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A dolgozatban használt rövidítések jegyzéke  

Rövidítés Megnevezés 

PVD Fizikai gőzfázisú leválasztás 

CVD Kémiai gőzfázisú leválasztás 

ECR Elektron-ciklotron rezonancia 

MPD Olvadáspont-csökkenés (melting point depression) 

NML nano-multiréteg (nano-multilayer) 

A dolgozatban használt jelölések jegyzéke  

Jelölés Megnevezés Mértékegység 

𝜎𝑠𝑔 szilárd fázis felületi energiája J/m2 

𝜎𝑙𝑔  olvadékfázis felületi feszültsége J/m2 

𝜎𝑠𝑙  szilárd/olvadék fázis közötti határfelületi 

energia 

J/m2 

θ peremszög ° 

𝑊𝑎 adhéziós energia J/m2 

𝑉𝑐𝑠𝑒𝑝𝑝 rézcsepp látható térfogata m3 

𝐴𝑐𝑠𝑒𝑝𝑝/𝑔 rézcsepp szabad felülete m2 

V0 a réz kiinduló térfogata m3 

𝜎𝑘𝑒𝑟/𝑔 kerámiaréteg felületi energiája J/m2 

𝜎𝐶𝑢/𝑘𝑒𝑟 Cu/kerámia határfelület határfelületi 

energiája 

J/m2 

𝜎𝑎𝑐é𝑙/𝐶𝑢 acél/Cu határfelület határfelületi 

energiája 

J/m2 

𝜎𝐶𝑢/𝑔 rézolvadék felületi feszültsége J/m2 

𝜎𝑎𝑐é𝑙/𝑘𝑒𝑟 acél/kerámia határfelület határfelületi 

energiája 

J/m2 

𝜎𝑎𝑐é𝑙/𝑔 az acél felületi energiája J/m2 

𝑝𝑔 rézcseppre ható gravitációs erőből eredő 

nyomás 

Pa 

𝜌𝐶𝑢 𝑜.𝑝 rézolvadék sűrűsége az olvadáspontján kg/m3 

𝑔 nehézségi gyorsulás m/s2 



 
 

ℎ rézcsepp kerámiaréteg síkja felett 

mérhető magassága 

mm 

𝑝𝑘𝑎𝑝 rézolvadékra merőlegesen ható 

határfelületi kapilláris nyomás az 

olvadék/kerámia/gáz(gőz) hármas vonal 

mentén 

Pa 

Θ𝐶𝑢/𝑘𝑒𝑟 rézcsepp kerámiaréteg felületén mérhető 

peremszöge 

° 

∆ℎ rézolvadék belógási mélysége a 

kerámiaréteg repedéseibe 

m 

𝐹𝑎 adhéziós erő N 

𝑊𝑎𝑐é𝑙/𝑘𝑒𝑟 acél/kerámiaréteg közötti adhéziós 

energia  

J/m2 

𝐾𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧 kerámialemezkék acél szubsztráttal 

érintkező kerülete 

μm 

𝐹𝑔 kerámialemezkékre ható gravitációs erő N 

𝐹𝑓𝑒𝑙 kerámialemezkékre ható felhajtóerő a 

rézolvadékban 

N 

𝐹𝑠ú𝑟𝑙  kerámialemezkékre ható súrlódási 

fékezőerő a rézolvadékban 

N 

𝑉𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧 kerámialemezkék térfogata μm3 

lp (µm) kerámialemezkék hossza μm 

wp (µm) kerámialemezkék szélessége μm 

𝜌𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧 kerámialemezke sűrűsége kg/m3 

𝜂 rézolvadék dinamikai viszkozitása mPas 

𝑣𝑟𝑒𝑙 kerámialemezke és a rézolvadék közötti 

relatív sebesség 

μm/s 

ds azon gömb átmérője, melynek 

ugyanakkora a fajlagos felülete, mint az 

ülepedő/felúszó kerámialemeznek 

μm 

dn azon gömb átmérője, melynek vetített 

területe megegyezik a kerámialemez 

mozgásirányára merőlegesen vetített 

területével 

μm 



 
 

𝐴𝐶𝑢 𝑓𝑒𝑙. a nano-multiréteg felületére kijutott Cu 

területaránya 

- 

𝐴𝐶𝑢 𝑑𝑢𝑟𝑣. a nano-multirétegben kialakult 

rézdúsulások területaránya 

- 
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1. Bevezetés, célkitűzések 

A nanoszerkezetű anyagok napjainkban egyre nagyobb figyelmet kapnak mind az 

anyagtudománnyal foglalkozó kutatók körében, mind a különböző ipari alkalmazások területén. 

Ezt elsősorban a hagyományos, durvaszemcsés mikroszerkezettel rendelkező anyagoktól eltérő 

tulajdonságaiknak köszönhetik, így például a nagyobb szakítószilárdság, alacsonyabb vagy 

akár magasabb olvadáspont. Ezen eltérő tulajdonságokat az anyag szerkezetében nagy 

mennyiségben jelenlévő belső határfelületek (fázis-, szemcsehatárok) eredményezik, mely 

határfelületeken lévő atomok, molekulák eltérően viselkednek a szerkezet belsejében 

elhelyezkedő atomoktól, molekuláktól. 

A nanoszerkezetű anyagok egy nagy csoportját adják a nanovastagságú rétegek (filmek), 

melyek vastagsága jellemzően 100 nm alatti. Különböző anyagminőségű rétegek egymásra 

építésével pedig nano-multiréteges szerkezetet kapunk. Az eltérő anyagtípusú, így például 

fém/kerámia rétegekből felépülő nano-multirétegek határfelületei mikroszerkezeti gátakat 

állíthatnak a rétegeket felépítő atomok, elektronok számára, ami pedig különleges elektronikai, 

optikai, mágneses, illetve mechanikai tulajdonságokat eredményezhetnek. Ezen tulajdonságok 

elsősorban az egyes rétegek vastagságától, periodicitásától, hibaszerkezetétől, illetve a 

kialakuló határfelületek jellegétől függenek. A nano-multirétegeket több különböző területen is 

előszeretettel alkalmazzák, így legismertebben a kopással szembeni felületvédelemben, a 

mikroelektronika, illetve az optika területén. A rétegek egymást követő felépítésének egyik 

leghatékonyabb módszere a Fizikai Gőzfázisú Leválasztás (angolul: Physical Vapor 

Deposition: PVD). A PVD módszerrel előállított nano-multirétegek egyik fő jellemzője a nem-

egyensúlyi, metastabil szerkezet. A multirétegek megbízható, hosszútávú alkalmazása számára 

ugyanakkor alapvető fontosságú a szerkezet termikus stabilitása, a stabilitási határok ismerete.  

A közelmúltra tehető a nano-multirétegek alkalmazásának egy újszerű megközelítése a 

kötéstechnológia területén. Ezen multirétegek néhány nm vastag fém rétegekből állnak, 

melyeket valamilyen a fém számára inert, többnyire kerámiarétegekkel választanak el 

egymástól. Az így előállított nano-multiréteg tehát egyfajta speciális nanokompozitnak 

tekinthető, melynek szerkezete két eltérő anyagminőségű, periodikusan váltakozó kettős 

rétegből épül fel. Ez a koncepció magában foglalja a különböző nano-effektusok fellépésének 

lehetőségét, így a csökkentett olvadáspontot, illetve a megnövekedett atomi mobilitást a belső 

határfelületek mentén. Az elválasztó rétegek szerepe tehát a fém nano-vastagságának 

megőrzése. A szakirodalom alapján az erre a célra fejlesztett, illetve vizsgált fém/kerámia 
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rendszerek jellemzően az Ag, Cu, Ag-Cu és Al-Si alapú nano-multirétegeket foglalják 

magukban. 

A kutatómunkám során Cu-alapú nano-multiréteg fejlesztését tűztem ki célul, figyelembe véve, 

hogy a réz az ipari alkalmazások során előszeretettel alkalmazott forraszanyag. A Cu számára 

elválasztó rétegként pedig egy amorf szerkezetű alumínium-oxinitrid (AlON) kerámia szolgált. 

Az irodalom alapján ismert, hogy a nano-effektusok fellépése, megfigyelhetősége minél kisebb 

rétegvastagság kialakításával valószínűsíthető, ugyanakkor a PVD módszerrel kialakítható 

rétegek esetében van egy minimum vastagsági érték, mely vastagság esetén már egy kompakt, 

oldalirányban összefüggő rétegről lehet beszélni. Ez a kritikus vastagsági érték 4 nm [1], így a 

multiréteg kialakítása során 5-5 nm (elméleti) vastagságban hoztam létre az egyes rétegeket. 

Figyelembe véve, hogy az irodalomban nem található információ a Cu/AlON rendszer 

nedvesítési tulajdonságairól, így első lépésként vizsgáltam a Cu/AlON/42CrMo4 rendszer 

nedvesítési viselkedését. Az ezt követő célom pedig a kialakított Cu/AlON nano-multiréteg 

termikus stabilitásának, viselkedésének a vizsgálata volt, amit korszerű anyagvizsgálati 

technikák segítségével végeztem, így fókuszált ionsugaras pásztázó elektornmikroszkópia 

(PFIB-SEM), transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM), nagyhőmérsékletű 

röntgendiffrakciós analízis (HT-XRD) illetve pásztázó differenciál kalorimetria (DSC) 

alkalmazásával. A vizsgálatok célja a nano-multiréteg mikro-, illetve fázisszerkezeti 

változásainak tanulmányozása, a nano-vastagságra korlátozott Cu-rétegek viselkedésének a 

feltérképezése volt, szem előtt tartva az olvadáspont-csökkenés lehetőségének a vizsgálatát. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1 Fém-kerámia rendszerek nedvesítési viselkedése 

2.1.1 A nedvesítés értelmezése 

Egy szilárd felülettel érintkező folyadék/olvadék fázis nedvesítésének, a nedvesítés 

mértékének jellemzése legegyszerűbben és ebből adódóan a legelterjedtebben az olvadékcsepp 

profiljának elemzésével történik (2.1 ábra) [2, 3]. A módszer alkalmas a szilárd felületek egyes 

fizikai/kémiai tulajdonságainak tanulmányozására, illetve a szilárd és a folyadék/olvadék fázis 

közötti interakciók vizsgálatára. Maga a nedvesítés fogalmának bevezetése Young nevéhez 

fűződik [4]. Az olvadék/szilárd/gáz határfelületen mérhető tangenciális szög az úgynevezett 

egyensúlyi peremszög (Θ), mely összefüggést teremt a rendszert jellemző 3 határfelületi 

energia között. Ez az összefüggés a Young egyenlettel fejezhető ki, mely tulajdonképpen a 3 

határfelületi energiából származtatott határfelületi erők mechanikai egyensúlyát írja le: 

𝜎𝑠𝑔 = cos θ × 𝜎𝑙𝑔 + 𝜎𝑠𝑙  (2.1) 

ahol 𝜎𝑙𝑔 az olvadék felületi feszültsége, 𝜎𝑠𝑙 a szilárd/olvadék fázis határfelületi energiája, 𝜎𝑠𝑔 

pedig a szilárd fázis felületi energiája. 

A fémolvadékok közös jellemzője, hogy meglehetősen nagy határfelületi energiával 

rendelkeznek. A kis olvadáspontú fémek (Sn, Pb, Hg) esetén a 𝜎𝑙𝑔 értéke kb. 0,5 
𝐽

𝑚2 , a közepes 

olvadáspontú fémeknél (Cu, Ag, Au) már kb. 1 
𝐽

𝑚2, míg a nagy olvadáspontú fémek esetén (Fe, 

Ni, Ti) ez az érték közel 2 
𝐽

𝑚2 [5]. 

 

2.1 ábra Szilárd felületen nyugvó olvadékcsepp határfelületi energiáit reprezentáló sematikus 

ábra 

A peremszög függvényében 4 nedvesítési állapot különböztethető meg: θ=0° a tökéletes 

nedvesítés, 0 < θ < 90° esetén nedvesítés, 90° < θ < 180°-nál rossz nedvesítés, θ=180° esetén 

pedig egyáltalán nincs nedvesítés (2.2 ábra). Érdemes továbbá megemlíteni, hogy habár a 

peremszög makroszkópikus szinten jellemzi a szilárd/olvadék határfelületet, a kialakuló 
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peremszögértéket a molekuláris szinten lejátszódó interakciók, kémiai viszonyok alapvetően 

befolyásolják [3, 6]. 

 

2.2 ábra A különböző nedvesítési állapotok jellemzése 

A nedvesítés mértékének egy másik mérőszáma a termodinamikai adhéziós energia, ami a 

szilárd/olvadék határfelület megszüntetéséhez szükséges egységnyi felületre vonatkoztatott 

munka értéke, az alábbi egyenlet (Dupré) szerint: 

𝑊𝑎 = 𝜎𝑠𝑔 + 𝜎𝑙𝑔 − 𝜎𝑠𝑙     (2.2) 

A két egyenlet (2.1 és 2.2) kombinációja adja a Young-Dupré egyenletet: 

cos θ =  
𝑊𝑎

𝜎𝑙𝑔
− 1      (2.3) 

Az egyenlet értelmében a kialakuló peremszöget két egymással szemben fellépő erő határozza 

meg: az olvadék és szilárd fázis közötti adhéziós energia (Wa) mögött álló adhéziós erő, ami a 

nedvesítés mértékének növekedését eredményezi, illetve az olvadékfázisban fellépő kohéziós 

erő, amit az olvadékfázis felületi feszültsége foglal magában (𝜎𝑙𝑔) és a nedvesítés ellenében 

dolgozik. A 2.3 egyenlet alapján tökéletes nedvesítés abban az esetben érhető el, ha az adhéziós 

energia értéke az olvadék felületi feszültségének közel kétszerese, így cos θ ≃ 1. Ezt a feltételt 

a szilárd fém felületén elhelyezkedő fémolvadékok jól teljesítik, a határfelületen kialakuló erős 

fémes kötés következtében. A fémolvadékok emellett jól nedvesítik még a félvezetőket is, 

melyek a fázistérfogaton belül kovalens kötésűek, a felületük közelében viszont fémes jellegű 

kötéssel rendelkeznek [5]. 
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2.1.2 Fém-kerámia rendszerekre jellemző nedvesítés 

Ismert, hogy a legtöbb kerámia felületét a fémolvadékok nem nedvesítik jól (cosΘ < 0) 

az eltérő kötésszerkezet következtében, így az ionokovalens oxidokat, illetve a kovalens kötésű 

kerámiákat, pl. AlN, BN. Ezen rendszerekben ugyanis a határfelületen csak gyenge van-der-

Waals kölcsönhatások jellemzőek. Jól nedvesítik viszont a jellegükben részben fémes kötésű 

kerámiákat, így a legtöbb karbidot, boridot, illetve egyes nitrideket is. Előfordulhat ugyanakkor, 

hogy az olvadékok által alapvetően jól nedvesíthető anyagok felületén nem nedvesítésre 

jellemző Θ > 90°-os peremszög alakul ki. Ennek oka főként a szilárd fázis, vagy a fémolvadék 

felületén kialakuló oxidréteg, ami gátolja a nedvesítést, így például az említett fémes jellegű 

kerámiaszubsztrátok esetében [5, 7]. Emellett a fémolvadékok nedvesítését a környezetben 

jelenlévő oxigén már akár 10-5-10-10 Pa parciális oxigénnyomás esetén is befolyásolhatja. A 

fémolvadékban (M) feloldódott oxigén (O) interakcióba lépve a fématomokkal OM 

klasztereket képezhet, ami ionos jellegű kötésének köszönhetően a fém/kerámia határfelületre 

adszorbeálódva az adhéziós energia értékének növekedését eredményezheti  [8, 9]. 

Fémolvadék-kerámia rendszerekben a nedvesítés folyamatát segítheti az olvadék/szilárd fázis 

határfelületén keletkezett összefüggő vegyületréteg is, melyet a fémolvadék jobban nedvesít a 

kerámia felületénél. Ez a folyamat a reaktív nedvesítés, melynek egyik fő jellemzője a kiinduló 

peremszög nagyobb mértékű változása az idő előrehaladtával. Reaktív nedvesítés előfordulhat 

fém/fém rendszerekben is, illetve eredményezheti akár a nedvesítési tulajdonságok romlását is. 

Míg a nem-reaktív nedvesítés során a csepp terjedésének ideje ≈10-2 s, addig a reaktív 

nedvesítés esetén ez az idő akár 10-104 s is lehet [8, 10]. 

 

2.1.3 Cu-olvadék/AlN, Al2O3, AlON rendszerre jellemző nedvesítés 

A rézolvadék vákuum környezetben nem nedvesíti jól sem az AlN kerámia felületét, sem 

pedig az Al2O3 kerámiát, az alábbiak szerint:  

Rhee és társai [11] vizsgálata alapján, a Cu-olvadék a polikristályos AlN kerámia felületét Θ ≈ 

153°-kal nedvesíti a Cu olvadáspontján (1085°C), vákuum atmoszférában (1,3×10-9 bar). A 

vizsgálat során nem figyeltek meg kémiai reakcióra utaló jelet az olvadék/AlN határfelületen. 

Egy másik tanulmányban 1100°C-on, <9×10-9 bar nyomáson, előzőleg izostatikus sajtolással 

előállított AlN kerámia felületén lévő rézolvadék esetében 131°-os peremszöget mértek, mely 

peremszög nem változott az idő előrehaladtával [12]. 

Eustathopoulos és társai Al2O3 egykristály felületén 1100°C-on, vákuum illetve inert 

atmoszférában vizsgálták a rézolvadék nedvesítését, mely megállapításuk szerint Θ= 128-130°-
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os peremszöget alakít ki, a nedvesítési folyamat során az adhéziós energia értéke pedig 450-

490 mJ/m2 volt [10, 13]. 

Darrell és társai Al2O3 egykristály (zafírüveg) felületén elvégzett nedvesítésvizsgálat során 

megfigyelték, hogy mind az oxigén jelenléte (parciális O2 nyomás), mind az Al2O3 egykristály 

orientációja, tehát a felület kristálytani síkja befolyással van a rézolvadék nedvesítésének a 

mértékére. Meglátásuk szerint az Al2O3 orientációtól függő nedvesítési hatását az egyes 

kristálytani síkok eltérő felületi energiáinak a függvényében fejtette ki. Megfigyelték, hogy a 

parciális oxigénnyomás hatása a rézolvadék felületi feszültségére a Gibbs-Langmuir görbének 

megfelelően történik, tehát az oxigénnyomás növekedése a felületi feszültség csökkenését 

eredményezte. A parciális oxigénnyomás emellett a Cu-olvadék/Al2O3 határfelületre is hatással 

volt, ami a rézolvadék peremszögének csökkenését eredményezte. A hatásmechanizmust 

ugyanakkor nem fejtették ki részletesebben [14]. 

Chaklader és társai [15] szintén az oxigén hatását vizsgálták Al2O3 egykristály (zafír) felületével 

érintkező Cu-olvadék esetében. A vákuumban (p=1,3×10-8 bar), 1230°C-on végzett nedvesítési 

kísérletet megelőzően a rézbe réz-oxid (CuO) formájában oxigént juttattak, és megfigyelték, 

hogy a hozzáadott oxigén nélküli Cu 163°-os peremszöge, 50 tömeg% CuO hozzáadásával (így 

6,68 tömeg% O tartalom) 27°-ra csökkenthető. A megfigyelt jelenséget a reaktív nedvesítés 

mechanizmusával magyarázták, a Cu olvadék/Al2O3 határfelületen CuAlO2 vegyület 

képződését figyelték meg. Véleményük szerint az alkalmazott kísérleti körülményen instabil 

CuO a rézcsepp határfelületén Cu2O-vá redukálódott, majd az Al2O3-dal reagálva CuAlO2 

vegyületet képzett. Fémtiszta olvadék esetében nem található ugyanakkor utalás az általam 

fellelhető irodalomban arra, hogy a Cu reaktívan nedvesítené az Al2O3 felületét. 

Az alumínium-oxinitrid (AlON) az Al2O3-AlN fázisdiagram egy spinell fázisa (2.3 ábra), 

melynek természetbeni előfordulása nem ismert. Az AlON fázisai egy összetételtartományban 

léteznek, mely legegyszerűbben az AlN és Al2O3 fázisok tömegszázalékában fejezhető ki [16, 

17]. Amorf formában is kialakítható, főként vékonyrétegként különböző gázfázisú módszerek 

segítségével, így pl. kémiai gőzfázisú leválasztás (CVD), fizikai gőzfázisú leválasztás (PVD), 

elektron-ciklotron rezonancia (ECR) alkalmazásával, illetve további utólagos nitridáló, vagy 

oxidáló hőkezelések kombinálásával [18–20].  Az előállított AlON vékonyrétegek az AlN, 

illetve Al2O3 fázisok közötti tulajdonságokkal rendelkeznek. A réteg fizikai tulajdonságai az 

oxigén és nitrogéntartalom szabályozásával változtathatóak [18]. 
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2.3 ábra AlN-Al2O3 egyensúlyi fázisdiagram [21] 

Tudáshiány: Az általam fellelhető irodalomban szereplő tanulmányok elsősorban tömbi AlN, 

illetve Al2O3 kerámiák rézolvadék általi nedvesítésének eredményeit ismertetik. Nem található 

információ ugyanakkor sem a kristályos sem pedig az amorf AlON felületén fémolvadékokkal 

végzett nedvesítési kísérletek eredményeiről. 

2.2 Fázisinverzió jelensége felületi oxidréteggel borított szilárd fém felületén 

elhelyezkedő fémolvadék esetén 

A fázisinverzió nevéből adódóan egy olyan folyamatot jelent, melynek során két (vagy 

több) fázis elhelyezkedésüket tekintve egymással felcserélődik. Ezt a fogalmat többnyire az 

emulziókkal foglalkozó területeken használják [22], a fémolvadékok nedvesítésvizsgálata 

során, illetve a forrasztással foglalkozó tudományterületeken ugyanakkor ez egy kevésbé 

előforduló jelenség. A forrasztási technológiákkal kapcsolatos kutatások során ugyanakkor 

megfigyeltek olyan érdekes jelenségeket, melynek során az oxidréteggel borított szilárd fémek 

felületén megolvasztott forraszanyag (fémolvadék) az oxidréteg/szilárd fém határfelület 

mentén indult terjedésnek, az oxidréteg külső felülete (oxidréteg/atmoszféra határfelület) 

helyett. 
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Cohen és társai [23] Au-Ni forraszötvözet esetében figyelték meg, hogy a megolvadt ötvözet a 

vizsgált korrózióálló krómacél felületi oxidrétege (Cr2O3) alá áramlik. A kísérlet előtt a 

krómacél felületére helyezték a porállagú (d<76 µm) Au-Ni ötvözetet, majd egy fűthető 

pásztázó elektronmikroszkópban, p<1,3×10-7 bar nyomáson megolvasztották.  A jelenséget 

alapvetően két egymást követő részfolyamatra bontották: az olvadék penetrációjára, illetve ezt 

követő szétterülésére. A penetrációs folyamat alatt az oxidréteg áttörését, majd ezt követően az 

olvadék oxidréteg alatti megjelenését értették. Megfigyelték, hogy az olvadék elterülésének 

kezdetéhez bizonyos inkubációs időre van szükség. Az oxidréteg áttörése véleményük szerint 

az oxidrétegben keletkezett szerkezeti hibák mentén történt, mely hibák meglátásuk szerint az 

Au-Ni olvadék fluxáló hatásának következtében jöttek létre. Az olvadékcseppek elzárták az 

alattuk elhelyezkedő Cr2O3 réteget a vákuumban még jelenlévő oxigéntől, ezáltal lecsökkentve 

az oxigénpotenciál értékét az oxidréteg felületén. Ennek következtében az acél felületén 

feldúsult Si ötvözőatomok reakcióba léptek a króm-oxid réteggel, és áttörték a kb. 100 nm 

vastagnak meghatározott oxidréteget. Említést tesznek egy vékonyabb Cr2O3 réteg felületén 

elvégzett kísérletről is, ugyanakkor nem hasonlítják össze az egyes rétegek áttöréséhez 

szükséges inkubációs időt. Az oxidréteg áttörését követően a fémolvadék szétterülése 

meglátásuk szerint már spontán végbemenő folyamat, mely folyamat hajtóereje a szétterülést 

kísérő Gibbs-energia változás negatív értéke. 

Egy ezt követő tanulmányukban megfigyelték ugyanakkor [24], hogy a szétterülés folyamata 

egy adott idő után megáll, és csak magasabb hőmérsékletre történő hevítés hatására folytatódik. 

Megállapították, hogy a jelenség mögött a fémolvadék beötvöződése áll. Az olvadék érintkezve 

az acél felületével Fe atomokat oldott be, ami az eutektikus összetétel megváltozása miatt, az 

ötvözet likvidusz hőmérsékletének növekedését eredményezte, melynek következtében az 

olvadék megszilárdult. Fontos szempont esetükben, hogy az egyes szétterülő olvadékcseppek 

mikroszkópikus méretűek (néhány mikrométer átmérőjű cseppek), melyek összetétele így 

viszonylag rövid időn belül meg tudott változni. 

A szakirodalom említést tesz olyan esetről is, melynek során a fémolvadék szétterülése időben 

nem folytonosan ment végbe, hanem több egymást követő lépésben. Ennek legfőbb okát a 

szilárd fém felületén lévő oxidréteg lokális hiányának, nagyobb méretű repedéseinek 

tulajdonítják, mely repedések az olvadék terjedésének lelassulását/megszakadását 

eredményezik. Gale és társai [25] a Ni-P olvadék Ni-Cr szusztráton való terjedésének időszakos 

megszűnését, majd újraindulását két egymással versengő folyamatnak tulajdonítják. Az egyik 

folyamat az olvadéknak a szubsztrát oxidmentes, szabad felületén történő terülése az oxidréteg 
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repedése mentén, a másik folyamat pedig az olvadék felületi oxidréteg alatti terjedésének 

folytatása a repedés másik oldalán. Megállapításuk szerint az oxidmentes felületen történő 

elterülés sokkal kedvezőbb a fémolvadék számára, viszont a szubsztráttal érintkező fémolvadék 

beötvöződése miatt, a terjedési frontvonal megszilárdulása következtében ez a folyamat 

megszakadhat, így a makroszkópikus csepp ismét csak az oxidréteg alá áramlás útján tud tovább 

terjedni. Véleményük szerint egyes rendszerek esetében a szakaszos szétterülés folyamata a 

fémolvadék és a felületi oxidréteg között végbemenő reakció eredményeként keletkező 

gáztermékkel is kapcsolatba hozható. A keletkező gáz megemelheti a szétterülő fémolvadék 

feletti oxidréteget, ezáltal segítve a csepp előrehaladását, a gáz a felületi repedésekhez érve 

azonban kiszökhet a rendszerből, így ez a hatása megszűnik. 

