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ABSTRAKT 

Cílem práce je uvedení do problematiky metody PVD se zaměřením na metodu 

HIPIMS a jejím srovnání s konvenčním DC magnetronovým napařováním. Součástí 

experimentální části práce je zkoumání mechanických a životnostních vlastností 

stopkových vrtáků s povlakem AlTiN naneseným pomocí technologie HiPIMS. Účelem je 

charakterizování těchto vlastností a jejich následným porovnáním s vlastnostmi 

obdrženými u povlaků vytvořených klasickými metodami PVD. 

Klíčová slova 

PVD, HiPIMS, povlakování, naprašování, magnetron  

 

ABSTRACT  

The aim of this work is an introduction to the method PVD focusing on method 

HIPIMS and its comparison with conventional DC Magnetron Sputtering. Part of the 

experimental part is an exploration of the mechanical and lifespan characteristics of the 

stalk drills with coating AlTiN applied by HiPIMS technology. The objective is to 

characterize these properties and to compare them to the characteristics obtained by classic 

coating PVD methods.     

Key words 

PVD, HiPIMS, coating, sputtering, magnetron  
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ÚVOD 

 

S rozvojem technologie, a tím pádem výrobních procesů, rostou také požadavky 

kladené na obráběcí nástroje, což je shledáváno jako motivaci pro budoucí rozvoj. Roste 

snaha o nalezení stále lepších metod zpracování materiálů a jejich kombinací k dosažení co 

nejlepších mechanických a trvanlivostních vlastností pro následnou výrobu obráběcích 

nástrojů. Je vyžadována vysoká životnost a řezivost, zkrácení strojního času, ekonomické 

hledisko, vysoká tvrdost a oxidační odolnost za vysokých teplot. Kvalitní parametry 

nástrojů jsou bez povlaků prakticky nedosažitelné 

Metoda HiPIMS z anglického High Power Impulse Magnetron Sputtering neboli 

vysokovýkonové pulzní magnetronové naprašování představuje relativně novou metodu 

povlakování, která však dosahuje u některých aplikací lepší vlastnosti u povlakovaných 

nástrojů, než tomu bylo u klasických metod naprašování z plynné fáze. 
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1 TEORETICKÝ ROZBOR PVD POVLAKOVACÍCH 

TECHNOLOGIÍ, HIPIMS 

 

1.1 Povlakovací metoda PVD 

 

1.1.1 Základní charakteristika  

Metoda PVD z anglického Physical Vapour Deposition neboli fyzikální depozice 

z plynné fáze patří spolu s metodou CVD (Chemical Vapour Deposition) mezi dvě 

základní metody povlakování materiálů. Jedná se o metodu umožňující vytváření velmi 

tenkých vrstev (1÷5µm) [1], což umožňuje velký prostor pro jejich kombinaci. Díky nízké 

pracovní teplotě, pod 600 °C, nepředstavuje tato metoda riziko, že dojde k tepelnému 

ovlivnění materiálu. Původně byla využívána pro povlakování nástrojů z rychlořezné oceli. 

Dnes se využívá také pro nástroje ze slinutých karbidů. Metoda má směrový účinek, což 

znamená, že pro dosažení rovnoměrného povlaku na celém substrátu je jím třeba během 

procesu povlakování otáčet. Mluví se o tzv. stínovém efektu. Na rozdíl od metody CVD, 

PVD umožňuje povlakování i ostrých hran. Před samotným povlakováním však substrát 

musí projít daleko důkladnějším očistěním [2]. Povlaky mohou být nanášeny jako 

monolitická vrstva, povlaky tvořené více vrstvami různého chemického složení 

(multivrstva), s průběžně se měnícím složením (gradientní vrstva) nebo u nových 

technologií vrstvy tenké až 10 nm (tzv. nanovsrtvy) [3].   

Povlaky jsou vytvářeny při středním až vysokém vakuu, což znamená při tlaku kolem 

0,1÷1,0 Pa [4]. Částice (atomy, případně shluky atomů) uvolňované ze zdrojů (tzv. terčů) 

jsou kondenzovány pomocí různých metod. Tyto částice jsou pak ionizovány a reagují 

s inertními (obvykle Ar) a reaktivními plyny uvnitř komory (např. O a N).  

 

1.1.2 Princip vzniku vrstvy povlaku 

Ať už se jedná o metodu PVD či CVD, princip vniku vrstvy povlaku je podobný. Je 

možno rozlišit nejméně šest základních kroků – obr 1.1: 

1. atomy materiálu, kterým bude nanášen jsou přeneseny ke substrátu, kde dochází k 

procesům fyzikální (chemické) sorpce a k slabému přichycení těchto atomů 

k povrchu substrátu, 

2. atomy difundují k energeticky nižším místům a v závislosti na jejich adhezi ke 

substrátu mezi nimi dochází ke vzniku chemických můstků, 

3. dochází k nukleaci – na více místech se vytvářejí zárodky atomů (jádra), aby se 

minimalizovala energie celého systému, 

4. při kontaktu dvou a více takto postupně rostoucích seskupení (ostrůvky), dochází 

k počátku vzniku již spojitější vrstvy, 

5. ostrůvku postupně přijímají nové atomy a spojují se, až vytvoří celistvou vrstvu. 

Finální mikrostruktura je tvořena posledními dopadajícími atomy, které definují 

hranice zrn, 

6. následný postupný nárůst atomů umožňuje nárůst tloušťky filmu [5]. 
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 Obr 1.1 Kroky růstu tenké vrstvy. a) materiál je transportován k substrátu, b) atomy se přichycují na substrát. c) atomy 

difundují, d) vytváří se první jádra. e) nově nanášené atomy se připojují k již vzniklým ostrůvkům, f) postupně rostou, až 

tvoří hranice zrn [5]. 

 

V závislosti na afinitě povlakujícího materiálu k povrchu substrátu a fyzikálním 

podmínkám procesu, může být proces tvorby vrstvy rozdělen mezi tři hlavní způsoby 

známé jako Frank-van der Merwe (FM), Volmer-Weber (VW), a Stransky-Krastanov (SK) 

růst [6]. V případě FM jsou atomy velmi kompatibilní se substrátem a upřednostňují 

připojování přímo na něj, tak brání vzniku shluků. Vytváří se velmi hladký a přizpůsobivý 

povlak. U metody VW je princip opačný. Jelikož interakční síly mezi dopadajícími atomy 

jsou silnější, něž mezi nimi a atomy substrátu, tvoří se daleko více ostrůvků. Růst u metody 

SK je spojením metod FM a VW. Film je nejprve vytvářen podle metody FM, dokud 

nedosáhne kritické tloušťky povlaku. Poté se způsob růstu vrstvy změní na růst 

pozorovaný u metody VW a začnou narůstat tzv. ostrůvky deponovaného materiálu – viz 

obr. 1.2 [7]. 

 

 

Obr. 1.2 Tři způsoby růstu vrstvy: a) ostrůvkový růst (Volmer-Weber), b) vrstvený růst (Frank-van der Merwe), 

 c) kombinovaný růst (Stransky-Krastanov) [8]. 

 

1.1.3 Příprava substrátu před povlakováním 

Před samotným procesem povlakování je nutno povrch samotného substrátu důsledně 

očistit. Celý proces je možno rozdělit na jednotlivé etapy: 

- mechanická příprava – čištění velmi jemnými písky – umožňuje odstranit případné 

nečistoty zanechané na povrchu substrátu během samotného vyrábění součástky a 
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napomáhá dosažení požadované drsnosti povrchu, která můžu ovlivňovat integritu 

celého povlaku, 

- chemické odmaštění, liší se podle toho, zdali se jedná o nečistoty minerálního 

původu (na bázi ropy), či zvířecího, resp. rostlinného původu (sloučeniny na bázi 

uhlíku, vodíku a kyslíku) [9]. Je používáno například čistění v alkalické lázni, 

elektrolytické čistění, případně čištění ultrazvukem [10], 

- opláchnutím alkoholem, 

- sušení pomocí teplého vzduchu (případně vakuové sušení): snaha dosáhnout 

povrchu bez šmouh po sušení, 

- iontové čištění – přímo předchází procesu povlakování v depoziční komoře. Slouží 

k odstranění možných zbytkových vrstev oxidů, které bych mohly ovlivnit adhezi 

povlaku k substrátu. Probíhá ve dvou fázích. Nejprve čištění doutnavým výbojem, 

kde zdroj iontů je ionizovaný plyn v komoře. Poté následuje čištění 

nízkonapěťovým elektrickým obloukem, kdy je zdrojem iontů tzv. katodová skvrna 

[11].   

 

1.1.4 Metody aplikování PVD 

Rozlišují se tři základní principy tvorby povlaku pomocí metody PVD [12]: 

1. napařování, 

2. naprašování,  

3. iontová implantace.  

 

1.1.5 Napařování 

Napařování je proces založený na odpařování materiálu pomocí jeho ohřevu, pomocí 

několika technik (odporově, obloukem, indukčně nebo elektronovým paprskem)  

– viz obr. 1.3. Vytváří se tak páry vzniklé původně z pevného nebo kapalného stavu. 

Teplota ohřevu závisí na teplotě tání materiálu, ale také na zvolené technice: pohybuje se 

na škále od teplot <500 °C pro odporový ohřev až po teploty > 1500°C jedná-li se o ohřev 

elektronovým paprskem [13]. Páry mohou být tvořeny i kombinací více materiálů. 

Odpařované atomy mají nízkou energii blízkou 0,5 eV [9], čehož je dosaženo zvýšením 

střední volné dráhy. Vyšší střední volná dráha je způsobena nízkým tlakem v komoře, 

který dosahuje hodnot kolem 10-3 až 10-8 Pa [1]. Atomy se pohybují po nekolizních 

drahách, což způsobuje vznik nerovnoměrných vrstev povlaku, nejsilnějších nad terčem a 

pak postupně ztenčujících s rostoucí vzdáleností. Proto je do komory zaváděn reaktivní 

plyn, který zvyšuje počet srážek mezi atomy, což umožňuje vytvoření rovnoměrného 

povlaku. Tato metoda bývá využívána v optice (zrcadla), pro ochranné vrstvy a 

elektronické materiály [2,14]. 

Nevýhodou napařování je tvorba kapének, které narušují homogenitu vytvořeného 

povlaku [15]. 
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Střední volná dráha 𝝀 

Střední volná dráha je přímočará vzdálenost mezi dvěma srážkami molekul. Je nepřímo 

úměrná tlaku a velikosti molekul. Je vyšší u těžších molekul (ke srážkám u nich dochází 

méně často, než je to v případě lehkých molekul). V závislosti na střední volné dráze se 

určuje vzdálenost mezi substrátem a terčem [7,9].  

 

 

 

Obr. 1.3 Rozdělení povlakování napařováním [16]. 

 

 

Výhody obloukového naprašování [17]: 

- variabilní uspořádání (obdélníková, kruhová či jiná katoda v libovolné poloze), 

- lze odpařovat všechny elektricky vodivé materiály, 

- plazmový oblouk detektivně ionizuje odpařovaný materiál i reaktivní plyny, 

- před depozicí mohou být ionty materiálu povlaku urychlovány na vysokou energii, 

- nízké zatížení tepelnou radiací (katodická oblouková depozice), 

- reaktivní plyny jsou aktivovány plazmou, což zlepšuje procesy depozice, 

- znečištění terče je mnohem menší než u reaktivního naprašování. 

