętości. Wysoka temperatura sprzyja zachodzeniu wspomnia-
nych reakcji chemicznych w fazie gazowej, co jest niekorzystne przy syntezie gęstych warstw. 
Ponadto reagenty są bezproduktywnie zużywane na syntezę warstw na ściankach reaktora.

Aparatura do syntezy warstw składa się z podstawowych podzespołów: źródła gazów 
(butle z silanem, amoniakiem oraz argonem), przepływomierzy, szklanego reaktora umiesz-
czonego w cewce indukcyjnej generatora w.cz. oraz pompy próżniowej na wylocie gazów 
z reaktora CVD. W reaktorze szklanym znajduje się grzejnik grafitowy, służący do grzania 
podłoża. Do pomiaru ciśnienia gazów w reaktorze służy manometr rtęciowy.

3.1.3. Synteza warstw Si3N4 na szkle kwarcowym

Odpowiedni dobór parametrów procesu syntezy warstw pozwala wpływać na ich mi-
krostrukturę i strukturę, a w konsekwencji na ich właściwości. Jednym z podstawowych 
wymagań stawianych materiałom podłoża i osadzanej warstwy w niektórych zastosowaniach 
jest zgodność ich liniowych współczynników rozszerzalności cieplnej. W przypadku warstw 
Si3N4 oraz podłoża ze szkła kwarcowego różnica w wartościach tych współczynników jest 
znaczna, dlatego naprężenia cieplne będą występować zarówno w warstwie, jak i w podłożu 
podczas chłodzenia materiału po syntezie warstwy. W ich wyniku mogą pojawiać się spękania 
zarówno w warstwie, jak i podłożu. Wielkość tych naprężeń cieplnych w obu materiałach 
wyraża się wzorem (22) [28]:

  (22)

gdzie:
 αn – liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej n-tej fazy (w tym przypadku war-

stwy lub podłoża),
 α – średni współczynnik rozszerzalności cieplnej otrzymanego kompozytu otrzyma-

nego w systemie podłoże – warstwa,
 υ – liczba Poissona,
 E – moduł Younga kompozytu,
 ΔT – różnica między temperaturą otoczenia a temperaturą procesu syntezy.

Wielkość średniego liniowego współczynnika rozszerzalności cieplnej α może być 
wyliczona ze wzoru (23) [29]:

  (23)

gdzie:
 αs, αl – liniowe współczynniki rozszerzalności cieplnej odpowiednio podłoża oraz warstwy,
 hs, hl – grubości odpowiednio podłoża oraz warstwy.

Z równań (22) i (23) można wnioskować, że gdy hl < < hs, wówczas α ≈ αs. W tym 
przypadku w warstwie podczas chłodzenia pojawiają się naprężenia rozciągające cieplne, 
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na które materiały ceramiczne mają mniejszą wytrzymałość niż na naprężenia ściskające 
pojawiające się w podłożu. Będą one tym większe, im cieńsza będzie warstwa. Gdy warstwa 
będzie grubsza, ᾱ będzie się zbliżać do αl. Naprężenia rozciągające w warstwie wówczas będą 
maleć, zaś w podłożu wzrastać. Naprężenia te sprzyjają występowaniu korozji naprężeniowej 
w warstwie. Im cieńsza jest warstwa, tym intensywniejsza jest jej korozja, gdyż w wyniku 
większych naprężeń powstaną większe odległości między atomami w warstwie, co zgodnie 
z krzywymi Condona–Morse’a powodować będzie wzrost energii atomów w warstwie, a przez 
to zmniejszenie ich energii aktywacji w procesie korozji tych warstw.

Z kolei z teorii Weibulla [30, 31] wynika, że im cieńsza warstwa, tym mniejsze prawdo-
podobieństwo wystąpienia w niej szczelin o krytycznych rozmiarach, na których może nastąpić 
pękniecie w materiach kruchych. Z tego względu wytrzymałość mechaniczna warstwy będzie 
wyższa, gdy warstwa będzie cieńsza [32]. Zatem gdy αl ≠ αs, to powinna istnieć krytyczna 
grubość warstwy (hl(kryt)), poniżej której warstwa będzie ciągła.

Badania miały odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest wytworzenie przy użyciu 
metody CVD cienkiej i ciągłej warstwy Si3N4 na szkle kwarcowym, odpornej na korozję 
naprężeniową oraz jaka powinna być jej optymalna grubość.

Warstwy Si3N4 osadzane w różnych warunkach ciśnienia statycznego i temperatury 
znacznie różniły się grubością, jej rozkładem, a także właściwościami. Powierzchnię warstw 
Si3N4 o różnej grubości otrzymanych przy niskich wartościach wyrażenia Grx/Rex

2, tj. poni-
żej 0,01, przedstawiono na rysunku 2. Dla porównania na rysunku 3 zamieszczono obraz SEM 
powierzchni warstwy Si3N4 otrzymanej, gdy wartość wyrażenia Grx/Rex

2 wynosiła około 0,25. 
Na powierzchni warstwy (rys. 3) widoczne są cząstki o kształcie kulistym, które powstały 
w wyniku wystąpienia procesu nukleacji homogenicznej w trakcie osadzania warstwy. Ponadto 
widoczne są liczne spękania tej warstwy. Natomiast w trakcie syntezy warstwy Si3N4, gdy 
laminarny charakter przepływu gazów w reaktorze CVD był zachowany (Grx/Rex

2 ≈ 0,008),  
ten proces nie występował (rys. 2). Równocześnie badania wykazały, że warstwa Si3N4 
o grubości około 0,3 μm nie ma spękań, podczas gdy na powierzchni warstwy o grubości 
około 1 μm są one już widoczne. Z przeprowadzonych badań wynika, że maksymalna grubość 
niepopękanych warstw Si3N4 na szkle kwarcowym powinna być poniżej 0,6 μm. Ponadto na 
rysunku 2b widoczne są różnej wielkości sferolity. Mogły one się wytworzyć w miejscu wy-
stępowania nierówności podłoża, powstałych na skutek obecności niestopionych fragmentów 
ziarn piasku powodujących chropowatość warstwy. W miejscu występowania chropowatości 
powierzchnia jest wypukła i z tego względu liczba koordynacyjna atomów LK jest mniejsza 
od LK atomów znajdujących się na płaskiej powierzchni. Z tego powodu energia atomów 
znajdujących się na powierzchni wypukłej jest większa niż energia atomów na powierzchni 
na płaskiej. W przypadku takiego podłoża wypukłości będą zatem uprzywilejowane do ad-
sorpcji reagentów i w konsekwencji szybkość wzrostu warstwy powinna być większa. Z tego 
względu, po tym samym czasie syntezy grubość warstwy na powierzchni wypukłej będzie 
większa niż na powierzchni płaskiej. Zatem wysokość chropowatości warstwy będzie więk-
sza niż wysokość chropowatości podłoża. Wydaje się, że z tego samego powodu ewentualne 
zarodki krystalizacji warstwy mogą łatwiej powstawać w miejscach obecności chropowa-
tości, co obserwowano w przypadku syntezy warstw elektrolitów CeO2 i ZrO2 dotowanych 
pierwiastkami ziem rzadkich (więcej w rozdz. 5).
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a)  b)

Rys. 2. Powierzchnia warstwy Si3N4 syntezowanej na szkle kwarcowym, Grx /Rex
2 ≈ 0,008;  

grubość warstwy: a) około 0,3 μm; b) około 1 μm. Powiększenie: 3000×. Na podstawie [A1, A2]

a)  b)

Rys. 3. Powierzchnia warstwy Si3N4 na szkle kwarcowym, Grx /Rex
2 ≈ 0,25; przepływ argonu: 0,5 mol/h;  

grubość warstwy: około 1 μm. Powiększenie: a) 2000×; b) 3500×. Na podstawie [A2, A3] 

Widoczne kuliste cząstki na powierzchni warstwy (rys. 3) świadczą o tym, że powstały 
one w fazie gazowej w wyniku procesu nukleacji homogenicznej. Wielkość największej 
cząstki wynosi około 9 μm. Uważa się, że tak duże cząstki mogły powstać jedynie w wyniku 
agregacji mniejszych, które również powstały w fazie gazowej. Z uwagi na to, że średni czas 
przebywania cząstek w rurce podłożowej o średnicy 15 mm i długości 50 mm powinien być 
bardzo krótki, udział dyfuzji atomów we wzroście tych cząstek musiał być duży jedynie przy 

10 μm 6 μm
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powstawaniu małych zarodków, ale później decydujący wpływ na ich gwałtowny rozrost 
miał wspomniany proces agregacji. Średnią prędkość gazów w takiej rurce dla przepływu 
izotermicznego można obliczyć ze wzoru (24):

 Uav (24)

gdzie:
 V – objętość gazów przepływająca w jednostce czasu,
 S – powierzchnia przekroju poprzecznego rurki.

Ze wzoru (24) wynika, że przy podanych wyżej parametrach rurki podłożowej oraz 
objętości V równej 0,5 mol/h średnia prędkość przemieszczania się cząstek nad podłożem 
w temperaturze 250°C będzie wynosiła 1,5 cm/s. Zatem średni czas przebywania tych 
cząstek nad podłożem o długości 50 mm będzie wynosił 3,3 s. Gdy średnia temperatura 
gazu wzrośnie (np. dwukrotnie), to prędkość przemieszczania się tych cząstek również 
wzrośnie dwukrotnie, ponieważ dwukrotnie zwiększy się jego objętość przy tym samym 
ciśnieniu, a czas przebywania cząstek dwukrotnie się skróci, co wynika z równania Clapey-
rona. Z tego wynika, że jest mało prawdopodobne, aby w tak krótkim czasie powstały tak 
duże ziarna proszku tylko w wyniku procesu dyfuzji do tego ziarna pojedynczych atomów 
lub małych klasterów cząstek produktów stałych powstałych w fazie gazowej. Natomiast 
jest możliwe, że wzrost tych dużych ziarn następuje w wyniku agregacji w fazie gazowej 
ziarn mniejszych.

Wykonane badania transmisji niepopękanych warstw Si3N4 o grubości 0,3 μm na szkle 
kwarcowym syntezowanych przy wartościach wyrażenia Grx/Rex

2 ≈ 0,15 wskazują, że otrzyma-
ne warstwy były transparentne zarówno w zakresie światła widzialnego, jaki i w ultrafiolecie 
(rys. 4). Zauważono, że im wyższa temperatura procesu syntezy warstw, tym ich przeświecal-
ność jest wyższa. Wysoka temperatura procesu sprzyja bowiem syntezie warstw o wysokiej 
gęstości. Uzyskane wyniki badań zdają się potwierdzać, że w trakcie procesu syntezy warstw 
przy niskich wartościach wyrażenia Grx/Rex

2, tzn. gdy jest zachowany laminarny charakter 
przepływu gazów w reaktorze CVD, proces nukleacji homogenicznej jest wyeliminowany. 
Proces nukleacji homogenicznej może obniżać przeświecalność warstw nawet do 20% [29]. 
Szkło kwarcowe pokryte takimi warstwami staje się matowe.

Należy również nadmienić, że warstwy uzyskane przy niskich wartościach wyrażenia 
Grx/Rex

2, tj. poniżej 0,01, były mało zróżnicowane w grubości. Znaczne różnice w grubości 
warstwy również przyczyniają się do powstawania w niej spękań podczas chłodzenia po 
procesie syntezy. Z badań przedstawionych w pracy [5] wynika, że im niższa wartość tego 
wyrażenia, szczególnie w przypadku chropowatych podłoży, tym grubość otrzymanych 
warstw jest mniej zróżnicowana w grubości na całej powierzchni próbki (rys. 5). W przypadku 
próbki przedstawionej na rysunku 5, dla której wartość wyrażenia Grx/Rex

2 wynosiła 0,008, 
uzyskano bardzo dużą zgodność wyniku eksperymentalnego z teoretycznym oszacowanym 
ze wzoru (21).

U V
Ssr =
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a)   b)

Rys. 4. Transmisja szkła kwarcowego bez warstwy oraz pokrywanego warstwami Si3N4  
w różnych temperaturach w ultrafiolecie (a) oraz w świetle widzialnym (b). Grx/Rex

2 ≈ 0,15.  
Grubość warstw: około 0,3 μm. Na podstawie [A1, A4]

Rys. 5. Rozkład grubości warstw Si3N4 na wewnętrznych powierzchniach rurek ze szkła kwarcowego 
(Huta Szkła Ożarów Mazowiecki). Czas syntezy warstwy: około 2 min. W trakcie syntezy warstw 

nie występował proces nukleacji homogenicznej. Na podstawie [5]
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Dryden [33] badał wpływ chropowatości podłoża na wartość krytycznej liczby Rey-
noldsa Rekryt. Jako kryterium oceny wpływu chropowatości podłoża na wartość tej liczby 
przyjął stosunek wysokości chropowatości do grubości warstwy przyściennej δ(x) w miejscu 
jej występowania. Zauważył, że gdy ten stosunek wynosi około 0,8, wówczas wartość tej 
liczby może znacznie obniżyć się i wynosić nawet 200. Natomiast przy nieznacznej chro-
powatości podłoża, gdy ten stosunek wynosi mniej niż 0,2, nie ma ona większego wpływu 
na wartość tej liczby. Jednak nawet nieznaczna chropowatość występująca na powierzchni 
podłoża może wywołać miejscowe zaburzenia w przepływie gazów w warstwie przyściennej. 
Według Kraemera [34] miejsce przejścia przepływu laminarnego w turbulentny spowodowa-
nego chropowatością podłoża można określić empirycznym wzorem (25):

  (25)

gdzie:
 Uav – średnia prędkość gazu w przekroju poprzecznym reaktora,
 xk – odległość chropowatości od punktu wlotowego gazu nad stałą powierzchnią,
 xt – odległość chropowatości od punktu wlotowego gazu do miejsca, w którym nastąpi 

całkowite przejście z przepływu laminarnego do turbulentnego,
 η – współczynnik lepkości dynamicznej gazu.

Równanie (25) jest spełnione przy warunku: Uavkr/h ≥ 900 (gdzie ρ  – gęstość gazu, 
k  – wysokość nierówności).

Proces nukleacji homogenicznej w tym przypadku może zachodzić tylko w warstwie 
przyściennej tuż nad chropowatą powierzchnią podłoża i w niewielkiej od niego odległości, 
w kierunku przepływu gazu. Prowadząc proces syntezy warstw na podłożu, nawet o znacznej 
chropowatości, można całkowicie wyeliminować proces nukleacji homogenicznej i uzyskać 
produkt stały wyłącznie na podłożu pod warunkiem, że parametry procesu syntezy warstw 
będą regulowane tak, aby wartość wyrażenia Grx/Rex

2 była niska.
Szkło kwarcowe w obecności par takich metali jak Ag, Au, Pd czy Cs łatwo ulega kry-

stalizacji. Proces ten jest niekorzystny, gdyż na skutek rozpraszania się światła na powstałych 
granicach międzyziarnowych obniża przeświecalność szkła. Ponadto zmniejsza się wytrzy-
małość mechaniczna szkła z uwagi na powstające wówczas spękania spowodowane różnymi 
współczynnikami rozszerzalności cieplnej faz szklistej (amorficznej) i krystalicznej [28].

Z uwagi na powyższe podłoża niepokrywane oraz pokrywane niepopękanymi cienkimi 
warstwami Si3N4 zostały poddane również testom w obecności par CsCl w temperaturze 
1100°C. Czas trwania testu wynosił 2 h i 10 h. W przypadku podłoży ze szkła kwarcowego 
bez warstwy proces ich krystalizacji był bardzo zaawansowany. W przypadku szkła kwarco-
wego z warstwą Si3N4 proces ten nie występował, bowiem warstwa Si3N4 chroniła podłoże ze 
szkła kwarcowego przed dyfuzją cezu do jego powierzchni (rys. 6a). Gdy czas działania par 
chlorku cezu na powierzchnię szkła bez warstwy i z warstwą Si3N4 został wydłużony do 10 h, 
wówczas proces krystalizacji powierzchni szkła niepokrywanego był bardzo zaawansowany, 
a pokrywanego warstwą Si3N4 znacznie mniej (rys. 6b).

U x xav t k( )− = ⋅
h

2 104
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a)  b)

Rys. 6. Mikrostruktura powierzchni szkła kwarcowego z warstwą Si3N4 oraz bez warstwy Si3N4  
po teście w parach CsCl w temperaturze 1100°C. Czas trwania testu: a) 2 h; b) 10 h. Powiększenie: 2000×. 

Na podstawie [A2]

3.2. Synteza amorficznych warstw Si3N4-C  
na szkle kwarcowym metodą CVD

3.2.1. Cel badań

Badania nad syntezą warstw Si3N4 na szkle kwarcowym wykazały, że maksymalna 
grubość warstw bez spękań wynosi poniżej 0,6 μm. Celem tych badań było ustalenie, czy 
możliwe jest zwiększenie grubości niepopękanej warstwy Si3N4 na szkle kwarcowym, gdy 
do syntezowanej warstwy zostanie wprowadzony węgiel. Wartość współczynnika rozsze-
rzalności cieplnej węgla jest zbliżona do wartości współczynnika rozszerzalności cieplnej 
szkła kwarcowego (αpolikryst. grafitu (C) ≈ 5 ∙ 10−7/K). Węgiel jest również odporny na działanie 
wielu związków chemicznych. Wprowadzenie cząstek C do Si3N4 pozwoli również uzyskać 
efekt dyspersyjnego wzmocnienia materiału i przyczyni się do wzrostu jego wytrzymałości 
mechanicznej, przez co niepopękane warstwy będą grubsze.

3.2.2. Warunki syntezy warstw Si3N4-C metodą CVD

Do syntezy warstw Si3N4-C metodą CVD zastosowano mieszaninę 3% obj. SiH4 z N2, 
NH3 oraz Ar. Źródłem węgla był benzen C6H6, a także wstępnie stosowano metan CH4 z sieci 
gazowej. Jednak z uwagi na znaczne zanieczyszczenia metanu badania kontynuowano przy 
zastosowaniu jako źródła węgla wyłącznie benzenu. Ciekły benzen znajdował się w paro-
walniku, przez który przepuszczano argon o temperaturze pokojowej. Ilość par benzenu 
doprowadzanych do reaktora regulowano wielkością przepływu argonu.

W tabeli 2 zostały przedstawione sumaryczne warunki procesu syntezy warstw Si3N4-C 
metodą CVD.

10 μm
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Tabela 2
Sumaryczne warunki syntezy warstw Si3N4-C na szkle kwarcowym

Parametr Warunki syntezy
Sumaryczne ciśnienie w reaktorze CVD [Pa] 1,013 ∙ 105

Wielkość przepływu [mol/h]

Ar 0–0,5
3% obj. SiH4 w N2 6 ∙ 10−4  – 7 ∙ 10−3

benzenu (C6H6) 6 ∙ 10−2  – 20 ∙ 10−2

Ar przez dozownik z C6H6 6 ∙ 10−2  – 0,18
Temperatura podkładki grafitowej [°C] 850–1000
Temperatura gazu na wlocie do reaktora [°C] ~25
Czas syntezy [min] 1–20
Wartość wyrażenia Grx/Rex

2 < 0,01

3.2.3. Warstwy Si3N4-C na szkle kwarcowym

Wprowadzenie do syntezowanych warstw Si3N4 węgla, z uwagi na jego znacznie niższy 
w porównaniu z Si3N4 liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej, powinno pozwolić 
na obniżenie współczynnika rozszerzalności cieplnej otrzymanej warstwy. Średni liniowy 
współczynnik rozszerzalności cieplnej dla materiału składającego się z i faz, zgodnie z regułą 
mieszanin, można zapisać za pomocą równania (26):

 αmieszaniny = α1V1 + α2V2 + ...+ αiVi (26)

gdzie:
 α1, 2, 3, ..., i – liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej i-tej fazy,
 V1, 2, 3, ..., i – udział objętościowy i-tej fazy.

Otrzymane warstwy Si3N4-C były nieporowate i dobrze przyczepne do podłoża ze szkła 
kwarcowego. Próby ich oddzielenia od podłoża powodowały, że spękania pojawiały się wy-
łącznie w podłożu i warstwa była wówczas odrywana wraz z fragmentami podłoża (rys. 7).

Rys. 7. Przełam podłoża i warstwy Si3N4-C po próbie jej oderwania od podłoża.  
Grubość warstwy: około 3 μm. Powiększenie: 3000×. Na podstawie [A1]

7 μm
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Ze wzrostem zawartości benzenu w gazowej mieszaninie reakcyjnej zabarwienie otrzy-
mywanych warstw stawało się coraz ciemniejsze i nabierały one metalicznego połysku, co 
wskazywało, że węgiel w warstwie nie jest w postaci porowatej sadzy, lecz grafitu piroli-
tycznego. Przy przepływie benzenu 0,18 mol/h otrzymywano już warstwy czarne. Warstwy 
te były ciągłe, gdy ich grubość nie przekraczała 3 µm, natomiast gdy grubość warstw była 
większa niż 2 µm, stawały się one nieprzezroczyste. Badania [A1] wskazują, że jeżeli grubość 
warstw węglowych na szkle kwarcowym przekracza 50 nm, wówczas stają się one nieprze-
zroczyste. W rozważaniach przyjęto, że w przypadku warstwy o grubości 2 μm (2000 nm) 
jest obecna warstwa węgla o grubości 50 nm (czyli zawartość węgla w tej warstwie wynosi 
około 2,5% obj.). Na podstawie prawa mieszanin (wzór (26)) można zatem stwierdzić, że 
współczynnik rozszerzalności cieplnej warstw Si3N4-C powinien być niższy o około 2,5% 
w stosunku do warstw Si3N4. Również naprężenia cieplne na granicy podłoże  – warstwa 
Si3N4-C (wzór (22)), wartości E, υ oraz α, zmieniają się podobnie i będą mniejsze niż na 
granicy podłoże  – warstwa Si3N4. Stąd wzrost grubości niepopękanej warstwy zawierającej 
węgiel powinien wynosić również około 2,5%. Jednak w rzeczywistości uzyskano pięciokrot-
ny wzrost grubości warstwy niepopękanej. Tak znaczny wzrost wytrzymałości mechanicznej 
warstw zawierających węgiel spowodowany jest tym, że po wprowadzeniu węgla do warstw 
prawdopodobnie uzyskano efekt wzmocnienia dyspersyjnego materiału cząstkami o małej 
wytrzymałości mechanicznej. Czarny kolor warstwy świadczy o tym, że węgiel w warstwach 
nie był w postaci pojedynczych atomów, lecz klasterów, a nawet ziarn (prawdopodobnie gra-
fitu), w których między atomami węgla występują również wiązania π pochłaniające światło 
widzialne (stąd czarny kolor), a których wytrzymałość na rozciąganie jest znacznie niższa 
niż wiązań π w warstwach Si3N4. Wzmacnianie materiału kruchego przez cząstki o małej 
wytrzymałości mechanicznej, zgodnie z teorią Griffitha, powoduje wzrost promienia szczeliny 
przemieszczającej się pod wpływem naprężenia rozciągającego σn, np. cieplnego (wzór (22)), 
przez co następuje zmniejszenie tego naprężenia na szczycie szczeliny i jego ewentualne 
zablokowanie. Mechanizm ten można przedstawić następującym wzorem (27) [28]:

  (27)

gdzie σII(max)  – naprężenie powstające na szczelinie o wysokości c, prostopadłej do działania σn 
i promieniu ρ.

Jeżeli promień cząstki wzmacniającej będzie większy niż promień szczeliny, to w mo-
mencie dojścia szczeliny do tej cząstki promień szczeliny zwiększy się do wielkości promienia 
cząstki i dlatego σII(max) będzie odpowiednio mniejsze. W konsekwencji rozprzestrzenianie się 
spękania może zostać zablokowane.

Należy nadmienić, że w pracy [35] również obserwowano występowanie węgla w war-
stwach Si3N4 w postaci klasterów. Przy znacznej zawartości węgla w warstwach jego cząstki 
miały kształt sferyczny i osiągały wielkość 100 nm. Ponadto stwierdzono, że w przypadku 
6-procentowej zawartości węgla w pirolitycznym Si3N4 ubytek masy spowodowany działaniem 
stężonego HF był około 40-krotnie mniejszy niż w przypadku warstw niezawierających węgla.

Szkło kwarcowe niepokrywane, szkło z warstwą Si3N4 niezawierającą węgla o grubości 
300 nm, a także szkło pokryte warstwą Si3N4-C o grubości 3000 nm poddano testom odpor-
ności na korozję w parach Si w temperaturze 1150°C przez 2 min. Wyniki przeprowadzonego 
testu przedstawiono na rysunkach 8–10.

s s
rII(max) =
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Rys. 8. Szkło kwarcowe bez warstwy po próbach odporności na korozję przeprowadzonych w parach Si  
w temperaturze 1150°C (przepływ 3% SiH4 w N2: 0–0,18 mol/h, czas: 2 min).  

Widoczne głębokie wżery na powierzchni szkła. Na podstawie [A1]

Rys. 9. Szkło kwarcowe z warstwą Si3N4 niezawierającą węgla o grubości około 0,5 μm po teście 
odporności na korozję w temperaturze 1150°C (przepływ 3% SiH4 w N2: około 0,4 mol/h, czas: 2 min). 
Widoczne liczne spękania warstwy (wcześniej warstwa ta była niepopękana, jej przeświecalność była 

zbliżona do przeświecalności szkła). Na podstawie [A1]

Rys. 10. Szkło kwarcowe z warstwą Si3N4-C (zawartość węgla 3%) o grubości 2,5 μm  
po teście odporności na korozję w parach Si. Brak widocznych spękań. Na podstawie [A1]
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W przypadku szkła kwarcowego bez warstwy widoczne są wżery. Gdy jest ono pokryte 
cienką warstwą Si3N4 o grubości 0,5 μm widoczne są liczne spękania. Natomiast gdy na szkle 
znajduje się warstwa Si3N4-C o grubości 2,5 μm, to spękania nie występują.

Wykonane badania wskazują, że przy odpowiednio prowadzonym procesie CVD moż-
na uzyskać warstwy ciągłe, mało zróżnicowane w grubości oraz o wysokiej wytrzymałości 
mechanicznej i dobrej adhezji do podłoża ze szkła kwarcowego, które zapewnią mu odpo-
wiednią odporność na korozję. Uzyskane warstwy Si3N4-C mogą być wykorzystywane do 
otrzymywania różnego rodzaju tygli czy reaktorów chemicznych.

