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Al-Ti kontaktusokat porlasztottunk 6H-SiC hordozóra dc magnetron
porlasztással. A rétegeket kétféleképpen készítettük. Az egyik esetben az Al-t és a Ti-t
egymás után, két rétegben vittük fel a hordozóra, míg a másik sorozatban a két fémet
együtt porlasztottuk a SiC ellentétes polaritású ( 000 1 ) C illetve (0001) Si felére. A
mintákat N2 atmoszférában 1000°C-on 4 percig h kezeltük. Mivel a hexagonális SiC
Si illetve C felének oxidációs kinetikája között a különbség jelent s, megvizsgáltuk,
hogy a hordozó Si illetve C oldalára porlasztott kontaktusokban a h kezelés során
keletkez

reakciótermékek függnek-e a hordozó polaritásától. A kontaktusok

összetételét és morfológiáját TEM-mel vizsgáltuk.
Az oxigénre érzékenyebb C oldalra porlasztott kontaktusokban mindkét
porlasztási sorozatban egyedül tetragonális Al3Ti fázis keletkezett. A következ
epitaxiális összefüggések állíthatók fel: (001)[210]Al3Ti||( 000 1 )[ 11 2 0 ]SiC (külön
porlasztott Al és Ti) és ( 112 )[201]Al3Ti||( 000 1 )[ 11 2 0 ]SiC (együtt porlasztott AlTi).
Az oxigénre kevésbé érzékeny Si oldalra porlasztott minták esetén az Al3Ti fázis
mellett Ti3SiC2 fázis is keletkezett. Ez azt jelenti, hogy a h kezelés során a hordozó
SiC is reakcióba lépett a kontaktussal. A kétlépcs s porlasztással készült minta egy
tipikus kétréteg részlete látható az 1.a ábrán. A SiC-on az els réteg egy homogén
Ti3SiC2 fázis, a második réteg Al3Ti. Az 1.b ábráról leolvasható az epitaxiális
összefüggés:

(010)[201]Al3Ti (0001)[ 11 2 0 ]Ti3SiC2 (0001)[ 11 2 0 ]SiC.

Néhány

helyen a kontaktus 3 réteg szendvicsszerkezetet mutat, a Ti3SiC2 fázist közrefogja
két Al-Ti réteg. A SiC-on fekv réteg Al2Ti, a küls réteg Al3Ti (2. ábra).
A munkát az OTKA T047141 és T043437 pályázatok támogatták. Pécz B. köszöni a
Bolyai János Ösztöndíj támogatását.

1. ábra (a) A h kezelt kétréteg kontaktus transzmissziós elektronmikroszkópos
felvétele a SiC Si lapján. Az Al és Ti rétegeket kétlépcs ben porlasztottuk. (b)
Határolt terület elektrondiffraktogram az [ 11 2 0 ] SiC zónában. A nagy méret
számok a SiC reflexiót, a kisméret számok a Ti3SiC2 (4 jegy ) illetve az Al3Ti (3
jegy ) reflexióit jelölik.

2. ábra Al3Ti-Ti3SiC2-Al2Ti szendvics szerkezet sötétlátóter felvétele

