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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Актуалност на тематиката
Електродъговата технология за нанасяне на слоеве във вакуум (VAD) е
разновидност на метода на отлагане с физично изпарение (PVD). VAD позволява
нанасяне на различни по състав и структура покрития, поради което се използва
широко както в научно-изследователската дейност, така и за практическо приложение.
В настоящия дисертационен труд тя е използвана за получаване на покрития с твърдост
по-висока от 40 GPa, известни като "свръхтвърди". Тези покрития представляват голям
научен интерес поради възможността за модифициране на повърхността на различни
материалообработващи
инструменти
с
цел
повишаване
на
твърдостта,
износоустойчивостта и устойчивостта на окисление. Такива покрития повишават
значително работния ресурс на инструмента и съответно намаляват технологичното
време за настройка на машините. Също така, те позволяват по-тежък режим на
обработка и минимизиране на употребата на смазващо-охлаждаща течност.
Съвременните режещи инструменти обикновено винаги се предлагат с покритие, чийто
вид се определя от предназначението им.
Предлаганият дисертационен труд се отнася до получаване чрез VAD технология
на свръхтвърди слоеве и тяхното изследване. Особено внимание е отделено на
нанокомпозитните свръхтвърди покрития, поради тяхната изключителна актуалност.
Цел на дисертационния труд
Предвид научната и приложна актуалност на тематиката, свързана със
свръхтвърдите покрития, в настоящия дисертационен труд беше поставена следната
цел:
„Получаване на свръхтвърди покрития, в това число нанокомпозитни, чрез
електродъгова технология и тяхното изследване, при оптимизиране на технологичнотехническите параметри, влияещи върху равномерността на дебелината и структурата
на покритието за получаване на по-висока твърдост и по-добра адхезия.”
Задачи на дисертационния труд:
За постигане целта на дисертационния труд бяха поставени следните задачи:
1. Да се създаде алгоритъм и се разработи програма за конструиране на каруселни
механизми, към които се закрепват детайлите, позволяващи постигане на равномерна
дебелина на покритието при различно запълване на работния обем на вакуумната
камера.
2. Да се разработят конструкции и се реализират технологична екипировка и нов
тип запалка за иницииране на процеса на електродъгово нанасяне, осигуряващи
съответно повишена ефективност и непрекъснатост на технологичния процес.
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3. Да се изследва влиянието на видовете източници върху равномерността на
дебелината на покритията и се предложат стратегии за постигане на максимална
равномерност при голяма площ на подложката.
4. Да се получат свръхтвърди покрития на базата на карбонитриди на преходни
метали. Да се изследва зависимостта на механичните параметри твърдост и модул на
еластичност от технологичните условия на получаване.
5. Да се разработи структурата и се дефинира технологичният процес за
получаване на свръхтвърди нанокомпозитни покрития на базата на нитриди на
преходните метали Ti и Cr.
6. Да се изследват структурата и механичните параметри на създадените
нанокомпозити и се оптимизира технологията за получаването им.
7. Да се изследва температурната зависимост на нанотвърдостта, модула на
еластичност и адхезията на създадените нанокомпозити в условия близки до реалната
работна среда с цел трансфер в индустрията.
Обект и методи за изследване
Обекти на изследване са процесът на VAD и създаваните чрез него покрития.
За проектирането на различни електромеханични конструкции са използвани
програмите SolidWorks, AutoCAD и Sprint-Layout. Някои от тези програми, в основен
вид или чрез добавена функционалност, имат вградени симулатори, използващи метода
на крайните елементи (FEM) и различни статистически методи. За създаването на
приложен софтуер е използвана средата Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition.
За изследване на образците с покритие са прилагани XRD (рентгенова дифракция,
рентгеноструктурен анализ), GIXRD (рентгенова дифракция с плъзгащо се
разпространение, рентгеноструктурен анализ с падане под малък ъгъл), TEM
(трансмисионна електронна микроскопия), микро- и наноиндентация, скрач тест, TGA
(топлинно-гравиметричен (тегловен) анализ), интерферометрия, спектрофотометрия и
др.
Научна новост и практическа значимост
VAD е авангардна технология, чието приложение нараства в последно време,
особено при нанасянето на свръхтвърди слоеве. Описаните дейности в дисертацията са
актуални, а постигнатите резултати (маркирани в приносите) представляват научноприложен интерес. Много от извършените дейности имат близка връзка с
практическата дейност на ЦЛПФ-БАН и дадоха своя принос за усъвършенстване на
наличното там оборудване за VAD.
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Ч. Пашински, Р. Каканаков, Х. Бахчеджиев, Л. Колаклиева, “Планетарен
механизъм”, полезен модел BG 1631 U1, 2012.
Апробация на резултатите
Основни резултати от дисертационния труд са докладвани и обсъдени на
следните конференции:
IC4N 3rd - International Conference, о. Крит, Гърция, 26÷30 юни 2011
ELECTRONICS–ET2012 - XXI International Scientific Conference, Созопол,
България, 19÷21 септември 2012
РУ & СУ’12 - Научна конференция на РУ „Ангел Кънчев” и СУ-Русе, Русе,
България, 26÷27 октомври 2012
ТЕХСИС 2013 - Трета научна конференция с международно участие „Техника,
технологии и системи”, Пловдив, България, 29÷31 май 2013
Обем и структура на дисертацията
Дисертационният труд се състои от 123 страници, 72 фигури, 4 таблици и 126
цитирани литературни източника.
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Основният текст е разделен на две части: обща (45 стр.) и специална (58 стр.). В
общата част се разглеждат електродъговата технология и свръхтвърдите покрития –
същност, развитие, теории, предимства и недостатъци, съвременни направления. В
нейния край се дефинират целта и задачите на дисертационния труд. В специалната
част е показана дейността на докторанта по изпълнение на целта и задачите.
Литературните източници са поместени в края и са подредени азбучно, като при
представянето им е взет под внимание БДС ISO 690:2011.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. ОБЩА ЧАСТ.
1.1. Електродъгова технология.
Дава се кратко, но съдържателно обяснение на същността на VAD и нейното
място като разновидност на PVD в областта на отлагането на тънки слоеве. Разгледано
е типично оборудване за VAD и е направен кратък обзор на съществуващите
понастоящем разновидности. VAD е сравнен с други съществуващи способи за
отлагане на покрития.
1.1.1. Същност и основни параметри на процеса.
Обяснява се подробно процесът на VAD, включително и методите за почистване
на образците във вакуум. Разглеждат се основни зависимости при VAD и се обръща
особено внимание на макрочастиците в струята, които обикновено са нежелан неин
компонент.
1.1.2. Оборудване за електродъгова технология.
Показва се обща схема на оборудване за VAD, като се обяснява предназначението
на отделните възли. Споменават се различни перспективни разновидности на VAD.
1.1.3. Сравнение на електродъговата технология с други методи за отлагане на
покрития.
Прави се сравнение между PVD и други методи за отлагане на покрития. След
това се сравнява VAD с останалите по-разпространени PVD методи. Изтъкват се
предимствата и недостатъците на VAD.
1.1.4. Изводи.
VAD е утвърдена, развита технология за отлагане на покрития. Въпреки това,
наред с многото си предимства, тя притежава някои недостатъци. По тяхното
отстраняване се работи постоянно, като все още съществуват нерешени проблеми. С
особена сила те възникват при практическото прилагане на VAD в индустриалното
производство - извън лабораториите и изследователските центрове. В практиката
основната трудност е обработката на голямо количество образци с гарантирана
равномерност на нанасяния слой и повтаряемост на качеството му в отделните
производствени цикли на установките. За обезпечаване на стабилното функциониране
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и високата производителност на установките за VAD е необходимо постоянно да се
работи по разширяване на възможностите им.
Едно от направленията, по които трябва да се работи, е създаването на
високопроизводителни и надеждни задвижвания за обработваните образци. Голямото
разнообразие от поръчвани за покриване образци и кратките допустими срокове за
тяхната обработка налагат употребата на съвременни компютъризирани методи в това
направление.
От гореизложеното състояние на VAD е видно, че се работи по много нови схеми
за нейното осъществяване. Една от най-перспективните е тази с импулсна работа на
катода. За нейното осъществяване на първо време е необходимо да се премине от
наличния електромеханичен към друг метод за иницииране на дъгата.
Получаването на равномерно отложени по дебелина слоеве е особено актуално
при крупногабаритните детайли, както и при многоетажно зареждане на камерата (за
постигане на еднаква дебелина на покритието при детайлите от всеки етаж). То зависи
от няколко фактора и неговото прецизно изследване е наложително, за да може да се
набележат пътища за отлагането на по-равномерни слоеве.
1.2. Преглед на свръхтвърдите покрития.
Имащите твърдост по-голяма от 40 GPa покрития се класифицират като
свръхтвърди. Те се прилагат за повишаване на експлоатационните характеристики на
инструменти и детайли в машиностроенето. Освен заради своите механични
характеристики, някои покрития са намерили приложение и заради електрическите,
оптичните и др. техни свойства. Направен е обзор на различни подобни покрития,
получавани чрез VAD. Разгледан е самият процес на израстване на слоя при VAD и
основните методи за изследване на получените слоеве.
1.2.1. Видове свръхтвърди покрития.
Прави се кратък обзор на съществуващите твърди и свръхтвърди покрития.
Обръща се внимание на техния строеж, показатели, приложимост и др.
1.2.2. Получаване на свръхтвърди покрития чрез електродъгова технология.
Разгледан е процесът на формиране на кондензатно покритие върху подложка –
същност, параметри, специфика и т. н.
1.2.3. Изследване на свръхтвърди покрития.
Описани са най-разпространените методи за изследване на свръхтвърдите
покрития, като акцентът е върху тези от тях, които се използват в специалната част на
дисертацията.
1.2.4. Изводи.
Съществуват най-различни твърди и свръхтвърди покрития. Използването на
различни по състав и градиентност подслоеве допълнително увеличава тяхното
разнообразие. Естествено, не всички комбинации са удачни или изгодни за практическа
реализация.
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Необходимо е да се започнат задълбочени изследвания в по-утвърдени
направления, за да се модифицират съществуващи или създадат нови технологични
рецепти за изготвяне на покрития, които да са по-универсални и изгодни за
производство. Най-обещаващо е направлението на многослойните градиентни
nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4 нанокомпозитни покрития. В него могат да се съчетаят по един
или друг начин свойствата на повечето конвеционални покрития, както и да се
приложат повечето известни техники за оптимизация на свойствата на твърдите
покрития.
Трябва да се проучат и други перспективни покрития, за получаването на които
съществуват условия в ЦЛПФ: nc-(Al1-xCrx)N/a-Si3N4, TiCN и TiO2.
2. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ.
2.1. Алгоритъм и програма за конструиране на карусели за PVD
технологията.
PVD e съвременна екологична технология за нанасяне на тънки слоеве с различни
свойства и предназначение. Каруселите за транспортиране на детайли са почти
неотменима част от екипировката за PVD. В този раздел се описва алгоритъм за
тяхното конструиране, който има за цел да се поместят максимално количество детайли
в работното пространство. На базата на този алгоритъм е създадена програма и са
разгледани различните нейни приложения. С нейна помощ е генериран действащ модел
на триосен карусел. Определени са бъдещите насоки за развитие на програмата.
Универсалността на програмата я прави приложима за конструиране на карусели с
общо предназначение извън областта на PVD.
2.1.1. Въведение.
Обръща се внимание на предназначението на каруселите за придвижване на
образците в PVD процеса. Споменават се някои ограничения и необходими
съображения при конструирането им. Дефинира се задачата на разглежданите
алгоритъм и програма: при зададени начални геометрични условия на средата да се
намерят решенията, които позволяват събирането на най-голям брой детайли в
работната камера. По този начин за секунди се решават два основни проблема.
Първо, може много бързо да се разбере максималното количество обработваеми
детайли за работен цикъл на машината и да се прецени каква ще е цената на бройка.
Второ, ако се приеме за изгодно (или просто бъде възложено), конструктурът разполага
веднага с всички необходими геометрични данни за конструирането на карусела –
диаметрите на делителните окръжности и броя на сателитите. По този начин му остава
да извърши само рутинна конструкторска работа.
Програмата може успешно да се използва за конструиране на карусели не само в
други раздели на PVD технологията, но и в много други области – тъкаческата
(шевната) промишленост, машиностроителна техника и дори карусели за забавление.
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2.1.2. Алгоритъм.
Данните, с които оперира програмата са:
Входящи данни: D – външен
диаметър на образеца (external diameter of
the sample), D0 – вътрешен диаметър на
камерата (internal diameter of the
chamber), J0 – луфт между карусела и
камерата (clearance between the carousel
and the chamber), J1 – луфт между
двуосните сателити (clearance between the
double rotation satellites), J2 – луфт между
триосните сателити (clearance between the
triple rotation satellites), J3 – луфт между
четириосните сателити (clearance between
the quadruple rotation satellites) (фиг.
2.1.1).
Изходящи данни: N – максимално
количество на образците в камерата
Фиг. 2.1.1. Входящи и изходящи данни,
(maximal amount of samples in the
които се използват от програмата.
chamber), D1 – диаметър на делителната
окръжност на двуосните сателити (pitch circle diameter of double rotation satellites), N1 –
брой на двуосните сателити (number of double rotation satellites), D2 – диаметър на
делителната окръжност на триосните сателити (pitch circle diameter of triple rotation
satellites), N2 – брой на триосните сателити (number of triple rotation satellites), D3 –
диаметър на делителната окръжност на четириосните сателити (pitch circle diameter of
quadruple rotation satellites), N3 – брой на четириосните сателити (number of quadruple
rotation satellites) (фиг. 2.1.1).
На фиг. 2.1.2 е показан алгоритъмът на програмата.
Първоначално се въвеждат входящите данни. Изисква се D и D0 (диаметрите) да
са по-големи от нула, докато за останалите данни J0, J1, J2 и J3 (луфтовете) се изисква
да са по-големи или равни на нула. Това означава, че се допуска създаването на карусел
без луфтове между отделните компоненти. Последното няма пряко отношение към
каруселите за PVD технологията, но може да се използва другаде. Няма значение какви
мерни единици се използват, важното е да са едни и същи за всички входящи данни.
На диаграмата (фиг. 2.1.2) са маркирани отделните стадии, при които се прекъсват
главните оценъчни цикли.
Използват се следните подпрограми и функции:
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Фиг. 2.1.2. Алгоритъм на програмата.
Дизайнът на блок-схемата е съобразен с
изискванията на стандарта ECMA-4.

