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Abstract

Binary and ternary transition metal nitrides, such as TiN, TiC, and AlTiN have become very

popular for tool coating applications. In this work a high power impulse magnetron sputtering

(HIPIMS) technique, a promising new ionised PVD method, has been used for reactive

magnetron sputtering to deposit stoichiometric TiN on WC/Co- substrate. The obtained films

were compared with films achieved by dc magnetron sputtering (dcMS) and films obtained by

a combination of the two techniques (HIPIMS + dcMS). The aim of the study was to obtain

droplet free and dense thin films of TiN. The system used in this project is a high vacuum

chamber equipped with a standard planar magnetron with a 150 mm Ti target. The system has

a background pressure of ~10-6 Torr (~10-4 Pa). During film growth the partial pressure of

nitrogen was 0.07 mTorr (9.3×10-3 Pa). The argon partial pressure was kept constant at 3

mTorr (0.4 Pa). The substrates were etched with an argon plasma before deposition. To

control the nitrogen flow in to the chamber, optical emission was used and it could be

observed that the target was severely poisoned already under fairly low partial pressures of

nitrogen. The deposited substrates were analysed by scanning electron microscopy and x-ray

diffraction. A cutting insert was tested under work at Sandvik Tooling. The HIPIMS and the

HIPIMS + dcMS films showed denser and smoother films than ordinary dcMS films grown

under similar conditions. There were also differences in texture between the films grown with

the different deposition methods. HIPIMS and HIPIMS+dcMS showed the same desired

preferred film orientation (111) as samples deposited by other techniques with a high degree of

ion bombardment such as arc evaporated and ion plating. In conlusion, HIPIMS can be used as

an ionised PVD method to deposit cutting inserts. To increase the deposition rate dcMS and

HIPIMS can be combined. The achieved films are smooth, dense, and have a desired preferred

lattice orientation.

Key words: Ionised PVD, TiN, HIPIMS, HPPMS, XRD, optical emission.



Sammandrag
Binära och ternära övergångsmetallnitrider har blivit väldigt populära för

verktygsbeläggningsapplikationer. Hög effekt pulsad magnetronsputtering, HIPIMS, är en ny

lovande joniserad PVD metod som använts för magnetron sputtering för att deponera

stökiometrisk TiN på WC/Co- substrat. Resultatet har jämförts med konventionell DC-

magnetronsputtering (DCms) och DCms och HIPIMS kombinerat. Syftet med den här studien

är uppnå täta och jämna TiN- filmer. Beläggningssystemet som använts i detta projekt består av

en högvakuumkammare utrustad med en standar plan magnetron med en 150 mm Ti- target.

Systemet har ett bakgrundtryck av ~ 10-6 Torr (1,332*10-4 Pa). Under filmtillväxten har

partialtrycket för den reaktiva gasen, kvävgasen, 0,07 mTorr (9,333*10-3 Pa). Partialtrycket för

argon hölls konstant under alla beläggningar till 3 mTorr (0,4 Pa). Substraten etsades innan

beläggningarna med ett argonplasma. För att styra flödet av kvävgas in i kammaren användes

optisk emission. Det kunde observeras att target redan under relativt låga partialtryck av

kvävgas förgiftades. De deponerade substraten analyserades med svepelektronmikroskop och

röntgen diffraktion. Ett vändskär sändes till Sandvik Tooling för bearbetningstest. Filmerna

belagda med HIPIMS och HIPIMS och DCms kombinerat visade en tätare och jämnare yta än

i fallet med vanlig DCms under liknande förhållanden. Det observerades olikheter i textur hos

skikten belagda med de olika metoderna. HIPIMS och HIPIMS och DCms kombinerat visade

samma huvudsakliga tillväxtriktning som prov belagda med gnistförångning och jonplätering.

HIPIMS som joniserad PVD- metod kan användas för att belägga verktyg för skärande

bearbetning. För att öka beläggningshastigheten så har DCms och HIPIMS kombinerats för att

uppnå jämna och täta filmer.

Nyckelord: Joniserad PVD, TiN, HIPIMS, XRD, optisk emission
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1 Inledning

1.1 Sandvik Tooling

Sandvik Tooling är det största av Sandviks tre affärsområden och det växer ständigt.

Affärsområdet är idag fyra gånger större än det var för tio år sedan. Affärsområdet omfattar en

rad oberoende märken med omkring 15 000 anställda i nästan 70 länder. Bland märkena är

Sandvik Coromant det överlägset mest lönsamma.

Sandvik Coromants verksamhet består till största del av produktion av verktygssystem för

skärande bearbetning av metaller. Merparten av Sandvik Coromants produktion sker i Gimo

norr om Uppsala och utvecklingen för alla företag utom Walter inom Sandvik Tooling är

belägen i Västberga i Stockholm. Där sker även produktion av keramiska vändskär.

1.2 Bakgrund

Vändskär och andra verktyg för skärande metallbearbetning beläggs med ett slitstarkt och

kemiskt resistent skikt med en tjocklek av 2 till 20 m vilket förlänger verktygets livslängd

avsevärt.

På Sandvik Tooling beläggs verktygen ofta innerst med den kubiska fasen av Ti1-xAlxN med

ett lager av den guldgula TiN ytterst. Binära och tertiära övergångsmetallnitrider har blivit

populära material att ytbelägga med tack vare dess extrema hårdhet, höga smältpunkt, att de är

kemiskt inerta och har god termodynamisk stabilitet1. Titan- aluminium- nitrid har i den

kubiska fasen fördelarna att den är än mindre känslig för oxidation vid höga temperaturer,

hårdare, och stabilare vid höga temperaturer än TiC, Ti(C,N), TiC, CrN2.

De metoder som används idag för att belägga vändskären med TiN är gnistförångning vilket

ger verktygen en yta full av små, onitrerade makropartiklar eller jonplätering.

1 P.W. Shum et al.
2 A. Hörling et al
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1.3 Syfte

Syftet med examensarbetet är att använda High Power Impulse Magnetron Sputtering,

HIPIMS för att ytbelägga vändskär av WC/Co med TiN och om möjligt TiAlN och

utvärdera resultatet med ändamålsenliga analysmetoder. Om möjligt ska också

bearbetningstester av de belagda skären genomföras.

1.4 Problemformulering

I dagsläget används gnistförångning och jonplätering som metod att ytbelägga vändskär för

bearbetning. Metoden innebär att källmaterialet joniseras i hög grad för att erhålla en god

vidhäftning och täta filmer.

Tidigare har magnetronsputtering använts som beläggningsmetod. Metoden ger jämna och

fina ytor men bland nackdelarna finner vi just dålig vidhäftning vid WC/Co substraten.

Ytbeläggning med ett pulsat högenergi plasma, High power pulsed magnetron sputtering ofta

benämnt HIPIMS eller HPPMS är en metod som kombinerar fördelarna av de båda

metoderna. Med metoden uppnås en hög jonisationsgrad i plasmat men med avsaknad av

makropartiklar i skikten.

Arbetet innebär att undersöka möjligheten att använda sig av metoden reaktiv pulsad

magnetron sputtering för ytbeläggning med TiN/TiAlN av vändskär för skärande bearbetning.
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1.4.1 Målsättning

De målsättningar som satts upp för projektet består av följande punkter:

1. att uppnå tätare skikt än med traditionell sputtering utan de gnistförångade skiktens

ytojämnheter.

2. att utföra elektronmikroskopi för täthetskontroll av skikten, TEM, SEM.

3. att utföra bearbetningstest av belagda vändskär.

4. att titta på brottytor av vändskären.

