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Prínos predkladanej dizertačnej práce 

Nanesenie tenkých tvrdých vrstiev na obrábacie nástroje predlžuje ich životnosť 

a zlepšuje mechanické vlastnosti. Tieto vlastnosti dosahujú pri relatívne malých hrúbkach 

(~ 1 μm), vďaka čomu je proces povlakovania nástrojov nenáročný na spotrebu (drahších) 

materiálov, čo sa prejaví v ekonomickej výhodnosti. Jedným z nedostatkov súčasných 

konvenčných vrstiev široko používaných v strojárstve – nitridov a boridov prechodných 

kovov – je ich typický krehký charakter a náchylnosť na šírenie trhlín. To spôsobuje 

odlupovanie vrstvy a skracovanie životnosti nástroja. V priemyselných aplikáciách naviac 

pokračuje trend zvyšovania rezných rýchlostí spojený s vysokým nárastom teploty rezných 

hrán, ktorá je nad hranicou oxidačnej odolnosti konvenčných vrstiev (< 900°C). Preto sa 

v materiálovom výskume hľadajú spôsoby zlepšovania oxidačnej odolnosti vrstiev 

pridávaním oxidotvorných prvkov alebo zmenou charakteru štruktúry z kryštalickej 

na amorfnú, kde je oxidačná odolnosť determinovaná absenciou hraníc zŕn.  

V našej práci sa venujeme dvom súčasným témam v oblasti výskumu tvrdých 

vrstiev. Prvou témou je vývoj amorfných tvrdých vrstiev. V nich sa vďaka absencii hraníc 

zŕn očakáva, že budú vhodné na aplikácie v agresívnych podmienkach pri vysokých 

teplotách. V druhej téme hľadáme spôsob zlepšenia mechanických vlastností tvrdých vrstiev 

(s dôrazom na húževnatosť) vytvorením ternárnych tuhých roztokov. V predloženej práci 

sme sa konkrétne zamerali na:  

• Skúmanie vplyvu rôzneho pomeru Si/B na teplotnú stabilitu amorfných Ti-B-Si-N vrstiev 

žíhaných na teploty do 1100 °C. 

• Skúmanie vplyvu depozičných parametrov na stechiometriu, štruktúru a mechanické 

vlastnosti nanokryštalických Ta-Ti-B vrstiev 

Vrstvy Ti-B-Si-N a Ta-Ti-B sme pripravili pomocou magnetrónového naprašovania 

kodepozíciou z dvoch terčov. Nadeponované vrstvy (vrstvy Ti-B-Si-N aj po žíhaní) sme 

následne podrobili chemickým (energo- a vlnovo-disperzná spektroskopia röntgenových 

lúčov – EDS, WDS; röntgenová fotoelektrónová spektroskopia – XPS), mechanickým 

(meranie vnútorného napätia; analýza tvrdosti a húževnatosti pomocou nanoindentácie), 

štruktúrnym (röntgenová difrakcia – XRD; transmisná elektrónová mikroskopia – TEM) 

analýzam a meraniu hustoty. Všetky experimenty potrebné k tomuto výskumu okrem 

transmisnej elektrónovej mikroskopie boli realizované na Katedre experimentálnej fyziky 

UK a na detašovanom pracovisku FMFI UK v Turanoch. Merania pomocou transmisných 

elektrónových mikroskopov boli uskutočnené na pracoviskách, s ktorými spolupracujeme. 

Výsledky získané v tejto práci boli publikované v dvoch článkoch v zahraničnom 

karentovanom časopise Surface & Coatings Technology a na viacerých konferenciách 

formou prednášok a posterov: 
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B. Grančič, M. Mikula, M. Pleva, M. Čaplovičová, T. Roch, M. Truchlý, L. 
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Summary 

The aim of this work is the study of thermal stability and toughness enhancement in 

nanostructured transition metal nitrides- and borides- based hard coatings prepared by 

magnetron sputtering. Firstly, the influence of various Si/B on thermal stability of 

amorphous Ti-B-Si-N coatings has been investigated. Biaxial stress temperature 

measurement was used to evaluate thermal stability of coatings in the region from 50 °C to 

600 °C. The chemical composition of the coatings was stable up to 1100 °C, the prevailing 

B-N, Si-N and Ti-N bonds remained also unchanged as observed by X-ray photoelectron 

spectroscopy. During the annealing small amount of nanocrystalline fcc-TiN phase (with 

grain size of 1–4 nm) in amorphous matrix a-(Ti)BSiN was formed. The overall positive 

effect on thermal stability and the gradual increase of hardness from 10 to 14 GPa was 

observed with increasing Si/B concentration ratio. The dominating volume of the amorphous 

phase after annealing had a significant influence on maintaining constant hardness values up 

to 1100 °C. In the second part of the work, we studied stoichiometry, structure and 

mechanical properties of α-AlB2 prototype ternary TaxTi1-xB2±Δ (0 < x <1) coatings prepared 

by co-sputtering from TaB2 and TiB2 targets. The decrease of boron-to-metal ratio (B/Me) 

was observed in coatings with higher Ta content. The boron-to‑tantalum ratio can be 

increased by decreasing the TaB2 target voltage, which has a considerable effect on the 
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coating structure. Coatings with B/Me > 2 reveal highly textured nanocolumnar structure, 

while the coatings with B/Me < 2 tend to be nanocrystalline (without any preferred crystallite 

orientation) or amorphous. All the deposited coatings have a hardness higher than 32 GPa. 