 

Nevýhody obloukového naprašování [17]: 

- lze odpařovat pouze elektricky vodivé materiály, 

- vysoké zatížení tepelnou radiací (anodická oblouková depozice), 

- roztavené kapénky (makročástice) vyvržené z katody se mohou dostat do povlaku a 

vytvořit na jeho povrchu kuličky (dopadu makročástic na povlakované předměty 

lze zabránit použitím elektromagnetického filtru, který ale mnohonásobně snižuje 

rychlost depozice, takže je vhodný jen pro speciální aplikace, např. v 

mikroelektronice). 

 

P
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Obr. 1.4 Napařování [2]. 

1.1.6 Naprašování 

Napařování patří mezi často používané průmyslové metody povlakování. Jeho montáž 

je jednodušší, než je tomu u ostatních metod a umožňuje povlakování kteréhokoliv 

pevného materiálu při běžné teplotě, především materiálů, které se hůře odpařují. Naopak 

je omezen počet vrstev povlaku, které se mohou souběžně realizovat a v rychlosti ukládání 

povlaku. Terč nese záporné napětí 0,5-5,0 kV [2] a představuje tak katodu systému, 

zatímco substrát tvoří anodu. Za sníženého tlaku v komoře, elektrické pole vytvořené mezi 

dvěma elektrodami způsobuje ionizaci plynu zavedeného do komory a vytváří tak plasmu. 

Ionty přítomny v plasmě jsou přitahovány katodou. Z jejich urychlování získávají 

kinetickou energii. Tato energie je uvolněna při prvním kontaktu iontů s terčem. Při jejich 

dopadu může nastat více případů [18] – viz obr. 1.5: 

1. vyražení atomů z terče, 

2. začlenění dopadající iontu do krystalické mřížky terče, 

3. odraz dopadajícího iontu zneutralizovaného přenosem náboje, 

4. vyzáření elektronu, který slouží k udržení náboje tzv. sekundární elektron.  

Při jejich dopadu na povrch terče z něj díky kinetické energii vyrážejí atomy materiálu, 

kterým má tvořit povlak. Obecně jsou naprašované částice elektricky neutrální. Rozptylují 

se po celé komoře a při dopadu na povrch substrátu na něm vytvářejí tenkou vrstvu. 

Plasma neboli doutnavý náboj, představuje základ procesu naprašování.  
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Obr. 1.5 Hlavní mechanismy způsobené interakcí energetického iontu a povrchu [18]. 

Hlavní parametry, které ovlivňují celý proces jsou [9]: 

- tlak zavedeného plynu, 

- složení zavedeného plynu, 

- tlak vedený na terč, 

- polarizační napětí na substrátu, 

- hustota proudu, 

- úhel dopadu částic na substrát při bombardování, 

- přítomnost či nepřítomnost magnetického pole. 

Materiál převedený do plynné fáze při dopadu na substrát, mu předá část svoji energie. 

Takto je možno použití k povlakování prakticky jakýkoliv anorganický materiál a stále 

zachovávat dobrou adhezi a pokrytí substrátu, s nízkou porozitou.  

Existuje více různých metod naprašování rozdělených podle způsobu vzniku plasmy 

nebo povaze terče (vodivý nebo izolační). 

Klasické naprašování je omezováno nízkou rychlostí nanášení povlaku, nízkou 

účinností ionizace plasmy a vysokými teplenými vlivy na substrát. Tyto omezení byla 

překonání díky vynalezení magnetronového naprašování. 

Obr. 1.6 Rozdělení naprašování [6]. 
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Obr. 1.7 Naprašování [2].  

Výhody naprašování [17]: 

- lze odprašovat a ukládat prvky, slitiny a chemické sloučeniny 

- odprašovaný terč je stabilním zdrojem par a má vysokou životnost, 

- v některých uspořádáních může mít terč různé tvary, např. rovinný, prut, válec, 

- v některých uspořádáních může být reaktivní depozice snadno zdokonalena 

použitím reaktivních materiálů, které jsou aktivovány v plazmě, 

- velmi nízké zatížení tepelnou radiací, 

- terč a substrát mohou být umístěny blízko sebe, 

- depoziční komora může mít malý objem. 

 

Nevýhody naprašování [17]: 

- intenzita naprašování je ve srovnání s intenzitou tepelného odpařování nízká, 

- v mnoha uspořádáních je distribuční tok depozice nerovnoměrný, pro vytvoření 

povlaku 

- s rovnoměrnou tloušťkou je nutné pohyblivé upevnění substrátu, 

- terče jsou často drahé, využití materiálu je špatné, 

- většina energie, dopadající na terč, se mění na teplo, které se musí odvádět, 

- v některých případech je v plazmě aktivována plynová kontaminace, která 

znečišťuje povlak více než u napařování, 

- u reaktivního naprašování je nutné přesné řízení složení plynné atmosféry, aby 

nedošlo k znečištění terče. 
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       Tab. 1.1 Srovnání napařování a naprašování [19, 20]. 

 
 

1.1.7 Iontová implantace 

Iontová implantace je proces, ve kterém je substrát nepřetržitě bombardován (před i 

během procesu nanášení povlaku) vysoce energetickými částicemi. Povlakovací energie se 

pohybuje mezi 103-106 eV [21] (na rozdíl od napařování a naprašování, které mají energii 

podstatně nižší). Probíhá při nízké teplotě (někdy i menších než 100 °C) ve vakuové 

komoře (10-4 mbar). Proces obvykle trvá 2-5 hodin [13]. Před dopadem na substrát musí 

metalické páry projít plazmou, což způsobuje kolize mezi částicemi plazmy a elektrony, 

což je přivádí do více či méně ionizovaného stavu. Atomy jsou z terče odprašovány 

urychlenými ionty z plasmy, které současně dopadají také na substrát a provádí jeho čištění 

před depozicí povlaku. Jejich energie je určena elektrickým napětím. Metoda umožňuje 

vpravovat ionty do materiálu do hloubky několika mikronů pro změnu jeho vlastností. 

Ionty vnikají přímo do krystalické mřížky. Příčinou početných srážek ionty po vniknutí do 

materiálu postupně ztrácejí energie, až se kompletně zabudují. Zpravidla se k tomu využívá 

iontový kanon. Plasma také zvyšuje rychlost nanášení povlaku a u součástech s komplexní 

formou zlepšuje i pravidelnost jeho nanášení [1,13,21]. 

Iontová implantace umožňuje nanášet povlaky rozmanitého složení s vynikajícími 

mechanickými vlastnostmi i na tepelně zušlechtěné materiály, nebo dokonce plasty. 

Zpravidla se využívá pro zvýšení tvrdosti a odolnosti proti opotřebení.  

 

Výhody iontové implantace [17]: 

- přivedení velkého množství energie do povrchu rostoucího povlaku, 

- odstranění kontaminované vrstvy na povrchu substrátu bombardováním částicemi 

s vysokou energií, 
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- přesně definované chemické složení povlaku, 

- rovnoměrný průběh procesu a s ním spojený dokonalý růst vrstvy povlaku, 

- pro zlepšení vlastností povlaku (chemické složení, adheze, hustota, zbytková 

napětí) lze použít řízené bombardování, 

- vlastnosti povlaku jsou, oproti naprašování a napařování, méně závislé na úhlu 

dopadu toku deponovaného materiálu, 

- vynikající adheze povlaku k podkladu, 

- vysoká hustota povlaku, 

- možnost snížení teploty substrátu pod 160 °C, 

- široký rozsah podkladových i povlakových materiálů (nejčastěji se jedná o povlak 

TiN, 

- dále lze vytvořit povlaky TiCN, TiAlN, TiAlVN, CrN, CrAlN, TiN/NbN, TiZrN), 

- v některých případech lze pro aktivaci reagujících složek a vytváření nových 

složek, které jsou snadněji absorbovány a napomáhají tím průběhu reaktivních 

depozičních procesů využít plazmu. 

 

Nevýhody iontové implantace [17]: 

- je třeba řídit mnoho procesních parametrů, 

- je často obtížné docílit rovnoměrné bombardování celého povrchu substrátu (nutné 

pro vytvoření požadovaných vlastností povlaku po celé ploše), 

- může dojít k nadměrnému ohřevu substrátu, 

- za určitých podmínek mohou bombardující plyny zůstat zachyceny v rostoucím 

povlaku, 

- za určitých podmínek mohou být v povlaku vytvořena nadměrná tlaková zbytková 

napětí. 

 

Obr. 1.8 Iontová implantace s plazmou [12].  
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1.2 Magnetronové naprašování 

 

1.2.1 Magnetron v elektronice 

Magnetron je elektronická součást schopná vytvářet elektromagnetické záření. 

Nejčastěji se používá jako součást pro výrobu mikrovlnných trub. Je tvořena vakuovou 

trubicí, vybavenou kovovým válcem, který představuje katodu. Je obklopena kovovým 

blokem s členitou strukturou, který představuje anodu. Ten obsahuje vždy sudý počet 

štěrbin, nazývaných komory. Pro vysílání vln je využíván kovový pásek vedoucí od anody 

k ústí trubice, který slouží jako anténa. Celá trubice je umístěna mezi dva silné soustředné 

kruhové feritové magnety. Magnety vytvářející magnetické pole a ovlivňují tak pohyb 

elektronů uvolňujících se z katody při jejím ohřevu eklektickým proudem. Pod vlivem 

magnetického pole se elektrony nepohybují přímočaře, ale stáčejí se – viz obr. 1.9 – a 

dopadají na levou stranu nejbližší štěrbiny. To způsobuje, že se štěrbiny mezi jednotlivými 

komorami začnou chovat jako kondenzátory (nabíjí se jedna strana desky) a samotné 

komory představují miniaturní cívky. Díky průchodu elektrického pole se vytváří 

magnetické pole, které později indukuje opačný elektrický proud komorou. Podobně jako 

v oscilačním obvodu se zde vytváří vysokofrekvenční střídavý proud (2,45 GHz) [22] 

vyvolávající elektromagnetické vlnění vysílané anténou [22, 23]. 

Obr. 1.9 Jednotlivé pohledy na součásti magnetronu: a) celý magnetron, b) magnetron zboku, c) sejmutý kryt napájení a 

chlazení, d) vakuovaná trubice a magnety, e) vyjmutá katoda se žhavením, f) řez anodovým blokem [22]. 

 

 

Obr. 1.10 Princip fungování magnetického a elektrického pole v magnetronu [22]. 
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1.2.2 Magnetron u naprášování 

Spojení magnetron/terč představuje hlavní složku mechanismu PVD. Tvoří katodu 

systému, mluvíme tedy o tzv. magnetronové katodě. Samotné zařízení je přiloženo ke 

komoře zvenčí a podle tvaru, kterého nabývá, je pro něj pouze vytvořen otvor ve stěnu 

komory. Kvůli zajištění dokonalé izolace vůči vakuové komoře je prostor mezi stěnou 

komory a magnetronem vyplněn teflonem [9]. Magnetron je tvořen dvěma opačně 

nabitými magnety. Polární součást uzavírá magnetický okruh z jedné strany, zatímco 

z druhé strany nemagnetický terč nechává uzavírat siločáry uvnitř plynné fáze [18]. Takto 

vytvořené magnetické pole umožňuje usměrňovat pohyb elektronů v blízkosti terče. 