5. att analysera skiktet med EDS och XRD.

6. att analysera stökiometrin hos skiktet främst N-stökiometrin.

7. att utföra hårdhetsintryck i ytskiktet.

8. att titta på ett tvärsnitt i TEM.

De fyra första målsättningar är prioriterade och sista punkterna är det önskvärt att det hinns

med under exjobbets omfattning.

1.5 Avgränsningar

TiN används i detta examensarbete som modell för att se om ytbeläggningsmetoden HIPIMS

är tillämpbar för verktygsbeläggningar. TiAlN som benämns vid ett flertal tillfällen i

examensarbetet har inte behandlats praktiskt men det är sannolikt att de resultat som uppnåtts

för TiN är överförbara på TiAlN.
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1.6 Teoretisk bakgrund

Ett tunt skikt definieras som en lager av material på ett substrat som är mindre än 1000 nm

tjockt.3 När ett tunt skikt tillväxer sker det enligt tre steg4:

1. Evaporation, förångning, av partiklar från en källa med hjälp av exempelvis värme eller

högspänning.

2. Transport av partiklar till substratet, fri eller styrd.

3. Kondensering av partiklar på substratet.

1.6.1 Tunna filmers fysik

Tunna filmer skiljer sig i egenskaper från bulkmaterial i det avseendet att dem kan betraktas

som två dimensionella material eftersom t << b,h. Skikten är ofta så tunna att andra effekter

än dem som påträffas hos bulkmaterial ofta uppstår.

Skikten kan vara porösa och eller ha mycket restspänningar i sig. Defektstrukturen kan skilja

sig från bulkmaterialet. En annan viktig egenskap hos filmerna är att de starkt påverkas av ytans

beskaffenhet och vilka egenskaper gränssnittet mellan substrat och film har. Allt detta påverkar

filmens magnetiska, optiska, termiska och mekaniska egenskaper.

1.6.2 Verktygsbeläggningar

Skälet till att verktyg ytbeläggs är helt enkelt av att verktygens livslängder förlängs avsevärt.

Dels för att verktygen blir mer resistenta mot oxidation och värme dels för att

friktionskoefficienten blir lägre i fallet med ytbelagda verktyg. Det finns idag en uppsjö med

olika material som används att ytbelägga med. Vilket ytbeläggningsmaterial som väljs avgörs

självklart av under vilka förhållanden som det ska användas. Nedan finns värden för hårdheten

för olika typer av material, både bulkmaterial och beläggningsmaterial. Tilläggas bör att det

3 http://www.uccs.edu/~tchriste/courses/PHYS549/549lectures/intro.html
4 ibid.

http://www.uccs.edu/~tchriste/courses/PHYS549/549lectures/intro.html
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inte i alla applikationer strävas efter ett så hårt material som möjligt utan i vissa applikationer

behövs ytbeläggningar för exempelvis korrosion (CrN).

Figur 1-1, Hårdhetsvärden enligt Vickers för olika typer av material.5

Likaså finns det en rad olika metoder som används vid beläggningar av verktyg. Dessa metoder

bukar delas upp i två huvudgrenar, ”Physical vapour deposition” (PVD) och ”Chemical

vapour deposition” (CVD).

5 http://www.matweb.com

http://www.matweb.com
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1.6.3 Titannitrid, TiN

Fysikaliska egenskaper för

tunna skikt av TiN

Kemisk formel TiN

Färg Guldgul

Elasticitetsmodul 600 GPa

Densitet 5430 kg m-3

Smältpunkt 2930 °C

Friktionskoefficient 0,65

Gitterstruktur FCC

Molekylvikt 61.874 u

Figur 1-1 Fysikaliska data och gitterstruktur för TiN6,7

Ytbeläggningar av titannitrid av verktyg för industriella applikationer vid bearbetning av stål är

fortfarande de mest igen kända tack vare dess guldgula färg. PVD- beläggningar av TiN

användes till att börja med på snabbstål därför att dem kunde beläggas under 500 C, då

snabbstål mjuknar. 1985 började TiN att användas för att ytbelägga cementerade karbid

insatser för fräsning.

6 http://www.webelements.com/webelements/compounds/text/Ti/N1Ti1-25583204.html
7 Hans Söderberg licentiatavhandling, s 4

http://www.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=2&value=2930
http://www.webelements.com/webelements/compounds/text/Ti/N1Ti1-25583204.html


Linköpings universitet
Sandvik Tooling

1-9

Figur 1-1 Fysikaliska data och gitterstruktur för TiN ,

TiN- beläggningarna är nötningsbeständiga keramer som är lämpade för ett stort spektra av

applikationer där en förlängd livslängd, höga matningar och skärhastigheter behövs. TiN har

en låg friktionskoefficient vilket medger att spånen flyter lätt ifrån eggen och på sätt minskas

skärkrafterna och verktygstemperaturen. I dagsläget har TiN överträffats i många

användningsområden av TiAlN, TiCN och CrN.
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Figur 1-3 Termisk konduktivitet för olika beläggningssystem8

En annan viktig egenskap för TiN är keramen har en väldigt hög värmeledningsförmåga

jämfört med många andra beläggningar.

Användningen av TiN beläggningar inriktar sig främst mot bearbetning metalliska material

och för att skydda dynor och gjutformar mot slitage. En annan viktig applikation är

funktionen att leda bort värme från vändskäret. Den används också som dekorativ

ytbeläggning och ett alternativ till guldplätering eftersom TiN har ungefär samma färg som

guld.

1.6.4 Titanaluminiumnitrid, TiAlN

TiN har överträffats på senare dagar av TiAlN i många applikationer. Färgen på

beläggningarna växlar beroende på stökiometrin från svart till brons.

Efter det arbete som gjorts av A. Hörling et al tyder det på att kompositionen med en target

innehållande 67 % Al och 33 % Ti leder till substrat med de bästa mekaniska egenskaperna.

8 W.Kalss
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1.6.4.1 TiAlN- skikt9

Numera har TiN- beläggningarna blivit ifrånsprungna av TiAlN- beläggningar. Färgen på

TiAlN- skikt beror av förhållandet mellan Ti:Al och varierar från svart till bronsfärgad. TiAlN

skikt har väldigt bra egenskaper när det kommer till bearbetning av metaller. TiAlNs

framstående egenskaper beror på tillägget av Al till TiN vilket leder till en bildning av Al2O3

på ytan av verktyget som skyddar mot fortsatt oxidation. Detta gör att verktyget kan användas

vid temperaturer upp till 800C istället för vid 500C som är gränsen för TiN. När verktyget

värms upp bildas ett tunt lager av amorf aluminiumoxid vilket skyddar ytan från fortsatt

oxidation.

Figur 1-4. Maximala arbetstemperaturer i luft för olika PVD beläggningar under bearbetning10

9 http://pvd-coatings.co.uk/tin-coating.htm
10 http://www.matweb.com

Beläggning Maximal arbetstemperatur (°C)
TiAlN 800
CrN 700
TiN 600
TiCN 400

http://pvd-coatings.co.uk/tin-coating.htm
http://www.matweb.com


Linköpings universitet
Sandvik Tooling

2-12

2 Beläggningsteknik

De olika metoder som finns för ytbeläggning bygger på att materialet som ska användas som

ytbeläggningsmaterial antingen förångas eller sputteras loss från ett källmaterial, ett så kallat

target. Målet för båda metoderna är att överföra atomer från en källa till ett substrat beläget en

bit bort från källan.

Det finns huvudsakligen två grenar inom ytbeläggningar. Kemisk ångdeponering (Chemical

Vapour Deposition), CVD och Fysisk ångdepåonering (Physical Vapour Deposition), PVD.