3.3. Podsumowanie wyników badań  
w układach Si3N4 oraz Si3N4-C

Badania nad syntezą amorficznych warstw Si3N4 oraz Si3N4-C na szkle kwarcowym 
przy użyciu metody CVD pozwoliły stwierdzić, że przy odpowiednio dobranych warunkach 
procesu można uzyskać warstwy niepopękane i o dobrej adhezji do podłoża mimo znacznej 
różnicy w wartościach liniowych współczynników rozszerzalności cieplnej Si3N4 oraz szkła 
kwarcowego. Warstwy Si3N4 syntezowane na szkle kwarcowym będą bez spękań przy grubości 
nieprzekraczającej 0,6 μm. Ponadto warstwy są transparentne i dobrze przyczepne do podłoża. 
Wprowadzenie węgla w trakcie procesu syntezy warstw Si3N4 powoduje znaczny wzrost ich 
wytrzymałości mechanicznej oraz grubości warstw bez spękań. W przypadku wprowadzenia 
około 2,5% obj. węgla uzyskiwano około pięciokrotny wzrost grubości warstwy niepopęka-
nej. Wprowadzone cząstki węgla przyczyniły się do wzmocnienia dyspersyjnego powstałego 
w ten sposób materiału kompozytowego. Testy odporności chemicznej otrzymanych warstw 
w parach Si wykazały znaczny wzrost odporności szkła kwarcowego z warstwą Si3N4-C 
o grubości 2,5 μm w stosunku do szkła niepokrywanego, na którym pojawiły się głębokie 
wżery już po dwóch minutach trwania testu.

Przeprowadzone badania wskazują również, że chropowatość podłoża ma wpływ na 
przebieg procesu syntezy warstw, ponieważ może powodować występowanie lokalnych tur-
bulencji przepływających gazów nad podłożem w warstwie przyściennej. Zjawisko to będzie 
powodować miejscowe występowanie nukleacji homogenicznej i w konsekwencji wzrost 
warstw porowatych w miejscach o obniżonej transmisji oraz o słabej adhezji do podłoża. 
Powyższe badania wskazują, że korzystnie jest prowadzić proces syntezy warstw przy niskich 
wartościach wyrażenia Grx/Rex

2, tj. poniżej 0,01.
Przedstawione wyniki badań potwierdziły bardzo dużą przydatność tego wyrażenia do 

określenia odpowiedniej morfologii warstw. Jego użyteczność została również zweryfikowana 
testami, podczas których otrzymane warstwy poddano działaniu chemikaliów, na które szkło nie 
jest odporne. Uzyskane wyniki testów szkła kwarcowego pokrytego warstwami Si3N4 oraz Si3N4-C  
wykazują większą jego odporność na działanie chemikaliów niż szkła bez warstwy. Pokrycie 
szkła kwarcowego taką warstwą zwiększa jego praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach.

Szkło kwarcowe pokrywane warstwami Si3N4-C może być stosowane do wytwarzania 
np. tygli, zaś pokrywane przeświecalnymi cienkimi warstwami Si3N4 niezawierającymi wę-
gla  – do zastosowania w jarznikach w lampach halogenowych.
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4. Synteza warstw Al2O3  
na podłożach ceramicznych  
i kompozytowych z węglików spiekanych  
metodą MOCVD

4.1. Wprowadzenie i uzasadnienie celowości badań

W dotychczasowych badaniach prezentowanych w niniejszej pracy Grx/Rex
2 stosowano 

w celu określenia odpowiedniej morfologii warstw. Praktycznym celem badań na tym etapie 
było wytworzenie  nieporowatych warstw Al2O3  na  narzędziach  skrawających  z węglików 
spiekanych. W tym przypadku wyrażenie to można zastosować w celu uzyskania odpowiedniej 
mikrostruktury warstw, co powinno przyczynić się do spektakularnej poprawy ich własności 
użytkowych. Ponadto koszt wytwarzania narzędzi skrawających pokrywanych warstwami Al2O3 

metodą MOCVD z wykorzystaniem tego wyrażenia powinien być niższy niż komercyjnych 
narzędzi z warstwą Al2O3 otrzymywaną w tradycyjnym procesie CVD. 

Wraz z rozwojem przemysłu w XIX wieku wzrosło zapotrzebowanie na nowe ulepszone 
narzędzia do produkcji różnego rodzaju urządzeń mechanicznych. Jedną z ważnych metod 
przydatnych do wytwarzania metalowych elementów dla tych urządzeń jest obróbka skrawa-
niem. W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku narzędzia do obróbki skrawaniem wytwarzane 
były ze stali szybkotnącej. W latach dwudziestych XX wieku na rynku pojawiły się węgliki 
spiekane. Należy zauważyć, że mimo rozwoju w późniejszym okresie nowych materiałów 
narzędziowych do obróbki skrawaniem, np. ceramicznych, narzędzia skrawające z węglików 
spiekanych nadal stanowią najliczniejszą grupę [36].

Węgliki spiekane (WC+TiC+Co) otrzymane przez Karla Schrötera i Heinricha Baum-
hauera  [37,  38]  zrewolucjonizowały  przemysł  narzędziowy.  Niemiecki  koncern  Kruppa 
natychmiast rozpoczął ich produkcję na skalę przemysłową. Pokrycie powierzchni węglików 
spiekanych antyściernymi cienkimi warstwami TiC przy użyciu metody CVD pięćdziesiąt lat 
później stanowiło punkt zwrotny w produkcji tych narzędzi [39]. Obecnie są one pokrywane 
ceramicznymi warstwami ochronnymi z materiałów, takich jak np. TiC, TiN, Ti(C, N), HfN 
oraz Al2O3 w postaci pojedynczych warstw bądź multiwarstw [18, 19, 36, 39, 40]. Warstwy 
o  grubości  5–15  μm  zwiększają  odporność  na  ścieranie  podłoża  z węglików  spiekanych, 
przez co zwiększają ich żywotność [19, 36, 39–42]. Pozwalają także na znaczne zwiększenie 
prędkości skrawania, a przez to jego wydajności. Obecnie na skalę przemysłową warstwy 
Al2O3 otrzymuje się metodą CVD z nieorganicznych związków: AlCl3-H2-CO2 [41, 42] lub 
AlCl3-H2O-CO [43] w temperaturze 1050–1100°C. Żeby uniknąć nukleacji homogenicznej, 
której sprzyja tak wysoka temperatura syntezy tych warstw, stosuje się małe stężenia reagentów 
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i dlatego szybkość wzrostu warstw jest mała. Typowa szybkość wzrostu warstwy Al2O3 na 
węglikach spiekanych wynosi 0,5–1 μm/h [42]. Powierzchnia  tak otrzymywanych warstw 
jest bardzo chropowata. W wysokiej temperaturze syntezy warstw Al2O3 łatwo zachodzi dy-
fuzja kobaltu z podłoża (wiążącego ze sobą twarde i niespiekające się ziarna węglików) do 
syntezowanej warstwy Al2O3, co powoduje wzrost chropowatości powierzchni warstwy przez 
krystalizację ziarn o wydłużonych kształtach [44]. Aby nie dopuścić do tego szkodliwego 
procesu, stosuje się pośrednie warstwy TiC, TiN lub Ti(C, N). Kornmann et al. [44] zauwa-
żyli, że pokrycie podłoża z węglików spiekanych warstwą TiC o grubości 5 μm pozwoliło 
zablokować dyfuzję kobaltu z podłoża do syntezowanej warstwy Al2O3 i dzięki temu znacznie 
zmniejszyć jej chropowatość.

Multiwarstwy uzyskuje się w przerywanym na krótko procesie CVD. W takim procesie 
za każdym razem następuje nukleacja warstwy i niewielki rozrost ziarn z uwagi na krótki 
czas trwania poszczególnych syntez warstw w multiwarstwie. Multiwarstwy charakteryzują 
się  nanometryczną  mikrostrukturą  o  znacznie  większej  wytrzymałości  mechanicznej  niż 
mikrokrystaliczne monowarstwy. Jednakże ich wadą jest możliwość wystąpienia w trakcie 
skrawania delaminacji warstw, co powoduje przyspieszone ich zużycie [45].

Należy nadmienić, że wytrzymałość mechaniczna materiałów kruchych ceramicznych jest 
większa, gdy ziarna są mniejsze, co wynika z mechanizmu Cooke’a–Gordona pękania tych 
materiałów [28]. Mechanizm ten polega na tym, że naprężenie σII(max) (wzór (27)) generuje pro-
stopadłe do niego naprężenie σ┴(max). Wielkość tego naprężenia można określić ze wzoru (28): 

  σ┴(max) = σII(max) υ  (28)

gdzie:
  σII(max)  –  jak we wzorze (27),
  υ  –  liczba Poissona.

Naprężenie σ┴(max) znajduje się zawsze w pewnej odległości przed szczytem rozwijającej 
się szczeliny powstającej w wyniku działania naprężenia σII(max). Jeżeli na drodze rozwijają-
cej się szczeliny znajdzie się granica międzyziarnowa ułożona pod kątem zbliżonym do około 
90° do kierunku rozwijającej się szczeliny, a wytrzymałość jej będzie mniejsza niż wartość 
rozprężenia σ┴(max), wówczas pod wpływem tego naprężenia granica zostanie rozerwana przed 
dojściem do niej  rozwijającej  się  szczeliny. Zatem po dojściu do  szczeliny  rozwijającego 
się spękania w wyniku działania σII(max) nastąpi zwiększenie się promienia tego spękania do 
wielkości pęknięcia powstałego na granicy międzyziarnowej, przez co zmniejszy się σII(max) 
i w ten sposób zablokuje się dalszy jego rozwój. Aby to spękanie mogło się dalej rozwijać, 
musi zwiększyć się naprężenie zewnętrzne σn (wzór (22)). Z tego wynika, że im mniejsze 
są ziarna w materiale, tym na krótszej drodze następuje blokada rozwijającej się szczeliny 
pod  wpływem  σII(max).  Zależność  wytrzymałości  na  rozciąganie  materiałów  kruchych  od 
wielkości ziarn jest funkcją wykładniczą. Im mniejsze są ziarna, tym większa jest wytrzy-
małość materiału,  bowiem  na  krótszej  drodze  będzie  zablokowane  rozprzestrzenianie  się 
spękania pod wpływem naprężenia σII(max). Obecność porów w materiale zmniejsza wytrzy-
małość materiałów na pękanie, ponieważ są one koncentratorami naprężeń. Wielkość tych 
naprężeń zależy od wielkości porów, ich kształtu oraz sposobu ich ułożenia w stosunku do 
działania σn (wzór (22)).
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Warstwy ceramiczne chronią podłoże przed głównym mechanizmem zniszczenia narzędzi 
z węglików spiekanych niepokrywanych, jakim jest przeciwnie skierowana dyfuzja kobaltu 
z narzędzia do obrabianego metalu oraz tego metalu do narzędzia, do której dochodzi wskutek 
znacznego nagrzewania się ostrza narzędzia do wysokich temperatur (nawet powyżej 800°C) 
podczas skrawania z dużą prędkością. W konsekwencji powoduje to z jednej strony zanie-
czyszczenie obrabianego metalu kobaltem, z drugiej zaś tworzenie się na ostrzu narzędzia 
narostu z dyfundujących do niego atomów z pyłów powstających z obrabianego metalu 
(tzw. built-up). Jest on mocno związany z podłożem węglikowym. W momencie gdy powstały 
narost osiągnie znaczne rozmiary, wówczas nastąpi jego oderwanie wraz z fragmentem ostrza 
przez przesuwający się odcinany wiór metalu podczas skrawania, co oznacza zniszczenie 
ostrza narzędzia. Ponadto obecność kobaltu ogranicza zastosowanie narzędzi skrawających 
do temperatur maksymalnie 800–900°C, w których następuje jego mięknięcie powodujące 
w konsekwencji deformację i ostatecznie zniszczenie narzędzia [46]. Z powyższych wzglę-
dów pokrywanie narzędzi skrawających z węglików spiekanych warstwami ceramicznymi 
o wysokiej twardości i relatywnie niskim współczynniku przewodnictwa cieplnego pozwala 
na znaczne zwiększenie prędkości skrawania przy użyciu takiego narzędzia. Ostrza narzędzi 
skrawających pokrywanych warstwami Al2O3, ze względu na jego wysoką stabilność che-
miczną w podwyższonych temperaturach, mogą osiągać temperaturę w trakcie pracy nawet 
do 1100°C. W porównaniu z azotkami i węglikami tlenek glinu charakteryzuje się relatywnie 
niskim przewodnictwem cieplnym w wysokich temperaturach [47]. Im ziarna są mniejsze, 
tym współczynniki przewodnictwa cieplnego materiałów są mniejsze z uwagi na zaburzenia 
w transporcie fononów na granicach ziarn. Zatem warstwy ceramiczne stanowią też barierę 
termiczną, dzięki której możliwe jest zminimalizowanie niepożądanego nagrzewania się 
ostrza z węglików spiekanych i jego plastycznej deformacji przy zwiększającej się szybkości 
skrawania. Do zalet warstw z Al2O3 należy zaliczyć również wysoką twardość w podwyższo-
nych temperaturach oraz odporność na ścieranie. W temperaturze 1000°C twardość warstw 
Al2O3 jest wyższa o około 50% w stosunku do twardości warstw TiN i TiC [36]. Ponadto 
jako tlenek nie utlenia się w wysokich temperaturach. Natomiast zarówno TiC, jak i TiN 
utleniają się, przez co takie warstwy są porowate, mają niską wytrzymałość mechaniczną 
i w konsekwencji łatwo ulegają ścieraniu. Dlatego warstwy TiN i TiC mogą być stosowane 
na węglikach spiekanych do stosunkowo małych prędkości skrawania.

Warstwy tlenku glinu otrzymywane w procesie CVD mogą występować w siedmiu 
odmianach polimorficznych: α, κ, δ, γ, θ, η oraz χ. Jedynie odmiana α-Al2O3 jest stabilna. 
Pod względem zastosowania warstw Al2O3 jako warstw antyściernych na narzędziach skra-
wających z węglików spiekanych istotne znaczenie mają odmiany α-Al2O3 oraz κ-Al2O3 
[48–50]. Warstwa w odmianie κ-Al2O3 ma drobnokrystaliczną mikrostrukturę, przez co jej 
wytrzymałość mechaniczna jest wyższa niż w przypadku odmiany α-Al2O3, której mikro-
struktura cechuje się ziarnami większymi. Z tego względu warstwy zawierające fazę κ są 
gładsze od tych, które zawierają fazę α. Ponadto przewodnictwo cieplne warstwy κ-Al2O3 
jest trzykrotnie niższe niż warstwy α-Al2O3 [47] z uwagi na rozpraszanie się fononów na 
granicach ziarn, których liczba na jednostkę grubości warstwy jest znacznie większa niż 
w przypadku większych ziaren. Warstwy w odmianie κ-Al2O3 mają jednak mniejszą twardość 
niż warstwy w odmianie α-Al2O3. Ponadto odmiana κ-Al2O3 jest metastabilna, która w tempe-
raturze około 1000°C ulega przemianie polimorficznej w stabilną odmianę α-Al2O3 [47–50].  
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Lindulf et al. [51] zauważyli, że im wyższa temperatura, tym ten proces szybciej przebiega. 
Stwierdzono, że szybkość tej przemiany jest 3–4-krotnie większa w temperaturze 1090°C niż 
w temperaturze 1030°C. Przemiana ta jest niekorzystna, ponieważ towarzyszący jej objęto-
ściowy skurcz (około 8%) powoduje powstawanie naprężeń cieplnych na granicy ziarn faz 
α i κ, prowadzących do spękania warstwy [49–51]. Taka przemiana może również zachodzić 
podczas procesu skrawania, co potwierdziły wyniki badań wykonanych przy użyciu transmi-
syjnego mikroskopu elektronowego (TEM) przedstawione w pracy [50].

Z uwagi na powyższe podjęto badania nad otrzymaniem drobnoziarnistych pojedynczych 
warstw α-Al2O3 o znacznej grubości na podłożach z węglików spiekanych za pomocą me-
tody MOCVD z użyciem acetyloacetonianu glinu (Al(acac)3) jako podstawowego reagenta 
w nieprzerywanym (ciągłym) procesie ich syntezy bez użycia pośrednich warstw TiC i TiN. 
Taka warstwa nie może ulegać delaminacji, która jest możliwa w przypadku multiwarstw. 
Acetyloacetonian glinu jest nietoksyczny oraz łatwy do wytwarzania. Z uwagi na jego 
większą reaktywność niż reaktywność AlCl3 stosowanego w konwencjonalnym procesie 
CVD warstwy można syntezować z większą szybkością wzrostu w niższych temperaturach. 
Amorficzne warstwy Al2O3 przy jego użyciu można otrzymywać nawet w temperaturze 
250°C [52]. Badania nad syntezą warstw Al2O3-C na niepokrywanych pośrednią warstwą 
TiC lub TiN węglikach spiekanych prowadzone w pracy [53] z użyciem alkoholanów oraz 
acetyloacetonianu glinu w zakresie temperatur 900–1150°C w wodorze (H2) wykazały, że 
znacznie korzystniejsze rezultaty można uzyskać, gdy reagentem do ich syntezy jest ace-
tyloacetonian glinu. W temperaturach 1000–1150°C szybkość wzrostu warstw wynosiła  
0,2 μm/min, tj. była ona aż około 25-krotnie większa niż w tradycyjnym procesie CVD 
z użyciem AlCl3. Jednak warstwy te zawierały węgiel w ilości około 1,2% wag., który był 
produktem ubocznym w procesie pirolizy Al(acac)3. Z tego powodu nie były one przydatne 
do obróbki skrawaniem stopów o precyzyjnym składzie chemicznym, ponieważ mogły je 
w trakcie tego procesu zanieczyszczać węglem. Podejmowane próby jego usunięcia z warstw 
przez ich wygrzewanie w tlenie spowodowały znaczne obniżenie adhezji warstw do podłoża 
z węglików spiekanych. Zauważono jednak [54], że jego mniejsza zawartość, tj. równa lub 
poniżej 1% at., powoduje poprawę własności trybologicznych warstw bez utraty ich własności 
mechanicznych. Współczynnik tarcia czystych warstw Al2O3 wynoszący około 0,7 na skutek 
wprowadzenia do nich nanokrystalicznego węgla obniżył się do około 0,5 w temperaturze 
otoczenia oraz do około 0,4 w temperaturze 700°C. W tym przypadku warstwy Al2O3 były 
syntezowane w konwencjonalnym procesie CVD z użyciem AlCl3 oraz CH4 na podłożach 
z węglików spiekanych pokrywanych wcześniej pośrednią warstwą Ti(C, N). W temperaturze 
900°C obserwowano proces dyfuzji tytanu z warstwy pośredniej do warstwy Al2O3, który 
prowadził do powstawania rutylu na skutek występujących spękań w warstwie i w konse-
kwencji do obniżenia wytrzymałości i adhezji warstw.

Badania nad syntezą czystych warstw Al2O3 metodą MOCVD były prowadzone po-
czątkowo bezpośrednio na podłożach z węglików spiekanych w obecności amoniaku (NH3), 
argonu (Ar) i powietrza, a także bez obecności amoniaku. Powietrze stanowiło źródło tlenu (O2) 
koniecznego do eliminacji węgla powstającego w wyniku pirolizy Al(acac)3.

Drugą część badań prowadzono bez udziału amoniaku. Rezygnacja z amoniaku miała 
na celu dalszą redukcję kosztów otrzymywania warstw Al2O3 na węglikach spiekanych. 
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Uzyskane pozytywne wyniki badań nad syntezą warstw Al2O3 w obecności NH3 w gazowej 
mieszaninie reakcyjnej pozwoliły na kontynuację badań już bez jego udziału.

Należy nadmienić, że próby uzyskania warstw Al2O3 na węglikach spiekanych z zasto-
sowaniem metaloorganicznych reagentów były także podejmowane przez zespół profesora 
Benno Luxa z Technische Universität w Wiedniu, intensywnie współpracujący przez wiele 
lat ze światowym potentatem w produkcji narzędzi skrawających  – szwedzką firmą Sandvik 
Coromant [55]. Prowadzone przez ten zespół badania nad syntezą warstw Al2O3 z użyciem 
alkoholanów glinu w różnych atmosferach gazowych [56, 57] nie przyniosły oczekiwanych 
rezultatów, gdyż warstwy były porowate o mikrostrukturze przypominającej kalafior. War-
stwy otrzymywane z acetyloacetonianu glinu [58, 59] były wprawdzie drobnoziarniste, ale 
zawierały drobne pory będące efektem kontrolowania procesu syntezy warstw szybkością 
reakcji powierzchniowej. Warstwy porowate o mikrostrukturze przypominającej kalafior 
otrzymywano również wtedy, gdy proces ich syntezy był kontrolowany dyfuzją reagentów 
do podłoża. Mikrostruktura taka powstaje przy dużym stężeniu reagentów sprzyjającym wy-
stępowaniu nukleacji homogenicznej. Należy nadmienić, że warstwy nanoszono na węgliki 
spiekane pokrywane komercyjną pośrednią warstwą TiC. Wydaje się, że uzyskane nieko-
rzystne wyniki tych badań były spowodowane słabo lub w ogóle niekontrolowaną nukleacją 
homogeniczną, za czym przemawiają wyniki otrzymane przez tych autorów w wyższych 
temperaturach syntezy warstw, gdy porowatość ich wzrastała.

Badania nad otrzymaniem warstw Al2O3 na węglikach spiekanych podejmowano również 
metodą zol-żel z użyciem jako prekursora izopropanolu glinu (Al(C3H7O)3) [60]. Jednak aby 
uzyskać α-Al2O3, konieczne było spiekanie otrzymanych żeli w temperaturach 1150–1300°C. 
Otrzymane warstwy były porowate z uwagi na niską temperaturę ich spiekania. Równocześnie 
temperatura była na tyle wysoka, że powodowała parowanie kobaltu z podłoża. Jego obecność, 
jak wspomniano, sprzyja syntezie warstwy porowatych o ostrokrawędzistych dużych ziarnach.

W niniejszym rozdziale monografii przedstawiono wyniki badań nad syntezą czystych, 
nieporowatych i gładkich warstw Al2O3 za pomocą metody MOCVD z acetyloacetonianu 
glinu w różnych atmosferach gazowych na narzędziach skrawających z węglików spiekanych 
oraz modelowych na szkle kwarcowym. Wyniki badań uzyskane na przezroczystym szkle 
kwarcowym można wykorzystać przy ustalaniu warunków syntezy warstw na docelowych 
nieprzezroczystych podłożach, w tym przypadku z węglików spiekanych.

4.2. Synteza warstw Al2O3  
na węglikach spiekanych i szkle kwarcowym

4.2.1. Synteza warstw Al2O3 w obecności amoniaku  
w reakcyjnej mieszaninie gazowej

Warstwy Al2O3 syntezowano na komercyjnych narzędziach skrawających z węglików 
spiekanych S30S SNUN 120408 zawierających 78,5% WC, 8,5% TiC, 5%(TaC+NC) oraz 
8% Co produkcji Sandvik Baildonit S.A. (obecnie Sandvik Polska sp. z o.o.). Do syntezy 
warstw użyto Al(O2C5H7)3 (99,999%) (Sigma Aldrich), NH3 (99,999%) firmy MG Messer 
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Griesheim oraz Ar (99,999%) z dodatkiem lub bez dodatku powietrza. Powietrze stanowiło 
źródło O2 koniecznego do utlenienia węgla będącego stałym produktem pirolizy Al(O2C5H7)3. 
Na rysunku 11 przedstawiono schemat aparatury do syntezy warstw Al2O3 na węglikach spie-
kanych, a w tabeli 3 warunki syntezy warstw Al2O3 metodą MOCVD z udziałem amoniaku.

Rys. 11. Schemat aparatury do syntezy warstw Al2O3 na węglikach spiekanych metodą MOCVD z użyciem 
acetyloacetonianu glinu [A5]. 1, 2  – butle z NH3 oraz Ar; 3, 4, 5  – zawory (5  – zawór wlotowy dla 
powietrza); 6, 7  – przepływomierze; 8, 9  – spirale miedziane; 10  – parowalnik szklany; 11  – piecyk do 
ogrzewania dozownika par Al(C5H7O2)3; 12  – reaktor CVD; 13  – cewka indukcyjna; 14  – podkładka ze 
szkła kwarcowego; 15  – manometr; 16  – podłoże; 17  – pompa próżniowa; 18  – palnik gazowy;  

19  – cylinder z CH4; 20, 21, 22  – termometry

Tabela 3
Warunki syntezy warstw Al2O3 na węglikach spiekanych metodą MOCVD z Al(acac)3 z udziałem NH3

Parametr Warunki syntezy
Sumaryczne ciśnienie gazów w reaktorze CVD [Pa] 3,7 ∙ 102

  – 1013,3 ∙ 102

Wielkość przepływu gazów 
w reaktorze CVD [mol/h]

NH3 0,89–0,14
Ar 5–20
powietrze 5–20
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Temperatura [°C]
gazów nośnych 20–212
parowania Al(acac)3 150–200
podłoża 800–1100

Czas syntezy [min] 30–180
Naważka Al(O2C5H7)3 użyta do syntezy [g] 0,2–0,5
Temperatura wygrzewania warstw osadzanych
w temperaturze 800 [°C] 900–1100

Czas wygrzewania [min] 10–15
Ułożenie podłoży ich większą płaszczyzną w kierunku osi  
reaktora

równolegle, pod kątem 45°
i prostopadle

Wartość wyrażenia Grx/Rex
2 < 0,1

Prowadzono także badania modelowe na szkle kwarcowym w postaci płaskiej oraz na 
wewnętrznych powierzchniach rurek.