The under-stoichiometric (B/Me < 2) coatings show material pile-up around the cube-corner 

indent edges, an indication for plastic flow and increased ductility. 

 

Základné výsledky podrobené diskusii 

Teplotná stabilita amorfných Ti-B-Si-N vrstiev 

V prvej časti práce skúmame vplyv rôzneho pomeru koncentrácie Si/B na teplotnú 

stabilitu a mechanické vlastnosti vrstiev Ti-B-Si-N. Pridanie bóru a kremíka do vrstvy 

spôsobuje potlačenie kryštalizácie, čo vyústi do rastu vrstvy s amorfnou štruktúrou. 

Vo výsledkoch sa najskôr zameriame na chemické zloženie vrstiev a vývoj vnútorného 

makronapätia vo vrstvách in situ počas ohrevu do teploty 600 °C. Následne skúmame 

kryštalografickú štruktúru a mechanické vlastnosti vrstiev pred a po žíhaní na teploty 

od 700 °C po 1100 °C [1].  

Chemické zloženie 

Vrstvy Ti-B-Si-N boli pripravené kodepozíciou z terčov TiB2 a Si. Počas depozície 

boli substráty umiestnené na držiaku na troch rôznych polohách s rozdielnym pomerom 

vzdialeností ku terčom [1]. EDS analýza vzoriek po depozícii ukázala, že množstvo dusíka 

– 50 at. % a titánu – 12 at. % je vo všetkých troch vrstvách takmer konštantné. V závislosti 

od polohy vzorky bol pozorovaný len pokles koncentrácie bóru (~ 32 – 22 at. %) v prospech 

koncentrácie kremíka (~ 3 – 12 at. %). Pomer koncentrácie bóru a titánu B/Ti v jednotlivých 

vrstvách sa mení v rozsahu od 2,7 po 1,9 a nezodpovedal stechiometrii terča (2/1). 

V dizertačnej práci sa venujeme javom, ktoré vysvetľujú zmenu chemického zloženia 

vrstiev. Vo vrstvách sme pozorovali aj nečistoty – kyslík a uhlík. Ich množstvo však nebolo 

vysoké a nepredpokladáme, že zásadne ovplyvnili kvalitu vrstiev. Po určení chemického 

zloženie sme vzorky pomenovali A - Ti0,25B0,68Si0,07N, B - Ti0,25B0,61Si0,14N 

a C - Ti0,26B0,48Si0,25N. Po žíhaní na teploty 700 °C – 1100 °C nebola pozorovaná výrazná 

zmena celkového chemického zloženia vrstiev Ti-B-Si-N. Pozorujeme len mierny pokles 

koncentrácie dusíka, ktorý je vo vrstvách nahradený kyslíkom. 

Vzorka B - Ti0,25B0,61Si0,14N (po depozícii a žíhaná na 1000 °C) bola podrobená 

dôkladnejšej chemickej analýze pomocou XPS. Spektrá vzorky B - Ti0,25B0,61Si0,14N 

nežíhanej a žíhanej na 1000 °C zodpovedajúce vybudeným fotoelektrónom z orbitálov B1s, 

N1s, Si2p a Ti2p sú zobrazené na Obr. 1. Píky sme podrobili dekonvolúcii a ich polohy sme 

porovnali s databázou NIST [2]. Následne sme píkom priradili väzby B-N, Si-N a Ti-N (Obr. 

1). Z XPS analýzy vyplýva, že všetky prvky sú preferenčne naviazané na dusík. Tento 

výsledok zodpovedá i celkovému chemickému zloženiu vrstvy, ktoré sme zmerali pomocou 

XPS aj EDS. Efekt preferenčnej naviazanosti prvkov na dusík pozorovali i Zeman a kol. 

na amorfnom systéme Si-B-C-N [3]. Podľa literatúry pri istých koncentráciách a početnosti 
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väzieb medzi jednotlivými atómami vzniká amorfný materiál [4]. Takýto materiál sa totiž 

nedá spojiť tak, aby mal kryštalickú periodicitu. Vďaka tomu sme predpokladali prítomnosť 

amorfnej štruktúry aj vo vrstvách Ti-B-Si-N. 

 

Obr. 1 a) B1s, b) N1s, c) Si 2p, d) Ti2p XPS spektrá vzorky B - Ti0,25B0,61Si0,14N 

po depozícii a žíhanej na 1000 C. 