CVD innebär att det material som ska användas för ytbeläggningen utdunstas ner i gasfas innan

det når och kondenserar på substratet som ska beläggas. Metoden skiljer sig ifrån PVD i det

avseendet att metoden inte kräver något vakuum eller onormalt stora nivåer av elektriskt

kraft.11

Historiskt sett så användes CVD 100 år tillbaka i tiden för att belägga Wolfram på kolfilament

för att öka livslängden för filamentet. Idag används CVD- metoden till att producera tunna

skikt inom fasta tillståndet elektroniska apparater, skärande verktyg, kullager och i

produktionen av rymd och kärnkraftsapplikationer. 12

Den stora fördelen med metoden är att det kan erhållas skikt med väldigt bra vidhäftning vid

substratet. Dock måste processen utföras under relativt höga temperaturer, ca 1000 C̊ vilket

medför att egenskaperna för materialet som ska beläggas ändras. För stål till exempel medför

det att stålet mjukglödgas.

11 M. Ohring, Material Science of thin films, deposition and structure, s 277
12 Ibid.
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2.1 Physical Vapour Deposition, PVD

Den andra huvudgrenen av metoder och den som använts vid detta examensarbete är PVD,

Physical Vapour Deposition vilken innefattar både evaporation och plasma assisterad

sputtering. Den bygger på andra principer nämligen att beläggningen sker med atomer, joner

och radikaler direkt från ångfasen.

Hur mikrostrukturen ser ut, amorf, polykristallin eller enkristallin och vilket sätt filmen

tillväxer avgörs av substrattemperaturen och flödet och med vilken energi de atomära

partiklarna träffar den växande filmen.

2.1.1.1 Target

För att framställa skikt med en speciell komposition krävs det att utgångsmaterialet är rent. I

fallet med sputtering används ett så kallat target som metalliskt utgångsmaterial. Renheten för

dessa targets är 99,99%.13 Diametern på den target som används under försöken i detta projekt

är en titantarget med en diameter på 150 mm.

2.1.2 Plasman

Materia kan vara i tre olika aggregationstillstånd - fast, flytande och gasform. Då partiklar, som

befinner sig i gastillståndet, tillfogas mer energi, t.ex. genom extrem upphettning, övergår de

till ett tillstånd som kallas plasma. Plasma är inget konstigt egentligen, 99 % av hela universum

består av plasma men det är inte så ofta vi kommer i kontakt med aggregationstillståndet på

jorden. En av de få gånger plasma uppträder vid jordytan är vid ett blixtnedslag. En annan

möjlighet att beskåda plasman är vid norrsken. Laddade partiklar från solen dras in i jordens

magnetfält och hettas upp så pass mycket vid kollisionen med jordens atmosfär att ett plasma

bildas och ljus sänds ut. Beroende på vad det är för en typ av partiklar solen sänder ut

framträder norrskenet med olika färger.

Ett plasma består av en joniserad gas det vill säga att elektronerna har slitit sig loss från sina

elektronbanor och joner har bildats. Ett plasma är utåt sett neutral men består alltså av joner,

13 M. Ohring, Material Science of thin films, deposition and structure, s 206
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atomer, molekyler och fria elektroner. Plasman brukar betecknas som kvasineutral. För att få

ett begrepp om hur stor del joner respektive atomer/molekyler som finns i plasmat används

något som kallas för jonisationsgrad för att beteckna elektrondensiteten.

ie

e
i nn

n
F


 Formel 1

Olika typer av plasman skiljs ofta med hjälp av dess olika elektrontemperaturer.

Elektrontemperaturen är kopplad till elektronenergin genom

Bk
ET  Formel 2

Där kB är Boltzmans konstant. Elektronenergin, E är beroende av arbetsgasens tryck och

vilken spänning som föranleder urladdningen.

Figur 2-1 Foto av TiN- plasma under en beläggning.
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2.1.3 Gnistförångning

Gnistförångning är ytterligare en av PVD metoderna. I denna process sker ”avdunstningen” i

vakuum eller i gasatmosfär från en källa och sedan transporteras materialet mot substratet utan

att kollidera med gas molekyler i utrymmet mellan källan och substratet.

Vanligtvis sker gnistförångningsprocesser i tryck som varierar mellan 10-5 och 10-9 Torr,

beroende på vilken grad av föroreningar som kan tolereras i filmen. För att en tillfredställande

tillväxthastighet ska uppnås så måste materialet som förångas nå ett ångtryck av 10 mTorr eller

högre.

För att värma upp källan används ett antal olika metoder men att använda någon form av

upphettning genom resistivitetsvärmare eller högenergi strålar som är fokuserade och förda i

ett raster över källmaterialet.14

begränsningsring

anod (plus)

katod (minus)

40 V,
170-400 A

arc

Target
ugnsvägg

smälta

joniserad metall-
ånga och smälta
stänk (loppor)

Ti+

+

e-

begränsningsring

anod (plus)

katod (minus)

40 V,
170-400 A

arc

Target
ugnsvägg

smälta

joniserad metall-
ånga och smälta
stänk (loppor)

Ti+

+

e-

Figur 2-2. Gnistförångning är för avancerade skärverktyg den dominerande

beläggningsprocessen.

14 http://www.pfonline.com/articles/069901.html

http://www.pfonline.com/articles/069901.html
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Den stora nackdelen för gnistförångning är att den våldsamma ljusbågen orsakar att smälta

onitrerade metallpartiklar skjuts iväg från target och orsakar ytojämnheter på substratet.

Fördelarna som talar för gnistförångning är först och främst att det fås en mycket god

vidhäftning till substratet och skapar täta filmer.

Slutligen kan fördelarna respektive nackdelar med gnistförångning sammanfattas i följande

tabell.

Fördelar med gnistförångning

+ Alla elektriskt ledande material kan bli förångade

+ Ljusbågsplasmat är effektiv att jonisera både det förångade materialet och den reaktiva gasen

som används

+ Joner av filmmaterialet kan accelereras till höga energier innan det beläggs.

+ Reaktiva gaser är aktiverade I plasmat och hjälper till vid den reaktiva beläggningen.

+ Förgiftning av target är ett mycket mindre problem i gnistförångning än vid sputteringsprocesser

Nackdelar med gnistförångning

- Bara elektriskt ledande material kan förångas

- Det alstras mycket spridningsvärme

- Smälta partiklar skjuts ut från elektroden och sätter sig I filmen vilket ger en dålig yta

Tabell 2-1 Fördelar respektive nackdelar med gnistförångning.
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2.1.4 Jonplätering

Den metod som används idag och ger bäst resultat för att belägga vändskär med titannitrid är

jonplätering. Jonplätering utvecklades ursprungligen av D.M. Mattox år 1963 och metoden

inkluderar karaktäristika från två andra metoder, sputteretsning och jonstrålemixning. Som vid

gnistförångning och sputteringsprocesser så måste både det som ska beläggas och källmaterialet

hållas i vakuumkammare.

