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„TiAlSiN összetételő tribológiai vékonyréteg-bevonatok megvalósítása és mikroszerkezeti 

vizsgálata” címő tudományos kutatási tevékenységrıl, melyet az EMTE Sapientia Alapítvány 
Kutatási Programok Intézetének Tudományos Tanácsa 15000 RON összeggel támogatott az 
IPC 1/2/05.01.2012.-es számú keretszerzıdés értelmében. 
 
A kutatás megvalósításának idıtartama: 2011/2012-es tanév folyamán 10 munkahónap, 
2012. július 30-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, IV. éves egyetemi hallgatók automatizálás szakról és Szöllısi István 
üzemmérnök, technikai személyzet. 
 

3. A kutatási feladatpontok (F.III.1…F.III.4.) megvalósítására vonatkozó 

értékelések: 
F.III.1. Tesztkísérletek a rétegtapadás fokozására, acélhordozón növesztett Cr/CrN/TiAlN 

TiAlSiN rétegszerkezet megvalósításával  

Egyenfeszültséggel gerjesztett reaktív plazmaporlasztás folyamatában alacsony 
hımérsékleten növesztett Cr/CrN/TiAlSiN/CrN összetételő vékonyréteg bevonatú mintákat 
valósítottunk meg a sajátfejlesztéső UM magnetronos porlasztó rendszerrel. A kísérleti 
rendszer két darab porlasztóforrását mőködtettük Ar és N2 gázkeverékben. Elıbb 
nagytisztaságú Cr katód porlasztásával alapozó Cr réteget növesztettünk, majd egyenletesen 
növekvı nitrogénhozam mellett változó összetételő Cr(N) átmeneti réteget, illetve állandósult 
összetételő CrN réteg növesztését követıen 50 at.% Al: 25 at.% Ti: 25 at.% összetételő katód 
porlasztásával szekvenciálisan CrN/TiAlSiN rétegekkel bevonatot növesztettünk. A CrN réteg 
oszlopos növekedését megszakítja a magas szilícium tartalmú (18 at.% Si) TiAlSiN 
összetételő köztes réteg. A TiAlN nanokristályok, valamint az amorf TiSi2, illetve SiNx 
fázisok kiválása nanokompozit réteget eredményezett. A „scratch test” eljárás szerint végzett 
tapadásvizsgálati tesztek azt mutatták, hogy 65 N terhelı erınél a réteg pikkelyesen 
felszakadt a hordozó HSS gyorsacél felületérıl.  
 

F.III.2. Nanométeres periódusú CrN/TiAlSiN multiréteg-bevonatok megvalósítása Si(100) és 

HSS gyorsacél hordozón, tribológiai minısítés céljából 

 

HSS acélhordozón növesztett 5µm vastagságú CrN/TiAlSiN multiréteg bevonat 
felületi morfológiája enyhe hullámzást mutat, amelyet a hordozón növekedı Cr és CrN 
nagyszemcsés kristályok felületi domborzata alakít ki. Határolt területő elektron-diffrakciós 
ábra tanúsága szerint a Si(100) hordozón növesztett Cr és CrN alrétegek enyhe textúrált 
növekedést mutatnak. A néhány nanométer periódusú hetero-szerkezető CrN/TiAlSiN 

multiréteg bevonat elektron-diffrakciója alapján következtetjük, hogy az igen apró 
kristályszemcsék random orientációban vannak. A minta tribológiai viselkedését ”Ball-on-

disk” eljárás szerint vizsgáltuk. Szilícium-nitrid golyóval végzett kopási folyamatban 
meghatározott csúszó-súrlódási tényezı átlagértéke µ=0,55 volt. A rétegtapadás nagyobb 
értéke (közel 100 N) összefüggésbe hozható a multiréteg-rendszer azon tulajdonságával, hogy 
az eltérı rugalmassági modulusszal rendelkezı alrétegekben a belsı feszültség 
felhalmozódott értéke relaxálódik.  
 