Použití magnetického pole v oblasti plazmatu a zakřivení dráhy elektronů ve výboji 

umožňuje lépe využít energii výboje. Pohyb nabité částice v magnetickém poli je ovlivněn 

Lorentzovou silou: 

 �⃗� = 𝑞�⃗�  × �⃗⃗� (1) 

kde q je náboj částice, �⃗� vektor její rychlosti a �⃗⃗� vektor magnetické indukce. Pokud je 

vektor rychlosti kolmý na vektor magnetického indukce, působení Lorentzovy síly způsobí 

pohyb po kružnici. Pokud má rychlost i složku rovnoběžnou s vektorem magnetické 

indukce, částice se bude pohybovat po šroubovici. Tímto způsobem lze prodloužit dráhu 

elektronů a zvýšit tak počet srážek s atomy plynu vedoucím k ionizaci, která je pro 

naprašování a udržování výboje nutná [24]. 

Uvnitř magnetronu se nachází také chladicí systém. Buď nepřímý, kdy je k terči 

přiložena chladící destička, anebo přímý, kdy je terč ochlazován proudem vody přímo ze 

zadní strany. Ze zadní strany terče je také umístěn systém magnetů v konfiguraci 

Sever/Jih/Sever nebo Jih/Sever/Jih. Magnety mohou být dohromady uloženy na kovové 

destičce, která je připevněna k motoru, který umožňuje jejich přibližování a oddalování, a 

tak ovlivňuje napětí na terči.  

Jednou z výhod magnetronového naprašování oproti klasickému naprašování je, že 

magnetické pole tvořené magnety umožňuje zachycovat sekundární elektrony, čímž se 

podstatně zvyšuje šance na vznik ionizačních kolizí elektron-atom. To dává vznik hustší 

plazmě v okolí terče. Následně se zvýší počet iontů dopadajících na terč, čímž se posléze 

zvýší rychlost ukládání povlaku na substrát. Navíc díky vyšší účinnosti ionizace je náboj 

možno udržet i při nižších pracovních tlacích a nižším napětí, než je tomu u běžného 

naprašování [25]. 

Metoda magnetického naprašování bývá doprovázena jevy, které mohou negativně 

ovlivnit průběh depozičního procesu. Mezi tyto jevy patří zejména hysterezní jev, výskyt 

elektrických oblouků, zředění pracovního plynu, mizení anody a v některých případech i 

self-sputtering neboli samonaprašování. 
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Obr. 1.11 Schéma magnetronu [18]. 

 

1.2.3 Komora 

Obvykle se jedná o válcovou nebo kvádrovou konstrukci různých velkostí závisejících 

na potřebách výroby. Stěny komory jsou ze zásady z nerezové oceli a jsou velmi silné, aby 

vydrželi vysoký tlak v komoře (až 10 tun/m2). Stěnami komory prochází dvě trubky, které 

v případě potřeby umožňují průtok vody. Buď studené v případě potřeby ochlazení komory 

během procesu nanášení nebo teplé při otvírání komory, aby se tak zabránilo kondenzaci 

vody na stěnách komory, což může prodlužovat dobu čerpání vzduchu do komory. Na 

několika místech je komora provrtána nepropustnými průduchy, aby bylo možno zavést 

sondy měření, elektrické napájení a mechanické systémy. Komora musí být striktně 

připevněna k zemi a šrouby, které ji upevňují, jsou zapuštěny minimálně metr do hloubky. 

Ze zásady je systém tvořen pouze jednou komorou, kde se odehrávají postupně všechny 

etapy procesu naprašování. Existují však i jiné typy mašin tzv. sériové, kde jsou výrobky 

postupně přemisťovány z jedné komory do druhé v závislosti na průběhu procesu. Tento 

typ konstrukce je upřednostňován pro automobilovou velkovýrobu. Vnitřek komory je 

vyložen měnitelnými plechy nerezové oceli, které jsou postupně po určitém množství 

procesů také pokryty povlakem, který se ale může později začít odlupovat nebo skrývat 

kapsy vzduchu, což by mohlo ovlivnit výsledný proces. Proto musí být tyto plechy 

periodicky demontovány a čištěny. Kdy je plech třeba nutně vyměnit je možno poznat 

podle doby čerpání vzduchu. Části plechů, které jsou pokryty výrazně rychleji, můžeme 

pokrýt listy hliníku, které pak mohou být jednodušeji měněny [9]. 
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Obr. 1.12 a, b. Povlakovací zařízení CC800®/9 firmy CemeCon s.r.o. [15]. 

 

1.2.4 Upínač výrobků s planetovým převodem 

Existuje velké množství upínačů výrobků v závislosti na jejich velikosti, 

geometrickém tvaru nebo způsobu úpravy. Budeme se zajímat o nejčastěji používaný 

systém pro povlakování malých součástek tzv. karuselový upínač.  Jedná se o kostru 

z korozivzdorné oceli tvořenou vnitřními a vnějšími obručemi, které jsou spojeny 

výztužemi pro zajištění pevnosti. Celek je zpravidla vertikálně zavěšen ze stropu komory 

přes jeden z nepropustných průduchů. Zvenku je připevněn k motoru, který zajišťuje jeho 

pomalou rotaci (0,3-2,0 otáček/min) [9]. Motor obsahuje úhlový kodér, který umožňuje 

přesné natočení systému o určitý úhel. Je zde připojen i zdroj vysokého napětí vytvářející 

napětí na výrobcích. Upevnění výrobků na nosiči je mechanický problém jedinečný pro 

každý výrobek v závislosti na jeho geometrii a místech za která můžeme výrobek uchytit. 

Přesto musí být výrobek pevně uchycen bez možnosti pohybu, neboť jím bude procházet 

vysoké napětí a nesmí tedy dojít k nechtěnému kontaktu mezi jednotlivými výrobky. 

Jelikož se jedná o metodu PVD z ekonomického hlediska je výhodné umístit do nosiče co 

nejvíce výrobků na jednou, neboť materiálové a energetické výdaje budou stále stejné. 

Provádí se tedy výpočty potřebné pro zjištění minimální vzdálenosti mezi jednotlivými 

výrobky. Točící se karusel se nachází mezi jedním nebo více páry naproti sobě stojících 

magnetronů [9, 18]. 

 

1.2.5 Typické pracovní podmínky 

Pro napájení magnetronu používáme zpravidla vysokonapěťový stejnosměrný proud. 

V případě konvenčního magnetronového napájení se napětí pohybuje mezi 300 až 600 V 

[26].  Hodnoty magnetického pole na terči se pohybují okolo 500 Gaussů [26]. Zapojení 

magnetronu umožňuje udržet náboj i za nízkých tlaků, čímž se zlepšuje kvalita a rychlost 

růstu vrstvy na substrátu [27]. Tloušťka terče se pohybuje mezi 3 až 20 mm [28]. 
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1.2.6 Konfigurace magnetů 

Postavení magnetů pod terčem ovlivňuje pohyb vzniklých nabitých částic, které pak 

dopadají na substrát a předávají mu energii. Chování částic má vliv na finální vlastnosti 

jednotlivých povlaků. Podle rozestavení magnetů pod terčem rozlišuje tři základní typy 

konfigurací. Zobrazená konfigurace magnetů – viz obr. 1.13 - je taková, že centrální 

magnet má vždy opačnou polaritu než oba krajní magnety [25, 26]. 

 

 1.Vyvážený magnetron  

V případě vyváženého magnetronu plasma je silně uzavřená okolo terče ve vzdálenosti 

do 60 mm. Rozlišujeme tedy dva případy. Pokud je substrát umístěn v dosahu plasmy, pak 

bude bombardován ionty, které významně ovlivní vlastnosti a strukturu nanášeného filmy. 

Pokud je substrát mimo tuto oblast je většinou proud iontů nedostatečný, aby ovlivnil 

strukturu filmu (<1 mA/cm2). Tudíž je složité nanést hustý povlak na velké nebo složité 

komponenty pomocí této metody. 

 

 2. Nevyvážený magnetron 

 Typ 1 

V případě nevyváženého magnetronu typu 1, centrální magnet vytváří silnější 

magnetickou indukci než krajní magnety. Siločáry jsou tedy namířeny do komory a hustota 

plasmy okolo substrátu je nízká. Tato konfigurace není obvykle používána kvůli slabému 

ionickému proudu vedoucímu k substrátu (<<1 mA/cm2). Přesto umožňuje dosáhnout 

filmy s velkou porositou nutnou pro některé aplikace.  

 Typ 2 

V případě nevyváženého magnetronu typu 1, krajní magnety vytváří silnější 

magnetickou indukci než centrální magnety. V tomto případě ne všechny siločáry jsou 

uzavřeny v okolí terče, ale některé se stáčejí směrem k substrátu. Elektrony, a následně i 

kovové ionty vzniklé v okolí katody, jsou schopny sledovat tyto siločáry. V tomto případě 

dosahuje proud iontů, dopadající na substrát, i více mA/cm2. 

 

Obr. 1.13 Schématické znázornění rozmístění plasmy ve vyváženém a nevyváženém magnetronu [25]. 
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Navzdory výhodám dosaženým při použití nevyváženého magnetronu je stále složité 

dosáhnout stejnoměrného povlaku u komplexních výrobků pomocí jediného zdroje. Aby 

bylo dosaženo lepších výsledků, používá se vícenásobný magnetronový systém, kdy každý 

magnetron je ovládán samostatně [29]. V tomto případě je možno rozlišovat, zda proti sobě 

stojící magnetrony mají stejnou či opačnou magnetickou polaritu. Rozlišují se tedy tzv. 

mirrored-field (zrcadlová) konfigurace a closed-field (uzavřená) konfigurace. V případě 

mirrored-field se siločáry otvírají přímo do komory a sekundární elektrony následující tyto 

siločáry jsou ztraceny. V případě closed-field magnetronů na sebe siločáry navazují a 

vytvářejí oblast husté plasmy. Zvýší se tak počet srážek mezi částicemi dopadajícími na 

substrát.  

 

Obr. 1.14 Konfigurace dvojitých nevyvážených magnetronů [25]. 

 

Obr. 1.15 Závislost vzdálenosti terč-substrát na poměr srážek iont-atom dopadajících na substrát pro konfigurace  

closed-field (CFUBMS), mirrored-field (MFUBMS) a samostatný magnetron (UBMS) [15]. 
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1.2.7 Mechanické vlastnosti  

I přestože vlastnosti povlaků závisejí převážně na vlastnostech jednotlivých materiálů 

použitých pro jejich vytvoření, je možno zdůraznit některé vlastnosti vlastní povlakům 

vzniklých touto metodou. Povlaky vzniklé pomocí magnetronového naprašování se 

vyznačují extrémně hladkých povrchem, vysokou tvrdostí a zvýšenou tvrdostí z tepla, 

výbornou adhezí k substrátu, odolností vůči oxidaci, nízkým koeficientem tření a 

minimálním zbytkovým pnutím. Výsledkem procesu je homogenní, extrémně hladký 

povrch, bez přítomnosti mikrokapiček [15, 18].  

 

1.2.8 Materiály  

Zpravidla je možno používat pro naprašování všechny materiály s dostatečně nízkou 

tenzí, aby byly schopny snést vakuum. Je možno nanášet kovy, slitiny, směsi, polovodiče, 

supravodiče i polymery [30].  Přesto jsou některé slitinové materiály používány 

přednostně. Mezi tyto kovy patří Cu, Ti, Al, W, Mo, Cr, Si atd. [28].  