Jonplätering är också en metod som använder en reaktiv elektronstråle förångning. Medan

sputtering använder ett bombardemang med argon för att avlägsna material från target så

använder jonplätering sig av en förångning av den metalliska komponenten av

beläggningsmaterialet genom en lågspänningsgnisturladdning. 15

Figur 2-3 Principen för jonplätering16

15 http://www.cecer.army.mil/td/tips/product/details.cfm?ID=117&TOP=1
16 http://www.balzers.com/bhq/eng/01-products-services/03-coating-technology/06-

ionplating/indexW3DnavidW261.php

1. Elektronstråle källa

2.Argon

3.Reaktiv gas

4.Komponent

5.Beläggningsmaterial

6.Degel (Anod)

7.Lågspännings gnisturladdning

8.Vakuumpump

http://www.cecer.army.mil/td/tips/product/details.cfm?ID=117&TOP=1
http://www.balzers.com/bhq/eng/01-products-services/03-coating-technology/06-ionplating/indexW3DnavidW261.php
http://www.balzers.com/bhq/eng/01-products-services/03-coating-technology/06-ionplating/indexW3DnavidW261.php
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2.1.5 Sputtering

Sputtering är en process som utförs i hög- eller ultrahögt vakuum. En inert gas leds in i

kammaren, exempelvis argon och en hög negativ spänning läggs på target. Inledningsvis består

argongasen mestadels av Ar- atomer men också en del joner. De positiva jonerna accelereras

mot den negativt laddade target och när Ar+-jonerna kolliderar med target och fysiskt skjuter

ut eller sputterar targetatomerna genom den energi som tillförs vid kollisionen. Atomerna

kommer att förångas till gasfas och röra sig mot substratet och slutligen deponeras på

substratytan. Då Ar- jonerna kolliderar med target kommer det att leda till att andra partiklar

(sekundärelektroner, elektroner och negativa joner) sänds ut och dessa, som är negativt

laddade kommer att repelleras från target och istället kollidera med andra atomer och joner

och frigöra elektroner. Denna process kommer att producera nya laddningsbärare som ser till

att hålla processen igång.

e-

Me+

MeAr+

Kammarjord

e-

Me+

MeAr+

e-

Me+

MeAr+

Kammarjord

Figur 2-4 Sputteringsprincipen

Beroende av den kinetiska energin av det inkommande beläggningsmaterialet och

temperaturen på substratet kommer de atomer som landar på substratytan röra sig eller inte

röra sig tills de upptar en energetiskt fördelaktig position.
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Fördelar med sputteringsprocesser

+ Grundämnen, legeringar och föreningar kan sputteras

+ Källmaterialet, target, tillhandahåller en stabil, långlivad förångningskälla.

+ I vissa konfigurationer så kan sputteringskällan bestå av en definierad form så som en linje eller

ytan av en stav eller cylinder

+ Reaktiv sputtering och beläggningar uppnås lätt genom att låta reaktiva gaser aktiveras i

plasmat.

+ Väldigt lite strålningsvärme avges under beläggningen

+ Källmaterialet och substratet kan hållas nära varandra

+ Beläggningskammaren har små dimensioner

Nackdelar med sputteringsprocesser

- Låg beläggningshastighet jämfört med termisk evaporation.

- I många konfigurationer så är beläggningsflödesfördelningen icke likformig vilket förutsätter en

rörlig fixtur för att få skikt med en likformig tjocklek.

- Det mesta av den energi som tillförs processen blir värme vilket måste bortföras.

- I reaktiva sputteringsbeläggningar måste gasflödet kontrolleras noga för att förhindra att target

förgiftas.

Tabell 2-2 Fördelar respektive nackdelar med sputtering17

2.1.5.1 Magnetronsputtering

I magnetronsputtering är ett magnetpaket en så kallad magnetron placerad strax innan target

och bildar ett magnetfält runt target. Detta görs för att förstärka plasmat och öka på

beläggningshastigheten. Det finns huvudsakligen två typer av magnetroner, balanserade och

obalanserade. De obalanserade magnetronerna är vanligast och har högsta

beläggningshastigheten. En magnetron definieras som obalanserad när ett en av magneterna,

antingen den inre eller den yttre är starkare än den andre. Den vanligaste konfigurationen för

obalanserade magnetroner är Window och Savvides typ II, där de yttre magneterna är starkare

än de inre.

Till motsats till balanserade magnetroner så har inte en obalanserad magnetron ett balanserat

magnetfält. Sputteringsprocessen blir inte lika effektiv och beläggningshastigheten minskar.

17 http://www.pfonline.com/articles/069901.html

http://www.pfonline.com/articles/069901.html
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Konfigurationerna på magnetronerna kan skifta mellan olika applikationer. Nedan ses en

schematisk bild av en obalanserad magnetron.18

N

S

N

S

S

N

Eroderade zoner

-V

Magneter

Target

N

S

N

S

S

N

Eroderade zoner

-V

Magneter

Target

N

S

N

S

S

N

Eroderade zoner

-V

Magneter

Target

Figur 2-5 Illustration av en balanserad magnetron.

Figur 2-6 Illustration av en obalanserad magnetron.

2.1.5.2Reaktiv magnetronsputtering

I fallet med reaktiv sputtering så sker beläggningen av filmen på substratet genom att

sputtering från en metallisk target och med en reaktiv gas närvarande oftast blandad med en

inert gas, oftast Ar. De vanligaste sammansättningar att som sputteras reaktivt är oxider,

nitrider, karbider, sulfider och oxykarbider19.

För att avgöra när rätt stökiometri erhållits används en enkel och rätt fram metod som

använder sig av hysterisiskurvor. Den bygger på att kvävetrycket inte ökar då det finns

titanjoner att reagera med i kammaren. När samtliga titanatomer har reagerat med N2- gasen

18 William D. Sproul
19 M. Ohring, Material Science of thin films, deposition and structure, s 205
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och det blir ett överskott av N2 i kammaren vilket leder till att kvävet reagerar med

titanatomerna i target och hindrar fortsatt sputtering av titan. Då sjunker strömmen i

kammaren och rätt stökiometriskt förhållande kan bestämmas. I figur 2-4 ses ett exempel på

en sådan kurva.

Figur 2-7 Schematisk hysterisiskurva

2.1.6 Pulsad magnetronsputtering, HIPIMS

HIPIMS eller “High Power Pulsed Magnetron Sputtering” utvecklades under 1990- talet som

ett sätt att höja jonisationsgraden i plasmat. HIPIMS kan definieras som en metod någonstans

emellan gnistförångning och sputtering. HIPIMS använder sig av extremt höga toppvärden för

effekten, effektdensiteter så höga som 3 kW/cm2 har rapporteras.2021 Denna effekt uppnås

endast för en kort tid för att åstadkomma ett plasma. Pulsen skapas genom att en

kapacitansbank laddas upp och sedan ansluts till target. Hade target utsatts för en så pass hög

effekt under en längre tid skulle target smälta av den höga temperaturen som skulle utvecklas.

Pulserna är korta, ofta mellan omkring mellan 40- 100 s.

Definitionen säger att effektdensiteten måste överstiger 1 kW/cm2 för att betraktas som

HIPIMS. Topp effektdensiteten är generellt mellan 1-3 kW/cm2 vid toppströmmar på mellan

300 och 1500 A.

20 D.J. Christie et al
21 A.P. Ehiasarian et al.

Reaktivt gasflöde (sccm)

K
atodström

(A
)
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Tack vare den höga effekten i pulserna är det möjligt att bibehålla ett plasma med väldigt hög

elektrondensitet. Detta ger större sannolikhet för jonisering av den sputterade metallen och av

gasatomer. Några av metalljonerna accelereras mot target och vi får självsputtering vilket

innebär att metalljoner sputterar target.

2.1.6.1Fördelar med att använda pulsad teknik

Tack vare den höga jonisationsgraden kan de partiklar som skapar filmen styras med hjälp av

magnetiska fält eller helt enkelt genom att lägga en bias över substratet. Energin hos de

inkommande beläggningsatomerna påverkar skiktets struktur i den meningen att ju mer

energetiska jonerna och atomerna är som når ytan ju tätare blir filmerna.