verification() – проверява пригодността на входящите данни, при необходимост
извежда предупредително съобщение и маркира неотговарящите на изискванията.
check() – при запълване на работния обем сравнява наличното решение с вече
намерените. Ако то е по-добро (N е по-голямо), замества преди това записаните
решения с него. Ако е равностойно (N е същото), го добавя към техния списък. В
противен случай то не се взима под внимание.
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result() – след приключване на пресмятанията възпроизвежда изходните данни.
Представеният алгоритъм изследва до четириосни карусели. Не е проблем броят
на осите да се увеличи. Това е оправдано при много голяма разлика между диаметъра
на камерата и този на детайла, например при обработка на инструменти за изрязване на
печатни платки (Printed Circuit Boards - PCB), в микроапаратурната технология (Micro
Equipment Technology - MET) и др. Достатъчно е да се следва изложената досега
алгоритмична последователност.
Програмата изчислява N (максимално количество на образците в камерата) само
за един етаж от карусела. За да се намери максималното общо количество на
поместваните детайли е необходимо да се изчисли колко етажа ще се поберат в
камерата и броят им да се умножи по тази стойност.
2.1.3. Програма.
За написването на програмата е
използвана средата Microsoft Visual Basic
2008 Express Edition. На фиг. 2.1.3 може
да се види основния прозорец на
програмата. Освен реализиране на
гореописания алгоритъм, тя позволява
запис (в .txt формат) и принтиране на
резултатите.
Поради
сравнително
малкото входящи данни, за да се избегне
излишно усложняване, не се предвижда
въвеждане на данни от файл, а само
ръчно. Също така, съществува помощно
меню, където подробно е обяснена
работата с програмата.
Изборът на Visual Basic не е
случаен. Във варианта си Visual Basic for
Applications (VBA) той се поддържа от
много компютърно подпомагащи дизайна
(CAD) програми – SolidWorks, AutoCAD
и др. Така че, много лесно от създадената
самостоятелно работеща програма може
да се премине към конкретно приложение
за някой от споменатите продукти и
Фиг. 2.1.3.
Основен
прозорец
на
допълнително
да
се
увеличи
програмата.
функционалността. Но, това би станало за
сметка на нейната универсалност.
2.1.4. Резултати и дискусия.
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На фиг. 2.1.4 са показани
предложени от програмата четири
равностойни решения (първите две може
да се видят и в прозореца от фиг. 2.1.3).
Всички те осигуряват събирането на
максимално количество детайли на един
етаж. Решението от фиг. 2.1.4a е найпросто за конструиране, то представлява
триосен карусел. Но, то включва много
двуосни сателити (десет) и поради това
зареждането/разреждането на работната
камера би ставало най-бавно (ако се
приеме, че двуосните сателити се
поставят последователно). Останалите
Фиг. 2.1.4. Четирите възможни решения
решения имат по-сложна конструкция, те
при D=10, D0=220, J0=J1=J2=J3=2. Всички
те
предлагат
N=100
(максимално
са четириосни карусели. Решението от
количество на образците в камерата).
фиг. 2.1.4d пък предполага сравнително
голяма маса на двуосните сателити, което също би било донякъде неудобно за
зареждане/разреждане. Може би, най-сполучливото решение е това от фиг. 2.1.4b или
фиг. 2.1.4c. Но, окончателният избор ще бъде направен от конструктора, разполагащ с
пълната информация за работния процес.
Известно е, че с преминаване към карусели с повече оси на въртене, времето за
отлагане на една и съща дебелина нараства. Причината е, че повърхността на детайлите
минава по-рядко пряко пред мишената, получава се т. н. „засенчващ ефект” (shadowing
effect). Това увеличение на времето не е голямо, особено ако се съотнесе към цялата
продължителност на цикъла. Така че, в общия случай обикновено е по-добре да се
съберат повече детайли, дори малко да се увеличи времето за напластяване. Също така,
броят на осите на въртене е свързан и с някои други специфични ефекти като
модулационните периоди, които оказват влияние на структурата и механичните
свойства на покритието. Затова програмата позволява да се изследват и най-добрите
решения при по-малко оси на въртене (съществува гледището, че триосното въртене е
един удачен компромис между голямо количество помествани образци при подходяща
структура на нанасяното покритие). Достатъчно е да се зададат много големи стойности
за съответните луфтове - фиг. 2.1.5.
2.1.5. Заключение.
Създадената програма позволи рязко да се намали времето за конструиране на
карусели за обработка на металообработващи инструменти чрез VAD. С нейна помощ е
практически реализиран подобен карусел (фиг. 2.1.6).
Едно от възможните развития на тази програма, както се спомена, е вграждането и
в подходяща CAD среда. Доколкото тя върши нещо твърде специфично, това
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Фиг. 2.1.5. Промяна на N (максимално
количество на образците в камерата) с
намаляване на осите на ротация: (a) D=9,
D0=220, J0=J1=J2=J3=2 – четириосен
карусел и N=125 , (b) и (c) същото като
предишното, но J3=220 – две решения за
триосен карусел и N=110 и (d) същото
като предишното, но J2=J3=220 – двуосен
карусел и N=59.

начинание има смисъл, ако се предвижда
обширно производство на карусели. От
друга страна, дори в този си вид, тя дава
голямо облекчение на конструкторската
работа и е универсална, работеща
директно в средата на Windows. Засега не
се предвижда интегриране на програмата
в CAD среда.
Най-вероятното
развитие
на
програмата е използването и
в
комбинация с модел, разглеждащ
образуването
на
модулационните
периоди в структурата на покритието.
Тогава
ще
се
комбинират
найпроизводителните решения с тези,
осигуряващи най-подходяща структура
на покритията. Моделът ще е свързан
конкретно с VAD, доколкото това е
основната технология за отлагане на
слоеве, която се експлоатира в ЦЛПФБАН.