Proces syntezy warstw Al2O3 był prowadzony w różnych atmosferach, co miało wpływ 
na ich budowę oraz skład chemiczny. Ponieważ jednym z produktów pirolizy acetyloaceto-
nianu glinu jest węgiel, którego obecność w warstwie jest jej zanieczyszczeniem, dlatego też 
w procesie syntezy tych warstw konieczne było utlenienie węgla za pomocą powietrza. Tlen 
z powietrza w temperaturze syntezy warstw reaguje ze składnikami podłoża, powodując po-
wstawanie tlenków składników podłoża, w wyniku czego warstwy Al2O3 są słabo przyczepne 
do takiego podłoża. Ponadto podłoże może ulec wówczas deformacji i zniszczeniu. W celu 
wyeliminowania dyfuzji kobaltu do syntezowanej warstwy Al2O3 oraz zapobiegnięciu utle-
niania się podłoża proces syntezy warstw z udziałem powietrza prowadzono dwuetapowo. Na 
pierwszym etapie syntezowano warstwę Al2O3 bez udziału powietrza. Warstwa ta zawierała 
węgiel (Al2O3-C). Była cienka, ale równocześnie ciągła. Z przeprowadzonych badań wynika, 
że grubość takiej warstwy powinna wynosić około 0,07 μm [A6]. Na drugim etapie warstwę 
Al2O3 syntezowano już z udziałem powietrza. Zawarty węgiel w pośredniej warstwie z jednej 
strony zapobiegał dyfuzji kobaltu do syntezowanej warstwy, z drugiej zaś przeciwdziałał 
utlenianiu się podłoża, gdy do reaktora CVD wprowadzane było powietrze. Proces syntezy 
warstwy pośredniej prowadzono przy udziale czystego amoniaku oraz przy udziale czystego 
argonu, które odgrywały rolę gazów nośnych. Z uwagi na powyższe w szczególności badano 
wpływ gazu nośnego par acetyloacetonianu glinu na jakość syntezowanej warstwy pośredniej, 
a także zewnętrznej.

W chwili podjęcia badań oczekiwano, że zastąpienie AlCl3 stosowanego w tradycyjnym 
procesie CVD jego metaloorganicznym odpowiednikiem pozwoli na obniżenie temperatury 
syntezy warstw przy równoczesnym zwiększeniu szybkości ich wzrostu, a także zezwoli na 
otrzymywanie warstw znacznie gładszych. Gładkość warstw w przypadku narzędzi skrawa-
jących jest istotna, ponieważ zwiększa ich trwałość. Im mniejsza chropowatość warstwy, tym 
mniejszy współczynnik tarcia i tym samym mniejsze nagrzewanie się ostrzy przy tych samych 
warunkach skrawania. W konsekwencji uzyskane warstwy wykazują większą odporność na 

Tabela 3 cd.
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ścieranie i mogą być stosowane do skrawania z większą szybkością, co zwiększy wydajność 
tego procesu.

4.2.2. Uzyskane wyniki badań

Prowadzone badania potwierdziły szkodliwą obecność tlenu w gazach nośnych przy 
syntezie warstwy pośredniej Al2O3-C. Powoduje on bowiem utlenianie podłoża oraz utle-
nianie węgla w warstwie pośredniej, co ułatwia dyfuzję kobaltu z podłoża do syntezowanej 
warstwy Al2O3. Utlenienie podłoża nawet w minimalnym stopniu (powstają wówczas tlenki 
składników podłoża, tj. tlenki tytanu, wolframu i kobaltu) sprawia, że syntezowana warstwa 
jest matowa, porowata i słabo przyczepna do podłoża (rys. 12). Należy zatem prowadzić 
proces syntezy warstw Al2O3-C w gazach nośnych niezawierających tlenu lub zawierających 
jego śladowe ilości.

 

Rys. 12. Obraz SEM mikrostruktury powierzchni i przełamu warstwa  – podłoże 
(warstwę syntezowano w temperaturze 900°C przy ciągłej obecności powietrza) 

oraz analiza rentgenowska otrzymanej warstwy. Na podstawie [A6]

Do dalszych badań użyto czystego amoniaku (99,95%) oraz czystego argonu (99,995%). 
Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że gdy temperatura podłoża w trakcie syntezy 
pośredniej warstwy nie przekracza 800°C, wówczas uzyskana pośrednia warstwa Al2O3, 

zawierająca węgiel, jest gładka i jej grubość (około 0,07 μm) jest wystarczająca do zapo-
czątkowania syntezy zewnętrznej warstwy Al2O3 bez węgla, która wówczas również będzie 
gęsta i gładka [A7]. Gdy proces syntezy warstw Al2O3 prowadzono bez udziału powietrza 
przez 10 min, otrzymana warstwa miała połysk, była nieporowata i zawierała glin oraz tlen 
(rys. 13). Szybkość wzrostu warstwy wynosiła około 3,5 μm/h. Badania nie wykazały obecno-
ści tlenków pierwiastków pochodzących z podłoża w warstwie (rys. 14). Wytworzona warstwa 
była amorficzna lub zawierała niskotemperaturowe odmiany Al2O3, na co wskazują wyniki 
badań modelowych przeprowadzonych na szkle kwarcowym przy tych samych warunkach 
syntezy warstwy (rys. 15). Z uwagi na powyższe warstwy syntezowane metodą MOCVD 
w temperaturze 800°C dodatkowo wygrzewano w temperaturze 1050°C przez 10 min. Ob-
serwowano ich krystalizację i powstawanie fazy α-Al2O3 (rys. 16). Badania modelowe na 
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szkle kwarcowym przeprowadzone w tych samych warunkach potwierdziły obecność tej fazy 
w otrzymanych warstwach (rys. 17).

Rys. 13. Obraz SEM mikrostruktury przełamu podłoże  – warstwa wraz z liniową analizą EDS. Warstwę 
syntezowano w temperaturze 800°C. Powietrze wprowadzano do reaktora CVD około 10 min od 
rozpoczęcia procesu syntezy warstwy. Ułożenie podłoża: prostopadle do osi reaktora. Czas syntezy: 2 h. 

Grubość warstwy: około 7 mm. Na podstawie [A6]

Rys. 14. Dyfraktogram warstwy przedstawionej na rysunku 13. Na podstawie [A6]
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Rys. 15. Dyfraktogram powierzchni warstwy Al2O3 syntezowanej na szkle kwarcowym 
w temperaturze 800°C. Na podstawie [A4]

Rys. 16. Dyfraktogram powierzchni warstwy syntezowanej w temperaturze 800°C na węglikach 
spiekanych. Czas syntezy: 40 min. Powietrze wprowadzano do reaktora CVD po upływie 10 min od 
początku syntezy. Warstwy wygrzewano w temperaturze 1050°C. Czas wygrzewania warstw: 10 min. 

Zaadaptowano z pracy [A6]

Rys. 17. Dyfraktogram powierzchni warstwy Al2O3 syntezowanej na szkle kwarcowym 
w temperaturze 800°C i wygrzewanej dodatkowo w 1050°C przez 10 min. Na podstawie [A4]
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Warstwy syntezowane na szkle kwarcowym były przezroczyste, co wskazuje na to, że 
w trakcie procesu ich wzrostu nie występował proces nukleacji homogenicznej. Warstwy Al2O3 
syntezowane na szkle kwarcowym poddano dodatkowo badaniom transmisji w ultrafiolecie 
oraz w świetle widzialnym (rys. 18).

a) b)

Rys. 18. Transmisja szkła kwarcowego bez warstwy i z warstwą Al2O3 dla światła: a) ultrafioletowego; 
b) widzialnego.  1  – szkło kwarcowe bez warstwy; 2  – warstwa Al2O3 syntezowana w temperaturze 
800°C, grubość 3,5 μm; 3  – warstwa Al2O3 syntezowana w temperaturze 800°C i wygrzewana 
w temperaturze 1050°C przez 10 min, grubość warstwy 3,5 μm; 4  – warstwa syntezowana w 950°C, 

grubość około 3,5 μm. Na podstawie [A4].

Z rysunku 18 wynika, że proces krystalizacji warstw powodował obniżenie ich transmisji 
zarówno w ultrafiolecie, jaki i w zakresie światła widzialnego.

Należy nadmienić, że warstwy krystaliczne otrzymywano bez udziału pośredniej 
warstwy Ti(C, N), gdy proces ich osadzania był prowadzony w odpowiednio wysokiej 
temperaturze, lub przez wygrzewanie, gdy otrzymywano je w temperaturze 800°C. Jak 
wspomniano, ten drugi sposób jest szczególnie korzystny, ponieważ uzyskane w procesie 
syntezy warstwy o określonej grubości mogą być poddawane kontrolowanej krystalizacji 
ziarn powstającej krystalicznej fazy. Z wcześniejszych rozważań wynika, że korzystnie jest 
otrzymać drobnoziarnistą odmianę α-Al2O3, a nie odmianę κ-Al2O3, która jest metastabil-
na i nie ma możliwości zablokowania jej przemiany w fazę α-Al2O3 (przemiana taka jest 
niewskazana, ponieważ towarzyszy jej skurcz objętościowy). Warstwy z drobnoziarnistego 
α-Al2O3 powinny wykazywać również wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz dużą gład-
kość powierzchni. Ponadto, jak wspomniano, odmiana α-Al2O3 charakteryzuje się wyższą 
twardością niż odmiana κ-Al2O3.

Liczba falowa [cm-1 ⋅ 103]Liczba falowa [cm-1 ⋅ 103]
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Należy również nadmienić, że warstwy Al2O3 otrzymywane w badaniach opisanych 
w pracach [61–63] przy użyciu tradycyjnego procesu CVD z AlCl3 w obecności H2S jako 
katalizatora w temperaturze 800°C zawierały niskotemperaturową odmianę γ-Al2O3. Nato-
miast w badaniach opisanych w pracy [64], podczas których syntezowano warstwy Al2O3 na 
stopach metalicznych na bazie niklu, również przy użyciu konwencjonalnego procesu CVD, 
odmianę γ-Al2O3 uzyskano już w temperaturze 700°C. Warstwy te jednak nie są odpowiednie 
na narzędzia skrawające, gdyż zarówno amorficzny tlenek glinu, jak i jego niskotemperatu-
rowe odmiany wykazują niską twardość. Mogą być one stosowane jako warstwy ochronne 
np. przed korozją lub jako bariery termiczne na metalach i stopach metalicznych.

4.3. Synteza warstw Al2O3  
bezpośrednio na węglikach spiekanych  
oraz szkle kwarcowym  
bez udziału amoniaku w mieszaninie reakcyjnej

Uzyskane wyniki badań nad syntezą warstw Al2O3-C/Al2O3 na niepokrywanych pośrednią 
warstwą Ti(C, N) podłożach z węglików spiekanych za pomocą metody MOCVD z użyciem 
Al(C5H7O2)3, NH3, Ar i powietrza były na tyle interesujące, że zdecydowano się na ich kon-
tynuację już bez udziału amoniaku po to, żeby sprawdzić, jak jego brak w gazowej miesza-
ninie reakcyjnej wpłynie na budowę i skład chemiczny syntezowanych warstw. Rezygnacja 
z amoniaku z gazowej mieszaniny reakcyjnej przyczyniłaby się bowiem do dalszej redukcji 
kosztów wytwarzania warstw Al2O3 na węglikach spiekanych. Podobnie jak w przypadku 
badań nad syntezą warstw Al2O3 w obecności NH3 prowadzono również badania modelowe 
z użyciem szkła kwarcowego jako podłoża.

Sumaryczne warunki procesu syntezy warstw Al2O3 na węglikach spiekanych przed-
stawiono w tabeli 4.

Tabela 4
Sumaryczne parametry syntezy warstw Al2O3-C/Al2O3 przy użyciu metody MOCVD bez udziału NH3

Parametr Warunki syntezy

Sumaryczne ciśnienie gazów w reaktorze CVD [Pa] 3,7 ∙ 102
  – 1013,3 ∙ 102

Wielkość przepływu [mol/h]
Ar 0–1,4

powietrze 0–4,5

Temperatura [°C]

gazów nośnych 140–200

parowalnika 140–170

podłoża 700–1050
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Czas syntezy [min]
pośredniej warstwy Al2O3-C 2–15

warstwy Al2O3 15–25

Naważka Al(O2C5H7)3 [g] 0,2

Temperatura wygrzewania warstw osadzanych w 800°C [°C] 900–1050

Czas wygrzewania [min] 10–30

Wartość rozwiniętego kryterium Grx/Rex
2 < 0,1

Wykonano także badania modelowe nad syntezą warstw pośrednich Al2O3-C oraz kom-
pozytowych Al2O3-C/Al2O3 bez udziału amoniaku na szkle kwarcowym. Uzyskane wyniki 
badań na tych podłożach były również pomocne przy ustalaniu optymalnych warunków 
syntezy warstw Al2O3-C/Al2O3 bez jego udziału na docelowych podłożach z węglików 
spiekanych.

4.3.1. Synteza warstw Al2O3-C na szkle kwarcowym  
bez udziału amoniaku

Warstwy Al2O3-C syntezowano z użyciem czystego argonu (99,999%). Zadaniem węgla 
w warstwie Al2O3-C syntezowanej w czystym argonie, podobnie jak w przypadku warstw 
syntezowanych w obecności NH3, również było zapobieganie dyfuzji kobaltu z podłoża 
do syntezowanej warstwy zewnętrznej niezawierającej węgla, a także tlenu z powietrza do 
podłoża w trakcie syntezy czystej warstw zewnętrznej. Warunki procesu syntezy warstw były 
ustalane tak, aby zapewnić niską wartość rozwiniętego wyrażenia Grx/Rex

2, tj. poniżej 0,01. 
Oczekiwano, że przy niskiej wartości tego wyrażenia warstwy te będą cienkie, ciągłe, gęste 
i mało zróżnicowane w grubości. Badania te miały na celu także sprawdzenie, czy wystę-
puje różnica w budowie warstw zawierającej węgiel i bez węgla. Warstwy syntezowano 
w zakresie temperatur 700–1000°C. Otrzymane wyniki badań nad syntezą warstw Al2O3 już 
na tym etapie nie odbiegają od tych, jakie uzyskano, gdy prowadzono proces ich syntezy 
z udziałem amoniaku. Otrzymane warstwy były transparentne, bez zmętnień, co świadczyło 
o braku obecności nukleacji homogenicznej w trakcie ich wzrostu. Widoczne na próbkach 
barwy interferencyjne wskazywały, że warstwy są mało zróżnicowane w grubości. Warstwy 
syntezowane w czystym argonie wykazywały ciemne zabarwienie, co świadczyło o obecności 
w nich węgla w postaci klasterów powodującego to zabarwienie. Im grubsze były warstwy, 
tym zabarwienie to było intensywniejsze, a warstwy coraz mniej przezroczyste. Natomiast 
gdy w trakcie ich syntezy wprowadzano dodatkowo powietrze, tego ciemnego zabarwienia nie 
było. Obraz SEM z powierzchni warstwy syntezowanej w temperaturze 700°C w argonie 
wykazuje obecność niewielkich ilości fazy krystalicznej (rys. 19). Wielkość krystalitów 
jest rzędu nanometrów. Grubość warstwy syntezowanej w temperaturze 700°C wynosi 
około 0,16 μm (rys. 19b).

Tabela 4 cd.
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a) b) 

Rys. 19. Obraz SEM mikrostruktury powierzchni warstwy Al2O3-C otrzymanej w temperaturze 700°C 
na szkle kwarcowym (a) oraz jej przełamu (b). Powiększenie: 10 000×. Czas syntezy: 15 min [A8] 

Na rysunku 20 przedstawiono liniową analizę EDS dla przełamu podłoże  – warstwa 
syntezowana w temperaturze 700°C. Widoczna jest wyraźnie warstwa składająca się zarówno 
z glinu, jak i tlenu.

Rys. 20. Obraz SEM przełam podłoże  – warstwa wraz z liniową analizą EDS  
próbki przedstawionej na rysunku 19. Warstwę syntezowano w temperaturze 700°C. Na podstawie [A8]

Warstwy osadzane w temperaturze 950°C wykazywały obecność trwałej krystalicznej fazy 
α-Al2O3 (rys. 21). Na powierzchni warstwy widać znacznie więcej drobnych krystalitów, z tym 
że ich wielkość jest również rzędu nanometrów. Na rysunku 22 przedstawiono przełam warstwy 
syntezowanej w temperaturze 950°C oraz podłoża. Czas syntezy warstwy wynosił 20 min. War-
stwa jest gładka, nieporowata, ciągła i mało zróżnicowana w grubości oraz dobrze przyczepna 
do podłoża ze szkła kwarcowego (warstwa odrywała się łącznie z fragmentami podłoża).  
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Z tego wynika, że jej wytrzymałość mechaniczna oraz adhezja do podłoża są większe niż 
wytrzymałość szkła kwarcowego na rozciąganie. Prawdopodobnie i w tym przypadku uzy-
skano efekt dyspersyjnego wzmocnienia otrzymanych warstw spowodowany obecnością 
w nich cząstek węgla, bowiem próbki z warstwą Al2O3-C były bardziej odporne na pękanie 
niż warstwy Al2O3 o podobnej grubości.

 

Rys. 21. Obraz SEM powierzchni warstwy α-Al2O3-C syntezowanej na szkle kwarcowym 
w temperaturze 950°C, powiększenie: 10 000× oraz dyfraktogram jej powierzchni.  

Na podstawie [A8]

 

Rys. 22. Obraz SEM przełamu podłoże  – warstwa Al2O3-C syntezowana w temperaturze 950°C 
oraz liniowa analiza EDS. Czas syntezy warstwy: 20 min. Zaadaptowano z pracy [A9]

Powierzchnie szkła kwarcowego bez warstwy oraz z warstwą syntezowaną w temperatu-
rze 800°C, a także z warstwą otrzymaną w temperaturze 1000°C poddano pomiarom chropowa-
tości przy użyciu kształtografu TOPO 01K produkcji Instytutu Zaawansowanych Technologii 
Wytwarzania w Krakowie. Badania te wykazały, że powierzchnie szkła bez warstwy oraz 
szkła z warstwą osadzaną w temperaturze 800°C są gładkie, natomiast powierzchnia szkła 
z warstwą otrzymaną w temperaturze 1000°C wykazuje nieznaczną chropowatość (rys. 23).
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 a)

 b)

 c)

Rys. 23. Wyniki pomiarów chropowatości szkła kwarcowego niepokrywanego warstwą Al2O3-C (a), 
szkła z warstwą Al2O3-C syntezowaną w temperaturze 800°C (b) oraz szkła z warstwą Al2O3-C 

osadzaną w temperaturze 1000°C (c). Zaadaptowano z pracy [A8]
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Rys. 24. Wyniki pomiarów transmisji szkła kwarcowego bez warstwy oraz pokrywanego warstwą Al2O3 
w różnych temperaturach w argonie i powietrzu metodą MOCVD. Według [A10]. 1 – szkło bez warstwy; 
2  – T = 700°C; 3  – T = 800°C; 4  – T = 900°C; 5  – T = 1000°C; 6  – T = 950°C; 7  – T = 700°C,  

argon, po 10 min argon i powietrze 

Szkło kwarcowe pokrywane warstwami Al2O3 w różnych temperaturach w obecności 
powietrza poddano badaniom transmisyjności (rys. 24). Z badań tych wynika, że wraz ze 
wzrostem temperatury syntezy transmisja warstw nieco się obniża, zwłaszcza w ultrafiole-
cie. Wyniki badań przeświecalności UV-Vis przedstawione na rysunku 24 potwierdzają, że 
obecność węgla w warstwie obniża jej transmisję.

4.3.2. Synteza warstw Al2O3-C/Al2O3 na szkle kwarcowym 
bez udziału amoniaku

W prowadzonych badaniach nad syntezą warstw kompozytowych Al2O3-C/Al2O3 na 
narzędziach skrawających z węglików spiekanych bez udziału pośredniej warstwy TiC, TiN 
względnie Ti(C, N) bardzo istotne jest, jak już wspomniano, uzyskanie cienkiej, ale ciągłej 
i gęstej warstwy pośredniej Al2O3-C o dobrej adhezji do podłoża, na której można syntezować 
znacznie grubszą, czystą i gładką warstwę Al2O3 o wysokiej gęstości i małym zróżnicowa-
niu w grubości. Z tego względu prowadzono także badania modelowe nad syntezą warstw  
Al2O3-C/Al2O3 na szkle kwarcowym. W atmosferze czystego argonu syntezowano wstępnie 
pośrednią warstwę Al2O3-C o grubości około 0,07 μm. Następnie wprowadzono do reaktora 
CVD powietrze i w jego obecności syntezowano warstwę Al2O3 bez węgla o grubości oko-
ło 4 μm. W ten sposób wytworzono warstwę kompozytową Al2O3-C/Al2O3 o optymalnej gru-
bości około 5 μm wymaganej w przypadku warstw ceramicznych na narzędziach skrawających 
z węglików spiekanych. Warstwy były syntezowane w temperaturach z zakresu 700–1050°C. 
Aby uzyskać krystaliczne warstwy zawierające fazę α-Al2O3 o mało zróżnicowanej wielkości 
ziarn w przekroju poprzecznym, wybrane próbki z warstwami otrzymanymi w temperaturze 
800°C wygrzewano dodatkowo w temperaturach z zakresu 900–1050°C w atmosferze argonu 

1
2
3
4
5
6
7
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lub powietrza. Warstwy krystaliczne były też otrzymywane w wyniku ich syntezy w wysokich 
temperaturach, tj. od 900°C do 1050°C. Prowadzone badania potwierdziły, że ten pierwszy 
sposób otrzymywania krystalicznych warstw α-Al2O3, gdy są one syntezowane w niższej 
temperaturze, a następnie wygrzewane w wyższej temperaturze, jest korzystniejszy niż drugi, 
kiedy warstwy te otrzymywane są w bezpośredniej syntezie w temperaturach powyżej 900°C, 
ponieważ wówczas można kontrolować wielkość ziarn przez odpowiedni dobór temperatury 
i czasu wygrzewania. Pozwala to uzyskać warstwy nanokrystaliczne o oczekiwanej wielkości 
ziarn. Na rysunku 25a przedstawiono mikrostrukturę warstwy syntezowanej w temperaturze 
1000°C, zaś na rysunku 25b mikrostrukturę powierzchni warstwy otrzymanej w temperaturze 
800°C, a następnie wygrzewanej w temperaturze 1000°C przez 30 min. W obu przypadkach 
czas syntezy warstwy pośredniej wynosił 2 min, zaś warstwy zewnętrznej 15 min. Warstwy 
były nieporowate i gładkie. Z zamieszczonych obrazów SEM (rys. 25) wynika także, że 
w obu przypadkach powstałe krystality miały kształt owalny, a ich rozmiary były rzędu 
nanometrów. W drugim przypadku ziarna na podłożu są większe niż ziarna na powierzchni 
z uwagi na dłuższy czas ich wygrzewana. W przypadku bezpośredniej krystalizacji syntezo-
wanych warstw (rys. 25a) nanokrystality są widoczne na powierzchni w postaci agregatów 
o wydłużonych kształtach i wielkości 80–750 nm. Wielkość drobnych ziarn wchodzących 
w skład tych agregatów wynosi 40–60 nm. Natomiast syntezowane i wygrzewane w tempe-
raturze 1000°C (rys. 25b) ziarna są bardziej owalne, a ich wielkość wynosi około 70–500 nm. 
Wielkość mniejszych ziarn jest rzędu 30–60 nm.

a)  b)
 

Rys. 25. Obraz SEM powierzchni warstwy kompozytowej Al2O3-C/Al2O3 syntezowanej w temperaturze 
1000°C (a) oraz warstwy syntezowanej w temperaturze 800°C i dodatkowo wygrzewanej w 1000°C 
przez 30 min w powietrzu (b). Czas syntezy warstwy pośredniej Al2O3-C: 2 min. Czas syntezy warstwy 

zewnętrznej Al2O3: 15 min. Na podstawie [A11]

Wytrzymałość mechaniczna warstw poddawanych kontrolowanej krystalizacji (o mniej-
szych ziarnach) będzie większa niż wytrzymałość warstw krystalicznych syntezowanych 
bezpośrednio w wyższej temperaturze, podobnie jak większa będzie gładkość ich powierzchni. 
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Analiza rentgenowska (XRD) wykonana dla tych warstw potwierdziła, że zawierają one 
krystaliczną fazę α-Al2O3 (rys. 25a i b). Z rysunku 26a wynika, że w warstwie syntezowanej 
w temperaturze 1000°C znajduje się korund. Z kolei z rysunku 26b wynika, że w warstwie 
otrzymanej w temperaturze 800°C i wygrzewanej w temperaturze 1000°C również obecny 
jest korund, ale w podłożu pojawił się krystobalit, prawdopodobnie z uwagi na dłuższy czas 
wygrzewania warstwy niż czas jej syntezy w tej temperaturze.

a)  

b)

Rys. 26. Dyfraktogram powierzchni warstwy Al2O3-C/Al2O3 syntezowanej w temperaturze 1000°C (a) 
oraz warstwy syntezowanej w temperaturze 800°C i dodatkowo wygrzewanej w 1000°C przez 30 min 
w powietrzu (b). Czas syntezy warstwy pośredniej Al2O3-C: 2 min. Czas syntezy warstwy zewnętrznej 

Al2O3: 15 min [A12]
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4.3.3. Synteza kompozytowych warstw Al2O3-C/Al2O3 
na narzędziach skrawających z węglików spiekanych  
bez udziału amoniaku

Badania nad syntezą czystych warstw Al2O3 na narzędziach skrawających z węglików 
spiekanych bez obecności NH3 w gazowej mieszaninie reakcyjnej prowadzono, bazując na 
uzyskanych wynikach badań nad syntezą tych warstw na węglikach spiekanych w obecności 
NH3 oraz modelowych badaniach prowadzonych na podłożach ze szkła kwarcowego, zarówno 
z jego udziałem, jak i bez jego udziału. Przedstawione poniżej wyniki badań wskazują, że 
brak amoniaku w mieszaninie reakcyjnej nie wpływa istotnie ani na przebieg procesu syntezy 
warstw zarówno na podłożach z węglików spiekanych, jak i na szkle kwarcowym, ani na ich 
strukturę i mikrostrukturę (podrozdz. 4.2.2).

Na rysunku 27a i b przedstawiono odpowiednio obrazy SEM powierzchni podłoża z wę-
glików spiekanych bez warstwy oraz powierzchni podłoża pokrywanego warstwą pośrednią 
Al2O3-C syntezowaną w temperaturze 800°C w różnych czasach (5 i 10 min). Rysunek 28 
prezentuje z kolei obraz SEM powierzchni warstwy kompozytowej Al2O3-C/Al2O3 o grubości 
około 5 μm otrzymanej w temperaturze 800°C i dodatkowo wygrzewanej w temperaturze 
1050°C. Z rysunku 27a i b wynika, że około dwukrotnie dłuższy czas syntezy warstwy po-
średniej Al2O3-C nie wpłynął znacząco na zmianę mikrostruktury jej powierzchni. Szybkość 
wzrostu warstw Al2O3-C/Al2O3 (rys. 28) wynosiła zaś około 5 μm/h, co oznacza, że była około 
dziesięciokrotnie większa niż szybkość wzrostu warstw w konwencjonalnym procesie CVD 
z użyciem AlCl3. Ponadto warstwy otrzymane metodą MOCVD były nieporowate, ciągłe 
i mało zróżnicowane w grubości, natomiast warstwy syntezowane przy użyciu tradycyjnej 
technologii są porowate i mają bardzo duże ziarna (rzędu mikrometrów).