2.1.6.2Etsning

För att tillse att ytan som ska beläggas är så ren som möjligt från oxider och andra föroreningar

som stör vidhäftningen för filmen behandlas ytan med något som kallas för etsning. I

etsningssteget så kopplas en stark negativ likström till substratet och substratet fungerar i denna

process som katod för urladdningen.

Etsningsförfarandet kan genomföras på olika sätt. Den metod som är att föredra då HIPIMS

används som beläggningsteknik är att en stark negativ bias läggs på substratet samtidigt som det

pulserade plasmat är verksamt.

En annan teknik är att använda så kallad argonetsning. Under ett relativt högt argon tryck i

kammaren (ca 20 mTorr eller högre) läggs en hög bias på över substratbordet (~kV).
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2.2 Speciella krav för skärande bearbetning

Verktyg för skärande bearbetning används under väldigt speciella omständigheter. Industrin

ställer också högre och högre krav på att verktygen ska hålla längre för att kunna öka

produktionen. Nedan ses en del av de krav som måste ställas på ett skärverktyg för

höghastighetsbearbetning.

Figur 2-8 Viktiga krav som ställs på beläggningar av verktyg för skärande bearbetning.22

Vidhäftningen av ett skikt i substratytan är ofta avgörande för hur länge ett skärverktyg håller

och vilka påfrestningar skiktet klarar av. Viktigt när det handlar om vidhäftning är att ytan,

innan skiktet börjar växas, är helt ren och fri från oxider och föroreningar. Detta uppnås

genom etsningssteget i processen. Även ett så kallat buffertlager mellan skiktet och substratet

kan ge ökad vidhäftning.

22 http://hssforum.com/Aachen/08_Kalss.pdf

http://hssforum.com/Aachen/08_Kalss.pdf
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3 Metodavsnitt

Inledningsvis skedde beläggningarna på kiselplattor och när rätt stökiometri hittats beläggs

vändskär av WC/Co- komposit. Analys av det belagda substratet sker därefter med hjälp av

följande metoder:

 Svepelektron mikroskopi, SEM, övergripande bild

 Röntgendiffraktion, XRD, för att se vilka faser som är närvarande.

 Optisk emission för processtyrning.

3.1 Syntes av skikten

3.1.1 Försöksuppställning

Det system som användes för beläggningarna var ett högvakuumsystem med bakgrundstryck

ner till 10-7 Torr. Kammaren motsvarar de tillväxtförhållanden som råder i industriella

sammanhang i fråga om renhet och vakuum.

Trycket pumpas ner med hjälp av två vakuumpumpar. En så kallad förvakuumpump som ser

till att ett tillräckligt lågt tryck uppnås för att turbopumpen kan starta.

Figur 3-1 Högvakuum systemet ”Kain” under en beläggning.
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Figur 3-2. Foto av substratbordet respektive target. Notera de spåren mellan de mörka områdena,

"race tracks" på target.

Vakuumpumpar

N2 in
Ar in

Target

Kraft-
aggregat

Vakuumpumpar

N2 in
Ar in

Target

Kraft-
aggregat

Figur 3-3 Schematisk bild av vakuumsystemet

Den target som systemet är utrustad med är en 150 mm target av titan. Till följd av

magnetronens utformning framträder eroderade zoner i target så kallade ”race tracks” dessa

kan ses i figur 3-2.

Inledningsvis användes under syntesen renodlad HIPIMS med en frekvens av 50 Hz men då

tillväxthastigheten var alltför låg för sputtering av TiN övergavs tanken på att använda
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uteslutande HIPIMS för att växa skikten. I kammaren finns det kondenserat vatten och på

grund av den låga beläggningshastigheten för titan bidrar detta till att syreinnehållet i filmerna

blir alltför högt.

Det HIPIMS- aggregat som finns på Linköpings universitet arbetar med 50 Hz frekvens på

pulserna och det ser ut enligt figur 3-4 nedan.

Figur 3-4 Chemfilts ursprungliga aggregat som arbetar med 50 Hz frekvens

Pulserna har en pulsbredd på ca 70 s och spännings respektive ström kurvorna har följande

karaktäristiska utseende som åskådliggjorts i figur 3-5 och 3-6.

3.1.1.1 Ström/Spännings- karaktäristika för HIPIMS 50 Hz

Nedan ses en oscilloskopupptagning av ström-/spänningspulsen för en HIPIMS- urladdning.

Området vid ca 40 µs för spänningspulsen beror på resonanseffekt i beläggningssystemet.

Denna puls upprepas med en frekvens av 50 Hz.
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Figur 3-5 Oscilloskopbild av spännings-/strömpulsen
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3.1.2 HIPIMS och DC överlagrat

För att öka beläggningshastigheten användes en försöksuppställning där ett DC-aggregat

kopplades överlagrat det pulsade. På så sätt får vi en beläggning av substraten även då pulsen

inte är på och på så sätt undviks bildningen av TiNO på substratet. För att skydda DC- och

pulsade aggregatet användes ett kopplingsschema enligt följande.

Figur 3-6 Kopplingsschema pulsat/DC överlagrat

Figure3-7. Diodlådan från utsidan och från insidan

HIPIMS in

Till

Magnetronen

DC in

Dioderna monterade på

kylflänsar

Fläkt för att föra bort

överflödig värme
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Det visade sig att den ursprungliga diodlådan som byggdes inte klarade av att hålla

temperaturen i schack under beläggningarna. Dioderna blev för varma helt enkelt och

förstördes. Detta fick den ödesdigra konsekvensen att högeffektpulser från HIPIMS-

aggregatet fick fritt inträde in till det överslagsundertryckande DC- aggregatet vilket fick till

följd att ett styrkort brann och DC- aggregatet havererade.

Arbetet med att designa en ny låda till dioderna inleddes den här gången med en effektivare

kylning av dioderna. Den slutgiltiga lösningen blev att dioderna monterades på kylflänsar som

i sin tur var monterade på två polykarbonat- skenor. På toppen av lådan monterades en fläkt

med uppgift att dra kylande luft genom lådan. Vi förstärkte också skyddet mot högeffektpulser

genom att öka antalet dioder i kretsen för DC- aggregatet. Antalet dioder på HIPIMS

aggregatet var oförändrat. Kopplingen fungerar skapligt. Då och då händer det att dioder

brinner och då gäller det att vaksamhet iakttas då det är stor risk att något av kraftaggregaten

havererar.
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3.1.2.1 Ström/Spännings- karaktäristika för DCms och HIPIMS 50 Hz

överlagrat

När HIPIMS- aggregatet koppades samman med DC- aggregatet erhölls följande ström-

/spänningskurva. Notera resonansområdet som kraftigt förstärkts.

Figur 3-8 Oscilloskopkurva av spänningspulsen under beläggning med den överlagrade metoden.

Observera att strömpulsen är upptagen med en AC- probe så endast bidraget från det pulsade

aggregatet visas. (Data 2 = Strömpulsen, Data 3= Spänningspulsen)
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3.1.2.2 Ström/Spännings- karaktäristika för HIPIMS 300 Hz

Spännings/strömpulsen ser väldigt annorlunda både mot HIPIMS 50Hz och HIPIMS 50Hz

och DCms överlagrat. Aggregatet som använts är en prototyp och detta klarade inte att arbeta

med längre pulser och under att längre beläggningar att leverera väldigt stora effekter.

