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1. BEVEZETÉS 

A felületkezelések körében az egyik leggyakrabban alkalmazott eljárás a nitridálás. Cél-

ja, egy kemény, kopásálló réteg létrehozása az alkatrész felületén. Számos változata 

ismert a világon, a legrégebbi a gáznitridálás. Ahogyan a világ folyamatosan változik és 

fejlődik, úgy a felületkezelések terén is egyre újabb módszereket lehet alkalmazni. Az 

idő előrehaladtával sok befolyásoló tényező kényszeríti arra az ipart és a kutatókat, 

hogy már ne csak a termékkel szemben elvárt tulajdonságok, hanem a termék előállítá-

sának gazdaságossága és a termékminőségi követelmények is előtérbe kerüljenek. 

Ennek hatására az évtizedek múltán a gáznitridálás továbbfejlesztését is kényszerítette 

az idő, így köszöntött be új eljárásként a sófürdős nitridálás, illetve a karbonitridálás. A 

nitridálási idő lerövidítésével ez az eljárás még ma is népszerű az ipari környezetben. 

Nem csak a kialakult nitridréteg keménységét és vastagságát tudják figyelembe venni, 

hanem a különböző sófürdők adta utóoxidálási lehetőségeket is, amelyekkel esztétikai 

szempontból is jelentős fontosságú felületkezeléssé vált. Azonban, mint mindennek, 

akadnak ennek a módszernek is hátulütői. Manapság már nem elég, hogy egy eljárás 

gazdaságos legyen, hanem a környezetszempontú követelményeknek is megfelelően 

kell működnie. Ez a nagyon is konkrét elvárás, vagyis a sófürdő cianidtartalmának ki-

küszöbölése, ösztönözte a plazmanitridálási eljárás kifejlesztését. 

A plazmanitridálás népszerű kutatási tématerület, mely aktivitásának szemléltetésére 

az 1. ábra szolgál adatokkal: az Elsevier kiadó Science Direct adatbázisában és a Go-

ogle Tudós rendszerében látható, hogy a folyóiratcikkek száma alapján kb. 25 éve volt 

az első bumm, majd ezt követően az Elsevier kiadónál állandósult a publikációk száma. 

A Google Tudós adatbázisa szerint 2013-ban megnövekedett a plazmanitridálás témájú 

konferenciacikkek, szabadalmak és folyóiratcikkek száma egyaránt.  

 

1. ábra. A plazmanitridálás témájú tudományos folyóiratcikkek számának alakulása 
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Az itt említett adatbázisban az első cikk ’plasma nitriding’ címszó alatt 1979-ből való 

[1], azonban ’ion-nitriding’ néven 1969-ben publikáltak először [2]. Meglepő, hogy mi-

lyen későn került be a tudományos kutatások fősodrába ez a felületkezelési szakterület, 

de erről Blücher József professzor úr is említést tett, amikor arra utalt, hogy az USA-ban 

is csak akkor kezdett erősen fejlődni az iparág, amikor a műanyagok fröccsöntő- és ki-

sajtológépeinek csigáira kidolgozták a plazmanitridálási technológiát a kopási élettartam 

nagyon jelentős megnövelése érdekében. 

Az egyik legnagyobb műanyag-fröccsöntőgépeket gyártó, az Arburg, nagy hangsúly-

lyal említi a fejlesztései egyik pilléreként azt, hogy a berendezéseinek legkényesebb 

alkatrészeit plazmanitridálással felületkezeli, és így nem csak a kopással és korrózióval 

szemben növeli az alkatrészek ellenálló képességét, hanem a környezetvédelmi filozó-

fiát is erősíti, hiszen a többi felületkezeléssel szemben itt nem képződnek a környezetre 

ártalmas anyagok. 

Így adódott a lehetőség, hogy Blücher professzor útmutatásaival létrejöjjön ez a kuta-

tómunka, melyhez a plazmanitridáló berendezést 2015-ben közösen építettük a Buda-

pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Anyagtudomány és Technológia Tan-

székén. Bár Magyarországon nem számít vezető felületkezelési eljárásnak, azonban az 

utóbbi években felerősödtek a hazai plazmanitridálási kutatások, nagyrészt annak kö-

szönhetően, hogy a Miskolci Egyetemen két kutatócsoport is elkezdett foglalkozni e 

szakterülettel. A kutatóegyetemeken kívül Magyarországon a legnagyobb plazmanitri-

dáló cégnél, a voestalpine – High Performance Metals Hungary Kft.-nél, ahol már nem 

csak plazmanitridálást, hanem plazmanitridálás és PVD-bevonatolás egymásutáni al-

kalmazását is el tudják végezni egyazon berendezésben, melyet az Oerlikon Balzers 

GmbH-nál is alkalmaznak. Plazmanitridáló berendezés található továbbá a QPP Kft.-nél 

és az Innopress Kft.-nél, valamint az AUDI győri gyárában. Ha a határon túli magyar 

kutatásokra is kitekintek, akkor meg kell említenem a marosvásárhelyi Plasmaterm SA-

t, amely vállalatnál nem csak felületkezelést végeznek, hanem berendezéseket is gyár-

tanak. Ezekből egy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen, egy másik pedig 

a Miskolci Egyetemen található. Bár hazánkban ismert az aktív ernyős eljárás, azonban 

sokan a hagyományos plazmanitridálás mellett tették le a voksukat. A gáz- vagy sófür-

dős nitridálást végző nagyobb cégek közé tartozik a Csepeli Szerszámedző Kft., a TS 

Magyarország Kft., a Vákuum Hőkezelő Kft., a Bebesi Hőkezelő Kft. és a Borsodi Mű-

hely Kft.   

A magyarországi folyóiratokban az első, nitridálással foglalkozó cikket a MATARKA 

adatbázisa szerint Tömöry Tiborné, a BME Mechanikai Technológiai Intézetének okta-

tója, írta 1956-ban [3]. Plazmanitridálás címszó alatt 1997-ben publikáltak először [4], 

ion-nitridálás néven már 1983-ban [5], majd ezt követően folyóiratcikk formában két 

másik tanulmány született a Miskolci Egyetemről. Ezek mellett a korábbi évek hőkeze-

lési konferenciáinak előadás-gyűjteményei közöltek több cikket nitridálás és a plazma-

nitridálás témakörében. 

A szakirodalom-kutatás során több ipari alkalmazási példával is találkoztam, úgymint 

rozsdamentes acélcsövek belső felületének nitridálása a korrózióállóság javítása céljá-

ból [6], vagy csípőimplantátum gördülőfelületének kopásállóvá tétele érdekében [7]. 
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Nem csak a különböző publikációkban, hanem a valós életben is megismerhettem 

ezekhez hasonló problémás ipari eseteket. Autóipari alkatrészek plazmanitridálási üze-

mi technológiájának menetébe nyerhettem betekintést az egyik magyar autóipari cég 

jóvoltából, továbbá tanulmányoztam sportpuskacsövek sófürdős nitridálása után a ko-

pás és repedésképződés csökkenését, valamint résztvevő lehettem egy palackozó-

üzemi szerszám kopásállóság- és korrózióállóság-növelésének fejlesztésében a Beko-

mold Kft.-vel és a Poligrat Kft.-vel végzett közös munkában.  

A közelmúltban a Miskolci Egyetemen készült a plazmanitridálás egyik fontos techno-

lógiai változójának, az előfeszültségnek, a hatásáról egy doktori értekezés, melyet egy 

magyar nyelvű szakirodalmi összefoglaló mű kiadása előzött meg. 

A kutatásom kezdetén a hibrid felületkezelést, azaz különböző felületkezelési eljárá-

sok egymás utáni alkalmazását tűztem ki célul, azonban a szakirodalom-kutatás során 

és az imént említett könyv tanulmányozása után felfedeztem a kutatásokban olyan hiá-

nyosságokat, amelyekre még csak kezdetleges eredmények találhatók. Így adódott, 

hogy a kezdeti célok átalakultak az aktív ernyős plazmanitridálás szerepének további 

tanulmányozására, főként az ernyő felületszerkezeti jellemzőinek és anyagának vizsgá-

latára.  

A doktori értekezésem szakirodalmi összefoglalásában ezekről a hiányosságokról és 

kezdeti eredményekről is említést teszek, majd a részletes célkitűzés után ismertetem a 

kutatómunkám alapvető részleteinek bemutatására, amelynek első szakaszában elő-

ször összehasonlítottam a hagyományos és az aktív ernyős eljárásokat, majd ezt köve-

tően tértem rá az ernyő szerepére vonatkozó új ismeretek feltárására.  
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2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 

A kutatás kísérleti munkáját egy szakirodalmi összefoglaló készítése előzte meg és kí-

sérte végig, amely a témával való általános ismerkedés mellett egyre inkább az aktív 

ernyős plazmanitridálással (ASPN) foglalkozó források felkutatására és elemzésére irá-

nyult. Az ezzel a plazmanitridálási eljárással foglalkozó kutatók által eddig kevésbé 

vizsgált tényezők feltárása után véglegesítettem a kísérleti tervem egyes témaköreit. 

Ehhez mind a nemzetközi, mind a már említett hazai nitridálós szakma képviselőinek 

folyóirati és konferenciacikkeit, doktori értekezéseit és könyveit használtam fel.  

A plazmanitridálás mint kutatási terület ugyan csak az elmúlt 25 évben ragadta meg a 

hazai kutatók figyelmét, de azért említést kell, tegyek néhány mondat erejéig az ezt 

megelőző időszak jellegzetes felületkezelési eljárásairól. A felületkezeléseket több nagy 

csoportba sorolhatjuk az eljárás mechanizmusa szerint, melyre egy összefoglalót a 

2. ábra mutat. A fémes szerkezeti anyagok számos csoportjánál alkalmazzák, de itt 

hangsúlyozni kívánom, hogy a nitridálásról és a nitridált rétegről a továbbiakban csak az 

acélok nitridálásával összefüggésben fogok beszélni, figyelmen kívül hagyva nem csak 

az acél melletti további fémes anyagokat, de a nagy hőmérsékleti korróziós károsodá-

sok közé tartozó nitridálódási folyamatokat is. 

  

2. ábra.  A felületkezelési eljárások csoportosítása [8] 
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A nitridálás egy fontos eljárás a termokémiai felületkezelések között a cementálás 

mellett. A kezelések során növelt hőmérsékleten, diffúzió útján ötvözőanyag jut a felü-

letbe, és ennek következtében kemény, kopásálló réteg érhető el.  

Cementálással kis széntartalmú acélok (C < 0,2%) felületközeli széntartalma  

1,7–2,1%-ra növelhető. A cementálást követő edzéssel a munkadarab kérge 1–2 mm 

vastagságban keményíthető a martenzit kialakulása miatt, amitől az anyag kopásállóvá 

is válik. Gyakran alkalmazzák fogaskerekek, bütykös- és kardántengelyek felületkemé-

nyítéséhez. A felületkezelés közben nem keletkezik új fázis, csupán a szénben való 

dúsítás és a martenzitképződés hatására következik be a tulajdonságjavulás. 

Ahogyan a legtöbb eljárás, a cementálás is fejlődött az évek során. Nem csak a kis 

széntartalmú betétben edzhető acélok cementálhatók, hanem már a rozsdamentes acé-

lok, azon belül az ausztenites acélok is. Ezt az eljárást kis hőmérsékletű (T < 500 °C) 

cementálásnak, idegen nevén kolsterisingnek hívják [9,10]. Ennek során a szén inter-

sztíciós atomként torzítja a fémrácsot, amely keménységnövelő hatással jár. Ezt a felü-

leten képződött fázist, S-fázisnak nevezik [11,12]. Nem csak a kopásállóság javítható 

ezzel a kezeléssel, hanem az anyag egyes korrózióállósági jellemzői is, éppen ezért az 

élelmiszeripari gyártósorokba épített alkatrészeknél már előszeretettel alkalmazzák. 

A nitridálásnak három fő változata van, a gáznitridálás, a sófürdős nitridálás és a 

plazmanitridálás. A gáznitridálást ipari célokra fejlesztették ki 1927-ben. Az általánosan 

alkalmazott hőmérséklet 500–570 °C közé esik. Az alkatrészeket egy kemencébe he-

lyezik, amelyből a levegőt eltávolítják, megakadályozva ezzel a felületi oxidációt, majd a 

kemence fűtése közben ammónia gázt engednek be, amely ezen a hőmérsékleten disz-

szociál. Ebben az esetben atomos nitrogén gáz jut a felületbe. Az állandó gáz biztosítá-

sa és a 16–24 órás kezelés felváltása végett nem sokkal a gáznitridálás megjelenése 

után fejlesztették ki a sófürdős eljárást.  

A sófürdős (karbo)nitridálás során a nitrogént folyékony közegű, cianidsó tartalmú 

fürdőben biztosítják. A sófürdő 570–590 °C-os, amely hőmérsékleten a cianidok bomlá-

sa során nitrogénatom keletkezik, mely a munkadarab felületébe diffundál. A sófürdős 

nitridálási folyamat – a cementáláshoz és a gáznitridáláshoz képest jelentős – gyorsa-

sága miatt elterjedt az iparban, azonban a cianidfürdő környezetkárosító hatású.  

További fejlesztések során a gazdasági szempontokat is figyelembe véve (az idő 

csökkentése, kevesebb energia és nitrogénforrás felhasználása) az 1960-as években 

beindultak az első plazmanitridáló berendezések, amelyekről részletesen a következő 

fejezetekben beszélek.  

Plazmanitridálás során a munkadarabot körülvevő gázból a nitrogénatom ionizálódik, 

majd ezek a nitrogénionok tapadnak meg a felületen és diffundálnak az anyagba. A ke-

zelési hőmérséklet tartománya nem változik (500–550 °C) azonban lényegesebb rövi-

debb ideig tart, akár 5–8 óra alatt is elvégezhető. A plazmanitridálásnak ez az alapvető 

transzportfolyamata szolgál magyarázattal arra is, hogy miért használják még ma is 

széles körben az ion-nitridálás kifejezést, amely egyébként eleve hamarabb is született 

meg. 
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2.1. A nitridálás elméleti háttere 

A nitridálás egy olyan termokémiai felületkezelési eljárás, mely során a nitrogénnek a 

felületbe diffundáltatásával és a jelen lévő atomokkal alkotott nitridfázisok létrehozatalá-

val kemény, kopásálló réteg hozható létre. A nitrogén intersztíciós ötvözőként oldódik a 

vas szilárd oldataiban, valamint képes reakcióba lépni és vegyületet alkotni az acél 

egyes ötvözőivel, alkotóelemeivel. A hőmérséklet növelésével az acélban található va-

satomok rezgőmozgása fokozódik, ami lehetővé teszi a nitrogénatomoknak a vas kris-

tályrácsába történő bediffundálását. A szilárd oldat telítése utána a nitrogén képes a 

vas atomjaival vegyületet is alkotni, mellyel az alkatrész felületén összefüggő, a szilárd 

oldatban oldott nitrogén hatásához képest nagyobb keménységű réteget alkot. E kép-

ződési folyamatok által a nitridált réteg két részre osztható; a vegyületi rétegre és a dif-

fúziós zónára, majd ezt követi az alapanyag [13,14]. Ez tipikusan a szénacélokra, gyen-

gén ötvözött acélokra, nitridálható acélokra jellemző, melyek alapfázisa a térközepes 

kockarácsú (TKK) ferrit.  

2.1.1. A NITRIDÁLT RÉTEG SZERKEZETE ÉS KIALAKULÁSI FOLYAMATA 

Az acélokon képződő nitridált réteg jellegzetesen két, egymástól elkülöníthető részből 

áll: 

- a nitrogén leadó közeggel érintkező, nagyobb nitrogéntartalmú és nagyobb ke-

ménységű vegyületi rétegből, amely a Fe-N kétalkotós rendszer - és/vagy ’-

fázisából áll, 

- alatta pedig az alapanyaghoz képest megnövekedett nitrogéntartalmú diffúziós 

zóna. 

A nitridálási eljárásoktól függően eltérő hőmérsékleteken, különböző nitridáltréteg-

vastagságok érhetők el. Gáznitridálást tipikusan 480–590 °C között végeznek, mellyel 

0,1 mm-től akár 1 mm-es rétegvastagságot lehet elérni. Ezzel szemben a sófürdős- és 

a plazmanitridálás során vékonyabb, 1–2 m vastagságú nitridált réteg is elérhető ki-

sebb, 450–500 °C-os hőmérséklettel. A nitridálási hőmérséklet befolyásolja mind a ve-

gyületi, mind a diffúziós réteg kialakulását és összetételét, melyet leggyakrabban a 

Fe-N egyensúlyi fázisdiagrammal szemléltetnek (3. és 4. ábra).  

A nitrogéndiffúziós folyamatok termodinamikai feltételeinek kialakulása után az α-

szilárd oldatban (a ferritben) létrejön egy növelt nitrogéntartalmú, de még a nitrogénre 

nézve telítetlen zóna; ezt nevezik N-fázisnak, vagy a [15]-ben α-Fe(N) fázisnak. Az 

ekként kialakult nitrogénkoncentráció-különbség hatására megindul a nitrogén diffúziója 

a munkadarab belseje felé. A folyamatos nitrogénfelvétel mellett az α-fázis nitrogénkon-

centrációja eléri a telítettség határát, ami a következőkben a ’-fázis kiválását eredmé-

nyezi. A ’-fázis Fe4N összetételű, felületen középpontos köbös térrácsú kristályszerke-

zet, melyben az elemi cella kockalapjainak középpontjában egy N-atom helyezkedik el. 
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Nitrogénkoncentrációja 5,3–5,75%1 között mozog.  A ’-fázis kialakulása csíraképző-

déssel kezdődik, amelyek rendszerint az α-fázis határain kezdenek el növekedni, kizá-

rólag telített szilárd oldatban. A ’-fázisban sem azonos a nitrogénkoncentráció, ezért a 

nitrogéndiffúzió tovább folytatódik az anyag belseje felé. Mivel az ’--fázishatáron az α-

szilárd oldat telítettsége megmarad, a további diffúzió biztosítja a ’-fázis növekedését. 

 

3. ábra. Az Fe-N egyensúlyi fázisdiagram. Feliratok: Temperature = hőmérséklet; Weight 
Percent Nitrogen = nitrogén tömegszázalék; Atomic Percent Nitrogen = nitrogén atom-
százalék; Magnetic Transformation = mágneses átalakulás (Curie-hőmérséklet) [16] 

 

4. ábra. Az Fe-N fázisdiagram részlete modellezési és mérési eredmények alapján [22] 

 
1 Az ötvözőelemek koncentrációjának mennyiségére vonatkozó mértékegységeket a melléklet 

1. fejezete.  
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Ha a ’-fázis nitrogéntartalma eléri a telítettség határát, megjelenik az -fázis. Az 

-fázis Fe3N összetételű, legsűrűbb térkitöltésű hexagonális rácsszerkezetű, melynek 

oktaéderes hézagjaiban helyezkedik el a nitrogén. Nitrogéntartalma széles határok kö-

zött, 4,5–11% között mozog. Különböző szakirodalmi forrásokban, különböző összeté-

tellel jelenik meg ez a fázis. Leggyakoribb formája az Fe3N (ahogyan a későbbiekben is 

hivatkozok rá), de megtalálható Fe2-3N-ként és Fe3-2-ként is. Egyszerű összehasonlítási 

módja a szakirodalomi forrásokban található röntgendiffraktogramok 2 értékének ösz-

szevetése. Jacobs és társai táblázatos formában felsorolták az általuk használt Fe3N 

röntgendiffrakciós Brägg-szög értékeit [17], melyek megegyeznek a Wilk által mért 

Fe3-2N értékekkel [15]. Ugyanilyen adatsorok találhatók Fe2-3N-re is, különbség csupán 

a csúcsok intenzitásában mutatkozik. Arra, hogy mi alapján használják felváltva a ve-

gyületi formákat nem találtam választ, azonban minden publikációban ugyanolyan tulaj-

donsággal bír, továbbá közös néven, -fázisként említik, azonban ez arra utal, hogy ez 

egy változó összetételű szilárd fázis [18–20].  Mivel a nitrogéntartalom a hőmérséklet 

függvényében változik, ezért hűtés során koncentrációja csökken, amely kétfázisú, +’-

fázisú réteg kialakulását eredményezheti [13,14,21]. 

Göhring és társai mindamellett, hogy összefoglalták a különböző fázisok kristálytani 

tulajdonságait, saját és más kutatások eredményeit felhasználva szimulálták a Fe-N 

fázisdiagram egyes részeit, melynek részlete a 4. ábrán látható [22]. Jelentős eltérések 

nem figyelhetők meg az egyes kutatók mérési és számítási eredményi között.  

2.1.1.1. A vegyületi réteg mikroszerkezeti tulajdonságai 

Az - és/vagy ’-fázisból álló vegyületi réteget a szakirodalomban elterjedten fehérré-

tegnek is nevezik, mivel a nitálos maratás után a mikroszkópi képen fehér színű réteg-

ként látszódik. A vegyületi réteg létrejötte befolyásolható a nitridáláshoz használt gáz-

keverékkel, az alapanyagban található ötvözőkkel, valamint a hőmérséklet növelésével. 

A vegyületi réteg nagy keménysége révén biztosítja a munkadarab kopásállóságát. 

A 2.1.1. fejezetben leírtak alapján a ’-fázis nitrogénben való telítődése után jelenik 

meg az -fázis. Ennek térfogatelemei nem feltétlenül a felülettel párhuzamosan egy-

másra épülő határfelületekkel jöhetnek létre, és a fázis keletkezése nem egyenletes. 

Kezdetben csak helyenként alakul ki a ’-fázis, nem alkotva összefüggő réteget. Mivel a 

nitrogén diffúziója a kevesebb nitrogént tartalmazó részeknél gyorsabb, tehát a vegyüle-

ti réteg alatt található αN-fázisban, így a nitrogéndiffúzió nem csak a felületre merőlege-

sen, hanem az N-fázisból is eljut az újonnan kialakuló fázis felé. A lassú diffúzió miatt, 

az összefüggő ’-fázis kialakulása előtt már megjelenhet az -fázis [23]. 

A két fázis együttes kialakulását tovább növeli a munkadarab hűtése. A hűtés közbeni 

oldhatóságcsökkenés miatt helyenként nagyobb nitrogéntartalmú fázisok alakulhatnak 

ki az egyfázisú rétegekben és azok határán. Az oldhatósági határ elérésekor és ennek 

változása során az - és N-fázisokban ’- és -tűk válhatnak ki.  

Az -fázis a nagy nitrogéntartalom miatt gyakran jár porozitással, mely a réteg ke-

ménységének egyenetlenségét okozhatja. Egyes kutatások szerint a nitrogénatomok 

egyesülnek az oldó fém üres rácshelyeiben, melyeket a pórusok képződési helyeinek 
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tekintik [23,24]. Middendorf és Mader kutatásában igazolta, hogy a porozitást tartalma-

zó -fázis két részből tevődik össze (5. ábra), melynek térrácsa azonos, azonban a po-

rozitást tartalmazó részében nagy rácshézagok vannak jelen, melyben a nitrogénato-

mok ismét molekulává fejlődve porozitásként jelennek meg [25]. Emellett a porózusság 

függ az acél összetételétől is. A szén csökkenti a nitrogén diffúzióját, ezáltal elősegíti a 

felhalmozódását a vegyületi rétegben, így tehát elősegíti a pórusok képződését is.  

 

5. ábra. Nagy és kis porozitású -fázis és az alatta található réteg pásztázó elektronmik-
roszkóppal készített keresztmetszeti képe [25] 

A vegyületi réteg különböző fázisainak azonosítására röntgendiffrakciós vizsgálattal, 

valamint bizonyos esetekben kémiai maratással van lehetőség. Az utóbbi eléréséhez 

nem csak a különböző fázisok elkülönítésére alkalmas marószerre, hanem kellően nagy 

vastagságú nitridált rétegre is szükség van. Ennek kialakítására a hőmérséklet és az 

idő a legmeghatározóbb befolyásoló tényező. Minél nagyobb a hőmérséklet, annál vas-

tagabb réteg jön létre [19,26], köszönhetően a diffúziót jellemző diffúziós tényező hő-

mérsékletfüggésének, továbbá minél hosszabb a nitridálás ideje, annál vastagabb réteg 

keletkezik [27,28]. Ez a jelenség nem csak a dominánsan vastartalmú anyagokra, pl. 

ötvözetlen vagy gyengén ötvözött acélokra jellemző, hanem a rozsdamentes acélokra 

[29,30] és a szerszámacélokra is [31,32].   

A vegyületi réteg nem minden esetben előnyös egy alkatrész felületén. Szerszámacé-

lok esetén gyakran alkalmaznak kis nitrogéntartalmú gázt (< 5%) a vegyületi réteg ki-

alakulásának elkerülése végett [14]. Bár a rétegnek a nagy keménysége révén nagy a 

kopásállósága, azonban a keménység mellé ridegség is párosul, ami nagy igénybevéte-

leknek kitett szerszámacélok esetén nem megengedhető. Ilyen esetekben kizárólag a 

diffúziós zóna kialakulására törekszenek. Rocha és társai nem csak az alapanyagot, 

hanem teljes fúrószszerszámot nitridáltak 30 percen keresztül kis (5%) és nagy (76%) 

nitrogéntartalomú gázzal. Kis nitrogéntartalomnál vegyületi réteg nem keletkezett, míg a 

nagy nitrogéntartalmú gázkeverékkel 3 m-es vegyületi réteget hoztak létre, továbbá a 

diffúziós zóna vastagsága is kétszeresére változott. Bár a vegyületi réteg kialakult, 

azonban kopás szempontjából nem bizonyult ellenállónak a rideg, egyben törékeny tu-

lajdonsága miatt. A legjobb kopásállóságot a vegyületi zóna kialakulása nélkül létrejött 

felületen érték el [33].  
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2.1.1.2. A diffúziós zóna szerkezeti tulajdonságai 

Diffúziós zónának a vegyületi réteg alatti, megnövekedett nitrogéntartalmú szilárd ol-

datot nevezzük. Nitridáláskor a nitrogén először az α-fázisban oldódik, így létrehozva az 

αN szilárd oldatot. Amíg a vegyületi réteg kialakulása elkerülhető, addig a diffúziós zóna 

minden esetben kialakul. Célja az anyag teherbírási, fáradási igénybevételekkel szem-

beni megfelelő tulajdonságának biztosítása. Erre jó példa a 6. ábrán látható kifáradási 

és keménységi diagram, amely a felületkezelések egymáshoz képesti kapcsolatát mu-

tatja be.  