2.2. Екипировка за електродъгово
отлагане на твърди и свръхтвърди
слоеве
върху
твърдосплавни
инструменти.
Вакуумното
електродъгово
отлагане е високотехнологичен процес за
нанасяне на твърди и свръхтвърди
слоеве, който стана особено актуален с
развитието на машинната индустрия.
Разгледана
е
екипировка
за
осъществяване на този процес, като е
акцентирано на различни конструирани
каруселни задвижвания за образци, които
са пряко свързани с производителността
Фиг. 2.1.6. Триосен карусел за придвижване
и са доказали практическата си
на образци (в случая 162 зенкера).
пригодност. Анализира се регистриран
полезен модел за изготвянето на подходяща каруселна екипировка за VAD.
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2.2.1. Въведение.
В много от съвременните инструментално-екипировъчни производства се работи
с големи скорости и подавания при сравнително малка дълбочина на рязане – изработка
на матрици, щанци, шприцформи и др. Този режим на работа е познат като
„високоскоростно рязане” (HSM) и благоприятства употребата на обработващи
инструменти от твърди сплави на основата на WC. Те притежават голяма твърдост,
която се запазва и при много висока температура. Известни производители на
инструменти за HSM са Guhring, Sandvik, Kennametal и др. Въпреки качествата си,
твърдосплавните инструменти от WC/Co придобиват много по-добри показатели след
нанасянето върху тях на подходящо покритие. Практически, днес това се прави с
всички произвеждани “hard metal” инструменти. Тъй като, тези покрития са принципно
адхезионни, често се използва някоя от разновидностите на PVD, като вида на
покритието се определя основно от вида на покривания инструмент (за каква обработка
е предназначен) и от вида на обработвания от инструмента материал.
2.2.2. Описание на екипировката за електродъгово отлагане.
За нанасянето на слоевете са използвани установки за VAD - произведена в
ЦЛПФ и π80+ (PLATIT AG, Швейцария) – фиг. 2.2.1.

a

b

Фиг. 2.2.1. Използвани установки за VAD: a) произведена в ЦЛПФ и b) π80+.

Двете установки позволяват създаването на висок начален вакуум, допускат
натичането на няколко работни газа едновременно, снабдени са с катоди от Ti, Cr, Zr,
AlSi, AlTi, разрешават почистване на образците с Ar- и Ti-йони.
Тъй като, камерите за VAD обикновено са с цилиндрична форма, най-често се
използват карусели за задвижване на образците. Съответно, задвижването може да бъде
едноосно, двуосно и триосно (прилагането на повече оси на въртене силно усложнява
конструкцията и се прилага рядко). Трябва да се обърне внимание на факта, че вида на
движението въздейства не само на отлаганата дебелина и нейното разпределение, но и
на структурата на покритието. Последното може да бъде от изключително значение за
параметрите на някои видове покрития.
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Когато сериите са особено малки
(напр.
мостри,
довършителни
за
поръчката цикли и др.), е нужно да се
прибягва до по-проста схема на
задвижване, напр. двуосна (фиг. 2.2.2).
Това
дава
възможност
необходимата дебелина на покритието да
се постигне за по-кратко време в
сравнение
с
триосно
задвижване.
Необходимо е образците да се разполагат
удачно
в
позиция,
гарантираща
отлагането на най-дебел слой върху
важните работни повърхности - въпреки,
a че опорното напрежение спомага за поравномерно разпределение на дебелината
на слоя, VAD си остава line-of-sight
процес. Бяха конструирани лесни за
изработка
държачи
за
двуосно
задвижване.
При големи серии за обработка вече
се прилага триосно задвижване (фиг.
2.2.3). За да не се натоварва твърде много
задвижващия привод, се използва
b храповиков механизъм. Така във всеки
Фиг. 2.2.2. Двуосно каруселно задвижване
момент се завърта само един от триосно
на твърдосплавни пластини: (a) общ вид на
въртящите
се
сателити
държача и (b) разположение в работната
камера.
(взаимодействащият
със
запъвача).
Подобна конструкция беше реализирана. Фактически, това е т. н. псевдотриосно
задвижване, тъй като останалите триосни сателити (невзаимодействащи в даден момент
със запъвача) извършват ротация около две оси. Но, изследваните слоеве се получават с
достатъчно добро качество.
Понякога, разнообразието на отделните поръчки или на детайлите в конкретна
поръчка е огромно. Това налага употребата на модулни конструкции, позволяващи
аранжиране на много различни детайли в работната камера - осъществяване на т. н.
смесено зареждане.
2.2.3. Приложение на екипировката за електродъгово отлагане.
Чрез употребата на вакуумни установки, снабдени с високопроизводително
задвижване, е възможно да се обработват големи количества твърдосплавни пластини.
Примерно, със задвижването от фиг. 2.2.3 в зависимост от геометричните им размери се
обработват от няколко хиляди до няколко десетки хиляди твърдосплавни пластини на
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цикъл. Чрез това и др. подобни
задвижвания към момента на написване
на дисертацията вече са обработени
повече от 350 000 бр. в ЦЛПФ.
Според желанията на клиентите се
нанасят различни покрития, подходящи
за WC/Co. Всички те са градиентни
многослойни. Повечето от подслоевете са
интерфейсни,
т.
е.
служат
за
a извършването на плавен преход между
основните подслоеве. Използвани са
оригинални технологични рецепти на
PLATIT AG, както и разработени в
ЦЛПФ с участието на дисертанта.
Отложените покрития са тествани и
притежават отлични показатели.
2.2.4. Полезен модел за планетарен
механизъм.
С
нарастване
на
клиентите,
респективно
количеството
и
разнообразието на поръчките за VAD,
ЦЛПФ започна да търси решения за нови
удачни
типове
задвижвания
за
покриваните
образци.
Направените
проучвания, изчисления и конструктивна
работа доведоха до създаването на
подобни конструкции, вкл. и до
Свидетелство за регистрация на полезен
модел.
Полезният
модел
позволява
b създаването на цяла фамилия подходящи
Фиг. 2.2.3. Триосно каруселно задвижване
за VAD карусели. Подробности са
на твърдосплавни пластини: (a) общ вид на
показани на фиг. 2.2.4 и фиг. 2.2.5. На
храповиковия механизъм и (b) разположение
в работната камера.
негова база вече се внедриха няколко
приспособления за употреба в ЦЛПФ, с чиято помощ бе реализирана продукция.
Основното предимство на тези приспособления е възможността за реализиране на
непрекъснато триосно въртене на крупногабаритни детайли, което дава възможност
както за поставянето на голямо количество образци, така и за нанасяне на покрития със
структура, гарантираща висока твърдост и други добри механични свойства.
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a

a

b
b
Фиг. 2.2.4. Работна плоча на планетарен
механизъм - (a) аксонометричен изглед и
(b) разрез през основна равнина: 2-шаси; 4сателитна ос; 5-сателитно зъбно колело;
6-държател; 7-зъбна корона; 8-заключващо
рамо.

Фиг. 2.2.5. Вариантно изпълнение на
планетарен
механизъм
(a)
аксонометричен изглед и (b) разглобен
частичен изглед: 1-работна камера; 2шаси; 3-приводна ос; 6-държател; 8заключващо рамо; 9-опорна втулка; 10стопиращ
елемент;
11-заключващ
вертикален прът.

2.2.5. Заключение.
Практическото използване на описаната екипировка за VAD дава възможност да
се обработват много големи количества твърдосплавни пластини с не твърде сложни
задвижвания. Това е изгодно икономически, а твърдосплавните пластини с найразлична форма стават все по-широко използвани в материалообработването. Публична
тайна е, че качеството на самия материал, от който се изготвят пластините
понастоящем, не е много високо и производителите компенсират това основно чрез
подходящо покритие. В крайна сметка отлагането върху твърдосплавни пластини е
изключително перспективно и може би трябва да се превърне в основно направление на
научно-практическата дейност на ЦЛПФ в областта на VAD. Екипировката позволява
нанасянето на покрития с високо качество.
В бъдеще се предвижда създаване на специални задвижвания за нанасянето на
покрития върху компоненти на матрици, щанци и др. Също ще се разработи
екипировка за отлагане на т. н. сегментни и стъпално-сегментни покрития. Съществува
и задачата да се конструира екипировка за нанасяне на покрития върху голямо
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количество инструменти с много малък диаметър на описаната около тях окръжност
(до 5-6 мм) – употребяваните в практиката сателити използват зъбна предавка,
обикновено еволвентна и концепцията им не е особено подходяща за подобна ситуация.
Не на последно място, трябва да се обърне внимание на създаването на магнитни
държачи, които са приложими за WC/Co.
2.3. Запалка за иницииране на процеса на електродъгово нанасяне.
Разгледани са различни методи за иницииране на VAD, като са обяснени
причините за избора на конкретната схема на реализация: чрез повърхностен пробив.
Показани са механичната и блоковата схема на разработваната запалка и е даден
коментар за постигнатите на този етап резултати.
2.3.1. Въведение.
Електрическата дъга в процеса на VAD не възниква от само себе си при наличие
на подходящи условия, а трябва да се инициира (запали). След нейното възникване тя
се самоподдържа, но поради една или друга причина може отново да прекъсне и пак
възниква нужда от нейното иницииране. От друга страна, съществуват системи с
умишлено периодично запалване/изгасване на дъгата, когато инициирането се
извършва много често, с относително висока честота.
Налични са няколко основни способа за иницииране на процеса на VAD:
електромеханичен (чрез моментно докосване между изпаряемия катод и запалващ
електрод с близък до анода потенциал), запалване с много високо напрежение без пряк
допир (няколко десетки kV), чрез локално изпарение на материал от катода с лазер,
използване на запалителен газ, запалване с високо напрежение с неподвижно допрян
неутрален електрод в катода (500÷700 V) чрез повърхностен пробив.
Последният бe разработен в ЦЛПФ. Допирът се осъществява чрез метализиран
или графитизиран изолатор (керамика). При подаване на импулс с високо напрежение
между този електрод и катода възниква разряд, при който напълно или частично се
изпарява тънкия проводящ слой върху изолатора - повърхностен пробив (surface
flashover). Тези изпарения и иницииращият разряд вече отключват същинския дъгов
разряд. Графитизацията се извършва само първоначално, в последствие върху
изолатора бързо се отлага слой от катода (заради изпарението му по време на неговата
работа) и вече няма опасност от замърсяване на покритието (дори е възможно
предварително нанасяне на съответното метално покритие върху изолатора, напр.
титаново, и така да се избегне графитизацията). Освен, че е много надежден, този начин
на иницииране позволява да се влезе в зоната на импулсно управление на дъгата, макар
че, не се препоръчва работа с твърде висока честота. Също така, чрез него лесно може
да се реализира превантивно иницииране (следейки повишението на напрежението на
дъгата, може да се прецени кога изгасва и да се инициира, преди още напълно да е
угаснала).
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2.3.2. Същност на конструираната инициираща запалка.
Запалката е предназначена за установката произведена в ЦЛПФ (фиг. 2.2.1a) и
има за задача да замени съществуващите електромеханични такива. На фиг. 2.3.1 е
показана нейната механична схема. Особеното е, че самият керамичен изолатор е
подпружинен за по сигурен контакт към катода и самонагаждане. По-отговорните
елементи на механизма са частично предпазени от нежелано напластяване чрез
защитен капак, като се допуска след инсталиране останалите да се обвият с алуминиево
фолио.