Aby nedocházelo ke zhoršení zakotvení prvních vrstev povlaku na kontaminovaných 

vzorcích nebo k tvorbě přechodových oxidických subvrstev, jsou dnes kladeny velké 

požadavky na čistotu materiálu (až 99,9999 % [31]) kovových terčů. 

Mezi běžně užívané povlaky patří TiN, TiAlN, DLC, TiCN [4, 14, 28]. 

  

Tab. 1.2 Hlavní charakteristiky povlaků nanesených pomocí metody PVD [14]. 

 
 

TiN (nitrid titanu) - základní a nejdéle používaná vrstva. Mikrotvrdost od 20 do 25 

GPa, barva zlatá. Je použitelný téměř ve všech aplikacích. Pokud uživatel není schopen 

přesněji popsat, proti jakým procesům hodlá tenké PVD vrstvy nasadit, i z ekonomických 
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důvodů to bývá právě tento povlak, z něhož se vychází. Po pozorování způsobu opotřebení 

je možné pokročit k volbě vhodnějšího povlaku. Výhodou TiN je dobrá elasticita a adheze. 

Navíc většina povlakovacích středisek má právě s touto vrstvou největší zkušenosti. 

TiAlN (titan aluminium nitrid) - mikrotvrdost 25 až 33 GPa, barva od růžovofialové 

po černošedou. V oblasti řezných nástrojů stále zvyšuje podíl na trhu na úkor ostatních 

vrstev, především TiN, i přes vyšší výrobní náklady. Má výbornou odolnost vůči vysokým 

teplotám. V současné době ideální pro vysokorychlostní obrábění. Jeho zajímavou 

vlastností je vytváření povrchové vrstvy Al2O3, jež při řezu přispívá ke snížení tření, 

zvýšení difúzní odolnosti a zlepšení řezných vlastností. 

 TiCN (titan carbonitrid) - mikrotvrdost 30 až 40 GPa, barva hnědočerná. Kvůli 

problematickému dosahování rovnoměrnosti, a to i u vakuových zařízení řízených počítači, 

stejně tak jako údržbě komory po provedení procesu, ustupuje tento povlak do pozadí 

zájmu. Dnes jej nahrazují především povlaky na bázi TiAlN v oblasti řezných nástrojů a 

zdokonalený TiN v oblasti např. tažných nástrojů. Svoje využití si ale stále drží v oblasti 

dekorativních povlaků, kde je jeho hnědá až bronzová barva vyhledávaná. 

DLC – diamantu podobné uhlíkové povlaky s velmi nízkým koeficientem tření a 

vysokou tvrdostí (do 60 GPa), barva černá. Používají se především v automobilovém 

průmyslu na povlakování dílů (čerpadla, zámky apod.) Nevhodné jsou na nástroje 

obrábějící ocel.  

 

1.2.9 Složení povlaku  

Pokud je cílem vytvoření povlaku ve formě sloučeniny, je možno pro nanášení použít 

více terčů. Je nutno, aby byl substrát uveden do pohybu, s úhlovou rychlostí koherentní s 

rychlostí nanášení povlaku. Pro dosažení homogenity výsledné vrstvy povlaku, tloušťka 

povlaku nanesená z jednoho terče musí být nižší než přibližně 1 nm (3 monovrstvy) [18]. 

Minimální rotační rychlost držáku substrátu lze odhadnout pomocí vztahu: 

 𝑣𝑡 < 1 [𝑛𝑚] (2) 

kde je v [nm.s-1] okamžitá rychlost nanášení povlaku [nm.s-1], t [s] čas přechodu na terčem: 

t = l/2πΩr, l [cm] šířka terče, r [cm] poloměr držáku substrátu, Ω [s-1] rychlost otáčení 

držáku substrátu.  

V případě kompozitního terče, problém nastává v poměru rozložení jednotlivých 

materiálů pro dosažení požadovaného složení povlaku. Rovněž díky nerovnoměrnému 

opotřebení terče způsobeném působením magnetronu, rozlišují se tři skupiny kompozitních 

terčů [18] – viz obr. 1.16: mozaikový [32], čtvrtinový [33] a koncentrický [34]. 

 

Obr. 1.16 Znázornění různých typů terče: a) mozaikový terč, b) čtvrtinový terč, c) koncentrický terč [18]. 
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Čtvrtinové terče jsou a priori nejvíce zajímavé, neboť složení se dá modelovat pomocí:  

 𝐶𝐵 =  𝑌𝐵𝑆𝐵/(𝑌𝐴𝑓𝐴 + 𝑌𝐵𝑓𝐵), (3) 

kde je CB [at. %] atomové složení B v povlaku, YA, YB stupeň naprašování A a B, fA, fB 

plošné poměry A a B na terči. 

Pokud se však jedná o diskové terče, nejvýhodnější je použití koncentrického terče, 

neboť nejenže je jeho realizace jednoduchá, ale také využívá nejvíce os symetrie, a proto 

zaručuje největší homogenitu terče [18].  

 

1.2.10 Zapálení doutnavého výboje, práh naprašování  

Pro výpočet napětí nutného pro zapálení doutnavého výboje je používán Paschenův 

zákon, vyjádřený jako: 

 𝑈 =  
𝜎𝑈𝑖

𝑘𝑇

𝑝𝑑

ln(𝑝𝑑)+𝑐
 , (4) 

kde U je potenciál pro zapálení, p tlak plynu, d vzdálenost mezi elektrodami, Ui ionizační 

potenciál molekul plynu, σ účinný průsek elektrických kolizí, k Boltzmanova konstanta, T 

teplota (K) a c faktor, který závisí na k, T, σ a pravděpodobnosti vyštípnutí sekundárního 

elektronu z katody [9].   

Paschenův zákon se vyjadřuje pomocí křivky, která má všeobecně stejnou formu pro 

všechny plyny, pouze hodnoty se liší. 

 

Obr. 1.17 Paschenovy křivky pro různé plyny [35]. 

 

Práh naprašování odpovídá minimální hodnotě energie nutné k vyloučení atomu 

z terče. Pohybuje se mezi 5 až 40 eV. Závisí převážně na dopadajícím iontu (většinou Ar+) 

a materiálu k povlakování [9]. 
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1.2.11 Stejnosměrné magnetronové naprašování – DC naprašování 

Dříve velice používané stejnosměrné magnetronové naprašování neboli DC 

naprašování (z anglického Direct Current) používá pro naprašování kontinuální 

stejnosměrný zdroj. Výbojové napětí se pohybuje okolo 300 V [26, 36], neboť přivedené 

napětí nemůže být příliš vysoké, neboť s vysokým konstantním napětím souvisí vysoký 

výkon, který může zapříčinit poškození magnetronu či substrátu. Proto nelze u DC 

naprašování dosáhnout vysokého stupně ionizace (obvykle nižší než 5 % [37]), což je 

považování za hlavní nedostatek.    

 

1.2.12 Bias sputtering – naprašování s předpětím 

Substrát je připojen k zápornému proudu, jehož napětí osciluje mezi 50 až 200 V. 

Proud atomů, dopadajících na substrát, má tedy vyšší energii než by tomu bylo bez 

předpětí. Substrát je tedy schopen vymrštit atomy, které mají pouze slabé vazby, jsou 

znečišťující, pomalé nebo ionty Ar+. Substrát je tedy tvořen pouze stabilními vazbami. 

Dosahuje se lepší čistoty povlaku a případné díry v povlaku jsou jednodušeji zaplnitelné. 

Lze tím dosáhnout větší kompaktnosti a pevnosti nanášených vrstev [38]. 

Přesto je třeba být pozorný, jelikož tyto atomy dopadají také na držák výrobku, který 

bude mít stejné předpětí a tím může být povlak znehodnocen. Také není možno dosáhnout 

stejné hustoty proudu v každém bodě výrobku. 

Naprašování s předpětím je účinné pro změnu vlastností vrstev, ale velmi náročně 

aplikovatelné v průmyslu [39]. Například v případě CrxAlx-1N bylo prokázáno, že při 

vyšším negativním předpětí se zvyšuje elastický modul [40]. 

 

1.2.13 Metody elektrického napájení 

Aby bylo dosaženo stabilního výboje plasmy, byly prozkoumány různé mody 

elektrického napájení. Cílem bylo nalézt mód, který by umožňoval kontrolovat 

mechanismus růstu filmu na substrátu a tím pádem i vlastnosti povlaků. Můžeme 

rozlišovat tři hlavní módy [26]: 

1. DCMS (direct current magnetron sputtering – stejnosměrně-proudové 

magnetronové naprašování), 

2. PDCMS (pulsed DC magnetron sputtering – pulzní DC magnetronové 

naprašování), 

3. HIPIMS (high power impulse magnetron sputtering - vysokovýkonové pulzní 

magnetronové naprašování). 

Tyto módy ovlivňují nejen vlastnosti povlaků, ale rovněž rychlost nanášení povlaku, 

drsnost, hustotu a adhezi k substrátu.  
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Obr. 1.18 Tři módy elektrického napájení katody magnetronu [12]. 
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1.2.14 Reaktivní naprašování 

Při reaktivním naprašování dochází v plasmě k chemické reakci. Pracovní plyn je 

směsí argonu a reaktivního plynu, který je do komory zaveden. Většinou se jedná o dusík 

pro tvorbu nitridů nebo kyslík pro tvorbu oxidů. Touto cestou je možno vytvářet nové 

povlaky s řízenou stechiometrií a složením s vysokou rychlostí růstu. Jedná se však o 

složitý proces.  

Avšak chemicky aktivní plyn reaguje jak s rozprašovaným materiálem, tak i s terčem 

samotným, mluvíme o tzv. otravě terče. Na terči se hromadí kationty a vytváří vrstva, 

kterou je ale třeba odstranit. To má za následek podstatný pokles rychlosti nanášení 

povlaku. Objevují se elektrické oblouky, které způsobují znečištění povlaku. Tato fáze 

procesu je nestabilní a nazýváme ji tzv. zakázaným intervalem. Je známo, že dochází 

k brutálnímu přechodu při dosažení kritické hodnoty reaktivního plynu a že dochází 

k náhlým změnám elektrického napětí. 

K odstranění tohoto problému můžeme vytvářet na terči krátké impulsy o vysoké 

frekvenci (více kHz), které přitáhnou z plasmy elektrony, které jsou pak schopny 

zneutralizovat pozitivní ionty a tím zabránit tvorbě vrstvy [26, 28]. 

Při depozici sloučeniny na povrchu terče dochází ke snížení depoziční rychlosti, neboť 

sloučeniny mají obecně nižší rozprašovací výtěžek, než čistý kov. Sloučeniny ovšem 

vznikají až po zvýšení průtoku reaktivního plynu nad určitou mez [41]. 

 

1.2.15 Mizení anody 

Mezi nevýhody reaktivního naprašování nevodivých sloučenin patří tzv. efekt mizení 

anody. Po zapálení výboje dochází ke kondenzaci nevodivé sloučeniny na substrátu a 

rovněž též na stěnách depoziční komory, která představuje anodu systému. Plocha anody 

se tak během procesu zmenšuje, což zapříčiňuje změny parametrů výboje a vlastností 

plazmatu. Pokrytí anody dielektrikem představuje pro elektrony „ztrátu“ výboje a proud se 

nemá kudy uzavřít [42, 43]. Vliv se přenáší na nestabilitu výboje a v krajním případě může 

dojít k úplnému vyhasnutí výboje.  