Vnútorné napätie 

In situ vývoj vnútorného napätia σ vo vrstvách Ti-B-Si-N počas ohrevu do teploty 

600 °C a následného chladenia v inertnej He atmosfére je zobrazený na Obr. 2. Všetky 

vrstvy po depozícii preukázali kompresné makronapätie (σ < 0). Vo vzorkách so zvýšeným 

pomerom Si/B, ktoré boli umiestnené bližšie ku kremíkovému terču, bolo pozorované 

postupné zmenšovanie makronapätia. Najnižšiu hodnotu makronapätia (v absolútnej 

hodnote) pozorujeme vo vzorke C - Ti0,26B0,48Si0,25N. Rozdiel vo veľkosti vnútorného 

napätia medzi jednotlivými vrstvami je spôsobený rôznou depozičnou  vzdialenosťou 

substrátov od terčov a tým pádom aj rôznou mierou iónového bombardovania. [5] [6] [7] 

[8]. Na grafe závislosti vnútorného napätia od teploty vrstiev vidno body, v ktorých nastáva 

počiatok zotavenia (koniec lineárneho rastu napätia). Na Obr. 2 sme tieto miesta označili 

čiernymi šípkami. Vidíme, že vo vrstvách s vyšším pomerom koncentrácie Si/B je teplota 

začiatku zotavenia vyššia. Táto vlastnosť indikuje zvýšenie teplotnej stability o 200 °C vo 

vrstvách, v ktorých je pomer Si/B vyšší. 

Kryštálová štruktúra a lokálne chemické analýzy 

Na charakterizáciu vplyvu pomeru Si/B na teplotnú stabilitu štruktúry sme vykonali 

sériu žíhaní na teploty 700 °C – 1100 °C a následne sme vzorky analyzovali pomocou XRD 

a TEM. Keďže vznik nanokryštalickej fázy je v tomto type materiálov obvykle sprevádzaný 
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s chemickým odmiešaním prvkov, na lokálnu chemickú analýzu sme použili meranie 

pomocou spektroskopie strát energie elektrónov EELS [9] [10]. 

 

Obr. 2 Vývoj vnútorného napätia vo vrstvách Ti-B-Si-N počas ohrevu do 600 °C (čierne 

šípky označujú začiatok zotavenia vo vrstvách) 

V XRD spektrách nežíhaných vrstiev sme nepozorovali žiadne difrakčné maximá, 

čo indikuje prítomnosť amorfnej fázy vo všetkých vrstvách . V spektrách vzoriek žíhaných 

na 700 °C sa už objavili široké maximá (Obr. 3) – počiatok rastu kryštalickej fázy, pričom 

najvýraznejšie sú viditeľné v difrakčnom zázname vzorky A - Ti0,25B0,68Si0,07N. Naopak, 

v zázname vzorky C - Ti0,26B0,48Si0,25N sú takmer nepozorovateľné. Polohy maxím 

v difrakčnom zázname sme porovnali s databázou a identifikovali ich ako fázu fcc-TiN. Na 

difrakčných záznamoch zo vzoriek žíhaných na vyššie teploty sú tieto difrakčné maximá 

ľahšie rozpoznateľné. Efekt zvýšenej koncentrácie Si na potláčanie formovania fcc-TiN fázy 

je jasne viditeľný po žíhaní vrstiev na teplotu 800 °C . Rast inej kryštalickej fázy (napríklad 

h-TiB2) sme vo vrstvách nepozorovali. Z difrakčných maxím pre reflexie (111) a (002) sme 

pomocou Scherrerovho vzorca vypočítali veľkosť nanokryštalitov. Veľkosti zŕn sú uvedené 

na Obr. 3b., na ktorom je vplyv teploty a chemického zloženia vrstiev na rast kryštalickej 

fázy jasne viditeľný. 

Vývoj kryštalickej štruktúry počas žíhania sme detailne skúmali na priečnom lome 

vzorky B - Ti0,25B0,61Si0,14N pomocou TEM. V móde TEM s vysokým rozlíšením 

(HR-TEM) ako aj pri elektrónovej difrakcii (SAED) sme neboli schopní vidieť náznak 

usporiadanosti pri akomkoľvek náklone vzorky. Na HR-TEM snímke vrstvy žíhanej 

na 1000 °C sú viditeľné nanokryštály s veľkosťou 3 – 5 nm, ktoré sú obalené amorfnou 
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matricou. Aj po žíhaní vrstvy na 1000 °C a formácii nanokryštalickej fázy však amorfná 

matrica stále tvorí väčšinu objemu vrstvy. Myslíme si, že to je následkom vysokej 

koncentrácie „amorfizujúcich“ prvkov – bóru a kremíka a vzájomnej nerozpustnosti TiN 

a Si3N4, resp. BN [11]. Prstence viditeľné v SAED snímke vzorky B - Ti0,25B0,61Si0,14N 

žíhanej na 1000 °C potvrdzujú prítomnosť fcc-TiN fázy a vylučujú prítomnosť h-TiB2, čo je 

v zhode s XRD analýzami. 