Фиг. 2.3.1. Механична схема на електронна запалка за иницииране на вакуумна дъга.

Блоковата схема на електронната запалка е показана на фиг. 2.3.2. Управлението
на запалката може да се осъществява по три начина: постоянно, автоматично и ръчно.
При първия вариант запалката сработва с определена честота, задавана от
автогенераторен мултивибратор, независимо от случващото се в камерата. Този режим
има за цел по-нататъшна реализация на импулсен режим на работа на изпарителя.
Автоматичното управление взима информация от работното напрежение на изпарителя.
Когато то се повиши значително, значи дъгата е угаснала или се опитва да угасне.
Тогава светодиодът в оптрона дава сигнал към управлението. Накрая, предвидена е и
възможност потребителят сам да инициира дъгата по негово желание чрез натискане на
бутон.
Независимо от избраното управление, възникналия команден импулс постъпва в
чакащ мултивибратор. С негова помощ се регулира ширината на импулса. След това,
чрез галванично развързване, сигналът постъпва във входен драйвер, управляващ
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силовия блок. В последния се изработва необходимото за запалване на дъгата високо
напрежение.

Фиг. 2.3.2. Блокова схема на електронна запалка за иницииране на вакуумна дъга.

Към момента на написване на дисертацията електрическата схема на запалката
(не е показана тук), която е в основата на блоковата схема от фиг. 2.3.2, е изпитана и
напълно работоспособна. Съществува проблем с механиката на запалката, поспециално керамиката се стапя след ограничен брой запалвания. Показаната на фиг.
2.3.1 механична схема е отчела някои недостатъци на сега съществуващата
конструкция и с помощта на по-качествена керамика, несъмнено ще се постигне подобра работа на запалката за иницииране на процеса на електродъгово нанасяне.
Бързодействието на създадената инициираща запалка позволи да се създадат
покритя без нарушения в зададената структура и с равномерна дебелина при всички
образци. С нейна помощ ще се пристъпи към изграждане на свръхрешетъчни
(мултислойни) покрития, първоначално напр. на TiN.
2.3.3. Заключение.
Разгледаният метод на иницииране в значителна степен подобрява режима на
работа на установката и качеството на отлаганото покритие. Също така е необходим
етап за преминаване към практически безкапковото (наред с други предимства)
импулсно електродъгово изпарение.
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2.4. Равномерност на дебелината на покрития получени чрез електродъгово
изпарение върху крупногабаритни детайли.
Разгледан е проблемът с равномерността на дебелината на слоеве, получени от
двойка кръгли планарни източници на електродъгово изпарение. Създаден е
математичен метод за решаване на този проблем и са проведени практически
експерименти за доказателството му. Разгледани са линейни източници на
електродъгово изпарение и е изследвана равномерността на нанесени с тях слоеве.
2.4.1. Въведение.
Проблемът с равномерността при VAD и други сходни line-of-sight процеси не е
изследван детайлно. До неотдавна се прилагаха предимно обикновени монослойни или
многослойни покрития, при които неравномерността не е от голямо значение. В някои
случаи, като например при отлагане на декоративни покрития, подобна неравномерност
може да бъде желана - TiO2 върху отразяваща подложка създава илюзия за произволен
цвят в зависимост от дебелината си.
Моделирането на разпределението на дебелината на слоя върху подложката е
изключително трудно и съществуващите математически модели все още нямат реално
приложение. Техническите решения на този проблем, имащи за цел равномерно
нарастване на слоя при VAD, са твърди скъпи и трудоемки. Но, в последно време, се
появиха и утвърдиха покрития, чиито свойства твърде много се влияят от
равномерността на дебелината – наноструктурирани, свръхрешетъчни и др. Това доведе
до по-задълбочено изучаване на този проблем и предлагането на нови ефективни
негови решения.
2.4.2. Равномерност при кръгли планарни източници.
Кръглите планарни източници са известни отдавна и тяхната работа е добре
изучена. Съществуват различни конструкции, но при всички тях се прилага един и същ
принцип – челото на катод с цилиндрична или пресечена конична форма се изпарява
при движението на т. н. катодно петно (КП) върху повърхността му. Това КП
представлява точков източник на пари и има различни методи за управлението и
задържането му върху челото, за иницииране на процеса, за предварителна филтрация
на потока и т. н. Някои от тях оказват влияние и върху равномерността.
Кръглите планарни източници са с малък диаметър, обикновено под 100 мм. За
нанасяне на слоеве върху крупногабаритни детайли се практикува разполагането на
няколко източника в линия. Следователно, възниква въпросът, какво е разстоянието
Dmin между два еднакво функциониращи източника, при което съществува минимална
неравномерност на дебелината на покритието Umin (фиг. 2.4.1). Под минимална
неравномерност се разбира минимална стойност на разликата между най-малката и
най-голямата дебелина на покритието.
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Чрез направени
доказано, че:
Dmin = −

изчисления

(

бе

)

2b
и U min = 3 − 2 2 b ,
a

където a – коефициент, зависещ от тока
на фокусиращата намотка и b –
коефициент, зависещ както от този ток,
така и от времето за нанасяне на
покритието. Тези формули могат да бъдат
използвани за конструиране на система от
няколко кръгли планарни източника,
Фиг. 2.4.1. Оптимално разположение на
разположени в линия.
катодите, при което се наблюдава найДоказа се, че при разстояние Dmin
малка неравномерност на дебелината на
покритието.
между катодите най-високите точки
върху подложката, получени при напластяване на материал едновременно от двата
изпарителя и от един изпарител са с еднаква височина.
Относителната минимална неравномерност е:
U min
≈ 0,172 = 17,2% ,
h1 (0)

където h1(0) е дебелината на покритието срещу източника с абцисна координата 0 (фиг.
2.4.1).
При друго разстояние между катодите (фиг. 2.4.2), неравномерността ще е поголяма.
Нека имаме съществуваща установка за VAD с два изпарителя, разстоянието
между които е D. Чрез контролно измерване на дебелината на слоя в две точки - срещу
някой от катодите hc и срещу средата на разстоянието между тях hs, може да се прецени
доколко наличното оборудване е близко до оптималното за съответния процес. За тази
цел бе изведена следната формула:
Dmin =

hc
D.
2hc − hs

Също така, определи се, че най-ниската точка от покритието е с височина:

hmin = −4hc + 2hs + 2 4hc2 − 2hc hs .
С помощта на LEITZ Incident-light Microscope Interferometer в монохроматична
светлина (λ = 560 nm) бяха направени измервания на дебелините на покритието hc и hs
при изпаряване с кръгли планарни източници на установка за VAD, изработена в
ЦЛПФ (фиг. 2.2.1a). Резултатите са показани в табл. 2.4.1.
Изчислена бе и относителната неравномерност θ = 1 − hmin / hmax , %, където hmax е
по-голямата от стойностите hc и hs (табл. 2.4.1). Видно е, че тя винаги е по-висока от
теоретично изведената (17,2%).
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Тъй като, както се изясни, Dmin
зависи от конкретните условия на
технологичния процес, за да се придаде
универсалност на оборудването, понякога
конструкцията се прави така, че да
позволява
ъглово
преместване
на
кръглите планарни източници, т. е. те са
монтирани чрез подходяща ябълковидна
става към вакуумната камера, като по
този начин се постига D≈Dmin. При
разлика на D от Dmin , обаче, винаги се
получава неравномерност, която е поголяма от Umin (фиг. 2.4.2). От табл. 2.4.1 е
видно, че се наблюдава ситуацията от
фиг. 2.4.2а.
Трябва да се отбележи, че при
въртене на подложките неравномерността
намалява (табл. 2.4.1), като нейното
намаляване е пропорционално на времето
за отлагане, респективно на дебелината на
слоя. Това се дължи на факта, че при
Фиг. 2.4.2. Влияние на разстоянието между
отдалечаване на сектори на подложката
източниците върху неравномерността U:
(a) при отдалечени катоди (D>Dmin) и (b)
от източника на изпарение, отношението
приближени катоди (D<Dmin).
на квадратите на разстоянията до катода и
отношението на косинусите на ъглите на
ТАБЛ. 2.4.1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕБЕЛИНАТА НА
СЛОЯ ПРИ ИЗПАРЕНИЕ ОТ ДВА КРЪГЛИ ПЛАНАРНИ
падане се приближават до 1 (фиг. 2.4.3).
ИЗТОЧНИКА
2.4.3. Равномерност при линейни
вид на
hc,
hs,
hs/hc, hmin*,
θ,
източници.
ротацията µm
µm
µm
%
Линейните източници притежават
неподв.
0,56 0,26 0,46 0,24 56,6 по-голямо разнообразие от конструкции.
едноосна 0,56 0,28 0,50 0,26 53,6 Тези изпарители отлагат много подвуосна
1,00 0,86 0,86 0,74 26,0 равномерен слой върху крупногабаритни
детайли, поради което намират все по1,26 1,12 0,89 0,96 24,1
широко приложение.
* определянето на hmin е дефинирано при
При линейните източници КП се
неподвижна подложка.
предвижва по равнинна или близка до
равнинна повърхност. В повечето случаи, изпаряемата повърхност е челото на плоча,
но може да се изпарява и сектор от страничната повърхност на цилиндър. В последният
случай цилиндърът-катод се върти постоянно или периодично за да се постигне
равномерното му износване. Също така, може да се изпарява цилиндричен катод по