Z przeprowadzonych badań wynika, że otrzymana warstwa pośrednia Al2O3-C na wę-
glikach spiekanych, zgodnie z oczekiwaniem, stanowiła blokadę zarówno dla dyfuzji kobaltu 
z podłoża do warstwy, jak i tlenu z powietrza do podłoża (rys. 27).

a)  b)
 

Rys. 27. Obraz SEM powierzchni węglików spiekanych pokrywanych warstwą pośrednią Al2O3-C 
w temperaturze 800°C przez 5 min (a) i 10 min (b). Na podstawie [A7]
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Rys. 28. Obraz SEM przełamu warstwy kompozytowej Al2O3-C/Al2O3 osadzanej na węglikach spiekanych 
w temperaturze 800°C i wygrzewanej w temperaturze 1050°C przez 30 min wraz z liniową analizą EDS. 
Całkowita grubość warstwy: około 5 μm (grubość warstwy pośredniej: około 0,07 μm). Czas syntezy: 

60 min. Słabo widoczna granica między warstwami pośrednią Al2O3-C oraz Al2O3 [A7]

 a)

 b)  

Rys. 29. Dyfraktogram powierzchni warstwy Al2O3 syntezowanej na węglikach spiekanych 
w temperaturze 800°C (a) [A13] oraz dodatkowo wygrzewanej w temperaturze 1050°C (b) [A7]
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Warstwa pośrednia Al2O3-C była czysta i gładka. Analiza rentgenowska XRD (rys. 29) 
potwierdziła brak obecności tlenków składników podłoża w warstwie. Ponadto wygrzewanie 
warstw w temperaturze 1050°C spowodowało ich krystalizację i powstawanie fazy α-Al2O3. 
Z rysunku 29a wynika, że warstwa Al2O-C/Al2O3 syntezowana w temperaturze 800°C jest 
amorficzna, a wygrzewana dodatkowo w 1050°C zawiera fazę α-Al2O3. Badania mikrotwardości 
metodą Vickersa i odporności na zarysowanie (scratch test) otrzymanych warstw przy użyciu 
aparatury Micro Combi Tester produkcji firmy CSEM Instruments wskazują na wzrost zarówno 
twardości (tab. 5), jak i odporności na zarysowanie (rys. 30) wraz ze wzrostem temperatury 
wygrzewania warstw. Związane to jest z procesem ich krystalizacji i powstawaniem w nich 
stabilnej i twardej odmiany α-Al2O3. Badania warstw za pomocą scratch testu przy obciążeniu 
15 N wykazują, że powierzchnia warstw syntezowanych w temperaturze 800°C i następnie 
dodatkowo wygrzewanych w temperaturze 1000°C przez 30 min była tylko nieznacznie uszko-
dzona. Wskazuje to na dobrą adhezję otrzymanych warstw do podłoża z węglików spiekanych.

Tabela 5
Wyniki pomiarów mikrotwardości metodą Vickersa warstw Al2O3 syntezowanych w temperaturze 

800°C i następnie wygrzewanych w określonej temperaturze. Czas syntezy: 60 min. Siła nacisku: 1 N. 
Na podstawie [A14]

Czas wygrzewania
[min]

Temperatura wygrzewania
[°C]

HV [MPa]
(przedział ufności α = 0,05)

bez wygrzewania 978,33 ±42,86
30 800 1369,59 ±13,66
30 850 1985,64 ±32,27
30 900 2073,02 ±24,47
30 950 2156,00 ±25,18
30 1000 2210,23 ±20,17
30 1050 2250,44 ±18,01

 a) b)
 

Rys. 30. Obraz SEM powierzchni warstw (grubość około 3 μm) Al2O3 po próbie zarysowania (scratch test 
przy obciążeniu 15 N): a) warstwa syntezowana w temperaturze 800°C, niewygrzewana; b) warstwa 
syntezowana w temperaturze 800°C i wygrzewana w temperaturze 1000°C przez 30 min. Zaadaptowano 

z pracy [A14]
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Narzędzia skrawające z węglików spiekanych  – pokrywane przy użyciu metody MOCVD 
warstwami kompozytowymi Al2O3-C/Al2O3 o różnej grubości, jak również tylko warstwą 
Al2O3-C  – zostały poddane badaniom użytkowym. Dla porównania do prób skrawania zo-
stały użyte również narzędzia skrawające z węglików spiekanych pokrywanych warstwą TiN 
tradycyjną metodą CVD (WIMiC AGH), komercyjne narzędzia skrawające z warstwą Al2O3 
nakładaną na pośrednią warstwę Ti(C, N) oraz narzędzia niepokrywane firmy Sandvik (tab. 6). 
W testach tych zostały wyznaczone parametry zużycia takie jak maksymalna szerokość zużycia 
powierzchni przyłożenia VBmax oraz szerokość rowka na powierzchni natarcia KB. Trwałość 
próbek przedstawionych w tabeli 6 wyznaczono w procesie skrawania na walcach stalowych 
ze stali C45 o Ф = 60 mm. Na pierwszym etapie wykonano próby skrawania do średnicy 
Ф = 40 mm, na drugim do średnicy Ф = 20 mm z pominięciem niepokrywanych płytek 
(próbki 2 i 7). Parametry procesu skrawania przedstawiono w tabeli 7. Próbki niepokrywane 
toczono tylko jeden raz z uwagi na ich bardzo duże zużycie podczas tego etapu (rys. 31).

Tabela 6
Charakterystyka narzędzi skrawających z węglików spiekanych użytych do prób skrawania

Nr 
próbki

Gatunek 
węglików 

spiekanych

Warstwa
(warstwy)

Grubość 
warstwy [μm] Uwagi

1 S30S Al2O3-C 0,77 warstwy osadzane metodą MOCVD 
(WIMiC AGH)

2 NMK-30/K30 – – Sandvik Baildonit S.A. 
3 S30S T(C, N)/Al2O3 7 + 4 Sandvik Baildonit S.A.
4 NMK-30/K30 T(C, N)/Al2O3 7 + 4 Sandvik Baildonit S.A.

5

S30S

TiN 4 warstwy osadzane metodą CVD 
z TiCl4 (WIMiC AGH)

6 Al2O3-C 0,6 warstwy osadzane metodą MOCVD 
(WIMiC AGH)

7 – – Sandvik Baildonit S.A.
8 Ti(C, N) 7 Sandvik Baildonit S.A.

9 Al2O3-C/Al2O3 0,07 + 1,65 warstwy osadzane metodą MOCVD 
(WIMiC AGH)

10 Al2O3-C/Al2O3 0,07 + 1,04 warstwy osadzane metodą MOCVD 
(WIMiC AGH)

Tabela 7
Parametry prób toczenia w celu oceny żywotności narzędzi skrawających

Głębokość skrawania [mm] 2
Posuw [mm/obr] 0,1

Prędkość skrawania 
[m/min]

etap 1 180
etap 2 110
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a)

b)

Rys. 31. Wyznaczone parametry zużycia płytek po toczeniu: a) maksymalna szerokość zużycia 
głównej powierzchni przyłożenia VBmax; b) szerokość rowka na powierzchni natarcia KB [A15]
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 a) b)
 

Rys. 32. Obraz SEM: a) przełam; b) powierzchnia komercyjna warstwy Al2O3. Grubość warstwy: 7 μm. 
Przełam: 1 – warstwa Al2O3; 2 – warstwa Ti(C, N); 3 – podłoże. Podłoże  – węgliki spiekane, gat. S30S. 

Producent: Sandvik Baildonit S.A. [A15]

Z rysunku 31 wynika, że trwałość komercyjnej porowatej warstwy Ti(C, N)/Al2O3 o łącznej 
grubości około 11 μm (rys. 32) jest taka sama jak trwałość warstwy nieporowatej Al2O3-C/Al2O3 
o łącznej grubości około 1 μm (rys. 33). Należy zauważyć, że w przypadku komercyjnych 
płytek porowata jest zarówno zewnętrzna warstwa Al2O3 osadzana tradycyjną metodą z AlCl3, 
jak i pośrednia warstwa Ti(C, N). Natomiast warstwy Al2O3-C/Al2O3 zarówno o grubości 
1,72 μm (rys. 33a), jak i o grubości 1,11 μm (rys. 33b) są gęste i gładkie. Nie obserwuje się 
również odrywania warstwy od podłoża w trakcie wykonywania przełamu próbki, co w tym 
przypadku świadczy o dobrej adhezji warstwy do podłoża. Czas trwałości ostrza narzędzia 
już przy grubości warstwy około 1 μm otrzymywanej metodą MOCVD jest podobny do czasu 
trwałości ostrza w przypadku komercyjnych narzędzi z warstwami o łącznej grubości 11 μm.

 a) b)
 

Rys. 33. Obraz SEM powierzchni i przełamu warstwy Al2O3-C/Al2O3 (1) syntezowanej na węglikach 
spiekanych (2) metodą MOCVD w temperaturze 800°C i wygrzewanej w temperaturze 1000°C przez 
15 min, czas syntezy 25 min (a) oraz syntezowanej w temperaturze 800°C i wygrzewanej w temperaturze 
1000°C przez 15 min, czas syntezy 17 min (b). Szybkość wzrostu warstw około 4 μm/h. Podłoże: węgliki 

spiekane, gatunek S30S. Na podstawie [A15]
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4.4. Podsumowanie

Wyniki badań uzyskane w procesie syntezy czystych, gęstych i gładkich warstw Al2O3 
o dobrej adhezji do podłoża z węglików spiekanych za pomocą metody MOCVD w niższych 
temperaturach i z większą szybkością ich wzrostu niż w konwencjonalnym procesie CVD 
pozwalają stwierdzić, że można uzyskać takie warstwy w wyniku prowadzenia procesu ich 
syntezy przy użyciu bardziej reaktywnych związków metaloorganicznych w reaktorze CVD 
o zimnej ściance (cold-wall reactor). Wyniki badań nad syntezą nieporowatych warstw 
Al2O3-C, Al2O3 oraz Al2O3-C/Al2O3 przeprowadzonych z wykorzystaniem rozwiniętego 
wyrażenia Grx/Rex

2 potwierdziły jego istotną przydatność również w badanych układach. 
Zastosowanie tego wyrażenia w podjętych badaniach pozwoliło na uzyskanie znakomitych 
rezultatów.

Proces syntezy warstw metodą MOCVD z użyciem Al(acac)3 prowadzony początkowo 
w atmosferze Ar, NH3 oraz powietrza pozwolił na otrzymanie nieporowatych i gładkich warstw 
kompozytowych Al2O3-C/Al2O3 na niepokrywanych podłożach pośrednią warstwą T(C, N) 
z dużą szybkością wzrostu (około 3,5 μm/h). W dalszych badaniach w celu redukcji kosztów 
otrzymywania przerwano stosowanie NH3. Przedstawione wyniki badań wskazują, że jego 
brak w gazowej mieszaninie reakcyjnej nie wpływa istotnie ani na przebieg procesu syntezy 
warstw, ani na ich strukturę i mikrostrukturę, dlatego w dalszych badaniach ograniczono 
się do stosowania jedynie czystego argonu. Mimo że nie stosowano amoniaku, uzyskano 
również gęste, ciągłe i o dobrej adhezji do podłoża warstwy pośrednie Al2O3-C stanowiące 
skuteczną blokadę dla dyfuzji kobaltu z podłoża do wzrastającej czystej warstwy oraz tle-
nu do podłoża. Czyste warstwy Al2O3 syntezowane bezpośrednio na pośredniej warstwie 
Al2O3-C o grubości 0,07 μm były również gęste, gładkie i mało zróżnicowane w grubości. 
Szybkość wzrostu warstw kompozytowych Al2O3-C/Al2O3 wynosiła nawet 5 μm/h, podczas 
gdy w konwencjonalnym procesie CVD ta szybkość wynosi około 0,5–1 μm/h. Badania 
nad krystalizacją warstw Al2O3 wskazują, że znacznie korzystniej jest syntezować warstwy 
w niższej temperaturze, tj. 800°C, a następnie wygrzewać je w wyższych temperaturach, niż 
prowadzić syntezę w temperaturach wysokich (900–1050°C). Wysoka temperatura i długi 
czas wygrzewania warstwy w trakcie jej syntezy sprzyjają rekrystalizacji warstw. Im wyższa 
temperatura i dłuższy czas syntezy, tym większe są ziarna, co obserwuje się w przypadku 
komercyjnych warstw Al2O3 syntezowanych tradycyjną metodą CVD. Kontrolowana tempe-
raturą i czasem wygrzewania krystalizacja warstw pozwala uzyskać warstwy nawet nanokry-
staliczne, co przedstawiono w niniejszej monografii. Krystalizacja warstw i powstawanie fazy 
α-Al2O3 prowadzi do wzrostu ich twardości oraz adhezji do podłoża. Testy skrawania narzędzi 
skrawających z warstwami kompozytowymi Al2O3-C/Al2O3 o grubości około 1,72 μm oraz 
1,11 μm syntezowanymi metodą MOCVD z acetyloacetonianu glinu wykazały, że zużycie 
ich ostrzy jest niewielkie. Natomiast zużycie ostrzy pokrytych komercyjnymi warstwami 
Ti(C,N) oraz Al2O3 było bardzo znaczne.

Podejmowane przez innych autorów badania nad tym zagadnieniem, mimo ogromnych 
nakładów finansowych, nie przyniosły nowych rezultatów. Dostępna obszerna literatura 
o światowym zasięgu dotyczy głównie warstw Al2O3 na narzędziach skrawających z węglików 
spiekanych otrzymywanych w klasycznym procesie CVD. Warstwy Al2O3 są wytwarzane 



tą metodą na skalę przemysłową od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, np. przez firmę 
Sandvik Coromant.

Warstwy komercyjne o mikrostrukturze, którą opisano wyżej, otrzymywano w reaktorze 
gorąca ścianka  – gorące podłoże. W takim układzie temperatura ścianki reaktora jest wyższa 
od temperatury podłoża (podłoże w tym przypadku nagrzewa się od ścianki reaktora przez 
przewodzenie i promieniowanie). Z tego względu średnia temperatura gazu w reaktorze może 
być średnią temperaturą ścianki i podłoża. Zatem tak wysoka temperatura gazów reakcyjnych 
sprzyja zachodzeniu nukleacji homogenicznej, zwłaszcza że temperatura syntezy warstwy 
z uwagi na stosowanie AlCl3 musi być wysoka. Powoduje to, że warstwy są bardzo poro-
wate i mają ziarna o dużych wymiarach. Tak duża porowatość warstw świadczy o tym, że 
wzrastały one w wyniku osiadania na podłożu proszków powstających w procesie nukleacji 
homogenicznej. Dlatego adhezja oraz wytrzymałość tych warstw są małe i warstwy w trakcie 
skrawania bardzo łatwo się ścierały.
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5. Otrzymywanie warstw wieloskładnikowych 
i modyfikacja ich budowy 
metodą MOCVD

Badania nad syntezą nieporowatych warstw ceramicznych oraz sprawdzanie przydatności 
rozwiniętego wyrażenia Grx/Rex

2 w tych badaniach kontynuowano w układach wieloskładni-
kowych. Warstwy otrzymywano przy użyciu metody MOCVD i takim doborze parametrów 
procesu syntezy warstw, aby wartość rozwiniętego wyrażenia Grx/Rex

2 była niższa niż 0,01, 
co powinno pozwolić na otrzymanie warstw nieporowatych, mało zróżnicowanych w grubości 
oraz dobrze przyczepnych do podłoża. W tym przypadku istotne było również zapewnie-
nie odpowiedniego składu chemicznego osadzanych warstw, szczególnie gdy stosowane 
metalo organiczne reagenty cechowały się znacznie odmiennymi temperaturami parowania. 
Przydatność tego wyrażenia rozpoczęto od testowania go przy syntezie warstw YBa2Cu3O7-x, 
a następnie w układach dwuskładnikowych: ZrO2-Y2O3, CeO2-Sm2O3 oraz CeO2-Gd2O3.

5.1. Synteza warstw YBa2Cu3O7-x

5.1.1. Praktyczny cel badań

Warstwy z wysokotemperaturowych nadprzewodników, w tym szczególnie YBa2Cu3O7-x 
(YBCO), znajdują coraz szersze zastosowanie w technice, m.in. przy konstrukcji pojemnych 
i szybkich pamięci w komputerach, do wytwarzania czułych detektorów słabych pól magne-
tycznych oraz detektorów promieniowania elektromagnetycznego w szerokim zakresie czę-
stotliwości [65–68]. Na przełomie XX i XXI wieku wzrosło zainteresowanie tymi materiałami 
z uwagi na możliwość wykorzystania ich m.in. do ekranowania słabych pól magnetycznych. 
Słabe pola magnetyczne są to pola biomagnetyczne powstające w trakcie przepływu prądu 
elektrycznego przez neurony oraz pola magnetyczne powstające w wyniku procesu korozji 
metali. Celem ekranowania słabych pól magnetycznych jest zapewnienie ochrony przed 
działaniem smogu elektromagnetycznego składającego się z ziemskiego pola magnetycznego 
oraz rozproszonych impulsów elektromagnetycznych pochodzących od pracujących maszyn 
i urządzeń elektrycznych [23, 24, 69, 70]. Ponadto ich ekranowanie umożliwia praktyczne 
zastosowanie interferometrów kwantowych, tzw. SQUID-ów (Superconducting Quantum 
Interference Devices). Są one bardzo czułymi sensorami pola magnetycznego i są odpowied-
nie do pomiaru wspomnianych bardzo słabych pól magnetycznych [65, 71]. Ze względu na 
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zastosowanie ww. warstw do wytwarzania ekranów słabych pól magnetycznych istotne jest, 
aby uzyskane nadprzewodzące warstwy były gęste i bez spękań, gdyż wówczas z uwagi na 
tzw. efekt Meissnera [68] pole magnetyczne nie będzie wnikać do nadprzewodnika.

Prowadzone w wielu ośrodkach badania pozwoliły na opracowanie technologii wytwa-
rzania ekranów słabych pól magnetycznych z ceramiki YBCO w procesie spiekania proszków 
w temperaturze około 900°C [72]. Jednak uzyskane ekrany umożliwiają ekranowanie smogu 
elektromagnetycznego tylko do około 1,2 mT. Uważa się, że aby możliwe było praktyczne 
wykorzystanie SQUID-ów na większą skalę, konieczne jest uzyskanie jego ekranowania 
nawet do 1 fT (10−15 T) [73, 74]. W przypadku pól biomagnetycznych oczekiwano, że ich 
rozkład w przypadku zdrowych komórek będzie inny niż w przypadku komórek dotkniętych 
chorobą nowotworową. Sądzono również, że takie rozróżnienie będzie możliwe w przypadku 
bardzo małej liczby takich komórek i dlatego będzie również możliwe ich łatwe chirurgiczne 
usunięcie.

Należy nadmienić, że proces wytwarzania ekranów metodą spiekania proszków YBCO 
technologicznie jest trudny do opanowania. Nie udaje się bowiem wyeliminować ich porowa-
tości w procesie spiekania, a w czasie chłodzenia po wypalaniu pojawiają się w nich mikro-
spękania. Zużycie materiału na jeden ekran jest duże. Przeprowadzone badania [72, 75, 76] 
wskazują, że obecność porów oraz mikrospękań w ekranach z nadprzewodników otrzymanych 
przez spiekanie proszków przyczynia się do znacznego przenikania pola magnetycznego 
przez te ekrany, a tym samym do obniżenia ich zdolności do ekranowania. Należy również 
zauważyć, że z uwagi na obecność mikrospękań oraz znaczną porowatość otrzymanych spie-
ków, a także dużą wielkość występujących w nich ziarn, ich wytrzymałość mechaniczna jest 
niska. Próbowano zwiększyć trwałość mechaniczną ekranów przez ich pogrubienie, jednak 
prowadziło to do dużego zużycia drogich materiałów, a także problemów technologicznych 
związanych z otrzymaniem odpowiedniego zagęszczenia proszków, a tym samym z elimi-
nacją porów podczas spiekania. Pojawiły się także problemy z uzyskaniem odpowiedniego 
gradientu temperatury między wnętrzem ścianki a jej powierzchnią podczas chłodzenia po 
procesie spiekania. Występujący duży gradient temperatury między wnętrzem a powierzchnią 
spiekanego ekranu podczas jego chłodzenia po tym procesie generuje naprężenia cieplne 
między powierzchnią a wnętrzem o grubszej ściance ekranu i w konsekwencji powstają 
w nim mikrospękania [72].

Należy zauważyć, że w czasie, kiedy podejmowano powyższe badania, problem wy-
twarzania nieporowatych, niepopękanych ekranów z ceramiki YBCO był bardzo aktualny. 
Od końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w wielu ośrodkach naukowo-badawczych 
na świecie prowadzono intensywne badania nad uzyskaniem YBCO w postaci cienkich 
warstw zarówno przy użyciu metody MOCVD [77–99], jak i technik PVD takich jak PLD 
(Pulsed Laser Deposition) [100–145], jonowe rozpylanie (sputtering) [83, 106, 112, 134, 
140, 142, 146–161], a także metody zol-żel [162–164]. Prognozowano wówczas [165], że 
YBCO  – zwłaszcza w postaci cienkich nadprzewodzących warstw  – znajdzie w przyszłości 
szerokie zastosowanie w wymienionych powyżej dziedzinach techniki. Uważa się [78], że 
w tym przypadku, poniżej temperatury krytycznej Tc, uzyskuje się znacznie większy prąd 
krytyczny Jc niż w przypadku spiekanych proszków.
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Z dostępnej literatury wynika, że do otrzymywania cienkich warstw YBCO w wielu 
ośrodkach naukowo-badawczych stosowano bardzo często techniki laserowe będące odmia-
nami metody PVD. Mimo wielu swoich zalet mają one również istotne wady. Należy do nich 
niska gęstość osadzanych warstw spowodowana m.in. interakcją laser  – target, a skutkująca 
pojawianiem się plazmy, a następnie wzrostem porowatej warstwy [19]. Ponadto warstwy 
w tym przypadku mogą być osadzane wyłącznie na płaskich podłożach o niewielkich wy-
miarach. Z podobnych względów również inne techniki PVD, często wykorzystywane do 
osadzania warstw YBCO, wydają się mało przydatne do otrzymywania ekranów słabych pól 
magnetycznych i biomagnetycznych, bowiem występują trudności m.in. z kontrolą własno-
ści osadzanych warstw w skali atomowej [82]. W przypadku np. rozpylania jonowego warstwy 
osadzane są z małą szybkością wzrostu i konieczne jest stosowanie wysokiej próżni [96]. 
Uważa się również, że z uwagi na małą szybkość wzrostu warstw metodami PVD są trudności 
z wytwarzaniem ich na skalę przemysłową [82, 90].

Warstwy otrzymywane metodą zol-żel z uwagi na konieczność ich spiekania w wysokiej 
temperaturze (niezbędnej do wyeliminowania z nich porowatości i spękań powstałych po 
procesie suszenia zolu) miały mikrostrukturę mikrokrystaliczną, a tym samym małą wytrzy-
małość mechaniczną. Takie cechy powodowały, że bardzo łatwo pękały przy chłodzeniu ich 
po spiekaniu do temperatury otoczenia mimo bardzo powolnego jego przebiegu.

W przypadku syntezy warstw metodą MOCVD stosowano reaktory CVD z gorącą 
ścianką (hot wall reactors). Reakcja osadzania warstwy łatwiej zachodziła na ściankach 
reaktora o wyższej temperaturze niż na podłożu o niższej temperaturze nagrzewanym od 
ścianek reaktora. Jak wspomniano, w takim reaktorze łatwo zachodzi nukleacja homogeniczna 
i w konsekwencji otrzymane warstwy były porowate. Należy także zauważyć, że wykorzystanie 
metody PhAMOCVD (Photoassisted MOCVD) pozwoliło Ignatievowi et al. [90] otrzymać 
grube warstwy YBCO z szybkością wzrostu nawet powyżej 45 μm/h. Jednak obecność plazmy 
w trakcie syntezy warstw powodowała nukleację homogeniczną, przez co szybkość wzrostu 
warstw była duża, ale otrzymywane warstwy były porowate.

Należy dodać, że podejmowano również badania nad uzyskaniem tych warstw tradycyjną 
metodą CVD z użyciem halogenków Y, Ba i Cu [166]. Jednak stosowane reagenty, szczególnie 
YCl3 oraz BaI2, wymagały wysokich temperatur parowania (odpowiednio 820°C i 950°C). 
W tej temperaturze musiały być także transportowane pary do reaktora, by nie nastąpiła ich 
kondensacja na ściankach instalacji doprowadzającej je do reaktora. W tak wysokiej tem-
peraturze mogła łatwo zachodzić nukleacja homogeniczna i dlatego parametry elektryczne 
uzyskanych warstw nie były wystarczająco satysfakcjonujące.

W przypadku procesu MOCVD zauważono, że istnieje problem z lotnością metaloorga-
nicznych związków baru [77–80, 167, 168]. Sądzono, że wynikać to może z ich szybkiego 
rozkładu podczas ich przechowywania nawet w ciemnych szklanych opakowaniach. Według 
autorów tych prac inną przyczyną mógł być ich rozpad już na etapie wytwarzania z nich par. 
W literaturze podejmowano także badania nad uzyskaniem nowych organicznych związków 
baru o odpowiedniej prężności par i reaktywności, które byłyby trwalsze i z tego względu 
mogłyby być przydatne do syntezy warstw YBCO za pomocą tej metody [87, 169].