Efektu mizení katody je možno se vyhnout při použití duálního magnetronu, kdy 

během procesu jeden magnetron představuje anodu a druhý katodu. Během procesu se 

cyklicky střídají, což nezabraňuje usazovaní sloučeniny na stěnách komory, ale nedochází 

k vyhasnutí náboje [44]. 

 

1.2.16 Hystereze 

Hystereze – viz obr. 1.19 - patří mezi negativní jevy vyskytující se u reaktivních 

magnetronového naprašování, kdy pro jednu hodnotu průtoku reaktivního plynu existují 

dva stabilní pracovní body. Vzniklá hysterezní oblast je velmi nestabilní. Před zvýšením 

průtoku reaktivního plynu do bodu B je parciální tlak plynu přibližně konstantní (neboť 

většina částic plynu se usazuje na stěnách komory). Mluví se o tzv. kovovém módu. Po 

dosažení zvýšeného průtoku (B-C) dochází k prudkému nárůstu parciálního plynu – tzv. 

přechodový mód – neboť v důsledku reakcí odprašovaných částic s částicemi reaktivního 

plynu je terč pokrýván sloučeninami, které mají obecně nižší rozprašovací výtěžek, tudíž 

nižší depoziční rychlost. V komoře se hromadí reaktivní plyn, který stále méně reaguje 
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s terčem, což zapříčiňuje nárůst parciálního tlak a opětovné snížení depoziční rychlosti. Při 

dosažení určité hodnoty průtoku reaktivního plynu (bod C) je povrch terče kompletně 

pokryt vzniklou sloučeninou – tzv. otrava terče. Při dalším zvyšování průtoku nastává 

lineární nárůst tlaku plynu – tzv. reaktivní neboli sloučeninový mód [43].  

Při zpětném snižování průtoku kopíruje tlak stejnou přímku, avšak tentokrát až do 

bodu E, kde následuje prudký pokles parciálního tlaku až na původní konstantní hodnotu 

(bod F). Přičemž dochází ke kompletnímu odprášení sloučeniny z povrchu terče, což 

umožňuje opětovné rozprašování čistého kovu [28, 41]. 

 

 

Obr. 1.19 Ilustrace hystereze při reaktivním magnetronovém naprašování. Na vodorovné ose je znázorněn průtok 

reaktivního plynu a na svislé ose parciální tlak reaktivního plynu [43]. 

Znatelný pokles depoziční rychlosti se objevuje zejména při depozici v oxidové 

atmosféře, kde je depoziční rychlost v sloučeninovém módu přibližně 10-15 nižší než 

v módu kovovém [43]. 

Hystereze se obecně může vyskytovat u DC naprašování, rovněž i u HiPIMS. Ovšem 

použitím metody HiPIMS je možno hysterezi potlačit či zcela eliminovat [45]. Hysterezi je 

možno ovlivňovat také pomocí geometrie terče [46]. 

 

1.2.17 Zředění pracovního plynu 

V důsledku vyražení částic terče z mřížky terčového kovu dochází při magnetronové 

depozici ke zředění pracovního plynu v blízkosti terče, neboť tyto částice reagují 

s neutrálními částicemi pracovního plynu [37]. Dochází k zahřátí a expanzi plynu vlivem 

interakce, a tím i k jeho zředění, což způsobuje snížení stupně ionizace naprašovaných 

částic a depoziční rychlosti. K největšímu zředění dochází v blízkosti terče, neboť plaza má 

obecně nejvyšší hustotu v oblasti erozní zóny terče [47]. 
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1.3 HIPIMS – Vysokovýkonné pulzní magnetronové naprašování 

 

Metoda HIPIMS byla zkoumána jako nový typ elektrického napájení především 

k vylepšení vlastností již existujících povlaků a možnosti nanášení na komplexnější formy. 

Metoda HIPIMS vytváří studenou plasmu s vysokoenergetickými ionty [48], které 

tvoří mnohem hustší povlaky, než tomu bylo u všech konvenčních technik, kde je množství 

iontů nižší a ionty Ar bombardují substrát, začleňují se do něj, a tak zhoršují vlastnosti 

povlaku.  

Hustota plasmy se však zvyšuje zároveň se zvyšováním výkonu. Zvyšování proudu 

však vede k přehřívání až tavení terče. Z toho důvodu existuje maximální horní hranice 

aplikovaného výkonu [49]. 

Trvání procesu nanášení povlaku pomocí metody HiPIMS se pohybuje okolo 

4,5hodiny.  

Střední výkon HiPIMS naprašování je srovnatelný s DC magnetronovým 

naprašováním. Vysoký výkon, který je na terč v případě HiPIMS naprašování možné 

dodávat, zvýší ionizaci rozprašovaných atomů terče. V případě titanového terče za využití 

maximálního výkonu 330 kW, středního výkonu 440 W a pulzů o délce 100 µs je zvýšení 

ionizace až na 90 % [50]. 

Co se však týče depoziční rychlosti ve srovnání s DC magnetronovým naprašováním 

dochází k jejímu poklesu na 30–80 % [51].  

Technologie HIPIMS umožňuje generovat krátkodobé impulsy, o délce několika 

mikrosekund až stovek mikrosekund. Ty umožňují udržet výboj a zároveň zamezují vzniku 

škodlivých elektrických oblouků, pokud jsou impulsy dostatečně krátké (<50 µs). Jinak 

může dojít ke vzniku režimu nepřetržitého oblouku.  

V závislosti na nastavených parametrech je možno dosáhnout lepší adheze k substrátu, 

neboť vzniklé ionty mají dostatečně vysokou energii, aby se mohly snadno začlenit do 

povrchu substrátu. Díky krátkým impulsům je možno zamezit nadbytečnému ohřevu 

substrátu [26]. Lepší adheze lze také dosáhnout využitím tzv. gradientních vrstev [52]. 

Díky zkrácení střídy, což je poměr času pulzu k času celého cyklu, je možno v HiPIMS 

technice dosáhnout hodnot > 1000 W.cm-2 a hustoty ∼ 1019 m-3 [53] při zachování 

středních výkonů stejných jako při DC naprašování. 

 

Obr. 1.20 Závislost výbojového proudu na čase v DC naprašování a HiPIMS [41]. 
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Průměrná výkonová hustota na terč lze vypočítat pomocí následujícího vzorce [41]: 

 < 𝑆𝑑 > =  
1

𝑆∙(𝑡1− 𝑡0)
∫ 𝑈(𝑡)𝐼(𝑡)𝑑𝑡

𝑡1

𝑡0
, (5) 

kde S je plocha terče, t0 a t1 čas začátku a konce depozice a U(t) a I(t) časové průběhy 

napětí a proudu na magnetronu.  
 

Tab. 1.3 Srovnání charakteristik eklektického napájení u HiPIMS a DC magnetronového naprašování [26, 50, 54]. 

 

 

Kombinace husté morfologie povlaku, dobré jednotnosti tloušťky povlaku a tvrdosti za 

tepla ukazuje potenciál metody HiPIMS být používám jako metoda nanášení povlaků pro 

vysokoteplotní aplikace [55]. 

Mezi výhody HiPIMS při porovnání s DC magnetronovým naprašováním patří 

především až stonásobná elektronová hustota, vyšší ionizace rozprašovaných částic a velké 

množství vysokoenergetických iontů [56]. Dále povlaky nanesené pomocí metody HiPIMS 

dosahují lepší odolnosti proti opotřebení koeficient opotřebení 4,4.10-16 m3N-1m-1 pro 

povlak TiAlCN/VCN [57].  Hlavními nevýhodami jsou vysoké pořizovací náklady, nižší 

depoziční rychlost a nižší stabilita procesu při dodávání vysokých proudů.  
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1.3.1 Kritická délka pulzu 

Jednou z výhod pulzního naprašování představuje možnost eliminace nevodivé vrstvy 

z povrchu terče, která u reaktivního naprašování způsobuje vznik škodlivých oblouků. 

Toho lze dosáhnout pomocí elektronů dopadajících na terč v době překmitu. Proto je nutné 

vypočítat kritickou délku pulzu, což je doba nabíjení nevodivé vrstvy jako kondenzátoru, 

při níž rovněž dochází k lokálnímu natavení terče a znehodnocení vrstvy. V té chvíli je 

nutné puls vypnout [58].  

Při výpočtu je systém modelizován pomocí vztahu pro kondenzátor: 

 𝐶 =
𝑄

𝑈
=  𝜀0𝜀𝑟

𝑆

𝑑
 , (6) 

kde C je kapacita kondenzátoru, Q náboj na kondenzátoru, U napětí, ε0 permitivita vakua, 

εr relativní permitivita prostředí, S plocha kondenzátoru a d vzdálenost mezi jeho deskami. 

Potom platí: 

 𝑗𝑖𝑡 =  
𝑄

𝑆
=  𝜀0𝜀𝑟

𝑈

𝑑
=  𝜀0𝜀𝑟 𝐸 , (7) 

kde ji je proudová hustota, t doba, po kterou proud teče na terč a E intenzita vzniklého 

elektrického pole. 

Pak je možno vyjádřit kritickou délku pulzu tkrit jako: 

 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 =  
𝑄

𝑆
=  𝜀0𝜀𝑟

𝐸𝑘𝑟𝑖𝑡

𝑗𝑖
=  𝜀0𝜀𝑟 

𝐸𝑘𝑟𝑖𝑡

𝐼
𝑆𝑒 , (8) 

kde I je proud na terči, Se plocha erozní zóny terče a parametr Ekrit nazýváme dielektrickou 

pevností [58]. 

  

1.3.2 Zdroj napájení 

Pro přechod na HiPIMS technologii není potřeba žádný konstrukční zásah do 

naprašovací aparatury, což je výhodou hlavně v průmyslu. Podmínkou aplikace HiPIMS je 

změna zdroje pro buzení výboje.  

Zdroj pro vysokovýkonové pulzní magnetronové naprašování se skládá z nabíjecí části 

(DC zdroj) a systému formujícího pulzy. Ten se skládá z LC řetězce – viz obr. 1.21. 

Generátor pulzů se sestává z kondenzátoru permanentně připojenému k DC zdroji. 

Následně kondenzátor přes cívku dodá výkon a mezi elektrodami naprašovacího zařízení 

se zapálí výboj. Cívka je k výboji zapojena sériově z důvodu ochrany komponentů zdroje, 

aby redukovala nárůst proudu [49]. Výbojové napětí má typicky stovky až tisíce voltů. 

Přesný tvar pulzu závisí na více parametrech, jako jsou zdroj dodávaného výkonu, zátěž, 

výboj, magnetronová konfigurace, materiál terče, struktura magnetického pole, typ 

pracovního plynu a tlak v aparatuře. Při nižším tlaku bylo pozorováno zpoždění několik µs 

v zapálení zdroje [59]. 
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Obr. 1.21 Schématické znázornění HiPIMS zdroje se zátěží [41]. 

 

1.3.3 Pre-ionizace 

Použití vysokých proudů zapříčiňuje objevování elektrických oblouků. K jejich 

odstranění je možno používat impulsy kratší než 20 µs. A to i během otráveného režimu. 