23

цялата му обиколна повърхност. Подобни
конструкции обикновено се разполагат в
центъра на камерата и изпарението е във
всички направления. Така не са
необходими
специални
ниши
за
разполагането им, по-пълно се използва
обема на работната камера.
Изпарението може да става както
непрекъснато, така и периодично. КП
обикновено се движи по траектория,
установена от подходящо магнитно поле,
но може да извършва и случайно
движение. Съществуват и методи, чрез
които КП може избирателно да се
премества в различни участъци на
Фиг. 2.4.3. Случай на въртяща се подложка:
мишената. По този начин могат
b2 d 2
cos 0°
cos( ac)
;
.
>
→1
>
→1
контролирано да се изпаряват съставни
a2 c2
cos(ab ) cos( ad )
мишени (изработени от няколко различни
материала), но също да се повлияе на равномерността на слоя или на износването на
катода-мишена.
Един от проблемите, свързан с работата на линейните източници, е равномерното
износване на катода-мишена. Обикновено, той се износва по-интензивно в двата си
края - там, където КП драстично променя посоката си на движение. Този проблем,
който оказва чувствително влияние и на равномерността, се решава много трудно и
обикновено линейните катоди се изработват удебелени в краищата, за да се компенсира
по-интензивното изпарение от тези участъци.
С помощта на LEITZ Incident-light
ТАБЛ. 2.4.2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕБЕЛИНАТА НА
СЛОЯ ПРИ ИЗПАРЕНИЕ ОТ ЛИНЕЕН ИЗТОЧНИК
Microscope
Interferometer
в
монохроматична светлина (λ = 560 nm)
h-180, h-125, h0, h180, h125, hmin/
вид на
hmax, бяха направени измервания на дебелината
ротацията
µm µm µm µm µm
на покритието (табл. 2.4.2) при изпаряване
+
неподв. 0,60 0,56 0,56 0,60 0,60 0,93 от линейните катоди на установка π80
(фиг. 2.2.1b). Определи се дебелината в пет
едноосна 0,56 0,50 0,50 0,56 0,50 0,89
точки – срещу средата на катода (h0) и
симетрично спрямо нея на разстояния от 125 мм (h125 и h-125) и 180 мм (h180 и h-180).
Според работните инструкции на установката, границите на работната зона съвпадат с
h180 и h-180.
Видно е, че получените слоеве са с голяма равномерност. Забелязващото се слабо
увеличение на дебелината към границите на изследваната зона може да се обясни с
наближаване на мястото, където електрическата дъга прави завой на 180° (обръща
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посоката си). В това място материалът на катода-мишена се изпарява по-интензивно и,
както се спомена, той се изработва с лека конусност за увеличаване на работния му
ресурс. При едноосно въртене на подложките, логично не се наблюдава коментираното
в предишния раздел намаляване на неравномерността - последната остава постоянна.
Подобен ефект би се наблюдавал, ако се изследва нанесен слой извън работната зона,
но това е много трудно осъществимо заради вътрешните габарити и интериора на
работната камера.
2.4.4. Заключение.
Изведени са зависимости, които могат да се използват за конструиране на нови и
оценка на съществуващи установки за VAD.
Равномерността при линейните източници е много по-голяма, отколкото при
система от разположени в линия кръгли планарни източници. Математически се доказа,
че дори при оптимално разпределение на кръглите планарни източници, съществува
неизбежна относителна неравномерност от ок. 17,2 % върху плоска неподвижна
подложка. Затова, от тази гледна точка е много по-оправдано конструирането на
специални линейни източници, въпреки тяхното по-сложно устройство.
В бъдеще би могло да се проучи един много актуален за декоративните покрития
проблем – създаване на орнаменти върху образците. Тъй като съществува интерес в
това направление, е необходим по-обстоен анализ на съществуващите методи и
усвояването на подходяща технология за създаване на орнаменти.
2.5. Нанасяне и анализ на многослойни градиентни nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4
нанокомпозитни покрития и други покрития.
Отложени са TiCN покрития и е изследвана тяхната твърдост, като е потърсена
връзка между нейната стойност и количеството C в покритията. Описва се
получаването на слоеве от TiO2, като са изследвани основно оптичните им свойства.
Прави се детайлен анализ на свръхтвърдите nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4 градиентни
нанокомпозитни покрития, като са представени резултатите от някои техни
изследвания. Акцентира се върху най-значимите при прилагането им за обработващи
инструменти показатели: твърдостта и устойчивостта на окисление. Изследвана е
твърдостта на свръхтвърди nc-(Al1-xCrx)N/a-Si3N4 градиентни нанокомпозитни
покрития. Разгледан е практическият аспект при отлагане на нанокомпозитни покрития
върху обработващи инструменти.

2.5.1. Въведение.
През последните години, в условията на постоянна конкуренция, машинното
производство се развива бурно и това увеличава търсенето на нови твърди и
свръхтвърди покрития за обработващи инструменти. Едно от важните направления,
придобило голямо практическо значение в последно време, са свръхтвърдите
nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4 градиентни нанокомпозитни покрития. Това са двуфазни
покрития, притежаващи кристали от твърд разтвор Al1-xTixN, обгърнати от аморфна
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мрежа Si3N4. Когато са правилно отложени, в строежа им липсва колонна структура,
съответно разпространението на дислокации в тях е силно затруднено. Затова
притежават много висока твърдост – някои разновидности достигат и дори надминават
твърдостта на диаманта. Имат и други уникални качества като висока оксидационна
устойчивост, добра адхезия, температурно независим коефициент на триене, ниска
интензивност на износване, ниска топлопроводност и др.
Макар и все още да не съществува универсално покритие, подходящо за всякакъв
вид машинна обработка на произволен материал, свръхтвърдите nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4
градиентни нанокомпозитни покрития и техни производни покрития са близо до това
определение.
2.5.2. Получаване и изследване на TiCN покрития.
Въпреки, че TiCN покритията се ползват отдавна, има различни мнения относно
зависимостта на тяхната твърдост от количеството C в тях, респективно от
съотношението на натичаните в камерата по време на отлагането N2 и
въглеродосъдържащ газ – CH4, C2H2 или др. Тази неизясненост вероятно показва, че
твърдостта на TiCN силно зависи и от други фактори, които не винаги се взимат под
внимание. Бе направена статистическа обработка на отлагани слоеве от TiCN на двете
установки, налични в ЦЛПФ (фиг. 2.2.1). Доколкото анализираните слоеве бяха с
различна дебелина, върху различни подложки, измервани на различни стендове и т. н.,
все пак бе получена ясно изразена зависимост (фиг. 2.5.1a).
a

b

Фиг. 2.5.1. Статистическа обработка на налични измервания за зависимостта на
твърдостта от съдържанието на C в TiCN покрития, отложени в ЦЛПФ: (a) при
дълбочина на индентиране 0,5 µm и (b) при дълбочина на индентиране от 0,5 µm до 2,0
µm.

Минималната дълбочина на индентиране, за която можеше да се направи
сравнително стойностен статистически анализ, беше 0,5 µm. Дори тази дълбочина е
сравнително голяма, защото надхвърля 10% от общата дълбочина на покритието,
съответно подложката оказва влияние. Може да се види от фиг. 2.5.1b, че при още поголеми дълбочини на индентиране вече липсва каквато и да било логична зависимост