 

6. ábra. Különböző felületkezelések összehasonlítása a kifáradási határ és a keménység 
függvényében [34,35] alapján 

A kifáradással szembeni ellenállás nem csupán az intersztíciósan beékelődött nitro-

gén atomoknak köszönhető, hanem az alapanyag ötvözöttségének is. Az acél ötvözői 

megváltoztatják az α-vas nitrogénoldó képességét. Ezekkel az ötvözőkkel a nitrogén 

akár nitrideket is alkothat. A szén csökkenti a ferrit nitrogénoldó képességét, azonban a 

W, Cr, Mo, V, Ti ezt növeli. Erősen ötvözött acélok esetén a diffúziós zóna mélysége 

kisebb, hiszen az ötvözők megkötik a nitrogént, nitrideket képezve vele, míg gyengén 

ötvözött acéloknál a nitrogén mélyebbre tud diffundálni az anyag belseje felé. A diffúzi-

ós zónában kialakult nitridek a nitridált rétegben egyenetlenül helyezkednek el, nem 

alkotnak egységet. Ebből következik, hogy a több ötvözőt tartalmazó anyagok kemény-

sége nagyobb lesz a diffúziós zónában is.  

A keménység – a kivált ötvözők és az előzetes hőkezelés hatására – a diffúziós zó-

nában a keresztmetszet mentén, az anyag belseje felé csökken. A diffúziós zóna vas-

tagságát a legegyszerűbben keménységméréssel lehet meghatározni.  
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Az ISO 18203:2016 szabványban (Steel – Determination of the thickness of surface-

hardened layers) az acélok felületi keményítéssel készült rétegének vastagságát az 

alapkeménység +50 HV értéknél állapítják meg. A módszert a 7. ábra szemlélteti. 

 

7. ábra. A diffúziós zóna határának meghatározása keménységlefutási görbéből 

2.1.2. AZ ÖTVÖZŐK HATÁSA A NITRIDÁLT RÉTEG SZERKEZETÉRE 

Az előző fejezetben túlnyomóan a nitridálható acélok vegyületi rétegének képződéséről 

volt szó, azonban, ahogy már a diffúziós zóna leírásánál látszott, az ötvözők befolyá-

solhatják a nitridált rétegben kialakult fázisokat.  

Ötvözetlen és gyengén ötvözött acéloknál kialakulnak a felületen a különböző vas-

nitrid fázisok, azonban az alapanyagban található ötvözők hatással lehetnek a réteg-

képződés folyamatára. Az egyes ötvözők a fázisok összetételét, képződési hőmérsékle-

tét változtathatják meg, valamint nitrideket alkothatnak. A következőkben a két legmeg-

határozóbb csoportnak, az ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok, valamint az auszteni-

tes acélok példáján mutatom be az ötvözők hatását. 

2.1.2.1. Az ötvözők hatása az ötvözetlen és gyengén/közepesen ötvözött acélok nitridált 

rétegének szerkezetére 

Az ötvözetlen acélok esetén a Fe mellett a csak a szénnek van befolyásoló szerepe. 

Hatásának alapos ismeretéhez nem elég a Fe-N kétalkotós fázisdiagram, hanem a  

Fe-C-N háromalkotós állapotábra használatára van szükség (8. ábra). Az ábrán a nitri-

dálható acélok széntartalmát jelölő kék vonallal elmetszett területekből kiolvasható, 

hogy kizárólag az előző fejezetben említett fázisok keletkeznek. A széntartalmat növel-

ve már a cementit fázis is megjelenik. Az ISO 10085:2001-es szabvány szerint a nitri-

dálható acél hőkezelhető, amely meghatározott mértékben tartalmaz kettő vagy több 

nitridképző ötvözőt, alumíniumot, krómot, vanádiumot vagy molibdént. Az 1. táblázat 

tartalmazza a különböző ötvözőtartalmak megengedhető mennyiségét. A szabvány 

emellett előírja, az acélok kémiai összetételét, valamint az előzetes hőkezeltségi álla-

potra vonatkozó szabályokat. Tartalmazza, a kezdeti szemcseméret nagyságát, amely 
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nem haladhatja meg az 5-ös osztályt, továbbá az anyag gyártására vonatkozó körülmé-

nyeket, miszerint csak lágyított állapotban lehet nitridálás előtt előállítani a termék geo-

metriáját. A szabvány megenged a felületen kisebb felületi hibákat, például meleghen-

gerléskor keletkező felületi berágódásokat. Ezek mellett fontos megemlíteni, hogy gyár-

tás utáni hőkezelés okozta dekarbonizáció sújtotta réteg vastagságát az  

Euronorm 104:1970 szerint ellenőrizni kell, valamint a termék hegesztéssel való javítá-

sa nem megengedett.  

 

8. ábra. A Fe-C-N ternér fázisdiagram 500 °C-on vett metszete [16] alapján 

1. táblázat. Az ISO 10085:2001-es szabvány szerint megengedhető ötvözőtartalmak a nitri-
dálható acélokban 

Ötvöző 
Megengedett  

mennyiség (%) 
Megengedett 
eltérés (%) 

C ≤ 0,45 ±0,02 

Si ≤ 0,40 ±0,03 

Mn ≤ 0,80 ±0,04 

P ≤ 0,025 ±0,05 

S ≤ 0,035 ±0,05 

Al  0,80 ≤ 1,20 ±0,1 

Cr  1,00 ≤ 2,00 ±0,05 

Mo  0,20 ≤ 1,00 ±0,03 

Ni ≤ 1,15 ±0,05 

V ≤ 0,25 ±0,02 

A további ötvözők hatását a nitrogénhez való affinitása jellemzi. Az ötvözők a 

nitridképződési szabadenergiájuk sorrendjében alkotnak nitrideket a nitrogénnel. Ezt a 

sorrendet az Ellingham-diagram szabadentalpia-vonalai mutatják a 9. ábrán. Ezen a 

diagramon látszik, hogy a legstabilabb nitridet nem a vas, hanem az alumínium és titán 
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alkotja. A 10. ábrán a vas-nitridek szabadentalpiájára vonatkozóan egy kidolgozott sza-

kasz látható. Megfigyelhető, hogy kezdetben, egészen 1200 °C környékéig, az Fe4N 

fázis szabadentalpia-változása a kisebb, majd ezt meghaladva az Fe2N-hez képest je-

lentősen megnő, azonban a nitridálási hőmérsékleti tartományban nincsen ilyen ugrás-

szerű változás.  

 
 

9. ábra. A nitridképző fémek 
nitridképződési szabadentalpiája  

a hőmérséklet függvényében 
[36] alapján 

10. ábra. A vas-nitridekre vonatkozta-
tott nitridképződési szabadentalpi-
ák a hőmérséklet függvényében 

[37] alapján 

Ezek a nitridek finom kiválásokként lehetnek jelen az acélban. Bár keménységük 

nagy, lassítják a nitrogén diffúzióját, így a nitridálható acélok is csak kis mennyiséget 

tartalmaznak a nitridképző ötvözőkből. A lassabb diffúzió csökkenti az elérhető réteg-

vastagságot, ami a diffúziós zóna vastagságának a csökkenését is okozza. A szén a 

nitridálható acélokban megtalálható ötvözőkkel karbidokat képez, így ezeket az ötvöző-

ket megköti, még mielőtt nitrideket tudtak volna alkotni a nitrogénnel [38].  

Az alumínium kemény nitridet képez (AlN), azonban nagy felületi terhelés hatására, 

nagy mennyiségben ötvözve az acélt repedés képződésre hajlamosá teszi [39]. A man-

gán amellett hogy stabil nitridet képez (a nitridálási hőmérsékleten előforduló formája az 

Mn4N), csökkenti a felületi réteg ridegségét [13,39]. A króm-nitridek (CrN, Cr2N) amel-

lett, hogy növelik az acél keménységét, a korrózióval szembeni ellenállását csökkentik, 

ezért különösképpen a rozsdamentes acéloknál ezek kialakulása ellen törekednek, me-

lyet kis hőmérsékletű nitridálással érnek el. A krómban dús acélok a felületen króm-oxid 

réteget hoznak létre, melyet nitridálás előtt el kell távolítani, különben a nitrogén nem 

tud diffundálni az anyagba [40]. A vanádium-nitridek (VN, V2N) nagy hőmérsékleten, 

1000 °C körül képződnek finomszemcsés kiválásként [41,42]. A titán-nitrideknek (TiN, 

Ti2N) a nagy keménysége mellett, jó a hő- és elektromos vezetőképessége, valamint a 

korrózióállósága is. A TiN mennyisége növekszik a nitridálási hőmérséklet növelésével 

[36,43].  
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2.1.2.2. Az ötvözők hatása a nitridált rétegre rozsdamentes acéloknál 

A rozsdamentes acélok szövetszerkezet szerinti nagy csoportjait – ausztenites, ferrites, 

martenzites és kiválásosan keményített, valamint a duplex – tekintve egyértelműen kije-

lenthető, hogy mindegyik esetében jelentős helyet foglal el a plazmanitridálás a gyárt-

mányok felületi tulajdonságainak javítása céljából. A kopásállóság növelése az egyik fő 

cél, de gyakran még ennél is nagyobb szerepet kap a korrózióval szembeni ellenállás 

növelése, annak folytán, hogy a nitrogén jelentősen javítja a lyukkorróziós ellenállást. 

Az AISI 430F ferrites korrózióálló acél 350 és 500 °C közötti felületkezelésével Jo-

seph és társai [44] kimutatták, hogy 400 °C-on még sem Cr-nitrid, sem pedig Cr-karbid 

nem képződött a nitridált rétegben. Ez a ferrites acél a krómon kívül nem tartalmaz más 

olyan ötvözőt, amely a nitridálás során reagálhatna a nitrogénnel, de ez nem mondható 

el azon ferrites acélminőségekről, amelyek Mo, Ti, Nb, Al, Cu vagy Zr ötvözőt tartal-

maznak. Araujo és társai [45] Mo-Ti-Nb ötvözésű szuperferrites acélt is vizsgáltak, de 

az ötvözők hatásáról nem tettek említést. 

Martenzites acélok nitridálásánál a martenzit megőrzi martenzites szerkezetét, azon-

ban rácsparamétere nagyobb lesz, de emellett vas-nitrid fázisok is megtalálhatók ben-

ne. Ahogyan az ausztenites acélokra is jellemző, kerülik a CrN kialakulását, ezért kis 

hőmérsékletű nitridálás után, Li és társai [46] szerint 480°C-on, korrózióállósága is nö-

velhető.  

Az ausztenites acélok nitridált rétegének kialakulása másképpen játszódik le, mint az 

előbb említett, gyengén ötvözött acéloknál. A nitrogén nem (vagy alig) alkot nitridet a 

vassal, hanem intersztíciós atomként épül be az ausztenit rácsába. Nem keletkezik új 

fázis, hanem egy nagy nitrogéntartalmú „kitágított” rácsú ausztenit jön létre. Némileg 

megtévesztően, ezt a réteget S-fázisnak nevezik [47,48]. A kristályrácsot torzító oldott 

nitrogéntől a kialakult réteg nagyobb keménységűvé válik. 

Ez a réteg akkor tud nitridektől mentesen létrejönni, ha kis hőmérsékleten (< 450 °C) 

nitridálják az acélt. Nagy hőmérsékleten a nitrogén nitridet alkot a krómmal, továbbá az 

 és a ’-fázisok is kialakulhatnak [49,50]. Bár a króm-nitridek kialakulása keménység-

növekedést okoz, de az anyag korrózióállóságának csökkenésével is jár, mivel a pasz-

szív film kialakulásáért felelős krómot elvonja a nitrogén.  

A duplex acélok felületkezelése kényes feladat, mert a 450–500 °C tartományban 

gyors elridegedés megy végbe bennük. Cordeiro és társai a kísérleteket 290–420 °C-

on, és 0,2–20 h-ig végezve a felületi keménység megkétszereződését érte el [51]. Xia-

oying Li és társai LDX2404 duplex acélon különböző hőmérsékleteken végzett kísérle-

teik és GDOES-méréseik (11. ábra) látványosan mutatják a szénnek a nitrogéndiffúzió-

ra gyakorolt fékező hatását [52].  
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11. ábra. GDOES-analízissel mért szén és nitrogén mélységi profil LDX2404 duplex nitri-
dált acélban. Feliratok: Nitrogen: Nitrogén; Carbon: Szén; Depth: Mélység [52] 

2.2. A plazmanitridálási eljárások áttekintése 

A plazmanitridálást, más néven ionnitridálást, az 1920-as években vezették be, mint 

felületkezelési technológia változatot. Előnyös tulajdonsága volt a gáznitridáláshoz ké-

pest az, hogy a kezelés ideje lerövidült, a sófürdős nitridáláshoz képest pedig az, hogy 

gázhasználata révén környezetkímélőbb.  

A plazma a gáz villamos kisülések által létrejött, ionizált formája. A nagyfeszültségű 

villamos tér plazmát képez, egyszersmind képes felgyorsítani a nitrogénionokat és a 

munkadarabba ütköztetni azokat. Az ionok becsapódása hevíti a munkadarabot, tisztítja 

a felületet, valamint atomos nitrogént biztosít a diffúzióhoz. A felgyorsult töltéshordozók 

ütközéskor nemcsak hevülést okoznak, hanem kisebb energiájú ütközésekben az ioni-

zált gázrészecskék elektronjait nagyobb energiájú, gerjesztett állapotba hozzák, amely-

ből azok fénykibocsátással kerülnek vissza alapállapotukba. A kibocsátott fény színe 

függ a gáz anyagától [47]. 

A plazmanitridálási eljáráson belül három eljárásváltozatot különböztethetünk meg: 

egyenáramú plazmanitridálás (angolul: DCPN – direct current plasma nitriding), aktív 

ernyős plazmanitridálás (angolul: ASPN – active screen plasma nitriding) és aktív er-

nyős, előfeszítéses plazmanitridálás (angolul: ASBPN – active screen biased plasma 

nitriding). Az aktív ernyős eljárásra az alábbi nevet használják még: katódos-ketreces 

plazmanitridálás (angolul: CCPN – cathodic cage plasma nitriding).  

Mindhárom eljárásváltozat berendezésének alapja azonos. A plazma képzéséhez 

nagyfeszültségű áramforrásra, vákuumkamrára (kemencére), gázellátó rendszerre és 

vezérlőegységre van szükség. A kemence fala elrendezésektől függően lehet hideg 

falú, tehát levegővel vagy hűtőkörrel hűtött, illetve meleg falú, amely a plazma képzésén 

túl a belső tér felmelegítését biztosítja. Más hőkezelési eljárásokkal szemben, a hőmér-



Kovács Dorina: Az aktív ernyő szerepének elemzése a plazmanitridálási eljárásban 

 – 16 – 

sékletet nem a kamratérben mérik, hanem közvetlenül a munkadarabon, mivel a mun-

kadarab hőmérséklete jóval nagyobb lesz, mint a kemence egyéb pontjaié. 

A nitridálás első lépéseként a levegő kiszorítása miatt a kemencét többszörös argo-

nos öblítéssel kezdik. A munkadarab negatív potenciálra (katód) a kamra fala pedig po-

zitívra (anód) van kapcsolva. A plazmanitridálás során kialakuló plazma a 12. ábrán 

látható görbének megfelelő feszültségen és áramerősségen képződik. A feszültség és a 

nyomás is szoros kapcsolatban van egymással, tehát a nyomás változtatásával a fe-

szültség is, ezáltal az áramsűrűség is változni fog. Amint a gáz ionizációja megkezdő-

dik, az ionok bombázzák a munkadarab felületét, melyet porlasztásnak is neveznek 

azért, mert az ionok becsapódása a fémfelületről le tudja szakítani az ott megtapadt 

felületi szennyeződés anyagának atomjait és a fématomokat is. A kezdeti porlasztás 

befejeztével, mely a felület tisztítását szolgálja, a felgyorsult nitrogénionok hevítik a 

munkadarabot, egészen a nitridálási hőmérsékletig, melyet a feszültség és nyomás 

szabályozásával érnek el, majd megkezdődik a nitrogénionok diffúziója az anyag belse-

je felé, valamint a nitridképződés. A több órás felületkezelés befejeztével különböző 

hűtési módok alkalmazhatók a munkadarabon a berendezés kialakításától függően.  

 

12. ábra. A villamos kisülések feszültség-áramerősség diagramja. A lila színnel jelölt terü-
let jelzi a nitridáláshoz alkalmas feszültség-áramerősség értékeket [53] alapján 

Kezdetben a plazmanitridálást disszociált ammónia keverékben végeztek el, melyet 

az idő előrehaladtával felváltottak nitrogén-hidrogén gázkeverékre. A gázkeverék meg-

választását elsősorban a felületen kialakítani kívánt rétegszerkezet határozza meg. Ha 

’-fázis elérése a cél, akkor a keverék inkább hidrogént tartalmaz, ha az -fázis elérése 

a cél, akkor a nitrogéntartalom meghaladja a gázkeveréknek a 80%-át [14]. A hidrogén 

jelenléte amellett, hogy a porlasztás során tisztítja a felületet, megakadályozza az oxi-

dok képződését, amely elősegíti a nitrogén diffúziós folyamatát [54]. Többen kísérletez-
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tek különböző arányú nitrogén-hidrogén gázkeverékkel, azonban nem mindig jutottak 

ugyanarra az eredményre. Wand és társai ammónia és nitrogén keverékét alkalmazták, 

melynél azt tapasztalták, hogy az 1:4-es arányú gázkeverék eredményezi a legnagyobb 

felületi keménységet [55]. 100% nitrogént használva (szennyezők mennyiségét nem 

beleértve) mind a keménység, mind a rétegvastagság lecsökken a nitridálással [54,56], 

amely igazolja a hidrogén javító hatását. Azonban vannak, akik a hidrogént argonra vál-

tották, nitrogén-argon gázkeverékkel nitridálták a felületet. Li és társai nagyobb felületi 

keménységet értek el, mint tiszta nitrogénnel, azonban kisebbet, mintha ugyanolyan 

arányban alkalmaztak volna a nitrogén mellé hidrogént [57].  

Kaplun [58] vizsgálta a beáramló gáz tisztaságát, azaz mennyi az a megengedhető 

oxigén mennyiség, amely még nem befolyásolja a nitridképződés kimenetelét. Megálla-

pította, hogy 1% O2 gyakorlatilag megállítja a nitridálás menetét. Az alsó megengedhető 

határt 0,01%-ra sorolta, továbbá kimondta, hogy legalább 1% H2 hozzáadása szüksé-

ges a gázkeverékhez, hogy csökkentse az oxigén káros hatását. A különböző gázkeve-

rékek hatása a 13. ábrán látható.  

 

13. ábra. 37Cr4 acél 500 °C-on 14 órán keresztül, különböző gázkeverékekkel nitridált 
anyag rétegvastagsága a gáz maradék oxigéntartalmától függően, [58] alapján 

A gázok kiválasztása, mint a nitridálási folyamat egyik előkészülete mellett fontos 

technológiai folyamat a befejező lépés, azaz a hűtés. A következőkben a különböző 

hűtési módokat mutatom be.  

Szabad hűtés 

A szabad hűlés a nagyfeszültség megszüntetésével érhető el. A plazma nem képző-

dik tovább, a munkadarab a meglévő nyomás alatt 150 °C-ra hűl, majd a levegő been-

gedésével a hőmérséklete szobahőmérsékletre csökken. A hűlési idő minden esetben 

eltérő, függ a munkadarab geometriájától és tömegétől [1].  

 

 

 



Kovács Dorina: Az aktív ernyő szerepének elemzése a plazmanitridálási eljárásban 

 – 18 – 

Hűtés nyomás alatt, konvektívgáz-feltöltéssel 

A plazma lekapcsolása után a kamrát olyan gázzal töltik fel, mely a felülettel nem lép 

további reakcióba (nem okoz oxidációt a felületen). A hűtési idő valamivel gyorsabb az 

előző eljárásnál, hiszen az állandó gázadagolás folyamatosan hűti a rendszert [1].  

Hűtés légköri nyomás fölött 

Annyi nitrogént juttatnak a kamrába, hogy a nyomás meghaladja a légköri nyomást. 

Ez a gáz a zárt térben recirkulációs ventilátorként szolgál a munkadarab körül, mely 

hatékonyan hűti a darabot [1].  

Visszatöltött gáz és hőcserélő együttes hatása 

Ez az együttes módszer a leghatékonyabb módja a kemencetérben lévő munkadarab 

lehűtésének. A kamra rézcsöves hőcserélővel van felszerelve, melyben szobahőmér-

sékletű vizet keringtetnek, amely körül gázt áramoltatnak át. Ez a gázmennyiség segíti 

a felmelegedett víz és egyben a munkadarab hűtését is. 

Utóoxidálás 

Az oxidálás célja egy összefüggő oxidréteg létrehozása a nitridált felületen, amely ja-

vítja a korrózióval szembeni ellenállást. Az oxidálás folyamata elvégezhető akár sóban 

és plazmában is, de jellemző módon gázban történik. A korrózióállóság mértéke függ a 

kialakult réteg vastagságától, melyet az oxidálás környezetén túl a hőmérséklet és az 

idő is befolyásol. Az utóoxidálási folyamat hűtésnek is bizonyul, hiszen a nitridálás befe-

jeztével a nitrogén-hidrogén keveréket oxigénre váltják, miközben a plazma már ki van 

kapcsolva. Az oxidálás végén a felület sötétkékké, sötétszürkévé, esetenként feketévé 

válik. Az oxidréteg ~1 μm vastagságban keletkezik, az időtől és a hőmérséklettől függő-

en.  

2.2.1. AZ EGYENÁRAMÚ PLAZMANITRIDÁLÁS 

Az egyenáramú plazmanitridálás – rövid elnevezése a továbbiakban: DCPN – elrende-

zési vázlatát a 14. ábra mutatja. (További elrendezési vázlatokat a 2. melléklet M1 és 

M2 ábrája mutatja.) Ilyen esetekben a kemence fala anódként, a munkadarab pedig 

katódként kapcsolt. A nagyfeszültség hatására felgyorsult N-ionok bombázzák a mun-

kadarab felületét, melynek következtében arról Fe-atomokat választanak le. Ezek a nit-

rogénnel vas-nitridet alkotva megtapadnak a munkadarab felületén. Ezzel egyidejűleg a 

nitrogénionoknak a kristályrácsba való behatolásával megkezdődik a diffúzió is.  
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14. ábra. A DCPN-eljárás céljára Zhao által használt berendezés elrendezési vázlata.  
Feliratok: Insulator: szigetelő, DC power: egyenáramú áramforrás [59] 

A plazmanitridálás alapvető kutatásait egyenáramú plazmanitridáló berendezésen 

végezték el. A DCPN eljárással kikísérletezték a különböző technológiai változók, úgy-

mint gázösszetétel, hőmérséklet, idő stb. hatását különböző ötvözeteken.  

Bell kutatásában [60] ezekre a tényezőkre adott választ, melyben EN40B típusú acélt 

használt. Megállapította, hogy nagy nitridálási hőmérsékleten ’-fázis érhető el. A nitri-

dálási hőmérséklet csökkentésével, de az idő növelésével az -fázis aránya növelhető a 

rétegben. Ahogyan az előző fejezetben is olvasható, a szén jelentős hatással van a ré-

teg fázisainak kialakulására. A C-tartalom növelésével az - és a ’-fázisok aránya is 

növekszik, ami egyben keménységnövekedéssel is jár. Ez a kijelentés azonban nehe-

zen értelmezhető, mivel a fázis növekedési arányát nem definiálja. Említést tesz azon-

ban a diffúziós zónában található kiválásokról, mint például a CrN, továbbá, hogy a ferrit 

telítettsége maradó nyomófeszültséget okoz. Mindezek mellett megfigyelte, hogy a 

nitridálás növeli a kopásállóságot. 

Lampe és társai [61] előzetes kutatások alapján összefoglalták, hogy a gázösszetétel 

N2/H2 arányának változtatásával a vegyületi réteg fázisai befolyásolhatók. A nitrogéntar-

talom lecsökkentésével (< 10%-ra) a vegyületi réteg kialakulása elkerülhető. Közepes 

nitrogéntartalom esetén (20–30%) főleg a ’-fázis van jelen. Nagy nitrogéntartalomnál 

pedig (~80%) vegyes összetételű vegyületi réteg képződik, nem feltétlenül jelenik meg 

az -fázis önállóan. 

Robino [62,63] kutatásában különböző ötvözöttségű acélokat nitridált 14% nitrogént 

tartalmazó gázkeverékkel, melyek nitridált rétegének tulajdonságait vizsgálta, az egé-

szen a rövid idejű, 2 órás nitridálástól kezdve a 48 órás kezelésig. A kísérlethez alkal-

mazott acélok között kis és közepes széntartalmú (0,18–0,53%) acélok is megtalálha-

tók. 

Megállapította, hogy az ötvözöttségtől függetlenül a nitridálási idő növelésével a ré-

tegvastagság is nő. Az acélok a legnagyobb keménységet általánosságban 8–12 óra 

elteltével érték el, hosszabb idejű nitridálás esetén a keménység csökkenni kezdett. Ez 

köszönhető az előző fejezetben említett porozitás megjelenésének. A legnagyobb ke-

ménységet (1180 HV) a legtöbb krómot tartalmazó ötvözetnél mérték, azonban a réteg-
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vastagság ennél az acélnál a legkisebb. A kialakult Fe4N-ből álló vegyületi réteget csak 

említi, azonban érdemlegesen nem vizsgálta. 

Az évek során egyre több kutatás mutatott a korrózióálló acélok irányába. Hamar el-

különíthetővé vált a kis és nagy hőmérsékletű nitridálás. Kis hőmérsékletű nitridálás  

(< 450 °C) során elkerülhető a CrN-kiválás, így az anyag korrózióállósága növelhető 

[64,65]. Ahogyan az előző acélcsoportra igaz volt, úgy itt is, hogy a kezelési idő növelé-

sével a nitridált réteg vastagsága és keménysége is nő. Azonban nem csak a rozsda-

mentes acéloknál növelhető a korrózióállóság nitridálás hatására, hanem gyengén öt-

vözött acélok esetében is [66]. A kezdeti tulajdonságok vizsgálata óta a biokompatibili-

tás is szerepet kapott a kutatásokban. Arslan és társa sztentek rövid idejű kis nitrogén-

tartalmú nitridálása után a sztent megnövekedett felxibilitás mutatott, míg a biokompati-

bilitási tesztek alapján ugyanolyan eredményt értek el, mint kezeletlen munkadarab ese-

tén [67]. Mások a nitridált acélt kollagén bevonattal párosítva jobb biokompatibilitási 

eredményt értek el, mint kezeletlen esetben [68]. Ezeket a kutatásokat megelőzően, 

már 2002-ben elkészültek a Magyarországon gyártott Tentaur sztentek sófürdős nitridá-

lással felületkezelt prototípusai [69]. 