Použití krátkých impulsů o vysoké frekvenci umožňuje udržení středního výkonu na 

dostatečně vysoké hodnotě, čímž se zajišťuje tvorba a přetrvání plasmy mezi jednotlivými 

impulsy. Pokud je však potřeba snížit frekvenci, je možno dostat se až pod práh stability. 

Objevuje se úsek tzv. mrtvého času, kdy je hustota plasmy nedostatečná mezi jednotlivými 

impulsy, aby plasma kolem katody zůstala zapálená. Pre-ionizace umožňuje udržet plasmu, 

navzdory těmto krátkým impulsům, tvorbou sekundární plasmy. Pokud je plasma přítomná 

již na začátku každého pulsu, proud může narůstat rychleji a může dosáhnout vyšších 

hodnot [26,38]. 

 

Obr. 1.22 a, b. Průběh výbojového proudu a napětí před a během detekce obloukového výboje v rámci HiPIMS depozice 

[49]. 

 

Na obrázku 1.22a) je znázorněný vývoj výbojového proudu a napětí za 400 µs 

HiPIMS pulzu při 1 Pa s opakovanou frekvencí 30 Hz. Maximální hodnota proudu je ~ 280 

A. Na obrázku 1.22b) je znázorněný průběh výbojového proudu a napětí během detekce 

obloukového výboje v rámci depozice při stejných jako při průběhu bez oblouku. Pokud 

dojde k vytvoření elektrického oblouku, hodnota proudu překročí maximální povolený 

proud generátoru. Generátor se následně odpojí, výbojový proud i napětí klesnou na 

nulovou hodnotu. Po určité době je opět zapálen výboj. V extrémním případě může oblouk 
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poškodit elektronovou hlavu nebo zničit terč [49]. Proto se využívá detekce nárůstu proudu 

a v případě že proud dosáhne prahové hodnoty, je zastaveno dodávání proudu do výboje. 

Vyhnutí oblouku je možno i zkrácením i zkrácením pulzu na několik μs. [60].  

 

1.3.4 Typy impulsů  

Zpravidla rozlišujeme čtyři délkové kategorie impulsů umožňujících vznik plasmy 

[26]: 

1. Krátké impulsy (1 µs – 50 µs), 

2. Konvenční impulsy (50 µs – 200 µs), 

3. Střední impulsy (200 µs – 400 µs), 

4. Dlouhé impulsy (400 µs – 4000 µs). 

 

Avšak pokud se zvýší délka úseků v úseku od 1 µs – 400 µs a zároveň se udržuje 

konstantní napětí na katodě, dochází k nezadatelnému poklesu rychlosti naprašování (až 

desetkrát menší [34]). Naproti tomu, pokud se délka impulsů zvětšuje, zvyšuje se rovněž 

pravděpodobnost ionizace zavedeného plynu a může se objevit jev samonaprašování, kdy 

zpětný tok terčových částic na katodu dává vznik vícenásobně ionizovaných atomů, které 

se podílejí na udržení náboje a bombardování terče. U materiálů s vysokým rozprašovacím 

výnosem může nastat situace, kdy je výboj udržován pouze ionizovanými atomy terče a 

není vyžadována přítomnost pracovního plynu. Najednou stranu má samonaprašování vliv 

na snížení depoziční rychlosti, na druhou stranu je možno jej využít při snaze dosáhnout co 

nejvyšší čistoty vrstvy (tj. bez kontaminace atomy pracovního plynu [41]). 

 

 

Obr. 1.23 Schematické znázornění samonaprašování [38, 61]. 
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Obr. 1.24 a-e. Čtyři typy spoků rozdělených podle jejich tvaru [49]. 

1.3.5 Pohybující se ionizační centra 

Během procesu HiPIMS bylo zjištěno, že se plazma za určitých podmínek shlukuje do 

lokalizovaných ionizačních center. Ty vykazují vyšší hustotu s vyšší pravděpodobností 

ionizace. Bylo zjištěno, že rotují ve směru E × B driftu rychlostí přibližně 10 km.s-1 [62]. 

Pro označení ionizačních center se používají různé termíny např. ionizační zóny, plazmové 

shluky, nestability nebo nehomogenity plazmatu a jiné. V českém jazyce se používá 

počeštěný název „spoky“ pro nahrazení ustáleného anglického pojmenování „spokes“ 

neboť neexistuje adekvátní překlad.  

Parametry spoků, jako např. tvar, počet a rychlost, jsou závislé na experimentálních 

podmínkách – výbojovém proudu, materiálu terče, magnetickém poli atd. 

V závislosti na materiálu terče lze pozorovat dva typické tvary spoků, tzv. „difuzní 

stav“ (pro Ti, Nb) s úzkou náběžnou hranou, širokým středem a úzkou koncovou hranou a 

tzv. „trojúhelníkový tvar“ (pro Mo, Cr, Al, Cu) opět s úzkou náběžnou hranou, širokým 

středem zakončeným širokou koncovou hranou [63]. 

Avšak v experimentální práci Šlapanské [64], kde byl výboj pod vlivem magnetického 

pole v průběhu metody HiPIMS snímán pomocí vysokorychlostní ICCD (z anglického 

Intesified Charge-Coupled Device) kamery PI-MAX®3, je možno pozorovat čtyři 

charakteristické tvary spoků – viz obr. 1.24: stochastické spoky, trojúhelníkové spoky, 

kruhové spoky a difuzní spoky.  

Výboj a dynamiku plazmatu mohou být do značné míry ovlivněny také geometrií 

magnetického pole a vakuové komory [65]. 

Dále podle většiny publikací je uvedeno, že počet spoků je závislý na výbojovém 

proudu a dalších experimentálních podmínkách. To jestli počet spoků s rostoucím 

výbojovým proudem stoupá nebo klesá se liší dle autorů [62, 66]. 
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Podle jednoho z možných vysvětlení, odvozeného analyticky, je vznik spoků 

zapříčiněn nutností přenést vysokou proudovou hustotu přes magnetické pole. Proudová 

hustota mající dvakrát vyšší hustotu, než je maximální proudová hustota při homogenním 

uspořádání plazmatu, zapříčiňuje změnu plazmy v azimutálním směru na nehomogenní. 

Což zapříčiňuje azimutální elektrické pole, ohřev elektronů, a tudíž zvyšování hustoty 

plazmatu [62]. 

 

1.3.6 Úhel naklonění substrátu 

Na rozdíl od DC magnetronového naprašování, kdy je úhel naklonění substrátu díky 

nízké ionizaci nepodstatný, u HiPIMS, především za použití předpětí, má úhel naklonění 

vliv na výsledné složení filmu, neboť existují místa s různým ionizačním potenciálem [67]. 

Proto se rozlišuje různá depoziční rychlost při naprašování přední či boční strany substrátu 

– viz obr. 1.25. 

 
Obr. 1.25 Průřezy (Cr0,5Al0,45Si0,05)N naneseného pomocí HiPIMS ukazující dobrou jednotnost tloušťky na ostří [55]. 

Podle [68, 69] i při nízkém předpětí dosahuje HiPIMS vyšší depoziční rychlosti na 

čelních plochách než je tomu u DC (až 1,58 vyšší). 

 

 
Obr. 1.26 Řezy (Cr,Al,Si)N filmu naneseného pomocí DC (a), MF (b) a HiPIMS (c) [55].  
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Řezy napříč povlakem (Cr,Al,Si)N ukazují – viz obr. 1.26 – sloupcovou strukturu 

vytvořenou DCMS (a), hrubý povrch povlaku naneseného DC i MF (Middle Frequency) 

naprašováním (a) a (b), zatímco HiPIMS povlak má hustou strukturu a příznivou topografii 

povrch, což je nejdůležitější při odvodu třísky během řezného procesu [55]. 
 

1.3.7 Plasmové filtrování  

Plasmové filtrování spočívá v kombinaci magnetického a elektrického mechanismu. 

Poloměr kroužení elektronů je větší, než je poloměr filtru, a proto ne všechny ionty 

projdou. V případě HIPIMS slouží filtr ke zlepšení kvality filmů. Ale na rozdíl od 

obloukového naprašování není nutnou podmínkou, neboť neobsahuje makročástice.  

Při nastavení záporného elektrického pole, je možno touto metodou filtrovat také záporné 

ionty. Ty mohou mít škodlivé účinky na vznik povlaku, neboť zmenšují průměrnou 

velikost zrn a je nutná renukleace. Tím pádem jsou povlaky méně vodivé a více absorpční 

[38].   

 

1.3.8 Simulace procesu  

K modelování průběhu procesu používáme různé metody. Kód OHIPIC (Orsay HIgh 

density plasma PIC) umožňuje simulaci chování plasmy během vysokonapěťových 

impulsů a také dlouhých impulsů. I-OMEGA (Ionized-Orsay MEtal transport in Gases) je 

velmi účinný pro odhadnutí podílu ionizovaného naprašovaného kovu z terče. Díky využití 

posteriori Monte Carlo techniky je možno obě techniky kombinovat [70]. 

 

1.3.9 Naprašování otvorů 

Díky vysokému ionizačnímu stupni naprašovaných částic umožňuje metoda HiPIMS 

naprašování také otvorů. Což u předchozích metod nebylo možné, neboť kvůli nízkému 

stupni ionizace a vysokému tlaku, podstupovali ionty příliš mnoho kolizí, což způsobovalo, 

že ionty nebyly dostatečně urychleny a spadaly pod špatným úhlem. Nebyly tedy schopny 

dopadnout až na dno otvoru. Proto se hromadili už na stěnách otvoru a dno zůstalo 

nenaprášené před uzavřením otvoru – viz obr. 1.28, kde je povlak nanášen pomocí DC 

magnetronového naprašování [59, 71].  

Pro naprašování otvoru je hlavní podmínkou, aby naprašované ionty dopadaly na 

substrát kolmo, čímž se umožní vniknutí do otvorů.  

 

Obr. 1.27 Schematická demonstrace principu naprašování otvoru pomocí vysokotlakého PVD a metody IPVD [71]. 
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Obr. 1.28 Příklad nanesení povlaku otvoru pomocí magnetronového DC naprašování [71]. 

Na obr. 1.29 je možno vidět výsledek experimentu obdrženého v [59] pomocí metody 

HiPIMS, kdy v toku částic byl jejich ionizovaný poměr ~ 70 %. 

 

Obr. 1.29 Příklad otvoru zaplněného pomocí metody HiPIMS [59]. 

V práci [71] byl experiment naprašování děr proveden za různých podmínek. Téměř 

všechny testované podmínky umožňovaly dosáhnout kompaktního povlaku napříč celým 

otvorem – viz obr. 1.30. Jedná se o nanášení měděného povlaku na otvor s poměrem 1 

mezi šířkou a hloubkou otvoru.  
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Obr. 1.30 Kompaktní měděná depozice otvorů pomocí metody HiPIMS při následujících experimentálních podmínkách: 

tlak argonu 1,3 Pa, tok argonu 7,7 sccm, opakovaná frekvence 100 Hz, trvání pulzu 20 µs, použité pulzní napětí 1 kV, 

Proud na magnetronu 40 A, magnetronová proudová hustota 10 A/cm2, depoziční čas 45minut, negativní předpětí na 

substrátu 40 V, vzdálenost terč-substrát 6 cm [71]. 

Při pokusu o naprašování otvorů s poměrem 3, kdy potřebný minimální ionizační 

poměr je ~ 0,85 % byly však i opakované testy neúspěšné a otvory nebyly naplněny 

kompletně. Pouze 20 % otvoru bylo naplněno, než se uzavřel. 