Figur 3-9 Oscilloskopkurva av ström- och spänningspulsen under beläggning med HIPIMS 300 Hz

(data 1 =strömpulsen, data 2= spänningspulsen)

3.1.2.3 Design av värmaren

Beläggningarna gjordes vid 400 C och för att kunna hålla temperaturen på en stadig nivå

användes en termokoaxialkabel som lindades upp i en spiral och sedan lades i en keramisk

kopp med molybden lock. Anledningen att molybden användes istället för rostfritt stål är att

Mo är mycket mindre känsligt för överslag än rostfritt stål. Termokoaxialkablen består av ett

wolframfilament som är omsluten med ett hölje av rostfritt stål. Denna ansluts sedan till ett

kraftaggregat
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Termokoaxialkabel

Keramisk
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Figur 3-10. Schematisk bild över substratbordet/värmaren

Figur 3-11. Substratbordet/värmaren under beläggning av TiN. Notera de glödande

termokoaxialkablarna.

3.1.2.4 Optisk emission som metod att erhålla rätt PN2

Som nämnts tidigare är magnetronsputtering känsligt för förgiftning av target vid för höga

flöden av den reaktiva gasen i kammaren. För att inte råka ut för detta krävs en bra metod för

att styra partialtrycket och flödet in i kammaren.

För att reglera partialtrycket av N2 i kammaren för HIPIMS användes optisk emission som

metod. En tydlig ändring i tillgång på kväve och Ti ses då vi har en stökiometriskt riktig TiN.

Se bilaga
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Optisk emission bygger på att ett mätinstrument registrerar vilka våglängder plasmat utsänder

och efter detta kan därefter N2- partialtrycket justeras.

Vid stora kväveflöden blir target förorenat och vi får inte ut några Ti- atomer i plasmat. Vid

för låga kväveflöden leder det till vi inte ser någon närvaro av N2.

Optisk emission är en kraftfull och enkel metod att styra flöden av processgaser in till

kammaren. Dock är den krävande att analysera. Emissionslinjerna erhölls ur

NIST, Atomic Spectra Database23.

Diagram 3-1 Optiskt emissionsspektra av plasmat vid HIPIMS- beläggning

Då de starka spektrallinjerna för N, Ti och Ar ligger omlott är det svårt att säga någonting om

den exakta sammansättningen hos plasmat. Dock kan en kvalitativ analys av plasmat göras. I

23 http://www.nist.com

http://www.nist.com
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serien av optiska emissionsspektra som bifogas i bilaga 8.3.2 ses trenden tydligt då

partialtrycket för kväve ökar. På detta sätt kan utläsas när target blir förgiftad av TiN och rätt

partialtryck av N2- ställas in.

Anmärkningsvärt är att spektrallinjerna för Ti2+ är starkt närvarande i fallet med HIPIMS.

Dessa linjer är betydligt svagare i fallet med DC spektrat.
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3.1.3 Multilagerbeläggning

För att befästa de resultat som erhållits gjorde avslutningsvis en film uppbyggd av skikt av de

olika beläggningsteknikerna. Dessutom gjordes ett försök med att lägga på en substratbias för

att se hur strukturen i filmen ändras. Substratbias och bias för buffertlagret valdes till 100 V

respektive 200 V24.

Figur 3-12. Schematisk bild av multilagerbeläggningen och under vilka partialtryck N2 som använts

24 I. Petrov et al.
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3.2 Karakterisering

3.2.1 SEM, svepelektronmikroskopi

Vid analys av tunna skikt krävs det väldigt hög upplösning för att kunna säga någonting om

filmens beskaffenhet. Dessa upplösningar kan inte uppnås genom att använda ljusmikroskop

utan vi får istället använda elektroner för att förstora det som ska studeras. Nedan ses en

schematisk figur över hur området som påverkas av den inkommande elektronstrålen.

Figur 3-13. Schematisk bild av substratet vid svepelektronmikroskopi
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Den grundläggande principen för svepelektronmikroskop är att skanna en fokuserad

elektronstråle över ett prov och sedan detektera sekundär och/eller ”backscattered”

elektroner. Interaktionerna måste sedan detekteras och översättas till en elektrisk ström.

Upplösningen för den här tekniken är beroende av vilken typ av interaktion som är

detekterad.

För att få kontrast och att skapa en bra bild av ytan och bra bilder av topografin används ofta

sekundärelektronerna vilka är lågenergetiska. Även ”backscatter”elektroner används men då

för att få fram information om provets sammansättning.

Prov som analyseras i SEM måste vara vakuumkompatibla och elektriskt ledande och motstå

den kraftfulla elektronstrålen.

I detta projekt har främst använts sekundärelektronerna för att få fram information om provets

struktur.

3.2.2 TEM, transmissionselektronmikroskopi

Ett ännu mer kraftfullt redskap att karaktärisera ett skikt är att använda ett

transmissionselektronmikroskop, TEM. Med ett TEM kan betydligt högre upplösningar

uppnås än med hjälp av ett SEM. Dock fanns det inom ramen för detta projekt inte möjlighet

att göra en TEM- studie på proven.

3.2.3 XRD, röntgendiffraktion

För att undersöka i vilka faser som slaggen använder man sig av röntgendiffraktion. Principen

för metoden är att röntgenstrålning skickas mot provet ur olika vinklar och reflekteras olika

beroende på vilken gitterstruktur vi har och det åskådliggörs i ett diagram. Under körningen

plottas intensiteten av reflektionerna från olika plan och det plottas mot 2.

Röntgendiffraktometern som har använts vid försöken är en Philips PW 2273/20 med en Cu

K- röntgenkälla med våglängd l= 1,5418 Å. Goniometern är en Philips PW 1820/00
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Efter körningen jämförs röntgendiffraktogrammet med ett nyligen taget pulver- diffraktogram

då ett pulver innehåller alla möjliga plan. Försöksuppställningen ser ut enligt nedanstående

figur.

a) b)

Figur 3-14. Röntgendiffraktion inom ett gitter. Röntgenstrålar infaller från vänster och sprids till

höger. motsvarar den infallande vinkeln, d motsvarar det interplanära avståndet och 2x motsvarar

vägen för de två röntgenstrålarna. 12b Schematisk uppställning för XRD försök.

För att utvärdera strukturen hos det utvärderade provet analyserar

Följande samband gäller vid analys av ett röntgendiffraktogram:

Braggs lag:

 ndhkl sin2 Ekvation 1

där

222 lkh

a
dhkl


 Ekvation 2
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Avståndet mellan två intilliggande plan med Miller index (hkl) ges av

hkl
hkl G

d
2

 Ekvation 3

Den geometriska strukturfaktorn ges av

)(2 iii lzkyhxi

i
ihkl efS   Ekvation 4



Linköpings universitet
Sandvik Tooling

4-40

4 Resultat och diskussion

4.1.1 Bestämning av kväveflöde in i kammaren med hjälp av

hysterisis-kurvor

För att skikten skulle bli stökiometriskt korrekta var kväveflödet in i kammaren tvunget att

bestämmas. Detta gjordes genom att strömmen plottades upp mot kvävetrycket och ett

knäliknande fall i ström iakttogs då det stökiometriska förhållandet mellan Ti och N är 1:1 i

kammaren.

Fallet i ström iakttogs vid ca 2 sccm. Dock användes inledningsvis en för stor steglängd vid

regleringen av kväveflödet så försöket fick itereras om med ett snävare intervall för det

intressanta området för att få ett mer exakt värde för kväveflödet. Det område som visade sig

vara intressant var mellan 0 och 4 sccm och steglängden minskades till ungefär 0,5 sccm. På

grund av att ett mer exakt kraftaggregat inte fanns att tillgå blev steglängden aning större än

vad som hade varit önskvärt.