A plazmanitridálás nem csak a kutatók körében volt népszerű, Európában és Ameri-

kában egyre inkább elterjedt az iparban is. A felületkezelések alkalmával azonban 

egyes alkatrészek kezelésénél nehézségek adódtak. Ha a kezelési változók között az 

áramerősség kicsi, nem tud stabil plazma képződni, ami helyi ívkisülésekkel járhat, to-

vábbá a munkadarab hevítése lassú. Ha kis nyomású plazma alakul ki a munkadarab 

körül, az nem tudja pontosan lekövetni a felület bonyolult geometriáját. A nagy nyomá-

son kialakult plazma ezt kiküszöböli, azonban a kis résekben, kis átmérőjű furatokban 

ívkisülés, az ún. üregeskatód-hatás alakulat ki, valamint túlhevülést okozhat a nagy 

nyomású plazma [70].  

2.2.1.1. Az egyenáramú plazmanitridálás jellegzetes problémái 

Az üregeskatód-hatás  

Az üregeskatód-hatás (angol nevén hollow cathode effect) olyan helyeken alakul ki, 

ahol a plazma nem tudja folytonosan követni a munkadarab felületét (zsákfuratok, kis 

átmérőjű, mély furatok; egymáshoz közeli falak stb.). Ilyen esetekben a plazmatér sza-

badelektronjai csapdába esnek ezeken a területeken. Az elektronkoncentráció itt meg-

nő, nagy teljesítménysűrűség alakul ki, ami helyi túlmelegedéshez vezet. Ezeken a he-

lyeken a megváltozó feltételek miatt a villamos kisülés fajtája is megváltozik: ívképző-

dés megy végbe, majd a gyors kisülés miatt kialszik az ív, ám ez a plazma eltűnésével 

járhat, és ciklikusan ismétlődhet (15. ábra). Az üregeskatód-hatás mértékének csökken-

tése vagy megszüntetése azonban szabályozható különböző nyomásokkal a furat 

nagyságára nézve [71]. Ha az ívképződés nem közvetlenül a munkadarabon jön létre, 

akkor az üregeskatód-hatás akár még alkalmazható is a munkadarab gyorsabb felheví-

tése érdekében is. 
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15. ábra. Balra: az üregeskatód-hatás jelensége egy furatban. Jobbra: helyi túlmelegedés 
egymáshoz közel helyezett fémlapoknál 

Az ívképződés 

Az ívképződés legjellemzőbb okai a kezelendő alkatrész felületén megtapadó felületi 

szennyeződések, sorjamaradványok, esetleg az anyagban lévő nemfémes zárványok. 

Az üregeskatód-hatáshoz hasonlóan az ívképződés is helyi túlmelegedéssel jár. Ha a 

jelenség szemmel nem is látható, könnyen észrevehető az ugrásszerűen megnöveke-

dett áramerősségből. Gyakran alkalmaznak ennek az elkerüléséhez megszakítókat, 

melyek nem engedik az ív stabilizálódását, így károsodás nem történik a munkadara-

bon [14]. 

Az élhatás, illetve sarokhatás 

Az élhatás nem kifejezetten csak a plazmanitridálás problémája, jelen van a többi 

nitridálási eljárásnál is. Az éleknél, sarkoknál a nitrogén minden oldalról és szögből be 

tud diffundálni az anyagba, ami az ott található vasatomok környezetében nitrogénben 

való túltelítettséget jelent. A nitrogén szemcsehatári dúsulásának következtében 

nitridháló keletkezik (16–17. ábra), melynek következtében az ilyen anyagrészek elride-

gednek, törékennyé válnak, az élek, sarkok szélei letöredezhetnek, lepattoghatnak.  

 

16. ábra. A sarokhatás következtében kialakuló nitridháló vázlata. Feliratok: Core material: 
alapanyag; Stable nitrides: stabil nitridek; Nitride network: nitridháló;  
Diffusion zone: diffúziós zóna; Compound layer: vegyületi réteg [13] 
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17. ábra. Nitridháló 42CrMo4 összetételű acél próbatest éle mentén 

Azt is figyelembe kell venni az élhatás hatástényezői között, hogy a villamos térerős-

ség a munkadarab felülete mentén nem állandó. Az élek mentén erősebb, a nagy sík 

felületek közepénél gyengébb, így a hőmérséklet és a nitridált réteg tulajdonságai a 

munkadarab felülete mentén is változhatnak [13]. Ez a változás gyakran elszíneződés-

ként jelenik meg a felület mentén (18. ábra). 

a)   b) 

18. ábra. Az élhatás látható elszíneződései (a) [72], (b) saját ábra 

Többek között ezeknek az eljárásra jellemző hibáknak köszönhetően fejlesztették to-

vább a DCPN-eljárást, és alkalmazzák előszeretettel már egyre több helyen az iparban 

az aktív ernyős plazmanitridálást.  

2.2.2. AZ AKTÍV ERNYŐS PLAZMANITRIDÁLÁS 

Az aktív ernyős plazmanitridálásnál a plazma nem közvetlenül a munkadarabon képző-

dik, hanem a körülötte elhelyezett, ún. ernyőn (rács, háló, ketrec, kalicka). Ebben az 

elrendezésben (19. ábra) a kemence fala továbbra is az anód, az aktív ernyő pedig a 

katód. További elrendezési vázlatokat a 3. melléklet M3–M6. ábrája mutatja. Ebből 

adódóan az ionizált atomok és a hozzájuk tartozó pozitív töltésű ionok először a katód-

ként kapcsolva immár aktív áramköri elemmé tett ernyőt bombázzák. Az itt kiporlasztott 

vasatomok a plazmatérben a nitrogénionokkal ütközve vas-nitridet alkotnak az aktív 

ernyő felülete mentén. Ezekből a nitridekből van, ami megtapad az aktív ernyő felüle-
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tén, azonban van, amelyik az ernyő perforált geometriájából adódóan át repül rajta és 

megtapad a kezelendő munkadarabon, amelyet az aktív ernyő hősugárzása, valamint a 

gázbeadás és a vákuumszivattyú által fenntartott folyamatos plazmaáramlás melegít. 

Ebben az esetben, mivel a porlasztási folyamat nem következik be a mintadarab felüle-

tén, ezért a vas-nitrid tartalom megnő a felületen. Mivel a folyamatban instabil FeN jön 

létre, amelyik a munkadarab felületén megtapadva elbomlik Fe2N, Fe3N és Fe4N össze-

tételű vegyületekké, és a folyamatban felszabaduló nitrogénion képes továbbdiffundálni 

a munkadarab felületébe [73]. Ugyanezt a mechanizmust írja le [55]-ös. A munkadarab 

felületén megtapadt vas-nitrid részecskék leszakadnak, melyet a nagyobb hőmérséklet 

vált ki [59]. A folyamat vázlata a 20. ábrán látható.  

 

19. ábra. Az aktív ernyős nitridálás céljára Zhao által használt berendezés vázlata.  
Feliratok: Mesh: háló; Insulator: szigetelő; DC power: DC-áramforrás [59] 

 

20. ábra. A nitridképződés sematikus ábrája aktív ernyős plazmanitridálás esetén  
[73] alapján 
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2.2.2.1. Az ernyő felületszerkezetének szerepe 

Az ernyő méretére és kialakítására nézve ideális méret vagy geometria sincs még kifej-

lesztve. Különböző kutatások fejtegetik, hogy a munkadarab és az ernyő távolsága 

vagy az ernyő perforáltsága hogyan befolyásolja a rétegképződést, rétegtulajdonságo-

kat. A szakirodalomban nem térnek ki rá, hogy az aktív ernyőnek a munkadarabot min-

den oldalról takarnia kell-e, vagy a fedél elhagyható, esetleg mintázata változtatható az 

oldalához képest.  

Az ernyő fedelének szerepe 

Li és társai [57] 31CrMoV9 anyagminőségű, nitridálható acélon vizsgálták az ernyő 

fedőlapjának anyagát és mintázatát. A kutatás során 5 különböző fedéltípust alkalmaz-

tak: az ernyő oldalával, tehát a hengerrel azonos mintázatú fedél, ezzel az anyaggal 

megegyező mintázat nélküli lemez, fedél nélküli, valamint réz-, illetve titánbevonatú fe-

delet. A fedél anyagára vonatkozó következtetéseik a 2.2.2.2-es fejezetben találhatók. 

A nitridálási kísérleteket 500 °C-on 5 órán keresztül végezték 25% N2 + 75% H2 gázke-

verékkel. 120×130×0,7 mm, lyukátmérője 8 mm, nyitottsága 68%. A fedél nélküli 

esetnél megfigyelték, hogy szürkeárnyalatos lett a próbatest felülete, ami a külső része-

ken sötétebb, a belső részeknél világos színekbe hajlott. A világosabb részeknél a ke-

ménység is és a nitrogéntartalom is kisebbnek bizonyult a sötétebb részekhez képest. A 

mérési eredményeket a 21–22. ábra mutatja.  

21. ábrán az is megfigyelhető, hogy a sötét részek keménységváltozása (a 21. ábrán 

ASObl-lel jelölve) megegyezik az ernyő anyagával és mintázatával megegyező fedél (a 

21. ábrán ASM-75H-val jelölve) alkalmazása esetén. A keménység nem csak a fedél 

nélküli és az ernyő anyagával azonos fedél esetben egyenlő, hanem a lemez (a 21. áb-

rán ASP-75H-val jelölve) alkalmazásával is. 

 

21. ábra. Keménységmérési eredmények különböző fedelek alkalmazásával.  
Vízszintes tengely: mélység (m); függőleges tengely: felületi keménység: HV0,01.  

Jelölések: ASM-75H: ernyővel megegyező; ASObl: fedél nélküli sötétebb rész; ASOwh: 
fedél nélküli világosabb rész; ASTi: titán fedél; ASCu: réz fedél;  

ASP-75H: ernyő anyagával azonos lemez [57] 
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22. ábra. Fedél nélkül nitridált minta nitrogéneloszlás. Vízszintes tengely: mélység (m), 
függőleges tengely: nitrogéntartalom (%). Jelölések: ASO-white: világosabb részek; 

ASO-black: sötétebb részek; ASP-75H: ernyővel megegyező anyagú lemez [57] 

Nem csak Li [57] kísérletében próbálják a nitridálást lemez fedéllel. Ahangarani és 

társai [18, 74] szintén 5 órán keresztül, azonban nagyobb hőmérsékleteken nitridáltak 

30CrNiMo8 nitridálható acélt 75% N2 + 25% H2 gázkeverékkel háló és lemez fedéllel. 

Az ernyő 70×60×0,8 mm méretű, lyukátmérői 6 mm és 8 mm. Ahogy az adatokból is 

látszik, már nem csak a fedőlap milyenségét vizsgálták, hanem a háló lyukátmérőjének 

szerepét is. 580 °C-on nitridált próbatesteken a kezelések azonos rétegvastagságot 

eredményeztek az eltérő lyukátmérők ellenére is. A mérési adatok a 2. táblázatban ta-

lálhatók. 

2. táblázat. A nitridált réteg vastagsága a hőmérséklet, a fedél és lyukátmérő függvényében [18] 

Hőmérséklet 
(°C) 

Fedél 
Lyukátmérő 

(mm) 
Rétegvastagság 

(μm) 

520 
Háló 6 8 4 4 

Lemez 6 8 3,3 3,6 

550 
Háló 6 8 10 10 

Lemez 6 8 6 13 

580 
Háló 6 8 14 14,4 

Lemez 6 8 13 13,6 

Megfigyelhető, hogy 550 °C-on a 6 mm lyukátmérőjű ernyővel, lemez fedéllel kisebb 

rétegvastagság jött létre, míg a 8 mm-es lyukátmérővel a réteg szinte ugyanakkora 

mindkét típusú fedőlappal. A legvékonyabb réteg a kisebb lyukátmérőjű, lemez fedeles 

nitridálásnál keletkezett, melyet a szerző azzal magyaráz, hogy itt a legkisebb az esélye 

az aktív részecskék (ionok és atomok) eljutására a próbatestre. Magyarázatának 3D-s 

modellje a 23. ábrán látható.  
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23. ábra. A töltött részecskék mozgásának vázlata háló és lemez fedőlap esetén az ASPN 
folyamatban. Feliratok: Plasma Particles: plazmarészecskék; Screen top lid: fedél az 

ernyő mintázatával; White layer: fehérréteg; Diffusion layer: diffúziós zóna;  
Screen: ernyő; Thermocouple: termoelem; Sample holder: mintatartó;  

Insulator: szigetelő; Iron plate top lid: vas lemez fedél; Substrate: alapanyag [74] 

Gallo és Dong [72] kutatásában azt vizsgálta, milyen befolyása van a nagy lyukakkal 

ellátott fedélnek, azonban a fedél és a próbatestek közötti távolságot nem adták meg. 

Eltérést találtak az üres rész alatt és a fémes rész alatti területek keménysége között. 

Az üres rész alatti terület keménysége harmad akkora, mint a fémes rész alatti terület 

keménysége. Ezenkívül a próbatesten nehezen észrevehető, fényes és matt elszínező-

dés látszik. Ez a kérdés már a következő témakörre vezet, mely az ernyő lyukméreté-

nek hatását vizsgálja. 

Az ernyő lyukméretének szerepe 

Az aktív ernyős plazmanitridálás közkedvelt téma a kutatók körében, azonban a kuta-

tások alig térnek ki az ernyő lyukméretének hatására. Sokan vizsgálják a próbatest el-

helyezkedését az ernyőhöz képest, azonban egy lyukméretet használnak. Ebben a fe-

jezetben olyan forrásokat gyűjtöttem össze, ahol egy kutatáson belül több lyukmérettel 

dolgoztak. Ezek a kísérletek szorosan összefüggenek az előző fejezetben említett fedél 

vizsgálatokkal. 

Ahangarani [75], továbbfejlesztve kísérletét, azonos nitridálási körülmények között 

már nem csak 5 órán keresztül 75% N2 + 25% H2 gázkeverékkel végezte el, hanem for-

dított gázkeverési aránnyal is, 10 órán keresztül. A rétegvastagságra vonatkozó ered-

ményeit a 3. táblázat mutatja. A szerző az eredményekből azt a megállapítást tette, mi-

szerint a hőmérséklet növekedésével a rétegvastagság nő, továbbá a lyukátmérő növe-

lésének adott hőmérsékleten nincs hatása a rétegvastagságra. Az állítás a nagyobb 

nitrogéntartalmú gázkeverék esetén igaz, azonban kisebb nitrogéntartalom mellett és 

kisebb hőmérsékleten a rétegvastagság a kétszeresére nőtt. 
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3. táblázat. Ahangarani kísérletei eredményei a rétegvastagság értékeire [75] 

Hőmérséklet 
(°C) 

Lyukátmérő 
(mm) 

Rétegvastagság (μm) 

75% N2 + 25% H2 25% N2 + 75% H2 

5 óra 10 óra 5 óra 10 óra 

550 
6 10 12,5 4 5 

8 10 13,6 5 10 

580 
6 14 15 11,5 12,5 

8 14,4 15,1 12 12,8 

A keménységek, igazodva az előző fejezetekben leírt általános megállapításokhoz, 

nagyobb hőmérsékleten és nagyobb nitrogéntartalom mellett nagyobb értéket mutatnak. 

Kis nitrogéntartalom mellett a négy mérési eredmény közel azonos, 780 HV, nagy nitro-

géntartalom mellett eléri a 850 HV-t is. A szerző röntgendiffrakcióval kimutatta, hogy 

minden esetben kétfázisú vegyületi réteg jött létre. 

Hasonlóan az előző kutatáshoz, 6 mm és 8 mm lyukátmérőjű ernyők hatását vizsgálta 

Taherkhani és társa [73]. A nitridálási körülmények igen hasonlóak az előzővel, hiszen 

ugyanolyan hőmérsékleteken és gázkeverékekkel végezték el, ugyanazon ötvözésű 

anyagon. A rétegvastagsági és keménységi értékek megfelelnek az előző kísérletben 

bemutatottakénak, valamint itt is kétfázisú vegyületi réteg alakult ki. 

Egyes kutatásokban nem az ernyő pontos adatait adják meg, mint lyukátmérő, lyuk-

középpontok közötti távolság, hanem az ernyő terítékének üres részarányát. Ezt angol 

kifejezésként ’open area fraction’ vagy ’open area ratio’-nak nevezik [76]. Magyarul a 

nyitottság kifejezést használjuk rá, melyen azt a százalékos arányt értjük, mely az adott 

átmérő és magasság értéken (beleértve a fedelet is) a lemezből készült ernyő üres ré-

szeinek területi arányát jelenti, azaz a teljes geometriára nézve meghatározza az üres 

részek százalékos arányát.  

Nishimoto [77] még ennél is különlegesebb eljárást alkalmazott és használt ki a lefe-

dettségre nézve. Nem csak a lyukátmérőt, illetve a lyuk alakját változtatta, hiszen ő nem 

kör keresztmetszetű, hanem rombusz alakú kivágásokkal dolgozott, továbbá a henger-

palást alakú ernyőn nagy rést hagyott. Az ernyők elrendezése a 24. ábrán látható. 

 

24. ábra. Az ernyők Nishimoto kísérletében [77] 

A kísérleteket 520 °C-on, 25% N2 + 75% H2 gázkeverékkel, 5 órán keresztül végezte 

ausztenites rozsdamentes acélon. A nitridált réteg vastagsága a nyitottság arányának 
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növekedésével csökken. A legnagyobb keménység (780 HV) a legkisebb nyitottságú 

ernyővel adódott, majd a másik kettővel a legnagyobb keménység megegyezik  

(620 HV), ami jelentős csökkenést jelent. A felületi érdesség is hasonló tendenciát mu-

tat: a nyitottság arányának növekedésével csökken. Az így kapott eredményeket a 

szerző azzal magyarázza, hogy a nagyobb felületű ernyő miatt megnövekszik a nitridá-

lásban aktív részecskék száma. 

Az ernyő elhelyezkedése a munkadarabhoz képest 

Amíg az ernyő perforáltságával kevesen foglalkoznak, addig az átmérőjének mérete, 

fedelének közelsége több kutatásban is szerepel.  

Sousa és társai [78], Alves [79] kísérletét továbbfejlesztve vizsgálták a vegyületi réteg 

kialakulását szénacélon. A nitridálási elrendezés a 25. ábrán látható. A kísérletet  

80% N2 + 20% H2 gázkeverékkel 400 °C, 500 °C és 570 °C-on végezték 3 órán keresz-

tül. Bár a kemencében különböző pozícióban vannak a próbatestek, ők csak a magas-

ságkülönbséget vették figyelembe. A mikroszkópi vizsgálatokból kiderült, hogy a réteg-

vastagság adott hőmérsékleten nem változott jelentősen a magasságkülönbségek  

(1–10 mm) hatására. Magyarázatuk szerint a diffúziós tényezőt a hőmérséklet befolyá-

solja, nem pedig a próbatestek mérete, így adott hőmérsékleten, azonos anyagnál a 

diffúzió mértéknek megegyezőnek kell lennie.  

 

25. ábra.  Nitridálási elrendezés  
az ernyőtől való távolság hatásának vizs-

gálatához Sousa kísérletében.  
Feliratok: Cathodic cage: katódos ernyő; 
samples: próbatestek; Isolated substrate: 

szigetelt alapanyag [78] 

 

26. ábra. A próbatestek az ernyő  
hengeres palástjától meghatározott távolság-
ban helyezkedtek el a szigetelt mintatartón  

Sousa kísérletében. Feliratok: Insulating: szige-
telés  Samples: próbatestek [80] 

A kutatócsoport a továbbiakban rozsdamentes acélra váltott [80], a próbatest ernyőtől 

való távolságának hatását vizsgálta; a kísérleti elrendezés vázlata a 26. ábrán látható. 

A kísérleteket 5 órán keresztül 80% N2 + 20% H2 gázkeverékkel végezték el 500 °C-on. 

Az ernyőtől távolodva a nitridált réteg vastagsága próbatestenként 5 μm-t csökkent, a 

keménység pedig 978 HV-ről 20 HV-nként szintén csökkent. Ezen a hőmérsékleten az 

S-fázis és a vas-nitridek mellett megjelent a CrN is a próbatest pozíciójától függetlenül. 

Naeem és társai [81] nem a próbatest helyzetét változtatták az ernyőn belül, hanem 

az ernyő átmérőjének méretét. A kísérleteket 4 órán keresztül, 400 °C-on végezték 
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S235 acélon 60% N2 + 40% H2 gázkeverékkel. A kísérleteknél két próbatest azonos 

átmérőjű ernyővel készült, azonban az ettől való távolságuk változott. A szerző célja 

ezzel, az átmérők változtatásán túl, az ernyőtől való távolság hatásának bemutatása. 

Ennek megfelelően az aktív ernyőn keletkezett áramsűrűséget is figyelembe veszi az 

eredmények kiértékelésénél. 

Ahogyan az előző kutatócsoport kísérleteiből is látszott, a legnagyobb keménységet 

itt is az aktív ernyőhöz legközelebbi próbatest érte el (800 HV), az ezt követők kb. 

100 HV-nkénti csökkenést mutatnak. Az 210 mm-es ernyővel nitridált próbatest ke-

ménysége megegyezett az 190 mm-esével, tehát itt egyfajta küszöb fedezhető fel a 

legnagyobb átmérőjű ernyőre vonatkozóan, ahonnan már nem befolyásolja a réteg tu-

lajdonságát a távolság. A röntgendiffrakciós elemzésből arra következtetett, hogy az 

ernyő átmérőjének növelésével csökken a nitridek mennyisége, de nem veszi figyelem-

be azt, hogy a nitridált réteg vastagságának csökkenésével a vizsgáló röntgensugár 

nagyobb térfogatú alfa-vasat gerjeszt. Az intenzitáscsúcsok szélességét alapul véve és 

a Hall–Petch-egyenletre hivatkozva a növekvő rétegkeménységcsúcsot a csökkenő 

„crystalline size”-ra vezeti vissza; itt azonban összekeveri a röntgenes szórócentrummé-

retet a kristályos anyag szemcseméretével. 

Néhány koptatási kísérletet is elvégeztek a két legkisebb átmérőjű ernyővel készült 

próbatesten. A próbatesthez közelebbi ernyővel végzett kísérletnél a kopás és a súrló-

dási együttható is kisebb, mint a másik esetben, azonban messzemenő következtetést 

a további próbatestek koptatásának hiányában nem lehet megállapítani. 

A kísérleteket elvégezték rozsdamentes acélon is, ahol a keménységre, szemcsemé-

retre és kopásra ugyanezt a tendenciát kapták [82].  

2.2.2.2. Az ernyő anyagának hatása 

Az előző kutatásokban nem csak az ernyő formájának hatása figyelhető meg, hanem az 

anyagé is. Ezt a hatást nem minden kutatócsoport vizsgálta szándékosan, helyenként 

csak egy következményként lépett fel erre vonatkozó megállapítás. 

Az előző fejezetben, Naeem [81] kísérletében, ausztenites acélból készült ernyőt 

használtak, majd a felületi anyagösszetételi elemzésből megállapították, hogy nikkel és 

króm található a kezelt minta felületén, ami az ernyő ionbombázásából eredő lerakó-

dásnak köszönhető. 

Nem csak ebben a kutatásban figyeltek fel hasonló jelenségre. A fedél hatását leíró 

fejezetben, Li [57] kutatásánál réz- és titánlemezeket is használtak erre a célra. Réz 

esetén a próbatest keménysége nem változott, titán használatakor az alapanyaghoz 

képest 100 HV növekedés figyelhető meg a felületen. A felület összetételét elemezve 

rezet és titánt is találtak. Mivel nagyon vékony réteg alakult ki, ezért a röntgendiffrakció 

nem mutatta ki a TiN jelenlétét, azonban a felszín kissé arany színűvé változott, ami 

viszont TiN képződésének biztos jele. 

Szintén Naeem [83] kísérletsorozatából ismerhetők meg új eredmények a duplex, 

vagy más néven kettős felületkezelésre vonatkozóan. A kettős felületkezelés számos 

változata közül ő azt az egyedi megoldást alkalmazta, hogy két különböző ernyőt hasz-
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nált egymás után. Először alumínium ernyővel kezdett 1 órán keresztül, majd auszteni-

tes acél ernyővel folytatta 4 órán keresztül, C45-ös acélon. Néhány esetben a két ernyő 

sorrendjét megcserélte. A kialakult réteg keménysége csak alumíniumernyővel, illetve 

elsőnek használt alumínium ernyővel egyezik meg egymással, többi esetben eltér. A 

legnagyobb keménységet (1100 HV-t) másodiknak használt alumíniumernyő esetén 

érte el. Ezt követi a sorban a csupán ausztenites acél ernyővel készült próbatest, de a 

kettő közötti keménységkülönbség 300 HV. A röntgendiffrakciós vizsgálatból kiderült, 

hogy ha alkalmazott alumíniumernyőt, akkor AlN mindig létrejött. Korábbi megállapítá-

sokból következik, hogy az ernyő anyagából porlasztott részecskék megtapadnak a 

munkadarab felületén, s mi több, a nitrogénnel képesek nitridet alkotni akár már a 

plazmában is.  

Az ernyő anyagának befolyásoló szerepét nem csak az ernyő anyagának a megvál-

toztatásával lehet vizsgálni. 

Hedayati és társai [84] különleges dologra lettek figyelmesek, miközben a kemény 

krómozás okozta mikrorepedések eltűntetése végett plazmanitridálással próbálkoztak. 

