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„TiAlSiN összetételű tribológiai vékonyréteg-bevonatok megvalósítása és mikroszerkezeti 

vizsgálata” címő tudományos kutatási tevékenységrıl, melyet az EMTE Sapientia Alapítvány 
Kutatási Programok Intézetének Tudományos Tanácsa 14332 RON összeggel támogatott az IPC 
34/4/22.03.2011 Keretegyezmény értelmében 

 

1. A kutatás megvalósításának idıtartama: 2010/2011-es tanév folyamán 10 munkahónap, 
2011. szeptember 15-ig terjedı idıszakban. 

 

2. A kutatási tervezet megvalósításában részt vevı személyek: Kutatásvezetı dr. Biró Domokos 
docens, munkatársak dr. Kakucs András docens, drd. Papp Sándor mérnök adjunktus, drd. Jakab-
Farkas László fizikus, valamint Fekete-Albert Zsombor és Balogh-Tibor Csongor, III. éves egyetemi 
hallgatók automatizálás szakról és Szöllısi István üzemmérnök, technikai személyzet. 
 

3. A kutatási feladatpontok (F.II.1…F.II.7.) megvalósítására vonatkozó értékelések: 

 
F.II.I. Rétegnövesztési kísérletek Si(100) hordozón 200...500 nm vastagságú TiAlSiN bevonatok 

megvalósításával. 

Kísérleteinkben egyenfeszültséggel gerjesztett reaktív plazmaporlasztással és 
együttkondenzáltatással TiAlSiN összetételő vékonyréteg bevonatú mintákat valósítottunk meg, 
amelyhez sajátfejlesztéső 3 darab aszimmetrikus mágneses terő UM magnetronos porlasztó 
berendezést használtunk. Kísérleti kutatásaink jelen szakaszában a (TiAlSi)N rétegek 
megvalósításához 40 at.% Ti : 40 at.% Al: 20 at.% Si összetételő katódot használtunk Ar és N2 
gázkeverékben történı porlasztási folyamatban. Kísérleti kutatásunk célja, hogy a megvalósított 
minták révén tanulmányozzuk a szilícium- és a nitrogén összetevık koncentrációjának a 
mikroszerkezeti fejlıdésére, illetve a tribológiai viselkedésre és mikrokeménységre gyakorolt hatását.  
 

F.II.2. Metszeti mintapreparálás ionvékonyítással a rétegek mikroszerkezeti és morfológiai 

vonatkozásainak feltárásához. 

A megvalósított rétegek mikroszerkezetének vizsgálata céljából nagy- és kisenergiás 
ionvékonyítás technikáját alkalmazva kresztmetszetben vékonyított XTEM mintákat preparáltunk és 
ezeket az általunk mőködtetett JEOL 100 U TEM típusú transzmissziós elektronmikroszkóp 
használatával tanulmányoztuk. Analitikai vizsgálat céljából a megvalósított minták közül néhányat 
Budapestre az MTA-MFA Mőszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet laboratóriumába 
vittünk Dr. Barna Péter professzor úrhoz, ahol kérésünkre meghatározták a minták elemi összetételét. 
Az elemi összetétel meghatározása céljából az EDS (energy dispersive spectroscopy) mérésekhez egy 
Philips CM 20 típusú 200 kV-os elektronmikroszkópot használtak. 

 
F.II.3. Kísérletterv megfogalmazása és a kísérleti rendszer kialakítása HSS acélhordozón növesztett 

tribológiai bevonatok megvalósítására. 

A TiAlSiN rétegek mikrokeménységének és tribológiai tulajdonságának vizsgálata céljából 
nagyobb vastagságú rétegek megvalósítását terveztük. A hordozóként használt polikristályos acél 
felületét tükörsimára políroztuk 0,1 µm szemcsemérető gyémántpaszta használatával. A hordozókat 
elızetesen ultrahangos mosással acetonban és etilalkoholban tisztítottuk, majd szárítás után a rétegek 
felvitele elıtt ionmaratással távolítottuk el a felületi szennyezést és adszorbeált gázokat. 
 