F.III.3. Alacsony szilícium tartalmú nc-(TiAlSi)N/a-Si3N4 nanokompozit rétegek növesztése és 

mikroszerkezeti vizsgálata 

 



A Ti-Al-Si-N összetételő rétegbevonat növesztését TiAlSi alapozó réteggel, illetve 
annak hiányában is megvalósítottuk. Reaktív rétegnövesztési kísérleteinkben tanulmányozott 
homogén összetételő Ti-Al-Si-N gızfázisú rendszer sajátossága a spinodális szétválási 
mechanizmus, amely egymásban nem oldódó TiAlN és Si3N3 stabil egyensúlyi fázisokra 
történı spontán szétválást eredményez. Ennek termodinamikai feltétele a reaktív gáz magas 
kémiai potenciálja mellett, a diffúzió által megvalósuló fázis-szegregáció termodinamikai 
hajtóerejének hatékonyságát biztosító magas hımérséklető kondenzáció. Az elıbbi feltételek 
teljesítése céljából a nagytisztaságú N2 hozamát qN2=3,5....4,5 sccm értéktartományban 
változtattuk, ezáltal a plazmában aktivált reaktív folyamatokban biztosítva volt a nitrogén 
magas kémiai potenciálja, amelyet pN=8x10-4 Torr ... 1x10-3 Torr parciális 
nyomástartományban vizsgáltuk. A rétegnövesztési folyamat idején a munkagáz (Ar) és 
reaktív gáz (N2) össznyomását állandó pAr+pN2=3,0 x 10-3 Torr, a hordozók hımérsékletét 
ts=550 0C értékre szabályoztuk. A hordozó felületére elızetesen kb. 100 nm vastagságú 
TiAlSi összetételő alapozó réteget, majd a továbbiakban TiAlSiN nitridfázist növesztettünk. 

A megvalósított rétegek mikroszerkezetének metszeti vizsgálata céljából nagy- és 
kisenergiás ionvékonyítás technikáját alkalmazva keresztmetszetben vékonyított XTEM 
mintákat preparáltunk és ezeket az általunk mőködtetett JEOL 100 U TEM típusú 
transzmissziós elektronmikroszkóp használatával tanulmányoztuk. A hordozó közeli 
tartományban a réteget orientált TiAlSi mikro-kristályok alkotják, a hordozótól távolodva a 
TiAlSiN réteg nanoszerkezető morfológiáját random orientációjú nanoszemcsék rendszere 
határozza meg. A diffrakciós ábra értelmezése alapján azonosított kristályos fázisok: köbös 
lapcentrált fcc-AlN, hexagonális h-AlN, illetve fcc-TiAlN. A hordozó síkjával párhuzamosan, 
a réteg felszínéhez közeli metszı-síkban lapvékonyítást valósítottunk meg, miután a réteg 
felületét ionmaratással letisztítottuk, majd a minta forgatásával a Si hordozó hátoldali 
irányából átlyukadásig vékonyítottuk a réteget. A lapvékonyított minta világos-látóterő (BF) 
és sötét-látóterő (DF) elektronmikroszkópos felvételei a réteg felszínéhez közeli metszetben 
nanométer nagyságrendő szemcsék egyenletes eloszlását mutatja.  

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. 

Kísérleti eredmények értelmében a reaktív plazmaporlasztással megvalósított 
(Al,Ti,Si)N összetételő vékonyréteg-bevonatok mikro-szerkezetére és keménységére igen 
erıs hatást gyakorolnak a plazma- és folyamatparaméterek. 

A többkomponenső TiAlSiN rétegstruktúra kialakítása szükségessé tette új 

szabályozási algoritmus tervezését, valamint annak beágyazását egy saját fejlesztéső és 
építéső mikrovezérlı rendszerbe. Az általunk megvalósított vezérlırendszer ötvözi a 
dinamikus gáznyomás szabályozását és a gázkisülési folyamatban gerjesztett optikai sugárzás 

monitorizálását spektrumfigyelı segítségével. A kutatás jelen szakaszában megvalósított 
hardver- és szoftverfejlesztések következtében kísérleti rendszerünk a legkorszerőbb vezérlés- 
és szabályozástechnikával rendelkezı eszközök szintjén használható.  

 

4. A kutatócsoport munkatársai által kifejtett tevékenység értékelése: 
 

Papp Sándor adjunktus hozzájárulása fontos eredményeket hozott a mérıeszközök és 
módszerek integrálásával a szabályzó rendszerbe. Tevékenységével alapvetıen hozzájárult a 
kutatási csoport diáktagjának szakmai vezetéséhez, segítve a kutatási témához szervesen 
kapcsolódó államvizsga dolgozatuk példásan eredményes megvalósítását. A dinamikus 
nyomásszabályozó rendszer modellezése és megvalósítása, illetve az optikai spektrumfigyelı 
rendszer fotonszámláló üzemmódban történı használatához szükséges fejlesztések 
megvalósításában, a mérési eredmények feldolgozása terén igen fontos hozzájárulást nyújtott.  