W pracy podjęto badania nad wytwarzaniem ekranów słabych pól magnetycznych w po-
staci ciągłych i gęstych warstw z YBCO za pomocą metody MOCVD z użyciem organicznych 
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związków Y, Ba i Cu. Oczekiwano, że zgodnie z teorią Weibulla [30, 31] cienkie warstwy 
YBCO nanoszone na podłoża dielektryczne oraz ze spiekanego YBCO powinny wykazy-
wać większą wytrzymałość mechaniczną niż YBCO w dużej objętości otrzymywane przez 
spiekanie. Uważano, że zastosowanie metody MOCVD pozwoli także uzyskać cienkie, 
ciągłe i mało zróżnicowane w grubości warstwy YBCO na podłożach o dużej powierzchni 
w relatywnie niskich temperaturach oraz z dużą szybkością ich wzrostu. W badaniach tych 
bardzo przydatne były m.in. dotychczasowe doświadczenia uzyskane w modelowaniu pro-
cesu CVD, a także w pracy z metaloorganicznymi reagentami przy otrzymywaniu warstw 
Al2O3 (rozdz. 4). Ważne były również wyniki uzyskane przez autorów prac [77–80], mimo 
że przy użyciu metody CVD otrzymali oni warstwy porowate. Prawdopodobnie uzyskanie 
porowatych warstw wynikało z niewiedzy autorów dotyczącej tego, że reakcja w procesie 
CVD (MOCVD), w wyniku której powstają stałe produkty, może zachodzić również w fazie 
gazowej w procesie nukleacji homogenicznej.

Należy nadmienić, że wyniki badań nad syntezą warstw YBCO przy użyciu metody 
MOCVD przedstawione w tym rozdziale były również inspirujące i przydatne do otrzyma-
nia warstwowych elektrolitów dla tlenkowych ogniw paliwowych SOFC. Wyniki tych prac 
zostały przestawione w dalszej części tego rozdziału monografii.

5.1.2. Metodyka prowadzenia badań

Wstępne badania nad syntezą nadprzewodzących warstw YBCO były prowadzone na 
wewnętrznych powierzchniach rurek ze szkła kwarcowego (Ф = 15 mm, L = 30 mm), na 
płaskich płytkach oraz na spiekanym YBCO w postaci płytek. Parametry procesu ich syntezy 
ustalono tak, aby wartość rozwiniętego wyrażenia Grx/Rex

2 była niska, tj. mniejsza niż 0,01 
(tab. 8). Podłoża o rurowym kształcie zostały wybrane z uwagi na to, że kształt dotychczas 
otrzymywanych ekranów również był rurowy. Płytki ze spiekanego YBCO były przygoto-
wane przez dwa zespoły badawcze: zespół z Fachhochschule Münster (Niemcy) oraz zespół 
z Instytutu Elektrotechniki z Międzylesia koło Warszawy. Jako reagenty zostały zastosowane 
tetrametyloheptanodioniany itru, baru i miedzi (odpowiednio: Y(tmhd)3, Ba(tmhd)2 oraz 
Cu(tmhd)2) firmy Sigma Aldrich. Nośnikiem par reagentów było powietrze, a tlen w nim 
zawarty służył do utleniania węgla powstającego podczas pirolizy tych reagentów. Syntezy 
prowadzono w aparaturze, której schemat przedstawiony jest na rysunku 11, zaś sumaryczne 
warunki procesu zestawiono w tabeli 8.

Wyniki wstępnych badań nad syntezą warstw YBa2Cu3O7-x na szkle kwarcowym przy 
użyciu metody MOCVD wykazały, że uzyskane warstwy nie mają odpowiedniej ilości BaO 
w składzie. W konsekwencji skład syntezowanej warstwy był zupełnie inny, niż można było 
oczekiwać na podstawie składu reagentów użytych do syntez. Podjęto dodatkowe badania 
nad syntezą warstw BaO z Ba(tmhd)2. Konieczne było opracowanie specjalnej technologii ich 
syntezy przez odpowiednie przygotowanie reagenta (przez poddawanie go działaniu alkoholu 
etylowego), by uzyskać wysoką prężność jego par ze związku Ba(tmhd)2 oraz doprowadzić je 
do reaktora CVD w taki sposób, by nie nastąpił ich ewentualny wcześniejszy rozkład, mogący 
być jedną z przyczyn braku baru w syntezowanej warstwie. Z uwagi na powyższe niezbędna 
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była również znaczna modyfikacja stosowanej do syntezy warstw aparatury. Modyfikacja ta 
dotyczyła fragmentu aparatury, którym były transportowane pary Ba(tmhd)2 z parowalnika 
do reaktora MOCVD. Wyniki badań nad syntezą warstw BaO przedstawiono w pracy [170]. 
Równocześnie zostały podjęte badania nad syntezą warstw Y2O3 z Y(tmhd)3 [171] oraz CuO 
z Cu(tmhd)2 [172]. Opracowanie warunków syntez oddzielnie dla każdego z tlenków wcho-
dzących w skład warstwy YBCO umożliwiło kontynuowanie badań nad syntezą złożonych 
warstw YBCO i pozwoliło uzyskać oczekiwane rezultaty.

Tabela 8
Warunki syntezy warstw YBa2Cu3O7-x za pomocą metody MOCVD

Parametr Warunki syntezy

Temperatura podłoża [°C] 600–700

Wielkość przepływu [mol/h]
Ar 0–0,1 

powietrze 0–20

Sumaryczne ciśnienie gazów w reaktorze CVD [Pa] 1 ∙ 102–2 ∙ 103 

Czas syntezy [min] 15–20 

Czas chłodzenia próbek po procesie syntezy [min] 5 

Temperatura parowania [°C]

Y(tmhd)3 100–180

Cu(tmhd)3 110–210

Ba(tmhd)2 250–520

Stosunek molowy Y(tmhd)3 : Ba(tmhd)2 : Cu(tmhd)2 1 : 2 : 4,3

Wartość wyrażenia Grx/Rex
2 < 0,01

Z uwagi na znaczną różnicę w wartościach liniowych współczynników rozszerzalności 
cieplnej polikrystalicznego YBCO oraz szkła kwarcowego, która może prowadzić do powsta-
wania spękań syntezowanych warstw mimo ich powolnego chłodzenia oraz ich niewielkiej 
grubości, opracowano warunki syntezy pośrednich warstw Al2O3 [173] oraz CeO2 [174] na 
szkle kwarcowym przy użyciu metody MOCVD z metaloorganicznych związków ceru i glinu, 
tj. acetyloacetonianów ceru oraz glinu. Średnia wartość współczynników rozszerzalności ciepl-
nej polikrystalicznego YBCO jest około 13 razy większa niż wartość tych współczynników dla 
szkła kwarcowego. Tak znaczna różnica wielkości współczynników rozszerzalności cieplnej 
tych dwóch materiałów może być przyczyną powstawania mikrospękań w warstwie YBCO. 
W przypadku CeO2 i YBCO oraz Al2O3 i YBCO różnica ta jest niewielka. W literaturze opisano 
również badania nad zastosowaniem w procesie syntezy warstw YBCO warstw pośrednich 
z różnych materiałów na różnych podłożach, które miało prowadzić do zmniejszenia różnicy 
między wartościami współczynników rozszerzalności cieplnej między różnymi podłożami 
a YBCO wynikającej z dużych rozbieżności parametrów sieciowych YBCO i materiałów 
podłoża. Należy zauważyć, że do tego celu najczęściej stosowano zwłaszcza warstwy CeO2 
[115, 125, 135, 138, 141, 142, 144, 153, 160].
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5.1.3. Wyniki badań i ich analiza

Podłoża ze spiekanego YBCO otrzymane zarówno w Fachhochschule Münster (rys. 34), 
jak i w Instytucie Elektrotechniki w Międzylesiu (rys. 35) wykazywały znaczną porowatość, 
a także obecność rozległych mikrospękań ziarn mimo powolnego chłodzenia materiału po 
spiekaniu (około 0,05°C/min).

a)  b)

Rys. 34. Zgład z przekroju poprzecznego ekranu ze spiekanego YBCO (prasowanie izostatyczne 
przy ciśnieniu około 50 MPa). Szybkość chłodzenia po spiekaniu: około 0,05°C/min) (a), fragment 
powierzchni przedstawionej na rysunku (a) w powiększeniu około 150× (b). Ekran wykonano 

w Fachhochschule Münster [A16]

Na rysunku 35a przedstawiono obraz SEM z przełamu próbki ze spiekanego YBCO 
otrzymanego w Instytucie Elektrotechniki w Międzylesiu, natomiast na rysunku 35b zapre-
zentowano dyfraktogram próbki. Na podstawie rysunku 35a można stwierdzić, że spiek ten 
jest znacznie porowaty, a ziarna mają wielkość dochodzącą do kilku mikrometrów. Analiza 
rentgenowska (rys. 35b) wskazuje, że w spieku tym oprócz YBCO znajduje się również 
nieprzereagowany Y2O3.

Na rysunku 36 przedstawiono powierzchnię warstwy YBCO naniesionej metodą MOCVD 
na podłoże ze spiekanego YBCO. Z rysunku 36a wynika, że warstwy YBCO syntezowane 
na podłożach ze spiekanego YBCO również wykazywały znaczną porowatość, która była 
jednak nieco mniejsza niż porowatość podłoża. Z analizy rentgenowskiej (rys. 36b) wynika, że 
oprócz YBa2Cu3O6,55 pochodzącego z podłoża w warstwie obecne są także tlenki wchodzące 
w jej skład (Y2O3 i CuO). Stwierdzono, że gdyby w tym przypadku warstwa YBCO była 
grubsza, wówczas możliwe byłoby jej uzyskanie na powierzchni takiego spieku w postaci 
ciągłej. Z uwagi jednak na dość znaczną grubość i porowatość warstwy na wcześniejszym 
etapie jej syntezy byłaby ona podatna na pękanie w trakcie chłodzenia po syntezie i z tego 
względu badań nie kontynuowano.

30 mm
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 a)  b)
 

Rys. 35. Obraz SEM przełamu spiekanego YBCO  
(prasowanie dwustronne przy ciśnieniu około 60 MPa) (a) wraz z dyfraktogramem tego przełamu (b). 

Ekran powstał w Instytucie Elektrotechniki w Międzylesiu [A16]

 a)  b)
 

Rys. 36. Obraz SEM mikrostruktury warstwy YBCO na spiekanym YBCO (a)  
oraz dyfraktogram warstwy (b) [A16]

Wyniki badań przedstawione na rysunkach 35 i 36 porównano z wynikami badań nad 
syntezą warstw YBCO na szkle kwarcowym (rys. 37 i 38). Otrzymane warstwy są znacznie 
bardziej gęste (rys. 37a) niż syntezowane na spiekanym porowatym YBCO (rys. 36a), zawie-
rają również pory. Analiza RBS (rys. 37b) wskazuje, że warstwa ta zawiera Y, Ba oraz Cu. 
Wielkość największego ziarna wynosi około 5 μm. Wydaje się, że ziarna te są agregatami 
składającymi się z mniejszych ziarn. Prawdopodobnie z uwagi na mały przepływ powietrza, 
a przez to duże stężenie reagentów w mieszaninie reakcyjnej, w procesie syntezy warstw 
mogła wystąpić nukleacja homogeniczna i dlatego warstwa jest porowata. Należy nadmienić, 
że w tym przypadku wartość rozwiniętego wyrażenia Grx/Rex

2
 znacznie przekraczała 0,01.
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 a) b)
 

Rys. 37. Obraz SEM mikrostruktury powierzchni warstwy YBCO syntezowanej na szkle kwarcowym 
w temperaturze 600°C (a) oraz analiza RBS tej warstwy (b). Warstwy syntezowano  

przy przepływie powietrza około 0,07 mol/h [A16]

Na rysunku 38 przedstawiono powierzchnię i przełam oraz liniową analizę EDS warstwy 
YBCO syntezowanej na szkle kwarcowym w temperaturze 600°C przy znacznie większym 
przepływie powietrza niż w przypadku próbki przedstawionej na rysunku 37. Pozostałe wa-
runki syntezy warstw były bardzo podobne jak dla warstwy na rysunku 37. W konsekwencji 
wartość rozwiniętego wyrażania Grx/Rex

2 była niższa niż 0,01. Z rysunku 38 wynika, że 
warstwa jest nieporowata, a wielkość największego ziarna o kształcie owalnym wynosi 
około 0,4 μm. Prawdopodobnie zastosowanie znacznego przepływu powietrza spowodowało 
zmniejszenie współczynników dyfuzji reagentów dostarczanych do reaktora, dzięki czemu 
w przypadku warstwy przedstawionej na rysunku 38a nie wystąpił proces nukleacji homo-
genicznej i dlatego była ona nieporowata.

a) b)
 

Rys. 38. Obraz SEM przełamu warstwy YBCO syntezowanej w temperaturze 600°C (a)  
wraz z liniową analizą EDS wzdłuż zaznaczonej linii (b). Warstwę syntezowano przy przepływie powietrza  

około 18 mol/h. Pozostałe warunki syntezy podobne jak w przypadku próbki na rysunku 37 [A17]

0 500 1000 1500 2000 2500 30
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

CuY Ba

b)
Beam: He+, 2000keV
Geometry:impact angle: 00 to normal to surface

det. angle: 1700 to beam 
Time: det. live time 1800 sec

dN
(E

2)/
dE

2 [
co

un
ts

 p
er

 ch
an

ne
l]

# Channel



88

Na rysunku 39 przedstawiono widmo warstwy YBCO zamieszczonej na rysunku 38 
uzyskane za pomocą spektroskopii Ramana. Z rysunku tego wynika, że w warstwie występują 
następujące wiązania: Cu-O (490 cm−1), Y-O (185 cm−1) oraz Ba-O (120 cm−1).

Rys. 39. Widmo warstwy uzyskane za pomocą spektroskopii Ramana. Na podstawie [A17]

Zatem z rysunków 37 i 38 wynika, że mikrostruktury warstw mogą się istotnie różnić, 
jeśli różna jest wielkość przepływu gazu nośnego. W tych przypadkach były różne wielko-
ści przepływu powietrza. Warstwa na rysunku 37 jest porowata oraz składa się z dużych 
agregatów mniejszych ziarn. Taka mikrostruktura jest charakterystyczna dla procesu CVD, 
któremu towarzyszyła nukleacja homogeniczna. Warstwa na rysunku 37 była syntezowana 
przy znacznie większej niż w przypadku warstwy z rysunku 38 wartości wyrażenia Grx/Rex

2 
wynikającej z mniejszej wartości U. Jak wspomniano, im większa jest wartość tego wyrażenia, 
tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia nukleacji homogenicznej w danym procesie 
syntezy warstwy. Proces ten nie występował w przypadku syntezy warstwy przedstawionej 
na rysunku 38, dla której wartość tego wyrażenia  – ze względu na mniejszą wartość U – była 
znacznie mniejsza względem wartości dla warstwy z rysunku 37.

Syntezowano również warstwy YBCO na szkle kwarcowym pokrywanym pośrednią 
warstwą Al2O3 (rys. 40), a także pośrednią warstwą CeO2 (rys. 41).

Warstwy zarówno YBCO, jak i pośrednie były gęste (bez porów i mikrospękań) i o do-
brej adhezji do podłoża. W trakcie wykonywania przełamów warstwy odrywały się łącznie 
z fragmentami podłoża, co świadczyło o tym, że adhezja warstwy do podłoża była większa 
niż wytrzymałość szkła kwarcowego na rozciąganie.

Na rysunku 40 przedstawiono obraz SEM powierzchni warstwy i jej przełamu oraz 
liniową analizę EDS z przełamu oraz punktową analizę EDS z powierzchni, a także TEM 
z przełamu warstw YBCO i Al2O3 oraz podłoża. Obraz SEM powierzchni warstwy YBCO 
syntezowanej na pośredniej warstwie CeO2 wraz z liniową analizą EDS z powierzchni i prze-
łamu próbki oraz punktową analizę EDS z powierzchni oraz TEM z przełamu warstw YBCO, 
CeO2 oraz podłoża zamieszczono na rysunku 41. 
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Rys. 40. Obraz SEM mikrostruktury i przełamu warstwy YBCO/Al2O3 na szkle kwarcowym (a) wraz 
z liniową analizą EDS (b); analiza punktowa EDS (c); obraz TEM przełamu warstwy YBCO/Al2O3 (d); 
dyfrakcja elektronów (e). Temperatura syntezy pośredniej warstwy Al2O3: 1000°C. Temperatura syntezy 

warstwy YBCO: 620°C. Na podstawie [A16, A17]

a)

c)

d) e)

b)



90

 

 

Rys. 41. Obraz SEM mikrostruktury i przełamu warstwy YBCO/CeO2 na szkle kwarcowym (a) 
wraz z liniową analizą EDS (b); analiza punktowa EDS (c); obraz TEM przełamu warstwy  

YBCO/CeO2 (d); dyfrakcja elektronów (e). Na podstawie [A16, A17]

a)

c)

d) e)

b)
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Warstwy YBCO na obu rysunkach nie są porowate i popękane, a ich grubość szacuje się 
na około: 0,2 μm dla YBCO, 0,2 μm dla warstwy Al2O3 i 0,13 μm dla warstwy CeO2. Analiza 
punktowa i liniowa EDS z powierzchni warstw przestawionych na rysunkach 40b i c oraz 
41b i c potwierdza obecność w warstwach YBCO wszystkich pierwiastków wchodzących 
w ich skład. Z rysunków 40e oraz 41e wynika, że otrzymane warstwy są krystaliczne.

Należy zauważyć, że w przypadku warstw syntezowanych na szkle kwarcowym z po-
średnią warstwą Al2O3 granica między warstwami YBCO i Al2O3 jest mniej wyraźna (rys. 40d) 
niż w przypadku warstw YBCO i CeO2 (rys. 41d). Może być to związane z występowaniem 
dyfuzji między YBCO i Al2O3 [118, 138, 160] w podwyższonych temperaturach i w konse-
kwencji powstawaniem na ich styku BaAl2O4. Proces ten może prowadzić do pogorszenia 
własności YBCO.

5.1.4. Podsumowanie wyników badań nad syntezą warstw YBCO

Przeprowadzone badania nad syntezą nieporowatych warstw YBCO za pomocą metody 
MOCVD z Y(tmhd)3, Ba(tmhd)2 oraz Cu(tmhd)2 na różnych podłożach w temperaturze około 
600°C wykazały, że warstwy syntezowane na porowatym spiekanym YBCO wykazują mniej-
szą porowatość i chropowatość niż materiał podłoża. Zastosowanie podłoży z nieporowatego 
i gładkiego szkła kwarcowego pokrywanego pośrednią warstwą Al2O3 lub CeO2 pozwala 
uzyskać warstwy YBCO gęste i o dobrej adhezji do podłoża. Umożliwia to odpowiedni do-
bór parametrów procesu MOCVD dokonany na podstawie rozwiniętego wyrażenia Grx/Rex

2. 
Powyższe wyniki można uzyskać, gdy proces ich osadzania jest prowadzony przy wartości 
tego wyrażenia poniżej 0,01. Gdy przekracza tę wartość, wówczas warstwy wykazują pewną 
porowatość. Można zatem stwierdzić, że przydatność tego wyrażenia również w przypadku 
wieloskładnikowych warstw YBCO została pozytywnie zweryfikowana.

Wcześniejsze badania nad syntezą pojedynczych warstw Y2O3, BaO oraz CuO przy 
użyciu tej metody pozwoliły ustalić takie warunki syntezy YBCO, przy których zastoso-
waniu w otrzymanych warstwach występują wszystkie składniki, a ich budowa z uwagi na 
niską temperaturę syntezy jest nanokrystaliczna. Należy również zauważyć, że opracowany 
oryginalny sposób przygotowania Ba(tmhd)2 przez poddawanie go m.in. działaniu alkoholu 
etylowego oraz odpowiednie dozowanie jego par umożliwiające ich transport w reakcyjnej 
gazowej mieszaninie z parowalnika do reaktora CVD nad znajdujące się w nim ogrzane 
podłoże przyczyniły się w dużym stopniu do zapewnienia oczekiwanego składu chemiczne-
go osadzanych warstw YBCO, a zwłaszcza odpowiedniej zawartości w nich baru. Ponadto 
w przypadku warstwy YBCO na pośredniej warstwie Al2O3 mógł wystąpić proces dyfuzji 
składników obu warstw w podwyższonych temperaturach, co nie występowało w przypadku 
pośredniej warstwy CeO2. Z tego względu ta ostatnia wydaje się szczególnie predysponowana 
do pełnienia funkcji warstwy pośredniej.

Uważa się, że z uwagi na dobrą adhezję otrzymanych warstw YBCO na pośrednich 
warstwach CeO2 oraz brak ich reakcji z YBCO mogą być one wykorzystane m.in. do otrzy-
mywania mechanicznego złącza YBCO-YBCO umożliwiającego połączenie np. ekranów 
z nadprzewodzącymi antenami.
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5.2. Badania nad syntezą warstw  
w układach dwuskładnikowych

5.2.1. Wprowadzenie

Badania nad syntezą nieporowatych warstw wieloskładnikowych wykorzystujące rozwi-
nięte wyrażenie Grx/Rex

2, a także próby jego weryfikacji były kontynuowane w następujących 
układach dwuskładnikowych: ZrO2-Y2O3, CeO2-Sm2O3 oraz CeO2-Gd2O3. Celem praktycznym 
badań było uzyskanie nieporowatych amorficznych lub nanokrystalicznych elektrolitów dla 
tlenkowych ogniw paliwowych SOFC (Solid Oxide Fuel Cells), zwłaszcza o geometrii rurowej.

Tlenkowe ogniwa paliwowe (SOFC) pozwalają na ekologiczne wytwarzanie energii 
elektrycznej na drodze elektrochemicznej  – przez spalanie paliwa (np. H2, CH4) w tlenie jo-
nowym (O2−). Ich sprawność może być nawet dwukrotnie wyższa niż sprawność tradycyjnych 
elektrowni cieplnych [175–178]. Ponadto ich budowa modułowa, łatwość montażu i bardzo 
cicha praca sprawiają, że mogą one znaleźć zastosowanie do napędu pojazdów mechanicznych 
w miejsce stosowanych dotychczas nieekologicznych silników spalinowych.

Tlenkowe ogniwo paliwowe zbudowane jest z dwóch porowatych elektrod (katody 
i anody), które przedzielone są gęstym tlenkowym elektrolitem. Obecnie ogniwa paliwowe 
wytwarzane są w postaci płaskiej (rys. 42) oraz rurowej (rys. 43, 44). Występujące naprę-
żenia cieplne na styku elektrolit  – elektrody mogą powodować powstawanie mikrospękań. 
Naprężenia cieplne mogą powstawać w materiale podczas jego chłodzenia do temperatury 
otoczenia, np. po procesie jego wytworzenia lub pracy. Ogniwa o geometrii rurowej są bar-
dziej odporne na powstawanie mikrospękań niż ogniwa planarne. Z tego głównie powodu 
ogniwa rurowe są intensywnie rozwijane [175]. Przyczynami powstawania mikrospękań są 
znaczna różnica między współczynnikami rozszerzalności cieplnej materiałów, z których 
wykonane są elektrody i elektrolit, oraz duża różnica między temperaturą wytwarzania i/lub 
pracy ogniwa a temperaturą otoczenia. Obecność mikrospękań oraz porów w elektrolicie jest 
nieakceptowana z uwagi na to, że umożliwiają one łatwą dyfuzję tlenu cząsteczkowego (O2) 
przez elektrolit. W konsekwencji sprawność ogniwa jest znacznie obniżona, ponieważ spalanie 
paliwa na anodzie w O2 nie generuje swobodnych elektronów. Są one generowane, gdy to 
spalanie dokonuje się w O2-, co schematycznie przedstawiają równania:

 H2 + 1
2 O2 = H2O (29)

 H2 + O2− = H2O + 2e− (30)

Spękania przechodzące przez cały elektrolit mogą wywołać lawinowy transport O2 
od katody do anody, co może doprowadzić do zniszczenia ogniwa paliwowego. Obecność 
mikrospękań i porów w elektrolicie ułatwia pękanie elektrolitu z uwagi na koncentrację 
w nich naprężeń (w tym przypadku naprężeń cieplnych) powstających wskutek działania 
mechanizmu Cooke’a–Gordona.

Na rysunkach 42–44 przedstawiono modele obu typów ogniw SOFC.
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Rys. 42. Schemat budowy planarnego tlenkowego ogniwa paliwowego [179]

Rys. 43. Schemat budowy baterii SOFC z rurowych ogniw paliwowych [180]

Rys. 44. Budowa pojedynczego ogniwa rurowego i zasada jego działania [181]
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W przypadku ogniwa rurowego katoda może być umieszczona wewnątrz, a anoda na 
zewnątrz rury (rys. 43, 44) lub odwrotnie, tzn. katoda na zewnątrz, zaś anoda wewnątrz rury. 
Zaletą ogniw rurowych z anodą umieszczoną wewnątrz rury jest to, że nie ma wówczas ko-
nieczności stosowania specjalnych uszczelnień przestrzeni, w której znajduje się paliwo. 

Zalety i wady poszczególnych typów ogniw przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9
Charakterystyka płaskich i rurowych ogniw paliwowych SOFC [182, 183]

Cecha charakterystyczna
Ogniwo

planarne rurowe
Gęstość prądu wysoka niska
Objętościowa gęstość prądu wysoka niska
Wytwarzanie łatwe trudne
Koszt wytwarzania niski wysoki
Wysokotemperaturowe uszczelnienie wymagane niewymagane
Uszczelnianie trudne łatwe
Połączenie wysoki koszt trudne
Długoczasowa stabilność wystarczająca doskonała
Termiczna i cykliczna stabilność wystarczająca dobra
Rozpoczęcie chłodzenia wolniejsze szybsze

Zasadę działania tlenkowego ogniwa paliwowego przedstawiono schematycznie na rysun-
ku 45. Na porowatej katodzie (atmosfera utleniająca) generowane są katalitycznie jony tlenu O2−, 
które są następnie transportowane przez nieporowaty elektrolit do porowatej anody (atmosfera 
redukcyjna). Na anodzie zachodzi generowana katalitycznie reakcja tych jonów z paliwem 
(np. H2), w wyniku której powstaje woda oraz wolne elektrony. Uwolnione w tej reakcji elektrony 
biorą udział w przenoszeniu prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym poza ogniwem.

