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Diboridy prechodových kovov (TMB2) sú kera-
mické materiály s vynikajúcimi mechanickými vlast-
nost’ami. Kvôli vysokej tvrdosti a chemickej stabi-
lite pri vysokých teplotách sú vo forme tenkých vrs-
tiev aplikovatel’né ako ochranné povlaky na rezné ná-
stroje, používané pri obrábaní hliníkových či magné-
ziových zliatin.

Mechanické vlastnosti takýchto povlakov výrazne
závisia od pomeru B/TM a vnútornej štruktúry. Po-
užívanou metódou prípravy je magnetrónové napra-
šovanie z TMB2 terča, pričom percentuálne zastúpe-
nie prvkov v pripravenej vrstve sa v porovnaní s ter-
čom často líši. Výsledná kompozícia je ovplyvnená
viacerými mechanizmami, ako sú rôzna uhlová dis-
tribúcia odprášených B a TM atómov, či väčší rozp-
tyl l’ahkého bóru pri transporte z terča na substrát
[Neidhardt et al., 2008]. Petrov a kol. ukázali, že po-
mer B/Ti sa dá kontrolovat’ využitím externého mag-
netického pol’a [Petrov et al., 2017]. Dôležitú úlohu
zohrávajú aj vysokoenergetické Ar neutrály odrazené
od terča obsahujúceho t’ažké prvky, ktoré pri do-
pade na rastúcu vrstvu spôsobujú spätné odprašova-
nie bóru [Grančič et al., 2019, Šroba et al., 2020].

V našej práci sa venujeme príprave TaBx vrstiev
jednosmerným magnetrónovým naprašovaním a uka-
zujeme, že významným parametrom ovplyvňujúcim
zloženie a štruktúru je hrúbka TaB2 terča. Pri jej zni-
žovaní sa zväčšuje magnetické pole a hustota plazmy
nad terčom, preto klesá hodnota napätia potrebná
na dosiahnutie rovnakého prúdu výboja. S napätím
na terči klesá aj energia od neho odrazených Ar neut-
rálov, čím sa zvyšuje pomer B/Ta vo vrstvách. Zmenu
energie neutrálov demonštrujeme pomocou počítačo-
vých simulácií v programe SRIM.

Navyše skúmame vplyv externého magnetického
pol’a v axiálnom smere, vytvoreného dvoma Helm-
holtzovými cievkami pripevnenými na depozičnú ko-
moru. S využitím plazmových meraní (Langmuirova
sonda, prúdová sonda) ukazujeme, že toto pole spô-
sobuje zvýšenú koncentráciu iónov v blízkosti sub-
strátu. Z dôvodu nižšej ionizačnej energie Ta oproti B
(7,5 eV ku 8,3 eV) dochádza k preferenčnej ionizácii
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atómov Ta, ktoré sú prit’ahované na substrát, čím sa
pomer B/Ta znižuje.

Pokles obsahu bóru je sprevádzaný zmenou kryš-
talickej štruktúry. V difrakčnom zázname sledu-
jeme postupný prechod od preferenčnej (0001)
k (101̄1) orientácii v hexagonálnej α−TaB2 mriežke.
Pri dosiahnutí výraznej podstechiometrie majú vrstvy
až amorfný charakter. Všetky pripravené vzorky vy-
kazujú vysokú tvrdost’ nad 30 GPa. Na vrstvách
s B/Ta<1,6 pozorujeme hromadenie materiálu okolo
vpichov hrotu nanoindentora, čo naznačuje zvýšenú
húževnatost’.
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26210120010).

Literatúra
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