DCPN- és ASPN-eljárást (utóbbit 16MnCr5-ös ernyővel) alkalmaztak keménykrómozott 

acélon. A korábban felállított elméleteket nem cáfolták meg, miszerint a nitrogén az ak-

tív ernyőről porlasztott vasatomokkal nitridet alkotva megtapad a felületen, azonban ezt 

a jelenséget nem tapasztalták. Köztudott, hogy a rozsdamentes acélok korrózióállósá-

gát a króm és az általa alkotott összefüggő Cr2O3 oxidréteg biztosítja. Nitridálás előtt ezt 

a réteget el kell távolítani, ami kétféleképpen lehetséges; előzetes polírozással, páco-

lással vagy a nitridálás kezdeti szakaszában ionbombázásos porlasztással. Mivel ke-

ménykrómozott felületről van szó, így polírozást nem alkalmaztak. Ennek következté-

ben rövidebb idejű (5 óra) nitridálás során a kialakult oxidréteg akadályként lépett fel a 

nitrogén diffundálása előtt, hiába tapad meg a felszínen a FeN. Hosszabb idő elteltével 

(10 óra) az alapanyag és az oxidréteg közötti hőtágulási együttható következtében a 

keménykrómozott felület repedései tovább szélesedtek, ami utat nyitott a nitrogénnek a 

diffúzióhoz, így Cr2N nitrid is képződött az Fe3N mellett. 

Yazdani és társai [85] alumínium próbatestet nitridáltak ötvözetlen acél ernyővel 

550 °C-on, 75% N2 + 25% H2 gázkeverékkel, különböző ideig. A próbatesteken Fe3N 

réteg alakult ki, ami a próbatest köré elhelyezett ernyőről átadódó vasból származik. 

Mivel az AlN-képződés szabadenergiája kisebb, mint a különböző vas-nitrideké, így a 

szerző az elméletre hagyatkozva azt feltételezi, hogy AlN is keletkezett attól függetlenül, 

hogy sem a röntgendiffrakció, sem a metallográfiai képek nem utalnak erre. A felületi 

keménység növekedett az idő növekedtével, valamint a súrlódási együttható csökkent, 

tehát a felület kopásállósága nőtt, azonban ezt a szerző az AlN megjelenésével magya-

rázza, amit a vizsgálatai nem mutattak ki. Taherkhani és társa [86] ezt a kialakult kettős 

réteget, ahol az AlN mellett vas-nitrid is megjelenik, kompozit szerkezetnek nevezte. 

Ezekből az elméletekből kiindulva, titán próbatestet már csak titánernyővel nitridál-

nak, hogy a hálóról lerakodó, nemkívánatos anyagok képződését (Fe, Cu stb.) elkerül-

jék [43,87].  

Nem csak a fémes anyagcsoport plazmanitridálására fordítanak figyelmet a kutatók, 

hanem a műanyagokéra is. Polipropilént nitridáltak 5–15 perc között, vizsgálva, hogy a 
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polipropilén felületi adhéziós tulajdonsága milyen mértékben változik. Megfigyelték, 

hogy ennyi idő után is Fe tapadt meg a felületen, ami mindenképpen az aktív ernyőről 

került oda [88]. Jellemzően a műanyagok nitridálása esetén a módosított felület későbbi 

felhasználásáról nem esik szó, csak az eljárás során végbement folyamatot elemzik. 

Poliuretán anyagnál például a felületi cellás struktúrát porózussá tették, valamint C-N 

kötést is felfedeztek [89]. Mások módosított molekulatömegű polipropilénnel kísérletez-

tek szintén acél ernyőt használva 10, 30, 60 percen keresztül hasonló tapasztalatokkal 

[90]. Crespi és társai [91] is polipropilén alapanyagot plazmanitridáltak 15 percen ke-

resztül, azonban ernyőnek grafitot használtak. Vizsgálataik alapján a 60 nm/min sebes-

séggel képződő réteget C és N atomok alkotják kb. azonos mennyiségben (ezt CN-

rétegnek nevezik), legkülső zónájában pedig csak szenet találtak. A szén egyértelműen 

az aktív ernyő porlasztásából származott. Az eljárást alkalmasnak találták környezetba-

rát és hatékony módszernek CN-vékonyréteg kialakítására.  

2.2.3. AZ AKTÍV ERNYŐS, ELŐFESZÍTÉSES PLAZMANITRIDÁLÁS  

Az előfeszültség – ez az angol ’bias voltage’ helyes magyar elnevezése – hatására az 

aktív ernyőn is és a munkadarabon is képződik plazma. Az előfeszültséget a főfeszült-

ség százalékában szokás megadni. Az előfeszítés célja, hogy a munkadarab gyorsab-

ban hevüljön a közvetlenül rajta fejlődő plazma hatására, továbbá a nitridálásban részt-

vevő aktív részecskék növeljék a felületkezelés hatékonyságát [92]. Az elrendezés váz-

lata a 27. ábrán látható. További elrendezési vázlatokat a 4. melléklet M7. és M8. ábrája 

mutat. 

 

27. ábra. Az aktív ernyős, előfeszítéses plazmanitridálás céljára [93] által használt beren-
dezés vázlata. Feliratok: Process gas: munkagáz; Exhaust: elszívás; Furnance: ke-

mence; Active screen: aktív ernyő; Cathode, Nitrided parts: katód, nitridált alaktrészek; 
Bias power: előfeszítő áramforrás; Power: áramforrás. 

A kutatások során megállapítottak mind az ipari, mind a laboratóriumi berendezések-

re nézve egy, az ernyő áramkörébe kapcsol feszültséghez viszonyított, százalékosan 

kifejezett előfeszültségi értéket, melyet növelve a munkadarabon már nem érhető el 
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további keménységnövekedés. Ipari berendezésekre nézve ez 15%-ot, laboratóriumi 

berendezésekre pedig 4%-ot jelent [94,95].  

Li és társai [96] lebegőpotenciálon, valamint negatív előfeszültségen (katódos) vizs-

gálták a különböző hőmérsékleteken, valamint eltérő idő alatt, nitridálható acélból ké-

szült próbatesteket. Előfeszültség alkalmazásakor minden mintánál megfigyelték, hogy 

a nitrogén diffúziója felgyorsult, amit az -fázis megnövekedett mennyisége is jelez. Ezt 

szerintük a minta felé haladó nitrogénionok fokozott sebessége okozza, de kizártnak 

tartom, hogy ne lenne szerepe a megnövekedett tömegáramnak is, ami a munkadarab 

felületén közvetlenül képződő vasatomok és nitrogénionok találkozásából és lerakódá-

sából, és az aktív katóddá tett munkadarab nagyobb felületi hőmérsékletéből ered. En-

nek köszönhetően nagyobb hőmérsékleten (1 m-rel) és hosszabb idő eltelte után 

(2 m-rel) megnőtt a rétegvastagság, valamint a keménység is a lebegőpotenciálon 

lévő mintákhoz képest. 

Hubbard [97,98] több kísérletében is az előfeszültség hatásának vizsgálatával foglal-

kozott. Kezdetben melegalakító szerszámacélon a nitridálás mellett (előfeszültséggel és 

a nélkül) ionos maratást is végzett, amely a felületen képződött oxidréteg eltávolítását, 

tehát a munkadarab tisztítását szolgálta. Ezt a lépést 50% N2 + 50% Ar gázkeverékkel, 

a nitridálási hőmérsékleten 30 percig végezte. Kezdetben az előzetes tisztítást vizsgálta 

30%-os előfeszültséggel. A tendencia szinte mindenhol azonos. A legnagyobb kemény-

séget előzetes oxideltávolítással és előfeszültség alkalmazásával lehet elérni. ASPN-t 

alkalmazva a keménység az alapanyagéhoz képest nem változik meg számottevően. 

A nitrogéntartalom-mérésből megfigyelhető, hogy az előzetes tisztítás a felület közel-

ében (1–2 m) érzékelhető hatást fejtett ki a nitrogén diffúziójára nézve, azonban az 

alapanyag felé haladva az előfeszültségben van nagy befolyásoló szerepe. 

Li állítását, miszerint ipari körülmények között 15% előfeszültség alkalmazása fölött 

nem érhető el keménységnövekedés, megcáfolja Hubbard kísérlete, hiszen 30%-os, 

azaz 540 V előfeszültség mellett érte el a legnagyobb keménységeket. 

A kutatások „népszerű” anyagai a szerszámacélok. Ichimura és társai [99] is szer-

számacélokat vizsgáltak, azonban a próbatestre kapcsolt előfeszültség mellett az 

áramerősséget is változtatták 0–0,35 A között. Az áramerősséget növelve a felületi ér-

desség nőtt, a nitridált réteg keménysége a kisebb értékeknél stagnált, majd pedig na-

gyobb áramerősségnél elérte az 1300 HV-t is, ami a 0 A-rel (tehát ASPN-nel) nitridált 

próbatest keménységének a duplája. A nagyobb áramerősséggel több nitrogén diffun-

dál az alapanyagba, ezt jelzi, hogy nagyobb mennyiségben keletkezett VN, CrN és 

Fe3N is. Pásztázó transzmissziós elektronmikroszkóppal vizsgálva a kialakult réteget 

felfedezték, hogy közvetlenül a Fe3N réteg alatt Cr2O3 oxid réteg található, amely a hiá-

nyos felületkezelésnek, tehát a kevésbé gondos előkészítésnek vagy maratásnak a kö-

vetkezménye. Ez biztos jele annak is, hogy a vas-nitrid lerakódásként van jelen. Azt is 

felvetették, hogy az ionok energiája nem elég nagy ahhoz, hogy a króm-oxid réteget 

feltörjék a porlasztás során, így ez a vékony réteg a nitridálási folyamatban továbbra is 

jelen van, míg a felületen maradt vas-oxidot a tisztítási célú ionos porlasztás sikeresen 

feltöri és eltávolítja. 
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2.3. A nitridált réteg összetételének meghatározására alkalmas vizsgálati 

módszerek 

A vegyületi réteg optikai mikroszkóppal – alkalmas maratás után – megfigyelhető, 

azonban a csiszolatkészítésnél jellemző éllekerekedés, repedezés, rétegleválás a pon-

tos rétegvastagság-mérést nem teszi lehetővé. Ezzel ellentétben, elektronmikroszkóp-

pal az éleknél előforduló letörések, lekerekedések a nagyobb nagyításnak és mélység-

élességnek köszönhetően jól mérhetők. Mivel a diffúziós zóna határa maratás útján 

esetenként nem kimutatható, ezért a 2.1.1.2 fejezetben leírt keménységmérési mód-

szerrel határozandó meg. Ezek a vizsgálatok a legtöbb laborban megtalálható eszkö-

zökkel elvégezhetők, azonban a kialakult réteget a nitrogéntartalmának vizsgálata alap-

ján is jól lehet jellemezni. Némileg meglepő módon, az eddig említett kutatások között 

kevesen foglalkoztak a nitrogéntartalom koncentrációjának feltárásával, ami azzal függ-

het össze, hogy erre a célra a felületanalitikai eljárások közül is a ma még nem általá-

nosan elterjedt vizsgálati eljárásokra van szükség. A következőkben röviden bemutatom 

a kutatómunkám során a niridált réteg vizsgálatára használt analitikai eljárásokat. 

2.3.1. AZ ENERGIADISZPERZÍV RÖNTGENSPEKTROMETRIA (EDS-ANALÍZIS) 

Az EDS-analízis – az EDS mozaikszó az angol ’energy-dispersive x-ray spectrometry’ 

szabványos (ISO 22309:2011) kifejezés rövid alakja – az elektronsugár által gerjesztett 

atomokat karakterisztikus röntgensugárzásuk alapján azonosítja. Az EDS-detektor egy 

beépített mérőegysége az elektronmikroszkópoknak. A karakterisztikus sugárzás inten-

zitása jellemzi az adott komponens mennyiségét. Ha csak a felületen jelenlévő nitrogén 

koncentrációja a kérdés, akkor a felületen pont- vagy területanalízissel, ha a mélységi 

eloszlás meghatározása a cél, akkor a mérést egy keresztmetszeti csiszolaton, vonal 

menti analízissel kell elvégezni. Ez a módszer – a vizsgált mintára nézve – roncsolás-

mentes, azonban előzetes mintaelőkészítés szükséges a munkadarabból. 

Kevésbé érzékeny detektorok esetén a nitrogén kis energiája és mérete miatt nehe-

zen mérhető, azonban a fejlesztések és a technológia változása egyre pontosabb 

eredményt ad a nitrogén EDS-sel történő meghatározására. Több kutató is a nitrogén 

jelenlétének kimutatására alkalmazza [72,85,87]. Például a nitrogén a vegyületi réteg 

vastagsága mentén csökkenő tendenciát mutat, s a vegyületi réteget elhagyva állandó-

sul, ami azt jelzi, hogy a diffúziós zóna nitrogén tartalma már nem mutatható ki ezzel az 

eljárással [81,100]. Az EDS-analízisnek a nitrogén kimutatására való alkalmazásával 

azonban célszerű óvatosnak lenni, mivel az EDS-analízis a legtöbb esetben csak a  

Z = 10-nél nagyobb rendszámú elemek mennyiségének meghatározására alkalmas.  

Az EDS-analízist nem csak a felületen, hanem az munkadarab egy leporlasztott ré-

szén is lehet végezni, melyhez FIB-es maratást vagy porlasztást alkalmaznak. Ennek 

során az elektronmikroszkópon belül a felületre merőleges egyenes mentén le lehet 

porlasztani, majd ionsugárral polírozni az anyagot, amely azonnali lehetőséget biztosít 

az elemösszetételi meghatározásra. Az ionsugaras polírozás nem csak az elemek 
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mennyiségének meghatározására alkalmas, hanem a keletkezett vegyületi réteg előze-

tes felületelőkészítés nélküli bemutatására is [101]. 

2.3.2. A KÖDFÉNYKISÜLÉSES OPTIKAI EMISSZIÓS SPEKTROMETRIA (GDOES-

ANALÍZIS) 

A GDOES – szabványos (ISO 18115-1:2013) angol nevén glow discharge optical 

emission spectrometry, magyarul ködfénykisüléses optikai emissziós spektrometria – a 

különböző elemek mennyiségének mélységi eloszlását mutatja meg nagyon finom – 

közel nanométeres – mélységi felbontásban. A méréshez a minta felületének kb. 5 mm 

átmérőjű részét egy vákuumkamra oldalához rögzítjük, majd a vákuumozást követően a 

katódként kapcsolt minta felülete és az anód közé kapcsolt villamos térben, a beadott 

argongázból ködfénykisülés (Glimm-kisülés) jön létre. A katódot bombázó, kis energiájú 

argonionok hatására a minta felületéről atomok porlasztódnak le, melyek gerjesztett 

állapotuk miatt fényt bocsájtanak ki. A kibocsájtott fény a spektrométerbe jut, ahol hul-

lámhossz szerint az intenzitásukat mérik. Közkedvelt eljárás a vegyületi réteg nitrogén-

tartalma mélység menti eloszlásának bemutatására [57,76,102], azonban a diffúziós 

zóna vizsgálatára nem tűnik alkalmasnak. Van olyan kutató, aki próbálkozik a nitrogén 

kimutatásával a diffúziós zónában is, azonban a diagramon mutatott eredmények nem 

azt mutatják, ami az értékelésében szerepel [28]. A nitrogénkoncentrációs görbe lefutá-

sa csak a vegyületi zónát mutatja, majd pedig elérve a minimális nitrogéntartalmat, 

stagnál. Az említett kutatások során a mikroszkópi felvételeken látható rétegvastagsá-

got a GDOES-mérési eredmények eléggé pontatlanul mutatják, sokszor egyértelmű 

vastagságot nem is közölnek ezekből az értékekből, mivel nem tudják pontosan megfe-

leltetni a porlasztási időt a vastagságcsökkenésnek. 

2.3.3. A SZEKUNDERION-TÖMEGSPEKTROMETRIA ÉS A PORLASZTOTTSEMLEGESRÉ-

SZECSKE-TÖMEGSPEKTROMETRIA (SIMS- ÉS SNMS-ANALÍZIS) 

A SIMS-analízis során, ha egy szilárd test felületét 1–10 keV energiájú, nehéz részecs-

kékkel (ionokkal esetleg atomokkal) bombázzák, akkor a felületből pozitívan és negatí-

van töltött atomok és atomcsoportok (agglomerátumok) lépnek ki. Az így kilépő szekun-

der ionokat tömegspektrométerrel szét lehet választani, melynek következménye a 

nagy felületi érzékenység. Ezzel a módszerrel kis átmérőjű atomok detektálása is lehet-

séges. A mérési eljárás hátránya, hogy kimenetelét nagyban befolyásolja a felület tisz-

tasága, a minta környezetében lévő gáz összetétele, nyomása, a vizsgált minta lokális 

összetétele. Ez a minta- és méréselőkészítési idő megsokszorozódásával jár, és nagy-

vákuumos környezetet kíván.  

Az SNMS-analízisben (szabványos angol nevén sputtered neutral mass  

spectrometry, magyarul porlasztottsemlegesrészecske-tömegspektrometria), is tömeg-

spektrométert alkalmaznak a részecskebombázás eredményeként a mintából kiporlasz-

tott semleges részecskék tömeghányadának mérésére. Abban különbözik a SIMS-től, 

hogy a spektrométer csak ionok detektálására szolgál, ezért a gerjesztett atomok ioni-
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zációjára van szükség. Ezt másodlagos ionizációnak nevezik, melyet mélységi elem-

zéshez plazmában végeznek.  

Hesseini és Ashrafizadeh [103] összehasonlító vizsgálatot végzett EDS-, GDOES- és 

SIMS-mérésekre. Az elektronmikroszkópos rétegvastagság-mérés alapján egy 6 m-es 

vegyületi réteg nitrogénkoncentráció-vonalának lefutását vizsgálta. E rétegvastagságot 

az EDS-méréssel igazolni tudta. GDOES-sel 4,5 m-t, SIMS-szel pedig 1000 m-t mért 

(amit a diffúziós zóna végének nevez), melyeket szimulációs számítások alapján igazol. 

Ezzel a módszerrel külön a vegyületi réteget nem határozza meg, továbbá az eredmé-

nyekben intenzitásértékek szerepelnek, így a nitrogén mennyiségi értékéről nem ka-

punk információt.  

2.3.4. A RÖNTGENFOTOELEKTRON-SPEKTROSZKÓPIA (XPS-ANALÍZIS) 

Az XPS (szabványos angol nevén X-ray photoelectron spectroscopy, magyarul röntgen-

fotoelektron-spektroszkópia) monokromatikus röntgenfotonokkal kiváltott fotoelektronok 

energia szerinti eloszlásának mérésére alkalmas. Az XPS-analízis kvantitatív, és kémiai 

kötésállapot meghatározására is képes. Folyamatos porlasztás mellett mélységi profil 

felvételére is alkalmazható. Erre található példa a szakirodalomban, azonban a mély-

ségre utaló adat hiányzik a függvényből, csak a porlasztási idővel számoltak [46]. En-

nek során azonban nem tapasztaltak nitrogéntartalom-csökkenést, pedig a rétegben 

CrN és ’-fázist is találtak. 

Az XPS nem csak a nitrogén kötéseinek vizsgálatára szolgál, hanem a felületen képző-

dött vagy lerakódott anyagok feltárására is. Többen is kimutatták, hogy a felületen egy 

vékony vas-oxid réteg keletkezeik a próbatest hűtése közben [104,105].  

2.3.5. A VEGYÜLETI RÉTEG ÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ SZAKIRO-

DALOM-KUTATÁS NÉHÁNY LÉNYEGES MEGÁLLAPÍTÁSA 

1. A fenti vizsgálati módszerekben akadnak pontatlanságok, melyek akár a diagram 

egy változójának helytelen megadása, vagy a mérések összehasonlításának elté-

rő eredményéből adódnak. Ezek megválaszolására is kitérek az értekezésben.  

2. A kutatásokban egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy a N2-H2, illetve ammó-

niaalapú plazmában a nitrogén és a hidrogén milyen kombinációjú gyököket alkot 

és ezek mennyiben befolyásolják a vegyületi réteg nitrogéntartalmának, illetve a 

benne képződött fázisoknak az arányát.  

3. A különféle N2-H2 gázkeverékek hatásáról sok hasznos eredményt találtam, ame-

lyeket ismertettem a fentiekben. Ezekben a kutatásokban egyáltalán nem veszik 

figyelembe azt a hőfizikai sajátosságot, hogy a nitrogénnek és a hidrogénnek 

rendkívül jelentős mértékben eltér a hővezetési tényezője (amely mindkét gáznál 

jelentős hőmérséklet-függést is mutat), márpedig ez nyilvánvalóan befolyásolja a 

kialakú plazma hőmérsékletét is, amelyben a plazmaalkotók – molekulák, gerjesz-

tett molekulák, ionizált molekulák, atomok, ionok, gyökök – is eltérő hőmérsékle-

ten fogják bombázni a munkadarab felületét.  
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3. CÉLKITŰZÉSEK 

A plazmanitridálás alapjait már több mint 50 évvel ezelőtt lefektették. Azóta alapvető 

jelentőségű felületkezelési eljárás az iparban, és erősen művelt terület a tudományos 

kutatásban. Magyarországon kevésbé elterjedt ez a fajta felületkezelési eljárás, azon-

ban a más országokban előszeretettel alkalmazzák a plazmanitridálást az autóipari al-

katrészek kopásállóságának növelése érdekében. Különösen felerősödött a témakör 

kutatása az aktív ernyős plazmanitridálás ipari elterjedése óta, aminek nyilvánvalóan az 

ipari igények jelentik a hajtóerejét. A szakirodalom-kutatás során kiderült, hogy még 

mindig vannak olyan befolyásolótényezők, amelyeknek a hatása nem vagy nem teljes-

körűen vizsgált a nitridálási folyamatban.  

Több kutatóhelyen is vizsgálják az aktív ernyős plazmanitridálás különböző változói-

nak hatását, többek között a munkadarabnak az ernyőtől való távolságát vagy az előfe-

szültség szerepét, azonban ezekben a kutatásokban több, általam lényegesnek tartott 

tényező hatását nem veszik figyelembe. Különböző perforáltságú és anyagú ernyőket 

használnak, melyeket egyidejűleg változtatnak az aktuálisan vizsgált változó mellett, s 

ezért egyesek csak kevés következtetést vonnak le. Ezen szakirodalom-kutatási ta-

pasztalatok, valamint a kutatómunkámat segítő Blücher professzor és a témavezetőm 

javaslatai alapján állítottam össze kutatómunkám céljait és feladatait az alábbi felépítés 

szerint. A kutatási programom tehát elsősorban az ernyő szerepének vizsgálatára irá-

nyult. Emellett lényeges szerepet kívántam adni a nitridált réteg tulajdonságaival kap-

csolatos új ismeretek megszerzésének, mégpedig az ezen a kutatási területen eddig 

csak kevéssé alkalmazott, különleges felületanalitikai vizsgálati módszerek alkalmazá-

sával. A kutatómunkám céljai röviden a következők:  

- A különböző plazmanitridálási eljárások összehasonlítása, különös tekintettel 

az aktív ernyő fedelének szerepére. 

- Az aktív ernyős plazmanitridálás során alkalmazott ernyők alakjának és szer-

kezeti kialakításának, ezen belül felületi kialakításának, vagyis felületszerkeze-

tének vizsgálata. 

- Az ernyő anyaga hatásának vizsgálata a nitridált réteg összetételére. 

- A különböző nitrogéntartalom-mérési módszerek alkalmazási lehetőségeinek 

elemzése a nitridált réteg vizsgálatában.  
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4. A KUTATÓMUNKA KÍSÉRLETI PROGRAMJÁNAK ISMERTETÉSE 

A plazmanitridálási kísérleteket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 

Anyagtudomány és Technológia Tanszékén Blücher József professzor és jómagam 

által 2015 és 2018 között megépített plazmanitridáló berendezésen végeztem (28. ábra, 

további képek a 5. mellékletben). A felületkezeléshez szükséges nagyfeszültséget egy 

transzformátor és a hozzá csatlakozó egyenirányító biztosítja. A berendezés vákuum-

kamráját egy üvegbúra képezi, amely kiváló lehetőséget ad a plazma megfigyelésére. A 

próbatest gyorsabb felhevítése érdekében a búrán belül hővédő pajzsok találhatók. A 

próbatest hőmérsékletét a munkadarab támaszkodási felületéhez közel, a mintatartóba 

helyezett, K típusú termoelem méri. A búra mellett található műszerek mutatják a hőfo-

kot, a feszültség-, áramerősség és nyomásértékekkel együtt. A vákuumtér gázellátása a 

berendezés mellett lévő gázpalackokról üzemeltethető. A nitridálóberendezés könnyen 

átalakítható hagyományosról aktív ernyős eljárásra. Az utóbbihoz a mintatartóra egy 

ernyőtartó kerül, amelytől a próbatestet egy kerámia és egy üveg szigetelés választja el 

a feszültségbevezetés helyétől. Az előfeszültséget egy különálló transzformátor és 

egyenirányító egység szolgáltatja, amely a mintatartóra helyezett munkadarabot a min-

tatartóba csatlakoztatott vezetékkel köti katódosan az áramkörbe. 

 

 

 

28. ábra. A kísérletekhez használt plazmanitridáló berendezés 
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Minden felületkezelési kísérlet a kemencetérben szükséges nyomás – a vákuum – 

létrehozásával kezdődik kb. 0,213 torr-ra (0,17 Pa)2, ami a vákuumszivattyú elérhető 

teljesítménye. Ezután a maradék levegő kiszorítása következik, mely argonos átöblítést 

jelent. Az öblítés végeztével a vákuumszivattyú ismét leszívja a teret, majd a palackok-

ban előre bekevert hidrogén-nitrogén gázkeverék ~0,900 torr nyomáson való folyama-

tos beengedése után megkezdődik a nitridálási folyamat. Az indítás után kb. 3 percen át 

keresztül ívkisülések várhatók a próbatest vagy az aktív ernyő különböző pontjain, attól 

függően, hogy maradt-e a tisztítás után szennyeződés a felületeken. Miután a maradék 

szennyeződések leégése befejeződött, kb. 30 perces hevítési idő alatt a próbatest eléri 

a beállított kezelési hőmérsékletet és nitridálási nyomást, melytől kezdve számítandó a 

nitridálás időtartama. A kezelési idő lejártával a próbatest minden esetben a kezelési 

nyomáson 20 percig hűl. Ez idő alatt a próbatest kb. 300 °C-ra hűl vissza. A szobahő-

mérsékletig a vákuumszivattyú lekapcsolása után a próbatest a kamrában hűl tovább a 

levegő beengedéséig, tehát a próbatest szabadon hűl.  

 A kutatómunkámat a célkitűzésekkel összhangban három nagy témakörre osztottam:  

 a plazmanitridálási eljárások összehasonlítása,  

 az ernyő felületszerkezetén belül a nyitottságának és perforáltságának szere-

pére,  

 az ernyő anyagának szerepére. 