 

1.3.10  Hybridní naprašování  

V případě hybridního naprašování HiPIMS/DCMS jsou výsledné vlastnosti povlaku 

silně ovlivněny tím, který z terčů je napájen pomocí HiPIMS. V práci [72] bylo během 

experimentů prokázáno, že v případě povlaku metastabilní slitiny Ti1-xAlxN je dosaženo 

mnohem lepších výsledků, pokud je HiPIMS zdroj připojen k terči z Al. Výsledkem je 

vysoká tvrdost, H ~ 30 GPa s nízkým zbytkovým napětím σ ≃ −0.8 GPa. Což je těžko 

dosažitelná kombinace vlastností pomocí jiných metod PVD. V případě zapojení HiPIMS 

na terč Ti je dosažena nízká tvrdost, H ~ 18 GPa a vysoké tlakové napětí, σ=−3.5 GPa. 

 

1.3.11 Povlak TiAlN 

Variace předpětí ovlivňuje velikost zrn, složení povlaku a vnitřní napětí povlaku. Při 

zkoumání různých předpětí bylo zjištěno, že nejlepší kombinace mechanických  

a tribologických vlastností u povlaků TiAlN je dosaženo při -150 V respektive -100 V 

[73]. Co se týče povlaku TiAlN rovněž bylo prokázáno, že s rostoucí tloušťkou povlaku se 

prodlužuje životnost nástroje [52]. 
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Obr. 1.31 Dosažené vlastnosti pro povlak TiAlN v závislosti na předpětí [73]. 
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2 NÁVRH EXPERIMENTÁNÍCH ZKOUŠEK 

2.1 Cíl zkoušek 

Hlavním cílem zkoušek bylo ověření řezivosti šroubovitých vrtáků s povlakem 

nanášeným pomocí nové technologické metody HIPIMS do zušlechtěné nízkolegované 

oceli pevnosti v tahu 1000 MPa s cílem porovnání řezivosti a trvanlivosti, přičemž tyto 

nástroje byly chráněny tvrdými a odolnými povlaky nanesenými pomocí metody HiPIMS 

z produkce firmy CemeCon, s.r.o. Ivančice a navázat na předchozí zprávu [74]. V průběhu 

zkoušek byly zaznamenávány průvodní jevy opotřebení nástrojů pomocí fotografií, 

měřením velikosti opotřebení, dále časové řady průběhů posuvových sil a krouticích 

momentů se statistickým vyhodnocením.   

 

2.2 Popis experimentů 

 

2.2.1 Obráběný materiál 

Chemické složení, mechanické a technologické vlastnosti obráběného materiálu 

42CrMo4 jsou uvedeny v tab. 2.1. Materiál byl dodán v profilu 250x25-2000 mm. Jeho 

tvrdost byla kontrolována pomocí tvrdoměru Zwick Roel 4150 AK a po celém průřezu i 

délce (na povrchu bez okují) byla v rozmezí 31,0-32,2 HRC, čemuž odpovídá pevnost v 

tahu 995 až 1030 MPa. 
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Tab. 2.1 Materiálově-technologické vlastnosti oceli 42CrMo4.  

(zdroj: http://www.bolzano.cz/assets/files/TP/MOP_%20Tycova_ocel/EN_10083/MOP_vlastnosti_42CrMo4.pdf) 
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2.2.2 Vrtací nástroje, experimentální technologické podmínky, způsob měření 

Nástroj: 4 pravotočivé šroubovité vrtáky (A, B, C a D) s válcovou stopkou průměr 4,2 

mm, označení HIPIMS FerroCon®. U vrtáků A a B vrtání probíhalo bez předvrtání, u 

vrtáků C a D vrtání probíhalo s lehkým předvrtáním HSS středícím vrtákem do hloubky 

0,8 mm, následně do hloubky 3D vrtáku, tj. do hloubky 12,6mm (válcové části vrtáku), 

resp. přibližně do hloubky 13,8 mm (včetně špice). 

Způsob upnutí nástroje: vrtací sklíčidlo přesné CNC SK50-1,0/13-90 DIN69871 FORM 

AD. 

Chlazení: emulze CIMSTAR 597, koncentrace 5 %, průtok 10 l/min, tlak 2 bary, vnější 

přívod. 

Experimentální zařízení: Obráběcím strojem byla vertikální frézka FV 25 CNC s řídicím 

systémem Heidenhain iTNC 530. Pro upínání obrobků byl použit strojní svěrák, upnutý 

pomocí speciální příruby, upínek a šroubů k čelní ploše snímače dynamometru KISTLER 

9272. Pro měření posuvové síly a řezného momentu – obr. 2.1 - byl použit piezoelektrický 

křemíkový dynamometr KISTLER 9272 vybavený nábojovými zesilovači KISTLER 

9011A, plně řízenými PC – obr. 2.2. Vzorkovací frekvence byla přibližně 50 Hz, na 

zesilovačích byla nastavena dlouhá časová vybíjecí konstanta a dolnopropustný filtr na 

hladině 50 Hz. Fotodokumentace stavu břitů byla provedena pomocí stereo-mikroskopu 

STEMI 2000C Zeiss a dílenského mikroskopu Zeiss (hodnoty jsou orientační, přesnému 

měření bránily nárůstky).  

  

Obr. 2.1 Schématické znázornění působících sil a kroutícího momentu při vrtání. 
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Tab. 2.2 Přehled testovaných šroubovitých vrtáků. 

Vrták A 

 

Vrták B 

 

Vrták C 

 

Vrták D 

 

 

Obr. 2.2 Schématické znázornění měřící aparatury. 
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2.2.3 Upřesnění naneseného povlaku  

Povlak (AlTi)N, monovrstva, cca 65 at. % Al, tloušťka měřená Kalotestem 3,22 µm  

– viz obr. 2.3, tvrdost 32 GPa, modul pružnosti v tahu E 340 GPa, Scratch test 130 N. 

Stav nástrojů, složení povlaku a jeho tloušťka ověřena před i po provedení testů 

pomocí SEM (Scanning Electron Microscope) elektronového mikroskopu MIRA3 od 

přední české a světové dodavatelské firmy v oblasti mikro- a nanotechnologie TESCAN 

Brno, s.r.o. Zobrazení vždy provedeno ve dvou módech: v módu sekundárních elektronů 

(vlevo) a v módu zpětně odražených elektronů (vpravo). 

 

Obr. 2.3 Kalotest u vrtáku A. 

Obr. 2.4 a, b. SEM elektronový mikroskop MIRA3. 
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Obr. 2.6 Struktura povlaku. 

 

 

Obr. 2.7 Měření tloušťky povlaku. 

 

Obr. 2.5 a, b. Obsluha elektronového mikroskopu. 
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Obr. 2.8 Délka hlavního ostří. 

 

Obr. 2.9 Čelo vrtáku. 

Obr. 2.10 Vrták. 
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Obr. 2.11 Chemické složení povlaku – EDS. 
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2.3 Dosažené výsledky 

 

2.3.1 Dlouhodobé zkoušky řezivosti vrtáků  

U vrtáků A a B, u kterých se pozice otvoru nepředvrtávaly, docházelo k horšímu 

odvodu třísky. Bylo nutno vrtací cyklus často přerušovat a třísky odstraňovat. Po provedení 

30. díry došlo ke zničení vrtáku – viz obr. 2.12, takže u nich neproběhly dlouhodobé 

zkoušky.   

U vrtáků C a D, byly navrženy řezné podmínky pro dlouhodobé testy: řezná rychlost 

20 m/min, posuv na otáčku 0,07 mm a měření v intervalech po 37 dírách (tj. po 4,54 min), 

tzn. 1-38-75-112-149-186-223-260-297-334-371-408-445-482-519, atd. Po každém měření byl 

nástroj focen.    

 

Tab. 2.3 Dosažené silové hodnoty pro vrták C. 

Soubor 
vc  

[m/min] 

f  

[mm] 

Ff max 

[N] 

Ff mean 

[N] 

Ff dev 

[N] 

Mc max 

[Nm] 

Mc mean 

[Nm] 

Mc dev 

[Nm] 

C-1 

20 0,070 

283 245,170 7,530 0,64 0,515 0,024 

C-38 263 229,374 4,971 0,53 0,490 0,021 

C-75 268 241,603 5,235 0,51 0,465 0,014 

C-112 270 242,998 7,398 0,54 0,483 0,018 

C-149 276 244,894 7,098 0,54 0,478 0,019 

C-186 284 250,321 5,612 0,54 0,485 0,019 

C-223 291 260,938 6,155 0,62 0,499 0,027 

C-260 300 269,530 6,347 0,65 0,515 0,024 

C-297 311 278,415 7,076 0,58 0,504 0,019 

C-334 326 283,484 8,674 0,62 0,515 0,025 

C-371 343 294,644 8,906 0,60 0,514 0,021 

C-408 346 303,320 7,508 0,62 0,544 0,020 

C-445 366 308,156 9,356 0,63 0,544 0,020 

C-482 374 323,514 10,049 0,60 0,543 0,019 

C-519 372 324,010 11,658 0,60 0,543 0,016 

 

 

 

 



 

 

 
FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 52 

Tab. 2.4 Dosažené silové hodnoty pro vrták D. 

Soubor 
vc  

[m/min] 

f  

[mm] 

Ff max 

[N] 

Ff mean 

[N] 

Ff dev 

[N] 

Mc max 

[Nm] 

Mc mean 

[Nm] 

Mc dev 

[Nm] 

D-1 

20 0,070 

302 233,894 13,201 0,7 0,569 0,019 

D-38 265 241,637 5,946 0,54 0,484 0,016 

D-75 272 244,643 6,508 0,55 0,49 0,016 

D-112 280 250,435 7,395 0,58 0,481 0,016 

D-149 276 248,785 5,905 0,55 0,476 0,015 

D-186 289 257,062 5,924 0,57 0,498 0,020 

D-223 283 255,917 5,904 0,56 0,502 0,018 

D-260 314 272,554 6,823 0,62 0,524 0,027 

D-297 312 279,369 7,457 0,64 0,523 0,028 

D-334 343 288,468 9,101 0,61 0,531 0,020 

D-371 356 298,513 9,686 0,69 0,547 0,033 

D-408 368 303,606 10,312 0,67 0,562 0,028 

D-445 381 315,155 12,962 0,69 0,574 0,027 

D-482 391 319,952 13,975 0,73 0,593 0,031 

D-519 395 324,889 12,101 0,88 0,672 0,049 

 

  

Obr. 2.12 Stav vrtáku A po 30 otvorech – makroskopický lom celého břitu. 
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Obr. 2.13 a, b. Časové průběhy posuvových sil a řezných momentů pro vrták C. 
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Obr. 2.14 a-o. Časový průběh rozvoje hřbetního opotřebení vrtáku C. Tvorba nárůstků. 

 

.  

Obr. 2.15 a, b. Detail výsledného opotřebení vrtáku C. Tvorba nárůstku na a abraze na hlavním ostří.  
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Obr. 2.15 c, d. Detail výsledného hřbetního opotřebení vrtáku C. 

 

 

Obr. 2.15 e, f. Detail výsledného opotřebení hlavního břitu vrtáku C. Tvorba nárůstku a abraze. 