Jakab-Farkas László fizikus hozzájárulása a plazmaporlasztó rendszer számítógépes 
vezérlésének fejlesztéséhez; a modell-kísérletek tervezése és megvalósítása terén végzett 
munkája, valamint az elektronmikroszkóp mőködési feltételeinek biztosítása céljából kifejtett 
tevékenysége segítette a szerkezetvizsgálat keretében folyó kutatási tevékenységet. 



Szöllösi István üzemmérnök hozzájárulása a kísérleti rendszer és az 
elektronmikroszkóp napra kész karbantartásában kifejtett tevékenysége révén jelentıs 
feladatot teljesített. Tevékenységével jelentısen hozzájárult a kutatási munka jó 
elımeneteléhez. Egyéni hozzájárulása és szakmai felkészültsége sok esetben meghatározó 
eredményt hozott a mérı- és szabályzó rendszer tervezése és megvalósítása terén. 

Fekete Albert-Zsombor és Balogh Tibor-Csongor egyetemi hallgatók hozzájárulása: a 
kísérleti rendszer vezérlıegységeinek hardver és szoftver szinten való megtervezése és 
megvalósítása céljából igen eredményesen dolgoztak.  A kutatócsoport keretében önálló 
kutatási munka végzésére kaptak feladatot, amelyet kimagasló eredménnyel teljesítettek. A 
kutatási jelentéshez mellékletként csatolt tanulmányok tükrözik a végzıs hallgatók 
példaértékő tevékenységét és megvalósításaikat. 

Kakucs András docens és Biró Domokos kutatásvezetı fontos kutatási és fejlesztési 
feladatokat végeztek a többkomponenső nanokompozit szerkezető TiAlSiN vékonyrétegek 
tervezése és növesztése céljából. Kutatási kísérlettervben megnevezett rétegnövesztési 
feladatok megvalósítása, a minták ionmaratással végzett metszeti keresztvékonyítás, illetve 
lapvékonyítás a mikroszerkezet transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálata céljából, 
kutatási eredmények feldolgozása, elıkészítési munkák szakfolyóiratban való közlésre, illetve 
konferencián történı bemutatásra. 

Biró Domokos kutatásvezetı 2012. január 27. - február 13. közötti idıszakban közös 
kutatási munkát végzett Budapesten az MTA-MFA keretében a rétegnövesztési kísérletekben 
megvalósított minták kristályszerkezeti, mikroszerkezeti és elemösszetételi vizsgálataiban és 
hozzájárult az eredmények kiértékeléséhez.  

Folyamatban van a kutatási eredményeink publikációkra való elıkészítése. 
Részeredményeink értékesítése céljából a kísérleti adatok feldolgozásával párhuzamosan 
készítjük a bemutatásra elfogadott dolgozatunkat, amelyet International Conference on 
Competitive Materials and Technology, Ic-cmpt2, Miskolc October 8-12, 2012. konferencia 
alkalmával szerveznek.   

 
Az EISZ szolgáltatás megszőnése hátrányosan hatott szakmai tájékozódási 

lehetıségeinkre, amely gátolja a kutatási tevékenységünk eredményeinek publikációkban való 
megjelenítéshez szükséges irodalmi forrásokhoz való hozzáférhetıségünket. 

 
Összességében úgy értékelem, hogy a felmerülı nehézségek ellenére (információs 

EISZ korlátozások, technikai meghibásodások, infrastruktúrában bekövetkezett mőködési 
zavarok, stb.) az éves kutatási tevékenységünk ideje alatt érdemi megvalósításokat végeztünk 
és jelentıs eredményeket értünk el. Mindez alapot teremt az egyetemnek a nanokompozit 
összetételő anyagszerkezetek kutatása terén végzett alapkutatási és alkalmazott technológiai 
kutatások folytatásához. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Marosvásárhely, 2012. július 30.   Dr. Biró Domokos 

       kutatásvezetı 
 