A szerzők Ni-Si-B forraszanyag nedvesítésvizsgálata során (p=2×10-9 bar) is megfigyelték [26] 

a forraszolvadék NiAl szubsztrát felületi oxidrétege (Al2O3) alá történő áramlását. Két 

különböző esetet vizsgáltak, egy előzetes oxidáló kezelésnek kitett, illetve egy előzetesen nem 

oxidált NiAl szubsztrát esetét. Megfigyelték, hogy a nem-oxidált felületű szubsztráton a Ni-Si-

B olvadék szétterülése már az olvadás pillanatában elkezdődött, ezzel szemben az oxidált 

szubsztrát felületén az olvadék elsőként egy nem nedvesítő cseppalakot vett fel, majd ezt 

követően indult csak terjedésnek. A szétterülés folyamata időben folytonos volt, nem találtak a 

szubsztrát szemcsehatárai mentén kialakuló anyaghiányt a felületi Al2O3 réteg szerkezetében, 

ami összhangban van a korábbi megfigyelésükkel [25]. A szétterülés esetükben is csak egy 

meghatározott idő elteltével indult el, mely idő megállapításuk szerint a forraszolvadék és a 

felületi oxidréteg közötti kémiai reakció lezajlásához szükséges idő volt. Azon területeken 

ugyanis, ahol az olvadék a szétterülése előtt elhelyezkedett, a lehűlés után már nem találták az 

oxidréteget. Véleményük szerint az olvadékcsepp felületén a környező oxigénnel történő 

reakció útján bór-oxid (B2O3) vagy boroszilikát olvadékfilm alakult ki, mely oxidban a 

szubsztrát Al2O3 rétege könnyedén feloldódhatott, ami megmagyarázza az oxidréteg eltűnését. 

Meglátásuk szerint ez a reakció segítette a szubsztrát oxidrétege fölött elhelyezkedő olvadékot, 

hogy az oxidréteg repedésein keresztül a NiAl szubsztrát felületével kapcsolatba léphessen, 

majd ezt követően az oxidréteg alatt szétterülhessen. Az olvadékcsepp eredeti pozíciója alatti 

területtől eltekintve az oxidréteget sértetlennek találták, tehát az olvadék nem okozott 

jelentősebb változást benne miközben felemelte a szubsztrát felületéről.  

Shen és társai [27] Al, Cu és Ag olvadék nedvesítési viselkedését vizsgálták TiAl ötvözet 

felületén, 1000, illetve 1150°C-on történő hőntartással, 10-8 bar nyomáson. A TiAl szubsztrátot 

előzetesen 800, illetve 1000°C-on eloxidálták, így egy vékony (1-2 µm) és egy vastag (10-12 
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µm) TiO2 és Al2O3 fázisokból álló felületi oxidréteget alakítottak ki rajta. Alapvetően két 

különböző nedvesítési viselkedést figyeltek meg a kísérletek során: a felületi oxidréteg alá 

áramlás és szétterülés folyamatát, illetve az oxidréteg külső felületén (oxidréteg/atmoszféra 

határfelület) történő elterülést. Megállapításuk szerint a nedvesítési viselkedést elsősorban az 

oxidréteg vastagsága, illetve a fémolvadék és az oxidréteg közötti reakciók határozták meg. Az 

Al a vastag oxidréteg esetében a réteg külső felületén (oxidréteg/atmoszféra határfelület) terült 

el, míg a Cu és Ag olvadékok egyáltalán nem nedvesítették a felületet. A vékony felületi 

oxidréteg esetében viszont az Al az oxidréteg alá áramlott, és az oxid/TiAl határfelület mentén 

terült el már 1000°C alatti hőmérsékleten. Ezzel szemben a Cu és az Ag a vékony oxidréteg 

esetében az oxidréteg külső felületén indult terjedésnek. 

Ezen érdekes, és első megközelítésben ellentmondásosnak tűnő megfigyeléseket a 

következőképpen magyarázták: az Al-olvadék a vastag oxidréteg felületét reaktívan 

nedvesítette, 1000°C feletti hőmérsékleten ugyanis reakcióba lépett a szubsztrát TiO2 felületi 

rétegével Al2O3 reakcióterméket eredményezve. A 10-12 µm vastag oxidréteg viszont túl 

vastag volt ahhoz, hogy a réteg alá áramolhasson, és ott terülhessen el, így az oxidréteg külső 

felületén indult terjedésnek. A vékony felületi oxidréteg esetén viszont az Al már hamarabb 

kapcsolatba tudott kerülni az oxidréteg alatti TiAl szubsztráttal (<1000°C), mintsem hogy 

reakcióba tudjon lépni a réteggel, mely reakció meglátásuk szerint csak 1000°C felett mehetett 

volna végbe, így az oxidréteg szerkezeti hibáin, repedésein keresztül a réteg alá áramolva tudott 

a szubsztrát felületén szétterülni nem-reaktív módon. 

Véleményük szerint a Cu és Ag olvadék a vékony oxidréteg esetében szintén be tudott 

penetrálni az oxidréteg repedéseibe, ahol kapcsolatba került a TiAl szubsztrát felületével. 

Ennek következtében viszont Al-t kezdett beoldani magába. Az olvadékcseppbe beoldódott Al 

ezt követően az alumínium olvadékhoz hasonlóan reakcióba lépett az oxidréteggel (esetükben 

az olvadáspont már >1000°C), melynek következménye egy indirekt reaktív nedvesítés 

(szemben az Al olvadék diret reaktív nedesítésével) az oxidréteg külső felületén. A felmerülő 

kérdést, miszerint a Cu és az Ag miért nem az oxidréteg alá áramolva terült el a TiAl felületén 

azzal válaszolták, hogy az oxidréteggel történő reakció, tehát a réteg redukciója a külső 

határfelület mentén gyorsabban tud végbemenni, mint az oxidréteg/TiAl határfelület mentén. 

A vastagabb felületi oxidréteg esetében viszont a Cu és az Ag olvadék már nem tudott 

kapcsolatban kerülni a TiAl szubsztrát felületével, így nem tudott Al-t beoldani magába, 

melynek következtében változatlanul nem-nedvesítő csepp alakban maradt jelen az oxidréteg 

felületén. 
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Xu és társai [28, 29] Zn-Al forraszolvadék nedvesítési tuladonságait vizsgálták Al2O3 

részecskékkel erősített Al szubsztrát felületén, 420-480°C közötti hőmérsékleten, levegő 

amoszférán. Esetükben az olvadék oxidréteg alá áramlásának inicializálásához szükség volt az 

olvadékcseppet borító Al2O3 oxidréteg megbontására egy tűvel történő megszúrással 

(pinpricking). Ezt követően azonban az olvadék szétterülése folyamatosan, időben lineárisan 

zajlott, ami véleményük szerint elsősorban a reaktív nedvesítésre jellemző, azonban nem 

figyeltek meg, és számításaik szerint a kísérleti körülmények között nem mehet végbe kémiai 

reakció az oxidréteg és a fémolvadék között. A megfigyelt jelenséget így egy másik 

mechanizmussal, a makroszkópikusan megfigyelhető terjedési front előtt haladó vékony 

prekurzor film jelenlétével magyarázták, ami egyfajta kenést biztosított a fémolvadék 

előrehaladásának. Arra azonban nem tértek ki, pontosan milyen mechanizmussal juthat az 

olvadék az oxidréteg alá. Megfigyelték továbbá, hogy mind a hőmérséklet, mind a szubsztrát 

felületi érdességének növelése az olvadék terjedésének a sebességét növelte. A felületi érdesség 

hatásmechanizmusa meglátásuk szerint az Al kompozit és a felületi oxidréteg közötti kötés 

gyengülése, illetve az oxidrétegben lokális feszültséggyűjtő helyek kialakulása, melyek a 

szétterülő olvadék számára mind az oxidréteg felemelését könnyítik meg. A kísérleteket 

követően megfigyelték továbbá a kompozitban visszamaradt gázok felszabadulásának nyomait 

is. Megállapították, hogy az előzetesen gáztalanított felületű szubsztráton sokkal lassabb az 

olvadék terjedési sebessége, mint az adszorbeálódott gázokat még tartalmazó felületé. Az 

olvadék terjedési frontvonala mentén az Al szubsztrátból felszabaduló gázok meglátásuk 

szerint szintén az oxidréteg felemelésének megkönnyítését eredményezik. 

Tudáshiány: Az ismertetett szakirodalmi tanulmányok alapján megállapítható, hogy habár a 

megfigyelt nedvesítési jelenségek eredménye megegyezik, a mögötte álló mechanizmusok a 

vizsgált rendszer sajátosságai, illetve a kísérleti körülmények alapján eltérhetnek. A legtöbb 

tanulmány viszont nem foglalkozik azzal a kérdéssel, milyen módon tud az oxidréteg felületén 

elhelyezkedő fémolvadék az oxidrétegben már kialakult repedéseken keresztül az alatta 

elhelyezkedő fémes szubsztrát felületével kapcsolatba kerülni. 
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2.3 Nano-multirétegek fejlesztése, stabilitásának jellemzői 

Ebben a fejezetben rátérek a nano-multirétegek tématerületére, középpontban a 

multirétegek fejlesztési perspektíváival, illetve az előállítási módszerből, valamint a 

nanoszerkezetből adódó stabilitási nehézségekkel. 

A nano-multiréteges szerkezetek kialakításának egyik leghatékonyabb módszere a 

gázfázisú bevonattechnológiák alkalmazása, így a Fizikai Gőzfázisú Leválasztás (PVD), illetve 

a Kémiai Gőzfázisú Leválasztás (CVD) módszere. A PVD módszer egyik legelterjedtebb 

fajtája a katódporlasztás, melynek segítségével jellemzően nem-egyensúlyi szerkezetű, 

szerkezeti hibákat tartalmazó bevonatok hozhatóak létre akár szobahőmérsékleten is. A 

módszerrel kialakíthatóak szobahőmérsékleten nem stabil fázisszerkezetek, illetve egymásban 

oldhatatlan atomokból álló ötvözetek is. A nanoszerkezetű multirétegek esetében különösen 

jelentős szerepe van a kialakított határfelületeknek, a határfelületi energiáknak. A nagy 

mennyiségben jelenlévő belső határfelületek ugyanis nagymértékben növelik a rendszer Gibbs 

energiáját [30]. Emellett a kis krisztallitméretből adódó meglehetősen rövid diffúziós 

távolságok, illetve az atomok szemcse/fázishatár menti nagyobb diffúziós sebessége jelentősen 

csökkentik a termodinamikai egyensúly eléréséhez szükséges időt, ami az instabil szerkezet 

átlakulásának kedvez [31, 32]. 

A nano-multiréteges szerkezetű anyagok több különböző innovatív alkalmazási lehetőséget is 

magukban foglalnak, így például a kopással szembeni felületvédelemet [33], optikai 

bevonatként történő felhasználást [34], a mikroelektronika [35] illetve az alacsony 

hőmérsékletű kötéstechnológiai fejlesztések területén történő alkalmazást [36]. Az egyes 

eszközök folyamatos miniatürizációja felé támasztott igények, így az említett területeken 

alkalmazott funkcionális nano-multirétegek is egyre inkább metastabillá válnak, ezáltal 

hajlamosabbak az alkalmazás közbeni tönkremenetelre is. Egyes alkalmazások területén, így 

pl. nagyteljesítményű elektronikai eszközök esetében a metastabil szerkezetből adódó növelt 

mobilitású elektronok, ionok előnyösen kihasználhatók [37]. Míg más területeken szükség van 

stabil állapotú multirétegekre az egyenletes, folyamatos optikai/elektronikai válaszok 

érdekében [38]. Belátható tehát, hogy szükség van a nano-multirétegek stabilitásának, termikus 

viselkedésének a feltérképezésére, a rétegben esetlegesen lejátszódó anyagi 

transzportfolyamatok megismerésére. 

Egy kerámiahordozó felületén elhelyezkedő fém nanoréteg esetében már jóval a fém 

olvadáspontja alatti hőmérsékleten is megfigyelhető egy olyan szilárdfázisban végbemenő 
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folyamat, melynek következtében a fémréteg különálló részecskékké, szigetekké ugrik össze 

(angolul: dewetting) [39, 40]. Ezt a folyamatot a fém/kerámia határfelület szerkezete, az itt 

fellépő kémiai hatások (pl. eltérő kötésszerkezet), illetve a felületi atomok nagysebességű 

diffuzivitása teszi lehetővé. Abban az esetben, ha a fém nanoréteg mindkét felületét egy 

kerámiaréteg határolja, tehát a fém szabad felületét felváltja egy újabb fém/kerámia határfelület, 

úgy a kerámiarétegek közé zárt fémréteg atomjainak mobilitását csak a fém/kerámia 

határfelület jellemzői határozzák meg [41]. Amennyiben ez a határfelület koherens, illetve a 

határfelületen meghatározó kémiai kölcsönhatások lépnek fel, úgy a fématomok határfelületi 

mobilitása visszaszorítható [42]. Ezzel szemben az inkoherens, gyenge kölcsönhatásokkal 

jellemezhető felület meglehetősen gyors atomi mobilitást eredményezhet, amit a fémrétegben 

kialakuló vakanciaképződéshez szükséges aktivációs energia csökkentésével ér el [43]. 

A nano-multirétegek alkalmazási lehetőségei közül az egyik a kötéstechnológia területe, 

melynek koncepciója az ezredforduló környékén merült fel a kapcsolódó tudományokban. A 

kiindulópont a hőre érzékeny alkatrészek biztonságosabb kötéstechnológiai megoldásainak 

keresése volt, melynek köszönhetően elkerülhetőek lehetnek a nem kívánt mikroszerkezeti 

változások (szemcsedurvulás, irreverzibilis változások, maradó feszültségek az anyagban). Az 

első megközelítést a reaktív nano-multirétegek adták, melyek két egymással reakcióképes, 

néhány nanométer (<100 nm) vastagságú fémréteg (leggyakrabban: Ti-Al, Ni-Al, Pd-Al) 

periodikus ismétlődéséből állnak [44–46]. Az így létrehozott bevonatokban termikus aktiválás 

(hő) hatására intermetallikus vegyületek képződését eredményező exoterm reakciók indulnak 

meg, melyet intenzív hőenergia-felszabadulás kísér, melynek köszönhetőn alacsonyabb 

hőmérsékleten hozható létre kötés a hőre érzékeny alaktrészek között [47, 48]. 

A nanostrukturált forraszanyag kialakításának egy újszerű megközelítése az elmúlt néhány 

évre tehető, ami a különböző nano-effektusok (megnövekedett atomi mobilitás a 

krisztallit/fázishatárok mentén, olvadáspont-csökkenés) kihasználására építve alacsonyabb 

hőmérsékleten megvalósítható kötéskialakítást eredményezhet [36]. Ez a típusú multiréteg 

néhány nanométer vastagságú fém- (vagy ötvözet) rétegek, illetve a fémréteg számára 

kémiailag inert elválasztó rétegek (így különböző oxidok, nitridek, magasabb olvadáspontú 

fémek) periodikus ismétlődéséből áll. Az elválasztó rétegek szerepe a fémrétegek nano-

vastagságának megőrzése az olvadás pillanatáig. A nano-vastagságra korlátozás pedig magában 

rejti a fémréteg alacsonyabb hőmérsékleten bekövetkező olvadását, szemben a hagyományos 

mikroszerkezetű fém standard olvadáspontjával. A forraszanyag különböző hőtágulási 

együtthatóval rendelkező fém/kerámia rétegekből történő kialakítása továbbá elősegítheti az 
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eltérő anyagminőségű, fém illetve kerámia felületek közötti kötéskialakítás alapvető 

nehézségeinek kiküszöbölését. Ezen rétegek alkalmazhatóak az összekötendő alkatrészek 

felületén kialakított bevonatként, vagy akár különálló fóliaként is [36, 49]. 

A szakirodalomban szereplő tanulmányok elsősorban az ipari jelentőségű fémrétegeket 

(forraszanyagként előszeretettel alkalmazott fémek) tartalmazó rendszerek előállításával, 

illetve vizsgálatával foglalkoznak, így az Ag [50, 51], Cu [52–54], Ag-Cu [1, 55], illetve Al-

Si-alapú [56] nano-multirétegekkel.  

Tudáshiány: A Cu-alapú nano-multirétegek közül az általam fellelhető irodalomban a Cu/W, 

illetve Cu/AlN rendszerek fejlesztésével, illetve vizsgálatával foglalkoznak. A tématerületen 

fellelhető tanulmányok ugyanakkor nem vizsgálják részletesen a nagyobb rétegszámú (>100) 

Cu/kerámia multirétegek hevítése során lejátszódó folyamatokat. 

2.4 Nano-multirétegek termikus viselkedése 

Ebben a fejezetben a szakirodalomban fellelhető nano-multirétegeknek a kutatásom 

szempontjából releváns termikus stabilitásához kapcsolódó vizsgálati eredményeit ismertetem. 

2.4.1 Cu-alapú nano-multirétegek viselkedése 

Lin és társai [53] AlN/Cu/AlN nanorétegekből álló szendvicsszerkezetet hoztak létre Si3N4 

membránok (TEM ablakok) felületén, mely szerkezetekben a középső Cu réteg vastagságát 

változtatták 4 - 32 nm között. Ezen szendvicsszerkezeteket hevítették 5 perces hőntartással 350, 

illetve 400C°-on levegő környezetben. A 400°C-os hőkezelés után a szendvicsszerkezet felső 

AlN rétegének felületén különböző szerkezetű Cu képződményeket figyeltek meg elszórtan 

elhelyezkedve, melyek mennyisége a Cu réteg vastagságának növelésével nőtt. 350°C-on 

viszont alig tapasztaltak Cu kiáramlásra utaló nyomokat a felületen, különösen a nagyobb Cu 

vastagság esetében (≥16 nm). Megfigyeléseik alapján megállapították, hogy a 350°C még túl 

alacsony hőmérséklet ahhoz, hogy aktiválja a Cu gyors kiáramlásának folyamatát, a metastabil 

kristályos szerkezetű anyagokban ugyanis meghatározott mértékű termikus aktivációra van 

szükség a határfelület-menti atomi transzportot akadályozó energiagát legyőzéséhez. Ezzel 

szemben a legkisebb vastagság esetén a réteg porózusabb szerkezete újabb diffúziós 

útvonalakat biztosított a Cu számára, ezzel magyarázták a felületen megjelenő Cu részecskéket. 

Véleményük szerint a Cu kerámiafelületre történő áramlását egyrészt a Cu nanoréteg metastabil 

szerkezete, másrészt a hevítés során a rétegekben lokálisan keletkező termikus feszültségek 

relaxációjára való törekvés eredményezte.  
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Ezt követően AFM tű segítségével a szendvicsszerkezetek felületén karcnyomokat, 

lenyomatokat hoztak létre, mellyel lokális képlékeny alakváltozást eredményeztek a Cu, illetve 

az AlN réteg szerkezetében. Megfigyelték, hogy ebben az esetben a lenyomatok mentén már 

350°C-on is jelentős mennyiségben jelent meg a Cu, a lenyomatok közelében lévő érintetlen 

felületen azonban egyáltalán nem láttak Cu részecskéket. Megállapították, hogy a helyi 

képlékeny alakváltozással kristálytani hibákat, feszültséggradienseket eredményeztek a Cu 

krisztallitokban, illetve a Cu/AlN határfelület mentén. Ennek köszönhetően sikerült lokálisan 

lecsökkenteniük a réz nanokrisztallitok határfelület-menti diffúziójának megindulásához 

szükséges aktivációs energiát, ami lehetővé tette a Cu gyors kiáramlását a felületre. Ugyanezen 

kísérleteket vákuumban (10-6 bar) is elvégezve azonban azt tapasztalták, hogy a felületen 

megjelent Cu mennyisége jelentősen kevesebb, még magasabb, 500°C-os hőntartást követően 

is. Megállapították, hogy a képlékeny alakváltozás mellett a felső kerámiaréteg lenyomata 

mentén kialakuló oxigén kémiaipotenciál-gradiens is hozzájárul a Cu gyors, irányított 

kiáramlásához. 

Egy másik tanulmányukban [43] α-Al2O3 egykristály felületén kialakított Cu/AlN nano-

multiréteg (10-10 ismétlődő réteg) femtoszekundumos lézerbesugárzásával, majd ezt követő 

alacsony hőmérsékletű (360-500°C) 5 perces hőkezelés alkalmazásával vizsgálták a rétegben 

fellépő szilárdfázisú fémtranszport jelenségét. A lézer hasonlóan a mechanikai behatás által 

okozott jelenségekhez, szerkezeti változások, jelen esetben nyomófeszültségek lokális 

felgyülemlését eredményezte a lenyomata mentén. 360°C, illetve afeletti hőmérsékleten a 

besugárzott területen megfigyelték a multirétegben levő Cu felületre történő migrációját (2.4 

ábra). 
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2.4 ábra 10×(Cu5nm/AlN5nm) nano-multiréteg felülete és keresztmetszete lézeres besugárzást, 

illetve 400°C-on végzett 5 perces hőntartást követően, (a) 55 J/cm2, (b) 33 J/cm2 lézer 

teljesítmény mellett, a piros vonal a felületre kijutott Cu melletti sötétebb kontrasztú, a 

rétegszerkezeten belül rézben elszegényedett területet jelöli  

Megállapították, hogy a lézer energiájának, illetve a pásztázás sebességének változtatásával 

befolyásolhatják a létrejövő mikroszerkezeti változások, illetve kialakuló feszültségek 

mélységét, ezáltal szabályozhatják, hogy milyen mélységű rétegekből induljon meg a Cu 

felületre történő áramlása. Sikerült elérniük, hogy az anyagtranszport csak a legfelső 

rézrétegből induljon meg a felületre, miközben az alatta lévő Cu rétegek érintetlenek maradtak. 

Megfigyelték továbbá, hogy a réz kiáramlását a kerámiarétegek szinterelődése, összezárása 

jellemzi, melynek okát a kapilláris erővel magyarázták. Ez a kapilláris erő meglátásuk szerint 

tovább segíti a Cu síkbeli, Cu/AlN határfelület menti diffúzióját. 

Raghavan és társai [57] Cu/TiN nano-multirétegekből készített mikrooszlopok (micropillar) in-

situ SEM mikrokompressziós vizsgálata során figyelték meg, hogy a réz a 200 °C-on elvégzett 

nyomóvizsgálatot követően a mikrooszlopok oldalfalán facettált megjelenésű nano-, illetve 

mikristályokat képez. Ezen kristályok mérete jellemzően nagyobb volt, mint a multirétegben 

lévő Cu rétegek vastagsága, melynek alapján arra a megállapításra jutottak, hogy az egyes Cu 
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rétegek a nyomás okozta feszültség, és/vagy a hőmérséklet által megnövekedett diffúzió 

vezérlésével áramoltak az oszlopok széléhez, majd nano/mikrokristályokká egyesültek. 

A Cu alapú nano-multirétegek termikus stabilitásának vizsgálatáról Cu/W nano-mulirétegek 

esetében található még leírás az irodalomban. A W bár szintén fém, a réznél sokkal magasabb 

olvadásponttal rendelkezik, és kémiailag ugyanúgy inert a Cu számára, mint az AlN. 

Moszner és társai Cu/W nano-multiréteg termikus viselkedését vizsgálták [58] 400-800°C 

közötti tartományban, vákuumban (<10-5 mbar) 100 perces izoterm hőntartás alkalmazásával. 

400°C-on vonalszerű képződmények megjelenését figyelték meg a felületen, melyek facettált 

megjelenésű Cu kristályokból épültek fel, mely kristályok mennyisége a hőmérséklet 

növelésével nőtt. A réz migrációjának hajtóereje meglátásuk szerint a rétegben kialakult 

termikus feszültségek csökkentése. A rézkristályok szabályos egyenesek menti rendeződésének 

okát kutatva nem találtak a felületen repedéseket, ami ezt a fajta megjelenést magyarázta volna. 

A multiréteges szerkezet megszűnésének kezdetét 700°C-tól kezdődően figyelték meg, 

melynek következtében a nano-multiréteges szerkezet szferoidizált nanokompozit jellegűvé 

vált, réz mátrixban elszórtan elhelyezkedő W részecskék alakultak ki. A szerkezet 

megváltozását jelezte a multiréteg XRD spekrumán látható, a multiréteg periodicitását jelző 

szuperrács reflexiók egyre karakterisztikusabb Cu és W reflexiókká alakulása is.  

Egy későbbi tanulmányukban [59] megállapították, hogy a réz felületre történő migrációját, 

illetve a multiréteg degradációját részben az egyes rétegek bevonatképzése során kialakult 

maradófeszültségek relaxációja vezérli. A Cu rétegekben mért, kezdeti -1,5 GPa 

nyomófeszültség 500°C környékén relaxálódott, mely egybeesett a réz megjelenésével a réteg 

felületén. A W rétegek maradófeszültségének (-3,5 GPa) jelentősebb relaxációja azonban csak 

később, 750-900°C közötti tartományban ment végbe, amikor a rétegszerkezet is megszűnt. 

Összegzésül azt a következtetést vonták le, hogy a Cu atomok felületre történő diffundálásának 

jelensége egy termikusan aktivált folyamat, melyet elősegít a bevonat rétegeiben tárolt 

nyomófeszültségek jelenléte. 

Láható, hogy a szerkezetátalakulás mechanizmusa a fém/fém multirétegek és a fém/kerámia 

rendszerek esetében eltér. Az utóbbi esetet a Cu kiterjedt, nagy sebességű multirétegen belüli 

migrációja jellemzi, míg a fém/fém rendszerben a kisebb határfelületi energiával rendelkező 

fém a másik fémréteg feldarabolódását eredményezi más irodalmi tanulmány eredményével 

összhangban [60]. 
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2.4.2 Egyéb, nem Cu-alapú nano-multirétegek viselkedése 

Az irodalomban fellelhetőek a rezen kívül más féme(ke)t tartalmazó nano-mulirétegek 

termikus stabilitását vizsgáló tanulmányok is. Chiodi és társai [50] α-Al2O3 szubsztráton 

kialakított Ag5nm/AlN10nm nano-multiréteg mikroszerkezeti átalakulását vizsgálták 420°C-ig 

történő hevítés során vákuum környezetben, illetve levegőn. 420°C-on, levegőn történő 

hőkezelést követően jelentős mennyiségű homogénen elhelyezkedő 1 µm átmérő alatti 

gömbszerű Ag részecskéket figyeltek meg a bevonat felszínén. A jelenség mögötti okok 

keresése során, 200-280°C közötti tartományban nagyobb mértékű nyomófeszültség 

felgyülemlését figyelték meg az Ag rétegekben, melynek fellépését az Ag és az Al2O3 

szubsztrát eltérő hőtágulási együtthatójának tulajdonították. Ez a nyomófeszültség 

továbbhevítés hatására 280°C - 400°C közötti tartományban viszont teljes mértékben 

relaxálódott, az Ag-nek a multiréteg felületére történő áramlásával párhuzamosan.  