 A továbbiakban a témakörökhöz tartozó anyagokat, vizsgálati módszereket ezeken a 

témakörökön belül mutatom be.  

4.1. A plazmanitridálási eljárások összehasonlítása céljából végzett kísérle-

tek ismertetése 

4.1.1. KÍSÉRLETI ELŐKÉSZÜLETEK A KÜLÖNBÖZŐ ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSÁRA 

Ebben a kutatási munkaszakaszban a plazmanitridálás három különböző eljárásválto-

zatát hasonlítottam össze, az ASPN-es kísérleteket kibővítve a fedéllel. Így egy mérési 

sorozathoz öt különböző kísérlet tartozik. Az egyes eljárások elrendezési vázlatának 

ábrái már a szakirodalom-kutatási fejezetben megtalálhatók, azonban a könnyebb 

megértés érdekében a 29. ábrán egyben is láthatók. 

 
2 Az értekezésemben a nyomásokat elsőhelyen torr egysében adom meg, mivel a berendezés nyo-

másmérője torr-ban mutatja a kemencetér nyomását. A továbbiakban a nyomást torrban adom meg. 
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29. ábra. A plazmanitridálási eljárásváltozatok: (a) DCPN, (b) ASPN, (c) ASBPN 

A nitridálási kísérletekhez használt anyagok 

A kísérletekhez20×6 mm méretű, C45E ötvözetlen acélt használtam, melynek ösz-

szetételét a 4. táblázat tartalmazza. A próbatesteket 20 mm-es lágyított rúdból, vágó-

tárcsával, hűtve daraboltam. Az előzetesen elvégzett lágyítás utáni keménységek át-

lagértéke 25022 HV0,05. A darabolás után SiC csiszolópapíron P80-as szemcsenagy-

ságtól P2500-ig csiszolás, majd 3 m-es gyémántszuszpenzióval történő polírozás kö-

vetkezett. A próbatesteket a berendezésbe helyezés előtt acetonos, ultrahangos mo-

sással tisztítottam. A próbatest szövetszerkezete a nitridálás előtt kb. 50-50% ferritet és 

perlitet tartalmaz, szövetszerkezeti képe a 30. ábrán látható.  

 

30. ábra. A C45E acél szövetszerkezete a nitridálás előtt; maratás: 2%-os nitallal 

4. táblázat. A C45E acél kémiai összetétele tömegszázalékban 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Fe 

0,44 0,28 0,8 0,016 0,026 0,08 0,018 0,09 Maradék 

Az ASPN-elrendezésnél használt ernyő anyaga 1.0330 típusú, hidegen hengerelt, öt-

vözetlen acél, a perforálás lyukátmérője 5 mm, a lyukközéppontok távolsága 8 mm, az 

ernyő befoglaló méretei 100×85 mm.  
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A nitridálás technológiai változói és azok beállítási értékei (paraméterei) 

A próbatesteket 490 °C-on, 4 órán keresztül, ~2,100 torr nyomáson két különböző 

gázkeverékkel, a gáznitridálásban használatos ammónia arányának megfelelően 

25% N2 + 75% H2-nel, valamint egy nagy nitrogéntartalmú, 95% N2 + 5% H2 összetételű 

gázzal nitridáltam. A berendezés technológia korlátjai miatt az előfeszültséget csak a 

főfeszültség 20%-ára lehetett állítani, ami még így is a 2.3.3. fejezetben leírt minimális 

feszültségérték ötszöröse. Bár ekkor a DCPN közben fellépő hibák megjelenhetnek, 

azonban az aktív ernyő sugárzással történő hevítéséhez használt előfeszültség szerepe 

továbbra is vizsgálható. 

Az elkészült próbatestek precíziós vágógéppel történő vágása után fém befogókészü-

lékben több lépésen keresztül csiszoltam, majd 3 m-es és 1 m-es gyémántszuszpen-

zióval políroztam. Az így előállított csiszolatokat alkoholos tisztítás után 2%-os nitál ma-

rószerben 5 mp-ig marattam.  

A nitridált próbatestek vizsgálatra való előkészítése és optikai mikroszkópos vizsgálata 

- A vizsgálati program első lépéseként az elkészült nitridált próbatest felületéről 

Olympus SZX16 típusú sztereomikroszkóppal készítettem képeket. 

- Ezt követően a nitridált próbatest precíziós vágógéppel történő kettévágása után 

az egyik félkorong metszeti felületét fém befogókészülékben, több lépésen keresz-

tül csiszoltam, majd 3 és 1 m-es gyémántszuszpenzióval políroztam. A csiszola-

tokat alkoholos tisztítás után 2%-os nitál marószerben 5 mp-ig marattam. Az így 

előállított vizsgálati mintát tovább lehet vizsgálni más mikroszkópiai, keménység-

mérési és analitikai módszerekkel. A kettévágott próbatest másik félkorongja felü-

letanalitikai vizsgálatok céljára szolgál.  

- A keresztmetszeti mintát Philips XL30 elektronmikroszkóppal vizsgáltam, mérve a 

vegyületi réteg vastagságát.  

- A keménységet Buehler IndentaMet 1105 mikrokeménységmérővel, 11 mp-es ter-

helési idő és 50 g terheléssel mértem. 

- A röntgendiffrakciós fázisanalízis vizsgálatok egy része Bruker D8 Advance rönt-

gendiffraktométerrel, theta–2-theta elrendezésben, Cr-anóddal, 40–160° Brägg-

szög tartományban, 0,228 nm hullámhosszon, 0,04° lépésközzel, 1 s/lépés pász-

tázási sebességgel készült a spanyol IK4-Tekniker laboratóriumában.  

- A nitrogéntartalom mérését GDOES-analízissel, Horiba GD-Profiler 2 típusú be-

rendezéssel végeztem: 5 s öblítési idő, 650 Pa nyomás, 35 W gerjesztési teljesít-

ménnyel szintén a Tekniker jóvoltából. 

- További nitrogéntartalom-mérést végeztem EDS-analízissel a TESCAN ORSAY 

HOLDING brünói bemutatólaboratóriumában, S8000G típusú FIB-SEM berende-

zéssel, amely  

Oxford UltimMax 170 típusú EDS-detektorral volt felszerelve.  

- Koptatóvizsgálatot Bruker UMT típusú, ball-on-disk elrendezésű berendezéssel, 

3 mm-es Al2O3 golyóval, 2 N terheléssel, 100 m kopási útvonallal, 0,1 m/s se-

bességgel végeztem a kassai PROMATECH Kutatóközpont laboratóriumában. 
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- A felületen keletkezett kopási nyomokat Neox Plus típusú konfokális mikroszkóp-

pal képeztem le, továbbá a kopási nyom értékelését Zeiss EVO MA10 elektron-

mikroszkópos vizsgálattal végeztem. 

4.1.2. A NITRIDÁLT FELÜLETEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

A plazmanitridálás után készült sztereomikroszkópos képek a 31. ábrán láthatók. 

A különböző eljárásváltozatoknak köszönhető színeltérések jól megfigyelhetők a pró-

batestek felületén. Mindkét DCPN-próbatestnél az élhatás okozta elszíneződés látható 

az élek mentén (a 18. ábrán ezt már bemutattam), ami a nagy előfeszültség miatt ki-

sebb mértékben az ASBPN-mintákon is jelentkezett. A színbéli változások gázkeverék-

től függetlenül jelentkeztek. Fedél használatával és a nélkül a próbatestek felületén nem 

fedezhető fel különbség. Az ASPN-próbatesteken a felület-előkészítésnél megmaradt 

apró karcok továbbra is látszódnak, amiből arra lehet következtetni, hogy a keletkezett 

nitridált réteg vékonyabb, mint a többi esetben. Az elszíneződés egyik oka a felületi 

hőmérséklet eltéréseiben keresendő, mely miatt kissé más szerkezetű réteg keletkezik. 

 

31. ábra. A különböző plazmanitridálási eljárásváltozatokkal és kétféle gázkeverékkel ké-
szült próbatestek felületének képe:(a) és (b) DCPN, (c) és (d) ASPN,  

(e) és (f) ASPN+ fedél, (g) és (h) ASBPN, (i) és (j) ASBPN + fedél 

4.1.3. A VEGYÜLETI RÉTEG VASTAGSÁGÁNAK METALLOGRÁFIAI MEGHATÁROZÁSA 

A vegyületi réteg vastagságának metallográfiai meghatározására szükségesnek tartom 

bevezetni az effektív vegyületiréteg-vastagság fogalmát, melyet a 32. ábrán értelmezek. 

Indokoltságát az adja, hogy a keresztmetszeti képeken a vegyületi réteg határvonala 

egyenetlen, ahogyan a 33. ábrán is látszik. A 34. ábra (c)-(f) képein látható, hogy a ré-

teg nem mindig egyenletesen képződik. Csak úgy lehet mérsékelni a vastagságmérés 

szubjektivitását, hogy a metallográfiai csiszolatról készült képen látható terület egészét 

figyelembe véve határozom meg a rétegvastagságot. Az, amit a továbbiakban vegyü-
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letiréteg-vastagságnak nevezek, az itt ismertetett módon, 3 különböző metallográfiai 

képről meghatározott effektív vegyületiréteg-vastagság átlagát jelenti.  

 

1. lépés: a vegyületi réteg kontúrjának fel-
vétele 

2. lépés: a körülhatárolt vegyületi réteg A 
területének kiszámítása képelemző 
programban 

3. lépés: A t effektív vegyületiréteg-
vastagság kiszámítása az A terület és 
az u szélesség hányadosának képzése  

32. ábra. A képen t-vel jelölt effektív vegyületiréteg-vastagság meghatározása 

 

33. ábra. Az effektív vegyületiréteg-vastagság meghatározása SEM-kép alapján 

A plazmanitridálás utáni szövetszerkezet és a kialakult nitridréteg a 34. ábrán látható, 

a 5. táblázat pedig a kialakult rétegvastagságokat tartalmazza. A legvékonyabb nitridré-

teg az ASPN-elrendezésben alakult ki, a gázkeveréktől függetlenül. A DCPN- és az  

ASBPN-elrendezéseknél a rétegvastagságok azonos gázkeverékkel közel megegye-

zők, azonban a legvastagabb réteg a nagy nitrogéntartalmú gáz ASBPN-

elrendezésében keletkezett. Megfigyelhető, hogy az azonos elrendezések fedéllel vég-

zett vagy a nélküli alkalmazása nem, vagy csak kis mértékben okozott eltérést a nitri-

dréteg vastagságában.  
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34. ábra. A különböző plazmanitridálási eljárásokkal, kétféle gázkeverékkel felületkezelt 
minták nitridált rétegének képei, nitálos maratás után: (a)-(b) DCPN, (c)-(d) ASPN,  

(e)-(f) ASPN + fedél, (g)-(h) ASBPN, (i)-(j) ASBPN + fedél 

5. táblázat. A nitridált minták átlagos rétegvastagsága 

 25% N2 + 75% H2 95% N2 + 5% H2 

DCPN 7,2 μm 9,8 μm 

ASPN 4,1 μm 4,2 μm 

ASPN + fedél 4,2 μm 4,3 μm 

ASBPN 6,8 μm 11,4 μm 

ASBPN + fedél 6,9 μm 11,6 μm 

 

A 4.1.3-as fejezetben leírtak a későbbiekben bemutatott 1. tézisem alapját képzik. 
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4.1.4. A NITRIDÁLT RÉTEG KEMÉNYSÉGI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA 

A felületre merőleges vonal menti keménység mérési eredményei a 35. ábrán láthatók. 

A görbék első pontja, amely a maximális keménységi értéket mutatja, nem a keresztcsi-

szolaton mért adat, hanem a nitridált felületre merőleges mérésből származik, míg a 

többi adatpontot a keresztcsiszolaton mérve vettem fel. Mindkét gázkeverék esetén az 

ASPN-minták maximális keménysége a legkisebb, ami 510–560 HV0,05 között mozog. 

Ez kétszeres keménységnövekedést eredményezett az alapanyag nitridálás előtti ke-

ménységéhez képest, amíg ASBPN- és DCPN-elrendezés esetén a keménységmaxi-

mum eléri az alapérték háromszorosát is. A maximális keménységekben és a kemény-

séggörbe jellegében nincs különbség a fedéllel és fedél nélkül nitridált próbatesteknél.  

A diffúziós zóna határát a 2.1.1.2 fejezetben leírt módszer alapján állapítottam meg. A 

35. ábra (b) képén látható vízszintes szaggatott vonal jelöli a diffúziós zóna határát jel-

lemző keménységi (300HV0,05) értéket. 25% N2 + 75% H2 gázkeverékkel a diffúziós 

zóna nagysága szinte megegyező (~40 μm) mindegyik eljárásra nézve, míg a sok nitro-

gént tartalmazó gázkeverékkel már érdemlegesen eltérők. A DCPN-elrendezéssel a 

diffúziós zóna 55 μm, míg ASBPN-nel csak 20 μm. 

Nem csak a keménységgörbék alakjában van különbség, hanem a maximális ke-

ménységekben is, ami az ASBPN-nél a legfeltűnőbb. A kisebb nitrogéntartalmú gázban 

az ASBPN-elrendezés ~100-zal nagyobb maximális keménységű vegyületi réteg jött 

létre, mint a nagy nitrogéntartalmú gázzal. Ennek az okát illetően Mohammadzadeh azt 

a magyarázatot adja DCPN-kísérletek eredményei alapján, hogy növekvő nitrogéntarta-

lom esetén kisebb feszültség szükséges a nitridáláshoz, ennek következtében a kisebb 

feszültségű térben a gázionok mennyisége és mozgási energiája lecsökken [106]. A 

saját kísérleteimben alkalmazott feszültségértékek a 6. táblázatban találhatók, amelyek 

alapján a [106]-ban megfogalmazott magyarázatot a saját eredményeim is megerősítik.  

6. táblázat. A kísérleti programban alkalmazott feszültség az egyes plazmanitridálási eljárás-
változatokban 

 DCPN ASPN 
ASBPN 

Főáramköri feszültség Előfeszültség 

25% N2 + 75% H2 540 V 440 V 430 V 86 V 

95% N2 + 5% H2 477 V 380 V 370 V 74 V 

Bár a nagy nitrogéntartalmú gázzal az ASBPN-elrendezésben készült minták réteg-

vastagsága a legnagyobb, a maximális keménysége mégsem éri el a DCPN-nel nitridált 

réteg keménységét. A 34. ábra (h)-(j) képein látható, hogy a réteg felső részén porozi-

tás található, ami szintén befolyásolhatja a mérés kimenetelét. 
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 a) 

 b) 

35. ábra. A nitridált minták keménységlefutási görbéi a) 25% N2 + 75% H2,  
b) 95% N2 + 5% H2 gázkeverékkel végzett nitridálás nyomán 

4.1.5. A NITRIDÁLT RÉTEGET ALKOTÓ FÁZISOK VIZSGÁLATA 

A nitridált minták felületéről felvett röntgendiffraktogramok a 36. ábrán láthatók. A (b) és 

(d) ábrák függőleges tengelye logaritmikus, így jól mutatja a különbségeket az -(Fe3N) 

és a ’-(Fe4N) fázisok között. Az alfa-vas csúcsa intenzitásának nagyságából következ-

tetni lehet a rétegvastagságokra is: ahol az alfa-vas intenzitása nagy, ott vékonyabb 

nitridréteg keletkezett, mivel a réteg alatti alapanyag vasdús fázisa a meghatározó. Iga-

zolva a rétegvastagság-mérés eredményeit, itt is jól megfigyelhető, hogy a legvasta-

gabb réteg a nagy nitrogéntartalmú gázkeverékkel, az ASBPN-elrendezésben keletke-

zett, a legvékonyabb pedig ASPN esetén. Összehasonlítva a két gázkeverékkel kelet-

kezett fázisokat, megfigyelhető, hogy 95% N2 + 5% H2 gázösszetétellel minden mintán 

keletkezett Fe3N, mely legnagyobb mennyiségben az ASBPN-mintáknál jelentkezett. 
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Egyes kutatásokban [107,108] nagy nitrogéntartalmú plazmából (N2 > 70%) csak az 

-fázis jelentkezik, azonban a saját eredményeim alapján ezt az állítást cáfolnom kell. 

Nem csak a gázkeverék összetétele befolyásolja a nitridálás vegyületi rétegének össze-

tételét, hanem a kezelési idő, a hőmérséklet és az alapanyag összetétele is.  

 

36. ábra. Plazmanitridált minták röntgendiffraktogramjai: (a)-(b) 25% N2 + 75% H2,  
(c)-(d) 95% N2 + 5% H2 gázkeverékkel végzett kezelés után 

A röntgendiffrakciós analízis eredményeit vizsgálva is megfigyelhető, hogy fedéllel és 

a nélkül ugyanolyan fázisok jelennek meg. Az eddig kísérletek azt bizonyítják, hogy a 

fedél ennél a méretnél nem befolyásolja a nitridálás kimenetelét, ezért a továbbiakban 

már csak az ASBPN-eljárással készült mintákat vizsgálom. 

A 4.1.3-as, 4.1.4-es és a jelen fejezetben leírtak a későbbiekben bemutatott 2. tézi-

sem alapját képzik. 

4.1.6. A NITRIDÁLT RÉTEG NITROGÉNTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA GDOES-

ANALÍZISSEL 

A nitrogéntartalom mélység profilját (a felülettől a próbatest belseje felé haladva vizs-

gált) GDOES-analízissel vettem fel, melynek eredménye a 37. ábrán látható. A diagra-

mon egy eredeti mérési adatsorból rajzolt vonal is látható. A görbe zajossága és a kez-

deti felfutási szakasz miatt a kiértékelés során az adatsorra illesztett görbékkel dolgoz-

tam. Az illesztést minden esetben a mért oxigéncsúcs maximumának félértékszélessé-

gétől indítom (38. ábra), és ezt a pontot tekintem a nitridált réteg kezdetének is. Ennek 

a módszernek az értelme kettős: egyrészt erősen lecsökkenti a nanoskálán nézve egy-
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általán nem sima felületen megtapadt oxigén zavaróhatását, másrészt pedig kizárja a 

szubjektivitást a sorozatmérések értékelésekor. A Fick-féle diffúziós egyenletekhez iga-

zodva, amelyek lineáris parciális differenciálegyenletekként írhatók fel, a nitrogéntarta-

lom mérési pontjaira illeszthető görbe egy exponenciális és egy szigmoid tag összege-

ként, valamint a mérési hibából adódó korrekciós tagból állítható elő. Az illesztett görbét 

az (1) egyenlet írja le: 

�(�) = � ∙ e��∙ � +
�

2
�1 + tanh �−

� + �

e
�� + � (1) 

ahol, N(x) a nitrogéntartalom, x a kezdeti ponttól, azaz a legnagyobb nitrogéntartalom-

tól való távolság. Az illesztett exponenciális tag kezdeti meredekségét b, kezdőpontjá-

nak abszcisszáját a jelöli. A szigmoid szakasz kezdő pontjának abszcisszáját c és infle-

xiós pontját d paraméter adják. A szigmoid görbe simítási paramétere, amely egyértel-

műen meghatározza a függvény érintőjét az inflexiós pontban e, a mérésből adódó kor-

rekciós tényezőt g jelöli.  

a) 

b) 

37. ábra. A nitrogéntartalom mélységi profilja a felülettől mért távolság függvényében,  
(a) 25% N2 + 75% H2 gázzal, (b) 95% N2 + 5% H2 gázzal a nitridált próbatesteken 
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38. ábra. A GDOES mélységi profilokon a vegyületi réteg kezdetének és végpontjának, 
azaz a vegyületi réteg vastagságának meghatározása  

A vegyületi réteg kezdeti pontját az oxigén mélységi profiljának félértékszélessége, a 

végpontját pedig a nitrogén mélységi profiljának inflexiós pontjába, valamint a nullához 

konvergáló alapvonalára illesztett érintők metszéspontja jelöli ki a felülettől mért távol-

ság tengelyen. A vegyületi réteg végpontját, az ’XD’ -nek elnevezett pontot a 38. ábrán 

sárgával jelölöm, mely a (2)-es egyenlet szerint számítandó; a képlet alapján számított 

rétegvastagságok a 7. táblázatban találhatók.  

�� = � + e − 2� ∙ e �
(� ∙ e) − 1

2 � ∙ � ∙ e + � ∙ �(�∙�)
� 

 

(2) 

7. táblázat. A vegyületi réteg számított vastagság értékei a (2) képlet alapján számított ré-
tegvastagságok 

 25% N2 + 75% H2 95% N2 + 5% H2 

DCPN 7,4 μm 9,7 μm 

ASPN 4,5 μm 4,7 μm 

ASBPN 7,1 μm 12,4 μm 

A rétegvastagság értékei az ASPN-mintáknál a mikroszkópos mérések során 

~0,3 μm-rel kisebbek voltak a nitrogéntartalomból kiolvasható vastagsághoz képest. 

Mivel az eredmények érdemi különbséget nem mutatnak, ezért az illesztési módszerrel 

meghatározható a vegyületi réteg vastagsága.  

A jelen fejezetben leírtak a későbbiekben bemutatott 3. tézisem alapját képzik. 

4.1.7. A NITRIDÁLT RÉTEG NITROGÉNTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA EDS-

ANALÍZISSEL 

A kutatásom során lehetőségem nyílt az elektronmikroszkópokat gyártó TESCAN 

legújabb FIB-SEM berendezésein méréseket végezni, amelynek keretében EDS-
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méréseket végeztem 95% N2 + 5% H2 gázkeverékkel készült ASPN-mintán. A vizsgálat 

első szakaszában a FIB-rendszer galliumforrásából képzett ionnyalábbal bemetszés 

készült a minta felületén. Ennek a folyamatnak az első lépésként egy vékony platinaré-

teget helyezünk a bemetszésre kiválasztott felületre, amely megóvja a határolófelületet 

a beeső ionnyaláb porlasztóhatásától. Az ezt követő ionbombázás hozza létre a felület-

be munkált, a felületre merőleges falú bemetszést, amely a 39. ábrán látható. A felület 

elkészültével területi EDS-elemzést – közelebből: az elemeloszlási térképek felvételét – 

végeztem a nitrogéntartalom eloszlásának kimutatása érdekében, melynek eredménye 

a 40. ábrán látható 

 

39. ábra. A FIB-rendszerben Ga-ion nyalábbal készült bemetszés 

 

40. ábra. A nitridált rétegről a FIB-rendszerben készített metszeten kiválasztott területről 
EDS-elemzéssel készített elemtérkép a N, Fe, O, C elemekre nézve 

Jól megfigyelhető, hogy a méréssel a rétegben lévő nitrogén egyértelműen kimutatha-

tó, és a jól látható fényességváltozás még a N-tartalom csökkenését is egyértelműen 

jelzi. Mennyiségi elemzéshez vonal menti EDS-analízist alkalmaztam, melynek ered-

ménye a 41. ábrán látható. Az oxigén, a nitrogén és a szén mennyiségének tömegszá-
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zalékos értékben való megadása az EDS-analízis elvi korlátjai és a mérőrendszernek 

az adott mintára való kalibrálatlansága miatt szükségszerűen pontatlan – különösen az 

a legkisebb rendszámú szén (Z = 6) esetében –, de a változások és az arányok jellem-

zésére is megfelelő. 

 

41. ábra. A nitridált rétegről a FIB-SEM rendszerben készített, a 39. ábrán látható bemet-
szés felületén vonal menti EDS-elemzéssel mért elemeloszlási profilok  
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42. ábra. A 41. ábrán a nitrogén elemeloszlásának vonalából szerkesztett nitrogéntartalom 
mérési adatok a vegyületi réteg külső határfelületénél és a diffúziós zóna vegyületi ré-

teghez közeli szakaszán 

A vegyületi rétegben a nitrogén tömeghányada 5%-ot ért el, ami 18% atomhányadnak 

felel meg, amely eredmény szinte pontosan megegyezik a GDOES-méréssel meghatá-

rozott értékkel. Ha a felülettől mért távolság függvényében, m-ről m-re haladva meg-

nézem az értékeket és megnézem azok atomszázalékos értékét, úgy is pontról pontra 

megegyeznek az EDS-mérte adatok a GDOES-sel mért értékekkel. Ezzel a mérési 

módszerrel a vegyületi réteg vastagságának meghatározására általam kidolgozott 

GDOES-analízisen alapuló módszert validáltam.  

Az is megállapítható a 41. ábra nitrogénprofiljából rajzolt 42. ábra alapján, hogy a dif-

fúziós zóna nitrogéntartalmának kimutatására is alkalmas ez a nagy érzékenységű FIB-

SEM-rendszerben végzett EDS-analízis, hiszen jól látható, hogy a FIB-bel létrehozott 

bemetszés felületén a nitrogéntartalom értékei a nitrogén határozottan megnövekedett 

mennyiségét mutatják. 

A diagramokon az is megfigyelhető, hogy a réteg külső határán az oxigéntartalom 

megnő, ami egy vékony oxidréteg kialakulására vagy/és megtapadására utal. 

Ennek a vizsgálatára mikrooszlopokat hoztam létre a FIB-rendszerben, a Pt-

bevonattal nem védett nitridált felületen ionos maratással, melyek a 43–44. ábrán látha-

tók. A mikrooszlopok létrehozásának célja ebben az esetben réteg láthatóvá tétele 

ionnyalábbal történő polírozás útján, de ezek a mikrooszlopk – az arra alkalmas elekt-

ronmikroszkóp vákuumkamrájában vagy nanointenderrel – mechanikai vizsgálatokra is 

alkalmasak. 
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43. ábra. A nitridált rétegben Ga-ion nyalábbal kialakított mikrooszlopok  
(a) 0°-os döntésben, (b) 55°-os döntésben 
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44. ábra. A FIB-rendszerben Ga-ion nyalábbal polírozott mikrooszlopon látható nitrid- és 
oxidréteg 

A mikrooszlopok felületén jól megfigyelhető a mérések során kimutatott, oxigén- és 

széndús réteg, amelynek vastagsága 500–600 nm. Bár a plazmanitridálás technológiai 

folyamatában is alkalmazható az utóoxidálás, ennek az oxidrétegnek a kialakítása a 

részemről nem volt szándékos, hanem az idézte elő, hogy a kísérleti berendezésbe a 

plazma lekapcsolása után a levegő a tömítéseknél be tud szivárogni, majd oxidréteget 

tud képezni a még 300 °C-os felületen.  

