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Kutatási beszámoló 

 

Három éves futamidejő kutatás címe 

 
Lokális plazmafizikai kutatások Langmuir-szonda segítségével, a hıkezelt minta 

hımérsékletének Fuzzy-szabályozása és a rétegnövekedés szabályozásának kutatása aktív 

ernyıs plazmanitridáló berendezésben. 

 

2011-2012 kutatási évre szóló beszámoló 
 

Szerzık: Dr. Kenéz Lajos (kutatásvezetı), Dr. Kutasi Nimród Dénes, Dr. Filep Emıd és Szıcs 

Imre (diák). 

 
1. A 2011-2012-es kutatási év két fı tevékenységi köre 

 

1.1. Plazmafizikai és plazmadiagnosztikai kutatások 
 

 A plazmadiagnosztikai kutatások irányvonalán belül a kutatócsoport minden tagja 
különbözı mértékben érintett volt.  
Dr. Kenéz Lajos és Dr. Filep Emıd:   

- a plazmanitridáló berendezés illetve a plazmadiagnosztikai mérırendszer 
üzemeltetéséhez szükséges technikai módosítások/fejlesztések folyamatos felügyelése, illetve 
az üzemzavarok elhárítása, 

- a plazmadiagnosztikai mérések végzése, a mérések kiértékelése és következtetések 
levonása, a mérések és a további kísérleti munka tekintetében, 
Dr. Kutasi Nimród Dénes:  
 - a plazmadiagnosztikai mérések automatizált méréseinek elıkészítése, amely ebben a 
kutatási évben a plazma kisülés egyenáramú tápegységének tervezését, szimulálását illetve 
elkészítését jelentette, 
Szıcs Imre:  
 - mivel Szıcs Imre 2011-ben a második tanulmányi évét kezdte Automatizálás 
szakon, az elmúlt kutatási évben fıleg a berendezés technikai felépítésének és mőködésének 
tanulmányozásával, illetve plazmafizikai ismeretek győjtésével foglalkozott. Részt vett 
azonban a plazmadiagnosztikai mérések végzésében, illetve az eredmények kiértékelésének 
és megbeszélésének folyamataiban is.  
 
1.2. Berendezés fejlesztés 
 
 A berendezés fejlesztés az elmúlt kutatási évben egy nagyon fontos területre 
összpontosult, amely nem más, mint a kisülés egyenáramú elektromos tápegységének 
tervezése, szimulálása, a szükséges részegységek beszerzése illetve a tápegység 
megvalósítása. Mivel ehhez a megfelelı szaktudással Dr. Kutasi Nimród Dénes rendelkezik, 
ennek a munkának az oroszlánrészét ı látta el, a kutatócsoport többi tagja tulajdonképpen a 
tápegység paramétereinek meghatározására szolgáló megbeszéléseken vettek részt.  
 A tápegységen kívül munkálatok folytak még a berendezés gázellátásával 
kapcsolatban, illetve némi módosítást kellett eszközöljünk a vákuumrendszeren és a 
plazmadiagnosztikai mérırendszeren. Ezekben a munkálatokban a kutatócsoport minden 
tagja részt vett.  
 
3. Eredmények és következtetések 
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 A lezárásra kerülı kutatási évben, nagy lépéseket tettünk a plazmanitridálás 
megvalósításának irányába, illetve a plazmanitridálás folyamatának során elvégzendı 
plazmadiagnosztikai mérések elvégzési lehetıségének irányába.  
 Ebben az évben üzembe helyeztük a kombinált nitrogén-hidrogén gázgenerátorunkat, 
melynek használatát 2011 októberében kezdtük el. Ez komoly változást eredményezett az 
addigi lokális plazmadiagnosztikai méréseink és következtetéseink terén. A maradékgázban 
végzett méréseinket éveken keresztül 0,4 torr nyomás környezetében tudtuk végezni. Ennyi 
volt a berendezés végvákuuma. Mivel nagymértékő gázbeáramlást (folyást) mértünk a 
rendszerbe, szükségessé vált a vákuum-rendszer áttervezése. Ennek folyományaként, sikerült 
egy nagyságrenddel kisebb nyomást elérni. A 0,3-0,4 torr nyomáson a logarimált áram-
feszültség jelleggörbében három lineáris szakaszt figyeltünk meg, amely arra engedett 
következtetni, hogy a plazma három különbözı energiával rendelkezı elektronpopulációt 
tartalmaz. Sok mérést végeztünk, és már az eredmények közlésén dolgozunk, amikor 
alacsonyabb nyomás értékeket is el tudtunk érni. A 0,1-0,2 torr nyomáson végzett mérésink 
esetében a logaritmált áram-feszültség jelleggörbe negatív feszültségtartományában (ionáram 
tartomány) egy erıteljes minimumot figyeltünk meg. Ilyen körülmények között a közepes 
energiájú elektronpopuláció léte már kérdésessé vált. Nem lehetett újabb lineáris szakaszt 
definiálni. Átgondolva és összevetve ezt a megfigyelést egy a Kenéz Lajos által ECR 
plazmában megfigyelt es jelenséggel [1], arra a következtetésre jutottunk, hogy a minimum 
megjelenését valószínőleg a relatíve magas nyomás következtében magas oxigén 
koncentráció okozhatja, amely a szondán oxidréteget hoz létre. A fentiek fényében már a 0,3 
torr nyomáson végzett mérésink eredményeit is újra kellett értelmezzük, hiszen az eredeti 
feltevés, miszerint létezne egy harmadik elektronpopuláció már nem állta meg a helyét. A 
gázgenerátorral elıször nitrogént állítottunk elı és azt juttattuk a kisülésbe. Elvégeztünk egy 
sor jelleggörbe mérést és kiértékelést, olyan nyomásértékeknél, mint elızıekben maradekgáz 
esetében, és a szondát is ugyanazon pontokba helyeztük el, mint azelıtt. A látszólagos 3 
elektron-populációs illetve a minimumos jelleggörbéket egyaránt megfigyelhettük. A 
dilemma eldöntésében a hidrogéngenerátor beindítása és alkalmazása hozott eredményt. 
Keverék nitrogén-hidrogén plazmában azt figyeltük meg, hogy magas pozitív potenciálon 
tartva a szondát, nagy elektronárammal felfőtve azt hidrogén jelenlétében, a jelleggörbék már 
nem tartalmazták a minimumot. Mivel a hidrogén igen reaktív gáz, a kisülésben a nagy 
elektronárammal főtött elektrosztatikus szondát megtisztította az oxid-rétegtıl így annak 
hatása már nem jelentkezhetett a jelleggörbén. Sok mérést végeztünk nitrogén-hidrogén 
plazmában ezeknek egy része a részletes kutatási beszámolóban megtalálható.  