Összehasonlításképpen, oxigén szegény környezetben, vákuumban történő hőkezelést is 

alkalmaztak. Ebben az esetben jelentősen kisebb mennyiségű Ag részecskét figyeltek meg a 

bevonat felületén. XPS mélységi profilanalízissel megfigyelték, hogy az oxigén meglehetősen 

mélyen bejutott a multiréteg szerkezetébe, a hőmérséklet növelésével egyre nagyobb 

oxigénkoncentrációt mértek. További vizsgálataik alapján arra a következtetésre jutottak, hogy 

az oxigén a hőkezelés során az Ag/AlN multiréteg lokális hibahelyein keresztül behatol a 

multiréteg szerkezetébe, majd reakcióba lép az AlN-el és reakcióba lép az Ag felületével is. Az 

Ag és O közötti kémiai reakció csökkenti az Ag rétegen belüli vakancia képződéshez szükséges 

aktivációs energiát, ezáltal növelve az Ag atomok mobilitását, és elősegítve a kijutását a 

multiréteg határfelületére. Összegezve azt a megállapítást tették, hogy az Ag atomok felületre 

történő migrációját alapvetően a multiréteges rendszer belső határfelületeiből adódó 

nagymértékű határfelületi energiának a csökkentése vezérli, ami mellett egy adott 

hőmérséklettartományban (280-400°C között) a felépült feszültségek relaxációja, illetve az 

oxigénben gazdag környezet is közrejátszik. 

Siozios és társai [61] Ag/AlN, illetve Ag/Y2O3 nano-multiréteg levegőn, illetve Ar védőgázban 

végzett lézeres hőkezelése során figyeltek meg az Ag multirétegen belüli diffúziójára utaló 

folyamatot. A besugárzás hatására az Ag nanorétegekből homogénen eloszló nanorészecskék 

jöttek létre a multiréteg szerkezetében, melyek mérete és eloszlása elsősorban a kialakított 

multiréteg szerkezetétől (kerámiaréteg típusa, fázisszerkezete, vastagsága) függtek. A 

multiréteg lassabb, kemencében végzett 600°C-ig történő hevítése során pedig Ag 

nanoszemcséket (40-310 nm) figyeltek meg a multiréteg felületén [62]. 
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Ötvözetrétegekből felépűlő nano-multirétegek termikus stabilitásának vizsgálatára is található 

példa az irodalomban. J. Janczak-Rusch és társai [55] Ag60-Cu40/AlN nano-multiréteget hoztak 

létre α-Al2O3 egykristály felületén, melyben az ötvözetrétegek eutektikus összetételűnek 

feleltek meg. Tanulmányuk során elsősorban a multiréteg hőkezelés hatására végbemenő 

fázisszerkezeti változására voltak kíváncsiak. A hőkezelést 420°C-ig történő hevítéssel 

végezték Ar védőgázban. A nano-ötvözetrétegek kiinduló szerkezete XRD vizsgálat alapján 

rézben túltelített Ag nanokrisztallitokból (≈6 nm méretű), illetve rézben gazdag 

nanokrisztallitokból (≈4 nm) állt. 420°C-on az Ag krisztallitok már 7 nm, Cu krisztallitok pedig 

26 nm átlagos krisztallitmérettel rendelkeztek, a Cu tehát nagobb mértékű durvuláson ment 

keresztül. 

A bevonat hevítése 265°C-tól kezdődően a túltelített Ag krisztallitokban lévő Cu szegregációját 

eredményezte, emellett pedig  megfigyelték a Cu-nek a felületközeli nanorétegekből a bevonat 

felületére történő migrációját, miközben az Ag továbbra is a rétegekben maradt. A migráció 

egyik hajtóereje véleményük szerint az egyes rétegekben kialakult nyomófeszültség, ami a Cu 

és az Ag, illetve az Al2O3 szubsztrát és az AlN rétegek hőtágulási együtthatóinak 

különbségeként alakult ki, egy nyomófeszültségi állapotot eredményezve a fémrétegek 

számára. A Cu atomok felületi migrációja lehetővé tette az Ag illetve a visszamaradt Cu 

krisztallitok nanorétegeken belüli, illetve a felületre kijutott réz szabad durvulását. Figyelembe 

véve, hogy a Cu krisztallitok nagyob határfelületi energiával rendelkeznek, mint az Ag, a Cu 

durvulásának a hajtóereje nagyobb, mint az Ag krisztallitoké, ami meglátásuk szerint 

magyarázatot ad arra, miért a Cu migrációja indult meg a multiréteg felületére. A réz áramlása 

mögött két lehetséges mechanizmust vázoltak fel, a réz rétegek felületének részleges 

megolvadását, és/vagy az AlN réteg 265°C feletti lehetséges fázisátalakulását, ami hirtelen a 

kerámiaréteg Cu általi nedvesítését eredményezte. 

Egy későbbi tanulmányukban [1] az AlN rétegek vastagságának hatását vizsgálták az Ag60-

Cu40/AlN nano-multiréteg termikus viselkedésére. 200-500°C között, levegőn végzett 

hőntartásokkal megállapították, hogy a kerámiaréteg vastagsága alapvetően meghatározza a 

nano-vastag fémötvözet felületre irányuló migrációját, melynek mechanizmusa meglátásuk 

szerint már egyértelműen szilárd fázisú diffúzió. A nagyobb kerámiaréteg-vastagság esetén a 

felső AlN rétegek felrepedezése szabályos egyenesekből álló mintázatot eredményezett a 

felületnek, a réz pedig ezen repedések felé irányulva, majd a repedéseken keresztül jelent meg 

a multiréteg felületén, Cu(O) képződményekből álló vonalhálózatot létrehozva. Ezzel szemben 

a vékonyabb 4 nm vastag AlN rétegek egyfajta nanopórusos membránként működtek, mely 
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pórusokon keresztül a Cu és Ag közvetlenül a multiréteg felületére áramolhatott, homogénen 

eloszló CuO és Ag kristályokat eredményezve a felületen. Mindkét esetben megfigyelték, hogy 

az 5, illetve 20 perces hőntartás nem eredményezett jelentősebb változást a multiréteg felületén 

megjelent kristályok mennyiségében, meglátásuk szerint tehát a fém felületre történő 

migrációja meglehetősen gyorsan ment végbe. 

Tudáshiány: Az ismertetett tanulmányok többségében egyetértenek abban, hogy az 

alacsonyabb hőmérsékleten (≤500°C) végzett hőntartások eredményeként a multiréteg 

fémrétegeiből kiinduló fématomok migrációja szilárd fázisú diffúzió mechanizmusával megy 

végbe. A magasabb hőmérsékleteken végbemenő folyamatokat viszont jellemzően nem 

vizsgálták. 

2.5 Olvadáspont-csökkenés lehetősége nano-multiréteges szerkezetekben 

Az eddig ismertetett tanulmányok a multiréteges szerkezeten belüli olvadáspont-csökkenés 

lehetőségét alapvetően nem vizsgálták, így ezen fejezet célja a tématerület szakirodalmának 

körüljárása. 

2.5.1 Az olvadáspont-csökkenés jelensége  

A nanoméretű anyagok esetén az olvadáspont csökkenésének (angolul: melting point 

depression: MPD) jelenségét már régóta megfigyelték a kutatók [63, 64]. A klasszikus 

termodinamika értelmében az olvadás jelensége egy elsőrendű, heterogén fázisátalakulási 

folyamat, mely azon kritikus hőmérsékleten megy végbe, amelyen a szilárd és az olvadékfázis 

Gibbs szabadenergiái megegyeznek [65]. Az olvadás folyamatával kapcsolatban több elméleti 

megközelítés, modellezés született az évek során. Lindemann [66] szerint az olvadás folyamata 

akkor kezdődik, ha az atomok termikus rezgésének amplitúdója elér egy kritikus értéket, 

melynek során a szomzédos atomok már egymásnak ütköznek és a rács instabilitását okozzák. 

Az olvadás során jelentős szerepe van a határfelületeknek, ahol az olvadékképződés nukleációja 

már szabadon végbemehet, szemben a fázisok térfogaton belüli elrendeződésével [67]. Ezt 

támasztják alá azon megfigyelések, melyek különböző, az olvadékuk által tökéletesen 

nedvesíthető fém és félvezető egykristály esetén megállapították, hogy a határfelület egy 

bizonyos vastagságú rétegének olvadáspontja körülbelül a tömbi anyag olvadáspontjának a fele 

[68]. Az olvadás folyamata előtt tehát a szilárd fázis felületén egy folyadék/olvadékréteg alakul 

ki már a tömbi anyag olvadáspontja alatti hőmérsékleten, ami a hőmérséklettől függő 

vastagságával egyensúlyt tart a szilárd kristályos fázissal [69]. Ez a folyamat még nagyobb 

jelentőséggel bír vékonyrétegek esetében, amikor a kialakult olvadékréteg vastagsága 
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összemérhetővé válik a vékonyréteg vastagságával. A vékonyréteg vastagságának csökkentése 

tehát az olvadáspont jelentős csökkenését eredményezi a tömbi anyag olvadáspontjához 

viszonyítva.  

Az olvadás folyamatának elemi mechanizmusa több modell szerint is a szilárd fázisban 

fellépő vakanciaképződéssel hozható kapcsolatba. Gorecki [70] több különböző 

kristályszerkezetű fém (fkk, tkk, hex) esetében megállapította, hogy az egyensúlyi 

vakanciakoncentráció az olvadás kezdetén elér egy kritikus 0,37%-ot, majd a folyadékfázis 

megjelenésével hirtelen 10% körüli értékre nő. 

Kaptay és társai alapján a színfémek standard körülményekhez viszonyított olvadáspontjának 

változását több különböző tényező is befolyásolhatja. Egy V térfogatú szilárd fém Gibbs 

energiája az alábbi módon írható fel [71]: 

𝐺𝑠 = 𝑉(𝐺𝑠
0 + 𝛥𝑝𝑠 + 𝐸𝑠) +  ∑ 𝐴𝑠/𝑖𝑖 𝜎𝑠/𝑖   (2.4) 

ahol 𝐺𝑠
0 (J/m3) a szilárd fém egységnyi térfogatára vonatkoztatott standard Gibbs energiája, 

𝛥𝑝𝑠 = 𝑝𝑠 − 𝑝0 (Pa) a szilárd fém körül a standard 𝑝0=0,1 MPa feletti többlet gáznyomás, 

𝐸𝑠 (J/m3) a szilárd fémen belüli deformációs energiasűrűség, 𝐴𝑠/𝑖 (m
2) illetve 𝜎𝑠/𝑖 (J/m2) pedig 

(a rendszer bármely, a szilárd fémmel érintkező i határfelülete esetén) a határfelület nagysága 

illetve a határfelület energiája. Ugyanezen elven írható fel a folyadékfázisra vonatkozó Gl 

energia értéke is. Az olvadáspont-csökkenés mértéke (MPD) legegyszerűbben a következő 

egyenlettel definiálható: 

𝑀𝑃𝐷 ≡ 𝑇𝑚
0 − 𝑇𝑚     (2.5) 

ahol  𝑇𝑚
0  (K) a fém standard olvadáspontja, 𝑇𝑚 pedig ugyanazon anyagnak valamely tényező 

által befolyásolt olvadáspontja. Felhasználva az olvadást kísérő Gibbs-energia változás 

definícióját (ΔmG) [71] az olvadáspont-csökkenés mértéke a következő egyenlettel fejezhető 

ki: 

𝑀𝑃𝐷 =  
𝛥𝑝𝑠−𝛥𝑝𝑙

𝑉𝛥𝑚𝑆0 +
𝐸𝑠−𝐸𝑙

𝑉𝛥𝑚𝑆0 +
∑ (𝐴𝑠/𝑖

𝑠𝑝𝑒𝑐
𝜎𝑠/𝑖−𝐴𝑙/𝑖

𝑠𝑝𝑒𝑐
𝜎𝑙/𝑖)𝑖

𝑉𝛥𝑚𝑆0    (2.6) 

ahol 𝐴𝑠𝑝𝑒𝑐 (1/m) a fajlagos felület, V pedig a szilárd és folyadékfázis ugyanazon 

mennyiségének átlagos térfogata. A 2.6 egyenlet alapján az olvadáspont-csökkenés értéke 4 fő 

tényezőtől függ: a gáznyomás változásától, a deformációs energiasűrűség változásától valamint 

a határfelületi energiák, illetve a fajlagos felület (méret) változásától. 
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A méret csökkentésének, tehát a fajlagos felület változtatásának hatását szemlélteti a 2.5 ábra, 

ami egy lebegő állapotban lévő, gömb alakú szilárd Cu szemcse (2.5 a ábra) olvadáspontjának 

a csökkenését ábrázolja a méretcsökkenés függvényében. A 2.5 b ábrán pedig egy szintén 

lebegő állapotú, szilárd Cu vékonyréteg olvadáspontjának csökkenése figyelhető meg két 

különböző olvadási útvonalat feltételezve (A eset: a szilárd és folyadék állapotú fázis is 

vékonyréteg; B eset: a szilárd fázis vékonyréteg, az olvadékfázis pedig gömb alakú cseppet 

alkot). Látható, hogy a gömb alakú szilárd szemcse méretének csökkenése valamelyest nagyobb 

olvadáspont-csökkenést eredményez, mint az „A” útvonalon megolvadt vékonyréteg 

vastagságának csökkenése. Jelentősen nagyobb mértékű olvadáspont-csökkenést eredményez 

azonban az olvadást követően gömb alakot felvett vékonyréteg (B eset) vastagságának a 

csökkenése [71].  

 

2.5 ábra: (a) Lebegő állapotban lévő, gömb alakú, szilárd Cu szemcse olvadáspont-

csökkenésének a mértéke (MPD) a szemcse sugarának függvényében; (b) lebegő állapotú, 

szilárd réz vékonyréteg olvadáspontjának a csökkenése a réteg vastagságának függvényében, 

két eltérő olvadási útvonalat feltételezve: (A) szilárd és olvadék halmazállapotú fázis is 

vékonyréteget alkot, (B) a szilárd halmazállapotú vékonyréteg olvadást követően gömb alakot 

vesz fel [71] 

2.5.2 Olvadáspont-csökkenés a gyakorlatban 

Az évek során számos tanulmány született a nanoméretű anyagok olvadáspont-

csökkenését vizsgálva, melyek közül néhányat a 2.1 táblázatban foglalok össze. Ahogy a 

táblázatból is látható, az esetek jelentős részében különálló, illetve valamilyen mátrixba 
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ágyazott nanorészecskék olvadáspontjának változását vizsgálták. Erre a célra kezdetben az 

elektrondiffrakció módszerét alkalmazták, és a hőmérséklet növelése mellett a diffrakciós 

gyűrűk, reflexiók amorf felhővé alakulásával határozták meg az olvadás kezdetét. Voltak, akik 

a nanoszemcsék alakjának változását tanulmányozták a mikroszkópban, és határozták meg az 

olvadáspontot. Később jelentek meg az in-situ XRD vizsgálatra épülő módszerek, mely esetben 

a reflexiók intenzitásának változását tanulmányozták, illetve a pásztázó kalorimetriás mérések, 

melyek segítségével az olvadás folyamata alatt kvantitatív információkhoz is juthattak 

(olvadáshő). 

2.1 táblázat Az olvadáspont méretfüggését vizsgáló kísérletek eredményeinek összegzése 

nanoméretű fémrészecskék esetén  

Vizsgált fém 

Dimenzió 

(átmérő, 

rétegvastagság) 

Vizsgálati módszer Megállapítás Hivatkozás 

Pb, Sn, Bi 

vékonyréteg 

különálló 

szigetei 

5 ill. 50 nm Elektrondiffrakció 
MPD: 7-41°C, a méret 

csökkenésével nő 
[63] 

In, Pb 

nanoszemcsék 
3-50 nm Elektrondiffrakció 

MPD: 2°-190°C, a 

méret csökkenésével 

nem-lineárisan nő 

[72] 

Sn 

nanoszemcsék 
4-20 nm Elektrondiffrakció 

MPD: 4-92°C, a méret 

csökkenésével nem-

lineárisan nő 

[73] 

Pb 

nanoszemcsék 
18-300 nm 

Fűthető 

elektronmikroszkóp, 

részecskealak 

változásából 

MPD: 2-38°C, a méret 

csökkenésével nem-

lineárisan nő  

[74] 

Sn 

nanoszemcsék 
5-50 nm 

Pásztázó 

nanokaloriméter 
MPD: 2-70 °C [75] 

Pb 

nanoszemcse 
20-60 nm In-situ XRD 

megkülönböztethető 

volt a felületi olvadás 

a nanoszemcsék 

méretéből adódó 

olvadásától 

[76] 

Sn 

nanoszemcsék 

amorf SiO2 

mátrixban 

10-200 nm DSC 

MPD: 22-64°C, 

újrahevítés során a már 

agglomerálódott Sn 

szemcsék o.p-ját 

mérték 

[77] 

Sn3,5Ag 

nanoszemcsék 
50-250 nm DSC 

MPD: 50 nm esetén 

7°C, 100 nm felett 

nem lép fel 

[78] 
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Speciális esetekben megfigyelték a nanoméretű fémrészecskék olvadáspontjának a 

növekedését is [79, 80]. Ezek többnyire bevonatolt nanoszemcsék, illetve valamilyen 

mátrixanyagba helyezett nanoszemcsék voltak [81, 82], melyek koherens, vagy szemikoherens 

módon kapcsolódtak a vele érintkező fázishoz. Ez a jelenség a 2D-s nanorétegek esetében, az 

irodalom alapján nagyon ritka esetekben fordult csak elő. Abban az esetben is, ha a fém 

vékonyréteg két másik réteg közé zárva egy szendvicsszerkezetet alkot, az olvadék heterogén 

nukleációjának meggátlása a vékonyrétegekben lévő különböző hibahelyek (fázishatárok, 

pórusok) jelenléte miatt jelentősen nehezebb [79, 83, 84]. 

A fém nanorétegek olvadáspont-változásával kapcsolatban jelentősen kevesebb tanulmány 

lelhető fel az irodalomban. Lehmert és társai [52] Cu/AlN nano-multiréteget alakítottak ki Ti-

6Al-4V hordozók felületén. A réteg 10-10 nm vastag Cu és AlN rétegekből állt, melyet 750°C-

on 30 percig hőkezeltek Ar védőgázban. A hőkezelt bevonatok felületén, sűrűn elhelyezkedő 

megszilárdult Cu cseppeket (d<3 µm), illetve repedéseket is megfigyeltek, ami véleményük 

szerint a réz megolvadását támasztotta alá, melynek felszínre jutását az AlN réteg repedései 

könnyítették meg. A DSC vizsgálat eredményeként két endoterm csúcsot figyeltek meg 450 °C 

és 750 °C közötti hőmérséklet tartományban, ami véleményük szerint az egymástól elszigetelt 

Cu rétegek olvadására utalt. A megfigyelt jelenség két lehetséges magyarázattal támasztották 

alá. Egyrészt úgy gondolták az első csúcs a bevonat nagyobb mértékben hibás felület közeli 

rétegeinek a megolvadását jelzi, a második csúcs pedig a kevésbé hibás szerkezetű alsó 

tartományhoz tartozó Cu rétegek határfelületén meginduló olvadásra utal. A másik 

elképzelésük szerint, az első csúcs a Cu határfelületén beinduló olvadásnak tulajdonítható, ami 

viszont összekapcsolódik a felgyülemlett termikus feszültségek hirtelen felszabadulásával, 

lassítva az olvadás folyamatát.  A második csúcs pedig az olvadás újraaktiválásához szükséges 

továbbfűtés eredményeként jelent meg véleményük szerint. 

Ezen eredmények mélyebb megértése érdekében Kaptay és társai [85] egy termodinamikai 

modellt dolgoztak ki, melynek alkalmazásával a nano-multiréteges szerkezetű Cu 

olvadáspontjának közelítő értéke meghatározhatóvá válik. Kiindulási pontként a multiréteges 

szerkezetben lévő szilárd Cu Gibbs energiáját határozták meg, ami az olvadáspont-csökkenés 

3 lehetséges tényezője közül [71] csak a határfelület szerepét veszi figyelembe: 

𝐺𝑠 = 𝑛 ∗ 𝐺𝑚,𝑠
0 + 2 ∗ 𝑁 ∗ 𝐴 ∗ 𝜎𝐶𝑢/𝐴𝑙𝑁,    (2.4) 

ahol 𝐺𝑠 [J] a  Cu teljes Gibbs energiája, n a nanoréteges szerkezetben lévő réz 

anyagmennyisége,  𝐺𝑚,𝑠
0  [J/mol] a Cu standard moláris Gibbs energiája, N [-] a multiréteges 
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szerkezetben lévő fémrétegek darabszáma, A [m2] a multiréteg felületének nagysága, 𝜎𝑠/𝑏 

[J/m2] pedig a Cu és AlN rétegek közötti határfelületi energia. A modell 3 különböző olvadási 

útvonalat feltételezve a következő olvadáspont-csökkenés lehetőségeit határozta meg:  

1. Abban az esetben, ha az AlN rétegekkel körülhatárolt Cu az olvadását követően is 

nanoszerkezetben marad (nem jut ki a bevonat felszínére), úgy MPD=651/d (K) érték 

adódik, ahol d (nm) egyetlen Cu réteg vastagsága.   

2. Abban az esetben ha a Cu olvadék kijut a multiréteg felületére, ugyanakkor az ezáltal 

porózussá vált multiréteges szerkezet megmarad MPD=2580/d értéket határoztak meg. 

3. Akkor, amikor a Cu olvadék felületre történő kijutása mellett a multiréteges szerkezet is 

összeroskad, MPD=6060/d érték adódott. 

A felületen megjelent Cu olvadékcseppek [52] az első lehetőséget kizárták, az egyenlet 

paramétereit tovább pontosítva pedig: 238-609 °C közötti olvadáspont-csökkenést feltételeztek. 

Ez a tartomány lefedte a kísérletben megfigyelt 450-750°C közötti olvadás jelenségét. Az 

olvadáspont-csökkenés mellett azonban a Cu szilárdfázisú diffúziójának fellépését is racionális 

lehetőségnek tartották. 

Tudáshiány: Az általam fellelhető irodalomban az esetek többségében fém nanoszemcsék 

olvadáspontjának a változását vizsgálták, és meglehetősen kevés tanulmány foglalkozik a 

fém/kerámia nano-multiréteges szerkezetekben elérhető olvadáspont-csökkenés lehetőségével, 

ami így szintén tudáshiánynak számít. 
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3. Célkitűzések 

Az előző fejezetben ismertetett irodalmi áttekintés alapján az alábbi pontokban foglalom 

össze az általam fellelhető szakirodalomban felfedezett, a kutatási témámat érintő tudáshiányt, 

mely tudáshiány új tudással való kitöltése a disszertációm célkitűzéseit jelenti: 

1. A Cu/kerámia rendszereket illetően az irodalom foglalkozik a Cu/AlN, illetve Cu/Al2O3  

rendszerek nedvesítési viselkedésének jellemzésével, ugyanakkor az alumínium-oxinitrid 

(AlON) kerámia esetében nem található ezzel kapcsolatos információ az irodalomban. Az 

irodalomban vizsgált kerámiák ezenfelül mindegyik esetben tömbi anyagok, így érdemes 

lehet megvizsgálni azt az esetet, melynek során a kerámia szubmikron vastagságú 

rétegként kerül kialakításra. 

2. A szakirodalom több példát is említ felületi oxidréteget tartalmazó szilárd fémek felületén 

megolvasztott másik fém/fémötvözet nedvesítésvizsgálatával kapcsolatban, mely 

esetekben a fémolvadék és az oxidréteg fázisinverzión megy keresztül. Az eredmények 

alapján a fázisinverzió mögött álló mechanizmusok, a rendszer sajátosságai miatt azonban 

eltérőek, illetve a fellelt tanulmányok sok esetben nem vizsgálják, pontosan milyen 

mechanizmussal juthat a fémolvadék az oxidréteg alá, így célszerű a saját rendszerem 

nedvesítési viselkedése mögötti mechanizmusok feltárása. 

3. A fém/kerámia nano-multirétegek fejlesztésével foglalkozó irodalom kitér a Cu-alapú 

multirétegek szerkezetének, termikus stabilitásának, illetve a multirétegen belül 

végbemenő változások vizsgálatára. Ezen rendszerek között viszont nem vizsgálták az 

AlON elválasztó réteg lehetőségét, illetve nem teljesen körüljárt a nagyobb rétegszámú 

(>100) Cu/kerámia multirétegek termikus viselkedése. 

4. A fém/kerámia nano-multirétegeket vizsgáló tanulmányok jellemzően alacsonyabb 

(≤500°C) hőmérsékleteken vizsgálják a multiréteg stabilitásának változását, célszerű tehát 

a magasabb hőmérséklettartományban végbemenő folyamatokat is felderíteni. 

5. A szakirodalomban fellelhető nanoszerkezetek olvadáspontjának változását vizsgáló 

tanulmányok jellemzően a különálló, vagy valamilyen mátrixanyagba ágyazott 

nanoszemcsék esetével foglalkoznak. Az általam kialakított Cu/AlON nano-multiréteges 

rendszerben elérhető olvadáspont-csökkenés lehetőségének vizsgálata így újszerű 

eredményeket jelenthet a tudomány számára. 
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4. Kísérleti és vizsgálati eredmények bemutatása 

Ebben a fejezetben a kísérletekhez használt anyagokat, az elvégzett kísérleteim menetét, 

körülményeit, illetve az alkalmazott vizsgálati módszereket ismertetem. 

4.1 Az AlON kerámiabevonat, illetve a Cu/AlON nano-multiréteg kialakítása 

A nedvesítési kísérletek esetében a kerámiaréteg kialakítása, illetve a nano-multiréteg 

leválasztása is 42CrMo4-es jelű (1.7225) acél hordozó (szubsztrát) felületére történt, melynek 

összetétele a 4.1 táblázatban látható összefoglalva. A hordozó 7×5×3,5 mm (h×sz×m) méretű 

lapkákra lett előzetesen feldarabolva, majd ezt követően a lapkák élei síkköszörűvel lettek 

megmunkálva. A nano-multiréteget ezen kívül α-Al2O3 lapkák felületére is leválasztottam, 

melyek 10×10×0,2 mm kiinduló mérettel rendelkeztek. Ezen lapkákat a DSC vizsgálat 

mintatartó tégelyének méreteihez igazítva kisebb darabokra is feltördeltem (kb. 3×4×0,2 mm), 

és így kerültek bevonásra. 

A bevonatkialakítást megelőzően szükség volt még további felületelőkészítő eljárásokra, 

melyek az alábbi műveleteket foglalták magukban: 

 SiC papírral történő mechanikai csiszolás (500-as, illetve 800-as finomsági jelölésű 

csiszolópapíron) 

 Polírozás 0,5 µm részecskeméretű gyémánt paszta alkalmazásával 3, 1 illetve 0,5 µm 

finomságú polírozó posztón 

 Desztillált vizes öblítés 

 Etil-alkoholos (96%) öblítés 

 5 perces ultrahangos tisztítás acetonban, illetve petroléterben 

4.1 táblázat 42CrMo4-es jelű acél szabvány szerinti, valamint XRF és EDS módszerrel 

meghatározott kémiai összetétele 

Kémiai összetétel (tömeg%) 

 C Si Mn Mo P S Cr Fe 

Szabvány 

szerint 

0,38-

0,45 

max 

0,4 

0,6-0,9 0,15-0,3 max. 