4.1.8. A NITRIDÁLT MINTÁN VÉGZETT KOPTATÓVIZSGÁLAT 

A kopási nyomok konfokális mikroszkóppal leképezett 2D-s profilját a 45. ábra mutatja. 

A nullpont a koptatott résztől távol, a nitridált felület kezdetét jelzi. A leképezési pont a 

koptatott rész bal oldali végpontjától 1 mm-es távolságban található. A kopási nyom ke-

resztirányú leképezésének nullpontja a nyom melletti, a kezdeti felülettel már megegye-

ző magasságú tartományban van.  Ahogyan megfigyelhető, a leképezett profilok szórá-

sa nagy, ami a mikroszkóp folyamatos fókuszálásából adódó jelzajnak tudható be. A 

rétegvastagság-mérésnél kapott tendencia itt is megfigyelhető: a legmélyebb kopási 

nyom a legvékonyabb vegyületi réteget tartalmazó ASPN-mintán jött létre. Mindkét gáz-

keveréknél az ASPN-mintán a kopás a diffúziós zónát is elérte. Amíg a  

25% N2 + 75% H2 gázkeverékkel kezelt mintánál éppen csak érinti a vegyületi réteg 

alatti részt a koptatótest, addig a nagyobb nitrogéntartalmú gázkeverékkel a vegyületi 

réteg vastagságának kétszerese kopott ugyanolyan körülmények között. Ez a 95% N2 + 

5% H2 gázkeverékkel kialakult -fázisnak köszönhető, amelynek a kopási folyamata – a 

porozitásának következtében – gyorsabban megy végbe. Ezt mutatja az is, hogy ennél 

a gázkeveréknél a vastagabb vegyületi réteget hordozó ASBPN-mintán mélyebb kopási 

nyom figyelhető meg. 
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45. ábra. Kopási mélység a kopási nyom távolságának függvényében  
(a) 25% N2 + 75% H2, (b) 95% N2 + 5% H2 gázkeverék esetén 

A kopási nyomok képei és a nyomokon kijelölt terület EDS-vizsgálati eredménye a 

46–48. ábrán láthatók. Párhuzamos, abráziós kopási nyomok figyelhetők meg a felüle-

ten. Az abráziós kopás a leggyakrabban előforduló kopásforma két súrlódó felület kö-

zött. Az érdességi csúcsok vagy a már levált részecskék benyomódnak a felületbe, és 

mikroforgácsot képezve barázdát húznak abba a köszörüléshez hasonlóan [109]. A ko-

pási nyomok keskenyek és egyenletesek, kivéve az ASPN-mintáknál. A 47 és 48. ábra 

(b) képén apró, szinte észre sem vehető nyomvonalak figyelhetők meg, ami kiváló ko-

pási ellenállásra utal a vizsgált minták között. A 46.b és 48.a ábrák elemösszetételi ana-
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lízise nagy mennyiségű oxigént mutat, jelezve, hogy a felület oxidálódott a koptatás so-

rán, ami a nitridált mintáknál nem egyedi eset [46,102,110]. 

    

    

46. ábra. A DCPN-elrendezéssel készült nitridált próbatest koptatott felületeiről készült 
SEM-képek és EDS-elemzés eredménye (a) 25% N2 + 75% H2 (b) 95% N2 + 5% H2 

gázkeverékkel 

       

    

47. ábra. A ASPN-elrendezéssel készült nitridált próbatest koptatott felületeiről készült 
SEM-képek és EDS-elemzés eredménye (a) 25% N2 + 75% H2 (b) 95% N2 + 5% H2 

gázkeverékkel 
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48. ábra. A ASBPN-elrendezéssel készült nitridált próbatest koptatott felületeiről készült 
SEM-képek és EDS-elemzés eredménye (a) 25% N2 + 75% H2 (b) 95% N2 + 5% H2 

gázkeverékkel 

Nem csak ezen a mintán mutatható ki oxigén, hanem a többi próbatest koptatása so-

rán is keletkezett oxid kisebb mértékben, ami arra utal, hogy a kopás az abráziós mel-

lett oxidációs jellegű is. Az oxidációt a környezeti levegő és a kopás során termelt hőha-

tás miatt a felületek megnövekedett hőmérséklete okozza. Az ASPN-mintáknál a nagy 

oxigéntartalom mellett további kopási törmelékek ragadtak a koptatott felületbe, ame-

lyek a diffúziós zóna kezdeti kopásából származnak. 

A különböző minták kopadéktérfogatának mennyisége a 49. ábrán látható. A kopa-

déktérfogat megmutatja, hogy adott idő és terhelés hatására mennyi anyag választódott 

le a koptatás során. Ezt az értéket a koptatóberendezés a kezdeti térfogatból, tömegből 

és a koptatás utáni tömegből számolja.  

Az ASPN-minták koptak a legjobban, hiszen ebben az esetben már nem csak a ve-

gyületi réteg, hanem a diffúziós zóna kopása is elkezdődött.  A DCPN-minták kopadék-

térfogata azonos mindkét gázkeverékben létrejött nitridált rétegre nézve. Ezzel szem-

ben, amíg a DCPN-minták kopása mindkét gázkeverék mellett hasonlónak bizonyult, az 

ASBPN-minták már nagyobb eltérést mutattak, amit a nagy nitrogéntartalmú gáz miatt 

megjelent -fázis okoz. Ez a fázis jellemzően porózus, ami a kísérleti mintáknál is jól 

megfigyelhető. A porozitás megjelenése a kopadéktérfogatot megnöveli. A legkisebb 

kopadéktérfogat a kisebb nitrogéntartalmú gázkeverékkel az ASBPN-minta érte el. 

Naeem és Conci [32,111] megfigyelték, hogy a plazmagáz nitrogéntartalmának növelé-

sével a nitridált réteg kopása növekszik, amely megállapítás az általam elvégzett kísér-

letekből származó próbatestekre is érvényes. 
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49. ábra. A nitridált minták kopása során keletkezett kopadéktérfogat  

4.2. Az ernyő felületszerkezetének hatása a nitridált réteg kialakulására 

Az aktív ernyős plazmanitridálás alapvető szerszámának tekintem az ernyőt, amely-

nek az anyagán kívüli összes geometriai jellemzője meghatározására az alábbi termino-

lógiát dolgoztam ki és alkalmazom a továbbiakban. 

- Az ernyő alakja kifejezés alatt az általa körülhatárolt térfogat térgeometriai alakját 

értem; a legtöbb esetben ez a test egy henger.  

- Az ernyő felépítése (konstrukciója) alatt azt értem, hogy a teret körülhatároló fé-

mes anyag milyen kialakítási móddal jött létre; lehet pl. szövött vagy fonott dróthá-

ló, vagy tömör lemezből, szalagból, csőből vagy profilból expandált, perforált, lyu-

kasztott, vágott és hajlított rácsozat, de hegesztéssel is kialakítható lemezből, sza-

lagból, huzalból, rúdból.  

- Az ernyő területe a síkon kiterítve általa lefedett terület. 

- Az ernyő nyitottságán a valamilyen vágással eltávolított vagy más miatt hiányzó 

fémes anyag felületi részarányát értjük az ernyő területéhez viszonyítva. Az ’Ny’ 

nyitottság értéke 0 és 100% közé eshet.  

- A perforáltság az ernyő területében kialakított anyaghiányok elrendeződése. A 

perforáltság mintázata szinte bármilyen szabályos vagy szabálytalan síkidom le-

het: kör, négyzet, téglalap, méhsejt stb. A szabályos mintázatú perforáltságot pél-

dául a kivágott vagy hiányzó síkidomok befoglaló méreteivel és ezek középpontjá-

nak távolságával jellemezzük. Ha a kivágott vagy hiányzó alakzat nem szabályos, 

akkor a perforáltságot csak a nyitottság értékével jellemezzük.  

- A fedettség az ernyőhöz tartozó fedél meglétét – fedett ernyő – vagy hiányát – fe-

detlen ernyő – jelenti.  

- Az ernyő kitöltöttsége az ernyő területének fémes anyaggal kitöltött hányada, 

amely komplemense a nyitottságnak. 
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- A perforáltságot és a nyitottságot együtt a továbbiakban az ernyő felületszerkeze-

tének nevezem. 

A kísérleteimben kör keresztmetszetű perforáltsági mintázatokat használtam, ahol a 

kivágott körök esetében az átmérőket és a középpontjaik közötti távolságot változtat-

tam. 

4.2.1. KÍSÉRLETI ELŐKÉSZÜLETEK AZ ERNYŐ FELÜLETSZERKEZETE HATÁSÁNAK 

VIZSGÁLATÁRA 

A nitridálási kísérlethez használt anyag 

Ebben a kísérletsorozatban 20×6 mm méretű, 42CrMo4 anyagminőségű nemesíthető 

acélt használtam, melynek összetételét a 8. táblázat tartalmazza. A próbatesteket 20 

mm-es lágyított rúdból, vágótárcsával daraboltuk. A próbatesteket a darabolást követő-

en 30 perc hőn tartás után 860 °C-ról olajban edzettem, majd 380 °C-on 1 óra hőn tar-

tás után levegőn hűtöttem. Keménysége a nemesítéssel 42045 HV0,01 volt. A nitridá-

lás előtt SiC csiszolópapíron P80-as szemcsenagyságtól P2500-ig csiszoltam, majd 

3 m-es gyémántszuszpenzióval políroztam, végezetül acetonban ultrahangos rezge-

téssel zsírtalanítottam a felületét. 

A nitridált próbatestek precíziós vágógéppel végzett kettévágása után fém befogóké-

szülékben, több lépésen keresztül csiszoltam, majd 3 m-es és 1 m-es gyémánt-

szuszpenzióval políroztam. Az így előállított csiszolatokat alkoholos tisztítás után 2%-os 

nitál marószerben 5 s-ig marattam.  

8. táblázat. A 42CrMo4 próbatest anyagának kémiai összetétele százalékos tömegarányban 

 C Si Mn P S Cr Mo Ni Al 

42CrMo4 0,43 0,22 0,80 0,007 0,023 1,03 0,16 0,06 0,022 

A nitridálási kísérlethez használt ernyők 

Az ernyő anyaga 1.0330 típusú, hidegen hengerelt ötvözetlen acél, befoglaló méretei 

100×85 mm. A felületszerkezetre vonatkozó jellemzőket a nitridálási körülményekkel 

és a próbatestek jelölésével együtt a 9. táblázatban foglaltam össze. Az ernyők lézer-

sugaras vágással készültek. Az ernyők nyitottságát 3D-s tervezőprogrammal számol-

tam ki. A felhasznált ernyők képe az 50. ábrán látható.  

9. táblázat. Az ernyő felületi kialakítására vonatkozó méretek, valamint a nitridálási technoló-
giai változói 

Próbatest jele 
Perforáltság: 
lyukátmérő 

(mm) 

Ny 
(%) 

U 
(V) 

I 
(A) 

T 
(°C) 

t 
(óra) 

p 
(torr) 

Gázkeverék 

d4,5 4,5 50 430 1 

490 4 2,8 
75% N2 

+ 
25% H2 

d8 8 61 468 1 
d12 12 50 485 0,9 
d18 18 74 532 0,9 
d25 25 61 540 0,8 
d45 45 87 636 0,7 
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A különböző felületszerkezetű ernyőkkel végzett kísérleti programban elvégzett vizs-

gálatok 

- A próbatestek keresztmetszetéről Zeiss EVO MA10 elektronmikroszkóppal készí-

tettem képeket.  

- A réteg keménységét Buehler IndentaMet 1105 mikrokeménységmérővel, 11 mp-

es terhelési idő és 10 g terhelés mellett mértem.  

- A fázisanalízis Philips PW 3710 röntgendiffraktométerrel, theta–2-theta elrende-

zésben, Cu-anóddal, 30–80° szögtartományban, 0,154 nm hullámhosszon, 0,04° 

lépésközzel, 1 s/lépés pásztázási sebességgel készült. 

- A felületeti érdességet jellemző mérőszámokat (Sa átlagos egyenetlenség, Sq 

geometriai középérték, Ssk ferdeség) Veeco dInnova típusú atomierő-

mikroszkóppal (AFM), kontakt üzemmódban, ART D160 típusú gyémántcsúccsal 

mértem. Az általam alkalmazott terminológiával kapcsolatos indokolást a 6-os 

mellékletben ismertetem. 

- A képek 2×2 és 10×10 m pásztázási méretben készültek. A felület jellemző mé-

rőszámok meghatározásához a Gwyddion (v2.36) programot használtam. 

 

50. ábra. A nitridálás során használt, 100 és 140 mm átmérőjű,  
henger alakú ernyők felülnézetből 

4.2.2. A NITRIDÁLT RÉTEG VASTAGSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 

A plazmanitridálás utáni szövetszerkezet és a kialakult nitridréteg az 51. ábrán látha-

tó. Az elektronmikroszkóppal készített szekunderelektron-képekről a 4.1.3. fejezetben 

leírt módszerrel meghatározott effektív vegyületiréteg-vastagságokat a 10. táblázatban 

összesítettem, és az 52. ábra diagramján ábrázolom. Látható, hogy Ny = 50% nyitott-

ság mellett ~3,8 m körül szóródnak a rétegvastagsági értékek, Ny = 61%-nál pedig a 

középérték már csak 3,4 m, és a még nagyobb nyitottságú ernyőknél tovább csökken 

a rétegvastagság. A diagramon az effektív vegyületiréteg-vastagság értékek viszonylag 

nagy szórása ellenére is, jól kirajzolódik, hogy a nyitottság csökkenése érdemlegesen 

növelő hatást gyakorol a rétegvastagságra.  
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51. ábra. A vegyületi réteg keresztmetszeti képe 
a különböző perforáltságú (lyukátmérőjű) ernyőkkel készült mintákon  

10. táblázat. A különböző nyitottságú ernyőkkel készült próbatestek nitridált rétegének vastag-
sága 

Minta 
Nyitottság 

(%) 
Rétegvastagság (μm) 

1. mérés 2. mérés 3. mérés átlag 

d4,5 50 3,7 3,4 3,8 3,6 

d8 61 3,4 3,4 3,7 3,5 

d12 50 4,1 4,2 3,8 4,0 

d18 74 2,9 3,2 3,2 3,1 

d25 61 3,4 3,0 3,8 3,4 

d45 87 3,1 3,4 3,4 3,3 
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52. ábra. A vegyületi réteg vastagságának változása az ernyő nyitottságának  
és a perforáltságot kifejező lyukátmérőnek a függvényében 

4.2.3. A NITRIDÁLT RÉTEG KEMÉNYSÉGI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA 

A különböző ernyőkkel készült próbatestek keménységprofilja az 53.a ábrán látható. Az 

ábrázolt keménységértékek három mérési sorozat átlagai. A diagram könnyen olvasha-

tósága kedvéért csak a d12-es és d25-ös próbatest szórása látható, a további szórásér-

tékeket a 6. melléklet tartalmazza. A szaggatott vonal mutatja a diffúziós zóna határke-

ménységét. A könnyebb érthetőség kedvéért az azonos nyitottságú ernyőkkel készült 

próbatestek azonos színnel vannak jelölve a diagramon. A maximális keménységet a 

nitridréteg vékonysága miatt ismét a próbatest felületére merőlegesen mértem. A diag-

ram alapján a diffúziós zóna vastagsága 110 és 130 μm között változik függetlenül a nyi-

tottság és lyukátmérő értékektől. 

Az 53.b ábrán külön ábrázoltam a maximális keménységet és a diffúziós zóna köze-

péhez tartozó keménységeket a perforáltásgot kifejező lyukátmérő, az 53.c ábrán pedig 

a nyitottság függvényében. Ez utóbbi két diagram alapján, figyelembe véve a kemény-

ségek szórását, arra következtetek, hogy az ernyők perforáltsága (lyukátmérője) és nyi-

tottsága érdemlegesen nem befolyásolja sem a maximális keménység, sem pedig a 

diffúziós zóna keménységét és vastagságát.  

A jelen fejezetben leírtak a későbbiekben bemutatott 4. tézisem alapját képzik.  
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53. ábra. Különböző ernyőkkel készült próbatestek keménységprofilja 
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4.2.4. A VEGYÜLETI RÉTEGBEN KIALAKULT FÁZISOK VIZSGÁLATA 

A nitridált próbatestek vegyületi rétegének felületi rétegében kialakult fázisokat a 

4.2.1. fejezetben leírt röntgendiffrakciós fázisanalízissel vizsgáltam. Az 54. ábra mutatja 

a különböző felületszerkezetű ernyőkkel készült próbatestek röntgendiffraktogramjait. 

Mindegyik mintán Fe4N és Fe3N fázis is képződött a vegyületi rétegben, mennyiségük 

azonban eltérő: a keletkezett fázisok mennyisége a rétegvastagság függvényében az 

55. ábrán látható. Megfigyelhető, hogy az Fe4N mennyisége, azaz a ’-fázis a rétegvas-

tagság növekedésével csökken. Minden esetben a vegyületi réteg alatt található vas-

fázis ugyanolyan mennyiségű, így ez a fázis nem befolyásolja a képződött nitrid-fázisok 

mennyiségének összehasonlítását. A nyitottság csökkenésével az Fe4N mennyisége 

csökken, és ezáltal az Fe3N mennyisége viszont növekedik.  

 

54. ábra. Különböző lyukátmérőjű ernyőkkel nitridált próbatestek röntgendiffraktogramjai 
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55. ábra. Különböző lyukátmérőjű ernyőkkel készült nitridált próbatestek fázisainak meny-
nyiségi összetétele a rétegvastagság függvényében 

Magyarázatként – hivatkozva a 4.1.4. fejezetben már említett [106]-ra – egyértelműen 

megállapítható, hogy mivel a nyitottság csökkenése szükségszerűen kisebb nitridálási 

feszültséget kíván, az ilyen plazmában ugyancsak szükségszerű a kisebb mennyiségű 

és energiájú nitrogénionok jelenléte. A kisebb feszültségű plazma a nitrogén/vas ará-

nyát tekintve inkább kedvez az 1:4, mint az 1:3 N:Fe aránynak. 

Ezt az összefüggést fel lehet használni a vegyületi rétegben képződő vas-nitrid fázi-

sok egymáshoz képesti mennyiségének egyértelmű befolyásolására. 

A jelen fejezetben leírtak a későbbiekben bemutatott 5. tézisem alapját képzik. 

4.2.5. A NITRIDÁLT RÉTEG FELÜLETI TEXTÚRÁJA JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA 

Ebben a fejezetben az AFM-es mérések eredményeit mutatom be. Különböző kutatá-

sokban már alkalmaztak nitridált felületek vizsgálatára AFM-es mérést a felület minősí-

tésére, a felületi érdesség vizsgálatára, azonban a felületi érdességnek a 4.2.1. fejezet-

ben említett mérőszámait nem határozzák meg [27,89,112]. 

A szakirodalom-kutatási fejezetben nem tértem ki a plazmanitridált gyártmányok és a 

nitridált rétegek kopási és tribológiai viselkedésére, mivel a kutatási tervembe ezt az 

egyébként kézenfekvő témakört a kopásvizsgálati feltételek korlátozott hozzáférése mi-

att nem építettük be. A különféle plazmanitridálási eljárásokkal, s ezen belül különféle 

ernyőkkel, létrehozott nitridált rétegek tulajdonságainak a jellemzésébe – amely az 

egész kutatómunkám központi célkitűzése – azonban nagyon is fontosnak tartom a 

nitridált rétegek felületi érdességi jellemzőinek az összehasonlítását. Itt, a kísérleti mun-
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kám eredményeinek ismertetése és értelmezése során nem tartom célszerűnek a szak-

irodalom-kutatási fejezet műfajához hasonló kitérőt a kopásvizsgálati és tribológiai té-

mákra, azonban a kísérleti programomhoz kapcsolódó fogalmi rendszert feltétlenül 

szükségesnek tartom összegezni. Ezt az összegzést az értekezésem 7. mellékletben 

szerkesztettem be. 

A termékek felületi tulajdonságainak magyar nyelvű szakirodalmára a rendkívül válto-

zatos fogalmi sokszínűség jellemző, legalábbis azoknak a témaköröknek az esetében, 

amelyekre van figyelemre méltó magyar nyelvű szakirodalom. A szakkönyvek, tanköny-

vek, szakcikkek, doktori értekezések közül emiatt nem lehet egyik forrást sem mérték-

adónak tekinteni. A fogalmi rendszer letisztultságának hiányát az is jelzi, hogy a téma-

körbe vágó olyan doktori értekezések fogalmi rendszere is eltérő, amelyek szerzőinek 

azonos doktori iskolában, ugyanannak a témavezetőnek az irányításával végezték a 

kutatómunkájukat. 

Nem lévén a szakterület elmélyült kutatója, ebben az összegzésben mindössze arra 

vállalkozok – a témavezetőmmel közösen –, hogy a 7. mellékletben felsorolom azokat a 

szakkifejezéseket, amelyeket a 4.2.5 fejezetben alkalmazok, megadva a nemzetközi 

szabványos elnevezést és annak azt a magyar nyelvű fordítását, amelyet az értekezé-

semben alkalmazok. 

A nitridált minták felületéről kontaktmódban készített atomierő-mikroszkópos képek az  

56–57. ábrán láthatók. Megfigyelhető, hogy a felület textúrája különböző. A felületi tex-

túrát különböző laterális kiterjedésű és magasságú csúcsok, illetve mélységű völgyek 

alkotják (pl. d4,5 és d12 minta), amelyek a szemcsehalmazzá tömörült felületi szem-

csék rendeződésével eltérő finomsággal alakulnak ki, ahogyan a d8 és d45-ös minták-

nál megfigyelhetők. Ez bizonyítja azt, hogy a plazmanitridálás során képződött réteg 

felületi érdessége függ a technológiai körülményektől, jelen esetben az ernyő nyitottsá-

gától és perforáltságától.  

Ezzel együttvéve a kialakult felületeti édességet jellemző mérőszámok (átlagos egye-

netlenség, geometriai középérték és ferdeség) a vizsgált terület nagyságától függően is 

változnak. Fontos megjegyezni, hogy a nitridálás előtti, polírozott felületen az Sa átlagos 

egyenetlenség 15 nm-től [113] 18 nm-ig [46] változik, amelyhez képest jelentős növe-

kedés megy végbe a felületi érdességben a nitridálás során. A nitridált mintáknál, a kü-

lönböző ernyőktől függően, az érdességben 2–4-szeres növekedést okozott. Összeha-

sonlítva a felületi érdességet ugyancsak kifejező maximális magasságát a 2×2 m-es 

területről készített képeken (150–250 nm), a 10×10 m-es területről készített képeken 

(370–600 nm) a kialakult nitridréteg vastagságához képest (3–4 m), ez csupán a ve-

gyületi réteg 10, illetve 20%-át teszi ki. 
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56. ábra. Kontaktmódú 2×2 m pásztázási területű AFM-képek a különböző nyitottságú és 
mintázatú ernyőkkel készült nitridált felületekről. A felső sorban sorrendben: d4,5, d8, 

d12-es minta; az alsó sorban sorrendben: d18, d25, d45-ös minta 

a)

 

b) 

 

c) 

 

d)

 

e)

 

f)

 

57. ábra.Kontaktmódban készített, 10×10 m pásztázási területű AFM-képek a különböző er-
nyőkkel készült nitridált mintákról. a) d4,5; b) d8; c) d12; d) d18; e) d25; f) d45 minta 
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Az 58. ábrán látható a felületeti érdességet jellemző mérőszámok kapcsolata az er-

nyő lyukátmérőjével. Az Sa és Sq legnagyobb és legkisebb érték között 3,5×-es eltérés 

figyelhető meg. Kis lyukátmérőkkel (4,5–12 mm) az Sa és Sq értéke alig változik, majd a 

18 mm-es lyukátmérőtől kezdve a felületi érdességi jellemzők jelentősen megnöveked-

nek. Ez a tendencia mindkét pásztázási területen megegyezik. A legnagyobb felületi 

érdesség a második legnagyobb lyukátmérőjű (25 mm) ernyőnél alakult ki.  
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58. ábra. Különböző lyukátmérőjű ernyőkkel nitridált minták felületi textúrára jellemző mé-
rőszámok AFM-mel mért 2×2 m-es és 10×10 m-es területen 

Az 59. ábrán a felületi textúrát meghatározó szemcsehalmazok képezte csúcsok és 

völgyek egyenértékű átmérője és területe látható. Az egyenértékű átmérőket és terüle-

teket a 2×2 m-es területű képekről képelemző programmal határoztam meg, a különál-

ló objektumokat elhatárolva, három különböző kép feldolgozásával. A diagram jól mutat-

ja, hogy a felületi textúra kvantitatív jellemzői közül az egyenértékű átmérőben az elté-

rés nem számottevő, ugyanakkor az objektumok területében az eltérés háromszoros. 
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59. ábra. Különböző lyukátmérőjű ernyőkkel nitridált minták 2×2 m-es területen AFM-mel 
mért szemcsehalmaz-átmérője és szemcsehalmaz-területe 



Kovács Dorina: Az aktív ernyő szerepének elemzése a plazmanitridálási eljárásban 

 – 68 – 

Ebből az elemzésből arra a következtetésre jutottam, hogy az 59. ábrán bemutatott 

textúrajellemzőknél nem állapítható meg határozott összefüggés sem a lyukátmérővel 

sem a nyitottsággal. 

Ezzel szinkronban a 60. ábrán ábrázolt Ssk ferdeség sem mutat a lyukátmérővel való 

szoros kapcsolatot. Mivel a ferdeség a csúcsok és völgyek mennyiségének különbségé-

re érzékeny, ezért ezek az értékeket a nagyobb, 10×10 m-es területről készített AFM-

es képek alapján számoltam. A legkisebb nyitottságú mintákon (d4,5 és d12) az Ssk fer-

deség értéke a nullához közelít, tehát szimmetrikusnak tekinthető. Mindegyik érték pozi-

tív, tehát a szemcsék kialakulási mechanizmusa nem tér el egymástól.  
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60. ábra. Különböző lyukátmérőjű ernyőkkel nitridált minták 10×10 m-es területen AFM-es 
mérés utáni számított Ssk ferdeségének értéke 

Azonban, összevetve a ferdeségi értékeket az ernyő felületszerkezeti jellemzői közül 

a nyitottsággal, szoros korreláció mutatkozik, amely a 61.a ábrán látható. A növekvő 

nyitottsággal a ferdeség lineárisan növekszik.  