26

твърдост/съдържание на C, но при всяко конкретно съдържание на C твърдостта
намалява с увеличаване на дълбочината на индентиране.
На фиг. 2.5.2 е показано измерване
на конкретно покритие от TiCN,
отложено с установка π80+. За отлагането
му бе модифицирана рецепта на PLATIT
AG. Достигнатата твърдост е близо до
границата от 40 GPa, която би го
квалифицирала като свръхтвърдо. В
действителност
вече
са
налични
резултати с подобна твърдост, но не са
поместени в дисертацията, защото се
нуждаят от допълнителен анализ.
Фиг. 2.5.2. Градиентно отложено покритие
от TiCN. Използвана е модифицирана
Въпреки, че TiCN може да има много
рецепта на PLATIT AG. Вертикалната
висока твърдост, той има недостатъци:
пунктирна линия маркира проникване на
индентора в 10% от дебелината на
ниска
устойчивост
на
окисление,
покритието.
релаксация на напреженията и намалява
не твърдостта с повишаване на температурата или дълговременен престой, не много
добра адхезия и др.
2.5.3. Получаване на слоеве от TiO2 и изследване на оптичните им свойства.
Слоевете от TiO2 се изучават интензивно заради техните много важни
приложения - просветляващи покрития в оптиката, производство на нискоемисионни
„самопочистващи” се стъклопакети, евтини слънчеви клетки, фотокатализатори,
медицински импланти и т. н. TiO2 притежава добра химическа устойчивост,
пропускливост в близката ултравиолетова (Ultraviolet A), видимата и близката
инфрачервена (Infrared A) област на излъчване, изявени фотокаталитични свойства и
др.
При окисляване на TiCN, както и нанокомпозитните nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4
покрития, се образува TiO2. Затова се обърна допълнително внимание на подобни
слоеве.
За отлагането на слоевете от чист Ti бяха използвани конвеционално вакуумно
термично изпарение - установка B 30.2 Sach-Nr.95.26 (VEB Hochvakuum Dresden) и
триодно катодно разпрашване - установка произведена в ЦЛПФ. Работният вакуум и в
двата случая беше ок. 10-3 mbar, сублимацията на Ti беше осъществена чрез
волфрамови изпарители (при термичното изпарение), подложките от оптично стъкло,
ситал и силиций се нагряваха в интервал от 20 до 200 ºC. Дебелината на отложените
слоеве е 100÷300 nm. Създаването на TiO2 се осъществи с последващо нагряване в
муфелна пещ във въздушна среда при температури от 450 °C, 600 °C и 750 °C в
интервал 1÷5 h. Съществува гледището, че с увеличаване на температурата на
отгряване започва да преобладава фазата рутил в подобни покрития.
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Изследва се пропускливостта TiO2
слоеве, като се беше използван
80
спектрофотометър Spectromom 195 D.
60
№ 19
№
20
40
Изследвани бяха спектрите на пропускане
№ 21
20
№8
в интервала 300÷900 nm. Във видимата
№6
0
област слоевете притежават висок
300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
Wavelength, nm
процент на пропускане - над 75 % (в
Фиг. 2.5.3. Спектри на пропускане на
сравнение с еталонен непокрит образец).
при
термично
изпарен/отгрят
TiO2
Покритията, които бяха получени чрез
температура на подложката Ts: 20 ºC, 100
ºC, 150 ºC, 170 ºC и 200 ºC за образци 19, 20,
термично изпарение, имат по-висок
21, 8 и 6 съответно.
процент на пропускане във видимата
област - до 95 %. С увеличаване на температурата на подложката Ts максимумът на
пропускане се отмества в посока на дълговълновата област и леко намалява (фиг. 2.5.3),
а в графиката се забелязват осцилации. Те вероятно се дължат на интерференция,
породена от по-високата хомогенноост на слоевете. Всички образци от фиг. 2.5.3 са
били отгряти при 600 °C за период от 3 h.
Слой от TiO2 може да се получи и
a
b100 TiO2 Transmittance
чрез няколко последователни етапа
80
отлагане/отгряване. Беше образувано
60
подобно покритие чрез трикратно
40
нанасяне на чист Ti с последващо
20
3 Ti
отгряване при 600 °C за период от 3 h
0,5 µm 0
300 400 500 600 700 800 900
├──┤
Wavelength, nm
(фиг. 2.5.4a). Така създаденият слой е с
дебелина ок. 300 nm, в горната граница
Фиг. 2.5.4.
Термично
изпарен/отгрят
трислоен образец: (a) скол и (b) спектър на
на разглежданите слоеве. Тази по-голяма
пропускане.
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на интерференцията (фиг. 2.5.4b). Не бива да се изключва възможността изразената
интерференчна картина да се дължи и на появата на многолъчева инерференция в тази
многослойна структура.
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2.5.4. Структура на nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4 градиентни нанокомпозитни покрития.
Структурата на стандартно отлагано покритие nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4 на PVD
установка π80+ (фиг. 2.2.1b) в ЦЛПФ е показана на фиг. 2.5.6.

Фиг. 2.5.6. Структура на стандартно отлагано покритие nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4 (фактор на
зареждане: 50%, дебелина: 2 µm, вид на ротацията: 3-осна) в ЦЛПФ. Дебелините на
отделните подслоеве са получени според стандартната рецепта на PLATIT AG за
установка π80+ при известни скорости на отлагане.

Първоначално, основно по време на почистването на образеца с ускорени Ti йони
се създава адхезионен слой от αTi. Макар че, създаваното покритие е кондензатно,
възможно е да се наблюдава силно ограничена дифузия между подложката и този
адхезионен слой при високата температура на отлагане (над 500 °C). Следва отлагане
на кохезионен слой от TiN, който плавно преминава от субстехиометричен (с недостиг
на азот) до градиентен стехиометричен. Целта му е да създаде здрава връзка между
адхезионния слой и същинското нанокомпозитно покритие. Следва градиентното
nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4 покритие. Отделните слоеве се отлагат при различно
съотношение на компонентите (променяйки тока на изпаряемите катоди). Целта на
градиентността е плавно да се достигне до оптималната основна структура (найдебелия подслой), след което да се премине към най-външния слой. Той е с по-голямо
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съдържание на Al, респективно Si (изпаряват се заедно от SiAl катод) и има по-висока
оксидационна устойчивост.
Показаната структура е получена при избрани скорост и време на нанасяне на
отделните изграждащи слоеве. Дебелините, показани на фиг. 2.5.6, са получени чрез
умножаване на тези стойности. Засега не е реализиран послоен анализ, например чрез
XPS, като една от причините е, че образците са с голяма твърдост и изискват много
време за йонно разпрашване. Към момента на предаване на дисертацията са получени
първи резултати от XPS от Arlington University, САЩ.
По време на експериментите направих промени в технологичните режими. Чрез
добавяне на допълнителни интерфейсни слоеве в структурата, дадена на фиг. 2.5.6, се
подобри адхезията. С увеличаване на температурата се премина от твърд разтвор към
нанокомпозит, като в резултат се повиши твърдостта над 40 GPa на получените
многослойни покрития.
2.5.5. XRD изследване на покритията.
Образци с покритие подобно на това от фиг. 2.5.6 бяха подложени на XRD анализ.
Използван беше 2-cycles Regaku Ultima+ diffractometer (CuKα radiation, 40 kV, 30 mA)
на Department of Physics, Aristotle University of Thessaloniki. На фиг. 2.5.7 са показани
диаграмите, получени чрез класическа Bragg-Brentano XRD.
b

a

Фиг. 2.5.7. Bragg-Brentano XRD спектър: (a) на многослойно градиентно TiAlSiN-базирано
нанокомпозитно покритие и (b) на същото покритие с коренуван интензитет.

На фиг. 2.5.7a е видно, че има силно изразени пикове на γ-желязо, тъй като
подложката е аустенитна неръждаема стомана DIN 1.4541 (08Х18Н10T). С цел да се
наблюдават по-малките пикове, съответстващи на компоненти с по-малка
концентрация, на фиг. 2.5.7b интензитетът (по ординатата) е коренуван. Това позволява
да се наблюдават други малки пикове на AlN и TiN. Фактът, че основният пик на TiN е
ориентиран в кристалографска равнина (200) навежда на мисълта, че има примесни
елементи в неговата кристална решетка, най-вероятно Al и Si, докато чистият TiN
отложен чрез PVD има предпочитано кристалографско направление [111].
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Пикът (200) от фиг. 2.5.7a бе използван за пресмятане на стреса в покритието чрез
метода на Williamson - Hall. Изчислената стойност е 0,450 GPa. Видно е, че
напрежението в покритието е много малко, било натисково или опъново. За сравнение,
обикновено за конвеционални VAD отложени покрития то е повече 5 GPa и допринася
чувствително за увеличение на тяхната твърдост, но ги прави по-крехки. Допълнително
доказателство за получената ниска стойност е съвпадението на размера на зърната,
установен чрез TEM: 8÷10 nm (т. 2.5.6) и пресметната стойност чрез метода на Scherrer:
5÷8 nm. Подобно ниско напрежение или практически отсъствието на напрежение е
характерно именно за нанокомпозитните nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4 покрития и това се
обяснява с техния строеж.
За по-пълно оценяване на строежа на слоевете от nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4 беше
приложен методът GIXRD - фиг. 2.5.8.
b

a

c

Фиг. 2.5.8. GIXRD спектър на многослойно градиентно TiAlSiN-базирано нанокомпозитно
покритие получено с ъгъл на падане от a) 3.0°, b) 2.0° и c) 1.0°.

При достатъчно малък ъгъл на падане може да се оценява само слоя - видно е, че
при най-големия ъгъл от 3.0° (фиг. 2.5.8a) има пикове от подложката. С намаляване на
ъгъла интензитетът на тези пикове също намалява, респективно нараства влиянието на
сигналния шум - това се наблюдава при ъгъл на падане от 1.0° (фиг. 2.5.8c). Затова бе
избран ъгъл на падане от 2.0° като най-подходящ за това изследване (фиг. 2.5.8b).
Забелязва се леко разширяване на AlN пика в сравнение с този на TiN. Това
навежда на мисълта, че в действителност имаме Al1-xTixN кристали с вариращо
съдържание на Al. Това отговаря на цялостния строеж на покритието, което се
обогатява с Al към своята повърхност.
2.5.6. TEM изследване на покритията.
Образци с покритие подобно на това
от фиг. 2.5.6 бяха подложени на
наблюдение с TEM. Използван беше 100
kV JEOL 100CX Transmission Electron
Фиг. 2.5.9. Схематично изображение на
Microscopy на Department of Physics,
геометрията на образеца изучаван с TEM:
1-външна област на слоя; 2-вътрешна
Aristotle University of Thessaloniki.
област на слоя.
Подложката е аустенитна неръждаема
стомана DIN 1.4541 (08Х18Н10T). Преди наблюдението образците бяха предварително
подготвени чрез механично полиране и йонно ецване по специфичен начин (фиг. 2.5.9).
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Изтъняването бе правено само от страната на подложката, като повърхността на
покритието не бе манипулирана. Бяха формирани две зони за наблюдение в слоя външна и вътрешна (фиг. 2.5.9).
Резултатите от наблюдението на външната зона са показани на фиг. 2.5.10.

Фиг. 2.5.10. ТЕМ микроснимка на външната зона на TiAlSiN-базиран слой: (a) светло поле,
(b) тъмно поле и (c) съответна електронограма.