0,025 

max 

0,035 

0,9-1,2 fennmaradó 

XRF - - 0,78 0,15 - - 0,98 fennmaradó 

EDS - 0,2 0,7 0,2 - - 0,9 fennmaradó 
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A nedvesítési vizsgálatokhoz alkalmazott AlON kerámiaréteg, illetve a Cu/AlON nano-

multiréteg kialakítása magnetron porlasztás (PVD) módszerével történt a Fémtani, 

Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet laboratóriumában található PVD (Korvus Ltd.) 

berendezésben (4.1 ábra). 

 

4.1 ábra Az AlON kerámiaréteg, illetve a Cu/AlON nano-multiréteg kialakításához 

alkalmazott PVD berendezés 

A katódporlasztás elvén működő berendezés különböző vékonyrétegek kialakítására 

alkalmazható. A porlasztás során a bevonat alapanyagaként szolgáló, katódnak kapcsolt target 

felületéről fizikai (nem termikus) elgőzöléssel juttatjuk el a leválasztandó atomokat, 

részecskéket a szubsztrát felületére. A porlasztáshoz nagy energiájú Ar+ ionokat használunk, 

melyeket elektromos mezőben gyorsítunk fel. Az ütközés során a forrás felületéből atomok, 

atom klaszterek, iontörzsek válnak le, majd kondenzálnak a bevonandó szubsztrát felületén. 

A PVD berendezésünkben 4 konfokálisan elrendezett magnetronos forrás található, melyekhez 

két egyenáramú (DC), illetve egy rádiófrekvenciás (RF) áramforrás csatlakoztatható 

egyidejűleg. A berendezés így alkalmas különböző fém-, illetve ötvözetbevonatok, továbbá 

különböző kerámiarétegek kialakítására is. Ez utóbbi rétegek keramikus targetek közvetlen 

porlasztásával, illetve a vákuumkamrába vezethető gázok segítségével (O2, N2) reaktív 

porlasztás módszerével is előállíthatóak. 

A rétegek kialakítása a berendezés vákuumkamrájában történt, p < 5×10-5 mbar kiinduló 

nyomáson. Az AlON réteg kialakítása nagytisztaságú Al target (99,999%) alkalmazásával, 

reaktív porlasztás alkalmazásával történt. A bevonat kialakításához az Ar munkagáz mellett N2 
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illetve O2 reaktív gázokat is bevezettem a rendszerbe. Az Al target felületi feltöltődésének 

elkerülése érdekében rádiófrekvenciás áramforrást (RF) alkalmaztam. 

A nano-multiréteg AlON kerámiarétegeinek kialakítása ugyanezen paraméterek 

alkalmazásával történt, a réz rétegek pedig nagytisztaságú Cu (99,999%) target alkalmazásával 

lettek kialakítva. A rétegek előállítása során alkalmazott kísérleti paraméterek értékei a 4.2 

táblázatban láthatóak összefoglalva. A réz rétegek kialakításához egyenáramú áramforrást 

alkalmaztam (DC), míg a kerámiarétegek esetében rádiófrekvenciás áramforrást. A 

rétegkialakítás során a mintaartó hőmérséklete 30-40°C között volt, így a bevonandó minták 

hőmérséklete is. 

A multiréteg szerkezeti kialakítását tekintve az alábbi módon épült fel: első lépésként egy 15 

nm vastag AlON kerámia védőréteget hoztam létre a hordozók felületén, melynek célja az acél 

szubsztrát és az első Cu réteg közötti esetleges kölcsönhatások elkerülése volt. Ezt követte a 

200-szor ismétlődő 5-5 nm vastag (elméleti vastagság) Cu illetve AlON kerámiaréteg, melyek 

egymás után periodikusan ismétlődtek, ahogyan a 4.2 ábra is szemlélteti. A legfelső réteg így 

tehát egy 5 nm vastag kerámiaréteg volt.  

4.2 táblázat Az AlON kerámiaréteg, illetve a Cu/AlON nano-multiréteg kialakításához 

használt kísérleti paraméterek 

Kísérleti paraméterek 

Megfelelő bevonatra vonatkozó értékek 

AlON réteg 
Cu/AlON nano-multiréteg 

Cu AlON 

Áramforrás RF DC RF 

Üzemi nyomás (mbar) 7,6×10-3 5×10-3 7,5×10-3 

Ar gázáram (s-cm3/perc) 90 90 90 

N2 és O2 gázáram (s-cm3/perc) 20 - 20 

Áramerősség (mA) - 110 - 

Feszültség (V) - 620 - 

Teljesítmény (W) 150 68 150 
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4.2 ábra Cu/AlON nano-multiréteg szerkezeti felépítésének sematikus ábrája 

A rétegek egymást követő, időben folyamatos kialakíthatóságának érdekében egy több lépésből 

álló programot írtam a PVD berendezés Niobium szoftverében, melynek köszönhetően 

automatizált rétegkialakítás volt biztosítható (4.3 ábra). Az alkalmazott szubsztrátokról 

készített felvételek láthatóak a 4.4 ábrán a multiréteggel történő bevonás előtt (4.4 a ábra), 

illetve a bevonást követően (4.4 b ábra), melyek közül a már említett hordozókat használtam 

fel a saját kísérleteimhez. 

 

4.3 ábra Cu/AlON nano-multiréteg kialakításához a PVD berendezés Niobium szoftverében 

készített program első 10 lépése 
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4.4 ábra Különböző anyagminőségű szubsztrátok Cu/AlON nano-multiréteggel történő 

bevonás előtt (a), illetve után (b) 

4.2 Az elvégzett kísérletek körülményeinek, illetve a vizsgálati módszerek 

bemutatása 

4.2.1 Párolgási és nedvesítési kísérletek 

A rézolvadék párolgási sebességének meghatározása két különböző részecskeméretű -Al2O3 

lapka felületén történt (4.5 ábra). A kisebb részecskeméretű kerámialapka 10,25×10,25×1,4 

mm, a nagyobb részecskeméretű pedig 10×8×1 mm mérettel rendelkezett. A kísérletet 

megelőzően a kerámialapkákat, illetve a lemért 5 ± 0,5 mg tömegű Cu darabkákat 5 percig 

etanolba merítve ultrahangos fürdőben tisztítottam. A párolgási kísérletek az Intézetünk 

Nanotechnológiai laboratóriumában található CCD kamerával felszerelt vízszintes 

vákuumozható csőkemencében (olvadékmikroszkóp) történtek 1090 ± 5°C-ra történő 

hevítéssel, majd 15 percen keresztüli hőntartás alkalmazásával (8 ± 3) ×10-8 bar nyomáson (4.6 

ábra). 
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4.5 ábra A réz párolgási vizsgálata során alkalmazott (a) kisebb részecskeméretű, (b) 

nagyobb részecskeméretű Al2O3 szubsztrátok 

 

4.6 ábra A párolgási, nedvesítési, illetve a hőntartási kísérletekhez használt CCD kamerával 

ellátott vízszintes vákuumozható csőkemence (peremszögmérő berendezés) 

A kísérletet jellemző hőkezelési diagram a 4.7 ábrán látható. Érdemes megjegyezni, hogy a 

nedvesítési kísérlet, illetve a nano-multiréteg hőntartási kísérletei is ezen diagramnak 

megfelelően történtek, a különbség az alkalmazott hőntartás idejében volt. A lemért tömegű Cu 

darabkát a kerámialap felületére helyeztem, majd a csökemencébe helyezve őket elsőként 

levákuumoztam a rendszert, majd ezt követően hevítettem fel őket a szükséges hőmérsékletre. 
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4.7 ábra A Cu-párolgási kísérlet hőkezelési diagramja, a pontok az adott időpillanatban mért 

aktuális hőmérsékletet jelzik 

A nedvesítési kísérletekhez ugyancsak 5 ± 0,5 mg tömegű Cu darabkákat helyeztem a 

különböző vastagságú AlON kerámiaréteggel bevont 42CrMo4 jelű acélok felületére. Ezen 

kísérletek mellett kontrollvizsgálatot is végeztem egy bevonatlan 42CrMo4-es acél felületén.  

A nedvesítési kísérletek a már említett csőkemencében lettek elvégezve 1090 ± 5°C-on, 2 

perces hőntartás alkalmazásával (1,4 ± 0,6) ×10-7 bar nyomástartományban. A kísérleti 

összeállításról készített felvétel a 4.8 ábrán látható. 

 

4.8 ábra Nedvesítési kísérlet összeállítása: Cu darabka a 170 nm vastag AlON réteggel 

bevont 42CrMo4-es acél felületén 
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4.2.2 Párolgási és nedvesítési kísérletek eredményeinek kiértékelése 

A rézolvadék nedvesítési viselkedését, illetve párolgásának folyamatát a csőkemence CCD 

kamerájával rögzítettem 1 képkocka/mp sebességgel. A rézolvadék peremszögének, szabad 

felületének illetve látható térfogatának meghatározása az ImageJ képelemző szoftver 

segítségével történt a készített felvételeken. Az olvadék szabad felülete alatt a csepp vákuum 

közeggel érintkező felületét értem, nem számítva a csepp hordozóval alkotott felületét. A Cu 

térfogatának (Vcsepp, m3) illetve felületének (Ao/g, m2) meghatározása az alábbi képletek 

alkalmazásával történt az olvadékcseppet szabályos gömbsüvegnek tekintve: 

𝑉𝑐𝑠𝑒𝑝𝑝 =
ℎ𝜋

6
(3𝑟2 + ℎ2)    (4.1a) 

𝐴𝑐𝑠𝑒𝑝𝑝/𝑔 = 𝜋(𝑟2 + ℎ2)    (4.1b) 

ahol r (m) a rézcsepp bázissugara, h (m) pedig a rézcsepp magassága. A meghatározott 

peremszögek 5-5 mérés eredményének átlagolásával születtek, míg a számított felület, illetve 

térfogat értékek 3-3 mérés átlagolásának eredményei. 

4.2.3 Cu/AlON nano-multiréteg hőntartási kísérletei 

A Cu/AlON nano-multiréteg termikus viselkedésének vizsgálata első lépésben 200…1000°C 

közötti tartományban végzett hőntartási kísérletek segítségével történt. A kísérleteket a már 

említett vákuumkemencében végeztem, melynek során a szükséges hőmérsékletre hevítettem a 

mintákat, majd ± 5 °C-os tartományban, 10 perces hőntartást alkalmaztam (7 ± 2) ×10-8 bar 

nyomáson. A minták ezt követően a kemencében lettek szobahőmérsékletre lehűtve. 

4.2.4 Cu/AlON nano-multiréteg termikus viselkedésének vizsgálata DSC módszerrel 

A Cu/AlON nano-multiréteg termikus viselkedésének további vizsgálata Differenciális 

pásztázó kalorimetria (DSC) alkalmazásával történt. A mérés a feldarabolt, multiréteggel 

bevont -Al2O3 lapkák alkalmazásával történt a szubsztrátból eredő esetleges zavaró jelek 

minimalizálása érdekében. A mérés vákuumban történt (10-7 bar nagyságrend) 10 °C/perc fűtési 

sebességgel 1250°C-ig történő hevítéssel. A vákuumozást megelőzően a berendezés 6.0 

tisztaságú Ar gázzal többször is átöblítésre került. 
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4.2.5 Mikroszerkezet-vizsgálat elektronmikroszkópia alkalmazásával 

A nedvesítésvizsgálat után a minták felületi morfológiájának, illetve keresztmetszetének 

vizsgálata EDAX Octane Elect EDS rendszerrel felszerelt Helios G4 PFIB CXe plazma 

fókuszált ionsugaras pásztázó elektronmikroszkópia (PFIB-SEM) alkalmazásával történt. 

A nano-multiréteggel bevont minták felületét, illetve keresztmetszetét Bruker AXS 

energiadiszperzív röntgenspektrométerrel (EDS) felszerelt Hitachi S4800 téremissziós 

pásztázó elektronmikroszkóp, illetve az említett PFIB-SEM berendezés segítségével 

vizsgáltam. A nedvesítésvizsgálat mintáinak valamint a multirétegek nagyobb felbontásban 

történő tanulmányozásához, az MTA-ME anyagtudományi kutatócsoport FEI Tecnai G2 20 X-

TWIN transzmissziós elektronmikroszkópjának (TEM) segítségét vettem igénybe, melynek 

köszönhetően elektrondiffrakciós felvételek is készülhettek. 

A minták vizsgálandó keresztmetszetének kialakítása egyrészt mechanikai csiszolat 

készítésével történt, illetve a nagyobb felbontás, valamint a mechanikai előkészítésből eredő 

sérülések elkerülése érdekében a PFIB-SEM berendezés Xe ionsugaras mintaelőkészítő 

funkciójának alkalmazásával történt. 

4.2.6 Fázisszerkezet-vizsgálat röntgendiffrakció (XRD) alkalmazásával 

A Cu/AlON nano-multiréteg fázisszerkezetének vizsgálata, illetve a fázisszerkezet hevítés 

hatására végbemenő változásának vizsgálata röntgendiffrakció (XRD), illetve nagy 

hőmérsékletű in-situ röntgendiffrakció (HT-XRD) alkalmazásával történt Bruker D8 Discover 

röntgendiffraktométer segítségével. A mérés Cu K-alfa sugárzás alkalmazásával, 40 kV és 40 

mA generátor beállítással történt, 0.007°(2Th)/24 mp sebességgel. Az in-situ nagyhőmérsékletű 

vizsgálatok Anton Paar HTK 1200N hevítőkamrában történtek 60°C/perc fűtési sebességgel. A 

röntgendiffrakciós spektrumok 20-600°C között 100°C-onként lettek felvéve, 600-1000°C 

között pedig 50°C-onként. Egy-egy mérés ideje 16,5 percet vett igénybe, melynek során a minta 

izotermikusan volt hőn tartva. A kristályos fázisok beazonosítása Bruker DiffracPLUS EVA 

Search/Match algoritmusával történt ICDD PDF2 adatbázis alkalmazásával. 
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5. Kísérleti eredmények ismertetése 

Ebben a fejezetben elsőként a makroszkópikus rézolvadék és az AlON kerámiaréteggel 

bevont 42CrMo4 acélminta között megfigyelt nedvesítési jelenségekről adok egy részletes 

áttekintést. Ezt követően a vizsgálati eredmények alapján modellezés segítségével felvázolom 

a megfigyelt jelenségek mögött álló lehetséges mechanizmusokat.  

A nedvesítésvizsgálat után áttérek a kialakított Cu/AlON nano-multiréteg fejlesztési 

eredményeire, melyek magukban foglalják a multiréteg mikroszerkezeti, illetve morfológiai 

jelemzőit, a multiréteg fázisszerkeztének hevítés hatására végbemenő változását, illetve a 

multiréteg termikus viselkedésének vizsgálatát. Ez utóbbit hőntartási kísérletek elvégzésével, 

illetve differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) módszerének segítségével vizsgáltam.  

5.1 Cu/AlON/acél rendszer nedvesítési viselkedése 

5.1.1 A kialakított AlON kerámiaréteg vizsgálata 

Az acél felületén kialakított AlON kerámiaréteg elemösszetételének eredménye az 5.1 

táblázatban látható összefoglalva. A mérés a kerámiaréteg felületén történt, így a réteg 

meglehetősen kis vastagsága miatt az acél szubsztrát összetétele is mérhető volt. Az EDS mérés 

a gázatomok (O, N) tekintetében elősorban minőségi analízisre alkalmazható, a mérés 

pontatlansága miatt így további következtetések nem vonhatóak le a réteg összetételével 

kapcsolatban. 

5.1 táblázat 42CrMo4 acél felületére leválasztott 340 nm vastag AlON réteg EDS módszerrel 

meghatározott elemösszetétele 

Elem  N O Al Si Mo Cr Mn Fe 

Összetétel 
tömeg% 2 10,2 9,4 0,1 0,2 0,7 0,5 76,9 

atom% 5,7 25,2 13,7 0,2 0,1 0,5 0,4 54,3 

Az acél felületére leválasztott 340 nm vastag AlON kerámiaréteg felületi morfológiája az 5.1 

ábrán látható. 2000x-es nagyításban az acél polírozási nyomai figyelhetőek meg csak 

helyenként, nagyobb nagyításban viszont már láthatóvá vált a kerámiaréteg félgömbszerű 

részecskékből felépülő szerkezete, ami a PVD bevonatok jellegzetes morfológiája. A réteg 

keresztmetszetének vizgsálata TEM lamella kialakítással történt, melynek eredménye az 5.2 

ábrán látható. A réteg keresztmetszetében mért elektrondiffrakciós felvételen (5.2 b ábra) amorf 

felhő figyelhető csak meg, mely alapján a kerámiaréteg amorf szerkezetű. 
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5.1 ábra 42CrMo4 acél felületén lévő 340 nm vastag AlON kerámiaréteg felületéről készített 

PFIB-SEM felvételek: (a) kisebb, illetve (b) nagyobb nagyításban 

 

5.2 ábra 42CrMo4 acél felületén kialakított 680 nm vastag AlON kerámiaréteg (a) 

keresztmetszetéről készített TEM felvétel, (b) a kerámiaréteg elektrondiffrakciós felvétele 

5.1.2 Cu-csepp párolgási sebessége 

A két különböző részecskeméretű Al2O3 lapka felületén mért Cu olvadékcsepp látható 

térfogatának, illetve szabad felületének időbeli változását az 5.3 ábra szemlélteti. A kisebb 

részecskeméretű kerámiát az 1-es minta, a nagyobb részecskeméretűt pedig a 2-es minta 

elnevezés jelöli. A 15 perces hőntartási idő alatt (900 s) az 1-es minta esetén a réz térfogata 

0,53 ± 0,01 mm3-ről 0,47 ± 0,01 mm3-re csökken, mialatt a csepp szabad felülete 2,60 mm2 -

ről 2,42 mm2-re csökken. Ezen értékekből számolható a rézcsepp egységnyi felületére eső 

párolgási sebessége az alábbiak szerint: (0,53 ± 0,01 – 0,47 ± 0,01) / (900*(2,51 ± 0,1)) = - (2,7 

± 1,0).10-5 mm/s = - 27 ± 10 nm/s. A második minta esetében a térfogat 0,64 ± 0,01 mm3-ről 



 
38 

 

0,58 ± 0,01 mm3-re csökken a szabad felület pedig 3,04 mm2-ről 2,84 mm2-re változik. 

Ugyanígy az egységnyi felületre eső párolgási sebesség: (0,64 ± 0,01 – 0,58 ± 0,01) / (900*(2,94 

± 0,1)) = - (2,2 ± 0,8).10-5 mm/s = - 22 ± 8 nm/s. Látható, hogy a két számolt párolgási sebesség 

átfedésben van egymással, így ezen két érték intervallumának egyesítésével meghatározható a 

rézcsepp párolgási sebessége, ami: - 26 ± 11 nm/s. 

 

5.3 ábra A Cu olvadékcsepp (a) látható térfogatának, illetve (b) szabad felületének változása 

az idő függvényében a réz olvadásának kezdetétől mérve, 1-es minta nagyobb 

részecskeméretű, 2-es minta kisebb részecskeméretű Al2O3 lapka felületén meghatározva 

5.1.3 A Cu-csepp peremszögének, illetve látható térfogatának időbeli változása 

A bevonat nélküli acél felületén elvégzett nedvesítési kísérletek felvételei az 5.4 ábrán 

láthatóak. Közvetlenül az olvadás pillanata előtt megfigyelhető a réz minta éleinek 

lekerekedése (5.4 b ábra), majd az olvadás pillanatában (5.4 c ábra) a rézolvadék elterül az acél 

minta felületén 35 ± 2°-os peremszöget kialakítva. Az idő előrehaladtával a rézcsepp tovább 

terül a felületen, 30 mp-et követően 16 ± 2°-os peremszöget elérve (5.4 d ábra, 5.2 táblázat). 
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Ugyanezen idő alatt a rézcsepp térfogata az eredeti térfogat 82%-ára csökkent (5.3 táblázat), 

melynek egyik oka valószínűleg az acél szubsztrát szemcsehatárainak nedvesítése (5.5 ábra) 

[86, 87], emellett pedig a szabályos gömbsüveg geometriától történő eltérést is magában 

foglalhatja. 

 

5.4 ábra A rézcsepp olvadási folyamata a bevonat nélküli 42CrMo4 acél felületén: (a) 

kiinduló állapot, (b) közvetlenül olvadás előtt, (c) az olvadás pillanatában, (d) az olvadást 

követő 30. mp-ben 

 

5.5 ábra 42CrMo4-es jelű acél felületén lévő Cu-csepp keresztmetszetéről készített PFIB-

SEM felvétel, a határfelületen megfigyelhető a szemcsehatár-nedvesítés  
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A rézcsepp adott időpillanatokban mért peremszögének értékét az 5.2 táblázatban foglalom 

össze, a réz látható térfogatának időbeli változása pedig az 5.3 táblázatban látható. Az 

összehasonlíthatóság érdekében az abszolút térfogatértékek helyett az olvadás pillanatában 

mért térfogatra vonatkoztatott relatív térfogatszázalék értékeket adtam meg. A mért 

térfogatértékeket továbbá korrigáltam az 5.3 ábra alapján számolt réz párolgási sebességével, 

tehát az elpárolgott térfogatot hozzáadtam a mért értékekhez. A rézcsepp kiinduló térfogatát a 

réz sűrűségének (8,00 g/cm3 [88, 89]), illetve tömegének ismeretében határoztam meg. A 

táblázat adataiból látható, hogy az 50, illetve 170 nm vastag kerámiaréteg esetében a rézcsepp 

kiinduló térfogata már 100% alatti, ami alapján feltételezhető a rézcsepp kerámiarétegbe 

történő penetrációja. 

5.2 táblázat Bevonat nélküli, illetve AlON réteggel bevont 42CrMo4 acél felületén 

megolvasztott Cu peremszögének értéke az adott időpillanatban 

Idő 

(s) 

 

Rézolvadék peremszöge (°) 

nincs 

bevonat 

50 nm 

vastagság 

170 nm 

vastagság 

340 nm 

vastagság 

680 nm 

vastagság 

0 35±2 41±2 69±8 116±3 111±3 

1 32±3 31±3 36±2 115±4 109±3 

5 32±3 24±3 31±1 116±4 109±4 

8 31±2 16±3 18±1 115±4 108±4 

9 31±2 16±4 14±3 19±2 109±4 

12 31±2 11±1 9±3 12±2 108±3 

15 19±2 8±1 9±2 11±3 107±3 

23 18±2 6±1 6±2 9±4 107±3 

24 18±2 6±1 6±2 9±4 29±2 

30 16±2 6±1 6±3 10±2 10±2 

 

5.3 táblázat Bevonat nélküli, illetve AlON réteggel bevont 42CrMo4 acél felületén 

megolvasztott Cu látható térfogatszázaléka 

Idő (s) 

 

𝑽𝒍á𝒕

𝑽𝟎
∙ 𝟏𝟎𝟎 (%)* 

nincs 

bevonat 

50 nm 

vastagság 

170 nm 

vastagság 

340 nm 

vastagság 

680 nm 

vastagság 

0 100 79±5 72±5 100 100 

1 96±7 79±2 59±4 98±2 98±7 

5 98±7 59±5 56±4 101±4 99±7 

8 97±8 56±9 33±4 100±4 101±5 

9 97±5 55±8 21±5 59±4 102±6 

12 97±7 50±5 19±4 42±8 102±7 

15 97±6 21±5 13±4 29±7 100±6 

23 93±6 - - - 98±6 

24 91±7 - - - 59±3 

30 82±7 - - - 42±7 

*Vlát: a Cu adott pillanatban mért látható térfogata, V0: a Cu kiinduló térfogata 
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A vastagabb, 340 illetve 680 nm vastagságú kerámiarétegek esetében a rézcsepp 116 ± 3° illetve 

111 ± 3°-os peremszöget alakított ki az olvadás pillanatában (5.2 táblázat). Ezen értékek 

valamelyest kisebbek az irodalomban szereplő AlN (131-153°) [7, 12], illetve Al2O3 kerámia 

hordozók (123-163°) felületén mért eredményeknél [10, 13, 15], melyek kristályos tömbi 

anyagok, a vizsgált Al2O3 pedig jellemzően egykristály. A nedvesítés eredményében 

ugyanakkor megegyeznek, a rossz nedvesítés oka valószínűleg abban rejlik, hogy a fémes 

kötéseket tartalmazó rézolvadék, illetve az ionos/kovalens kötéseket tartalmazó kerámiaréteg 

között kialakuló adhéziót csak gyenge van der Waals erők tudják biztosítani [5, 90]. Az 5.2 

táblázat adataiból az is látszik, hogy az 50, illetve 170 nm vastag kerámiarétegek felületén az 

olvadás pillanatában mért peremszög az acél szubsztrát felületén mérhető, illetve a vastagabb 

kerámiarétegek felületén mért értékek között helyezkedik el. Ennek oka nagy valószínűség 

szerint egyrészt a réznek a kerámiaréteg repedéseibe történő penetrációja, illetve a 

szakirodalomban ismert nedvesítési átláthatóság (transzparencia) [91–93], illetve nedvesítési 

áttetszőség [94] jelensége. 