 

Obr. 3 a) Porovnanie difrakčných spektier Ti-B-Si-N vrstiev žíhaných na 700 °C a 800 °C 

a b) veľkosť zŕn žíhaných Ti-B-Si-N vrstiev určený pomocou Scherrerovho modelu z XRD 

difrakčných maxím zodpovedajúcim reflexiám fcc-TiN (111) a (002) 

Na porovnanie vplyvu pomeru koncentrácií Si/B na kryštalický rast vrstvy boli 

vykonané STEM analýzy vrstiev A - Ti0,25B0,68Si0,07N a C - Ti0,26B0,48Si0,25N, ktoré boli 

žíhané na 800 °C (Obr. 4). Na snímkach tmavého poľa (Obr. 4 b, g) sú viditeľné dve oblasti 

s rôznou svetlosťou, svetlé oblasti pritom zodpovedajú nanokryštalickej fáze. Vo vrstve 

A - Ti0,25B0,68Si0,07N, v ktorej je pomer Si/B nižší, sú svetelné oblasti zreteľne viditeľné 

na rozdiel od vrstvy C - Ti0,26B0,48Si0,25N. Nanokryštalická fáza vo vrstve 

A - Ti0,25B0,68Si0,07N je taktiež dobre badateľná na snímkach vo svetlom poli (Obr. 4a, f), 

tentoraz ako tmavé oblasti zvýraznené žltou čiarou na Obr. 4a. Na BF-STEM snímkach 

vzorky C - Ti0,26B0,48Si0,25N (Obr. 4f) tmavšie oblasti, ktoré by naznačovali prítomnosť 

nanokryštalickej fázy, nie sú takmer vôbec vidieť. Najlepšie je rozdiel medzi oboma 

vzorkami z hľadiska veľkosti nanokryštalitov viditeľný na SAED snímkach (Obr. 4c, h), kde 

sú difrakčné prstence pre vrstvu A - Ti0,25B0,68Si0,07N ostrejšie ako pre vrstvu 

C - Ti0,26B0,48Si0,25N, kde sú prstence rozmazanejšie. Všetky difrakčné prstence na Obr. 4c 

a h opäť zodpovedajú fcc-TiN nanokryštalickej fáze. 
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Obr. 4 a, f) BF-STEM; b, g) DF-STEM; c, h) SAED snímky; EELS mapovanie prvkov d, i) 

titán (červená); bór (fialová); e, j) dusík (biela) vrstiev a, b, c, d, e) A - Ti0,25B0,68Si0,07N; 

f, g, h, i, j) C - Ti0,26B0,48Si0,25N žíhaných na teplotu 800 °C 

Mapa prvkov Ti, B a N získaná zo spektroskopie strát energie elektrónov (EELS) 

poskytla dodatočný náhľad do procesov, ktoré stoja za formovaním nanokryštálov (Obr. 4d, 

e, i, j). Na snímkach koncentrácie Ti a B (Obr. 4d, i) vidno oblasti, v ktorých je koncentrácia 

Ti vyššia a B nižšia (vyššia intenzita červenej farby) a naopak oblasti (fialové oblasti). 

Zmenu v koncentrácii dusíka v detegovanej oblasti takmer nevidno (vidno len minimálny 

pokles v oblasti s vyššou koncentráciou Ti - Obr. 4e, j). Žiaľ, lokalizáciu Si v detegovanej 

oblasti nebolo možné pomocou EELS vykonať. Pri uvážení BF- a DF-STEM snímok 

a EELS mape prvkov môžeme konštatovať, že červené oblasti zodpovedajú nanokryštálom 

fcc-TiN a fialové oblasti amorfnej matrici a-(Ti)BSiN. Formácia nanokryštalickej fcc–TiN 

fázy je proces spojený s lokálnym poklesom koncentrácie bóru (pravdepodobne aj Si, 

detekciu Si pomocou EELS sa nám však nepodarilo uskutočniť). Z mapy prvkov Ti a B 

vidno, že vzorka s nižším pomerom Si/B vykazuje väčšiu teplotnú stabilitu voči chemickej 

dekompozícii a následnému formovaniu nanokryštalickej fázy. 

Mechanické vlastnosti 

Dáta z nanoindentácie nám poskytli obraz o vplyve rôzneho pomeru Si/B ako aj 

zvýšenej teploty na tvrdosť. Vo vrstvách pozorujeme nárast tvrdosti (10 – 14 GPa) ako aj 

efektívneho Youngovho modulu pružnosti (120 – 160 GPa) so zvyšujúcim sa pomerom 

Si/B. Zvyšujúci sa pomer Si/B nielenže spomaľuje rast kryštalickej fázy vo vrstve, čím 

zlepšuje jej  teplotnú stabilitu, ale aj zvyšuje tvrdosť vrstvy. 
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Oproti tvrdostiam, ktoré sa bežne dosahujú v polykryštalických vrstvách TiN 

(~ 23 GPa) [12] či nanokryštalických  vrstvách s vyšším objemovým podielom kryštalickej 

fázy Ti-Si-N (27 – 33 GPa) [13] a Ti-B-N (37 – 43 GPa) [14], je tvrdosť nami pripravených 

amorfných Ti-B-Si-N vrstiev nižšia. Pokles tvrdosti spôsobený poréznosťou sme vylúčili, 

keďže v TEM snímkach sa neobjavila prítomnosť pórov vo vrstvách. Napriek tomu, že 

prítomnosť kyslíka ako nečistoty v nitridových tvrdých vrstvách môže mať za následok 

pokles tvrdosti [11], nepredpokladáme, že jeho prítomnosť (< 4 at. %) v našom systéme, má 

výrazný vplyv na mechanické vlastnosti (predpokladáme, že namerané hodnoty sú 

ovplyvnené oxidovou vrstvou na povrchu a že vo vnútri vrstiev je koncentrácia O ešte 

menšia. Publikované vrstvy s podobnou kompozíciou, ktoré obsahovali nižšiu koncentráciu 

kyslíka (~ 0,1 at. %), dosahujú hodnoty tvrdosti porovnateľné s našimi. Wiedemann a kol. 