Det andra försöket visade lite bättre vilka kvävgasflöden som krävs för att stökiometriskt

riktiga filmer ska fås. Tilläggas bör att dessa bestämningar gäller för pulsade 50 Hz belagda

filmer.

Ström vs Flöde N2 pulsat läge

910

915

920

925

930

935

940

945

950

955

960

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Flöde N2 (sccm)

M
ax

ka
to

d
st

rö
m

(A
)

Diagram 4-1 Itererat kvävgasflöde/ström- diagram pulsat läge 50 Hz



Linköpings universitet
Sandvik Tooling

4-41

4.1.2 Beläggningsparametrar

DC magnetronsputtering
DC
Magnetronsputtering
Pararmeter
PAr 3 mTorr
PN2 0,07 mTorr
T 400 C
t 60 min
PDC 800 W
PHIPIMS -
Imax 2 A
Pulsbredd -
Frekvens -

Tabell 4-1 Beskrivning av de process-

parametrar som tagits fram

HIPIMS och DC överlagrat
HIPIMS och DC överlagrat
Pararmeter
PAr 3 mTorr
PN2 0,09 mTorr
T 400 C
t 45 min
PDC 800 W
PHIPIMS 300 W
Imax 790 A
Pulsbredd 70s
Frekvens 50 Hz

HIPIMS
HIPIMS
Pararmeter
PAr 3 mTorr
PN2 0,07 mTorr
T 400 C
T 300 min
PDC -
PHIPIMS 600 W
Imax 120 A
Pulsbredd 40s
Frekvens 307 Hz

Figur 4-1 Beskrivning av de processsteg som ingått I beläggningarna

Uppvärmning
Temperatur = 400C
Bakgrundstryck = ~10-6 Torr

Etsning
Temperatur = 400C
Bakgrundstryck = ~10-6 Torr
PAr = 20 mTorr
Substratbias = -1000 V
Tid = 20 min

Beläggning
Temperatur = 400C
Bakgrundstryck = ~10-6 Torr
PAr = 20 mTorr
PN2 = 0,07-0,09 mTorr
Tid = 45min – 5h
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4.2 SEM

4.2.1 Analys av ett produktions skär, gnistförångat

Som tidigare behandlats är en av de stora nackdelarna med jonplättering och gnistförångning

är förekomsten av makropartiklar i skikten. Detta fenomen syns tydligt i figur 4-1. Dessa

makropartiklar har storlek runt 2 m.

Figur 4-2 SEM- bild av ytan av ett jonpläterat vändskär
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4.2.2 TiN Överlagrat jämfört med DC magneteronsputtering

Vid tillväxten av de första skikten med kombinerat DC och pulsat användes en DC –effekt av

1,5 kW och en HIPIMS spänning på 15 kV. Det visade sig att merparten av tillväxten av

skikten skedde genom DC- tillväxt och ingen direkt skillnad kunde ses mellan skikten annat

än en ökad tillväxthastighet.

SEM- bilder från tvärsnitt av proven ses nedan.

Figur 4-3 TiN framställt genom DC- magnetron sputtering 1,5 kW effect

Figur 4-4 TiN framställt genom överlagrat DC och pulsat, 1 kV HIPIMS och 1,5 kW DC

Tillväxthastighet: 4 m/h

Tillväxthastighet: 2,3 m/h
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De filmer som framställts visade sig att de hade en väldigt porös struktur och en distinkt

kolumnär tillväxt i filmen. Vidare ses att vi får en så kallad kompetitiv tillväxt i fallet med DC-

magnetronsputtering.

Efter de inledande försöken med hög DC-effekt sänktes effekten till 800W. De filmer som

erhölls då såg man en betydande skillnad mellan de rena DC- skikten och de filmer som hade

växts med överlagrat DC och pulsat. De filmer som växts med den kombinerade metoden var

tydligt tätare och mer ”finkornigt”. Anledningen till detta är att atomerna/jonerna har mer

energi när de når ytan än de i fallet med de DCms.

Figur 4-5 Film tillväxt med 800 W DC- sputtering

Tillväxthastighet: 1 m/h
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Figur 4-6 Film växt med 800 W DC- effekt med 1 kV HIPIMS- spänning överlagrat

Den mest betydande skillnaden mellan skikten sågs när ytan betraktades. Ytan på vår DCms

referens. Kornstorleken för DCms filmen var ca 130 nm och motsvarande siffra för filmen

framställd med HIPIMS och DC överlagrat är ca 40 nm vilket är en betydande skillnad. För

fallet med DCms så har föroreningar i korngränserna lett till att strukturen blivit porös med

sönderbrutna kolumner. Notera att tillväxthastigheten för DCms i detta fall är högre än för

HIPIMS och DCms överlagrat. Detta torde bero på densitetsskillnad i filmerna.

Figur 4-7 Film tillväxt med 800 W DC- sputtering på Si- platta

Tillväxthastighet: 0,8 m/h
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Detta resultat kan delvis bero på aningen på att när kvävetrycket ökar så minskar den fria

medelvägen för de sputterade atomerna och kollisionerna med gasatomerna kommer att ske

oftare. De sputterade atomerna kommer därför att spridas runt med reducerade energier och

anlända på ytan med minskad energi jämfört om skiktet skulle ha växts under stökiometriska

helt riktiga förhållanden25. Detta kan förklara en del av den porösa och ojämna strukturen men

Figur 4-8 Film växt med 800 W DC- effekt med 15 kV HIPIMS- spänning överlagrat på Si- platta

25 R. Wuhrer et al.
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Om däremot en negativ bias på substratet blir fallet en helt annan.

Figur 4-9 Film växt med 800 W DC- effekt med 15 kV HIPIMS- spänning överlagrat på Si- platta

med 100 V substratbias.

4.3 Försök med Chemfilt’s aggregat

Under några intensiva veckor gavs möjlighet att provköra ett nyutvecklat kraftaggregat från

Chemfilt. Aggregatet är en prototyp och är fortfarande under utveckling. Under den period vi

fick möjlighet att använda aggregatet levde det inte upp till den specifikation som satts upp

men det gav oss hursomhelst möjlighet att testa att öka frekvensen till dryga 300 Hz istället för

50 Hz som för det befintliga HIPIMS- aggregatet.

Specifikationerna för aggregatet bifogas i bilaga 8.2.
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Figur 4-10 Tvärsnitt av Si- platta belagd med hjälp av HIPIMS 300 Hz

De filmer som växte hade en väldigt låg tillväxthastighet då effekten som kunde tas ut ur

aggregatet var aningen modest. Tillväxthastigheten uppmättes till ca 400 nm per timme. Dock

skiljde dig sig skikten från filmerna framställda med 50 Hz HIPIMS genom att de inte hade

lika stort inslag av TiO0,34N0,74 som 50 Hz filmerna.

Figur 4-11 Film växt 300 Hz HIPIMS på Si- substrat.

Tillväxthastighet: 400 nm/h
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Figur 4-12 SEM- bild av film framställd genom 300Hz HIPIMS med 1,7 kW medeleffekt under en

timme. Växt på en kiselplatta.

Kvaliteten på skikten är väldigt tät med en yta som är slät och fri från makropartiklar av

onitrerat källmaterial.

4.3.1 Bearbetningstest

Den testmetod som använts för prövning av vändskär som Sandvik använder är en metod där

vändskären används för svarvning under en minut i ett kullagerstål. Efter denna behandling

etsas vändskäret med HCl och slutligen används SEM för att studera ytstrukturen.