Minden eddig bemutatott mérés alkalmával figyeltünk arra, hogy a katódhımérséklet 
maximálisan 100ºC közelében maradjon. Elkezdtük a kísérletezéseket a hımérséklet 
növelésének irányába. Ehhez elsıdlegesen eltávolítottuk a szondát, mivel annak 
bevezetésénél teflon szigetelést is alkalmaztunk, amely a megnövelt hımérsékletnél 
megolvadt. Ezt a továbbiakban teljes mértékben kerámia szigeteléssel kell lecseréljük. A 
kamra fedılapját vízhőtéssel láttuk el, melynek segítségével, a kamra fedılapjának 
gumigyőrős vákuum-szigetelését megóvhattuk. Így a katód hımérsékletét 450º-ig növeltük. 
Kísérleteinknek ez a jelen fázisa. Innen folytatjuk tovább úgy, hogy elsıként a nitridálási 
hımérsékletet érjük el, amely 550ºC környékén van, majd pedig a szonda szigetelését 
kicserélve további plazmafizikai kísérleteket fogunk végezni. Továbbra is kérdéses, hogy 
miként fog viselkedni az elektrosztatikus szonda az új környezetben, mennyire nitridálódik a 
felülete és milyen kisülési zónában lesz alkalmazható. Ezekre a kísérletekre a második 
kutatási évben kerül sor.  



 3 

Egy másik komoly elırehaladás a gázkisülést létrehozó és fenntartó egyenáramú 
tápforrás elkészítése terén történt. A tápforrás fıbb mőszaki paraméterei: 

Betáplálás: 230Vac, 10A 
Kimenet: 0-1000VDC, 0-2A 

 Szabályozás/ 
vezérlés: 

DSP alapú áram és feszültségszabályozás 
PLC-s rendszer a felügyeleti, vezérlési feladatok ellátására. 
Belsı és külsı (RS232 vagy MPI) elıírt érték megadás, mért értékek 
továbbítása PC-nek.  

 Üzemmódok: Változtatható feszültség megadott áramkorlát mellett, vagy fordított 
üzemmód. 
Automata újraindítás ívkisülés esetén. 

Védelmek: Intelligens tranzisztormeghajtó áramkörök biztosítják az inverter-
tranzisztorainak a védelmét, tuláram, di/dt védelem. 

Ember-gép 
interfész: 

Siemens OP3 kijelzı. 

A tervek a kutatási beszámolóban illetve a csatolt mellékletekben találhatók meg. 
Elkészült eddig a hálózati egyenirányító és szőrıkör, az inverter, transzformátor és 
nagyfeszültségő egyenirányító a szőrıvel. Megtörtént az inverter és a nagyfeszültségő 
egyenirányító mőködésének szimulációja. Elkészült a transzformátor és nagyfeszültségő 
egyenirányító. Az egyenirányítót egy L-C szőrıkör követi, ebben ez esetben az induktivitás a 
transzformátor szórt-induktivitása. Az inverter 140kHz-en mőködik, a szimulációk 
eredménye szerint pedig a kimeneti feszültség, illetve a terhelésnek választott kimeneti 
ellenálláson folyó áram ingadozása megfelel a plazmanitridálás elıírásainak.  

Tulajdonképpen a tápforrás az elkészítésének végsı fázisába került, a második 
kutatási év elején már tesztelését fogjuk végezni. Tesztelés után már a teljes nitridálási 
berendezés alkalmassá válik a tényleges, hosszú idıtartamú nitridálás (felületkezelés) 
elvégzésére.  
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