Rys. 45. Schemat działania tlenkowego ogniwa paliwowego SOFC
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Materiały stosowane na elektrolity w ogniwach SOFC powinny spełniać następujące 
podstawowe warunki [184]:

– powinny wykazywać wysokie przewodnictwo jonowe (w tym przypadku jonów O2−),
– powinny posiadać własności dielektryczne (nie powinny przewodzić prądu elektrono-

wego),
– powinny wykazywać chemiczną stabilność w wysokich temperaturach,
– powinny być chemicznie stabilne zarówno w atmosferze redukcyjnej, jak i utleniającej,
– powinny być gazoszczelne (nie powinny mieć porów),
– powinno być możliwe ich wytwarzanie w postaci warstw, które będą mało zróżnicowane 

w grubości,
– ich współczynniki rozszerzalności cieplnej powinny być zbliżone do współczynników 

rozszerzalności cieplnej elektrod,
– koszty ich wytwarzania, a także eksploatacji powinny być relatywnie niskie.

Wincewicz i Cooper [184] podają następujący podział materiałów stosowanych na 
elektrolity dla SOFC:

– materiały na bazie ZrO2 (np. ZrO2 stabilizowany Y2O3, Sc2O3, CaO),
– materiały na bazie CeO2 (np. CeO2 domieszkowany tlenkami pierwiastków ziem rzad-

kich, takimi jak Sm2O3, Gd2O3, Y2O3),
– związki lantanu (np. na bazie LaAlO3),
– inne (np. na bazie Bi2O3, związki baru, strontu o strukturze brownmillerytu).

W literaturze [184] można znaleźć również bardziej szczegółowy podział tych materia-
łów wraz z przykładami.

Uważa się [184, 185], że najodpowiedniejszymi na elektrolity dla ogniw SOFC są ma-
teriały na bazie ZrO2 oraz CeO2 o strukturze fluorytu.

Elektrolity na bazie ZrO2 stabilizowane są tlenkami metali dwu- lub trójwartościowych, 
takimi jak np. Y2O3, Yb2O3, Sc2O3, Sm2O3, CaO czy MgO, co pozwala uzyskać wysokotempe-
raturową strukturę tetragonalną lub regularną [184, 186]. Na skalę przemysłową wytwarzane 
są elektrolity z ZrO2 stabilizowanego Y2O3 (YSZ) przez spiekanie proszków w temperaturze 
około 1400°C [187] lub 1450°C [177]. Do ich zalet należy zaliczyć wysoką wytrzymałość 
mechaniczną, odporność na wstrząs cieplny oraz odporność na działanie atmosfery zarówno 
redukcyjnej, jak i utleniającej. Wysokie przewodnictwo jonowe YSZ osiąga dopiero w tem-
peraturze 1000°C, zatem temperatura pracy ogniwa wynosi 900–1000°C [175–177,182–187]. 
Dlatego  – aby nie zachodziła reakcja między materiałem elektrolitu a materiałami elektrod  – 
materiały na elektrody muszą być odpowiednie. Produkty tych reakcji, powstające na granicy 
styku tych materiałów, pogarszają parametry elektryczne ogniwa [188]. Materiały na takie 
elektrody są kosztowne i z tego względu wytwarzanie prądu elektrycznego za pomocą takich 
ogniw również jest mało opłacalne ekonomicznie. Jest to główną przyczyną tego, że mimo 
wielu ich zalet (zwłaszcza ekologicznych, ponieważ gdy paliwem jest wodór, to produktem 
spalania jest tylko woda) oraz ogromnych nakładów finansowych na ich rozwój nie znalazły 
one dotychczas większego zastosowania, nawet w motoryzacji.

Z uwagi na wysoką temperaturę otrzymywania i pracy mikrokrystalicznego YSZ poszu-
kiwane są nowe materiały na elektrolit dla ogniw SOFC, których temperatura otrzymywania 
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i pracy wynosiłaby 600–800°C. Takim materiałem jest CeO2 domieszkowany tlenkami 
pierwiastków ziem rzadkich (np. Sm2O3, Gd2O3 i Y2O3). Osiąga on wysokie przewodnictwo 
jonowe w znacznie niższych temperaturach niż YSZ. W przypadku YDC (Yttria-doped Ce-
ria) temperatura ta wynosi około 600°C [184], natomiast dla GDC (Gadolinia-doped Ceria) 
około 500°C [187]. Jednak elektrolity na bazie CeO2 nie są odporne na działanie atmosfery 
redukcyjnej występującej po stronie anody, gdzie jest paliwo. W tej atmosferze następuje re-
dukcja jonów Ce4+ do Ce3+, która może prowadzić do przepływu nieproduktywnego prądu 
elektronowego przez elektrolit i obniżać sprawność ogniwa. Elektrony te powinny być wy-
korzystane do otrzymywania O2− na katodzie. Wynika stąd, że elektrolity na bazie CeO2 nie 
mogą samodzielnie pracować w ogniwie SOFC, ale wydaje się, że będą mogły pracować, 
gdy z YSZ będą tworzyć dwuwarstwowy kompozyt. Warstwy CeO2 domieszkowanego pier-
wiastkami ziem rzadkich są odporne na atmosferę utleniającą panującą po stronie katody, 
gdzie jest powietrze. Mogą zatem pracować od strony katody. Tlenek cyrkonu stabilizowany 
itrem YSZ jest odporny na atmosferę zarówno utleniającą, jak i redukcyjną, gdzie jest paliwo. 
Dlatego w kompozycie może on pracować po stronie anody.

Badania Eguchiego [177] przeprowadzone nad zastosowaniem takiego kompozytu jako 
elektrolitu, który wykonano z pastylek metodą spiekania w temperaturze 1450°C, wykazały, 
że uzyskany kompozyt ma znacznie korzystniejsze parametry elektryczne niż pojedyncze 
elektrolity o takiej samej grubości wchodzące w skład tego kompozytu. Wskazuje to na 
synergizm własności takiego kompozytu [3].

Powyższe wyniki były inspirujące do podjęcia badań przedstawionych w dalszej części 
tego rozdziału.

Należy nadmienić, że w porównaniu z elektrolitami o budowie mikrokrystalicznej 
elektrolity o budowie nanokrystalicznej wykazują wyższe przewodnictwo jonowe  – nawet 
o kilka rzędów [189–191]. Elektrolity o takiej budowie próbowano uzyskać przez spiekanie 
nanoproszków YSZ [177], ale próby te skończyły się niepowodzeniem. Eguchi [177] sądził, 
że użycie bardziej reaktywnych nanoproszków pozwoli na znaczne obniżenie temperatury 
spiekania, a tym samym ograniczenie procesu rekrystalizacji spieków. Przeprowadzone badania 
wykazały, że wprawdzie na początkowym etapie spiekania, które prowadzono w temperaturze 
około 1100–1200°C, taki efekt uzyskano, jednak otrzymane spieki wykazywały niewielką 
porowatość. Jej usunięcie wymagało podniesienia temperatury spiekania do około 1450°C, 
ale w tej temperaturze następowała gwałtowna rekrystalizacja spieków i ich mikrostruktura 
stawała się mikrokrystaliczna, tj. podobna do otrzymywanej przy spiekaniu proszków mikro-
krystalicznych. Należy dodać, że w tych temperaturach obserwowano również zachodzenie 
między warstwami YSZ i domieszkowanego CeO2 reakcji chemicznych w stanie stałym [188]. 
Wysoka temperatura otrzymywania i pracy ogniw SOFC sprzyja bowiem dyfuzji jonów Ce4+ 
do warstwy YSZ w kompozytowym elektrolicie. W przypadku YDC ten proces zachodzi 
najłatwiej i już w temperaturze 1100°C jest on znacznie zaawansowany. Proces ten jest 
niekorzystny, ponieważ prowadzi do obniżenia sprawności ogniwa. Proces ten nie powinien 
zachodzić, gdy temperatura jego otrzymywania i pracy będzie wynosiła 600–800°C.

Nanokrystaliczna mikrostruktura elektrolitów jest korzystna, ponieważ transport prą-
du jonowego dokonuje się w wyniku dyfuzji jonów O2− od katody do anody i łatwiej do 
niego dochodzi w strukturze luźniejszej (amorficznej) niż gęstej (krystalicznej). Granice 
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międzyziarnowe mają budowę amorficzną, więc dyfuzja ta zachodzi łatwiej po granicach 
ziarn niż przez ziarna. Granice międzyziarnowe traktowane są jako zbiór dyslokacji krawę-
dziowych, które, jak wiadomo, charakteryzują się podwyższoną energią w stosunku do ziarn 
krystalicznych. Energia ta wynika z mniejszych odległości między atomami (jonami) powyżej 
linii dyslokacji. Naprężenia ściskające związane z obecnością dodatkowych półpłaszczyzn 
występują powyżej linii dyslokacji. Są one także związane z większymi odległościami poniżej 
linii dyslokacji, gdzie występują naprężenia rozciągające wynikające z braku ciągłości tej 
półpłaszczyzny. W związku z tym miejsca te są uprzywilejowane do dyfuzji do nich zanie-
czyszczeń lub specjalnie wprowadzanych domieszek. Domieszki o promieniu atomowym 
(jonowym) mniejszym niż promień atomów (jonów) materiału domieszkowanego będą loko-
wać się powyżej linii dyslokacji, co zmniejszy naprężenia ściskające i energię w tym miejscu. 
Domieszki o większym promieniu atomowym (jonowym) będą umieszczać się poniżej linii 
dyslokacji, co również zmniejszy naprężenia rozciągające. Dotyczy to również elektrolitów. 
Domieszki elektrolitów tworzą kationy 3+, co oznacza, że na każde dwa kationy powstaje 
jedna wakancja anionowa. Zatem powstawanie takich wakancji powinno zwiększać strumień 
jonów przez granicę międzyziarnową. Z uwagi na to, że zarówno naprężenia ściskające, jak 
i rozciągające oddziałują na sąsiednie atomy (jony) w ziarnach przy powierzchni granicy, 
dlatego jony te mogą się tam lokować. Ich stężenie powinno być większe niż wewnątrz 
ziarna. Z tego powodu zarówno na granicy ziarn, jak i w ziarnach w pobliżu granicy będzie 
znacznie większy strumień transportowanych jonów od katody do anody. Zatem im większy 
będzie udział objętościowy granic międzyziarnowych w materiale, tym łatwiejsza będzie 
dyfuzja. Udział ten jest tym większy, im mniejsze są ziarna. Jak wspomniano, materiały 
o dużym udziale wiązania kowalencyjnego, do których należą elektrolity, cechują się mały-
mi współczynnikami dyfuzji, zwłaszcza przez sieć. Wynika to z wysokiej energii aktywacji 
związanej z odkształcaniem się sieci krystalicznej znacznie większej niż w przypadku dy-
fuzji w materiale o budowie luźniejszej, jaką mają granice międzyziarnowe. Z tego powodu 
współczynniki dyfuzji są większe po granicach ziarn niż przez sieć, a jeszcze większe po 
powierzchniach swobodnych. Wydaje się zatem, że proces segregacji związany z dyfuzją 
jonów 3+ może najłatwiej dokonywać się w przypadku dyfuzji tych jonów po powierzchni 
swobodnej. Można ją osiągnąć w trakcie syntezy warstw za pomocą metody pozwalającej 
na budowanie warstwy z pojedynczych atomów w wyniku reakcji chemicznej odpowiednich 
reagentów (jak w metodzie CVD) lub przez osadzanie pojedynczych atomów z fazy gazowej 
(jak w metodzie PVD). Jednak w przypadku metody PVD powstają wieloatomowe klastery, 
co powoduje, że rozwiązanie problemu segregacji jonów domieszki za pomocą tej metody 
wydaje się mało prawdopodobne. Taka możliwość istnieje natomiast w przypadku syntezy 
warstw metodą CVD (MOCVD).

Aktualnie próbuje się uzyskać elektrolity warstwowe o takiej budowie za pomocą metod 
stosowanych do otrzymywania cienkich warstw takich jak PVD [191–208], zol-żel [209–213] 
oraz CVD (MOCVD) [214–224].

W przypadku metod PVD uzyskuje się wprawdzie elektrolity nanokrystaliczne, ale są 
one mniej lub bardziej porowate w zależności od temperatury podłoża (im wyższa tempera-
tura podłoża, tym porowatość warstw jest mniejsza). Wynika to z mechanizmu powstawania 
warstwy z materiałów o dużym udziale wiązania kowalencyjnego, o czym wspomniano 
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wcześniej. Ponadto warstwy mogą być nanoszone przy użyciu tych technik tylko na płaskie 
podłoża o niewielkich wymiarach. W przypadku płaskich podłoży o znacznych wymiarach 
oraz stosowania punktowego źródła par osadzanego materiału mikrostruktura otrzymanych 
warstw nie jest jednorodna. Jest ona zróżnicowana w zależności od kąta padania cząsteczek 
par na podłoże (glancing angle effect) [225].

Warstwy uzyskane za pomocą metody zol-żel na etapie suszenia i wstępnego wypalania 
żelu również są nanokrystaliczne, ale porowate i popękane. Usunięcie porów i spękań wy-
maga spiekania elektrolitu w temperaturze około 1450°C, co skutkuje szybką rekrystalizacją, 
podobnie jak w przypadku spiekania nanoproszków. Mikrostruktura otrzymanych warstw jest 
wówczas również mikrokrystaliczna [209–213].

Podejmowane przez innych autorów [214–224] badania nad otrzymaniem elektrolitów 
dla SOFC przy użyciu metody MOCVD nie przyniosły dotychczas oczekiwanych rezulta-
tów, ponieważ uzyskane warstwy były porowate. Brak spodziewanych wyników mógł być 
spowodowany nieuwzględnieniem przez badaczy możliwości zachodzenia procesu nukleacji 
homogenicznej w procesie wzrostu warstw. Ponadto warstwy elektrolitów nanoszono tylko 
na płaskie podłoża o niewielkich wymiarach. Należy nadmienić, że w przypadku ogniw 
rurowych SOFC warstwy elektrolitu otrzymywane są głównie metodami „mokrej chemii”, 
np. za pomocą metody dip-coating, zaś końcowym etapem ich wytwarzania jest spiekanie 
w temperaturach 1400–1500°C [226]. W literaturze brak jest informacji o podejmowanych 
próbach otrzymania warstw elektrolitu na rurach przy użyciu techniki MOCVD. Zastosowanie 
tej techniki do otrzymywania nieporowatych i nanokrystalicznych elektrolitów na podłożach 
zarówno rurowych, jak i płaskich wydaje się uzasadnione, co potwierdzają wyniki wstępnych 
badań przedstawionych w dalszej części tego rozdziału.

5.2.2. Praktyczny cel badań

Praktycznym celem badań w tym przypadku było uzyskanie nieporowatych i nanokrysta-
licznych elektrolitów dla tlenkowych ogniw paliwowych SOFC przy użyciu metody MOCVD 
i z wykorzystaniem rozwiniętego wyrażenia Grx/Rex

2 do doboru warunków ich syntezy na 
podłożach rurowych oraz płaskich w zakresie temperatur 500–850°C.

Z uwagi na to, że elektrolity na bazie CeO2 nie są odporne na działanie atmosfery reduk-
cyjnej występującej po stronie anody, elektrolity te w postaci pojedynczych warstw nie mogą 
być stosowane w ogniwie paliwowym, konieczne jest uzyskanie elektrolitu kompozytowego. 
Warunkiem jego otrzymania jest opracowanie właściwych parametrów syntezy pojedynczych 
elektrolitów zarówno YSZ, jak i na bazie CeO2. Wstępnie za cel badań postawiono uzyskanie 
nieporowatych i nanokrystalicznych pojedynczych warstwowych elektrolitów o kontrolowa-
nym składzie chemicznym, tj. warstw YSZ, SDC, YDC oraz GDC na rurowych i płaskich 
podłożach ze szkła kwarcowego przy użyciu metody MOCVD w powyższym zakresie 
temperatur. Z tego względu w niniejszym rozdziale monografii przedstawiono tylko wyniki 
badań nad syntezą warstw YSZ, SDC oraz GDC na szkle kwarcowym za pomocą tej techniki 
z użyciem Zr(tmhd)4, Y(tmhd)3, Ce(mhd)4, Sm(tmhd)3 oraz Gd(tmhd)3 jako podstawowych 
reagentów. Badania nad uzyskaniem warstw kompozytowych będą kontynuowane.
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5.2.3. Otrzymywanie  
warstwowych elektrolitów YSZ, SDC oraz GDC  
na szkle kwarcowym metodą MOCVD

Dwuskładnikowe warstwy YSZ, SDC oraz GDC syntezowano na podłożach rurowych 
oraz płaskich za pomocą techniki MOCVD w zakresie temperatur 500–800°C. Warunki 
syntezy warstw ustalano na podstawie rozwiniętego wyrażenia Grx/Rex

2. Oczekiwano, że 
podjęte badania pozwolą otrzymać nieporowate amorficzne lub nanokrystaliczne warstwy 
o kontrolowanym składzie chemicznym. 

5.2.3.1. Synteza warstw ZrO2-Y2O3 metodą MOCVD

Metodyka prowadzenia badań

Badania nad syntezą nieporowatych warstw tlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem 
itru metodą MOCVD poprzedzone były opracowaniem warunków syntezy oddzielnie dla 
ZrO2 z Zr(acac)4 [227, 228] oraz Y2O3 z Y(tmhd)3 [171, 229]. Na podstawie uzyskanych 
wyników podjęto badania nad otrzymywaniem dwuskładnikowych warstw ZrO2-Y2O3 
z wymienionych powyżej reagentów w zakresie temperatur 500–800°C [230, 231]. Przepro-
wadzone badania wykazały, że warstwy ZrO2-Y2O3 syntezowane z Zr(acac)4 oraz Y(tmhd)3 
były nieporowate, gładkie i mało zróżnicowane w grubości, a także zawierały wszystkie 
składniki. Otrzymane warstwy nie obniżały w sposób istotny przeświecalności podłoży ze 
szkła kwarcowego. Ponadto warstwy syntezowane już w temperaturze 600°C były rentge-
nograficznie krystaliczne.

Mimo pozytywnych wyników badań nad syntezą warstw ZrO2-Y2O3 z użyciem Zr(acac)4  
oraz Y(tmhd)3 (Aldrich) podjęto dodatkowe badania nad otrzymywaniem tych warstw, 
w których Zr(acac)4 zastąpiono bardziej reaktywnym Zr(tmhd)4 (Alfa Aesar Gmbh&CoKG) 
[A18]. Sądzono bowiem, że zastosowanie tego reagenta uprości procesy jego parowania i do-
zowania do mieszaniny reakcyjnej oraz jej transport do reaktora, a także zwiększy szybkość 
wzrostu tych warstw. Badania nad syntezą warstw ZrO2-Y2O3 z tych reagentów prowadzono 
w temperaturach 520–820°C przy ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego oraz przy ciśnie-
niu obniżonym, przy czym warunki syntezy warstw ustalano tak, by wartość Grx/Rex

2 była 
poniżej 0,01 (tab. 10).

Tabela 10
Sumaryczne parametry syntezy warstw ZrO2-Y2O3 metodą MOCVD

Parametr Warunki syntezy

Ciśnienie statyczne [Pa]
atmosferyczne 1 ∙ 105

obniżone 6 ∙ 103–10 ∙ 103

Temperatura parowania [°C]
Zr(tmhd)4 220–280

Y(tmhd)3 150–220
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Parametr Warunki syntezy

Wielkość przepływu [mol/h]
Ar 0,004–0,5

powietrze 0,6–2,2

Temperatura podłoża [°C] 520–820

Wartość wyrażenia Grx/Rex
2 < 0,01

Udział molowy Y(tmhd)3 w reagentach wynosił 14%. Udział ten nie uwzględnia obec-
ności gazów nośnych. Ich obecność zmniejsza ten udział, ale stosunek molowy reagentów 
się nie zmienia. Zmiana ta może wystąpić w wyniku segregacji reagentów różniących się 
współczynnikami dyfuzji DiM i termodyfuzji αi w trakcie ich transportu z fazy gazowej 
do podłoża. Te różnice wynikają z różnych mas i wymiarów geometrycznych cząsteczek 
tych reagentów. Obecność gazów nośnych modyfikuje wielkości współczynników DiM i αi. 
Wynika to ze wzoru (12) oraz z pracy [27], w której przedstawiono metodę obliczania wiel-
kości współczynnika αi dla mieszanin wieloskładnikowych. Metoda ta jest rozwinięciem 
metody Grewa i Ibbsa [232], która umożliwia obliczenie tego współczynnika dla mieszanin 
dwuskładnikowych.

Argon i powietrze stanowiły gaz nośny. Dodatkowo zawarty w powietrzu tlen pozwalał 
na eliminację węgla będącego produktem pirolizy metaloorganicznych reagentów. Warunki 
syntezy ustalono tak, by wartość rozwiniętego wyrażenia Grx/Rex

2 była poniżej 0,01 (wzór (8)). 
Schemat aparatury do syntezy warstw przedstawiono na rysunku 11. Podłoża stanowiły we-
wnętrzne powierzchnie rurek ze szkła kwarcowego (Фzewn = 14 mm, Фwewn = 13 mm, L = 25 mm), 
a także na płaskie płytki ze szkła kwarcowego (10 mm × 10 mm).

Wyniki badań nad syntezą warstw ZrO2-Y2O3 przy użyciu metody MOCVD  
w warunkach ciśnienia zbliżonego do atmosferycznego oraz obniżonego  
i ich omówienie

Warstwy ZrO2-Y2O3 syntezowane przy ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego

Warstwy ZrO2-Y2O3 syntezowane w temperaturze 520°C przy ciśnieniu zbliżonym do 
atmosferycznego były nieporowate, gładkie i mało zróżnicowane w grubości. Na rysunku 46a 
przedstawiono mikrostrukturę powierzchni warstwy syntezowanej w powyższych warunkach, 
natomiast na rysunku 46b analizę rentgenowską powierzchni tej warstwy. Widoczne są na 
niej drobne krystality (średnica największych krystalitów wynosi około 240 nm, a najmniej-
szych około 30 nm). Większe krystality mogą być agregatami składającymi się z mniejszych 
krystalitów. Wydaje się, że te większe krystality powstawały na nierównościach powierzchni 
szkła kwarcowego będących np. niecałkowicie stopionymi ziarnami piasku. Mimo widocznych 
krystalitów na powierzchni warstw analiza rentgenowska wykazała, że jest ona amorficzna 
(rys. 46b). Prawdopodobnie wynika to ze zbyt małego udziału objętościowego fazy krysta-
licznej w warstwie. 

Tabela 10 cd.
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 a)

  b)

Rys. 46. Obraz SEM powierzchni warstwy ZrO2-Y2O3 syntezowanej w temperaturze 520°C  
przy ciśnieniu około 1 ∙ 105 Pa (czas syntezy: 30 min) (a) oraz rentgenogram z jej powierzchni (b). 

Na podstawie [A18]

Z rysunku 47 można wnioskować, że gdy temperatura syntezy warstwy wynosiła 660°C, 
to warstwa była już krystaliczna, co potwierdza otrzymany dyfraktogram. Na rysunku 48 
przedstawiono przełam warstwy i podłoża z próbki przedstawionej na rysunku 46. Z tego 
rysunku wynika, że warstwa jest mało zróżnicowana w grubości i zawiera w swym składzie 
zarówno Zr, jak i Y. Jednak obliczenia udziału molowego Y2O3 w warstwie, wykonane 
z wykorzystaniem wyników średniej punktowej ilościowej analizy EDS z tej warstwy [A18], 
wykazały, że wynosił on w warstwie około 18%. Z tego wynika, że udział molowy Y(tmhd)3 
na podłożu wynosił 36% i był większy o 22% od udziału molowego tego reagenta, gdy był 
on wprowadzany do mieszaniny reakcyjnej.
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Rys. 47. Dyfraktogram warstwy syntezowanej w temperaturze 660°C  
przy ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego [A18]

Tak znaczny wzrost tego udziału na podłożu mógł być spowodowany segregacją reagen-
tów w trakcie ich dyfuzji z fazy gazowej do podłoża i na podłożu. Segregacja reagentów była 
wynikiem konkurencji reagentów w adsorbowaniu się na podłożu (warstwie). Do takiej segre-
gacji dochodzi wtedy, gdy proces jest kontrolowany szybkością reakcji na podłożu, tj. kiedy  
pi(s) jest większe od zera (w procesie kontrolowanym dyfuzją masy pi(s) jest bliskie zeru). Udział 
molowy reagenta, który wykazuje dużą szybkość adsorpcji na powierzchni, będzie większy niż 
udział reagenta wykazującego małą szybkość adsorpcji [17]. Z tego powodu może być również 
większy udział molowy powstałego tlenku z tego reagenta. Segregacja reagentów na etapie 
transportu ich z fazy gazowej do podłoża może wynikać z bardzo różnych wielkości współ-
czynników dyfuzji i termodyfuzji reagentów. Różnice w tych wielkościach mogą być z kolei 
spowodowane znacznym zróżnicowaniem mas i wymiarów ich cząsteczek. Mogą być one 
wyrównane, gdy obecne gazy mają małe masy i małe wymiary geometryczne tych cząstek. 

 

Rys. 48. Obraz SEM przełamu warstwy ZrO2-Y2O3 przedstawionej na rysunku 46a  
wraz z liniową analizą EDS. Zaadaptowano z pracy [A18]
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Należy nadmienić, że temperaturę krytyczną T * może także znacznie obniżać zwiększenie 
ilości gazów nośnych. W przypadku reagentów Zr(tmhd)4 i Y(tmhd)3 masa cząsteczki Zr(tmhd)4 
jest większa od masy cząsteczki Y(tmhd)3 o 23%, zaś największy wymiar tej cząsteczki jest 
większy o 13%.

Z pracy [5] wynika, że gdy udział molowy gazów nośnych jest mały, wówczas współczyn-
nik αi reagenta o mniejszej masie będzie miał znak „−”, a o większej masie znak „+”. Znak „−” 
oznacza zmniejszenie sumarycznego strumienia Ji dostarczanego przez dyfuzję do podłoża 
(wzory (17), (19), (20)). Znak „+” oznacza zwiększenie tego strumienia. Jeżeli udział gazu noś-
nego o znacznie mniejszej masie cząsteczek niż masa cząsteczki danego reagenta jest duży, to 
współczynnik αi zarówno w przypadku cząsteczek reagentów o mniejszej, jak i o większej masie 
może mieć znak „+”. Zatem w obu przypadkach termodyfuzja będzie intensyfikować wypadkowy 
strumień reagentów dostarczany do podłoża. Jeżeli te współczynniki reagentów w mieszaninie 
reakcyjnej będą miały znak dodatni, ale będą znacznie różniły się wartościami, to w trakcie 
dyfuzji reagentów do podłoża może nastąpić segregacja reagentów. W przypadku gdy αi jednego 
z reagentów będzie mieć znak „−”, wówczas segregacja będzie intensyfikować się i dostarczany 
do podłoża strumień tego reagenta będzie mniejszy. Gdy udział molowy gazów nośnych będzie 
się zwiększał, to różnice w wielkościach tego współczynnika będą zmierzać do 0. Wtedy nie 
powinno dochodzić do segregacji reagentów w trakcie ich dyfuzji z fazy gazowej do podłoża.