 

 

Obr. 2.15 g, h. Detail výsledného opotřebení vrtáku C. Abraze na hřbetní ploše. 
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Obr. 2.15 i, j. Detail výsledného opotřebení vrtáku C. Abraze na čelní ploše a delaminace na hřbetní ploše. 

 

 

Obr. 2.15 k, l. Detail výsledného opotřebení vrtáku C. Odštípnutí povlaku, avšak pouze lokálně, ne makro. 

 

 

Obr. 2.15 m, n. Detail výsledného opotřebení vrtáku C. Abraze na  hřbetní ploše. 
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Obr. 2.15 o, p. Detail výsledného opotřebení vrtáku C. Výrazná abraze na vnější špičce, kde působí největší řezná síla.   

 

Obr. 2.15 q, r. Detail výsledného opotřebení vrtáku C. Abraze odstraňující kompletně celý povlak na vedlejším ostří. 

 

Obr. 2.15 s, t. Detail výsledného opotřebení vrtáku C. Prvkové spektrum potvrzující ztrátu povlaku. 
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Obr. 2.16 a, b. Časové průběhy posuvových sil a řezných momentů pro vrták D. 
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Obr. 2.17 a-o. Časový průběh rozvoje hřbetního opotřebení vrtáku D. Tvorba nárůstků na příčném ostří a přechodu 

hlavního a vedlejšího ostří. 

 

Obr. 2.18 a, b. Detail výsledného opotřebení vrtáku D. Tvorba nárůstku. 
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Obr. 2.18 c, d. Detail výsledného opotřebení vrtáku D. Dominantní abraze na okraji, kde je největší řezná rychlost. 

  

 

 

 
 

 

 

Obr. 2.18 e, f. Detail výsledného opotřebení vrtáku D. Delaminace hřbetní plochy, čelo vyleštěno odcházející třískou 

zůstává netknuté. 

 

Obr. 2.18 g, h. Detail výsledného opotřebení vrtáku D. Prvkové spektrum potvrzující kompletní odstranění povlaku.  
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Obr. 2.19 Statistické zpracování průběhů středních hodnot posuvových sil a momentů, jejich směrodatných  

odchylek (μ±σ) pro vrták C. 
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Obr. 2.20 a, b. Statistické zpracování průběhů středních hodnot posuvových sil a momentů, jejich směrodatných  

odchylek (μ±σ) pro vrták D. 
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Obr. 2.21 Zkušební kus po testech. 

 

 

Obr. 2.22 Přehled dosažených trvanlivostí po dlouhodobých zkouškách z [75]. 
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3 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 

Díky numerickým hodnotám obdrženým během vrtání za pomoci dynamometru bylo 

možno v programu Excel vytvořit a vyhodnotit časové průběhy posuvových sil řezných 

momentů. V případě obou vrtáků, C i D, vyšly výsledky velmi pozitivně. Všechny časové 

průběhy jsou stabilní a nevykazují extrémní hodnoty. Příznivé výsledky jsou dány zejména 

kvalitním povlakem.  

Statistické zpracování průběhů středních hodnot posuvových sil a momentů, jejich 

směrodatných odchylek (μ±σ) v případě vrtáku C vyšlo relativně stabilní. Avšak v případě 

vrtáku D, vykazuje řezný moment určitý rozptyl. 

Elektronová mikroskopie odhalila, vzhledem k výslednému opotřebení vrtáku, že 

příčné ostří je dobře chráněno vrstvou nárůstku. Nejvýraznější abraze se vyskytuje na 

přechodu hlavního a vedlejšího ostří, kde je největší řezná rychlost. U povlaku se nenašly 

velké stopy delaminace. V případě odštípnutí povlaku je možno konstatovat, že dochází 

pouze k lokální ztrátě, povlak se neštípe dál, což potvrzuje výbornou adhezi povlaku ke 

substrátu. 

Je možno konstatovat, že vrtáky s tímto povlakem, dosahují výborných řezivostních 

vlastností. Ve srovnání s výsledky dosažených v [74], mohou tyto vrtáky snadno 

konkurovat ostatním studovaným vrtákům, co se týče mechanických, tak i trvanlivostních 

vlastností. 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se věnovala charakterizaci PVD povlakovacích metod se 

zaměřením na metodu HiPIMS. Prezentovány byly hlavní fyzikální principy 

magnetronového naprašování. V experimentální části byly testovány stopkové vrtáky 

s povlakem AlTiN naneseným pomocí metody HiPIMS. 

V teoretické části práce byly porovnány parametry procesu HiPIMS s klasickým DC 

magnetronovým naprašováním. V závislosti na materiálu, kombinací vysokého výkonu a 

délkou impulzů, lze dosáhnout u metody HiPIMS navýšení ionizace až na 90 % (v případě 

titanového terče za použití maximálního výkonu 330 kW, průměrného výkonu 440 W a 

pulzů o délce 100 µs) v tzv. ionizačních centrech. Zároveň se zamezuje natavování terče. 

Pomocí pulzů je rovněž možno zabránit tvoření škodlivé vrstvě na terči, které zpomaluje 

depoziční rychlost tzv. otravě terče. Vysoký ionizační stupeň je příčinou dobré adheze 

povlaku k substrátu – v případě zkoumaných vrtáků bylo naměřeno pomocí Scratch testu 

130, hladkého neporézního povlaku a dobré odolnosti proti opotřebení – koeficient 

opotřebení 4,4.10-16 m3N-1m-1 pro povlak TiAlCN/VCN. Avšak za cenu poklesu depoziční 

rychlosti až na 30 % oproti DCMS. Výběrem rozestavení magnetů je možno dosáhnout 

nárůstu proudové proudového hustoty až o 100 % oproti DCMS.  

V experimentální časti této bakalářské práce bylo vrtáky zkoumány a výsledky 

srovnány s výsledky vrtáků firmy STIMZET povlakovaných metodou PVD. Pro použitou 

aplikaci vrtáky povlakovány pomocí HiPIMS předčili svými vlastnostmi kobaltové vrtáky 

HSS Co 5 % a HSS Co 8 %, i při použití povlaku HSS Co+TiAlN a vrtáky ze slinutých 

karbidů. Srovnatelných výsledků bylo dosaženo u vrtáku rovněž povlakováno pomocí 

AlTiN a AlXN3. Pomocí elektronové mikroskopie bylo sledováno výsledné opotřebení 

těchto vrtáků. U vrtáku je pozorován ochranný nárůstek. Abraze je pozorována zejména na 

hřbetu vrtáku. Dobrá adheze povlaku k substrátu eliminuje tvorbu delaminace. Zkoumané 

vrtáky vykazovaly stabilní průběhy posuvových sil a kroutících momentů.  

Tato studie ukazuje možný potenciál dalšího zkoumání a rozvoje metody HiPIMS pro 

zlepšení kvality obráběcích nástrojů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

Zkratka Jednotka Popis 

CFUBMS [-] Closed-field Unbalanced Magnetron Sputtering 

CNC [-] Computer Numerical Control 

CVD [-] Chemical Vapour Deposition 

DC [-] Direct Current 

DCMS [-] Direct Current Magnetron Sputtering 

EDS [-] Energy Dispersive Spectroscopy 

FM [-] Frank-van der Merwe 

HIPIMS [-] High Power Impulse Magnetron Sputtering 

HRC [-] tvrdost dle Rockwella 

HSS [-] High Speed Steel 

HV [-] tvrdost dle Vickerse  

I-OMEGA [-] Ionized-Orsay MEtal transport in Gases 

ICCD [-] Intensified Charge-Coupled Device 

LC [-] oscilační řetězec – cívka a kondenzátor 

MFUBMS [-] Mirrored-field Unbalanced Magnetron Sputtering 

MF [-] Middle Frequency 

OHIPIC [-] Orsay High Density Plasma Particle-In-Cell  

SEM  [-] Scanning Electron Microscope  

SK [-] Stransky-Kastanov 

PDCMS [-] Pulsed Direct Current Magnetron Sputtering 

PVD [-] Physical Vapour Deposition 

UBMS [-] Unbalanced Magnetron Sputtering 

VW [-] Volmer-Weber 

 

Symbol Jednotka Popis 

A, B, C, D [-] vrtáky 

A, B, C, D, E, F [-] body hystereze 

B [T] magnetická indukce 

C [F] kapacita kondenzátoru 
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CB [at.%] atomové složení B v povlaku 

D [mm] průměr vrtáku 

E [V.m-1] intenzita elektrického pole 

E [GPa] modul pružnosti v tahu 

Ekrit [V.m-1] dielektrická pevnost 

F [N] Lorentzova síla 

Fc [N] řezná síla 

Ff [N] posuvová síla 

Fp [N] pasivní síla 

Ff max [N] lokální maximum posuvové síly  

Ff mean [N] bodový odhad střední hodnoty posuvové síly  

Ff dev [N] směrodatná odchylka střední hodnoty posuvové síly  

I [A] elektrický proud  

Ipracovní [A] pracovní elektrický proud 

Mc [Nm] řezný moment  

Mc max [Nm] lokální maximum řezného momentu  

Mc mean [Nm] bodový odhad střední hodnoty řezného momentu  

Mc dev [Nm] směrodatná odchylka střední hodnoty řezného momentu  

Pstřední [W] střední výkon 

Q [C] náboj na kondenzátoru 

T [K] teplota  

Upracovní [V] pracovní elektrické napětí 

Uz [V] potenciál pro zapálení 

Uzi [V] ionizační potenciál molekul plynu 

SB [mm2] plocha prvku B na terči 

Sd [W.cm-2] průměrná výkonová hustota 

Se [m2] plocha erozní zóny terče 

Sk [m2] plocha kondenzátoru 

St [mm2] plocha terče 

YA , YB  [-] stupeň naprašování 

c [-] faktor, který závisí na k, T, σe a pravděpodobnosti 
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vyštípnutí sekundárního elektronu z katody 

d [m] vzdálenost mezi elektrodami 

dk [m] vzdálenost mezi deskami kondenzátoru 

f [mm] posuv na otáčku vrtáku  

fA , fB [-] plošné poměry A a B na terči 

ji [A.cm-2] proudová hustota 

k [-] Boltzmanova konstanta 

l [cm] šířka terče 

n [min-1] otáčky vrtáku 

p [Pa] tlak plynu 

prg [Pa] parciální tlak reaktivního plynu 

r [cm] poloměr držáku substrátu 

q [C] náboj částice 

t [µs] čas 

tkrit [s] kritická délka pulzu 

tt [s] čas přechodu nad terčem 

tv [s] čas vrtání  

t0, t1 [µs] čas začátku a konce depozice  

v [m.s-1] rychlost 

vc [m.min-1] řezná rychlost vrtáku (obvodová) 

vo [nm.s-1] okamžitá rychlost nanášení povlaku 

αp, αt [-] účinnost ionizace atomů plynu a terče 

βp, βt [-] 
účinnost ionizace atomů plynu a terče a jejich opětovný 

návrat k terči 

δp [-] 
účinnost emise sekundárních elektronů a jejich opětovný 

návrat k terči 

ε0 [F.m-1] permitivita vakua 

εr [F.m-1] relativní permitivita prostředí 

γt,t , γp,t [-] účinnost emise sekundárních elektronů  

Ω [s-1] rychlost otáčení držáku substrátu  

Фrg [m3.s-1] objemový průtok reaktivního plynu 

σe [-] účinný průsek elektrických kolizí 



 

 