F.II.4. Homogén 3…5 mµ  vastagságú nanokompozit összetételő TiAlSiN rétegek növesztése HSS 

acélhordozón. 

A 62…64 HRC keménységő, magasan ötvözött acélhordozókon, illetve Si(100) egykristály 
felületén 2…5 mµ  vastagságú TiAlSiN bevonatokat növesztettünk, különbözı nitrogénhozam 

használata mellett. A TiAlSiN rétegbevonat növesztését TiAlSi alapozó réteggel, illetve annak 
hiányában is megvalósítottuk. 



F.II.5. A megvalósított homogén rétegbevonatok mikrokeménységének és tribológiai tulajdonságának 

vizsgálata. 

A rétegek keménységének mérése céljából CV-400 AAT típusú mikro-Vickers 
keménységmérı eszközt használtunk. A hordozó hatásának kiküszöbölése érdekében a 
keménységmérést 10g és 20g terhelés mellett végeztük. 

HSS acélhordozón növesztett ~3 µm vastag TiAlSiN bevonatok tribológiai kopásvizsgálatát a 
budapesti MFA –Mőszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet keretében végeztük. A 
vizsgálatot „Ball-on-Disk” mérési módszer szerint 100Cr6 acélgolyóval, illetve Si3N4 nitridgolyóval 
koptatva valósítottuk meg egy DTHT 70010, CSM Instruments Tribométer használatával. 
 

F.II.6. A megvalósított homogén rétegbevonatok termikus stabilitásának vizsgálata 600 °C...1000 °C 

hımérséklet tartományban. 

A polikristályos HSS hordozón, illetve Si(100) hordozón növesztett TiAlSiN rétegeket 
vákuumban történı gáztalanítás után, 600°C – 1200°C hımérsékleti tartományban, nitrogén 
atmoszférában 1 atm nyomáson különbözı állandó hımérsékleten egy óra idıtartamban hıkezeltük.  
 

F.II.7. Magas hımérsékleten hıkezelt homogén rétegbevonatok metszeti elektronmikroszkópos 

vizsgálata. 

A TiAlSiN rétegek termikus stabilitásának vizsgálata céljából folyamatban van a jellegzetes 
minták metszeti mintapreparálással történı vékonyítása elektronmikroszkópos átvilágíthatóság 
cáljából. A feladatpont még csak részben van teljesítve, tekintettel a rendkívüli idı- és munkaigényes 
metszeti elektronmikroszkópos mintapreparálásra és a mikroszerkezeti vizsgálatra. 
 

4. A kutatócsoport munkatársai által kifejtett tevékenység értékelése: 
 

Papp Sándor adjunktus hozzájárulása: a plazma sugárzási intenzitásának követése céljából 
optikai spektrumfigyelı és mérırendszert fejlesztése; újabb mérıeszközök és módszerek integrálása a 
mérı és szabályzó rendszerbe, pl. kapacitív nyomásérzékelı, nagyfelbontású frekvenciamérés a 
rétegvastagság méréséhez; a fotomultiplikátor stabilizált fotonszámláló üzemmódban torténı 
használatához szükséges tápforrás fejlesztése; gázdinamikai mérések és modellezése a dinamikus 
nyomásszabályozó megvalósítása céljából; a kutatási csoport két diáktagjának szakmai vezetését is 
biztosította. 
 

Jakab-Farkas László fizikus hozzájárulása: a plazmaporlasztó rendszer számítógépes 
vezérlésének fejlesztése; a vákuumrendszer szívási hozamának és végvákuumának javítása; 
rétegnövesztési kísérletek elıkészítése és megvalósítása; a JEOL TEM 100 U elektronmikroszkóp 
mőködési feltételeinek biztosítása és a GATAN CCD kamera beépítése a képrögzítı rendszer 
használata céljából; hatékony közremőködés az elektronmikroszkópos szerkezetvizsgálatban. 
 