pripravili pomocou magnetrónového naprašovania vrstvy Ti0,29B0,71N s tvrdosťou 12 GPa 

[15]. Kolektív okolo Fager nameral na vrstvách Ti0,46B0,51Si0,03N1,14 pripravených 

oblúkovým naparovaním tvrdosť na úrovni 17 GPa a efektívneho Youngov modul pružnosti 

v hodnote 200 GPa [16]. Usudzujeme, že limitujúcim faktorom určujúci tvrdosť Ti-B-Si-N 

vrstiev je prítomnosť amorfnej fázy. V nej hrá rolu tuhosť väzieb ako aj ich hustota [17]. 

Narastajúci pomer B-N väzieb a klesajúci pomer Si-N väzieb je zodpovedný za klesajúcu 

tvrdosť a efektívny Youngov modul pružnosti. 

Žíhanie vrstiev do teploty 1100 °C má minimálny efekt na uvedené mechanické 

vlastnosti vrstiev. Síce po žíhaní pozorujeme rast nanokryštalickej fcc-TiN fázy, ako vidno 

aj na TEM snímkach, objem amorfnej matrice tvorí dominantnú časť objemu vrstvy a teda 

aj určuje mechanické vlastnosti vrstvy. Preto sa vo vrstvách nerealizuje zvýšenie tvrdosti 

ako následok dekompozície pozorovaný napríklad v systéme Ti-Si-N a Ti-B-N, kde Si a B 

mali nižšiu koncentráciu a teda nimi tvorená amorfná fáza, ktorá obkolesovala zrná TiN, 

bola tenšia [10] [14]. 

Stechiometria, štruktúra a mechanické vlastnosti Ta-Ti-B vrstiev 

V druhej časti práce sme skúmali, ako vplýva zmena výkonu (pomer prúdov) na TiB2 

a TaB2 terčoch na stechiometriu (pomer bór/kov – B/Me) TaxTi1-xB2+y (0 < x <1) vrstiev.  

Následne sme skúmali, ako vplýva rôzny pomer B/Me na štruktúru a mechanické vlastnosti 

Ta-Ti-B vrstiev [18].  

Chemické zloženie 

Koncentrácie prvkov Ta, Ti a B (určených pomocou WDS) vo vrstvách Ta-Ti-B 

v závislosti od pomeru prúdov tečúcich cez TiB2 a TaB2 terče sú zobrazené v Tab. 1. 

Vo vrstvách A až H podľa očakávania pozorujeme takmer lineárnu zmenu pomeru 

Ta/(Ta+Ti), resp. Ti/(Ta+Ti), v závislosti od depozičných výkonov na jednotlivých terčoch. 

Zaujímavou je výrazná zmena pomeru koncentrácií bóru a kovov (Me = Ta + Ti) 

B/Me pri postupnom zvyšovaní výkonu na TaB2 terči (a súčasnom znižovaní výkonu na TiB2 

terči). Pozorujeme pritom pokles atómovej koncentrácie bóru vo vrstvách od B/Me = 4,52 

pre vrstvu A - TiB4,5 až po B/Me = 1,24 pre vrstvu H - TaB1,2. Depozíciu sme vykonali 
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z terčov s presnou stechiometriou garantovanou výrobcom, vzhľadom na výraznú zmenu 

pomeru koncentrácie bóru voči Ta a Ti sme dodatočne túto stechiometriu overili a potvrdili 

aj pomocou EDS a WDS, čím sme vplyv rozdielneho pomeru B/Me v terčoch vylúčili.  

Tab. 1 Chemické zloženie, hrúbka a hustota nadeponovaných Ta-Ti-B vrstiev (hodnoty 

koncentrácie v zátvorkách boli určené pomocou XPS) 

Vzorka 
ITaB2/ Ta Ti B B/Me Hrúbka Hustota 

Isum [at. %] [at. %] [at. %] [μm] [g/cm3] 

A - TiB4,5 0 0 18,1 81,9 4,5 1,88 3,8 

B - Ta0,13Ti0,87B3,4 0,17 2,9 19,9 77,3 3,4 1,81 4,6 

C - Ta0,28Ti0,72B2,7 0,33 7,5 19,6 73 2,7 1,73 5,6 

D - Ta0,44Ti0,56B2,4 0,5 12,9 16,5 70,5 2,4 1,66 8,1 

E - Ta0,64Ti0,36B2,6 0,67 17,7 10 72,3 2,6 1,55 9,4 

F - Ta0,81Ti0,19B2 0,83 26,6 6,3 67,1 2,1 1,45 11,3 

G - Ta0,95Ti0,05B1,3 0,92 40,6 2,3 57,1 1,3 1,12 12,2 

H - TaB1,2 1 44,7 - 55,3 1,2 1 13 

I - TaB1,4 1 41,1 - 58,9 1,4 1,78 12,6 

J - TaB1,7 1 37,2 - 62,8 1,7 0,84 11,2 

 