Az 5.6 ábra illetve az 5.2 táblázat alapján az 50 nm vastag AlON kerámiaréteg esetében a réz 

41 ± 2°-os peremszöget alakít ki az olvadás pillanatában (5.6 c ábra). 1 mp után a peremszög 

lecsökken 31 ± 3°-ra (5.6 d ábra), majd az 5. mp-ben még tovább csökken 24 ± 3°-ra (5.6 e 

ábra). Ezzel párhuzamosan a réz térfogata is lecsökken az 5. mp-re 59%-ra. A 15. másodpercben 

a peremszög már 8 ± 1°, illetve a felvételen (5.6 ábra f) szilárd részecskék is megfigyelhetőek 

a csepp felületén, ami arra enged következtetni, hogy a kerámiaréteg felúszhatott a rézcsepp 

tetejére.  
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5.6 ábra A rézcsepp olvadási folyamata 50 nm vastag AlON réteggel bevont 42CrMo4 acél 

felületén, (a) kiinduló állapot, (b) közvetlenül olvadás előtt, (c) az olvadás pillanatában, (d) 

olvadás után 1 mp-el, (e) olvadás után 5 mp-el, (f) olvadás után 15 mp-el 

A többi kerámiaréteg vastagság esetében is hasonló jelenség figyelhető meg, az olvadás 

pillanatában kialakult peremszög vagy rögtön az olvadást követően (170 nm vastag kerámia: 

5.7 ábra), vagy pedig egy adott idő eltelte után (340, illetve 680 nm: 5.8 ábra, 5.9 ábra) hirtelen 

csökkenésnek indul. Az 5.2 táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a 30. mp-re a rézcsepp 

peremszöge mindegyik minta esetében 7±4° körüli értékre csökken, ami kisebb érték, mint az 

acél felületén 30 mp alatt kialakított 16 ± 2°. 
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5.7 ábra A rézcsepp olvadási folyamata 170 nm vastag AlON réteggel bevont 42CrMo4 acél 

felületén, (a) kiinduló állapot, (b) közvetlenül olvadás előtt, (c) az olvadás pillanatában, (d) 

olvadás után 1 mp-el, (e) olvadás után 8 mp-el, (f) olvadás után 12 mp-el 

 

5.8 ábra A rézcsepp olvadási folyamata 340 nm vastag AlON réteggel bevont 42CrMo4 acél 

felületén, (a) kiinduló állapot, (b) közvetlenül olvadás előtt, (c) az olvadás pillanatában, (d) 

olvadás után 8 mp-el, (e) olvadás után 9 mp-el, (f) olvadás után 12 mp-el 
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5.9 ábra A rézcsepp olvadási folyamata 680 nm vastag AlON réteggel bevont 42CrMo4 acél 

felületén, (a) kiinduló állapot, (b) közvetlenül olvadás előtt, (c) az olvadás pillanatában, (d) 

olvadás után 23 mp-el, (e) olvadás után 24 mp-el, (f) olvadás után 30 mp-el 

A Cu-csepp peremszögének, illetve látható térfogatának időbeli változását az 5.10 ábra 

szemlélteti. Az 5.10 a ábra alapján definiálható a nem-nedvesítés/nedvesítés átmenetéhez 

kapcsolódó inkubációs idő, tehát az az időtartam, ami a rézcsepp peremszögének 90° alá 

csökkenéséhez szükséges [95]. Az 5.11 ábra alapján látható, hogy az inkubációs idő értéke egy 

kritikus kerámiaréteg vastagság (a görbe egyenletéből számítva: 7,5/0,045 = 170 ± 60 nm) alatt 

nulla, míg ezen érték fölött az inkubációs idő lineárisan függ a réteg vastagságától. Ez arra 

enged következtetni, hogy a 340, illetve 680 nm rétegvastagság esetén valamilyen konstans 

lineáris sebességel rendelkező folyamat vezet a nem-nedvesítés/nedvesítés átmenethez, 

miközben az 50, illetve 170 nm vastag kerámiaréteg esetén erre nincs szükség. 
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5.10. ábra 42CrMo4-es acél felületére leválasztott AlON kerámiaréteg felületén lévő réz (a) 

peremszögének változása az idő függvényében, (b) a réz olvadékcsepp látható térfogatának 

változása az idő függvényében, az olvadás pillanatától kezdődően 

Az 50, illetve 170 nm-es kerámiavastagság esetében megfigyelhető továbbá egy második 

inkubációs idő is (5.10 ábra), további 4 mp-re van szükség, a látható térfogat, illetve a 

peremszög újabb csökkenéséhez. Feltételezhető, hogy ez a második inkubációs idő a vastagabb 

kerámiarétegek esetében is jelen van, csak nem látható az első inkubációs idő hossza miatt, ami 

azt jelenti, hogy még a nem-nedvesítés/nedvesítés átmenete előtt végbemehetett. 
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5.11 ábra A nem-nedvesítés/nedvesítés átmenet mért inkubációs ideje az AlON kerámiaréteg 

vastagságának függvényében 

 

5.1.4 A réz nedvesítési folyamatát jellemző mikroszerkezeti jellemzők 

Az egyes minták felületéről a nedvesítésvizsgálatot követően készült felvételek az 5.12 

ábrán láthatóak. Szembetűnő, hogy a kerámiaréteggel bevont acél minták felületén (5.12 b-e) 

nagyobb mértékben terült el a réz, mint a bevonatlan acél esetében (5.12 a ábra). Ez a 

megfigyelés összhangban van a peremszögmérés eredményeivel (5.2 táblázat). A bevonat 

nélküli acél felületén a rézcsepp szemcseszerkezete figyelhető meg, a bevont minták esetén 

pedig a felgyűrődött, feltöredezett kerámiaréteg látható, megerősítve azt a feltételezést, mely 

szerint a réz a kerámiaréteg alá áramolhatott, vagy pedig a kerámiaréteg a réz csepp felületére 

úszhatott fel. Ez a megfigyelés nagyon hasonló az irodalomban is említett esetekhez [23, 26, 

28, 29], melynek során a szilárd fém felületén megolvasztott fémolvadék a szilárd fém felületi 

oxidrétege alá áramlott. Ezt a megfigyelést bizonyítja az 5.13 ábrán látható keresztmetszet 

elemtérképes vizsgálati eredménye, melyen megfigyelhető, hogy a réz valóban a kerámiaréteg 

alatt, az acél és a kerámiaréteg között helyezkedik el. Megállapíthatom tehát, hogy a réz 

olvadását követő 30 mp alatt a kiinduló acél/kerámia/réz rendszer fázisinverzió útján 

acél/réz/kerámia rendszerré alakult 680 nm, illetve az alatti kerámiavastagság esetén. 
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5.12 ábra Különböző vastagságú AlON kerámiaréteggel bevont 42CrMo4 acél minták 

felületéről készített felvételek a nedvesítésvizsgálatot követően: (a) bevonat nélküli, (b) 50 

nm, (c) 170 nm, (d) 340 nm, (e) 680 nm vastag bevonat  

 

5.13 ábra 680 nm vastag AlON kerámiaréteggel bevont 42CrMo4 acél minta 

keresztmetszetéről készített PFIB-SEM felvétel a nedvesítésvizsgálatot követően (a minta 

52°-os döntési pozícióban helyezkedett el a mérés ideje alatt, ez magyarázza a kerámiaréteg 

felületének, illetve keresztmetszetének egyidejű láthatóságát) 
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5.14 ábra 42CrMo4 acél felületére leválasztott (a-b) 170 nm vastag, (c) 680 nm vastag AlON 

kerámiarétegről készített PFIB-SEM felvételek, a nedvesítésvizsgálatot követően 

Az 5.14 a ábrán megfigyelhető, hogy a kerámiaréteg nagyobb méretű (kb. 100-500 µm 

átmérőjű) lemezekre darabolódott fel, mely lemezek a réz jelenléte nélkül elvégzett 

kontrollvizsgálat eredményeként nem voltak megfigyelhetőek. Nagyobb nagyításban látható 

(5.14 b,c ábra), hogy ezen lemezek szerkezetében párhuzamos repedések is jelen vannak, mely 
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repedésekben helyenként látható a kerámiaréteg alatt elhelyezkedő világosabb színű réz is. Ez 

alapján feltételezhető, hogy a réz ezen repedéseken keresztül áramlott a kerámiaréteg alá. A 

repedések párhuzamos megjelenésére a polírozott acélfelület adhat magyarázatot, a 

kerámiaréteg repedései az acélfelület polírozási nyomai mentén jelenhettek meg, illetve 

terjedhettek.  

Megfigyeltem továbbá, hogy azon a területen, ahol a réz az olvadása pillanatában 

elhelyezkedett, a kerámiaréteg kisebb egységekre (fragmentekre) töredezett (5.15 ábra), ami 

mindegyik keármiavastagság esetében megfigyelhető volt. A kerámiaréteg méretéhez 

(vastagság) képest jelentősen nagyobb kiterjedésű réz valószínűleg a réteg alá áramlása közben 

kisebb darabokra tördelte a már repedésekkel teli réteget. A kerámiaréteg és az alá áramlott Cu 

keresztmetszetének vizsgálata ismét TEM lamella kialakítással történt. A Cu/kerámia 

határfelületen nem látható vegyületképződésre utaló réteg (5.16 a ábra), ugyanakkor a 

kerámiaréteg elekrondiffrakciós felvételén (5.16 b ábra) diffrakciós gyűrűk jelentek meg, 

melyek az AlON réteg teljes keresztmetszetében megfigyelhetőek voltak. A kerámiarétegben 

tehát az 1090±5°-os hőntartás hatására kristályos fázisok jelentek meg. A gyűrűk intenzitása, 

illetve az amorf felhő jelenléte alapján viszont a réteg egy része továbbra is amorf szerkezetű 

maradt. 

 

5.15 ábra 42CrMo4 acél felületére leválasztott 680 nm vastag AlON kerámiaréteg felülete a 

rézcsepp eredeti pozíciója alatti területen, a nedvesítésvizsgálatot követően (PFIB-SEM 

felvétel) 
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5.16 ábra (a) 680 nm vastag kerámiaréteg, illetve a réteg alá áramlott Cu keresztmetszetéről 

készített TEM felvétel, (b) a kerámiaréteg elektrondiffrakciós felvétele 

5.1.5 A nedvesítésvizsgálat során megfigyelt jelenségek  

Az előző alfejezetekben megfigyelt jelenségeket a következőképp foglalhatom össze. A 

kiinduló állapot egy 50-680 nm vastag AlON kerámiaréteggel bevont 42CrMo4 jelű acél, 

melynek felületére 5 ± 0,5 mg tömegű Cu darabkát helyeztem. Ezt a rendszert 

szobahőmérsékletről hevítve vákuum környezetben megolvasztottam, melynek következtében 

az acél/kerámia/réz rendszer két felső fázisa helyet cserélt egymással, tehát fázisinverzión ment 

keresztül, és acél/réz/kerámia rendszerré alakult az olvadás kezdetétől számított 30 mp alatt. 

Megfigyeltem, hogy minél vastagabb a kerámiaréteg, annál több időbe telik a fázisinverzió 

kezdete: 50 illetve 170 nm esetén nincs inkubációs idő, míg 340, illetve 680 nm vastagság 

esetén ez az idő 8 mp, illetve 23 mp. A fázisinverziót követően a rendszer fázisai a fizika 

törvényének megfelelően sűrűségük nagyságának sorrendjében helyezkednek el egymás felett, 

ugyanakkor ismert, hogy a nanoméretű fázisok pozícionálását illetően a gravitációnak kevésébé 

van szerepe. Ebben az esetben sokkal valószínűbb a különféle határfelületi erők fellépése. 

5.1.6 A fázisinverzió termodinamikai hajtóereje 

A vizsgált rendszer fáziselrendezése a kiinduló állapotban, illetve a nedvesítésvizsgálatot 

követően az 5.17 ábrán látható. A fázisinverziót kísérő Gibbs-energia változás az alábbi 

egyenlettel határozható meg: 

∆𝐺

𝐴
= (𝜎𝑘𝑒𝑟/𝑔 + 𝜎𝐶𝑢/𝑘𝑒𝑟 + 𝜎𝑎𝑐é𝑙/𝐶𝑢) − (𝜎𝐶𝑢/𝑔 + 𝜎𝐶𝑢/𝑘𝑒𝑟 + 𝜎𝑎𝑐é𝑙/𝑘𝑒𝑟)  (5.1a) 

ahol 𝜎𝑘𝑒𝑟/𝑔 (J/m2) a kerámiaréteg felületi energiája, 𝜎𝐶𝑢/𝑘𝑒𝑟 (J/m2) a Cu/kerámia határfelület 

határfelületi energiája, 𝜎𝑎𝑐é𝑙/𝐶𝑢 (J/m2) az acél/Cu határfelület közötti határfelületi energia, 



 
51 

 

𝜎𝐶𝑢/𝑔 (J/m2) a rézolvadék felületi feszültsége, 𝜎𝑎𝑐é𝑙/𝑘𝑒𝑟 (J/m2) pedig az acél/kerámia 

határfelület határfelületi energiája. 

 

5.17 ábra A vizsgált rendszer fáziselrendezése a kiinduló-, illetve végső állapotban 

Az acél kerámiaréteggel, illetve rézzel alkotott határfelületére felírható az adhéziós energia 

értéke is (W, J/m2), az alábbi egyenletek alapján: 

𝑊𝑎𝑐é𝑙/𝑘𝑒𝑟 = 𝜎𝑎𝑐é𝑙/𝑔 + 𝜎𝑘𝑒𝑟/𝑔 − 𝜎𝑎𝑐é𝑙/𝑘𝑒𝑟                             (5.1b) 

𝑊𝑎𝑐é𝑙/𝐶𝑢 = 𝜎𝑎𝑐é𝑙/𝑔 + 𝜎𝐶𝑢/𝑔 − 𝜎𝑎𝑐é𝑙/𝐶𝑢                              (5.1c) 

ahol 𝜎𝑎𝑐é𝑙/𝑔 (J/m2) az acél felületi energiája. Az egyenletekből kifejezhető 𝜎𝑎𝑐é𝑙/𝑘𝑒𝑟, illetve 

𝜎𝑎𝑐é𝑙/𝐶𝑢 , melyeket behelyettesítve az 5.1 egyenletbe a következő eredményt kapom: 

∆𝐺

𝐴
= 𝑊𝑎𝑐é𝑙/𝑘𝑒𝑟 − 𝑊𝑎𝑐é𝑙/𝐶𝑢    (5.1d) 

Egy adott határfelületet jellemző adhéziós energia értéke annál nagyobb, minél erősebb a 

határfelületek közötti kötés. Az acél/kerámiaréteg között csak gyenge van der Waals kötés 

alakulhat ki a fázisok eltérő kötéstípusai miatt, melynek eredménye egy gyenge ≈0,1 J/m2 

nagyságrendű [90] adhéziós energia. Ezzel szemben a dezoxidált acél//réz fázisok közötti fémes 

kötés jelentősen nagyobb 𝑊𝑎𝑐é𝑙/𝐶𝑢 energiaértéket tud eredményezni, ami már 1 J/m2 

nagyságrendű [96]. Ennek értelmében az 5.1d egyenlet megközelítő eredménye ≈ -1 J/m2. 

Az adhéziós energia ugyanakkor a mért peremszögértékek alapján is meghatározható, a Young-

Dupré egyenlet segítségével: 

𝑊 = 𝜎𝑙𝑔 ∙ (1 + cos θ)    (5.1e) 

ahol 𝜎𝑙/𝑔 = 1,29 J/m2 [96,97] a rézolvadék felületi feszültsége az alkalmazott hőmérsékleten. A 

kerámiaréteg (115°), illetve az acél felületén mért (16°) peremszöget alkalmazva a két adhéziós 

energia közötti különbség 𝑊𝐶𝑢/𝑘𝑒𝑟 − 𝑊𝐶𝑢/𝑎𝑐é𝑙= -1,78 J/m2. Ez tehát a fázisinverzió mögött álló 

hajtóerő. 



 
52 

 

5.2 A nedvesítési viselkedés mögött álló mechanizmusok 

5.2.1 A fázisinverziót létrehozó mechanizmusok felvázolása 

A megfigyeléseim alapján a végbement fázisinverzió legelső lépése repedések keletkezése 

a kerámiaréteg szekezetében. A repedések kialakulásának oka nagy valószínűség szerint az acél 

szubsztrát, illetve az AlON kerámiaréteg eltérő hőtágulási együtthatója: acél≈12×10-6 K-1 [98], 

AlON≈4,7×10-6 K-1 [99]. A hevítés során az acél tehát nagyobb mértékben tágul, mint a 

kerámiaréteg, melynek eredményeképp függőleges repedésekből álló hálózat alakult ki a réteg 

szerkezetében, mely repedések összekötik az acél felületét a kerámiarétegen elhelyezkedő 

rézfázissal. 

A Cu olvadásának kezdetére az acél felülete a magas hőmérséklet, az alkalmazott vákuum 

illetve az acél karbontartalma következtében dezoxidálódik [95]. A réz olvadását követően egy 

rosszul nedvesítő csepp alakot (Θ>90°) vesz fel a kerámiaréteg felületén (5.2 táblázat). A rossz 

nedvesítés következtében nem valószínű, hogy a csepp a kerámiaréteg repedéseibe be tudna 

penetrálni, ugyanakkor az egyes repedésekbe belógva elérheti a dezoxidált acél felületét, melyet 

jól nedvesít (5.18 ábra, 1-es útvonal, 3-as állapot). Ez a mechanizmus magyarázatot adhat arra, 

hogyan tud a réz rendkívül rövid idő alatt nedvesítő cseppalakot felvenni, illetve a kerámiaréteg 

alatt megjelenni az 50, illetve 170 nm-es kerámiavastagság esetén, ugyanakkor nem 

magyarázza az ennél nagyobb vastagság esetén megfigyelt viselkedést. 

A rézolvadék a szerkesztett fázisdiagram alapján (5.19 ábra) a magas hőmérséklet (1090±5°C), 

illetve az alkalmazott vákuum hatására párologni kezd a felülete mentén, beleértve a 

kerámiaréteggel alkotott határfelületét is. (A fázisdiagram szerkesztését a 11.1 mellékletben 

foglalom össze.) Ahogy a kísérleteim is megerősítették, a réz az acél felületét jobban nedvesíti, 

mint a kerámiaréteget (5.2 táblázat), a megfigyelt fázisinverzió folyamatát tehát negatív Gibbs-

energia változás kíséri, ami egyben az inverzió hajtóereje is. Feltételezésem szerint ez a 

folyamat a vastagabb (340, 680 nm) kerámiarétegek esetében párolgás-kondenzáció útján 

mehet végbe (5.18 ábra, 2-es útvonal, 4-es állapot). A feltételezett mechanizmus két 

párhuzamos folyamatból áll, egyrészt a réz párolog lefelé a repedéseken keresztül, majd az acél 

felületén lekondenzál, másrészt a lekondenzált rézolvadék magassága folyamatosan nő a 

repedéseken belül (5.18 ábra, 2-es útvonal, 5-ös állapot).  
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5.18 ábra A nedvesítési kísérlet során végbemenő feltételezett folyamatok. Az 1-es útvonal a 

megfelelően nagy repedésvastagság és/vagy megfelelően kis kerámiaréteg vastagságra 

vonatkozik, míg a 2-es útvonal a megfelelően kis repedésvastagság és/vagy megfelelően nagy 

kerámiavastagság esetén érvényes 
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Mihelyst eléri a rézolvadék a repedés tetejét, az acél felületéhez nagyobb adhéziós erővel 

kötődő réz összeköttetésbe kerül a kerámiaréteg felületén nyugvó makroszkópikus rézcseppel. 

Az így kialakult rézolvadék-csatornán keresztül a makroszkópikus rézcsepp pedig már 

szabadon a kerámiaréteg alá áramolhat, az említett hajtóerő által vezérelve. Ennek 

eredményeképpen a rézcsepp látható térfogata folyamatosan csökken, akárcsak a mérhető 

peremszög is, végül a rendszer két felső fázisa helyet cserél egymással (5.18 ábra, 2-es útvonal, 

6-os állapot). 

 

5.19 ábra Cu-O rendszer számított fázisdiagramja Barin adatai alapján [100], a p1 tartomány 

a Cu/AlON nano-multiréteg DSC vizsgálata alatt alkalmazott nyomás tartományát jelöli, a p2 

tartomány a nedvesítési kísérlet, illetve a Cu/AlON nano-multiréteg hőntartási kísérletei alatt 

alkalmazott nyomástartományt szemlélteti, a kékkel jelölt pont pedig a nedvesítési kísérlet 

munkapontja 

5.2.2 A rézolvadék repedésekbe történő penetrációjának feltétele 

A kerámiarétegen elhelyezkedő rézcseppre az olvadás pillanatától kezdve két egymással 

ellentétes erő hat. A gravitáció a cseppet a kerámiaréteg repedéseinek belseje felé húzza, 

miközben a rossz nedvesítés következtében a határfelületi kapilláris erő a cseppet kifelé tolja a 

repedésekből [101–104]. Szükséges tehát megvizsgálni, hogy a két ellentétes erő eredőjeként a 

réz képes-e bepenetrálni a kerámiaréteg repedéseibe. A gravitációs erő következtében a 

rézcsepp alsó felületén, a repedések felé ható nyomás a következőképp írható fel: 

𝑝𝑔 = 𝜌𝐶𝑢 𝑜.𝑝 ∙ 𝑔 ∙ ℎ     (5.2a) 
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ahol 𝜌𝐶𝑢 𝑜.𝑝= 8000 kg/m3 a rézolvadék sűrűsége az olvadáspontján [88, 89], g= 9,81 m/s2 a 

nehézségi gyorsulás, h (m) pedig a rézcsepp kerámiaréteg felületétől mérhető maximális 

magassága h= 0,90 mm, ami a 340 nm vastag kerámia felületén volt mérhető. Ezen értékeket 

behelyettesítve az 5.2a egyenletbe 𝑝𝑔 ≤ 71 Pa. 

Ezzel szemben a rézolvadékra merőlegesen ható határfelületi kapilláris nyomás az 

olvadék/kerámia/gáz(gőz) hármas vonal mentén [101–103]: 

𝑝𝑘𝑎𝑝 =
2

𝑑
∙ 𝜎𝑙/𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠Θ𝐶𝑢/𝑘𝑒𝑟     (5.2b) 

ahol Θ𝐶𝑢/𝑘𝑒𝑟 = 115°, a rézolvadék peremszöge a kerámiaréteg felületén (5.2 táblázat), d (m) 

pedig a repedés vastagsága, tehát az egymástól elválasztott merőleges kerámiafalak közötti 

távolság. Az 5.4 táblázatban foglalom össze az adott vastagságú kerámiarétegekben keletkezett 

repedések vastagságát, melyek 40…2100 nm közötti tartományban helyezkednek el. 

Behelyettesítve ezen paramétereket az 5.2b egyenletbe 𝑝𝑘𝑎𝑝 = -(0,5…27) MPa. A negatív előjel 

arra utal, hogy a határfelületi kapilláris erő kifelé tolja magából a rézolvadékot. 

A gravitáció következtében fellépő nyomás értékét (𝑝𝑔 ≤ 71 Pa) és a határfelületi kapilláris 

nyomás értékét összeadva (𝑝𝑘𝑎𝑝 =-(0,5…27) MPa) az eredmény egyértelműen negatív, ami azt 

jelenti, hogy a rézolvadék nem lesz képes behatolni a kerámiaréteg repedéseibe. Ugyanakkor 

ez azt is jelenti, hogy a rézcsepp a kerámiarétegek repedéseibe bizonyos mértékig belógva van 

jelen, ahogy az 5.20 ábrán is látható. 

5.4 táblázat A 42CrMo4-es acél felületére leválasztott AlON kerámiarétegekben kialakult 

repedések mért vastagsága, ImageJ képelemző szoftver segítségével meghatározva 

AlON kerámiaréteg 

vastagság (nm) 

Repedések mért 

vastagsága (nm) 
∆ℎ (nm), 5.3 egyenlet 

50 90…1010 10…112 

170 40…1930 4,4…214 

340 40…1990 4,4…221 

680 50…2100 5,6…233 
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5.20 ábra A kerámiaréteg repedésébe belógó rézolvadék. A kerámiaréteg repedésfalainak 

megfelelően nagy távolsága, illetve a réteg megfelelően kis vastagsága esetében a belógó 

rézolvadék elérheti a repedés alján található acél felületét 

5.2.3 A rézolvadék acél felületének eléréséhez szükséges feltétel 

Az a mélység, amelyet a rézolvadék a repedésekbe belógva elérhet a következőképpen 

számolható: 

∆ℎ =
𝑑

2
∙ [

1

𝑠𝑖𝑛(Θ𝐶𝑢/𝑘𝑒𝑟−90)
− √

1

𝑠𝑖𝑛2(Θ𝐶𝑢/𝑘𝑒𝑟−90)
− 1]    (5.3) 

Az egyenletbe behelyettesítve Θ𝐶𝑢/𝑘𝑒𝑟 = 115° értékét, ∆ℎ = 0,111 . d kifejezést eredményez. Az 

egyenletet használva, az egyes kerámiavastagság esetén elérhető maximális belógási mélység 

értékét az 5.4 táblázat utolsó oszlopában tüntetem fel. Látható, hogy az 50, illetve 170 nm-es 

kerámiavastagság beleesik a hozzátartozó ∆ℎ tartományba, ami megmagyarázza, hogy ezen 

vastagságok esetén miért vesz fel a réz nedvesítő cseppalakot már az olvadás pillanatában. A 

rézcsepp tehát ezen vastagságok esetén a repedésekbe belógva eléri az acél felületét, így nincs 

szükség inkubációs időre a nedvesítés állapotának eléréséhez (5.10 ábra). 

A nagyobb vastagsággal rendelkező kerámiarétegek (340 nm, 680 nm) esetében azonban a 

vastagság értéke nem esik bele a ∆ℎ értékének tartományába, ez az oka annak, hogy inkubációs 

időre van szükség a nem-nedvesítés/nedvesítés átmenetéhez (5.10, 5.11 ábra). Az 5.11 ábra 

alapján megadott egyenlet szerinti kritikus kerámiaréteg vastagság étéke 170 ± 60 nm, ahol az 

inkubációs idő értéke még 0. Ez a kritikus vastagságérték átfedésben van az 5.3 táblázatban 

megadott ∆ℎ = 4,4 … 233 nm tartománnyal, ami alátámasztja a felvázolt mechanizmus 

érvényességét. 
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5.2.4 A nagyobb vastagságú kerámiarétegek esetén érvényes mechanizmus 

A 340, illetve a 680 nm vastag kerámiarétegek esetében jelenlévő inkubációs idő arra utal, 

hogy az 50 és 170 nm vastag kerámiákat jellemző mechanizmustól valamilyen eltérő folyamat 

zajlik. Az 5.11 ábra lineárisan növekvő szakaszának meredekségéből (0,045 s/nm), 

meghatározható a 340, illetve 680 nm vastag kerámiarétegek repedéseinek rézolvadék által 

történő feltöltődési sebessége, ami: 22±8 nm/s. Ez az empirikus módon meghatározott 

feltöltődési sebességérték egybeesik a nedvesítési kísérletekkel megegyező körülmények 

mellett meghatározott réz párolgási sebességével, ami 26 ± 11 nm/s. A két érték közeli egyezése 

arra utal, hogy a vastagabb kerámiarétegek esetében a mért inkubációs idő alatt a 

kerámiarétegek repedéseinek feltöltődése zajlik a rézolvadék párolgási-kondenzációs 

mechanizmusával. 