В светлото поле от фиг. 2.5.10a се забелязват няколко кристални зърна, чийто
среден размер беше оценен на 8-10 nm след прецизни измервания в тъмното поле (фиг.
2.5.10b). Идентификацията на пръстените в съответната електронограма (фиг. 2.5.10c)
показват, че тези кристални зърна са AlN. По-специално, пръстените маркирани с (●)
от най-вътрешния към най-външния кореспондират с (100), (002), (110), (200) и (202)
AlN Bragg отражения на хексагонална структура. Както стана ясно в т. 2.5.4, найвъншният подслой на покритието nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4 е богат на Al, а при достатъчно
много от този елемент смесените кристали Al1-xTixN придобиват хексагоналната
структура на AlN. Подобна структура има по-малка твърдост, но целта на този найвъншен подслой е по-голямата оксидационна устойчивост.
Резултатите от наблюдението на вътрешната зона са показани на фиг. 2.5.11.

a

b

Фиг. 2.5.11. ТЕМ микроснимка на вътрешната зона на TiAlSiN-базиран слой: (a) тъмно
поле и (b) съответна електронограма.

В тъмното поле на вътрешната зона от фиг. 2.5.11a се наблюдават няколко
различи кристални зърна. От съответната електронограма (фиг. 2.5.11b) могат да се
индентифицират две фази: пръстените 2, 3, 5 и 7 кореспондират с (111), (200), (220) и
(222) TiN Brag отражения на стенноцентрирана кристална решетка, като пръстените 1,
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2, 4, 6 и 7 са подобни на тези от фиг. 2.5.10c и кореспондират с хексагоналната
кристална решетка на AlN (броенето на пръстените е от центъра към периферията). Не
се наблюдава дифракционна картина за Si3N4 (кристална форма), което предполага, че
Si замества Al/Ti респективно в AlN/TiN (или се създават смесени кристали от три или
четири елемента) и/или се е натрупал като аморфна форма на границите между
кристалните зърна.
Измерванията от електронограмата
ТАБЛ. 2.5.1.
ИЗМЕРВАНИЯ
ОТ
ЕЛЕКТРОНОГРАМАТА НА ФИГ. 2.5.13b ЗАЕДНО С
на фиг. 2.5.11b заедно с фазовата
ФАЗОВАТА
ИНДЕНТИФИКАЦИЯ
И
индентификация и кореспондиращите
КОРЕСПОНДИРАЩИТЕ
КРИСТАЛОГРАФСКИ
РАВНИНИ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ И ТЕОРЕТИЧНИ
дифракционни равнини (експериментални
СТОЙНОСТИ
НА
МЕЖДУПЛОСКОСТНОТО
и
теоретични
стойности
на
РАЗСТОЯНИЕ d)
междуплоскостното разстояние d) са
№ на изм.
d (TiN) , Å
d (AlN) , Å
показани в табл. 2.5.1.
пръс- диам.
Отделно от двете разгледани зони,
експ. теор. hkl експ. теор. hkl
тена мм
където зърната са наноразмерни, бяха
1 11.30
2.75 2.67 100 локализирани няколко места, където
2 12.90 2.41 2.45 111 2.41 2.47 002 съществуващите зърна са със забележимо
големи
размери.
На
фиг.
2.5.12
3 15.00 2.07 2.12 200
наблюдаваните зърна са със среден размер
4 19.35
1.61 1.54 110
ок. 1 µm, като са заобиколени от няколко
5 21.10 1.47 1.50 220
наноразмерни зърна, подобни на тези от
6 23.30
1.33 1.33 200 вече разгледаните две зони. Подобни
7 26.20 1.18 1.22 222 1.18 1.17 202 случаи бяха наблюдавани рядко и те не
характеризират покритието като цяло.
Това са свойствените за VAD капки.
2.5.7. Изследване на твърдостта на
градиентни nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4 и
nc-(Al1-xCrx)N/a-Si3N4 покрития.
Твърдостта на покритията беше
изследвана в ЦЛПФ с помощта на
Compact Platform CPX (MHT/NHT) CSM
Instruments, като бе използван диамантен
Фиг. 2.5.12. ТЕМ микроснимка на зона от
индентор тип Беркович. Резултатите от
TiAlSiN-базиран
слой,
притежаваща
кристални зърна с големи размери.
измерването на твърдостта са показани на
фиг. 2.5.13a. Подложката е WC/Co (металокерамика).
Максималната твърдост от 40 GPa на TiAlSiN слой логично беше измерена при
най-малкото натоварване от 50 mN. Не можеше да се измерва твърдост с по-малко от
това натоварване заради грапавостта на образеца (Ra = 22 nm) - проникването на
индентора щеше да е съизмеримо с повърхностните неравности, което би
фалшифицирало показанията (фиг. 2.5.13b). Така отчетената твърдост е съвсем резонна
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a

b

Фиг. 2.5.13. Дюрометрични изпитания: (a) зависимост на твърдостта и еластичния
модул на TiAlSiN-базирано покритие от приложеното натоварване на индентора и (b)
микроснимка на отпечатъка при натоварване от 100 mN.

за подобно покритие, като подсказва по-скоро съществуването на непълно изграден
нанокомпозит nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4, отколкото само на твърд разтвор TiAlSiN.
Твърдостта на покритието намалява плавно с увеличаване на натоварването заради
нарастване на проникването на индентора, респективно оказване на влияние на
адхезионните подслоеве и подложката. При натоварване от 300 mN проникването (784
nm) вече чувствително надвишава максимално предвидената за подобни измервания
граница от 10% от дебелината на слоя (в случая 180 nm). Отчетеният относително
малък еластичен модул съчетан с висока твърдост е основна предпоставка за повишена
износоустойчивост и такава комбинация е характерна по-скоро за нанокомопозит,
отколкото твърд разтвор.
Измерването на дебелината на слоя бе осъществено в ЦЛПФ чрез LEITZ Incidentlight Microscope Interferometer в монохроматична светлина (λ = 560 nm) и тя бе отчетена
1,80 µm.
Предстои задълбочено изследване
покрития.
на
nc-(Al1-xCrx)N/a-Si3N4
Според литературните източници техните
характеристики са до голяма степен
подобни на nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4, като
основно се очаква да имат по-голяма
устойчивост на агресивни среди. Такива
покрития вече са отложени в ЦЛПФ с
установка π80+ (фиг. 2.2.1b), като
структурата им е подобна на разгледаната
в
т.
2.5.4
структура
на
nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4. На този етап са
Фиг. 2.5.14.
Натоварващо/разтоварваща
направени измервания на твърдостта
крива
от
наноиндентирането
на
nc-(Al1-xCrxN)/a-Si3N4 покритие.
(фиг. 2.5.14) и адхезията, които имат
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голямо съвпадение с тези на nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4. Необходимо е да се направи EIS или
потенциодинамична поляризация с цел по-пълно сравнение на двата типа свръхтвърди
нанокомпозитни покрития по отношение на химическата им устойчивост.
2.5.8. Изследване на адхезията на покритията.
Адхезията на покритията беше проучена в ЦЛПФ с използването на Compact
Platform CPX (MHT/NHT) CSM Instruments, като бе употребен диамантен индентор тип
Рокуел със закръгление на върха от 200 µm.
Фиг. 2.5.15 показва графиките на
главните харатеристики от проведения
скрач тест: дълбочината на проникване h,
акустичната емисия AE и коефициента на
триене µ като функции на хода на иглата.
Също е представена и промяната на
приложеното натоварване Fn като
функция на изминатото разстояние от
иглата (зависимостта е линейна).
Не бяха забелязани деламинации на
слоя в целия диапазон на натоварване. С
увеличаване
на
натоварването
Фиг. 2.5.15. Скрач тест: h-дълбочина на
нарастваше и натисковото напрежение,
проникване; AE-акустична емисия; µкоефициент на триене; Fn-сила на
създавано от индентора. В резултат се
натоварване.
получи набиране на материала пред
индентора и кохезионния стрес бе надминат. Въпреки всичко, вътрешната енергия бе
достатъчна само да създаде дъговидни пукнатини пред индентора, които се забелязват
в серия в канала (фиг. 2.5.16a) поради постепенното създаване и освобождаване на
напрежението. Първата такава пукнатина в канала на отложеното покритие бе
забелязана при натоварване от 22 N - прието е то да се нарича първо критично
натоварване Lc1. По-нататъшното увеличаване на натоварването до 30 N
(максималното допускано от оборудването) доведе до увеличаване на интензитета на
поява на тези пукнатини, но не бяха забелязани други промени в покритието, не бе
достигнато второто критично натоварване Lc2, при което се разкрива повърхността на
подложката.
Коефициентът на триене се запази стабилен в диапазона на промяна на
натоварването, което е характерно за покрития с малък вътрешен стрес, като примерно
nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4. Към края на дирята иглата навлиза в адхезионните подслоеве от
TiN и поради това стойността на този коефициент малко намалалява.
2.5.9. Термични изпитания на покритията.
Оцени се оксидационната устойчивост на покритията. За целта беше проведен
TGA. Използвана беше TG-DTA Setaram Setsys 16/18 system на Department of Physics,
Aristotle University of Thessaloniki. Подложките бяха от аустенитна неръждаема стомана
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a

b

Фиг. 2.5.16. Диря от скрач теста: (a) образец непосредствено след отлагане и (b)
образец загряван до 800°.