Nadbytok B vo vrstvách Ti-B je často pozorovaný jav [19] [20] [21]. Vysvetľuje sa 

tým, že v porovnaní s Ti sú ľahšie B atómy preferenčne odprašované (vyrážané) v kolmom 

smere na terč [22]. Smerom na vzorky umiestnené v osi magnetrónu letí preto od terča viac 

B ako Ti atómov. Rozptyl ľahších B atómov pri transporte na vzorky a s tým súvisiace 

znižovanie ich koncentrácie vo vrstvách v našom prípade nie je dominantný mechanizmus. 

Preferenčné vyrážanie B v porovnaní s Ti atómami vysvetlil Neidhardt rozdielom 

atómových hmotností (mB = 10,81 u) a (mTi = 47,9 u). Tento rozdiel je ešte výraznejší, 

ak mB porovnáme s atómovou hmotnosťou Ta atómov (mTa = 180,95 u). Ak by vo vrstvách 

s vyšším obsahom Ta určovala pomer bór/kov rôzna uhlová distribúcia Ta a B atómov 

vyletujúcich z terča, musel by byť obsah bóru v týchto vrstvách ešte vyšší ako v prípade 

vrstvy A - TiB4,5. Pri zvyšovaní výkonu na TaB2 terči však pozorujeme pokles pomeru 

bór/kov až k hodnote 1,2 (vrstva H - TaB1,2). 

Takýto pokles nie je ojedinelý, existuje viacero prác, kde je pozorovaný rast 

podstechiometrických TaBx vrstiev pripravených PVD technikami [23] [24]. Je známe, 

že počas naprašovania z terčov obsahujúcich ťažké prvky vo zvýšenej miere nastáva spätné 

odprášenie (resputtering) nadeponovaných atómov odrazenými Ar neutrálmi [25]. Energia 

odrazených neutrálov od ťažších atómov prítomných v terči je vyššia. Keďže atómová 

hmotnosť tantalu (mTa = 180,95 u) je značne vyššia ako hmotnosť bóru (mB = 10,81 u) 

a titánu (mTi = 47,9 u), predpokladáme, že tento efekt pozorujeme aj my. Vysokoenergetické 

argónové neutrály odrazené od atómov tantalu si počas odprašovania aj po prechode 

priestorom medzi terčom a substrátom zachovávajú značnú časť svojej energie a spôsobujú 

preferenčný resputtering ľahkých bórových atómov z vrstvy. Následne pôsobia na vrstvu 
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podobne ako aplikácia záporného napätia na držiak substrátov, ktoré z plazmy vyťahuje 

kladné Ar ióny. Bombardovanie rastúcej vrstvy Ar iónmi pri aplikovaní predpätia znižuje 

pomer B/Me, ako bolo ukázané vo viacerých prácach [20] [24].  

Na potvrdenie pozorovania preferenčného resputteringu bóru sme vykonali 

dodatočné depozície TaBx so zníženým výkonom na TaB2 terči. Využili sme pritom 

poznatok, že energia odrazených Ar neutrálov závisí na urýchľujúcom napätí na terči [26]. 

Postupne sme znižovali napätie na zdroji až na hodnotu, pri ktorej sme boli schopní 

pri danom pracovnom tlaku udržať stabilný výboj. Pripravili sme vrstvy I - TaB1,4 

(U = 400 V; I = 0,9 A) a J - TaB1,7 (U = 370 V; I = 0,3 A). Ako vidno v Tab. 1, na vrstvách 

pripravených pri nižšom napätí UTaB2 sme pomocou WDS namerali vyšší pomer B/Me. 

Myslíme, že toto pozorovanie značne podporuje našu hypotézu o preferenčnom 

resputteringu B atómov spätne odrazenými Ar neutrálmi. Pri depozícii vrstiev I - TaB1,4 

a J - TaB1,7 je energia argónových neutrálov nižšia a preferenčný resputtering bóru nastáva 

v nižšej miere. 

Kryštalografická štruktúra  

Vývoj difrakčných záznamov vrstiev je zobrazený na Obr. 5. Vo vrstvách, ktorých 

pomer B/Me je rovný alebo vyšší ako 2 (A až F), pozorujeme zreteľné difrakčné maximá. 

Po porovnaní záznamov s databázou ICDD sme maximá priradili fázam h-TaB2 a h-TiB2. 

So zmenou pomeru Ta/Ti medzi jednotlivými vrstvami pozorujeme posun polôh 

difrakčných píkov, čo zodpovedá prítomnosti hexagonálnej fázy h-MeB2, v ktorej mriežke 

sa na polohách Me nachádza buď Ti alebo Ta . Pri uvážení pomeru intenzít a šírok 

jednotlivých difrakčných maxím je zjavné, že vrstvy A až F majú nanokryštalickú štruktúru 

s výraznou textúrou (0001). Takáto orientácia kryštalitov je bežne pozorovaná vo vrstvách 

diboridov prechodných kovov s α-AlB2 hexagonálnou štruktúrou [20] [21]. 