Zatem można stwierdzić, że (w przypadku próbki przedstawionej na rysunku 46) w trakcie 
transportu mogło dojść zarówno do konkurencji, jak i adsorpcji reagentów. Oznaczałaby to, że 
proces syntezy mógł być kontrolowany szybkością reakcji powierzchniowej.

Należy też dodać, że skład chemiczny warstwy w różnych jej miejscach może być róż-
ny z uwagi na możliwość segregacji pierwiastków w trakcie syntezy warstw krystalicznych 
polegającej na dyfuzji powierzchniowej jonów składnika domieszki z obszarów bardziej 
skrystalizowanych (ziarn) do mniej skrystalizowanych (granic międzyziarnowych). Proces ten 
w literaturze jest znany, lecz słabo rozpoznany [233]. Może on mieć wpływ na własności warstw.

Na rysunku 49 przedstawiono powierzchnię warstwy syntezowanej w temperaturze 
760°C i ciśnieniu około 1 ∙ 105 Pa.

Rys. 49. Obraz SEM powierzchni warstwy syntezowanej w temperaturze 760°C  
przy ciśnieniu 1 ∙ 105 Pa. Czas syntezy: 30 min. Na podstawie [A18]
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Na powierzchni warstwy przedstawionej na rysunku 49 widoczne są drobne krystality, 
które są liczniejsze niż na powierzchni warstwy otrzymanej w temperaturze 520°C (rys. 46a). 
Natomiast wielkość największych krystalitów jest w obydwu przypadkach zbliżona i wynosi 
około 240 nm. Na podstawie dyfraktogramu zamieszczonego na rysunku 47 dla warstwy 
otrzymanej w temperaturze 660°C można stwierdzić, że warstwa syntezowana w temperaturze 
760°C również jest krystaliczna. Obliczenia udziału molowego Y2O3 w warstwie ZrO2-Y2O3 
[A18] wskazują, że proces syntezy w tym przypadku był również kontrolowany szybkością 
reakcji powierzchniowej (udział molowy Y2O3 w warstwie wynosi 16%, co oznacza, że udział 
molowy Y(tmhd)3 w gazach dostarczonych do podłoża wynosił około 32%). Zatem wydaje 
się, że w całym zakresie temperatur syntezy warstw proces ten kontrolowany był szybkością 
reakcji powierzchniowej.

Gdy warstwy syntezowano bez udziału powietrza przy ciśnieniu zbliżonym do atmosfe-
rycznego, wówczas zawierały one węgiel powodujący ich ciemne zabarwienie, podobnie jak 
w przypadku warstw Si3N4-C (rozdz. 3) oraz Al2O3-C (rozdz. 4). Z rysunku 50a i b wynika, 
że na powierzchni warstw ZrO2-Y2O3 otrzymanych bez udziału powietrza zarówno w tempe-
raturze 570°C, jak i 660°C jest znacznie mniej krystalitów i mają one mniejsze rozmiary niż 
krystality na powierzchni warstw syntezowanych z udziałem powietrza (rys. 46a, rys. 49). 
W przypadku warstwy syntezowanej w 660°C bez udziału powietrza (rys. 50b) proces jej 
krystalizacji był bardziej zaawansowany niż warstwy osadzanej w 570°C (rys. 50a). Wielkość 
największego krystalitu na powierzchni warstwy syntezowanej w 570°C wynosiła około 
70 nm, zaś w 660°C około 220 nm. Te większe ziarna (rys. 50b) mogły powstać na nierów-
nościach podłoża. W przypadku warstwy przedstawionej na rysunku 50a takich nierówności 
na podłożu mogło nie być z uwagi na bardziej prawidłowe prowadzenie procesu produkcji 
tego szkła (tak, aby piasek był całkowicie stopiony) i dlatego nie obserwowano obecności 
większych agregatów.

a)  b)
 

Rys. 50. Obraz SEM powierzchni warstwy ZrO2-Y2O3 syntezowanej bez udziału powietrza 
przy ciśnieniu 1 ∙ 105 Pa. Czas syntezy: 30 min. Temperatura syntezy: a) 570°C; b) 660°C [A18]
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Węgiel znajdujący się w warstwie może mieć wpływ na proces dyfuzji powierzchniowej 
produktów reakcji tworzących warstwę, ponieważ zmniejsza się liczba miejsc dostępnych do ich 
dyfuzji na jej powierzchni. Zatem obecność węgla w warstwie może oddziaływać na szybkość 
wzrostu warstwy oraz na wzrost wielkości ziarn. Z tego wynika, że prawdopodobnie zawarty 
w warstwach ZrO2-Y2O3 w postaci klasterów węgiel blokuje proces dyfuzji powierzchniowej 
tych składników, a w konsekwencji blokuje również proces krystalizacji warstw.

Warstwy ZrO2-Y2O3 syntezowane przy obniżonym ciśnieniu
Warstwy ZrO2-Y2O3 syntezowane przy obniżonym ciśnieniu, w zależności od tempera-

tury syntezy, również były nieporowate, amorficzne lub nanokrystaliczne. Były także gładkie 
i mało zróżnicowane w grubości. Rysunek 51 przedstawia powierzchnię i przełam warstwy 
syntezowanej w temperaturze 520°C przy ciśnieniu około 6 ∙ 103 Pa wraz z liniową anali-
zą EDS. Wynika z niej, że warstwa zawiera zarówno Zr, jak i Y. Widoczne na jej powierzchni 
są też nieliczne drobne krystality.

 

Rys. 51. Obraz SEM powierzchni i przełamu warstwy osadzanej w temperaturze 520°C  
przy ciśnieniu około 6 ∙ 103 Pa wraz z liniową analizą EDS. Udział molowy Y(tmhd)3: około 14%. 

Czas syntezy: 30 min

Jeśli wartości współczynników dyfuzji powierzchniowej pojedynczych atomów oraz kla-
sterów rosną (wzory (15), (16)), to wraz ze wzrostem temperatury syntezy następuje bardziej 
zaawansowana krystalizacja warstwy. Z tego względu widoczne są coraz liczniejsze i większe 
krystality. Powierzchnię warstwy syntezowanej w temperaturze 600°C i przy ciśnieniu obni-
żonym do około 1 ∙ 104 Pa (pozostałe warunki syntezy bez zmian) przedstawiono na rysunku 
52a i b w różnych powiększeniach. W celu lepszego uwidocznienia elementów mikrostruktury 
powierzchni warstwy wykorzystano program DxO Optics Pro 9 (rys. 52c). Na powierzchni 
warstwy widoczne są drobne krystality. Wielkość największego krystalitu wynosi 420 nm. 
Z rysunku 52c wynika, że wybrane duże ziarno składa się z mniejszych ziarn i stanowi ich 
agregat. Wydaje się, że szczególnie uprzywilejowane do wzrostu dużych ziarn (agregatów) 
mogą być nierówności powierzchni powstałe np. w wyniku niecałkowitego stopienia ziarn 
piasku przy jego produkcji. Wyniki punktowej analizy EDS z jej powierzchni [A18] wskazują, 
że udział molowy Y2O3 w warstwie był znaczny (wynosił 45% [A18]), co świadczy o tym, 
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że proces wzrostu warstwy mógł być kontrolowany szybkością reakcji powierzchniowej, 
a uprzywilejowanym reagentem w adsorpcji na podłożu (w warstwie) był Y(tmhd)3. 

 a)

 b)   c)

Rys. 52. Obraz SEM powierzchni warstwy ZrO2-Y2O3 w powiększeniu: 10 000× (a), 30 000× (b) 
oraz 45 000× po obróbce przy użyciu programu DxO Optics Pro 9 (c). Temperatura syntezy: 600°C. 

Ciśnienie: około 1 ∙ 104 Pa. Czas syntezy: 30 min [A18]

Natomiast gdy warstwy były syntezowane w wyższej temperaturze, tj. 720°C, i przy ciśnie-
niu zbliżonym do ciśnienia stosowanego przy syntezie warstwy w temperaturze 600°C (rys. 53), 
wówczas uzyskany udział molowy Y2O3 w warstwie ZrO2-Y2O3 wynosił 9,8% [A18], co oznacza, 
że udział Y(tmhd)3 w reagentach dostarczanych do podłoża wynosił około 20% molowych (udział 
molowy tego reagenta w mieszaninie reakcyjnej dostarczanej do reaktora wynosił 14%). Zatem 
większe stężenie Y(tmhd)3 w mieszaninie dostarczanej do podłoża i ewentualnie na podłożu 
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może wynikać z występującej konkurencji reagentów w ich dyfuzji przez warstwę dyfuzyjną 
do podłoża, a także ewentualnej konkurencji w adsorbowaniu się na podłożu Y(tmhd)3 oraz 
Zr(tmhd)4. Wydaje się, że odpowiednie zwiększenie udziału molowego gazu nośnego w mie-
szaninie reakcyjnej pozwoli uzyskać oczekiwany udział molowy Y2O3 w warstwie. 

Proces syntezy warstwy mógł być kontrolowany dyfuzją reagentów do podłoża i dlatego 
można było określić związek między składem chemicznym reagentów dostarczonych przez 
dyfuzję z fazy gazowej do podłoża a składem chemicznym warstwy.

Gdy warstwy były syntezowane w temperaturze 820°C (rys. 54), udział molowy Y2O3 w war-
stwie ZrO2-Y2O3 wynosił 10% [A18], zatem był podobny do udziału molowego Y2O3 w przy- 
padku warstwy przedstawionej na rysunku 53.

Jak wspomniano, przy takich samych udziałach molowych reagentów dostarczanych do 
podłoża i reaktora udziały molowe Y2O3 w warstwach syntezowanych w temperaturze 720°C 
oraz 820°C (rys. 53 i 54) powinny być zbliżone i wynosić około 7%. Jednak w obydwu 
przypadkach strumień Y(tmhd)3 dostarczany do podłoża musiał być większy o około 30% 
w stosunku do jego udziału w gazach dostarczanych do reaktora. Zatem w wyniku segregacji 
reagentów wynikającej z ich różnych współczynników dyfuzji DiM i αi nastąpił wzrost udziału 
molowego Y(tmhd)3 w reagentach dostarczanych do podłoża do około 30%. Dlatego możliwe 
było uzyskanie warstw, w których udział molowy Y2O3 wynosił około 10%. To potwierdza, że 
w przypadku warstw syntezowanych w temperaturze 720°C oraz 820°C (rys. 53 i 54) może 
istnieć związek między składem syntezowanej warstwy a składem reagentów dostarczonych 
do podłoża w wyniku dyfuzji stężeniowej i termodyfuzji, a niewielkie różnice w wielkości 
udziałów molowych w warstwach mogą wynikać ze zbyt małej ilości gazów nośnych.

a)  b)

  
Rys. 53. Obraz SEM powierzchni warstwy ZrO2-Y2O3 w powiększeniu: 10 000× (a) oraz 50 000× (b) 

po obróbce przy użyciu programu DxO Optics Pro 9 (c). Temperatura syntezy: 720°C.  
Ciśnienie: 1 ∙ 104 Pa. Czas syntezy: 30 min [A18]

c)
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Z rysunku 53 wynika, że warstwa zawiera ziarna zarówno mniejsze, jak i większe po-
wstające w wyniku agregacji tych mniejszych. Uwagę zwracają powstałe spękania warstwy 
podczas wykonywania przełamu warstwy i podłoża. Z rysunku 53b i c wynika, że pęknięcie 
biegnie przez ziarna, co świadczy o mniejszej wytrzymałości mechanicznej tych ziarn niż 
matrycy. Natomiast w przypadku warstwy syntezowanej w temperaturze 820°C (rys. 54) 
spękania te omijają ziarna (rys. 54b–e). Zatem wytrzymałość mechaniczna takich ziarn jest 
większa niż matrycy. Wydaje się, że w tym przypadku uzyskano efekt dyspersyjnego wzmoc-
nienia warstwy (matrycy) cząstkami o większej wytrzymałości.

Rys. 54. Obraz SEM powierzchni warstwy ZrO2-Y2O3 w powiększeniu: 10 000× (a), 45 000× (b) i (c)
oraz po obróbce przy użyciu programu DxO Optics Pro 9 (d) i (e). Temperatura syntezy: 820°C.  

Ciśnienie: 1 ∙ 104 Pa. Czas syntezy: 30 min [A18]

Należy zauważyć, że wyższa temperatura procesu syntezy powinna sprzyjać lepszemu 
związaniu się drobnych ziarn w większe agregaty. Eliminacja nanoporów jest możliwa w wy-
niku spiekania się nanocząstek dostarczanych do tego ziarna (agregatu) z najbliższego jego 
otoczenia przez dyfuzję powierzchniową. Ciemniejsze zabarwienie powierzchni wokół tych 
ziarn (agregatów) na rysunku 53c oraz 54d, e potwierdza, że ich rozrost następował przez 
dyfuzję do nich ziarn mniejszych z najbliższego ich otoczenia. Różne zabarwienie małych 
ziarn może być spowodowane ich różną orientacją krystalograficzną.

a)

d) e)

b)

c)
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Wyniki badań transmisji szkła bez warstwy oraz pokrywanego warstwami ZrO2-Y2O3 
w różnych temperaturach przy ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego wykonane przy 
użyciu spektrofotometru UV-Vis przedstawiono na rysunku 55. Wyniki pomiarów dla szkła 
z warstwami ZrO2-Y2O3 otrzymanymi przy ciśnieniu obniżonym zamieszczono na rysunku 56. 
Z rysunku 55 wynika, że przeświecalność (UV) jest szczególnie obniżona w przypadku 
warstw syntezowanych w wyższych temperaturach, które są grubsze, a ich krystalizacja jest 
bardziej zaawansowana. Wyniki te zdają się także potwierdzać, że warstwy nie zawierają 
węgla. Wyjątkiem są próbki 5 i 6, które syntezowano bez udziału powietrza i dlatego mogą 
zawierać w swoim składzie węgiel, przez co obniżona jest ich transmisja.

Rys. 55. Transmisja szkła kwarcowego bez warstwy i z warstwami ZrO2-Y2O3 syntezowanymi w różnych 
temperaturach przy ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego w obecności powietrza oraz bez jego 
udziału przez 30 min. 1  – T = 520°C (p = 1 ∙ 105 Pa);  2  – T = 640°C (p = 1 ∙ 105 Pa); 3  – T = 760°C  
(p = 1 ∙ 105 Pa); 4  – T = 760°C (p = 0,9 ∙ 105 Pa), 5  – T = 570°C (p = 1 ∙ 105 Pa), obecność węgla;  

6  – T = 660°C (p = 1 ∙ 105 Pa), obecność węgla [A18]

Z rysunku 56 wynika, że transmisja warstw otrzymanych przy obniżonym ciśnieniu 
w obecności powietrza w zakresie długości fal do 450 nm (UV) jest zmniejszona. Może to 
być spowodowane większym udziałem Y2O3 w warstwie syntezowanej w niższych tempera-
turach. Grubsze warstwy z mniejszym udziałem molowym Y2O3 otrzymywane w wyższych 
temperaturach wykazują wyższą przeświecalność mimo większego udziału fazy krystalicznej, 
w przypadku której na granicach międzyziarnowych powinno następować rozpraszanie się 
światła. Przy długości fali o wartości powyżej 450 nm (Vis) warstwy o małym udziale fazy 
krystalicznej syntezowane w niższych temperaturach są bardziej przezroczyste. Z rysunku 56 
wynika ponadto, że znacznie grubsze warstwy otrzymane na płaskim podłożu (próbki Fa 

i Fb) w niskiej temperaturze wykazywały wyższą przeświecalność niż cieńsze warstwy na 
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wewnętrznych powierzchniach rurek. Prawdopodobnie zakrzywienie powierzchni podłoża 
i warstwy mogło powodować częściowe odbicie światła i dlatego przeświecalność tych próbek 
była mniejsza niż próbek płaskich.

Rys. 56. Transmisja szkła kwarcowego bez warstwy oraz z warstwami ZrO2-Y2O3 syntezowanymi 
w różnych temperaturach przy obniżonym ciśnieniu w obecności powietrza przez 30 min.  
F1  – T = 520°C (p = 6 ∙ 103 Pa); F2  – T = 600°C (p = 1 ∙ 104 Pa); F3  – T = 720°C (p = 1 ∙ 104 Pa);  
F4  – T = 820°C (p = 1 ∙ 104 Pa); Fa (płaskie podłoże)  – T = 520°C (p = 1 ∙ 105 Pa, t = 60 min);  

Fb (płaskie podłoże)  – T = 660°C (p = 1 ∙ 105 Pa, t = 60 min) [A18]

5.2.3.2. Synteza warstw CeO2-Sm2O3 metodą MOCVD

Metodyka prowadzenia badań
Badania nad syntezą nieporowatych warstw CeO2 oraz Sm2O3 na wewnętrznych po-

wierzchniach rurek ze szkła kwarcowego oraz na płaskich płytkach ze szkła kwarcowego pro-
wadzono z wykorzystaniem metody MOCVD. Opracowanie warunków syntezy warstw CeO2 
oraz Sm2O3 pozwoliło, podobnie jak w przypadku warstw ZrO2-Y2O3 (podrozdz. 5.2.3.1), na 
ustalenie warunków syntezy w wyniku zastosowania tej metody także dla dwuskładnikowych 
warstw CeO2-Sm2O3. Podjęto badania nad otrzymywaniem warstw CeO2, stosując począt-
kowo jako podstawowy reagent tańszy i łatwiej dostępny Ce(acac)4 [174, 234–238]. Dodat-
kowo podjęto badania nad wykorzystaniem do tego celu Ce(tmhd)4 (ABCR Gmbh&CoKG) 
[237, 238]. Przeprowadzone badania wykazały, że w przypadku stosowania obydwu reagentów 
można uzyskać gęste, gładkie i o dobrej adhezji do podłoża warstwy. Warstwy CeO2 były 
otrzymywane w atmosferze argonu i powietrza, natomiast warstwy CeO2-x w atmosferze 
argonu (bez udziału powietrza). Obecność węgla w warstwach sprzyjała redukcji CeO2 do 
CeO2-x. Porównanie uzyskanych wyników badań z użyciem powyższych reagentów wskazuje 
jednak, że użycie Ce(tmhd)4 pozwala uzyskać warstwy drobnokrystaliczne, podczas gdy 
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przy stosowaniu tej samej ilości Ce(acac)4 i przy tej samej temperaturze procesu otrzymuje 
się krystality dużo większe. Należy również nadmienić, że w tej samej temperaturze łatwiej 
zachodziło parowanie Ce(tmhd)4 niż parowanie Ce(acac)4, co jest korzystniejsze, ponieważ 
proces parowania może przebiegać w niższej temperaturze i łatwej można zapewnić stałą 
temperaturę instalacji na etapie transportu par z parowalnika do reaktora. Z tego powodu 
można również uzyskać większą szybkość wzrostu warstwy.

Dalsze badania nad otrzymywaniem warstw CeO2-Sm2O3 prowadzono z użyciem 
Ce(tmhd)4 oraz Sm(tmhd)3 (Sigma Aldrich) stanowiącego źródło samaru w warstwie (wyniki 
badań nad syntezą warstw Sm2O3 z Sm(tmhd)3 przy użyciu powyżej techniki są zamieszczone 
w pracach [239, 240]). Warstwy syntezowano na wewnętrznych powierzchniach rurek ze szkła 
kwarcowego (Ф = 15 mm, L = 25 mm). Dodatkowo warstwy osadzano na płaskich płytkach 
(10 mm × 10 mm) ze szkła kwarcowego.

Tabela 11
Sumaryczne warunki syntezy warstw CeO2-Sm2O3 metodą MOCVD

Parametr Warunki syntezy

Ciśnienie statyczne [Pa] 0–600

Wielkość przepływu [mol/h]
Ar 0,09 

powietrze 0,4–8,0

Temperatura parowania [°C]
Ce(tmhd)4 160–250

Sm(tmhd)3 180–240

Temperatura podłoża [°C] 600–800

Czas syntezy [min] 30

Wartość wyrażenia Grx/Rex
2 < 0,01

Udział molowy Sm(tmhd)3 w gazowej mieszaninie z Ce(tmhd)4 wynosił: 10%, 20% 
i 30%. Przy określaniu tego udziału nie uwzględniano obecności gazów nośnych. Istotne 
było zapewnienie stałego udziału molowego reagentów w mieszaninie gazowej, ponieważ 
wówczas można oczekiwać, że skład chemiczny warstwy w jej przekroju poprzecznym bę-
dzie stały. Dlatego też ważne było przygotowanie odpowiednich porcji wagowych reagentów 
oraz ustalenie optymalnych temperatur ich parowania. Sumaryczne warunki syntezy warstw 
CeO2-Sm2O3 przedstawiono w tabeli 11. Podobnie jak poprzednio parametry procesu syntezy 
warstw ustalano tak, by wartość wyrażenia Grx/Rex

2 była niska, tj. poniżej 0,01.

Analiza wpływu warunków procesu MOCVD na mikrostrukturę, strukturę  
oraz skład chemiczny warstw CeO2-Sm2O3

Warstwy tlenku ceru domieszkowane tlenkiem samaru otrzymane na szkle kwarcowym w za-
kresie temperatur 600–800°C, przy wartości rozwiniętego wyrażenia Grx/Rex

2 niższej niż 0,01, 
były nieporowate, gładkie i dobrze przyczepne do podłoża. Były przezroczyste (bez zmętnień), 
co wskazywało, że w trakcie ich wzrostu nie występował proces nukleacji homogenicznej.
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Na rysunku 57 są zamieszczone przykładowe obrazy SEM z powierzchni warstw otrzy-
manych w temperaturach 600°C (rys. 57a) oraz 800°C (rys. 57c) przy 10-procentowym udziale 
molowym Sm(tmhd)3 w gazowej mieszaninie reakcyjnej oraz średnia punktowa analiza EDS 
z ich powierzchni (rys. 57b i d). Z rysunku 57b i d wynika, że w warstwie obecny jest zarówno 
cer, jak i samar. Wykonane obliczenia na podstawie wyników średniej analizy punktowej EDS 
z powierzchni obydwu warstw [A19] wskazują, że udział molowy Sm2O3 w warstwie syntezo-
wanej w temperaturze 600°C wynosi 8%. Natomiast w warstwie syntezowanej w temperaturze 
800°C i przy 10-procentowym udziale molowym Sm(tmhd)3 w mieszaninie reakcyjnej wpro-
wadzanej do reaktora udział ten wynosi 6%. Zatem w wyższej temperaturze syntezy udział 
molowy Sm2O3 jest mniejszy niż w przypadku warstwy syntezowanej w niższej temperaturze 
i zbliżony do teoretycznego, który wynosi 5%. Powyższe wyniki wskazują, że proces syntezy 
warstwy był prawdopodobnie kontrolowany szybkością reakcji powierzchniowej w niższej 
temperaturze syntezy, a w wyższej mógł być kontrolowany dyfuzją masy do podłoża.

a)  b)

 

c)  d)
 

Rys. 57. Obraz SEM powierzchni warstwy CeO2-Sm2O3 osadzanej w temperaturze 600°C  
(powiększenie: 40 000×) (a) ze średnią analizą punktową EDS (b) oraz osadzanej w 800°C (c) z analizą  
punktową EDS (d). Udział molowy Sm(tmhd)3 w gazowej mieszaninie wynosił 10%. Na podstawie [A20]



113

Rysunek 58 ilustruje powierzchnię obydwu warstw w większym powiększeniu. Wyni-
ka z niego, że krystalizacja warstwy otrzymanej w 800°C (rys. 58b) jest znacznie bardziej 
zaawansowana niż w przypadku warstwy otrzymanej w temperaturze 600°C (rys. 58a). 
Wielkość widocznych krystalitów jest rzędu nanometrów. Największe ziarno (agregat) ma 
wielkość około 100 nm.

a)  b)
 

Rys. 58. Obraz SEM powierzchni warstwy CeO2-Sm2O3 syntezowanej w temperaturze 600°C (a) 
oraz w 800°C (b). Udział molowy Sm(tmhd)3 w gazowej mieszaninie wynosił 10%.  

Powiększenie: 100 000×. Na podstawie [A19]

a)  b)
 

Rys. 59. Obraz SEM powierzchni warstwy CeO2-Sm2O3 syntezowanej w temperaturze 600°C (a) 
oraz 800°C (b). Udział molowy Sm(tmhd)3 w mieszaninie reakcyjnej: 20%.  

Powiększenie: 40 000× [A20]
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Obrazy SEM mikrostruktury powierzchni warstw syntezowanych w temperaturach 
600°C i 800°C przy 20-procentowym udziale molowym Sm(tmhd)3 w gazach wprowadzo-
nych do reaktora są przedstawione na rysunku 59a i b. Warstwy te również są nieporowate 
i gładkie. Analiza rentgenowska (XRD) wykonana dla warstw syntezowanych w temperaturze 
600°C przy tym udziale molowym Sm(tmhd)3 (rys. 60) wykazała, że otrzymane warstwy 
CeO2-Sm2O3 są krystaliczne i stanowią roztwór stały Sm2O3 w CeO2. Z rysunku 59a i b 
wynika również, że ze wzrostem temperatury syntezy warstw ich krystalizacja jest bardziej 
zaawansowana.