Med hjälp av Chemfilts aggregat belagdes ett vändskär för bearbetningstest. Resultatet från

testet var dock en besvikelse då vidhäftningen inte var tillräcklig på grund av en otillräcklig

etsning.

Figur 4-3 visar det belagda skäret efter bearbetningstest. TiN här flagnat bort från egglinjen

och även på spånsidan har beläggningen flagnat av.
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Figur 4-13 SEM- bild av eggen som bearbetningstestats.

Figur 4-4 visar ett magnetronsputterat vändskär efter bearbetnignstest. Det är en tydlig

tendens till egglinjeflagning vilket tyder på bristande vidhäftning.

Figur 4-14 Magnetronsputterat skär

Figur 4-5 visar ett gnistförångat skär vilket har mindre tendens till egglinjeflagning men

däremot
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Figur 4-15 Magnetronsputterat skär

4.3.2 Multilagerbeläggning

För att befästa de resultat som erhållits gjorde avslutningsvis en film uppbyggd av skikt av de

olika beläggningsteknikerna. Dessutom gjordes ett försök med att lägga på en substratbias för

att se hur strukturen i filmen ändras. Tidigare arbete26 har visat att en tydlig ändring i

strukturen sker vid en substratbias på omkring 200 Vs. För att skilja skikten från varandra

används ett buffertlager mellan skikten där substratbiasen är hög, ca 400 Vs.

Försöksuppställningen ses i avsnitt 3.1.1.6.

Efter beläggningen analyserades filmen med hjälp av SEM. Bilden av tvärsnittet ses nedan.

26 I.Petrov et al.



Linköpings universitet
Sandvik Tooling

4-52

Figur 4-16 Tvärsnitt av multilagerbeläggning

Tyvärr visade det sig att det inte gick att urskilja de olika beläggningsmetoderna I skiktet.

Gissningsvis beror det på att inte tillräckligt hög substratbias lyckades uppnås varken i

buffertlagren mellan de olika skikten eller i biasskikten.

DC Ms

DC Ms + bias

HIPIMS

HIPIMS + bias

DC +HIPIMS

DC + HIPIMS + bias
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4.3.3 XRD

För att få en känsla för texturen hos skikten genomfördes röntgendiffraktionanalys av filmerna.

Kurvorna återfinns i bilaga 8.4. Våglängden som användes för analysen är Kstrålning från en

kopparkälla med våglängden = 1,5418Å.

Större kopior av röntgendiffraktogrammen bifogas i bilaga 8.4. Nedan ses ett sammanfogat

diffraktrogram med de tre metoderna.

Diagram 4-2 Röntgendiffraktogram jämförande HIPIMS, DC och HIPIMS +DC

För att jämföra de tre olika beläggningsmetoderna vad beträffar intensiteten i reflektion mellan

planen ställdes följande digram upp.
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Intensitetsvärden

0 50 100 150 200 250 300 350

111

200

220

311

222
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Intensitet

DC + HIPIMS

HIPIMS

DC

Diagram 4-3 Intensitetsjämförelse mellan olika plan och beläggningsmetoder.

Diagrammet visar att det är stor skillnad mellan i synnerhet DCms, DCms + HIPIMS och

HIPIMS med högre frekvens. De orienteringar som ger mest intensitet är för ren HIPIMS

222 och för DCms och DCms och HIPIMS överlagrat är det 111 som är den huvudsakliga

tillväxtriktningen. 222 riktningen tyder på att vi har en stark textur. Dessutom är 200 (100)-

riktningen undertryckt i fallet med DCms och DCms och HIPIMS överlagrat vilket gör att

även 222 får en stark intensitet.

Tillväxtriktningen (111) är den mest fördelaktiga i fallet med jonplätering och gnistförångning.
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5 Slutsats

Skikten har en tätare och mindre grovkornig struktur än konventionell magnetron sputtering

med DC både i fallet med den överlagrade metoden och med ren HIPIMS.

Det har visat sig att det går att använda HIPIMS som joniserad PVD metod för att belägga

vändskär för skärande bearbetning. Dock återstår det en hel del arbete i synnerhet med att

utarbeta en metod att öka vidhäftningen vid WC/Co- substraten exempel. Detta kan göras

genom att utarbeta en effektiv etsningsmetod, exempelvis HIPIMS- etsning.

Som metod att styra en reaktiv HIPIMS- process i avseende på kvävgasflöde är det lämpligt att

använda sig av optisk emission.



Linköpings universitet
Sandvik Tooling

6-56

6 Framtida arbete

Ett inledande försök gjordes med en multilagerbeläggning men denna kan vidareutvecklas.

Beläggningen ska inledas av de väldigt jämna HIPIMS- skikten för att få en rättvisande bild av

de olika skiktens struktur.

Under detta projekt har en flytande substratpotential används vid beläggningarna men det vore

intressant att laborera med olika substratbias för att se ur de olika beläggningsmetoderna

påverkas.

För att få ytterligare förståelse och få en mer komplett karakterisering av skikten krävs en

TEM- studie. Då kan idé fås hur dislokationsstrukturen ändras och vilka faktorer som spelar

in på resultatet av beläggningen.

Etsningssteget är ett avgörande del i processen för ett tillfredställande resultat på vidhäftningen

och för att få TiN – beläggningar som sitter kvar i WC/Co- substraten krävs att detta steg

utvecklas. Ett sätt vore att designa om värmaren/substrathållaren för att komma runt de

problem med överslag som jag har haft i detta projekt.
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8 Bilagor

8.1 Begreppslista

DC ”Direct Current”- likström kallas elektrisk ström

som inte ändrar polaritet, strömmen flyter alltså åt

samma håll hela tiden.

Diod Elektronisk komponent som leder ström i ena

riktning och är en isolator i andra riktningen

Magnetron Magnetpaket som förstärker plasmat och ökar på

beläggningshastigheten.

Plasma I plasmatillstånd är atomerna joniserade, dvs.

elektronerna är separerade från atomkärnorna.

Sputtering Metod att avlägsna atomer från ett källmaterial

genom att accelerera Ar+ mot ett källmaterial. Se

figur

Target Källmaterial som används för att belägga med

Upplösning Det minsta avstånd mellan två punkt som är

urskiljbara med blotta ögat.
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8.2 Produktspecifikation SINEX 2.0-AS14
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8.3 Optisk emission

8.3.1 Data

*Data från http://www.nist.com

Data från Physics Handbook, C. Nordling, J. Österman, 2004, 7 upplagan

OBS! Detta är ett urval bland emissionslinjerna.

Emissionlinjer (nm)
*Ti+ 365,35

449,60
466,70
468,10
503,60
519,29
521,03

*Ti++ 308,80
323,60
368,52
368,52
439,50
444,38

*Ti+++ 530,10
*TiN 295,85

*N 746,80

*N2 315,93
357,69
380,49
405,90

O 686,72
760,82

777,1928
777,4138
777,5433

Ar 394,8979
565,8979
810,3692
811,5311

http://www.nist.com
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8.3.2 Optisk emissions spektrum

0 mTorr N2 3 mTorr Ar 0,01 mTorr N2 3 mTorr Ar

0,04 mTorr N2 3 mTorr Ar 0,07 mTorr N2 3 mTorr Ar
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0,10 mTorr N2 3 mTorr Ar 0,30 mTorr N2 3 mTorr Ar

0,50 mTorr N2 3 mTorr Ar
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8.3.3 Jämförelse mellan DCms optisk emission spektra och HIPIMS
DC 0,10 mTorr N2 3 mTorr Ar

HIPIMS 0,07 mTorr N2 mTorr Ar

Ti2+
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8.4 Röntgendiffraktogram
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