Vo vrstvách G až J, v ktorých klesol pomer B/Me pod stechiometrickú hodnotu, 

pozorujeme stratu preferenčnej orientácie. Nejasné difrakčné maximá s oveľa väčšou šírkou 

ako u vrstiev A až F zároveň naznačujú prítomnosť nanokryštalickej fázy s veľmi malými 

kryštalitmi, resp. XRD-amorfnej fázy. Existencia hexagonálnej h-TaB2 fázy je možná 

v relatívne úzkom pomere koncentrácií [27]. Predpokladáme, že nadbytok Ta (spolu s Ti pre 

vrstvu G - Ta0,95Ti0,05B1,3) pôsobí vo vrstve počas rastu ako nečistota, ktorá zamedzuje rastu 

kryštalickej fázy TaB2 a naopak B pôsobí ako nečistota pri raste kryštalickej fázy Ta. [28] 

[5]. V prípade nadbytku bóru vo vrstve nepozorujeme jav potlačenia kryštalického rastu. 

Vzniká dobre známa filamentárna štruktúra, kde sú hexagonálne (TaTi)B2 nanofilamenty 

obalené oblasťami obohatenej o bór (detailný pohľad na štruktúru pomocou TEM opisujeme 

v ďalšej kapitole). Tento jav podrobne popísal tím okolo Mayrhofer na vrstve TiB2,4 [21].  

Na vývoji chemického zloženia (Tab. 1) vidno, že zníženie výkonu na TaB2 terči 

pri príprave vrstiev I - TaB1,4 a J – TaB1,7 vyústilo do nárastu koncentrácie bóru. Zmena 

pomeru Ta/B sa prejavila aj v kryštalografickej štruktúre vrstiev. V difrakčnom zázname 

vrstvy J – TaB1,7 (najbližšia k stechiometrii) sú viditeľné široké maximá, ktoré ležia 
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približne na polohách prislúchajúcim α-TaB2 fáze (Obr. 5). V difrakčných záznamoch 

vrstiev H - TaB1,2 a I - TaB1,4 sú maximá takmer nerozoznateľné od pozadia, tieto vrstvy sú 

XRD-amorfné. Konštatujeme, že znižovanie obsahu B pri vyšších výkonoch na TaB2 terči 

má vplyv aj na štruktúru vrstiev Ta-B. Vo vrstvách s pomerom B/Ta bližším k stechiometrii 

sa začínajú objavovať maximá prislúchajúce α-TaB2 nanokryštalickej fáze. 

 

Obr. 5 XRD záznamy Ta-Ti-B vrstiev A až H spolu s referenčnými hodnotami 

pre hexagonálne TiB2 a TaB2 

Detailný pohľad na štruktúru vrstvy A – TiB4,5 vykonaný pomocou HR-TEM je 

zobrazený na Obr. 6. Na priečnom lome vrstvy je viditeľná filamentárna orientovaná 

štruktúra, rovnaká, ako popísal Mayrhofer na vrstve TiB2,4 [21]. Rýchla Fourierova 

transformácia (FFT) TEM snímky potvrdzuje prítomnosť veľmi výrazne textúrovanej fázy 

α-TiB2 s orientáciou (0001). Prítomnosť oblastí obohatených o bór nachádzajúcich sa 

na okrajoch filamentov sme skúmali pomocou EELS na priečnom reze vrstvy. Z jemných 

oscilácií (s periodicitou ~ 3,5 nm, čo približne zodpovedá šírke jednotlivých 

nanofilamentov) je zjavné, že na okrajoch filamentov sa nachádza oblasť obohatená o bór, 

rovnako ako bola pozorovaná Mayrhoferom [21]. Filamentárnu štruktúru s výraznou 

textúrou sme opäť pozorovali vo vrstve F - Ta0,81Ti0,19B2. Prítomnosť oblasti obohatenej 

o bór sa nám však chemickými analýzami (EDS a EELS) nepodarilo potvrdiť. Na TEM 

snímke vrstvy H – TaB1,2 bola rovnako ako pri XRD meraniach pozorovaná prítomnosť len 

amorfnej fázy. 
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Obr. 6 HR-TEM snímka (a jej FFT) priečneho lomu vrstvy A – TiB4,5, na ktorej vidno 

usporiadanie vo filamentárnej štruktúre (označené šípkou). 