Rys. 60. Dyfraktogram warstwy CeO2-Sm2O3 syntezowanej w temperaturze 600°C  
przy udziale molowym Sm(tmhd)3 wynoszącym 20%. Na podstawie [A19]

Na rysunku 61 przedstawiono powierzchnię oraz przełam warstwy CeO2-Sm2O3 synte-
zowanej w temperaturze 600°C przy 30-procentowym udziale molowym Sm(tmhd)3 w ga-
zowej mieszaninie reakcyjnej wprowadzanej do reaktora. Warstwa jest nieporowata, gładka 
i mało zróżnicowana w grubości. Zawiera cer oraz samar. Obrazy SEM powierzchni warstwy 
otrzymanej w temperaturze 800°C przy tym samym udziale molowym Sm(tmhd)3 w różnych 
powiększeniach są zamieszczone na rysunku 62a i b.
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Rys. 61. Obraz SEM powierzchni i przełamu warstwy syntezowanej w temperaturze 600°C 
przy 30-procentowym udziale molowym Sm(tmhd)3 wraz z liniową analizą EDS [A20]

a)  b)
 

Rys. 62. Obraz SEM powierzchni warstwy CeO2-Sm2O3 syntezowanej w temperaturze 800°C 
przy 30-procentowym udziale molowym Sm(tmhd)3 w powiększeniu 40 000× (a) oraz 100 000× (b) 

(pola jasne bardziej skrystalizowane, pola ciemniejsze mniej skrystalizowane) [A20]

Również w tym przypadku otrzymana warstwa jest nieporowata i gładka. Wielkość 
największego krystalitu wynosi około 300 nm, co oznacza, że jest on trzykrotnie większy 
niż największy krystalit widoczny na powierzchni warstwy syntezowanej również w tem-
peraturze 800°C, ale przy 20-procentowym udziale molowym Sm(tmhd)3 w mieszaninie 
reakcyjnej. Wyniki średniej punktowej analizy EDS [A19] potwierdzają, że ze wzrostem 
udziału molowego Sm(tmhd)3 w mieszaninie reakcyjnej wzrasta również zawartość samaru 
w warstwie. Udział molowy Sm2O3 w warstwie syntezowanej w temperaturze 800°C przy 
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30-procentowym udziale molowym Sm(tmhd)3 w mieszaninie reakcyjnej dostarczanej do 
reaktora wynosił 12,5%. Teoretycznie powinien wynosić 15%, z czego wynika, że strumień 
tego reagenta dostarczanego do powierzchni o temperaturze 800°C był zmniejszony i jego 
udział wynosił tylko 25% molowych.

Należy tu nadmienić, że masa cząsteczki Ce(tmhd)4 jest mniejsza od masy cząsteczki 
Sm(tmhd)3 o 27%, zaś długość cząsteczki Ce(tmhd)4 jest o około 21% większa niż długość 
cząsteczki Sm(tmhd)3. Udział molowy powietrza i argonu był znaczny. Z tego względu 
wielkości współczynników dyfuzji i termodyfuzji obu składników mogły być zbliżone, 
a współczynniki αi dla obydwu reagentów dodatnie. W tym przypadku proces termodyfu-
zji wspomagał wielkość strumieni obu reagentów dostarczanych do podłoża. Z uwagi na 
to wydaje, że i w tym przypadku proces syntezy warstw CeO2-Sm2O3 był kontrolowany 
dyfuzją masy do podłoża.

Z powyższego wynika, że warstwy otrzymywane w temperaturach powyżej 600°C mogły 
być syntezowane w warunkach procesu kontrolowanego dyfuzją masy do podłoża, z tym że 
w trakcie tej dyfuzji mógł nastąpić proces segregacji reagentów powodujący różnice w ilości 
reagentów dostarczanych do podłoża z fazy gazowej w trakcie ich dyfuzji do podłoża.

5.2.3.3. Synteza warstw CeO2-Gd2O3 metodą MOCVD

Warunki syntezy warstw CeO2-Gd2O3

Nieporowate warstwy tlenku ceru domieszkowanego tlenkiem gadolinu były syntezowane 
metodą MOCVD z użyciem jako podstawowych reagentów Ce(tmhd)4 (ABCR Gmbh&CoKG) 
oraz Gd(tmhd)3 (Alfa Aesar Gmbh&CoKG). Podłoża stanowiły rurki (L = 25 mm, Фwewn = 14 mm)  
oraz płaskie płytki (10 mm × 10 mm) ze szkła kwarcowego. Warunki osadzania warstw usta-
lano na podstawie wcześniej opracowanych warunków oddzielnie dla syntezy warstw CeO2 
oraz Gd2O3 z użyciem odpowiednio Ce(tmhd)4 [237–239] oraz Gd(tmhd)3. Przydatne były 
także wyniki badań nad otrzymywaniem dwuskładnikowych warstw CeO2-Sm2O3 [A19, A20].

Tabela 12
Sumaryczne warunki syntezy warstw CeO2-Gd2O3 metodą MOCVD

Parametr Warunki syntezy

Ciśnienie statyczne [Pa] 0–1060

Wielkość przepływu [mol/h]
Ar 0–0,14 

powietrze 0,02 

Temperatura parowania [°C]
Ce(tmhd)4 160–250

Gd(tmhd)3 150–220

Temperatura podłoża [°C] 500–850

Czas syntezy [min] 10, 20

Wartość wyrażenia Grx/Rex
2 < 0,01
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Sumaryczne warunki syntezy warstw CeO2-Gd2O3 są zamieszczone w tabeli 12. Udział 
molowy Gd(tmhd)3 w mieszaninie reakcyjnej wynosił 18% oraz 24% (bez uwzględnienia 
obecności gazu nośnego). Schemat aparatury do osadzania warstw CeO2-Gd2O3 przedstawia 
rysunek 11.

Wpływ parametrów procesu MOCVD na mikrostrukturę, strukturę  
oraz skład chemiczny warstw CeO2-Gd2O3

Warstwy CeO2-Gd2O3 syntezowane w całym zakresie temperatur były nieporowate i gład-
kie, gdy proces ich syntezy był prowadzony przy niskich wartościach wyrażenia Grx/Rex

2,  

tj. poniżej 0,01. Rysunek 63a przedstawia powierzchnię warstwy syntezowanej w temperaturze 
600°C przez 10 min, zaś rysunek 63b warstwy syntezowanej przez 20 min. Udział molowy 
Gd(tmhd)3 w obydwu przypadkach wynosił 18%.

a)  b)
  

Rys. 63. Obraz SEM powierzchni warstwy CeO2-Gd2O3 syntezowanej w temperaturze 600°C przy 
18-procentowym udziale molowym Gd(tmhd)3 oraz ciśnieniu 600 Pa. Przepływ Ar: 0,14 mol/h. Przepływ 
powietrza: 0,02 mol/h. Czas syntezy: 10 min (a) oraz 20 min (b). Powiększenie 100 000×. Według [A21]

Na powierzchni warstwy syntezowanej w dwukrotnie dłuższym czasie (rys. 63b) jest 
znacznie więcej krystalitów, a ich rozmiar jest znacznie większy, tj. rzędu 15–30 nm, niż 
na powierzchni warstwy syntezowej przez 10 min (rys. 63a). Ziarna te łączą się również 
w agregaty. Wielkość największego agregatu wynosi około 200 nm. W przypadku warstwy, 
której czas syntezy wynosił 10 min, maksymalna wielkość takiego agregatu wynosi około 
80 nm, a wielkość pojedynczych owalnych krystalitów wynosi 8–15 nm (rys. 63a). Wydaje 
się, że powstawanie tych agregatów było związane z występowaniem nierówności podłoża 
ze szkła kwarcowego.

Z rysunku 64 wynika, że zawiera zarówno cer, jak i gadolin. Warstwa ta jest również 
mało zróżnicowana w grubości i dobrze przyczepna do podłoża.
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Rys. 64. Obraz SEM powierzchni i przełamu warstwy CeO2-Gd2O3 syntezowanej w temperaturze 600°C  
wraz z liniową analizą EDS dla wybranych punktów pomiarowych. Udział molowy Gd(tmhd)3: 18%. 
Ciśnienie: 600 Pa. Przepływ Ar: 0,14 mol/h. Przepływ powietrza: 0,02 mol/h. Czas syntezy: 10 min [A21]

Analiza rentgenowska (XRD) przeprowadzona dla warstwy CeO2-Gd2O3 otrzymanej 
w temperaturze 550°C przy 18-procentowym udziale molowym Gd(tmhd)3 i czasie syntezy wy-
noszącym 20 min wykazała, że jest to krystaliczny roztwór stały Gd2O3 w CeO2 (Ce0,8Gd0,2O2-x).  
Dyfraktogram dla tej warstwy jest zamieszczony na rysunku 65.

Rys. 65. Dyfraktogram warstwy CeO2-Gd2O3 syntezowanej w temperaturze 550°C. Udział molowy 
Gd(tmhd)3 w gazowej mieszaninie reakcyjnej: 18%. Ciśnienie: 600 Pa. Przepływ Ar: 0,14 mol/h. 

Przepływ powietrza: 0,02 mol/h. Czas syntezy: 20 min [A21]
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Na rysunku 66 przedstawiono powierzchnię i przełam warstwy syntezowanej w tem-
peraturze 600°C przy 24-procentowym udziale molowym Gd(tmhd)3. Czas syntezy wynosił 
10 min. Wzrost udziału molowego Gd(tmhd)3 w gazowej mieszaninie reakcyjnej do 24% 
przyczynił się do wzrostu udziału molowego Gd2O3 w warstwie CeO2-Gd2O3. Z rysunku 66 
wynika również, że wzrost udziału molowego Gd2O3 wpływa na szybkość wzrostu dużych 
ziarn w warstwie. Ziarna są znacznie większe niż w przypadku warstwy otrzymanej w 600°C 
i czasie 10 min, ale przy 18-procentowym udziale molowym Gd(tmhd)3 (rys. 63a).

Należy nadmienić, że w przypadku syntezy warstw CeO2-Gd2O3 z reagentów Ce(tmhd)4 
i Gd(tmhd)3 masy ich cząsteczek różnią się o 27% na korzyść Gd(tmhd)3, natomiast najwięk-
szy wymiar cząsteczki Ce(tmhd)4 jest większy o 21% od największego wymiaru cząsteczki 
Gd(tmhd)3. Zatem te wartości są podobne do wartości w przypadku mieszaniny reagentów 
Ce(tmhd)4 i Sm(tmhd)3. Można by było oczekiwać, że współczynniki dyfuzji DiM i termody-
fuzji αi będą podobne i podobne będą udziały molowe Gd2O3 w warstwach. Jednak uzyskane 
rezultaty znacznie odbiegają od otrzymanych w przypadku syntezy warstw CeO2-Sm2O3. 
Wydaje się, że może to być wynikiem znacznie większego (nawet o jeden rząd) udziału gazów 
rozcieńczających (argonu i powietrza) w mieszaninie reakcyjnej Ce(tmhd)4 oraz Sm(tmhd)3 
niż w mieszaninie Ce(tmhd)4 i Gd(tmhd)3.

Rys. 66. Obraz SEM powierzchni i przełamu warstwy syntezowanej w temperaturze 600°C  
wraz z liniową analizą EDS dla wybranych punktów pomiarowych. Udział molowy Gd(tmhd)3: 24%. 

Czas syntezy: 10 min. Na podstawie [A21]

Duży udział gazów nośnych zmodyfikował znacznie współczynniki dyfuzji i termodyfuzji 
tych reagentów i w przypadku warstw CeO2-Sm2O3 mogły być dodatnie współczynniki dla obu 
reagentów, natomiast w przypadku warstw CeO2-Gd2O3 ten współczynnik dla Ce(tmhd)4 mógł 
mieć znak ujemny. Z tego względu dla całego zakresu wysokich temperatur, tj. 710–850°C, 
był zbyt duży udział molowy Gd2O3 w warstwach. Wahał się on od 34,5% dla temperatury 
syntezy 710°C do 26% dla temperatur 780°C i w 850°C. Teoretycznie udział ten powinien 
wynosić 9% molowych przy 18-procentowym udziale molowym Gd(tmhd)3 w reagentach 
dostarczanych do reaktora.
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Można zatem sądzić, że gazy nośne (w tym przypadku argon oraz powietrze) odgry-
wają istotną rolę w procesie syntezy warstwy. Z jednej strony bowiem ułatwiają transport 
reagentów z parowalnika do reaktora oraz utleniają węgla powstałego w wyniku pirolizy 
metaloorganicznych związków, z drugiej zaś pozwalają modyfikować wielkości współczyn-
ników dyfuzji i termodyfuzji oraz jej znak. Przy stosowaniu dużych udziałów molowych tych 
gazów możliwe jest również regulowanie wysokości temperatury T *, ponieważ im większe 
jest rozcieńczenie reagentów gazami nośnymi przy tym samym ciśnieniu, tym mniejszy bę-
dzie strumień masy reagentów dostarczanych z fazy gazowej do podłoża i w związku z tym 
w niższej temperaturze będzie możliwe uzyskanie ciśnienia cząstkowego pi(s) zbliżonego 
do 0, co jest warunkiem kontrolowania procesu syntezy warstwy dyfuzją masy do podłoża.

W przypadku szkła kwarcowego pokrywanego warstwami CeO2-Gd2O3 w temperaturach 
powyżej 700°C oraz w przypadku szkła bez warstwy przeprowadzono testy przeświecalności 
UV-Vis. Wyniki tych badań są zamieszczone na rysunku 67.

Rys. 67. Przeświecalność UV-Vis warstw CeO2-Gd2O3 osadzanych na szkle kwarcowym metodą MOCVD 
oraz szkła kwarcowego bez warstwy. Na podstawie [A21]. 1  – warstwa CeO2-Gd2O3 syntezowana 
w temperaturze 850°C; 2  – warstwa CeO2-Gd2O3 syntezowana w temperaturze 710°C; 3  – warstwa 
CeO2-Gd2O3 syntezowana w temperaturze 780°C bez udziału Ar; 4  – warstwa CeO2-Gd2O3 syntezowana 

w temperaturze 780°C w obecności Ar

Z rysunku 67 wynika, że gdy warstwa była syntezowana bez udziału powietrza (prób-
ka 4), to wystąpiło znaczne obniżenie przepuszczalności światła do około 5%. W przypadku 
warstw syntezowanych z udziałem powietrza przepuszczalność światła w zakresie UV-Vis 
nieznacznie się różniła, a w zakresie UV wynosiła około 35%.
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5.2.4.	Podsumowanie	uzyskanych	wyników	badań	 
nad	otrzymywaniem	dwuskładnikowych	warstw	 
ZrO-Y2O3, CeO2-Sm2O3 oraz CeO2-Gd2O3

Przeprowadzone badania nad syntezą dwuskładnikowych warstw ZrO2-Y2O3, CeO2-Sm2O3  
oraz CeO2-Gd2O3 pozwalają stwierdzić, że z zastosowaniem metody MOCVD można uzyskać 
w zakresie temperatur 500–850°C nieporowate amorficzne lub nanokrystaliczne warstwy na 
podłożach o kształtach rurowych i płaskich. Warstwy te są również gładkie i mało zróżnico-
wane w grubości. Uzyskanie takich warstw było możliwe dzięki wykorzystaniu rozwiniętego 
wyrażenia Grx/Rex

2 przy ustalaniu warunków ich syntezy. Stwierdzono, że jest ono bardzo 
przydatne również w badaniach nad syntezą warstw w układach dwuskładnikowych.

Wpływ na skład chemiczny warstwy mają udziały molowe reagentów metaloorganicz-
nych, wielkości ich masy, cząsteczek, ich wymiary geometryczne, a także udziały molowe 
gazów rozcieńczających, decydujące o wielkości współczynników dyfuzji stężeniowej DiM 
oraz termodyfuzji αi tych reagentów. Współczynniki termodyfuzji reagentów αi o mniejszej 
masie cząsteczek mogą mieć znak „−”. Wówczas termodyfuzja będzie zmniejszała strumień 
masy tego reagenta do podłoża. Duży udział gazów nośnych o znacznie mniejszej masie 
i mniejszych wymiarach cząsteczek niż cząsteczki reagentów powoduje, że można uzyskać 
współczynniki termodyfuzji αi obu reagentów o mało różniących się wartościach oraz ze 
znakiem „+”, w efekcie czego może nie dochodzić do segregacji reagentów w trakcie ich 
dyfuzji z fazy gazowej do podłoża. W tym przypadku termodyfuzja będzie wspomagać 
transport obu reagentów (ewentualnie większej ilości stosowanych reagentów) do podłoża. 
W związku z tym możliwe jest uzyskanie zgodności składu reagentów wprowadzanych do 
reaktora ze składem reagentów dostarczanych do podłoża. Gdy proces syntezy będzie kon-
trolowany dyfuzją masy, to zgodność składu warstw ze składem adsorbowanych reagentów 
na podłożu również będzie zachowana.
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6. Podsumowanie i uwagi końcowe

Metody chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD  – Chemical Vapour Deposition) 
są szczególnie przydatne do otrzymywania cienkich warstw z materiałów o dużym udziale 
wiązania kowalencyjnego, do których zaliczane są materiały ceramiczne, zwłaszcza o wy-
sokiej temperaturze topnienia. W procesie CVD, oprócz reakcji na podłożu, może również 
występować reakcja w fazie gazowej zwana nukleacją homogeniczną. Powstające w tej reakcji 
proszki w fazie gazowej osiadają na podłożu, następnie na syntezowanej warstwie i powodują 
porowatość warstwy oraz słabą jej adhezję do podłoża. Podstawowym warunkiem eliminacji 
nukleacji homogenicznej jest zachowanie laminarnego przepływu gazów w reaktorze CVD. 
Do ustalenia warunków procesu syntezy warstw, w wyniku którego otrzymane warstwy będą 
mało zróżnicowane w grubości, a w samym procesie nie dojdzie do nukleacji homogenicz-
nej, przydatne jest rozwinięte wyrażenie Grx/Rex

2. Im mniejsza jest wartość tego wyrażenia, 
tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia nukleacji homogenicznej. Przy niższej 
wartości tego wyrażenia większe jest także prawdopodobieństwo uzyskania warstw mało 
zróżnicowanych w grubości nawet na dużych podłożach, również o złożonym kształcie.

Głównym celem badań przedstawionych w niniejszej pracy było otrzymanie nieporowa-
tych warstw ceramicznych przy użyciu metod klasycznej CVD oraz MOCVD na podłożach 
ceramicznych i kompozytowych oraz sprawdzenie zakresu przydatności rozwiniętego wy-
rażenia Grx/Rex

2 w badaniach w różnych układach. Wykazano, że w zależności od wartości 
tego wyrażenia można uzyskać różne mikrostruktury warstw. Ma to bardzo istotne znaczenie, 
ponieważ opierając się na teoretycznych rozważaniach, można przewidzieć powstawanie 
odpowiednich mikrostruktur. Uzyskane wyniki we wszystkich badanych układach potwier-
dziły bardzo dużą przydatność tego wyrażenia w doborze warunków syntezy pozwalających 
otrzymywać warstwy o pożądanej mikrostrukturze.

Wykorzystanie powyższego równania, a także wyników rozważań nad syntezą nieporo-
watych ceramicznych warstw w różnych układach przy użyciu opisanych technik pozwoliło 
na syntezę warstw o oczekiwanej morfologii, co przyczyniło się również do uzyskania szeregu 
innych wyników o dużym potencjale aplikacyjnym.

W niniejszej monografii przedstawiono wyniki badań nad syntezą warstw Si3N4 oraz 
Si3N4-C na wewnętrznych powierzchniach rurek ze szkła kwarcowego przy użyciu konwen-
cjonalnego procesu CVD. Z uwagi na znaczną różnicę w liniowych współczynnikach roz-
szerzalności cieplnej α Si3N4 oraz szkła kwarcowego konieczne było opracowanie warunków 
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procesu syntezy warstw Si3N4, które byłyby nie tylko gęste, mało zróżnicowane w grubości 
i o dobrej adhezji do podłoża, ale także nie zawierałyby spękań, mogących powstawać wskutek 
występowania różnych naprężeń cieplnych między podłożem a warstwami o zróżnicowanej 
grubości. Przeprowadzone badania wykazały, że warstwy Si3N4 o grubości poniżej 0,6 μm 
są niepopękane, mają wysoką przeświecalność oraz dobrą adhezję do podłoża. Mogą być 
stosowane np. jako warstwy ochronne na jarzniki w lampach halogenowych. Dodatkowe 
wprowadzenie węgla do warstw Si3N4 pozwala na wzrost grubości niepopękanych warstw. 
Warstwy te mają także większą wytrzymałość mechaniczną z uwagi na to, że wprowadzone do 
nich cząstki węgla prawdopodobnie powodują dyspersyjne wzmocnienie materiału. Wykonane 
testy odporności chemicznej otrzymanych warstw Si3N4-C w parach Si wykazały znaczny 
wzrost odporności szkła kwarcowego z warstwą Si3N4-C o grubości 2,5 μm w stosunku do 
szkła bez warstwy. Szkło kwarcowe pokrywane warstwami Si3N4-C może być stosowane do 
wytwarzania np. tygli.

Z uwagi na wysoką temperaturę klasycznego procesu CVD powstało szereg jego 
odmian i modyfikacji mających na celu obniżenie temperatury tego procesu. Jedną z nich 
jest metoda MOCVD (Metalorganic Chemical Vapour Deposition), w której nieorganiczne 
reagenty stosowane w konwencjonalnym procesie CVD zastąpione są bardziej reaktywnymi 
metaloorganicznymi ich odpowiednikami o wysokiej prężności par. Z tego względu zastąpie-
nie AlCl3 przez Al(acac)3 pozwoliło na syntezę warstw Al2O3 na narzędziach skrawających 
z węglików spiekanych z większą szybkością wzrostu niż w tradycyjnym procesie CVD oraz 
na obniżenie temperatury tego procesu z 1050°C do 800°C. Opracowanie warunków syntezy 
warstw kompozytowych Al2O3-C/Al2O3 na węglikach spiekanych spowodowało, że nie jest 
konieczne pokrywanie ich powierzchni pośrednimi warstwami TiN, TiC, Ti(C, N). Badania 
wykazały, że optymalna grubość warstwy pośredniej Al2O3-C pozwalająca zapobiec dyfuzji 
kobaltu z podłoża do syntezowanej warstwy Al2O3 oraz tlenu do podłoża powinna wynosić 
0,07 μm. Z uwagi na to, że warstwy Al2O3 syntezowane w temperaturze 800°C są amorficzne 
bądź zawierają niskotemperaturowe odmiany tlenku glinu, konieczne jest ich wygrzewanie 
w wyższych temperaturach. Kontrolowanie temperaturą i czasem wygrzewania warstw po-
zwala również kontrolować wielkość powstających w nich ziarn. Otrzymane warstwy Al2O3 
na węglikach spiekanych były drobnoziarniste i zawierały fazę α-Al2O3. Były również gęste, 
gładkie i miały dobrą adhezję do podłoża. Przeprowadzone testy skrawania narzędzi skra-
wających z węglików spiekanych pokrywanych warstwami Al2O3-C/Al2O3 o grubości około 
1,72 μm oraz 1,11 μm przy użyciu metody MOCVD z Al(acac)3 wykazały, że zużycie ostrzy 
jest niewielkie. Natomiast zużycie ostrzy pokrytych komercyjnymi grubszymi warstwami 
Ti(C, N) oraz Al2O3 (Sandvik) jest bardzo znaczne, ponieważ warstwy te były porowate 
i miały duże ziarna.

Warstwy YBa2Cu3O7-x (YBCO) były syntezowane bezpośrednio na szkle kwarcowym, 
a także na szkle kwarcowym pokrywanym pośrednią warstwą CeO2 lub Al2O3 za pomocą 
MOCVD z użyciem Y(tmhd)3, Ba(tmhd)2 oraz Cu(tmhd)2 jako podstawowych reagentów. 
Konieczne było jednak uprzednie opracowanie warunków syntez dla poszczególnych tlen-
ków, aby możliwe było otrzymanie warstw o oczekiwanym składzie chemicznym. Warstwy 
pośrednie CeO2 i Al2O3 były również syntezowane przy użyciu tej metody, ale przy zasto-
sowaniu jako podstawowych reagentów odpowiednio Ce(acac)4 oraz Al(acac)3. Warstwy te 



były nieporowate, gładkie i o dobrej adhezji do podłoża oraz zawierały wszystkie składniki. 
Warstwy YBCO otrzymane w temperaturze 600°C były krystaliczne.

Badania nad otrzymywaniem wieloskładnikowych warstw za pomocą metody MOCVD 
były kontynuowane przy syntezie cienkowarstwowych elektrolitów dla tlenkowych ogniw pali-
wowych SOFC zarówno o geometrii planarnej, jak i rurowej. Otrzymane warstwy ZrO2-Y2O3, 
CeO2-Sm2O3 oraz CeO2-Gd2O3 w zakresie temperatur 500–850°C z użyciem jako reagentów 
Zr(tmhd)4, Y(tmhd)3, Ce(tmhd)4, Sm(tmhd)3 lub Gd(tmhd)3 były nieporowate, amorficzne lub 
nanokrystaliczne. Warstwy te były także gładkie i mało zróżnicowane w grubości. Zawierały 
w swym składzie wszystkie składniki. Przeprowadzone badania wykazały także, że skład 
chemiczny syntezowanej warstwy można kontrolować przez stosowanie mieszaniny gazowej 
o określonym składzie, a także zawierającej odpowiednią ilość gazów nośnych. Jest to możliwe 
wówczas, gdy proces syntezy warstw jest kontrolowany dyfuzją masy do podłoża. Nie ma 
natomiast związku między składem mieszaniny gazowej a składem chemicznym syntezowanej 
warstwy, gdy proces jest kontrolowany szybkością reakcji powierzchniowej, bowiem z uwagi 
na małą szybkość reakcji występuje konkurencja w adsorbowaniu się reagentów na podłożu 
(warstwie). Dlatego istotne jest ustalenie temperatury T * przejścia z procesu kontrolowanego 
szybkością reakcji powierzchniowej do procesu kontrolowanego dyfuzją masy do podłoża 
dla danego procesu syntezy warstw. W przypadku procesu MOCVD ta temperatura może być 
znacznie niższa niż w tradycyjnym wysokotemperaturowym procesie CVD. Może być ona 
obniżona przez stosowanie dużego udziału gazów nośnych powodujących m.in. obniżenie 
stężenia reagentów w mieszaninie reakcyjnej dostarczanej do reaktora. Stosunek molowy 
reagentów może być niezmieniony mimo znacznych różnic we współczynnikach dyfuzji 
DiM i termodyfuzji αi, gdy stosowany jest duży udział molowy gazu nośnego o małej masie 
cząsteczek i małych ich wymiarach geometrycznych. Rozcieńczanie reagentów gazem nośnym 
zmniejsza ich stężenie w fazie gazowej, przez co ilość reagentów dostarczanych przez dyfuzję 
z fazy gazowej do podłoża może całkowicie przereagować nawet w niskich temperaturach. 
Powoduje to jednak zmniejszenie szybkości wzrostu warstwy.
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