5.2.5 A kerámiaréteg elválasztása az acél felületétől 

Ahogy a réz megjelenik a kerámiaréteg repedéseiben (mechanizmustól függetlenül), a 

feldarabolódott kerámialemezkéket körbeveszi a rézolvadék. Ettől kezdve három különböző 

erő hat a kerámialemezkékre: a gravitációs erő (Fg), illetve a kerámiát az acél felületéhez 

rögzítő adhéziós erő (Fa), mely erők iránya lefelé hat, valamint a felhajtóerő (Ffel), ami a 

kerámiát igyekszik az acél felületéről felemelni. Ez a három erő a következőképpen fejezhető 

ki: 

𝐹𝑔 = 𝜌𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧 ∙ 𝑉𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧 ∙ 𝑔    (5.4a) 

𝐹𝑎 = 𝑊𝑎𝑐é𝑙/𝑘𝑒𝑟 ∙ 𝐾𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧    (5.4b) 

𝐹𝑓𝑒𝑙 = −𝜌𝐶𝑢 𝑜.𝑝 ∙ 𝑉𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧 ∙ 𝑔     (5.4c) 

ahol 𝜌𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧 az AlON kerámialemez sűrűsége: ρ𝐴𝑙𝑂𝑁= 3690 kg/m3 [105] ami megközelítőleg az 

AlN, illetve az Al2O3 fázisok sűrűségének átlaga: ρ𝐴𝑙𝑁= 3250 kg/m3, ρ𝐴𝑙2𝑂3= 3950 kg/m3 [106, 

107]. Továbbá 𝑉𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧 a kerámialemezkék térfogata, 𝐾𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧 a lemezkék acél szubsztráttal 

érintkező kerülete 𝑊𝑎𝑐é𝑙/𝑘𝑒𝑟 ≅ 0,1 J/m2 az acél és kerámia közötti adhéziós energia [90], 

𝜌𝐶𝑢 𝑜.𝑝=8000 kg/m3 pedig a rézolvadék sűrűsége [88, 89]. A rézcsepp eredeti pozíciója alatt 

elhelyezkedő feltöredezett kerámialemezkék (5.15 ábra) méreteit az 5.5 táblázatban foglalom 

össze. Ezen értékeket az 5.4a, 5.4b, illetve 5.4c egyenletekbe helyettesítve: Fg= 

(3,6…5662)×10-14 N,  Fa= (2,4…23,4)×10-6 N, Ffel= -(7,9…12274)×10-14 N. Látható tehát, 

hogy a felhajtóerő nem tudja leküzdeni az ellentétes irányba ható gravitációs illetve adhéziós 

erőt, viszont ahogy korábban említettem, a kerámia/acél határfelület energetikailag kevésbé 

stabil, mint a réz/acél határfelület. Ahhoz tehát, hogy a rézolvadék el tudja választani a 
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kerámiaréteget az acél felületétől szükséges a kerámiaréteg alá, a kerámia/acél határfelületre 

penetrálnia. Az 5.10 ábra alapján az 50 illetve 170 nm vastag kerámiarétegek esetén 

megfigyelhető volt egy 4 mp időtartamú második inkubációs idő is. Nagy valószínűség szerint 

tehát ez a második inkubációs idő, a kerámiarétegek acél felületétől történő elválasztásához 

szükséges időt takarja. A vastagabb kerámiarétegek esetén ez a folyamat párhuzamosan zajlik 

a repedések feltöltődésével, így érthető, miért nem különíthető el esetükben a nem-

nedvesítés/nedvesítés átmenetéhez, illetve a kerámiaréteg acél felületétől történő 

elválasztásához szükséges inkubációs idő. 

5.5 táblázat A feltöredezett kerámialemezkék ImageJ szoftver segítségével meghatározott 

méretei 

Kerámialemezkék paraméterei Érték 

llemez (µm) 10…92 

wlemez (µm) 2…25 

Klemez (µm) 24…234  

Vlemez (µm3) 1…1564 

ds (µm) 0,15… 1,97 

dn (µm) 0,36 … 4,65 

5.2.6 A kerámialemezkék rézolvadék felületére történő felúszásához szükséges idő 

Miután a kerámiaréteg repedései feltöltődtek a rézolvadékkal, illetve a feltöredezett 

kerámialemezkéket a réz elválasztotta az acél felületétől, a sűrűségkülönbség következtében a 

kerámialemezkék elkezdenek a rézolvadék felületére felúszni. A felúszás sebességének 

közelítő értékét a módosított Stokes-egyenlet segítségével célszerű meghatározni. Nyugalmi 

állapotban a kerámialemezkékre ható 3 erő egyensúlyt tart egymással: 

𝐹𝑔 + 𝐹𝑓𝑒𝑙 + 𝐹𝑠ú𝑟𝑙 = 0      (5.5a) 

ahol Fg (N) illetve Ffel (N) a már említett gravitációs erő, illetve felhajtóerő, Fsúrl pedig a 

felhajtóerő ellenében felllépő súrlódási fékezőerő. A súrlódási erő a nem gömbszerű 

objektumokra kiterjesztett módosított Stokes törvény segítségével írható fel [108,109]: 

𝐹𝑠ú𝑟𝑙 = 𝜋 ∙ 𝜂 ∙ 𝑣𝑟𝑒𝑙 ∙ (𝑑𝑛 + 2 ∙ 𝑑𝑠)    (5.5b) 

ahol 𝜂 = 4,0 mPas a rézolvadék dinamikai viszkozitása [88, 89], 𝑣𝑟𝑒𝑙 (m/s) a kerámialemezke 

és a rézolvadék közötti relatív sebesség, ds (m) azon gömb átmérője, melynek ugyanakkora a 

fajlagos felülete, mint az ülepedő/feluszó kerámialemeznek, dn (m) pedig azon gömb átmérője, 
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melynek vetített területe megegyezik a kerámialemez mozgásirányára merőlegesen vetített 

területével (5.21 ábra). Ez utóbbi két mennyiség az alábbi módon modellezhető, fejezhető ki: 

𝑑𝑠 =
3 ∙ 𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧∙  𝑤𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧∙  𝑑𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧

𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧∙  𝑤𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧 + 𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧∙  𝑑𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧+ 𝑤𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧∙  𝑑𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧
    (5.5c) 

𝑑𝑛 = 2√
𝑤𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧 ∙ 𝑑𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧

𝜋
     (5.5d) 

 

5.21 ábra A ds, illetve dn paraméterek kifejezésében szereplő értékek értelmezését segítő 

sematikus ábra 

A két egyenlet alapján meghatározott mennyiségek értékei az 5.5 táblázatban is megtalálhatóak: 

ds= 0,15…1,97 μm és dn= 0,36 … 4,65 μm. Az 5.4a, 5.4c illetve 5.5b egyenleteket az 5.5a 

egyenletbe helyettesítve kifejezhető a kerámialemezkék felúszási sebessége: 

𝑣𝑟𝑒𝑙 =
(𝜌𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧−𝜌𝐶𝑢 𝑜.𝑝)∙𝑉𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧∙𝑔

𝜋∙𝜂∙(𝑑𝑛+2∙𝑑𝑠)
                            (5.5e) 

Behelyettesítve a szükséges értékeket az 5.5e egyenletbe 𝑣𝑟𝑒𝑙=-(5,1 … 613) µm/s. A negatív 

előjel a kerámialemezkék felúszására utal, az ülepedés helyett. A nedvesítésvizsgálat során 

készített felvételek alapján megfigyelhető volt az agglomerálódott kerámialemezkék 

megjelenése a rézcsepp felületén. A lemezkék megjelenéséig eltelt időtartamot (az olvadás 

pillanatától számítva), illetve a rézcseppek ezen időpillanatokban mért aktuális magasságát az 

5.6 táblázatban foglalom össze. A rézcseppek magassága 190…319 µm tartományba esik, a 

kerámialezekék tehát 0,31…63 s alatt tudnak a meghatározott sebességértékek alapján felúszni 

a rézcsepp tetejére. Látható továbbá, hogy a kerámialemezkék megjelenése a csepp felületén az 

inkubációs időt követő legkésőbb 1 mp után megtörténik.  A számított felúszási sebesség tehát 

összhangban van a gyakorlatban megfigyelt jelenséggel.  Az 50 illetve 170 nm vastagság esetén 

a 2. inkubációs idő tehát a kerámialemezkék acél felületétől történő elválasztása után, a 

nagyobb vastagság esetén pedig az első inkubációs idő, tehát a kerámiaréteg repedéseinek 

feltöltődése után váltak megfigyelhetővé a kerámialemezkék (mely inkubációs idő végére a 
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kerámialemezkék elválasztása az acél felületétől már valószínűleg végbement). Ez érthető is, 

hiszen az esetek többségében ekkor indult meg hirtelen a rézcsepp a kerámiaréteg alá, tehát 

ekkor csökkent le hirtelen a magassága, lerövidítve a lemezkék által megteendő úthosszat. 

5.6 táblázat A rézcsepp felületén megfigyelhető AlON kerámialemezkék megjelenéséig eltelt 

időtartam (az olvadás pillanatától, illetve az inkubációs idő elteltétől számítva), illetve a 

rézcsepp ezen időpillanatokban mért aktuális magassága 

Kerámiaréteg 

vastagság 

(nm) 

Rézcsepp felszínén 

agglomerálódott 

kerámialemezkék 

megjelenéséig eltelt idő*  

 (s) 

A kerámialemezkék 

megjelenéséig eltelt idő 

az inkubációs idő 

eltelte után** 

(s)  

Rézcsepp adott 

időpillanatban mért 

magassága  

(µm) 

50 5 1 245 

170 5 0 319 

340 9 1 190 

680 24 1 270 

*az olvadás pillanatától számítva 

** az 50, illetve 170 nm vastagság esetén a 2. inkubációs idő értendő az 1. inkubációs idő hiánya miatt, 

a 340, illetve 680 nm vastagság esetén az 1. inkubációs idő értendő 

5.2.7 A kerámialemezkék agglomerációja a rézolvadék felületén 

Az 5.22 ábrán két szomszédos kerámialemezke látható a rézolvadék felületén elhelyezkedve, 

két különböző helyzetben: viszonylag nagyobb, illetve kisebb távolságban. Ahogy ismertettem, 

a rézolvadék a kerámia felületét nem nedvesíti jól (Θ=115°), melynek következtében 

görbülettel rendelkező meniszkusz alakul ki a két kerámialemez között. Abban az esetben 

viszont, ha a két kerámialemez közelebb kerül egymáshoz, a meniszkusz görbületéből adódó 

többlet felület lecsökken. Ez az agglomeráció egy spontán lejátszódó, negatív Gibbs 

energiaváltozással járó folyamat, ami a rézolvadék fajlagos felületének csökkentése érdekében 

történik [102]. Ez tehát a magyarázata a rézcsepp felületén szabad szemmel megfigyelhető 

kerámialemezkék agglomerálódásának. 
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5.22 ábra A rézolvadék felületén elhelyezkedő kerámialemezkék agglomerációjának 

sematikus ábrája (a) a két kerámialemez viszonylag távol helyezkedik el egymástól, (b) a 

kerémialemezek közelebb kerültek egymáshoz 

5.2.8 Kerámialemezkékkel borított rézolvadék nedvesítési tulajdonsága 

Ahogy korábban már említettem, az acél felületén elterült rézcsepp peremszöge 16 ± 2°-ról 

7 ± 4°-ra csökken abban az esetben, ha a felületén kerámialemezkék helyezkednek el (5.2 

táblázat). Az 5.1e egyenletből kifejezhető a peremszög értéke a következőképpen: 

cos θ =
𝑊

𝜎𝑙𝑔
− 1      (5.6) 

A rézolvadék/acél szubsztrát közötti adhéziós energia értékét az 5.1e egyenlet segítségével 

tudom meghatározni, behelyettesítve a rézolvadék felületi feszültségét (1,29 J/m2) [96, 97], 

illetve az acél felületén mért peremszögét (16°): W = 2,53 J/m2. Abban az esetben, ha a 

rézolvadék felülete legalább részben kerámialemezkékkel borított, a rézolvadék felületi 

feszültsége lecsökken. Az Al2O3 felületi energiája a kísérleti hőmérsékletre extrapolálva kb. 

0,95 J/m2, míg az AlN esetén ez az érték kb. 2,5 J/m2 [110]. Ennek következtében az Al2O3 

felületaktív lesz, és a kerámiaréteg felületi energiája kb. 1,1 ± 0,1 J/m2 lesz. Feltételezve, hogy 

a rézolvadék teljes felületét ezen kerámialemezkék vonják be, a peremszög értéke W = 2,53 

J/m2 és 𝜎𝑙𝑔 = 1,1 J/m2 értékek behelyettesítésével számolható: cos θ = 1,3. Matematikailag ez 

az eredmény ugyan értelmezhetetlen, viszont fizikailag ez azt jelenti, hogy θ=0°. Látható volt 

ugyanakkor, hogy a réz felületét csak részben borítják be a kerámialemezkék, így a rézolvadék 

peremszöge az acél felületén a 0…16° közötti tartományban várható. Az 5.1 táblázatban 

szereplő 7 ± 4°-os peremszög tehát beleesik ebbe a tartományba. 
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5.3 Cu/AlON nano-multiréteg szerkezete, termikus vizsgálata 

A Cu/AlON/42CrMo4 acél rendszer nedvesítési jellemzését követően rátérek a Cu/AlON 

nano-multiréteg fejlesztéséhez kapcsolódó vizsgálati eredmények ismertetésére. 

5.3.1 Cu/AlON nano-multiréteg morfológiai és mikroszerkezeti jellemzői 

A 42CrMo4 acél szubsztráton kialakított multiréteg felületéről készített felvétel az 5.23 a 

ábrán látható. A felület egységes megjelenésű, nagyobb üregek, repedések nem láthatóak rajta. 

Megfigyelhető továbbá a PVD bevonatokra jellemző félgömbszerű szerkezet, mely azonban 

nem utal valódi szemcse/krisztallit szerkezetre, hanem többnyire az egyes leválasztott rétegek 

hullámosságának a következménye, melyet megfigyeltek fém [111], illetve kerámia [112, 113] 

alapú multirétegek esetében is. A felületen láthatóak továbbá a mintaelőkészítésből eredő 

polírozási nyomok is, melyet a bevonat lekövetett. A multirétegről nagyfelbontású PFIB-SEM 

módszerrel készített keresztmetszeti felvétel az 5.23 b ábrán látható. A világosabb rétegek a 

rezet jelölik, a sötétebbek pedig a kerámiarétegeket. A keresztmetszetről TEM felvétel is 

készült (5.23 c ábra), melyen a sötétebb rétegek jelölik a rezet, a világosak pedig az AlON 

kerámiarétegeket. Látható, hogy a rétegek síkban folytonosak, összefüggőek. A felvételeken 

mérhetővé vált az egyes rétegek valódi vastagsága is, a réz rétegek 6,7 nm, míg a 

kerámiarétegek 4,8 nm átlagvastagsággal rendelkeznek, az első kerámiaréteg pedig 15 nm 

vastagságú. A multiréteg teljes vastagsága 2250 nm-nek volt mérhető. Megfigyelhető 

ugyanakkor az egyes rétegek hullámos szerkezete, ami nagy valószínűség szerint egyrészt az 

acél szubsztrát egyenetlenségének (5.23 b ábra), másrészről pedig a PVD módszerrel kialakított 

rétegek 3D-s növekedési módjának a következménye (a bevonatképzés során kialakuló még 

nem összeért szigetek kiterjedése nem csak a síkban nő, hanem a z tengely irányában is, de nem 

azonos sebességgel) [58, 114]. A rétegek hullámosságának egyik mérőszáma a csúcs-völgy 

távolság, ami 6,8…12,27 nm közötti tartományban van a réz rétegek esetében illetve 4,9…10,6 

nm között az AlON kerámiarétegek esetén.  
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5.23 ábra 42CrMo4 acél felületén kialakított Cu/AlON multiréteg felületéről készített PFIB-

SEM felvétel 
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A multiréteg felületén meghatározott elemösszetétel eredménye az 5.7 táblázatban látható. A 

Fe jelenléte valószínűleg az acél szubsztrátból ered, ami arra utal, hogy az elektronsugár 

behatolási mélysége meghaladja a 2250 nm-es vastagságot. Az acél szubsztrát felületi Fe 

atomjainak multirétegbe történő diffuziója a bevonatkialakítás hőmérsékletén (30-40°C) 

ugyanis nem túl valószínű. Itt is, akárcsak a különálló AlON rétegnél érdemes figyelembe 

venni, hogy az EDS méréssel az O, illetve N atomok pontos mennyisége nem állapítható meg. 

5.7 táblázat 42CrMo4 acél felületére leválasztott Cu/AlON nano-multiréteg EDS összetétele 

Elem Cu Al O N Fe 

Összetétel  
tömeg% 72,2 10,7 6,6 6,4 4,1 

atom% 45,9 16,1 16,7 18,5 2,9 

 

A Cu/AlON nano-multiréteg szobahőmérsékleten felvett XRD diffraktogramja az 5.24 ábrán 

látható. Az α-Fe (ferrit) reflexiói az acél szubsztrátból származnak, ami mellet a 2Θ = 41 … 

44,5° közötti tartományban egymásba átlapolódott reflexiók is beazonosíthatóak voltak: Cu 

(111), AlN (200) illetve FeO (200) és Fe3N (1̅1̅1). ). Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy 

a nano-multiréteg periodicitásából eredően a rétegből származó karakterisztikus csúcsok 

mellett szuperrács reflexiók (más néven szatellit reflexiók) is jelentkezhetnek [58, 115, 116], 

és ez a jelenség is eredményezheti az egymásba átalpolódott reflexiók megjelenését. 

Megfigyelhető továbbá a Cu (111) csúcs meglehetősen széles jellege, ami a réz nanokristályos 

szerkezetére utal, emellett ugyanakkor a rétegképzés során kialakuló maradó feszültségekre is 

utalhat [55]. A FeO illetve Fe3N fázisnak több reflexiója is megfigyelhető, mely fázisok 

valószínűleg az első kerámiaréteg kialakítása során az acél szubsztrát felületi atomjai, illetve a 

plazma által aktivált N illetve O atomjai közötti reakció eredményeként jöhettek létre. A 2Θ = 

33 … 38° közötti tartományban alacsonyabb intenzitású csúcsok láthatóak egymás mellett, 

melyek közül beazonosíthatóak az AlN (111) illetve az α-Al2O3 (104) reflexiói. Úgy tűnik tehát, 

hogy a néhány nm vastag AlON réteg az egyes Cu rétegekre leválasztva kristályos fázisokat 

tud kialakítani, viszont a reflexiók intenzitása alapján a kerámiarétegnek csak egy része lehet 

kristályos. A szatellit csúcsok emellett ezen szögtartományban is felléphetnek. 



 
65 

 

 

5.24 ábra 42CrMo4 acél felületén kialakított Cu/AlON nano-multiréteg szobahőmérsékleten 

felvett XRD diffraktogramja 

5.3.2 A multiréteg fázisszerkezetének hevítés közbeni változása 

A nano-multiréteg fázisszerkezetének hevítés hatására végbemenő változását az 5.25 ábrán 

látható HT-XRD diffraktogram szemlélteti. A 41…44,5° közötti tartományban jelentkező 

reflexiók változása már 200-300°C-tól megfigyelhető, ami a multiréteg szerkezeti 

átalakulásának kezdetét jelzi. A Cu (111) csúcs intenzitása 400°C-tól kezd el láthatóan nőni, a 

reflexió tehát egyre karakterisztikusabb jelleget ölt. A reflexió karakterisztikussá válása a 

krisztallitméret növekedésére, tehát a Cu nanokrisztallitok durvulására utal. Megfigyelhető 

ugyanakkor a csúcs mellett a görbe kiszélesedett jellege (válla) is, ami azt jelzi, hogy a Cu egy 

része továbbra is nanokristályos szerkezetű.  

A hőmérséklet növelésével megfigyelhető az α-Al2O3 (104) csúcs intenzitásának növekedése 

is, miközben az AlN (200) reflexió intenzitása csökken. Ennek legkézenfekvőbb magyarázata, 

az AlN fázis átalakulása Al2O3 fázissá, a hőmérséklet növekedésének következtében. Ez a 

folyamat többlet oxigén jelenlétében termodinamikailag kedvező, ahogy az 5.26 ábrán is 

látható. A mérés Ar védőgázban történt, ugyanakkor a rendszerben valószínűsíthető az oxigén 

jelenléte is.  Az AlN átalakulása során nitrogén szabadul fel, ami Fe3N fázis kialakulását 

eredményezi, amit a Fe3N (110) csúcs intenzitás növekedése is megerősít (5.25 ábra). 800°C-

on megfigyelhető továbbá az ausztenit reflexió megjelenése is, ami az acél szusztrát allotróp 

átalakulását jelzi. Emellett a Cu reflexióhoz (2Θ = 43,2°) tartozó kiszélesedett váll intenzitása 

folyamatosan csökken, ami a nano-vastagságban maradt Cu mennyiségének csökkenésére utal. 
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A Cu krisztallitméretének vizsgálata Rietveld-analízis segítségével történt, azon belül a 

Scherrer-összefüggés alkalmazásával. A Cu krisztallitok egyes hőmérsékleten meghatározott 

méretei az 5.8 táblázatban láthatóak. Szobahőmérsékleten a Cu rétegek 5±1 nm méretű 

krisztallitokból álltak, ami jó egyezést mutat a keresztmetszeti felvételeken (5.23 b,c) 

meghatározott Cu rétegek 6,7 nm-es átlagvastagságával. A hőmérséklet növelésével megjelent 

a durvulásnak indult Cu fázis is (az 5.25 ábrán megjelenő karakterisztikus reflexió), 500°C-on 

25±5 nm, 800°C-on pedig 210±50 nm-es krisztallitméretek voltak mérhetőek, melyek mellett 

továbbra is jelen volt a kiinduló krisztallitméretű Cu is, valószínűleg a kerámirétegek között 

nano-multiréteges szerkezetben maradva. 

 
5.25 ábra 42CrMo4 acél felületén kialakított Cu/AlON nano-multiréteg HT-XRD spektruma 
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5.26 ábra A feltüntetett reakciókat kísérő Gibbs-energia változások [100] (Az Fe3N 

képződési Gibbs-enegiája az egyszerűsítés kedvéért nulla [117]) 

5.8 táblázat A Cu Rietveld-analízis segítségével meghatározott krisztallitméretének változása 

a hőmérséklet függvényében 

T (°C) 
Krisztallitméret (nm) 

Nanokristályos Cu Durvult Cu 

25 5±1 - 

500 5±1 25±5 

800 4±1 210±50 

5.3.3 A nano-multiréteg mikroszerkezeti változása 750°C alatt 

A nano-multiréteg termikus viselkedésének további vizsgálata hőntartási kísérletek 

elvégzésével történt 200, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950 és 1000°C-on. Ebben az 

alfejezetben a 750°C alatti viselkedést vizsgálom elsősorban. 

250°C-on a multiréteg felületén kialakult repedésekben (a legfelső kerámiaréteg repedéseiben) 

megfigyelhető volt a világosabb árnyalatú réz (5.27 a ábra), ami alacsonyabb hőmérsékleten 

még nem volt jellemző. 450°C-os hőntartást követően pedig már különböző vonalszerű 

képződmények láthatóak a multiréteg felületén, valamint egyes helyeken a multiréteg 

kiemelkedése is mefigyelhető (5.27 b ábra). Az elemtérképes vizsgálatok alapján a lineárisan 

rendeződött képződmények Cu kristályokként azonosíthatóak be (5.28 ábra). Lehmert és társai 

hasonló észrevételt tettek 750°C-on, viszont a kutatásom eredményeként már alacsonyabb 
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hőmérsékleten is megfigyelhetőek a Cu kristályok a felületen. Érdemes továbbá megjegyezni, 

hogy a réz megjelenése a multiréteg felületén egy későbbi kötéstechnológiai alkalmazás 

szempontjából alapvető feltétel. A nagyobb nagyítású felvételeken (5.27 c ábra, 5.28 ábra) 

megfigyelhető, hogy a vonalszerűen rendeződött réz szabálytalan geometriájú, de facettált 

kristályokból épül fel, melyek mérete nagyobb, mint 1 μm. Megállapítható tehát, hogy a réz 

nanorétegek egy része a multiréteg felületén jelent meg, és mikroméretű kristályokká alakult. 

A rézkristályok szabályos egyenes vonalakba rendeződése figyelereméltó, ami a multiréteg 

felületén kialakult repedésekkel magyarázható. Az 5.27 c ábrán egy ilyen repedés látható, a 

benne elhelyezkedő rézkristályokkal, a Cu tehát valószínűleg ezen a repedésen keresztül jutott 

a multiréteg felületére. 

 

5.27 ábra 42CrMo4 acél felületére leválasztott Cu/AlON NML felületéről készített PFIB-

SEM felvételek: (a) 250°C-os hőntartás után, (b) (c) 450°C-os hőntartást követően, különböző 

nagyításban 
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Az elemtérképes vizsgálat (5.28 ábra), illetve a vonal menti pásztázó vizsgálat (line-scan) 

eredményei (5.29 ábra) alapján látható, hogy a felületen lévő kristályok tiszta Cu kristályok, 

csak kis mértékben oxidálódott el a felületük. Feltételezhető tehát, hogy a réz addig ameddig 

nano-vastag rétegek formájában van jelen a multiréteg szerkezetében, az oxidációtól védve van, 

viszont miután megjelenik a multiréteg felületén, a felülete elkezd oxidálni. Ezt erősíti meg az 

5.19 ábrán látható Cu-O fázisdiagram is, melyen megfigyelhető, hogy az alkalmazott p2 

nyomástartományban 900°C alatt a CuO a stabil fázis. Az irodalomban is hasonlóan Cu(O) 

jelenlétét figyelték meg az Ag60-Cu40/AlN nano-multiréteg felületén, levegő atmoszférán 

történő hevítés során [1]. Ez alapján tehát az általam alkalmazott 7 ± 2 × 10-5 mbar 

nyomástartományban csak 900°C felett biztosítható oxidmentes réz a multiréteg felületén. 

Másrészről viszont miután kialakul a rézkristályok felületén egy bizonyos vastagságú oxidréteg 

(kb. 10 nm), a réz további oxidációját az oxigén szilárd fázisú diffúziója lelassítja. 