DIN 1.4541 (08Х18Н10T). Образците бяха загрявани до 1200° със стъпка от 10°/min при
натичане на въздух 50 ml/min. В предварителните резултати се забелязва висока
устойчивост на окисление.
Освен това, проведе се измерване
на механичните характеристики на
покритията при нагряването им във
въздушна среда (фиг. 2.5.17). Последното
се осъществи при задържане от 6 h на
всяка от маркираните температури.
При изследването на твърдостта се
забеляза известно намаляване. Според
литературата, при нагряване до висока
температура (в разглеждания диапазон)
би трябвало твърдостта да се запази или
Фиг. 2.5.17. Зависимост на твърдостта и
еластичния модул на покритието от
дори да се увеличи. Наблюдаваният спад
температурата на нагряване на въздух
при експеримента може да се обясни с
при натоварване върху индентора от 200
mN.
образуването на дебел пасивиращ окисен
слой (при сравнително малка дълбочина на индентиране), както и с дифузия, макар и
ограничена, на Co от подложката (WC/Co) при най-високите температури. Също така,
образуването на окисния слой може да е свързано с промяна на грапавостта на
образеца, която също може да повлияе на измерванията проведени с по-малко
натоварване върху индентора.
Адхезията също не бе повлияна значително от температурните промени, макар и
да се забелязва известно влошаване (фиг. 2.5.16b), като е използван режима на
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нагряване от фиг. 2.5.17. Първото критично натоварване Lc1 настъпи при по-малко в
сравнение с неотгрят образец натоварване върху индентора: 11 N, но до максималното
натоварване от 30 N също не се достигна до второто критично натоварване Lc2 и
разкриване на подложката. Една от причините за влошената адхезия вероятно е
различния коефициент на термично разширение на подложката и покритието, което
може да доведе при нагряване (с последващо изстиване) до разкъсване на някои връзки
между тях.
Оксидационната
устойчивост,
бидейки много важна практически, бе
допълнително анализирана. Основно
въздействие
върху
нея
оказва
количеството Si в покритието, като беше
намерена зависимост, илюстрирана на
фиг. 2.5.18, където нарастването на
теглото е свидетелство за протичане на
окислителен процес.
2.5.10. Други
изпитания
на
покритията.
В сътрудничество с ТУ-Пловдив
Фиг. 2.5.18. Нарастване на теглото като
бяха
направени
изпитания
на
функция на съдържанието на Si и
температурата.
износоустойчивостта. Получената в този
случай стойност за интензивността на износване е близка до поместената в
литературата, макар че може да се допусне, че нейните леко завишени стойности се
дължат на не достатъчно точното определяне на отнетия материал от образеца.
Направени
практически
експерименти в ЦЛПФ показват, че е
възможно многократно препокриване на
инструментите
(до
пълното
им
използване) с този тип покрития без
междинно стрипване (премахване на
покритието чрез подходящ разтворител).
Фиг. 2.5.19. Многократно препокривани в
На фиг. 2.5.19 е показана част от рутинна
ЦЛПФ инструменти с TiAlSiN-базирано
покритие.
поръчка за подобно отлагане на
nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4 покритие. Това се обяснява основно с факта, че при заточване се
манипулират работните режещи повърхности, тяхното покритие се унищожава и се
появява нова непокрита основа, а що се отнася до спомагателните повърхности (където
покритието понякога се запазва), то те нямат решаващо значение в процеса на
обработка.
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2.5.11. Заключение.
На база на направените до този момент изследвания може да се заключи, че
TiAlSiN-базираните покрития, отлагани по време на дисертацията, са по-скоро
свръхтвърди nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4 градиентни нанокомпозитни, отколкото твърди
разтвори. По-скоро те са непълно изградени нанокомпозити, но със сигурност
притежаващи до голяма степен техните характеристики. Тези покрития притежават
комплекс от свойства, които гарантират уместното им приложение за подобряване на
качеството на обработващи инструменти. Те са особено пригодни за тежки режими на
работа, при които се достига висока температура.
За да се изясни състава на покритията, в бъдеще трябва да се направят
изследвания чрез XPS, AES, EDX, WDX или др. Все още няма яснота за химичния
състав на покритията и той може да се изведе чисто теоретично на този етап, както и
ползвайки се от опита на PLATIT AG, Швейцария, чието оборудване се използва в
ЦЛПФ. Към момента на написване на дисертацията, пристигнаха първите резултати от
послоен XPS анализ, проведен в Arlington University, САЩ.
Понастоящем, в сътрудничество с Department of Physics, Aristotle University of
Thessaloniki, върху тези покрития се правят AFM изследвания и допълнителни
проучвания на оксидационната устойчивост чрез TGA. Първоначалните данни за
грапавостта от AFM дават Ra ≈ 80 nm, като първоначалната грапавост на подложката е
намалена.
Покритията са приети добре от фирмите, които използват покрития нанасяни в
ЦЛПФ, като единствените забележки са относно високо скоростно обработване (high
speed machining - HSM) като финишна операция за детайли от алуминиеви сплави. При
него се изисква голяма гладкост на обработените повърхнини и по принцип TiAlSiNбазираните покрития не са твърде подходящи в този случай. Но, може да се работи за
оптимизиране на структурата на покритието, особено на най-външния слой.
Бъдещите проучвания на nc-(Cr1-xTix)N/a-Si3N4 и TiCN вероятно ще дадат
възможност за пълно удовлетворяване на съвременните изисквания към покритията за
обработващи инструменти. Конкретно за преждеспоменатия проблем с обработката на
алуминиеви сплави, прилагането на покритие от TiCN също е едно добро решение.
Работата със слоевете от TiO2 трябва да продължи, като една бъдеща разработка ще е
доразвиване на патентованият от ЦЛПФ полезен модел за пречистване на вода, като се
създаде подобно покритие върху контактуващите с течността повърхности.
Приноси
В резултат от изпълнението на поставените задачи е постигната целта на
дисертационния труд. От получените резултати следните представляват приноси към
решаването на поставените проблеми:
1. Създаден е алгоритъм и на негова база е разработена програма за конструиране
на каруселни механизми за приложение в електродъговата технология. С програмата се
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проектираха каруселни задвижвания за различно запълване на работния обем. На
базата на генерираните модели се изработиха каруселни механизми, които се
експлоатират в реални условия в съществуващото в ЦЛПФ оборудване. Алгоритъмът и
програмата са приложими и в други области на техниката, където съществуват подобни
проблеми.
2. Разработени и практически реализирани са различни конструкции на
екипировка, най-вече на транспортиращи детайлите механизми. Тяхното приложение в
съществуващото в ЦЛПФ оборудване за електродъгово нанасяне подобри
равномерността на дебелината на покритията, нанасяни върху големи площи и повиши
ефективността на технологичния процес. Една от конструкциите е защитена със
Свидетелство за полезен модел № 1631/04.12.2012 г.
3. Създаден е прототип на инициираща запалка с нова механика и управление.
Нейното приложение в технологичното оборудване осигури непрекъснатост на процеса
на нанасяне на покритията. Това позволи да се нанасят покрития без нарушения в
структурата и с подобрена равномерност по дебелина.
4. На базата на съществуващи емпирични зависимости за разпределението на
дебелината на отлаган слой от кръгъл планарен източник е моделирано разпределение
от система линейно разположени такива източници. Създаденият модел е
експериментално потвърден и са получени практически важни зависимости за
равномерността на дебелината на покритието от разположението на източниците. Тези
зависимости са особено важни за технологичен анализ при нанасяне на покрития върху
детайли с големи размери.
5. Получени са свръхтвърди покрития от TiCN и е изследвано изменението на
твърдостта при проникването на индентора в покритието. Изследвана е зависимостта на
твъродстта от количеството C в покритието и е установено оптималното съотношение
на реактивните газове C2H2/N2 за получаване на максимална твърдост.
6. Разработена е структурата на многослойни градиентни нанокомпозитни
покрития nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4 и nc-(Al1-xCrx)N/a-Si3N4 и са определени технологичните
параметри, които осигуряват израстването на нанокомпозит.
7. Изследвани са твърдостта, модулът на еластичност, адхезията и коефициентът
на триене на покритието nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4. Постигната е нанотвърдост над 40 GPa,
което го квалифицира като свръхтвърдо. Установена е много добра адхезия на
покритието към подложката при големи натоварвания (до 30 N). Изследванията чрез
XRD и TEM анализи потвърдиха наличието на нанокомпозитна структура, състояща се
от кристални зърна с размер 8 nm, разположени в аморфна матрица.
8. Изследвана е температурната зависимост на механичните свойства на
покритието nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4 и е установено, че то запазва висока твърдост до 600
°C (ок. 30 GPa) и много добра адхезия до 800 °C, което го прави подходящо за работа в
тежки условия.

39

Съгласно чл. 27, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, дисертатнът
декларира, че изброените приноси се дължат на оригинални негови разработки.
Annotation
This dissertation is dedicated to the obtaining of superhard coatings (inc. nanocomposite
ones) by vacuum arc deposition (VAD) and the study of them. Its main content is divided into
two parts: a general and a particular one.
In the general part the VAD and superhard coatings are discussed: their nature,
development in time, theories, advantages and disadvantages, contemporary trends, etc. At its
end, the aim and tasks of the whole dissertation are defined.
In the particular part the author's activity to implement the aim and tasks is shown.
Guidelines for future work on the basis of the attained so far are specified. The main topics in
this part are described below.
One algorithm for synthesis of carousels for physical vapor deposition (PVD)
technology is described (VAD is one of the PVD methods). It has been designed to collect
maximum quantity of samples in the workspace. One program based on this algorithm has
been created and its various applications are discussed. An operating model of a triple rotation
carousel which works properly has been generated by this program. The versatility of the
algorithm makes itself applicable to the synthesis of carousels of general purpose outside the
PVD technology area.
Suitable equipment for realization of one VAD process is shown. The main accent falls
on the different carousels for sample’s transportation which are in straight relation with the
productivity and have been practically examined. One registered utility model about the
design of an appropriate carousel equipment for VAD is analyzed.
Many different methods for VAD initiating are shown and the reasons for selection of a
particular realization (through surface flashover) are explained. The mechanical and block
scheme of the developed arc ignition source are provided and a comment on the achieved
results at this stage is given.
The problem about the even distribution of the thickness of coatings produced by a
couple of round planar plasma sources is considered. One mathematical method has been
developed to solve this problem and some experiments have been conducted to prove it.
Linear plasma sources are reviewed and the evenness of deposited layers by them is studied.
One circumstantial analysis of superhard nc-(Al1-xTix)N/a-Si3N4 gradient
nanocomposite coatings is performed and results from some of their investigations are
presented. The accent is on their most important properties when being applied to machining
tools: hardness and oxidation resistance. The practical aspect of the coating deposition on
machining tools is considered. The work in two other similar trends from practical point of
view is shown: nc-(Al1-xCrx)N/a-Si3N4 and TiCN coatings. The application and creation of
TiO2 layers is discussed and the focus is on their optical properties.
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