Mechanické vlastnosti 

Tvrdosť a Youngov modul pružnosti vrstiev A až H je zobrazený na Obr. 7. Všetky 

vrstvy Ta-Ti-B dosahujú vysokú tvrdosť > 32 GPa, vrstvy C - Ta0,28Ti0,72B2,7, 

D - Ta0,44Ti0,56B2,4 a E - Ta0,64Ti0,36B2,6 môžeme dokonca radiť do kategórie super tvrdých 

(H > 40 GPa). Pri analýze tvrdosti a Youngovho modulu pružnosti vrstiev A až H (Obr. 7) 

vidíme, že zmena pomeru Ta/Ti má na ich hodnoty minimálny vplyv. Zásadnejším faktorom 

ovplyvňujúcim tvrdosť a modul pružnosti je pomer B/Me. Rozdiely uvedených veličín 

vo vrstvách s nadstechiometriou bóru A až F sú veľmi malé. Výraznejší pokles pozorujeme 

až v podstechiometrických vrstvách G - Ta0,95Ti0,05B1,3 a H - TaB1,2. Ako sme uviedli vyššie, 

podstechiometria týchto vrstiev viedla k výraznej zmene z vysoko orientovanej 

nanofilamentárnej štruktúry ku štruktúre s veľmi malými nanokryštalitmi bez preferenčnej 

orientácie alebo až k amorfnej štruktúre. Myslíme si, že pokles hodnôt tvrdosti a modulu 

pružnosti je spôsobená touto zmenou. Napriek tomu je veľkosť tvrdosti amorfnej vrstvy 

G – TaB1,2 stále pomerne vysoká a porovnateľná s publikovanou tvrdosťou stechiometrickej 

tenkej vrstvy TaB2 H = 31,5 GPa [29].  

Vysoká tvrdosť nadstechiometrických vrstiev TiB2+x je známym javom [20] [21]. 

Nadstechiometrické vrstvy TiB2,4 dosahujú výnimočne vysokú tvrdosť až na úrovni 60 GPa 

[21]. Vysokú tvrdosť pripisujú autori publikácie samo-organizácii vrstvy 

do nanofilamentárnej štruktúry. Na HR-TEM snímkach vrstiev A – TiB4,5 (Obr. 6 a) 

a F - Ta0,81Ti0,19B2 je vidno podobnú štruktúru a z XRD meraní vieme, že sa nachádza 

aj v ostatných nadstechiometrických vrstvách. Z vývoja tvrdostí vrstiev H - TaB1,2, 

I - TaB1,4, a J - TaB1,7 vidno, že približovanie sa stechiometrii má za následok okrem 

formovania nanokryštalickej fázy aj vyššiu tvrdosť a Youngov modul pružnosti. 
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Dominantný vplyv na mechanické vlastnosti vrstiev má prítomnosť kryštalickej fázy – tá, 

ako bolo predtým ukázané, závisí na pomere B/Me. 

 

Obr. 7 Tvrdosť a Youngov modul pružnosti Ta-Ti-B vrstiev meraný pomocou 

nanoindentácie 

Húževnatosť sme na vybraných vzorkách kvalitatívne porovnali pozorovaním 

indentačných vpichov hrotom v tvare cube-corner (roh kocky). Na snímke vzorky 

A – TiB4,5 (Obr. 8a) sa pri hranách vpichu vytvorili radiálne trhliny, ktoré sa šíria cez vrstvu. 

Toto naznačuje, že vrstva je pomerne krehká [30]. Na snímke vrstvy F - Ta0,81Ti0,19B2 (Obr. 

8b) tieto trhliny už nie sú viditeľné. Na okrajoch vpichu sa nachádzajú len odtrhnuté vrchné 

časti vrstvy. Myslíme si, že pozorované odlúpenie súvisí takisto s relatívnou krehkosťou 

vrstiev – vzhľadom na vyššie hodnoty tlakových napätí – radiálne trhliny v tejto vrstve 

nemuseli vznikať. Pri okrajoch vpichu vo vrstve G - Ta0,95Ti0,05B1,3 (Obr. 8c) pozorujeme 

kruhové zvlnené útvary. Pomocou FIB sme vytvorili výrez v blízkosti vpichu, vďaka 

ktorému sme zistili, že kruhové útvary sú spôsobené akýmsi nakopením či zvrásnením 

materiálu. Podobné útvary sú pozorované na kovových sklách, kde sa deformácia diala 

lokalizovane v strihový pásoch (z angl. „shear banding“) [31] [32]. 

Na povrchu amorfnej vrstvy H - TaB1,2 bolo zvrásnenie ešte výraznejšie, 

pri okrajoch vpichu sme pozorovali útvary typické pre tečenie materiálu. V blízkosti vpichu 

do nanokryštalickej vrstvy J - TaB1,7 (Obr. 8d), ktorá mala vyššiu koncentráciu bóru, 

zvrásnenie povrchu nepozorujeme. Takisto v tejto vrstve nie je pozorovateľné šírenie 

radiálnych trhlín, ktoré sme pozorovali vo vrstve A – TiB4,5, ani nijaké porušenia. 

Prítomnosť útvarov typických pre tečenie materiálu pri vpichoch vo vrstve H - TaB1,2, spolu 

s vysokou tvrdosťou H = 32 GPa naznačuje zvýšenú húževnatosť. Zmena koncentrácie bóru 
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vo vrstvách MeB2+x teda ovplyvňuje nielen štruktúru ale aj mechanické vlastnosti vrstvy – 

tvrdosť, Youngov modul pružnosti a húževnatosť. Vrstvy s vyššou koncentráciou kovov 

majú tendenciu k plastickej deformácii. 

 

Obr. 8 Snímky vpichov vykonaných cube-corner hrotom na vybraných vrstvách Ta-Ti-B. 
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