 

5.28 ábra A Cu/AlON NML felületén 550°C-os hőntartás után megfigyelhető Cu 

kristályokról készített elemtérkép 

Az 5.30 ábrán látható, hogy a hőkezelést követően a multiréteggel bevont acélminta optikai 

megjelenése világosabb árnyalatúvá vált, a kísérlet vöröses rézszínt eredményezett a 

bevonatnak. Tovább vizsgálódva, a fénymikroszkópos felvételek alapján (5.31 ábra) a 

multiréteg felületén megjelent rézkristályok természetes fémszínűnek látszanak. A 

szobahőmérsékleten stabil CuO színe fekete, ez tehát megerősíti, hogy a Cu kristályok felületén 

nem alakult ki vastagabb oxidréteg. Ismert, hogy a felületi oxidréteg megváltoztathatja a fém 
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látható színét [118], viszont csak egy adott kritikus vastagságérték felett [119]. A következő 

egyenlettel [119] meghatározható az a minimum rézoxid rétegvastagság, amely a CuO/Cu2O 

törésmutatójának értékét 2,7 ± 0,1-nek tekintve [120] biztosítja a minimum 400 nm destruktív 

interferencia értékét: 

𝜆𝑑𝑒𝑠𝑡 =
2×𝑛𝐶𝑢𝑂/𝐶𝑢2𝑂 × 𝑑𝐶𝑢𝑂/𝐶𝑢2𝑂

𝑚−0,5
    (5.7) 

ahol 𝜆𝑑𝑒𝑠𝑡 (m) a destruktív interferencia hullámhossza, 𝑑𝐶𝑢𝑂/𝐶𝑢2𝑂 (m) a rézoxid 

rétegvastagsága, 𝑛𝐶𝑢𝑂/𝐶𝑢2𝑂 (dimenzió nélküli) a rézoxid törésmutatója, m (dimenzió nélküli) 

pedig az interferencia sorrendje (m=1, 2…). A 400 nm az emberi szem által látható fény 

minimális hullámhossza, tehát érdemes ezt a minimumértéket vizsgálni. Behelyettesítve a 

paramétereket, a rézoxid réteg vastagsága 37 nm, ami azt jelenti, hogy a rézkristályok felületén 

kialakult oxidréteg vastagsága biztos, hogy 37 nm alatti, ami a kristályok méretének kisebb, 

mint 2%-a. Az oxidréteg maximális vastagságából (37 nm), illetve a Cu (7,09 cm3/mol), CuO 

(12,4 cm3/mol) illetve Cu2O (23,9 cm3/mol) moláris térfogatának értékeiből meghatározható, 

hogy a rézkristály eloxidált rétegének eredeti vastagsága 11 nm alatti. Megállapíthatom tehát, 

hogy az alkalmazott kísérleti körülmények mellett a réz oxidációjának mértéke elhanyagolható. 
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5.29 ábra (a) Cu kristályok a nano-multiréteg felületén 450°C-os hőntartást követően, (b) a 

jelzett vonal mentén felvett pásztázó vizsgálat (line-scan) eredménye 

 

5.30 ábra Cu/AlON NML-el bevont 42CrMo4 acél minta (a) hőntartás előtti állapotban, (b) 

650 °C-os hőntartást követően 
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5.31 ábra 42CrMo4 acél felületére leválasztott Cu/AlON NML felületéről készített 

fénymikroszkópos felvételek (a) 650°C-os hőntartás után, (b) 850°C-os hőntartást követően  

A lineárisan rendeződött rézkristályok mellett, különálló felületi kiemelkedések is 

megfigyelhetőek voltak a multiréteg felületén (5.27 b ábra), mely kiemelkedések mellett szintén 

megfigyelhető a réz. Egy ilyen kiemelkedésnél (5.32 a ábra) a multiréteg felületébe történő 

bemetszés után láthatóvá vált a vizsgálandó terület keresztmetszete (5.32 b ábra). Egy kb. 1 µm 

magas és 6,5 µm hosszú üreg keresztmetszete látható a felületi kiemelkedés alatt, mely üregben 

rézdúsulás alakult ki (továbbiakban: rézüreg). A rézüreg kialakulása tehát a felette található 

multiréteg lokális megemelkedését eredményezi (5.32 a ábra). A rézüreg-képződés mögötti 

hajtóerő nagy valószínűség szerint az eredendően nano-vastagságú Cu rétegek határfelületi 

energiájának csökkentése a durvulás által [103], illetve a réz rossz nedvesítési tulajdonsága az 

AlON kerámia felületén, ahogyan azt saját kísérletekkel is igazoltam (5.2 táblázat). Ezen 

rézüregek jellemzően 450°C-tól kezdődően voltak megfigyelhetőek a multiréteg szerkezetében, 

és magasabb hőmérsékleteken is jelen voltak (5.32c ábra). Az 5.32 b ábrán egy olyan pillanatot 

sikerült megörökíteni, amikor az üregben összegyűlt réz részben már a multiréteg felületére 

áramlott, a rézben elszegényedett kerámiarétegekben képződött csatornán keresztül. Egy ilyen 

méretű rézüreg keletkezéséhez ésszerű azt feltételezni, hogy a réz nanorétegeken belüli síkbeli 

diffúziója mellett a Cu kerámiarétegek hibahelyein (pórusok, repedések) keresztüli diffúziója 

is lezajlott. 
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5.32 ábra Cu/AlON NML-ről készített PFIB-SEM felvételek (a) 450°C-on hőntartást 

követően egy felületi kiemelkedés, amit körbevesz a réz (b) Xe ionsugaras bemetszéssel 

kialakított keresztmetszet a kiemelkedésnél, (c) Cu/AlON NML szerkezetében kialakult 

rézüreg 650°C-os hőntartás után 
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5.4 A nano-multiréteg 750°C feletti termikus viselkedése 

A Cu/AlON nano-multiréteget továbbhevítve 750, 850, 950, illetve 1000°C-ra különböző 

mikroszerkezeti változások voltak megfigyelhetőek. 750°C-on, a multiréteg felületére kijutott 

egyik Cu kristály alatt laposabb, „virágszerű” alakzat formájában is megfigyelhető a réz (5.33 

ábra). Nagyobb nagyításban repedések is láthatóak a lapos megjelenésű Cu felületén, ami 

tipikusan a kerámiaréteg szerkezetére jellemző. A Cu tehát a multiréteg felületéhez közel, de 

még a kerámiaréteg alatt található, egy már említett rézüreget képezve. 

 

5.33 ábra Cu/AlON NML felületéről készített PFIB-SEM felvétel 750°C-os hőntartást 

követően 

Tovább hevítve a multiréteget (850-1000°C) megfigyelhető, hogy egyre nő a rézüregek aránya 

a multiréteg szerkezetében (5.34 a,b,c ábra). A világosabb árnyalatú réz a legtöbb esetben már 

ki is jutott a felületre, vagy pedig csak 1-2 kerámiaréteg választja el a felülettől (5.35 ábra), 

miközben egyre jobban láthatóak a mélyebben fekvő rézüregek is (5.34 b ábra). 1000°C-on már 

alig látható a kisebb hőmérsékleteken jellemző facettált megjelenésű réz, döntően a rézüregek 

figyelhetőek meg. A szomszédos rézüregek a keresztmeszeti felvétel alapján (5.36 ábra) 

összenőttek, nagyobb méretű rézdúsulásokat kialakítva a multiréteg felületének közelében, 

vagy pedig a réteg szerkezetében. Képelemzés segítségével meghatároztam a multiréteg 

felületére kijutott réz arányát a kialakult rézdúsulások teljes mennyiségéhez viszonyítva (5.9 

táblázat). A táblázat adatai 850°C-tól kezdődnek, hiszen a multirétegen belül csak 850°C-tól 

kezdődően figyelhetőek meg a kialakult rézüregek. Látható, hogy a durvult réz mennyiségének 

32-38%-a jutott ki a felületre. 
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5.34 ábra Cu/AlON NML felületéről készített PFIB-SEM felvételek (a) 850°C, (b) 950°C, (c) 

1000°C-os hőntartást követően 
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5.35 ábra 1000°C-on hőn tartott Cu/AlON NML felületén elhelyezkedő réz, felette egy 4,8 

nm vastag kerámiaréteg 

 

5.36 ábra Cu/AlON NML keresztmetszetéről (a) 950°C-os hőntartást követően készített SEM 

felvétel, (b) 1000°C-os hőntartást követően készített PFIB-SEM felvétel 
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5.9 táblázat Cu/AlON NML felületére kijutott Cu százalékos aránya a durvult Cu teljes 

mennyiségéhez viszonyítva, ImageJ képelemző szoftver segítségével meghatározva 

 
Hőmérséklet (°C) 

850 950 1000 

𝑨𝑪𝒖 𝒇𝒆𝒍.∗

𝑨𝑪𝒖 𝒅𝒖𝒓𝒗.∗∗
∙ 100 (%) 38±6 32±1 35±3 

*a nano-multiréteg felületére kijutott Cu területaránya 

**a nano-multirétegben kialakult rézdúsulások területaránya 

Magasabb hőmérsékleten tehát (≥ 750°C) a multiréteg szerkezetében egyre több helyen, egyre 

nagyobb mennyiségben alakulnak ki rézüregek. A hőmérséklet növelésével a rézüregek mérete 

is folyamatosan nő, melyek összeolvadva nagyobb méretű rézdúsulásokat hoznak létre. A 

kialakult mikroméretű dúsulások már jelentősen kisebb fajlagos felülettel rendelkeznek, mint a 

nano-vastag rézrétegek, így a rézben elszegényedett, összetömörödött kerámiarétegek között 

tudnak maradni. 

Magasabb hőmérsékleten megfigyelhető továbbá, hogy a 250-750°C között keletkezett facettált 

megjelenésű Cu-kristályok 850°C-ot elérve kezdenek egyre inkább lekerekedni (5.37 ábra). Ez 

alapján a 750-850°C közötti tartományban lehetne a réz olvadását feltételezni, viszont ismert, 

hogy a mikroméretű rézkristályok a réz standard olvadáspontja alatt (1085°) még nem 

olvadhatnak meg. Az olvadáspont-csökkenés csak a nano-vastagságban maradt réz rétegekben 

mehetne végbe [65, 85]. A rézkristályok facettáltlekerekedett átalakulása ugyanakkor 

szilárdfázisú diffúzió útján is végbemehet, a kristály fajlagos felületének csökkentése 

érdekében [103]. 

 

5.37 ábra Cu/AlON NML felületéről készített SEM felvételek (a) 850°C, (b) 950°C-os 

hőntartást követően 
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Az 5.38 ábrán a multiréteg felületére kijutott réz felületarányát, tehát a multiréteg felületének 

rézzel történő borítottságát ábrázolom. Jól látható, hogy a réz felületaránya a hőmérséklet 

növelésével folyamatosan nő, tehát egyre nagyobb mennyiségben jut ki a réz a multiréteg 

felületére. 750°C-tól kezdődően ugyanakkor a laposabb megjelenésű Cu nagyobb felülettel 

rendelkezik, mint a kisebb hőmérsékleten megfigyelt Cu kristályok, tehát ez a jelenség is 

hozzájárul a felületi borítottság növekedéséhez.  

 

5.38 ábra A Cu/AlON nano-multiréteg felületére kijutott réz felületarányának 

hőmérsékletfüggése, ImageJ képelemző szoftver segítéségével meghatározva 

Ezenkívül megfigyeltem, hogy a réz egy része továbbra is a kerámiarétegek között maradt, 

valószínűleg nanoszerkezetben ahogy az 5.39 ábra is ábrázolja. A mérés során a kisebb, mint 1 

µm átmérőjű elektronsugár által megvilágított területből érkezett az információ, megfelelő 

távolságra a rézüregektől, és a rézdúsulásoktól. Látható, hogy a réz kb. 20-25%-a maradt nano-

multiréteges szerkezetben, még 950°C-on is. 
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5.39 ábra A Cu/AlON nano-multirétegen belül maradt Cu mennyiségének aránya a Cu teljes 

mennyiségéhez képest 

 

 

5.5 Cu/AlON nano-multiréteg termikus viselkedését jellemző hőeffektusok 

Ebben a fejezetben a Cu-AlON nano-multiréteg hevítése során megfigyelt, az előző két 

fejezetben tárgyalt folyamatokat összegzem egy másik szempontból, a folyamatokat kísérő 

hőeffektusok segítségével. 

Az α-Al2O3 lapka felületére leválasztott Cu/AlON nano-multiréteg DSC vizsgálatának 

eredményét az 5.40 ábra szemlélteti. A 400-800°C közötti tartományban egy meglehetősen 

széles, kis intenzitású exoterm folyamat volt mérhető, melyet egy szintén szélesebb, de nagyobb 

intenzitású endoterm csúcs követ a 954…1250°C közötti hőmérséklettartományban. Az 

exoterm folyamat kezdete (400°C körül) egybeesik a röntgendiffrakciós mérés során 

megfigyelt (5.25 ábra) Cu nanokrisztallitok durvulásának kezdetével. Érdekes összefüggés, 

hogy Ohnuma és társai hasonló lefutású exoterm folyamatot mértek  FINEMET típusú amorf 

ötvözet vizsgálatakor, amit a Cu klaszterképződésének tulajdonítottak [121]. Érdemes tehát 

megvizsgálni, hogy a Cu klaszterképződéssel-durvulással magyarázható-e a -5,6 J/g 

hőfelszabadulással járó exoterm folyamat. A mért minta össztömege 0,153 g volt az α-Al2O3 

szubsztráttal együtt, amelyből a felszabaduló hőeffektus átszámítható -0,857 J-ra. Első 

lépésként célszerű meghatározni, mennyi energiafelszabadulással jár a réz teljes 

mennyiségének legalább 2 nagyságrenddel történő durvulása, ahol már a fajlagos felület 

elhanyagolhatóvá válik az eredeti fajlagos felületéhez képest [103]. A multiréteges 
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szerkezetben lévő Cu fajlagos felülete a következőképp számolható. A méréshez használt 

alumínium-oxid minták bevont oldalának összfelülete kb. 132 mm2 volt. Ezt az értéket 

megszorozva a Cu rétegek számával (200), 2-vel az egyes Cu-rétegek alsó és felső felülete 

miatt, további 2-vel a rétegek hullámos szerkezetét figyelembe véve, és végül 0,75-tel a Cu 

ténylegesen duvult arányával (5.38 ábra alapján), eredményül 0,0792 m2-t kapok, ami tehát a 

durvuláson átesett Cu kiindulási felülete. Ezt követően szükséges meghatározni a szilárd Cu 

felületi energiájának az entalpia tagját (ami a lehetséges maximális hőveszteség a durvulás 

során), amit Yakymovych és társaihoz [122] hasonlóan, a fém felületi energiáját T=0 K-re 

extrapolálva 2,50 J/m2 eredményhez jutok (a [96] 10b egyenletet felhasználva, [100] és [89] 

adatai alapján). Ezt a felületi energia értéket beszorozva a Cu kiindulási felületével a 

durvulásból származó maximális exoterm hőmennyiség: 0,198 J. Ez az érték a mérés során 

felszabadult -0,857 J-nak csak kb. 23%-a, így feltételezhetően további folyamat/folyamatok is 

lehetnek még a mért exoterm effektus mögött. 

 
5.40 ábra α-Al2O3 lapka felületére leválasztott Cu/AlON nano-multiréteg DSC vizsgálatának 

eredménye (10°C/perc fűtési sebesség, függőleges szaggatott vonal a makroszkópikus Cu 

olvadáspontja) 
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Az 5.28 és 5.29 ábrák alapján korábban említettem, hogy a multiréteg felületére kijutott Cu 

kristályok felülete valószínűleg eloxidált (már 450°C-on is). Az 5.40 ábrán látható exoterm 

csúcs hőmérséklettartományában az oxidációs hő a CuO esetén -127 ± 10 kJ/mol-Cu, a Cu2O 

esetében pedig -61 ± 3 kJ/mol-Cu [100]. A multiréteg felületére kijutott Cu teljes mennyisége 

a következőképp számolható: 132 mm2 megszorozva 6,4 nm-rel, ami a Cu rétegek átlagos 

vastagsága, 200-zal a Cu rétegek számával, valamint 0,75*0,38-cal  (5.39 ábra, illetve 5.9 

táblázat alapján), illetve elosztva 7,09 cm3/mol-lal [98], a Cu moláris térfogatával az eredmény: 

6,79×10-6 mol. Megszorozva a Cu mennyiségét az oxidációs hő lehetséges tartományával: -

137…-58 kJ/mol-Cu-zel, az eredmény -0,39…-0,93 J. A durvulásból származó hőmennyiség 

mellett a még hiányzó hőmennyiség: -0,857 + 0,198 = -0,659 J, ami az oxidációs hő 71 … 169 

%-a. Az 5.26 c ábra alapján a Cu kristály megközelítőleg kocka alakkal redelkezik, melynek 

átlagos oldalhossza 1 µm. Egy ilyen kockaalakú kristály anyagmennyiségének 71%-a kb. 400 

nm vastag felületi oxidrétegnek felel meg, viszont korábban ismertettem, hogy a felületi 

oxidréteg vastagsága 11 nm alatti kell legyen. Így tehát a Cu oxidációs hője maximum 0,02 J, 

ami -0,857 + 0,198 + 0,02 = -0,639 J további fennmaradó hőmennyiséget eredményez, így tehát 

a durvulás és az oxidáció folyamata még nem elégíti ki a mért exoterm hőmennyiséget.  

A multiréteg hevítése során lejátszódó exoterm folyamat még az AlN fázis Al2O3-dá alakulása, 

amit a HT-XRD vizsgálat is megerősített. Ezt a folyamatot támasztja alá az 5.41 ábra is, mely 

szerint az alkalmazott kísérleti körülmények mellett (hőmérséklet, oxigén/nitrogén parciális 

nyomás) a 2AlN + 1,5O2 =Al2O3 + N2 reakcióegyenlet a jobb oldala felé tolódik, tehát az Al2O3 

képződés irányába. (A diagram számításának részletezése a 11.2 mellékeltben található). A 

reakciót kísérő standard hőmennyiség az exoterm folyamat hőmérséklettartományában kb. -490 

± 10 kJ/mol-AlN. Azt feltételezve, hogy a kerámiarétegek teljes mértékben AlN fázisból állnak, 

az AlN kezdeti mennyisége a következőképp számolható: 132 mm2 (az NML egyik oldalának 

felülete) szorozva 200-zal, a kerámiarétegek számával, illetve 4,2 nm-rel a kerámiarétegek 

átlagos vastagságával majd elosztva 12,8 cm3/mol-lal [123] az AlN moláris térfogatával az 

eredmény: 8,66×10-6 mol. Az AlN számolt mennyiségét megszorozva a fentebb megadott 

reakciót kísérő hőmennyiséggel (-490 kJ/mol), az AlN oxidációjából származó exoterm 

effektus -4,24 J. Látható, hogy ez az érték jelentősen nagyobb, mint a még hiányzó -0,639 J, 

mely alapján már az AlN 15%-ának oxidációja is elegendő az exoterm folyamat még hiányzó 

mennyiségének biztosítására, ugyanakkor ismert, hogy a kiinduló állapotú réteg nem teljesen 

AlN fázisból áll (5.24 ábra). Összefoglalva tehát, a mért exoterm csúcs (-0,857 J) a Cu 
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durvulása során felszabaduló hőből -0,198 J (23%), a Cu mikrokristályok felületének 

oxidációjából -0,02 J (2%) illetve az AlN oxidációjából -0,639 J (75%) tevődik össze.  

 

5.41 ábra AlN és Al2O3 fázisok stabilitási diagramja (2AlN + 1,5O2 =Al2O3 + N2 egyenlet 

alapján) a hőmérséklet és a parciális nyomások függvényében ([100] adatai alapján számolva) 

A nagyobb intenzitású endoterm csúcsot (5.40 ábra) a makroszkópikus Cu olvadáspontja által 

két részre osztottam, a Cu olvadáspontja előtti szakaszra (10,9 J/g * 0,153 g = 1,67 J), illetve a 

Cu olvadáspontja feletti szakaszra (27,4 J/g * 0,153 g = 4,19 J). Az endoterm folyamat kezdete 

954°C, ami alacsonyabb hőmérséklet, mint a Cu kristályok felületi oxidrétegének a 

disszociációjának kezdete (az 5.19 ábra alapján a p1 nyomástartomány a Cu2O/Cu(s) fázis 

határvonalat 980°C-nál metszi el). Továbbá alacsonyabb hőmérséklet, mint a Cu 

szublimációjának kezdete (5.18 ábrán a p1 nyomástartomány a Cu(s)/Cu(g) határvonalat 

1060°C-on metszi el). Ebből adódóan véleményem szerint az endoterm folyamat 954…980°C 

közötti tartományban mért kisebb csúcsa a még nanoszerkezetben, a kerámiarétegek között 

maradt Cu olvadását jelzi, a Cu olvadáspont-csökkenésének (MPD) következtében [85]. A Cu 

olvadáshője 9,68 kJ/mol [100], mely értéket ha megszorzom a még továbbra is 

nanoszerkezetben maradt Cu mennyiségével, ami 1,79×10-5 mol * 0,25 = 4,48 * 10-6 mol, az 

eredmény 0,04 J. 

A második endoterm folyamat, a multiréteg felületére kijtott Cu felületi oxidrétegének a 

disszociációja 980°C-tól kezdődik. A Cu oxidációja során felszabaduló hőmennyiség -0,02 J 

volt, tehát a Cu2O disszociációs hője 0,02 J. Ez a két folyamat azonban csak 0,04 + 0,02 = 0,06 

J elnyelődött hőmennyiségért felelős, ami a teljes hőmennyiség (1,67 + 4,19 = 5,86 J) csupán 

1%-a. Az Al2O3 + N2 = 2AlN + 1,5O2 reakció visszafelé nem játszódhat már le (5.41 ábra), 



 
83 

 

viszont a Cu szublimációja (olvadás/párolgás útján) igen (5.19 ábra). Az endoterm folyamat 

első szakaszában a Cu szublimációs hője kb. 330 kJ/mol [100], amit a multiréteg felületére 

kijutott Cu mennyiségével megszorozva (1,79×10-5 mol), az eredmény 5,91 J. Ez a 

hőmennyiség fedezi a még fennmaradó hőmennyiséget: 5,86 - 0,06 = 5,8 J. 
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6. TÉZISEK 

Bevezetés 

A téziseim 42CrMo4-es jelű acél mintadarabok, illetve α-Al2O3 lapkák felületén magnetron 

porlasztással kialakított szubmikron vastagságú AlON kerámiaréteg, illetve Cu/AlON nano-

multiréteg alkalmazásával végzett kísérletek eredményeit foglalják össze. Mindkét esetben Ar 

munkagáz alkalmazásával, p < 5×10-8 bar kiinduló nyomáson történt a rétegek előállítása. Az 

egyedülálló kerámiarétegek, illetve a nano-multiréteg kerámiarétegeinek kialakítása Al target 

(99,999%) használatával, N2 illetve O2 reaktív gázok bevezetésével, rádiófrekvenciás 

áramforrást alkalmazva történt. A multiréteg Cu rétegeinek kialakítása pedig Cu target 

(99,999%) használatával, egyenáramú áramforrást (DC) alkalmazva ment végbe. A Cu/AlON 

nano-multiréteg szerkezeti kialakítását tekintve az alábbi módon épült fel: első lépésként egy 

15 nm vastag AlON kerámiaréteg lett az acél felületén kialakítva, majd 200-szor ismétlődő 5-

5 nm (elméleti) vastagságú Cu, illetve AlON kerámiarétegek váltakoztak egymást követően 

periodikusan ismétlődve egy AlON réteggel bezáróan (A. ábra).  

 

A. ábra 42CrMo4 acél felületén kialakított Cu/AlON nano-multiréteg keresztmetszetéről 

készített PFIB-SEM felvétel, világos rétegek: Cu, sötét rétegek: AlON 

1. Tézis 

Az 50, 170, 340 illetve 680 nm vastag AlON kerámiaréteggel bevont 42CrMo4-es acél 

felületére helyezett 5 ± 0,5 mg tömegű réz (1,4 ± 0,6) ×10-7 bar nyomáson, 1090±5°C-ig történő 

hevítésével, majd 2 perces hőntartásával végzett nedvesítésvizsgálata után az alábbi 

megállapításokat teszem: 

1.a A nedvesítési kísérletet követően szabad szemmel nem volt megfigyelhető a réz a 

kerámiaréteg felületén. Ennek oka a kiinduló acél/kerámia/réz konfigurációjú rendszer 

acél/réz/kerámia konfigurációjúvá alakulása fázisinverzió útján (B. ábra).  
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B. ábra A vizsgált rendszer fáziselrendezése a kiinduló-, illetve végső állapotban 

 

1.b Számítással meghatároztam, hogy a fázisinverziót kísérő Gibbs-energia változás, tehát a 

folyamat hajtóereje -1,78 J/m2. Ennek oka a spontán dezoxidálódott acélfelület rézolvadék általi 

jó nedvesíthetősége, szemben a kerámiafelület rossz nedvesíthetőségével, melyet az általam 

mért peremszögek is megerősítenek: a dezoxidálódott acél felületét a rézolvadék Θ= 16 ± 2°-

os peremszöggel nedvesíti, ezzel szemben a vastagabb, 340 illetve 680 nm vastag AlON 

kerámiaréteg felületén a réz Θ=113 ± 5°-os peremszöget alakít ki. 

 

1.c A nedvesítési kísérlet után megfigyeltem, hogy az 50, 170, 340 illetve 680 nm vastag AlON 

kerámiaréteg, melynek felületére 5 ± 0,5 mg tömegű réz darabot helyeztem, 100…500 µm 

átmérőjű lemezekre töredezett, mely lemezeken belül 0,04…2,1 µm vastag repedések 

találhatóak. A repedések megjelenésének az oka az acélhordozó, illetve a kerámiaréteg 

fázisainak eltérő lineáris hőtágulási együtthatója (αacél≈12×10-6 K-1, αAlON=4,7×10-6 K-1). Az 

acél nagyobb mértékű tágulása miatt a kerámiarétegben húzófeszültség ébred, ami a repedések 

megjelenését eredményezi.   

 

2. Tézis  

Modellezés alapján meghatároztam a 42CrMo4-es acél felületére leválasztott 50, 170, 340 

illetve 680 nm vastag AlON kerámiaréteg felületére helyezett 5 ± 0,5 mg tömegű Cu darab (1,4 

± 0,6) ×10-7 bar nyomáson elvégzett olvasztása során megfigyelt fázisinverzió mögött álló 

mechanizmusokat, melyek a következők: 
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C. ábra A vizsgált rendszer nedvesítési viselkedése, a kritikus kerámiaréteg-vastagság 

függvényében 

 

2.a Abban az esetben, ha az AlON kerámiaréteg vastagsága 170 ± 60 nm kritikus vastagságérték 

alatti, úgy a kerámiaréteg felületén elhelyezkedő réz olvadékcsepp látszólagos peremszöge az 

olvadás pillanatában Θ < 90°. Ennek oka, hogy a rézolvadék a kerámiaréteg megfelelően vastag 

repedéseibe belógva eléri a dezoxidálódott acél felületét (C. ábra), ezáltal egy nedvesítő 

cseppalakot öltve. 

 

2.b Abban az esetben, ha a kerámiaréteg vastagsága a 170 ± 60 nm kritikus  vastagságértéknél 

nagyobb, úgy első lépésben a réz egy nem nedvesítő csepp alakot vesz fel a kerámia felületén 

(C. ábra), majd csak egy meghatározott inkubációs idő eltelte után terül el a felületen, nedvesítő 

cseppalakot felvéve (C, D. ábra). Meghatároztam, hogy ez az inkubációs idő a réz csepp 

felületéről elpárolgó, illetve a repedések alján, a dezoxidálódott acél felületén kondenzáló Cu 

atomok által a repedés feltöltéséhez szükséges idő. Ez az idő lineárisan függ a leválasztott 

kerámiaréteg vastagságától (E. ábra), a görbe meredekségéből számított repedésfeltöltési 

sebesség 22±8 nm/s. Ez az érték jó egyezést mutat a kísérletileg ugyanazon körülmények között 

meghatározott réz párolgási sebességével, ami 26 ± 11 nm/s, ezáltal bizonyítva, hogy a 
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rézolvadék a kerámiaréteg repedéseit a párolgás-kondenzáció mechanizmusával tölti fel 170 ± 

60 nm-nél nagyobb kerámiavastagság esetében. 