Szöllösi István üzemmérnök hozzájárulása: A teljes kísérleti rendszer és az 
elektronmikroszkóp napra kész karbantartásában és annak fejlesztésében is jelentıs szerepet vállalt. 
Tevékenységével jelentısen hozzájárult a kutatási munka jó elımeneteléhez. Egyéni hozzájárulása 
fontos eredményt hozott a fotomultiplikátor mőködési stabilitásának növelésében, mikrovezérlın 
alapuló hőtı- és hımérséklet-szabályzó rendszer tervezése és megvalósítása révén. 
 

Fekete Albert-Zsombor és Balogh Tibor-Csongor egyetemi hallgatók hozzájárulása: A 
kutatólaboratóriumban található porlasztó berendezés folytonos mőködését biztosító elemek közé 
sorolható a turbomolekuláris szivattyú, a magnetronok valamint a spektrumintenzitás mérésére 
szolgáló fotomultiplikátor. Ezen egységek vízhőtéséért felelıs rendszer automatizálását dicséretes 
módon valósították meg a hallgatók. A rendszer vezérlıegységét hardver és szoftver szinten 
megtervezték, és figyelembe véve a megkötéseket kidolgozták. Munkájuk eredményét bemutatták a 
Sapientia egyetemen, valamint Temesváron egy erdélyi szintő Tudományos Diákköri Konferencián, 
amelyeken elsı és második díjban részesültek. A hallgatók érdeklıdése és közremőködése 
példaértékő volt. 



Kakucs András docens és Biró Domokos kutatásvezetı hozzájárulása: kutatási és fejlesztési 
feladatok megfogalmazása a többkomponenső nanokompozit szerkezető TiAlSiN vékonyrétegek 
tervezése és növesztése céljából; megvalósított rétegek szerkezetének, elemi összetételének, 
tribológiai és mechanikai jellemzése céljából komplex vizsgálati módszereket alkalmaztak; 
mikroszerkezeti kutatás céljából a minták metszeti keresztvékonyítása, illetve lapvékonyítása és ezek 
transzmissziós elektronmikroszkopos vizsgálatát végezték; kutatási eredmények kiértékelése és 
feldolgozása, értékesítése céljából az anyag elıkészítését végzik szakfolyóiratban való közlésre, 
illetve konferencián történı bemutatásra. 

Biró Domokos kutatásvezetı 2011. január 29. - február 14, április 29 – május 7, illetve 
augusztus 2 - augusztus 13 közötti idıszakban Budapesten az MTA-MFA keretében közös kutatási 
munkát végezett. Tudományos együttmőködésünk az MFA Budapest kutatóintézettel nagyban 
hozzájárult a rétegnövesztési kísérleteinkben megvalósított minták szerkezeti-, mikroszerkezeti és 
elemösszetételi, valamint tribológiai vizsgálatához és a kapott eredmények kiértékeléséhez.  

Hálás köszönetet mondunk az MFA vezetıségének és munkatársainak, személyesen Dr. 
Barna Péter professzor úrnak és Dr. Sáfrán György tudományos fıkutató úrnak a kutatási 
munkánkban nyújtott sokoldalú támogatásukért. 

 

Jelen idıszakban a kutatási eredményeinknek valamely rangos folyóiratban történı 
publikációra való elıkészítése még nem valósult meg. Kutatási tevékenységünk részeredményeinek 
szakmai konferenciákon és szakfolyóiratban történı értékesítése feltételezi a kísérleti munka 
eredményeinek mielıbbi kinyerését és feldolgozását, elıkészítését az ıszi idıszakban tartandó 
tudományos konferenciákon való bemutatásra. 

Az EISZ szolgáltatás megszőnése igen hátrányosan sújtotta szakmai tájékozódási 
lehetıségeinket és nagyban gátolta a kutatási tevékenységünk eredményeinek publikációkban való 
megjelenítéséhez szükséges hozzáférhetıséget. 

Összességében úgy értékelem, hogy az éves kutatási tevékenységünk ideje alatt jelentıs 
eredményekhez jutottunk, amelyeket a tribológiai és szerkezetvizsgálati eredmények bizonyítanak.  

 
 
 
 
 
 

Marosvásárhely, 2011. szeptember 15.   Dr. Biró Domokos 

       kutatásvezetı 
 

 