A 61.b ábrán visszatérek ahhoz a módszerhez, hogy független változóként a lyukát-

mérőt veszem és ennek függvényében ábrázolom az Sq geometriai középértéket; ekkor 

is megmutatkozik egy egyértelmű egyenes arányosságú összefüggés az adott perfo-

ráltsági jellemző és a felületi érdesség között, legalábbis a 45 mm-es lyukátmérőjű er-

nyővel készült minta mérési adatát figyelmen kívül hagyva; ezt a kilógó értéket az ábrán 

piros ponttal jelöltem. 

A jelen fejezetben leírtak a későbbiekben az 6. tézisem alapját képzik.  
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a)   b) 

61. ábra. Az ernyő nyitottságának és lyukátmérőjének hatása  
a Ssk ferdeségre (a) és az Sq geometriai középértékre (b)  

4.3. Az ernyő anyagának hatása a nitridált réteg összetételére 

4.3.1. KÍSÉRLETI ELŐKÉSZÜLETEK AZ ERNYŐ ANYAGA HATÁSÁNAK VIZSGÁLATÁRA 

Ebben a kísérletsorozatban a 4.2.1. fejezetben ismertetett próbatestanyaggal 

(42CrMo4 acél) dolgoztam. Hőkezelése és előkészítése is ugyanolyan módon történt. 

Az ernyő anyaga 1.0330 számjelű, hidegen hengerelt ötvözetlen acél, felületszerkezetét 

henger alak,a 140×85 mm-es hengerből és az 140 mm-es fedélből adódó terület, 

az 5 mm lyukátmérővelés 8 mm lyukközéppont-távolsággal jellemezhető perforáltság 

és Ny = 36% nyitottság jellemzi. Az ernyők egyik sorozata nikkel-, a másik sorozata 

krómbevonatot kapott, amelyet galvanizálással állíttattam elő. Mivel az ernyő anyagá-

nak nem a teljes keresztmetszetét, hanem csak a felületét borítja a vastól eltérő fémes 

anyag, ezért ennek a kutatási szakasznak a során az ernyők bevonatának a vizsgálatá-

ra is lehetőségem volt. Az ernyők és az ASPN-eljárással nitridált próbatestek további-

akban alkalmazott elnevezését a 11. táblázat foglalja össze. A plazmanitridálás előtti 

ernyőkről csiszolatot készítettem, majd elektronmikroszkópon vizsgáltam a bevonat 

vastagságát. A nitridálást 25% N2 + 75% H2 gázkeverékkel, 510 °C-on, 4 órán keresz-

tül, 2,8 torr nyomáson végeztem el. 
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11. táblázat. Az ernyő anyagából kivágott vizsgálati minták és a nitridált próbatestek 
elnevezései 

Az ernyő bevonatának jelölése A próbatest jelölése 

Ni0 – 

Ni1x PNi1x 

Ni2x PNi2x 

Cr0 – 

Cr1x PCr1x 

Cr2x PCr2x 

A bevonatolt ernyőkkel végrehajtott kísérleti programban végzett vizsgálatok 

- A próbatestek keresztmetszeti képeihez és a felületi összetétel elemzéséhez 

Zeiss EVO MA10 elektronmikroszkópot (SEM), valamint annak energiadiszperzív 

röntgenspektrométerét használtam. 

- A próbatestek felületéről Olympus SZX16 típusú sztereomikroszkóppal, a ke-

resztmetszetéről Olympus PMG-3 fémmikroszkóppal készítettem képeket. 

- A nitridált réteg keménységét Buehler IndentaMet 1105 mikrokeménységmérővel, 

11 mp-es terhelési idővel és 10 g terheléssel mértem.  

- A fázisanalízis Philips PW 3710 röntgendiffraktométerrel, theta–2-theta elrende-

zésben, Cu anóddal, 30-80° szögtartományban, 0,154 nm hullámhosszon, 0,04° 

lépésközzel, 1 s/lépés pásztázási sebességgel készült. 

- A felületeti érdességet jellemző mérőszámokat (átlagos egyenletesség, geometriai 

középérték, ferdeség) Veeco dInnova típusú atomierő-mikroszkóppal (AFM), kon-

taktmódban, ART D160 típusú gyémántcsúccsal mértem. 

- A nitridált rétegfelületi összetételének változását a rétegvastagság mentén SNMS-

analízissel vizsgáltam a debreceni Atommagkutató Intézet Elektronspektroszkópi-

ai és Anyagtudományi Laboratóriumban Takáts Viktor és Fodor Tamás segítségé-

vel. A felületi porlasztás és az utólagos ionizáció kisnyomású Ar-plazmában megy 

végbe 350 V feszültségen, 10 kHz frekvencián, 80% ciklusidővel. A 3 mm átmérő-

jű vizsgálati területen kívül eső felületrészeket Ta-maszk takarja ki. Az egyenletes 

porlasztási sebességet AMBIOS XP-1 típusú profilométer ellenőrzi, amely beren-

dezést alkalmazva vettem fel az összetételi mélységi profilokat.  

- A nitrogéntartalmat az SNMS-mérés után, meghatározott mélységekben, 

XPS-analízissel határoztuk meg, a nitrogén kötésállapotának megállapítása céljá-

ból. A minta első mérési pontján végrehajtottuk az SNMS-analízist az ernyő bevo-

nat anyagának 0-ra való csökkenéséig, majd a második mérési ponton a csökke-

nő bevonatanyag- és a növekvő vastartalom metszéspontjáig ismét leporlasztva a 

felületen, ebben a rétegben határoztuk meg a nitrogén kötésállapotát az 

XPS-analízissel.  Az XPS-analízishez Al/Mg kettős anóddal előállított, fehér rönt-

gensugárzást és Phoibos 100 MCD-5 detektort használtunk. A kötési energiák 

hátterét, azaz a referenciát, az XPS-berendezésben minden alkalommal újonnan 

porlasztott arany Au 4f7/2 csúcsához, azaz 84,0 eV-hoz viszonyítottuk. 
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4.3.2. AZ ERNYŐ BEVONATÁNAK VIZSGÁLATA 

Az ernyők nikkel- és krómbevonata galvanizálással készült. A bevonatokra vonatkozó 

kritérium min. 20 m-es vastagság volt, de a bevonatolási eljárásból adódóan a bevo-

natvastagság nem volt egyenletes, ezért a bevonatok vastagságcsökkenését nem vizs-

gálatam. A 62. és 63. ábrán az ernyők felülete és a hozzá tartozó, EDS-elemzéssel 

meghatározott elemösszetétel látható. Megfigyelhető, hogy a bevonatolás utáni felület a 

Cr esetén töredezett, míg a Ni-bevonatnál teljesen repedésmentes (62. és 63. ábra (a)). 

Az ernyőből kivágott 10×10 mm-es mintán végzett vizsgálatok rámutattak arra, hogy 

a plazmanitridálás hatására az ernyők felülete megváltozott. Mivel a plazma közvetlenül 

az ernyőn képződik, így ez is nitridálásnak van kitéve. Ennek hatására, azaz a nitridálás 

közbeni porlasztásnak köszönhetően a felületi textúrája átalakul. A Cr-bevonaton látha-

tó repedések a nitridálás előrehaladtával helyenként szinte teljesen befedődnek a felü-

letre rakódó szemcsehalmazokkal, míg a Ni-bevonaton repedések és erőteljes felületi 

porozitás jelent meg (60. ábra (b), (e)). Mindezek mellett, az EDS-analízis tanúsága 

szerint mindkét bevonat esetén megjelent a nitrogén, ami szintén azt bizonyítja, hogy az 

ernyő is nitridálódik.  

 

 

 

62. ábra. SEM-képek és EDS-diagramok a bevonatolt ernyő felületéről  
(a) Cr0, (b) C1x, (c) Cr2x próbatestek esetén 



Kovács Dorina: Az aktív ernyő szerepének elemzése a plazmanitridálási eljárásban 

 – 72 – 

 

 

  

63. ábra. SEM-képek és EDS-diagramok a bevonatolt ernyő felületéről  
(a) Ni0, (b) Ni1x, (c) Ni2x próbatestek esetén 

A legnagyobb különbség azonban a 62.c és 63.c ábra összevetésével látható: a Ni-

bevonatnál a N mellett már a Fe is megjelent, míg ez a Cr-bevonatos ernyőnél nem 

észlelhető. Ezt – vagyis azt, hogy az ernyő Ni-bevonatú felületéből Fe-atomok is kilö-

kődtek a N-ionokkal való bombázás során – csak a Ni-bevonat porózussá válása okoz-

hatja, amely nem csak a felületi képen (63. ábra (b) és (c) képe), hanem a Ni-bevonatú 

ernyő keresztcsiszolatán (64. ábra (e) és (f) képe) is megfigyelhető. 

A 65. ábrán a korábban már említett keresztmetszeti képek láthatók az egymást kö-

vető nitridálások után. Bár a bevonatok vastagsága főleg a sarkoknál eltérő, mégis a 

Cr-réteg átlagos vastagsága ~30 m, míg a Ni-é ~55 m. Ahogyan már a felületi képe-

ken is látszódott, itt is megfigyelhető a Cr-bevonat repedezettsége, míg az eredeti Ni-

bevonat ép (65.d ábra). A nitridálás során a Cr-bevonat még inkább repedezetté vált, 

ahogyan a 64. ábra (b) és (c) képen is látszik. Arra már Hedayati és társai is rámutattak, 

hogy mivel a Cr nitridképző, és könnyen alkot króm-nitridet a N-nel, a bevonat a króm-

nitrid megjelenése miatt könnyen törékennyé válhat, ami a kialakult repedések szélese-

désére [84], de úgy vélem, hogy a repedezésben feltétlenül fontos hatástényezője a 

felületet érő részecskebombázás és a hőtágulási eltérésekből képződő hőfeszültségek 
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kialakulása. A Ni-bevonat esetén a nitridálás hatására kialakuló porozitás a keresztmet-

szet mentén növekvő tendenciát mutat (64.d–f ábra).  

 

64. ábra. SEM képek a bevonatolt ernyő fémbevonatának keresztmetszetéről a felhaszná-
lás előtti az utáni állapotokban. Az egyes képek és a próbatestek összerendelése: (a) 

Cr0, (b) C1x, (c) Cr2x, (d) Ni0, (e) Ni1x, (f) Ni2x próbatestek esetén 

4.3.3. A BEVONATOLT ERNYŐKKEL PLAZMANITRIDÁLT PRÓBATESTEK FELÜLETI ÖSZ-

SZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA 

A nitridálás után a felület sima, fényes, polírozott jellegű maradt, az ötvözetlen acél er-

nyőnél megszokott matt elszíneződés nem jelentkezett. A Ni-bevonatos ernyővel ké-

szült próbatestek világosszürke színt, míg a Cr-bevonatos ernyővel készültek aranysár-

ga színt mutattak (65. ábra). Ez az alapvetően sárga tónusú szín arra utal, hogy a kiala-

kult réteg fő alkotója CrO4
2– kromátion. Mivel a próbatesteknek, az előző megállapítás-

ból adódóan, a felületének érdessége nem változott, ezért első megközelítésben arra 

következtettem, hogy nem keletkezett rajtuk vas-nitridekből felépülő nitridált réteg. 

 

65. ábra. (a) Cr-, (b) Ni-bevonatos ernyővel nitridált próbatestek sztereomikroszkópos képe 

Ahogyan a 66. ábrán látható, vegyületi réteg valóban nem keletkezett. A felület ke-

ménysége az eredetivel megegyezően, továbbra is azonos (~42045 HV0,01) maradt.  
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66. ábra. Fémmikroszkópos kép a különböző bevonatú ernyőkkel nitridált próbatestek ke-
resztmetszetéről  

Mivel a Cr-bevonatos ernyővel készült felület egyértelmű elszíneződést mutat, így a 

felület további elemzéshez röntgendiffrakciós vizsgálatot végeztem, melynek eredmé-

nye a 67. ábrán látható. Mindegyik minta alapfázisa – és vizsgáló röntgennyaláb által 

gerjesztett anyagtérfogatban a felületre jutó más egyéb fázisok nagyon csekély mennyi-

sége miatt a röntgendiffraktogram abszolút domináns fázisa is – a térben középpontos 

köbös kristályrácsú alfa-vas. A PNi1x esetén ennek rácsállandója 2,86 Å, amely mellett 

egy 3,58 Å rácsállandójú, felületen középpontos köbös fázis található. Ez a maradék 

ausztenitet jelzi az anyagban, amely a nemesítés után is akár 8–10% mennyiségben 

meg tud maradni. Ezen a mintán a Ni nyoma csak kis mértékben észlelhető, azonban a 

PNi2x mintánál – amelynek az XRD-analízis fogalmi körében értelmezhető kristályos-

sága jóval kisebb az PNi1x mintáénál – a gamma-vas csúcsa eltűnt, de egyértelműen 

megjelent a Ni csúcsa a diffraktogramban.  

Ezzel ellentétben, a Cr-bevonatos ernyővel nitridált próbatestek máshogy viselkedtek: 

itt is a TKK alfa-vas dominál mindkét mintánál, azonban már az ernyő első használata-

kor készült minta felületén is megjelent a Cr csúcsa, és ennek a TKK Fe-csúcshoz mért 

relatív nagysága erősen megnőtt az ernyő második használatakor kezelt felületen. Vas-

nitrid fázisok egyik mintán sem voltak kimutathatók az XRD-analízissel.  

A bevonatos ernyők hatására átalakult felületeken a további vizsgálatokat SNMS- és 

XPS-analízissel végeztem. A vizsgálatokkal az ernyő anyagának a felületi összetételé-

nek változásait kívántam feltárni. Mielőtt ezekre sort kerítettem volna, AFM-es mérést 

végeztem a felületről (68. ábra). 

Megfigyelhető, hogy a felületi textúra jellemzői közül a maximális magassága ~71 m. 

Ezt a kiindulási állapotot a további mérésekből származó kiértékelések során figyelem-

be kell venni.  

 



Kovács Dorina: Az aktív ernyő szerepének elemzése a plazmanitridálási eljárásban 

 – 75 – 

 

67. ábra. Röntgendiffraktogramok a különböző bevonatú ernyőkkel nitridált próbatestekről 

 

68. ábra. A PNi1x minta felületéről kontaktmódban készített AFM-kép  
10×10 m-es területről 

Az összetételi mélységi profilokat a 69–70. ábra mutatja. Ahogyan a 69. ábra SNMS-

mérési eredményekből egyértelműen látszik, hogy a Ni megtapadt a felületen. Az első 

nitridálás után a Ni ~290 nm-es, a második után pedig ~420 nm-es porlasztási mélysé-

gig észlelhető, de ez nem jelenti azt, hogy éppen ekkora réteg tapadt meg a felületen, 

mivel a felületi textúra csúcsainak és völgyeinek eltérését ebből le kell vonni. Ahogyan a 

röntgendiffrakciós méréseknél is észrevehető volt, a Ni nagyobb mennyiségű megjele-

nése PNi2x mintánál, úgy itt is megfigyelhető a nagyobb vastagságú Ni-réteg. A nitro-

gén mennyiségét, valamint a kötési formáját a Ni- és Fe-mélységi profilok metszéspont-

jában XPS-analízissel vizsgáltam. Ahogyan a 69.b és d ábrán látható, a nitrogén nem 

létesített kötést a Fe-vel, tehát vas-nitrid nem keletkezett. A nitrogén 84%-ban moleku-

láris formában van jelen a felületről leporlasztott anyagréteg után feltárult felületi réteg-

ben. Ebben a mélységben kis mértékben (16%, illetve 23%) N-C kötésű részecskék 

(vélhetően cianidgyökök) is jelen vannak, amelyek felületkeményítő hatása a kemény-

ségmérés során nem mutatható ki. 
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a) PNi1x       b) PNi1x 

  

c) PNi2x       d) PNi2x 

69. ábra. A Ni-bevonatos ernyővel nitridált próbatestek (a) – (c) SNSM-mélységi profil  
(b) – (d) XPS-spektrum a Ni és a Fe SNMS-profilja metszéspontjában 

A 70. ábrán a Cr-bevonatos ernyővel készült próbatestek SNMS-profilja és XPS- 

spektruma látható. 

Jól megfigyelhető, hogy a króm és az oxigén csúcsa azonos változási jelleget mutat, 

sőt, az oxigén van jelen nagyobb mennyiségben. Ez azt jelenti, hogy a króm a felületen 

króm-oxidot hozott létre. A króm-oxid réteg látszólagos vastagsága a PCr1x minta ese-

tén 168 nm, Cr2x minta esetén 198 nm, ami nem számottevő különbség. Ennek oka a 

króm nagy affinitása az oxigénhez, amely a kamra tökéletlen oxigénmentesítése miatt 

maradt benn. Bár az SNMS-diagramok vízszintes tengelye 300 nm-nél végződik, a 

króm mennyisége csökkenő tendenciát mutat egészen 0%-ig, ami azt jelenti, hogy a 

króm sem diffundált be a próbatest anyagába, hanem főleg oxidokat képezve rakódott 

le a munkadarab felületére. Ami a nitrogént illeti, az XPS-analízis pontosan mutatja, 

hogy a nitrogén kötést létesített a vassal, ám ennek a vas-nitridnek a mennyisége nem 

elég ahhoz, hogy az XRD-analízissel is kimutatható mennyiségű Fe3N vagy Fe4N fázis 

alakuljon ki. 

A jelen fejezetben leírtak a későbbiekben a 7. és 8. tézisem alapját képzik. 



Kovács Dorina: Az aktív ernyő szerepének elemzése a plazmanitridálási eljárásban 

 – 77 – 

  

a) PCr1x       b) PCr1x 

  

c) PCr2x       d) PCr2x 

70. ábra. A Cr-bevonatos ernyővel nitridált próbatestek (a) – (c) SNSM-mélységi profil (b) – 
(d) XPS mérési eredményei a Cr – Fe SNMS-profilok  

találkozási pontjában 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

5.1. Bevezetés 

A jelen összefoglalásban ismertetem a doktori értekezésem teljes egészének legfon-

tosabb tartalmi részleteit. Ez az összegzés egyaránt vonatkozik a szakirodalom-kutatási 

eredményeimre, a tudományos kutatómunkám célkitűzéseire, az ezekből következően 

meghatározott kutatási feladataim leírására és értékelésére. Ebben az összefoglalás-

ban, a doktori értekezések formai követelményeinek megfelelően, egységes, önmagá-

ban is érthető rendszerben mutatom be a kutatási eredményeimet.  

Ebben az összegzésben kívánom bevezetni, magyarázni és indokolni, valamint érvé-

nyességi tartományukban körülhatárolni a tudományos kutatómunkám önálló kezdemé-

nyezésként tekinthető, tételes, tézispontokban megfogalmazott eredményeit is. Ez az 

összefoglaló-szerkezet lehetővé teszi a tézispontok egyértelmű és a lehető legrövidebb 

megfogalmazását. 

A felületkezelések körében az egyik leggyakrabban alkalmazott eljárás a nitridálás. 

Célja, egy kemény, kopásálló réteg létrehozása az alkatrész felületén. Számos változa-

ta ismert a világon, a legrégebbi a gáznitridálás. Ahogyan a világ folyamatosan változik 

és fejlődik, úgy a felületkezelések terén is egyre újabb módszereket lehet alkalmazni. 

Az idő előrehaladtával sok befolyásolótényező kényszeríti arra az ipart és a kutatókat, 

hogy már ne csak a termékkel szemben elvárt tulajdonságok, hanem a termék előállítá-

sának gazdaságossága és a termékminőségi követelmények is előtérbe kerüljenek. 

Ennek hatására az évtizedek múltán a gáznitridálás továbbfejlesztését is kényszerítette 

az idő, így köszöntött be új eljárásként a sófürdős nitridálás, illetve a karbonitridálás. A 

nitridálási idő lerövidítésével ez az eljárás még ma is népszerű az ipari környezetben. 

Nem csak a kialakult nitrid réteg keménységét és vastagságát tudják figyelembe venni, 

hanem a különböző sófürdők adta utóoxidálási lehetőségeket is, amelyekkel esztétikai 

szempontból is jelentős fontosságú felületkezeléssé vált.  

Azonban mint mindennek, akadnak ennek a módszernek is hátulütői. Manapság már 

nem elég, hogy egy eljárás gazdaságos legyen, hanem a környezetszempontú köve-

telményeknek is megfelelően kell működnie. Ez a nagyon is konkrét elvárás, vagyis a 

sófürdő cianidtartalmának kiküszöbölése, ösztönözte a plazmanitridálási eljárás kifej-

lesztését. 

A szakirodalom-kutatás során, továbbá Blücher József professzor úr útmutatásaival 

olyan szakmai kérdésekre bukkantam a plazmanitridálás terén, amelyekre még csak 

viszonylag kezdetleges eredmények, válaszok találhatók. Így adódott a kutatási téma 

belső rendszerben az a szakterület, hogy az aktív ernyős plazmanitridálásban az ernyő 

felületszerkezeti jellemzőinek és anyagának vizsgálatára helyezzem a hangsúlyt.  

A plazmanitridálási eljárás megismeréséhez először összehasonlítottam a hagyomá-

nyos és az aktív ernyős eljárásokat, majd ezt követően tértem rá az ernyő tulajdonsága-

inak feltárására. A következőkben ezekről a hiányosságokról és kezdeti eredményekről 
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is említést teszek, majd a részletes célkitűzés után rátérek a kutatómunkám alapvető 

részleteinek bemutatására. 

5.2.  A szakirodalom-kutatás főbb eredményei 

A nitridálás egy olyan termokémiai felületkezelési eljárás, mely során a nitrogénnek a 

felületbe diffundáltatásával és a jelen lévő atomokkal alkotott nitridfázisok létrehozatalá-

val kemény, kopásálló réteg hozható létre [3, 49]. A nitrogén intersztíciós ötvözőként 

oldódik a vas szilárd oldataiban, valamint képes reakcióba lépni és vegyületet alkotni az 

acél egyes ötvözőivel, alkotóelemeivel. A hőmérséklet növelésével az acél kristályrá-

csában a vasatomok rezgőmozgása fokozódik, ami lehetővé teszi a nitrogénatomoknak 

a vas kristályrácsába történő bediffundálását. A szilárd oldat telítése utána a nitrogén 

képes a vas atomjaival vegyületet is alkotni (Fe3N, Fe4N), mely vegyületek az alkatrész 

felületén összefüggő, a szilárd oldatban oldott nitrogén hatásához képest nagyobb ke-

ménységű réteget alkot [13, 71]. Ez a vas-nitrid-képződési mechanizmus jellemzi a só-

fürdős és a gáznitridálást. 

A plazmanitridálási eljáráson belül három eljárásváltozatot különböztethetünk meg: az 

egyenáramú plazmanitridálást (angolul direct current plasma nitriding, DCPN), az aktív 

ernyős plazmanitridálást (active screen plasma nitriding, ASPN) és a katódként kapcsolt 

ernyőn kívül a munkadarabra külön rákapcsolt, katódos előfeszültséggel végzett, ún. 

aktív ernyős, előfeszítéses plazmanitridálást, amelynek angol elnevezését (active scre-

en biased plasma nitriding) és mozaikszavát (ASBPN) én kezdeményeztem. 

Az aktív ernyős plazmanitridálásnál a plazma nem közvetlenül a munkadarabon kép-

ződik, hanem a körülötte elhelyezett, laza rácsos szerkezetű ernyőn, amely aktív ernyő-

vé azzal válik, hogy a plazmanitridálási folyamatban katódként – vagyis negatív poten-

ciálra – kapcsolják be az egyenáramú áramkörbe, és ennek következtében a villamos 

tér által létrehozott villamos kisülés egyik aktív fenntartójává válik. Ebből adódóan a 

gázmolekulákból disszociálódott atomok és a belőlük képződő, pozitív töltésű ionok az 

ernyőt bombázzák. Az itt kiporlasztott vasatomok a plazmatérben a nitrogénionokkal 

ütközve vas-nitridet alkotnak az aktív ernyő felülete mentén. Ezekből a nitridekből van 

olyan, amelyik megtapad az aktív ernyő felületén, azonban vannak olyanok is – és ezek 

vannak túlnyomó többségben –, amelyek az ernyő laza, rácsos geometriájából adódóan 

átrepülnek rajta, és megtapadnak a kezelendő munkadarabon, amelyet az aktív ernyő 

hősugárzása, valamint a gázbeadás és a vákuumszivattyú által fenntartott folyamatos 

plazmaáramlás hője melegít [14, 57]. 

5.2.1. AZ ERNYŐ FELÜLETSZERKEZETÉNEK SZEREPE 

Az ernyő méretére és kialakítására nézve ideális méret vagy geometria sincs még ki-

fejlesztve. Különböző kutatások fejtegetik, hogy a munkadarab és az ernyő távolsága 

vagy az ernyő mintázottsága hogyan befolyásolja a nitridréteg-képződést és a rétegtu-

lajdonságokat. A szakirodalomban nem térnek ki rá, hogy az ernyőnek a munkadarabot 

minden oldalról takarnia kell-e, vagy a fedél elhagyható, esetleg mintázata változtatha-

tó-e az oldalának szerkezeti kialakításához képest. 
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5.2.2. AZ ERNYŐ FEDELÉNEK SZEREPE  

Ahangarani és társai [18] megfigyelték, hogy 550 °C-on a 6 mm lyukátmérőjű er-

nyővel, és annak megfelelő fedéllel kisebb rétegvastagság jött létre, míg a 8 mm lyuk-

átmérővel a réteg szinte ugyanakkora mindkét típusú fedéllel. A legvékonyabb réteg a 

kisebb lyukátmérőjű ernyővel végzett nitridálásnál keletkezett, melyet a szerző azzal 

magyaráz, hogy itt a legkisebb az esélye az aktív részecskék (ionok és molekulákból 

disszociálódott atomok) eljutásának a próbatestre.  

Gallo és Dong [72] kutatásában azt vizsgálta, hogy milyen befolyása van a nagy lyu-

kakkal perforált fedélnek. Eltérést találtak az üres rész alatt és a fémes rész alatti terüle-

tek keménysége között. Az üres rész alatti terület keménysége csak harmad akkora, 

mint a fémes rész alatti terület keménysége. Ezenkívül a próbatesten nehezen észre-

vehető, fényes és matt elszíneződés látszik. 