 

 

D. ábra 42CrMo4-es acél felületére leválasztott AlON kerámiaréteg felületén lévő réz (a) 

peremszögének változása az idő függvényében, (b) a réz olvadékcsepp látható térfogatának 

változása az idő függvényében, az olvadás pillanatától kezdődően 
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E. ábra A nem-nedvesítés/nedvesítés átmenet mért inkubációs ideje az AlON kerámiaréteg 

vastagságának függvényében 

 

2.c A 170 ± 60 nm alatti vastagsággal rendelkező AlON kerámiaréteg esetében megfigyeltem 

egy másik inkubációs idő jelenlétét is. Meghatároztam, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy a 

réz a kerámiarétegek repedéseiben mechanizmustól függetlenül megjelenik, két egymással 

ellentétes erő hat a feltöredezett kerámiarétegre: az adhéziós erő, ami a kerámiaréteget az acél 

felületéhez rögzíti, illetve a rézolvadékban ható felhajtóerő. Megállapítom, hogy az adhéziós 

erő értéke nagyobb a felhajtóerőnél, így a kerámiaréteg acél felülettől történő elválasztásához 

a rézolvadék kerámia/acél határfelületre történő penetrációjára van szükség, ami a második 

inkubációs idő megjelenését eredményezi. Ez az inkubációs idő a 170 ± 60 nm feletti 

vastagsággal rendelkező AlON kerámiaréteg esetében egybeesik (időben átlapolódik) a nála 

hosszabb ideig tartó, nem-nedvesítés/nedvesítés átmenethez szükséges inkubációs idővel, így e 

két inkubációs idő a 170 ± 60 nm feletti vastagsággal rendelkező AlON kerámiaréteg esetén 

nem különíthető el (D. ábra). 

 

2.d Megállapítom, hogy mechanizmustól függetlenül a rézolvadék teljes térfogata az AlON 

kerámiaréteg alá áramlik, felemelve azt az acél felületéről. A fázisinverzió folyamata a réz 

olvadásától számított 30 másodperc alatt végbemegy a 680 nm, illetve ez alatti 

kerámiavastagság esetében.  
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3. Tézis 

A 42CrMo4-es acélok felületén előállított Cu/AlON nano-multiréteg (7 ± 2)×10-8 bar 

nyomáson, 200…650 °C közötti tartományban történő hevítése, illetve az adott hőmérsékleten 

10 percig alkalmazott hőntartás hatására az alábbiakat figyeltem meg: 

 

3.a A Cu/AlON nano-multiréteg felületén, melynek legfelső rétege egy AlON kerámiaréteg, 

250°C-tól kezdődően facettált kristályok formájában megjelent a Cu, melyek mérete a néhány 

100 nanométertől néhány mikrométeres nagyságrendig változott. Alapvetően kétféle 

formációban volt megfigyelhető a Cu a felületen: egyrészt szabályos egyenes vonalakba 

rendeződve, illetve a felületen rendezetlenül elszórtan (F. ábra, a). 

 

F. ábra Cu/AlON nano-multiréteg felületéről készített PFIB-SEM felvételek 450°C-os 

hőntartást követően 

3.b A Cu vonalszerű megjelenésének magyarázatát a multiréteg felületén megfigyelhető 

szabályos egyenes repedések adják, mely repedések a kerámiarétegekben alakultak ki a réz, 

illetve a kerámiaréteg lineáris hőtágulási együtthatójának különbsége következtében 

(αCu=16,59×10-6 K-1, αAlON=4,7×10-6 K-1).  A hevítés során a rendszert alkotó fázisok eltérő 

mértékű hőtágulása egy folyamatosan növekvő nyomást eredményezett a multirétegen belül, 

melynek eredménye a kerámiarétegek megrepedése, illetve a réznek a multiréteg felületére 
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történő áramlása a repedéseken keresztül. A felületi repedések egy alacsonyabb 

energiaállapotot biztosítanak, így a Cu előszeretettel helyezkedik el bennük (F. ábra, b). 

 

3.c Az elszórtan megjelent Cu a helyenként felgyűrődött multiréteg közelében volt többnyire 

megfigyelhető (F. ábra, c). Megállapítottam, hogy a multiréteg felgyűrődését az alatta található, 

a multirétegen belül kialakult néhány mikrométer nagyságú, rézzel töltött üregek megjelenése 

okozza (G. ábra, a). A rézzel töltött üregek kialakulásának oka, az eredendően nano-vastagságú 

Cu rétegek esetén a nagy határfelületi energiával rendelkező Cu/kerámia határfelület 

nagyságának csökkentése. A Cu üregek az elvégzett XRD, illetve DSC vizsgálatok alapján 

nagy valószínűséggel szilárd fázisú diffúzióval alakulnak ki. A szilárd réznek a kialakult 

üregekből a multiréteg felületére történő áramlása szintén az üregeket határoló 

kerámiarétegekben kialakult repedéseken keresztül történt (G. ábra,b). 

 
G. ábra 42CrMo4-es acél felületére leválasztott Cu/AlON nano-multiréteg keresztmetszetéről 

készített PFIB-SEM felvételek: (a) 650°C-os hőntartás után, (b) 450°C-os hőntartást követően 

 

 

4. Tézis 

A Cu/AlON nano-multiréteg (7 ± 2)×10-8 bar nyomáson, 750…1000 °C közötti tartományban 

történő hőntartási kísérletei alapján a következő megállapításokat, illetve megfigyeléseket 

teszem: 

4.a Megfigyeltem, hogy 750°C-tól kezdődően egyre nő a laposabb megjelenésű rézüregek 

mennyisége a multiréteg szerkezetében (H. a ábra), melyek egy része ki is jutott a multiréteg 

felületére, vagy pedig csak néhány (1-2)  kerámiaréteg helyezkedett el a felületükön. Eközben 

a multiréteg felületén egyre kevésbé láthatóak az alacsonyabb hőmérsékleteken (<750°C) 

jellemző facettált Cu kristályok. Ezen kristályok 850°C-tól kezdődően egyre inkább 

lekerekedtek, gömbsüveg alakot öltöttek (H. b ábra), melyek olvadása méretükből adódóan 
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(>100 nm) még nem mehetett végbe, így a facettált Cu kristályok lekerekedéséhez vezető 

átalakulás szilárd fázisú diffúzió mechanizmusával történik, a Cu kristályok fajlagos 

felületének csökkentésére irányuló hajtóerő következtében. 

 

H. ábra Cu/AlON NML felületéről készített SEM felvételek (a) 750°C, (b) 850°C-os 

hőntartást követően 

4.b Megállapítom, hogy a hőntartás hőmérsékletének növelésével nő a Cu/AlON nano-

multiréteg Cu kristályokkal lefedett felületaránya (I. ábra), melynek oka egyrészt a felületen 

megjelenő réz mennyiségének növekedése, másrészt a réz egyre laposabb megjelenése, ezáltal 

a fajlagos felületének a csökkentése.  

 

I. ábra A Cu/AlON nano-multiréteg felületére kijutott réz felületarányának 

hőmérsékletfüggése, ImageJ képelemző szoftver segítéségével meghatározva 
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4.c Megfigyeltem továbbá, hogy a hőmérséklet növelésének egy másik következménye, a 

multirétegen belül maradt nanoszerkezetű Cu mennyiségének a csökkenése (J. ábra). 

 

 

J.ábra A Cu/AlON nano-multirétegen belül maradt Cu mennyiségének aránya a Cu teljes 

mennyiségéhez képest 

 

5. Tézis 

DSC vizsgálat alapján, 10-7 bar nagyságrendű nyomáson, 10 °C/perc fűtési sebesség 

alkalmazásával meghatároztam az α-Al2O3 szubsztrát felületére leválasztott Cu/AlON nano-

multiréteg hevítés hatására végbemenő szerkezeti átalakulását jellemző hőmennyiségeket, 

illetve a mögötte álló folyamatokat (K. ábra) az alábbiak szerint:  

5.a Megfigyeltem, hogy a 400-800°C között mért exoterm folyamat kezdete (K. ábra) 

egybeesik az XRD mérés során beazonosított Cu kiterjedt durvulásának kezdetével. Számítások 

segítségével meghatároztam, hogy a Cu durvulása mellett párhuzamosan zajlik a felületre 

kijutott Cu kristályok felületi oxidációja, illetve a kerámiarétegek AlN fázisainak átalakulása 

Al2O3 fázissá. 

5.b A 954-1250°C között mért nagyobb intenzitású endoterm folyamatot a Cu standard 

olvadáspontja által két külön szakaszra osztottam. Meghatároztam, hogy a vizsgált 

nyomástartományban az első szakasz kezdő hőmérséklete (954°C) alacsonyabb, mint a felületi 

Cu-oxid (Cu2O) disszociációjának kezdete (980°C), illetve alacsonyabb, mint a Cu 

szublimációjának kezdő hőmérséklete (1060°C). Ennek alapján megállapítom, hogy a 954-
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980°C közötti tartományban mért endoterm folyamat a Cu nanorétegek olvadását jelzi, a nano-

vastagságból eredő olvadáspont-csökkenés eredményeként. A 980-1250°C között mért 

endoterm változás pedig a Cu2O disszociációjából, illetve a Cu szublimációjából áll. 

 
K. ábra α-Al2O3 minta felületére leválasztott Cu/AlON nano-multiréteg DSC görbéje 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

A Disszertációm első felében 42CrMo4 acél felületén kialakított szubmikron vastagságú 

amorf AlON kerámiarétegre helyezett Cu nedvesítési viselkedését vizsgáltam, melynek 

eredményeként az acél/kerámia/Cu rendszer két felső fázisa fázisinverzió útján 

acél/Cu/kerámia rendszerré alakult. A kísérletek során az alábbiakat figyeltem meg: 

 Vákuum környezetben 1090±5°C-ra hevítés hatására a kerámiarétegben repedések 

alakulnak ki, melynek oka az acél és a kerámiaréteg eltérő hőtágulási együtthatója. 

Meghatároztam, hogy a kísérleti paraméterek mellett az acél felülete a kerámiaréteg 

repedéseinek alján dezoxidálódik, és a réz számára jól nedvesíthetővé válik.  

 Meghatároztam, hogy a fázisinverziót kísérő Gibbsenergia-változás kb. -1,78 J/m2, 

melynek hajtóereje a dezoxidált acél felületének jó nedvesítése a rézolvadék által, 

szemben a réz és a kerámiaréteg közötti rossz nedvesítéssel. 

 Abban az esetben, ha a kerámiaréteg vastagsága 170 ± 60 nm kritikus vastagságérték 

alatti, úgy a felületén megolvasztott réz látható peremszöge Θ < 90°. Ennek oka a 

kerámiaréteg repedéseibe belógó rézolvadék, ami egyes repedések esetén elérheti az 

acél felületét, ezáltal nedvesítő cseppalakot öltve. 

 Abban az esetben, ha a kerámiaréteg vastagsága 170 ± 60 nm-nél nagyobb, úgy a 

rézolvadék elsőként egy nem-nedvesítő cseppalakot ölt a réteg felületén, és csak egy 

meghatározott inkubációs idő eltelte után kezd a réteg alá áramolni. Meghatároztam, 

hogy az inkubációs idő lineárisan függ a kerámiaréteg vastagságától, a repedések 

feltöltési sebessége a rézolvadék által 22±8 nm/s. Ez az érték meglehetősen jó egyezést 

mutat a megegyező kísérleti körülmények mellett meghatározott Cu párolgási 

sebességével, ami alátámasztja, hogy 170 ± 60 nm-nél nagyobb kerámiavastagság 

esetén a réz a párolgás-kondenzáció mechanizmusával tölti fel a kerámiaréteg 

repedéseit. 

 Megállapítottam, hogy a kerámiaréteg alá áramlás mechanizmusától függetlenül a réz 

teljes mennyisége a kerámiaréteg/acél határfelülete mentén terül szét, felemelve a 

kerámiát az acél felületéről. Megfigyeléseim alapján a fázisinverzió 680 nm illetve ez 

alatti kerámiaréteg vatsagság esetén kevesebb, mint 30 mp alatt végbemegy. 
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A Disszertációm második felében pedig az általam magnetron porlasztás alkalmazásával 

kialakított Cu/AlON nano-multiréteg termikus viselkedésének vizsgálatát végeztem el, 

melynek során a következőket sikerült megállapítanom: 

 400°C-tól kezdődően a Cu nanokrisztallitok kiterjedt durvulási folyamata volt 

megfigyelhető az XRD mérés alapján. A folyamat mögött a réz multirétegen belüli 

migrációja áll, ami az eredmények alapján szilárd fázisú diffúzió útján történik, 

köszönhetően a Cu és az AlON kerámiaréteg közötti rossz nedvesítésnek. 

Megfigyeltem, hogy a migráció eredményeként a Cu mikroméretű rézüregeket képez a 

multirétegen belül. 

 Megfigyeltem, hogy a növekvő hőmérséklet, illetve a Cu és a kerámiarétegek hőtágulási 

együtthatóinak különbsége következtében a kerámiarétegek megrepednek, melynek 

köszönhetően a Cu 250°C-tól kezdődően megjelenik a multiréteg felületén, 

mikroméretű facettált kristályok formájában. 

 800°C-tól kezdődően megfigyelhető a multiréteg felületére kijutott rézkristályok 

lekerekedése, ami méretükből adódóan (> 1μm) nem olvadáspont csökkenés 

eredményeként, hanem a kristályok felülete menti szilárd fázisú diffúzió útján megy 

végbe, a rézkristályok fajlagos felületének csökkentése érdekében 

 DSC mérés segítségével meghatározhatóak voltak a hevítés hatására végbemenő 

exoterm folyamatok is: a nanoszerkezetű rézrétegek durvulása, valamint a felületre 

kijutott rézkristályok, illetve a kerámiaréteg AlN fázisának oxidációja, a 

vákuumkamrában visszamaradó oxigén jelenlétének következtében. 

 Meghatározhatóak voltak továbbá a multirétegben zajló endoterm változások is: 980°C-

tól kezdődően a rézkristályok felületén kialakult Cu2O disszociációja, 1060°C-tól 

kezdődően pedig a réz szublimációja. Az ettől alacsonyabb hőmérsékleten (954-980°C) 

mért endoterm hőváltozás mögött pedig nagy valószínűség szerint a még 

nanoszerkezetben maradt Cu olvadása áll, egy 131°C-os olvadáspont-csökkenés 

eredményeként. 

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a Cu/AlON nano-multiréteges 

rendszerben elérhető a réz olvadáspontjának csökkenése, ugyanakkor a multirétegen belül, 

illetve a multiréteg felületén zajló diffuzión alapuló durvulási folyamatok az olvadáspont-

csökkenés visszaszorítását eredményezik. 
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8. SUMMARY 

In the first part of my thesis, the wetting behaviour of Cu, placed on 42CrMo4 steel coated 

with a submicron thick amorphous AlON ceramic layer was investigated. As a result, phase 

inversion of the two top phases of steel/ceramic/Cu system took place. The following 

observations were made during the experiments: 

 When heating the steel/ceramic/Cu system to 1090±5°C in vacuum atmosphere, cracks 

were formed within the ceramic layer as a consequence of the heat expansion coefficient 

mismatch between the steel and the ceramic. It was found that under the applied 

experimental conditions, the surface of steel is deoxidized at the bottom of the cracks, 

thus becomes well wettable by liquid Cu. 

 The phase inversion is accompanied by a Gibb energy change of about -1.78 J/m2, driven 

by good wettability of the deoxidized steel surface by liquid Cu, in contrary to poor 

wetting between copper and the ceramic layer. 

 In the case when the thickness of the ceramic layer is below a critical thickness value of 

170 ± 60 nm, the visible contact angle of liquid copper is Θ <90°. The reason for this is 

that the Cu droplet hanging down into the cracks of the ceramic can reach the solid steel 

surface at the bottom of at least some of the cracks, thus forming a wetting shape.  

 In the case when the thickness of the ceramic layer is larger than 170 ± 60 nm, liquid 

copper first forms a non-wetting droplet on the surface of the ceramic layer and only 

after a certain incubation time starts to flow down under the layer. It was found that the 

incubation time depends linearly on the thickness of the ceramic layer, the filling rate 

of the cracks by the copper melt was determined to be 22±8 nm/s. This value is in good 

agreement with the evaporation rate of Cu determined under the same experimental 

conditions, which confirms that at ceramic thicknesses larger than 170 ± 60 nm, copper 

fills the cracks of the ceramic layer by the evaporation-condensation mechanism. 

 It was found that regardless of the mechanism of undermining the ceramic layer, the 

total amount of copper spreads along the ceramic layer/steel interface, lifting the 

ceramic from the surface of steel. Based on my observations, the phase inversion occurs 

in less than 30 seconds at and below the ceramic thickness of 680 nm. 
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In the second part of my thesis, the investigation of the thermal behaviour of Cu/AlON 

nano-multilayer, deposited by magnetron sputtering method is described. As a result, the 

following observations were made: 

 Starting from 400°C, extensive coarsening of Cu nanocrystallites was observed by XRD 

measurement. The underlying process was the migration of copper within the multilayer 

governed by the mechanism of solid-state diffusion due to poor wetting between Cu and 

the AlON ceramic layers. As a result of the migration, Cu formed micron-sized 

reservoirs within the multilayer. 

 It was found that due to the increasing temperature and the mismatch between the 

thermal expansion coefficient of Cu and the ceramic layers, the ceramic layers cracked. 

As a result, Cu appeared on the surface of the multilayer at and above 250°C, in the 

form of faceted micron-sized crystals. 

 Starting from 800°C, the rounding of Cu crystals situated on the surface of the multilayer 

could be observed. Due to their size (> 1μm), the underlying mechanism is not melting 

point depression, rather solid-state diffusion along the surface of the crystals, in order 

to reduce the specific surface area of the crystals. 

 With the use of DSC measurement, the following exothermic processes were 

determined during heating: the coarsening of the nano-confined Cu layers, the oxidation 

of Cu crystals situated on the top surface of the multilayer, and the oxidation of the AlN 

phase of the ceramic layer due to the presence of residual oxygen in the vacuum 

chamber. 

 Endothermic changes of the multilayer were also determined: starting from 980°C the 

dissociation of Cu2O formed on the surface of the copper crystals, and from 1060°C the 

sublimation of copper. While the endothermic heat-change measured at lower 

temperatures (954-980 ° C) is most likely due to the melting of the still nano-confined 

Cu as a result of a melting point depression of 131°C. 

Based on the experimental results, it can be concluded that the melting point depression of Cu 

within the Cu/AlON nano-multilayer system can be achieved, however diffusion controlled 

coarsening processes within and on the surface of the multilayer are working on to hinder its 

occurence. 
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11. MELLÉKLET 

11.1 Melléklet: Cu-O rendszer fázisdiagramjának számítása 

 

A fázisdiagramon látható CuO(s)/Cu2O(s), illetve Cu2O(s)/Cu(s), valamint Cu2O(s)/Cu(l) 

határgörbék számítása a görbékhez tartozó reakcióegyenletek segítségével történt: 

2CuO=Cu2O+0,5O2     (M1.1) 

Cu2O=2Cu+0,5O2     (M1.2) 

A számításhoz a reakciókat jellemző egyensúlyi állandó (K) meghatározására volt szükség, 

melyből meghatározható volt a reakció során keletkező oxigén parciális nyomása (𝑝𝑂2): 

𝐾 = 𝑒−(
𝛥𝑟𝐺

𝑅𝑇
)
      (M1.3) 

𝑝𝑂2 = 𝑝0𝐾
1

𝑛      (M1.4) 

ahol ΔrG a reakciókat kísérő Gibbs energia változás, R az egyetemes gázállandó, T az abszolút 

hőmérséklet, p0 pedig a légköri nyomás. Az adott hőmérsékleteken értelmezett ΔrG értékeket 

Barin [100] adataiból határoztam meg. 
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2CuO=Cu2O+1/2O2: 

T(°C) T(K) ΔrG (J/mol) K pO2 (bar) lg pO2 (bar) 

25,00 298,15 108704,00 9,01205E-20 8,22728E-39 -38,0847 

26,85 300,00 108501,00 1,2812E-19 1,6628E-38 -37,7792 

126,85 400,00 97666,00 1,76063E-13 3,14012E-26 -25,5031 

226,85 500,00 87097,00 7,95629E-10 6,41255E-19 -18,193 

326,85 600,00 76771,00 2,07133E-07 4,34618E-14 -13,3619 

426,85 700,00 66652,00 1,06215E-05 1,14284E-10 -9,94202 

526,85 800,00 56708,00 0,00019825 3,98141E-08 -7,39996 

626,85 900,00 46918,00 0,001891698 3,62504E-06 -5,44069 

726,85 1000,00 37263,00 0,011311242 0,000129607 -3,88737 

826,85 1100,00 27724,00 0,048244697 0,002357809 -2,62749 

926,85 1200,00 18288,00 0,159924623 0,025908371 -1,58656 

1026,85 1300,00 8935,00 0,43749625 0,193891207 -0,71244 

1126,85 1400,00 191,00 0,983724404 0,980293981 -0,00864 

Cu2O=2Cu+1/2O2: 

T (°C) T (K) ΔrG (J/mol) K pO2 (bar) lg pO2 (bar) 

25,00 298,15 147880 1,2334E-26 1,54105E-52 -51,8121 

26,85 300 147739 1,8855E-26 3,60132E-52 -51,4435 

126,85 400 140084 5,08447E-19 2,6188E-37 -36,5818 

226,85 500 132475 1,44521E-14 2,1158E-28 -27,6745 

326,85 600 124935 1,32755E-11 1,78529E-22 -21,7482 

426,85 700 117470 1,71382E-09 2,97535E-18 -17,5264 

526,85 800 110078 6,49209E-08 4,26951E-15 -14,3696 

626,85 900 102758 1,08609E-06 1,19492E-12 -11,9226 

726,85 1000 95507 1,02576E-05 1,06586E-10 -9,97229 

826,85 1100 88322 6,39421E-05 4,14174E-09 -8,38281 

926,85 1200 81198 0,000292022 8,63854E-08 -7,0635 

1026,85 1300 74135 0,001049812 1,11643E-06 -5,9521 

1126,85 1400 66313 0,003355385 1,1405E-05 -4,9429 

1226,85 1500 57430 0,010000864 0,000101318 -3,9943 

1243,55 1516,7 55954 0,011827512 0,000141709 -3,8486 

1326,85 1600 52190 0,019774695 0,000396122 -3,4021 

A Cu(s)/Cu(g), illetve Cu(l)/Cu(g) fázisokat határoló görbe pontjai a Cu adott hőmérsékleten 

értelmezett parciális nyomásának értékeivel egyeznek meg, melynek számítása a következő 

egyenlet és paraméterek alkalmazásával történt [124]: 

log(𝑝) = 𝐴 +
𝐵

𝑇
+ 𝐶 ∙ 𝑙𝑜𝑔(𝑇) + 𝐷 ∙ 𝑇 ∙ 10−3 (𝑎𝑡𝑚)   (M1.5) 

 Cu(s) Cu(l) 

A 7,81 11,209 

B -17687 -17427 

C -0,2638 -1,4742 

D -0,1486 - 
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T (°C) T (K) lg(p) (atm) p (atm) p (bar) lg(p) (bar) 

25 298,15 -52,21462764 6,1006E-53 6,18143E-53 -52,20891102 

26,85 300 -51,84950962 1,41413E-52 1,43287E-52 -51,84379301 

126,85 400 -37,1509273 7,06436E-38 7,15796E-38 -37,14521068 

226,85 500 -28,34783635 4,48915E-29 4,54863E-29 -28,34211974 

326,85 600 -22,48977327 3,23763E-23 3,28052E-23 -22,48405666 

426,85 700 -18,31304395 4,86358E-19 4,92802E-19 -18,30732734 

526,85 800 -15,18619094 6,51342E-16 6,59972E-16 -15,18047433 

626,85 900 -12,75861924 1,74333E-13 1,76643E-13 -12,75290263 

726,85 1000 -10,8201 1,51321E-11 1,53326E-11 -10,81438339 

826,85 1100 -9,236932482 5,79519E-10 5,87197E-10 -9,23121587 

926,85 1200 -7,920036918 1,20216E-08 1,21809E-08 -7,914320305 

1026,85 1300 -6,807780043 1,55675E-07 1,57738E-07 -6,802063431 

1085 1358,15 -6,237153879 5,79223E-07 5,86898E-07 -6,231437266 

1126,85 1400 -5,876 1,33045E-06 1,34808E-06 -5,870283388 

1226,85 1500 -5,094333333 8,04761E-06 8,15424E-06 -5,088616721 

1326,85 1600 -4,410375 3,88709E-05 3,9386E-05 -4,404658388 

A diagram függőleges vonalai a Cu(s) (T=1085°C), illetve Cu2O(s) (T=1243°C) fázisok 

olvadását jelzik. 
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11.2 Melléklet: AlN és Al2O3 fázisok stabilitási diagramja  

 

A stabilitási diagram meghatározása a következő reakcióegyenlet alapján történt: 

2AlN + 1,5O2 =Al2O3 + N2    (M2.1) 

A reakciót kísérő Gibbs energia változásból (ΔrG) [100] az M1.3 egyenlet alapján kifejezhető 

az egyensúlyi állandó értéke (K), ami tovább egyenlő a következő kifejezéssel: 

K =  lg
𝑝𝑂2

3/2

𝑝𝑁2∙𝑝0
1/2     (M2.2) 

Az egyensúlyi állandó ismeretében meghatározható a reakció lejátszódásának iránya. 

T(°C) T (K) 
ΔGf AlN 

(kJ/mol) 

ΔGf Al2O3 

(kJ/mol) 

ΔrG 

(kJ/mol) 

ΔrG 

(J/mol) 
K log K 

25 298,15 -286,997 -1582,271 1008,277 1008277 2,2268E-177 -176,652 

26,85 300 -286,805 -1581,692 1008,082 1008082 2,958E-176 -175,529 

126,85 400 -276,303 -1550,221 997,615 997615 5,2498E-131 -130,28 

226,85 500 -265,693 -1518,712 987,326 987326 7,0964E-104 -103,149 

326,85 600 -255,053 -1487,306 977,2 977200 8,39673E-86 -85,0759 

426,85 700 -244,418 -1456,034 967,198 967198 6,67105E-73 -72,1758 

526,85 800 -233,798 -1424,887 957,291 957291 3,1121E-63 -62,5069 

626,85 900 -223,183 -1393,839 947,473 947473 1,01886E-55 -54,9919 

726,85 1000 -211,799 -1361,331 937,733 937733 1,03773E-49 -48,9839 

826,85 1100 -200,036 -1328,142 928,07 928070 8,4731E-45 -44,072 

926,85 1200 -188,281 -1295,046 918,484 918484 1,04229E-40 -39,982 

1026,85 1300 -176,532 -1262,044 908,98 908980 2,98825E-37 -36,5246 

1126,85 1400 -164,789 -1229,136 899,558 899558 2,72815E-34 -33,5641 

1226,85 1500 -153,052 -1196,322 890,218 890218 9,97093E-32 -31,0013 

1326,85 1600 -141,319 -1163,601 880,963 880963 1,73169E-29 -28,7615 
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