5.2.3. AZ ERNYŐ PERFORÁLTSÁG SZEREPE 

Ahangarani [75], továbbfejlesztve kísérletét, továbbra is kétféle lyukátmérőjű ernyővel 

dolgozva azt a megállapítást tette, hogy a hőmérséklet növekedésével a rétegvastag-

ság nő, továbbá a lyukátmérő növelésének adott hőmérsékleten nincs hatása a réteg-

vastagságra. Az állítás a nagyobb nitrogéntartalmú gázkeverék esetén igaz, azonban 

kisebb nitrogéntartalom mellett és kisebb hőmérsékleten a rétegvastagság a kétszere-

sére nőtt.  

Egyes kutatásokban nem az ernyő pontos felületszerkezeti jellemzőit adják meg, 

úgymint lyukátmérő, lyukközéppontok közötti távolság, hanem az ernyő terítéke üres 

részének, vagyis a fémmel nem fedett területnek az arányát. Ezt angol kifejezésként 

’open area fraction’ vagy ’open area ratio’-nak nevezik [76]. Magyarul a nyitottság kife-

jezést használjuk rá, melyen azt a százalékos területarányt értjük, melyet nem tölt ki 

fémes anyag az ernyő által körülhatárolt tér burkolófelületéből az ernyő legalsó pontja 

által meghatározott sík feletti térben. 

Nishimoto [77] még ennél is különlegesebb eljárást alkalmazott és használt ki a nyi-

tottságára nézve. Nem csak a lyukátmérőt, illetve a lyuk geometriáját változtatta, hiszen 

ő nem kör keresztmetszetű, hanem rombusz alakú kivágásokkal dolgozott, továbbá a 

hengerpalást alakú ernyőn nagy rést (vagy inkább kaput) hagyott. Megállapította, hogy 

a nitridált réteg vastagsága a nyitottság növekedésével csökken. A legnagyobb ke-

ménység (780 HV) a legkisebb nyitottságú ernyővel adódott, majd a másik kettővel ke-

zelt mintákon a legnagyobb keménység megegyezik (620 HV), ami jelentős csökkenést 

jelent. A felületi érdesség is hasonló tendenciát mutat: a nyitottság növekedésével 

csökken. Az így kapott eredményeket a szerző azzal magyarázza, hogy a nyitottságú 

ernyő miatt megnövekszik a nitridálásban aktív részecskék száma. 
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5.2.4. AZ ERNYŐ ANYAGÁNAK HATÁSA 

Li [57] kutatásánál réz- és titánlemezeket is használt a fedél anyagának. Réz esetén 

a próbatest keménysége nem változott, titán használatakor az alapanyaghoz képest 

100 HV növekedés figyelhető meg a felületen. A felület összetételét elemezve rezet és 

titánt is találtak. 

Yazdani és társai [85] alumínium próbatestet nitridáltak ötvözetlen acél ernyővel. A 

próbatesteken Fe3N réteg alakult ki, ami a próbatest köré elhelyezett ernyőről átadódó 

vasból származik.  

Naeem [83] kísérletsorozatából ismerhetők meg új eredmények a duplex vagy más 

néven kettős felületkezelésre vonatkozóan. A kettős felületkezelés számos változata 

közül ő azt az egyedi megoldást alkalmazta, hogy két különböző ernyőt használt egy-

más után (alumínium és ausztenites rozsdamentes acél). A röntgendiffrakciós vizsgá-

latból kiderült, hogy ha alkalmazott alumíniumernyőt, akkor AlN mindig létrejött.  

Ezekből a korábbi megállapításokból következik, hogy az ernyő anyagából porlasztott 

részecskék megtapadnak a munkadarab felületén, s mi több, a nitrogénnel képesek 

nitridet alkotni.  

5.3. Célkitűzések 

A plazmanitridálás alapjait már több mint 50 évvel ezelőtt lefektették. Magyarorszá-

gon kevésbé elterjedt ez a fajta felületkezelési eljárás, azonban más országokban elő-

szeretettel alkalmazzák a plazmanitridálást az autóipari alkatrészek kopásállóságának 

növelése érdekében. Különösen felerősödött a témakör kutatása az aktív ernyős plaz-

manitridálás ipari elterjedése óta, aminek nyilvánvalóan az ipari igények jelentik a hajtó-

erejét. A szakirodalom-kutatás során kiderült, hogy még mindig vannak olyan befolyáso-

lótényezők, amelyeknek a hatása nem vagy nem teljeskörűen vizsgált a nitridálási fo-

lyamatban.  

A szakirodalom-kutatási tapasztalatok, valamint a kutatómunkámat segítő Blücher 

professzor és a témavezetőm javaslatai alapján állítottam össze kutatómunkám céljait 

és feladatait az alábbi felépítés szerint. A kutatási programom tehát elsősorban az aktív 

ernyő szerepének vizsgálatára irányult. Emellett lényeges szerepet kívántam adni a 

nitridált réteg tulajdonságaival kapcsolatos új ismeretek megszerzésének, mégpedig az 

ezen a kutatási területen eddig csak kevéssé alkalmazott, különleges felületanalitikai 

vizsgálati módszerek alkalmazásával. A kutatómunkám céljai röviden a következők:  

- A különböző plazmanitridálási eljárások összehasonlítása, különös tekintettel 

az aktív ernyő fedelének szerepére. 

- Az aktív ernyős plazmanitridálás során alkalmazott ernyők alakjának és szer-

kezeti kialakításának, vagyis felületiszerkezetének vizsgálata. 

- Az ernyő anyaga hatásának vizsgálata a nitridált réteg összetételére. 

- A különböző nitrogéntartalom-mérési módszerek alkalmazási lehetőségeinek 

elemzése a nitridált réteg vizsgálatában. 
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5.4. A kutatómunka munkaszakaszainak összefoglaló áttekintése  

A kutatómunkámat a célkitűzésekkel összhangban három nagy témakörre osztot-
tam, amelyek a következők: 

1) a plazmanitridálási eljárások összehasonlítása,  

2) az ernyő nyitottságának és perforáltságának hatásának és  

3) az ernyő anyaga szerepének elemzése.  

A továbbiakban az egyes témakörökhöz tartozó kísérleti és anyagvizsgálati munkát, 

valamint az elemzési és értékelési eredményeket témakörönként összegzem, kifejezet-

ten olyan felépítésben, hogy ezek az összegzések kellő alapot és indokolást adjanak a 

tézisek rövid megfogalmazásához. 

5.4.1. A PLAZMANITRIDÁLÁSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA CÉLJÁBÓL VÉGZETT 

KÍSÉRLETEK ÖSSZEFOGLALÁSA  

A kísérletekhez20×6 mm méretű, C45E anyagjelzésű, ötvözetlen acélt használtam, 

melynek keménységi átlagértéke 25022 HV0,05. A próbatesteket 490 °C-on, 4 órán 

keresztül, 2,8 torr nyomáson két különböző gázkeverékkel, egy kis nitrogéntartalmú 

(25% N2 + 75% H2), valamint egy nagy nitrogéntartalmú, 95% N2 + 5% H2 összetételű, 

gázzal plazmanitridáltam. Az egyes eljárások elrendezési vázlata az 5.1. ábrán látható. 

Az aktív ernyős plazmanitridálási kísérleteket fedéllel és a nélkül is elvégeztem. 

 

5.1. ábra. Plazmanitridálási eljárásváltozatok (a) DCPN, (b) ASPN, (c) ASBPN 

A vegyületi réteg vastagságának metallográfiai meghatározására szükségesnek tar-

tom bevezetni az effektív vegyületiréteg-vastagság fogalmát, melyet az 5.2. ábrán ér-

telmezek. Indokoltságát az adja, hogy a keresztmetszeti képeken a vegyületi réteg ha-

tárvonala egyenetlen. Csak úgy lehet mérsékelni a vastagságmérés szubjektivitását, 

hogy a metallográfiai csiszolatról készült képen látható terület egészét figyelembe véve 

határozom meg a rétegvastagságot. Az, amit a továbbiakban vegyületiréteg-

vastagságnak nevezek, az itt ismertetett módon, 3 különböző metallográfiai képről 

meghatározott effektív vegyületiréteg-vastagság átlagát jelenti. 
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1. lépés: a vegyületi réteg kontúrjának fel-
vétele 

2. lépés: a körülhatárolt vegyületi réteg A 
területének kiszámítása képelemző 
programban 

3. lépés: A t effektív vegyületiréteg-
vastagság kiszámítása az A terület és 
az u szélesség hányadosának képzése  

5.2. ábra. A képen t-vel jelölt effektív vegyületiréteg-vastagság meghatározása 

Pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) mérve a legvékonyabb nitridréteg az ASPN-

elrendezésben alakult ki gázkeveréktől függetlenül. A DCPN- és az ASBPN-

elrendezéseknél a rétegvastagságok azonos gázkeverékkel közel megegyezők, azon-

ban a legvastagabb réteg a nagy nitrogéntartalmú gáz ASBPN-elrendezésében kelet-

kezett. A fedél alkalmazása nem befolyásolta a rétegvastagságot.  

Az itt összefoglalt kutatási eredményekre alapozva fogalmaztam meg a 1. tézisemet, 

amely tehát az 5.1. bekezdésben pontosan meghatározott anyagokra, technológiai fel-

tételekre és vizsgálati körülményekre vonatkozóan értelmezendő. 

Mindkét gázkeverék esetén az ASPN-minták maximális keménysége a legkisebb, ami 

510–560 HV0,05 között mozog. Ez kétszeres keménységnövekedést eredményezett az 

alapanyag nitridálás előtti keménységéhez képest, amíg ASBPN- és DCPN-elrendezés 

esetén a keménységmaximum eléri az alapérték háromszorosát is.  

Összehasonlítva a kétféle gázkeverékkel végzett nitridálás hatására keletkezett fázi-

sokat, megfigyelhető, hogy 95% N2 + 5% H2 gázösszetétel mellett minden mintán kelet-

kezett Fe3N, mely legnagyobb mennyiségben az ASBPN-minták vegyületi rétegében 

keletkezett, míg a kis nitrogéntartalmú gázkeverékkel csak Fe4N alakult ki. A mérési 

eredményekben az is megfigyelhető, hogy fedéllel és a nélkül ugyanolyan fázisok jelen-

nek meg. 

Az itt összefoglalt kutatási eredményekre alapozva fogalmaztam meg a 2. tézisemet, 

amely tehát az 5.4.1. bekezdésben pontosan meghatározott anyagokra, technológiai 

feltételekre és vizsgálati körülményekre vonatkozóan értelmezendő.  

A nitrogéntartalom mélység menti (a felülettől a próbatest belseje felé haladva) válto-

zásának elemzését ködfénykisüléses, optikai emissziós spektrometriával (GDOES) vé-

geztem. A nitrogénkoncentráció mélységi profiljának mérési eredményeinek értékelésé-

re kidolgoztam egy illesztési metódust a vegyületi réteg vastagságának meghatározásá-

ra, melynek kezdeti és végpontja az 5.2. ábrán látható módon jelölendő ki az általam 

kezdeményezett módszerrel.  

Az itt összefoglalt kutatási eredményekre alapozva fogalmaztam meg a 3. tézisemet, 

amely tehát az 5.4.1. bekezdésben pontosan meghatározott anyagokra, technológiai 

feltételekre és vizsgálati körülményekre vonatkozóan értelmezendő. 
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5.2. ábra. A GDOES mélységi profilokon a vegyületi réteg kezdetének és végpontjá-

nak, azaz a vegyületi réteg vastagságának meghatározása 

Az illesztéshez az (5.1) egyenletet alkalmaztam, a rétegvastagság végpontját a (5.2) 

egyenlettel határoztam meg.  
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ahol, 

N(x)  – nitrogéntartalom 
x – helykoordináta (a diagramon: a felülettől mért távolság) 
a – az exponenciális taggal közelített szakasz kezdőpontjának abszcisszája 
b – az exponenciális taggal közelített szakaszon a függvény meredeksége a kez-

deti (x = 0) pontban 
c – a szigmoid taggal közelített szakasz kezdőpontjának abszcisszája 
d – a szigmoid taggal közelített szakaszon a függvény inflexiós pontja 
 – a szigmoid tag ún. simítási paramétere, amely egyértelműen meghatározza a 

függvény érintőjét az inflexiós pontban 
     � – mérési hibák kiküszöbölésére alkalmas korrekciós tényező 

xD – a vegyületi réteg végpontjához tartozó abszcissza értéke 

5.4.2. AZ ERNYŐ FELÜLETSZERKEZETÉNEK HATÁSA A NITRIDÁLT RÉTEG KIALAKULÁ-

SÁRA 

Az ernyő felületszerkezetének meghatározására kidolgoztam egy pontos jellemzést 

lehetővé tevő tartalmi és fogalmi rendszerezést, amelynek egyik fontos eleme az ernyő 

nyitottsága. Az ernyő nyitottságán a kivágással eltávolított vagy más miatt hiányzó fé-

mes anyag felületi részarányát értjük. Az ’Ny’ nyitottság értéke 0 és 100% közé eshet. A 

perforáltság az ernyő területében kialakított anyaghiányok elrendeződése. 

A kísérletekhez 20×6 mm méretű, 42CrMo4 anyagminőségű nemesíthető acélt 

használtam, melynek keménysége 42045 HV0,01. A felületi kialakításra (perforáltság) 
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vonatkozó méreteket a nitridálási körülményekkel és a próbatestek jelölésével együtt az 

5.1. táblázatban foglaltam össze. 

5.1. Az ernyő felületi kialakítására vonatkozó méretek,  
valamint a nitridálás technológiai változóinak értékei 

Próba-
test 

Lyuk-
átmérő 
(mm) 

Ny 
(%) 

T 
(°C) 

t 
(óra) 

p 
(torr) 

Gázkeverék 
(%) 

d4,5 4,5 50 

490 4 2,8 
75% N2 

+ 
25% H2 

d8 8 61 

d12 12 50 

d18 18 74 

d25 25 61 

d45 45 87 

A rétegvastagságok a perforáltságra nézve nem mutatnak lényegesnek tekinthető el-

térést egymáshoz képest, azonban az ernyő nyitottsága összefüggést mutat. Ezzel el-

lentétben, az ernyők perforáltsága és nyitottsága érdemlegesen nem befolyásolja sem a 

maximális keménység, sem pedig a diffúziós zóna keménységét és vastagságát. 

A vegyületi réteg vastagságának kváziazonossága miatt a röntgendiffrakciós fázis-

elemzés során minden esetben a vegyületi réteg alatt található vas alapfázis szinte 

ugyanolyan mértékben látható a vizsgálati eljárás számára, ezért az alapfázis nem be-

folyásolja a képződött nitrid-fázisok mennyiségének meghatározását. Emiatt levonható 

az a következtetés, hogy amíg a különböző lyukátmérő és nyitottság nem befolyásolta a 

rétegvastagságot, addig a képződött fázisok relatív mennyiségét igen. A csökkenő Fe4N 

és ezáltal növekvő Fe3N a nyitottság növekvő értékével változik.  

A felületi érdességre vonatkozó eredményeket atomierő-mikroszkópos (AFM) vizsgá-

lat után határoztam meg. A felületi textúrát jellemző völgyek és csúcsok eltérő mennyi-

ségben és eloszlásban jelentek meg. Összevetve a ferdeségi (Ssk) értékeket az ernyő 

felületszerkezeti jellemzői közül a nyitottsággal, szoros korreláció mutatkozik. Az ernyő 

növekvő nyitottságával a felületi textúrában a ferdeség lineárisan növekszik. 

Az itt összefoglalt kutatási eredményekre alapozva fogalmaztam meg a 4., 5. és 6. 

tézisemet, amely tehát az 5.4.2. bekezdésben pontosan meghatározott anyagokra, 

technológiai feltételekre és vizsgálati körülményekre vonatkozóan értelmezendő. 

5.4.3. AZ ERNYŐ ANYAGÁNAK HATÁSA A NITRIDÁLT RÉTEG ÖSSZETÉTELÉRE 

A kísérletekhez 20×6 mm méretű, 42CrMo4 anyagminőségű nemesíthető acélt 

használtam, melynek keménysége 42045 HV0,01.Az ernyő anyaga 1.0330 típusú, 

hidegen hengerelt, ötvözetlen acél, az ernyő lyukátmérője 5 mm, a lyukközéppontok 

távolsága 8 mm, befoglaló méretei 140×85×1 mm. Az ernyők egyik sorozata nikkel-, 

a másik sorozata krómbevonatot kapott, amelyet galvanizálással állíttattam elő. A nitri-

dálást 510 °C-on, 4 órán keresztül, ~2,800 torr nyomáson 25% N2 + 75% H2 gázkeve-

rékkel végeztem el. Az ernyőket egymás után kétszer is felhasználtam. 
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A nitridálás után a felület sima, fényes, polírozott jellegű maradt, az ötvözetlen acél 

ernyőnél megszokott matt elszíneződés nem jelentkezett. Vegyületi réteg nem keletke-

zett, a felület keménysége az eredetivel megegyező maradt. 

Az AFM-es mérésekből megfigyelhető, hogy a völgyek és a dombok abszolút magas-

sága 70 m-en belül ingadozik. Ezt a kezdeti felületi textúrát a nitridált réteg mélységi 

elemzésénél mindenképpen figyelembe kell venni.  

A vas, a króm, a nikkel, a szén és az oxigén mélységi profiljának felvételét SNMS-sel, 

a nitrogéntartalom mérését XPS-sel végeztem el. Az első nitridálás után a Ni ~290 nm-

es, a második után pedig ~420 nm-es mélységben tapadt meg a felületen. A nitrogén 

mennyiségét, valamint a kötésállapotát a Ni- és Fe- mélységi profilok metszéspontjában 

vizsgáltam. A nitrogén nem létesített kötést a vassal, tehát vas-nitrid nem keletkezett. A 

nitrogén 84%-ban molekuláris formában van jelen a felületről leporlasztott anyagréteg 

után feltárult felületi rétegben. Ebben a mélységben kis mértékben (16%, illetve 23%) 

N-C kötésű részecskék (vélhetően cianidgyökök) is jelen vannak, amelyek felületkemé-

nyítő hatása a keménységmérés során nem mutatható ki.  

A Cr-bevonatos ernyővel ASPN-kezelt próbatest felületének SNMS-es mélységi pro-

filjában a króm és az oxigén csúcsa azonos változási jelleget mutat, sőt, az oxigén van 

jelen nagyobb mennyiségben. Ez azt jelenti, hogy a króm a felületen króm-oxidot hozott 

létre. A króm-oxidban dús felületkezelési réteg vastagságát az első nitridálás után 

~168 nm-nek, a második nitridálás után pedig ~198 nm-nek jelzi a mélységi profil, ami 

nem számottevő különbség. Az XPS-elemzésből látható, hogy a nitrogén kötést létesí-

tett a vassal, ám ennek a vas-nitridnek a mennyisége nem elég ahhoz, hogy az XRD-

analízissel is kimutatható mennyiségű Fe3N vagy Fe4N fázis alakuljon ki. 

A három mérési módszer eredményeit összevetve megállapítható, hogy a felületen az 

ernyőről származó bevonatanyagok különböző felületi textúrát kialakítva megtapadnak 

a felületen, de a nitrogénnel nem reagálnak, és a vas nitridálódását is erősen gátolják.  

Az itt összefoglalt kutatási eredményekre alapozva fogalmaztam meg a 7. és 8. tézi-

semet, amely tehát az 5.4.3. bekezdésben pontosan meghatározott anyagokra, techno-

lógiai feltételekre és vizsgálati körülményekre vonatkozóan értelmezendő. 
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6. A KUTATÓMUNKA EREDMÉNYEI TÉZISPONTOKBA FOGLALVA 

Az 1–5. fejezetben összegezve, egységes, önmagában is érthető rendszerben mutat-

tam be a kutatási eredményeimet, amelyeket a célkitűzéseimből kiindulva a kutatómun-

kám során elértem, és a doktori értekezésemben részletesen ismertettem. Ennek az 

összegzésnek az is a rendeltetése, hogy bevezesse, magyarázza és indokolja az önálló 

tudományos munkásságom tézisszerű bemutatását, vagyis annak a tételes, tézispon-

tokban való megfogalmazását, a forrásként szolgáló szakmai publikációim hozzárendelésé-

vel. Ez az összefoglaló-szerkezet lehetővé teszi a tézispontok műfajhű (vagyis egyértelmű 

és a lehető legrövidebb) megfogalmazását.    

6.1. Tézispontok 

1. tézis: [S2] [S10] 

A plazmanitridálásnál kialakult vegyületi réteg vastagságának metallográfiai vizsgálat-

tal való meghatározására kidolgoztam egy új módszert; az új módszer lényege az effek-

tív vegyületiréteg-vastagság megállapítása.  

2. tézis: [S1] [S7] 

Az aktív ernyős plazmanitridálás során az ernyő részét képező fedél használata vagy 

elhagyása ugyanolyan nitridált réteget alakít ki, vagyis a fedélnek nincsen befolyásoló 

szerepe a kialakult nitridált réteg vastagságára, keménységére és a kialakult vas-nitrid 

fázisok egymáshoz képesti mennyiségére.  

3. tézis: [S2] [S4] 

A plazmanitridálásnál kialakult vegyületi réteg vastagságának GDOES-analízissel va-

ló meghatározására kidolgoztam egy módszert, amellyel a vegyületi réteg vastagsága 

kb. 0,2 m-es pontossággal meghatározható; a vegyületi réteg kezdeti pontját az oxi-

gén mélységi profiljának félértékszélessége, a végpontját pedig a nitrogén mélységi 

profiljának inflexiós pontjába, valamint a nullához konvergáló alapvonalára illesztett 

érintők metszéspontja jelöli ki a felülettől mért távolság tengelyen.  

4. tézis: [S3] [S4] 

Az ernyő nyitottságának és perforáltságának változtatásával a nitridált réteg kemény-

sége változatlan marad, vagyis az ernyő ezen két felületszerkezeti jellemzőjének nincs 

érdemi hatása a nitridált réteg keménységére. 

5. tézis: [S4] [S5] 

Az ernyő nyitottságának változtatásával befolyásolható a vegyületi rétegben keletke-

ző vas-nitrid fázisok mennyiségi viszonya: a nyitottság csökkenésével, a ’-fázis (Fe4N) 

részaránya csökkenthető, az -fázis (Fe3N) részaránya növelhető.  
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6. tézis: [S3] [S4] 

Az ernyő nyitottságának növelésével a felületeti textúrát jellemző ferdeség (Ssk) nő. 

7. tézis: [S6] [S7] [S9] [S10] 

Nikkelbevonatú ernyővel végzett plazmanitridálással csak az ernyő felületi rétegéből 

származó nikkel tapad meg a felületen több száz nm-es vastagságban, és vas-nitrid 

fázisok nem alakulnak ki.  

8. tézis: [S6] [S9] [S10] 

Nikkelbevonatú ernyővel végzett plazmanitridálással az ernyő újbóli használata során 

a nikkel vastagabb rétegben rakódik le a munkadarab felületére, mint az első használat 

során, amely jelenség a nikkelbevonat első alkalmazásakor kialakuló porozitás követ-

kezménye.  

6.2. A tézispontokhoz kapcsolódó saját publikációk 

 [S1] Dobránszky János, Kovács Dorina: Szemlézés a rozsdamentes acélok gyártásának 
európai kutatásaiból. Bányászati és Kohászati Lapok – Kohászat, 149,1, 6-10 (2016)  

 [S2] Kovács D.,  Kemény A., Dobránszky J., Quintana I.: Effects of plasma nitriding on tem-
pered steel. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 426, 012027 
(2018)  

 [S3] Kovács D., Kemény A., Bonyár A., Dobránszky J.: The effects of screen sizes on the 
surface properties of tempered steel treated by active screen plasma nitriding. IOP Con-
ference Series: Materials Science and Engineering, 416, 012040 (2018)  

 [S4] Kovács D., Dobránszky J., Bonyár A.: Effect of different active screen hole sizes on the 
surface characteristic of plama nitrided steel. Results in Physics, 12 (2019) 1311–1318. 
doi:  10.1016/j.rinp.2018.12.079 

 [S5] Kovács D., Kemény A., Dobránszky J.: Az aktív ernyő geometriai jellemzőinek hatása a 
plazmanitridált rétegre. Hohol R., Tóth T. (szerk): XXVIII. Hőkezelő és anyagtudomány a 
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1. MELLÉKLET: A MENNYISÉGEK ÉS A MÉRTÉKEGYSÉGEK ÍRÁS-

MÓDJÁNAK INDOKOLÁSA 

Abban a szakmai környezetben, amelyben a kutatómunkámat végeztem, az írásos 

dokumentumok egyes formai és tartalmi elemeit helytelenül, bár szinte egységesen, 

alkalmazzák. Ezek egyike jellemző példája a dimenzió nélküli mennyiségeknek a „[-]” 

mértékegységgel való ellátása, a másik pedig a különféle százalékoknak a mérték-

egységként való használata. Mivel ez utóbbira vonatkozóan számos észrevételt kap-

tam az értekezésem készítése során is, szükségesnek tartom itt jelezni az általam 

alkalmazott – az általános gyakorlattal valóban teljesen szakító – megoldásom indo-

kát, amelyet a legegyszerűbben az [120]-ból vett idézettel tudok megadni. 

„A százalékjel írására nézve /…/ érdemes megszívlelni az MSZ EN ISO 80000-

1:2013 szabvány 6.5.5. szakaszában leírt érvelést, amely így szól. Bizonyos esetek-

ben a „százalékot” a koherens egységnek egy (maradék nélküli) osztójaként használ-

ják, pl. 1 % = 0,01. Mivel a „százalék” és az „ezrelék” egységek számok, értelmetlen 

beszélni például tömegszázalékról vagy térfogatszázalékról. Ezért kiegészítő jel, mint 

például „(m/m)” vagy „(V/V)”, nem kapcsolható a „%” egységjelhez. Továbbá, a „szá-

zalékos” kifejezést nem használhatjuk mennyiségnévben, mert félrevezető. Ha pl. a 

tömegrészarány 0,78 = 78 %, akkor a százalékos érték 78 vagy 78 % = 0,78? Ehe-

lyett a „részarány” [fraction] egyértelmű fogalmát kell használni. Az itt említett szab-

vány 7.1.4. pontja is azt írja elő, hogy az egységek jelét (szimbólumát) a számérték 

után szóközzel kell elhelyezni. Külön megjegyzés utal arra, hogy ez a szabály a szá-

zalék és az ezrelék jelére is vonatkozik, valamint arra, hogy a főszabály alól csak a 

síkszögek egységei, a fok, a szögperc és a szögmásodperc képez kivételt, amelyek 

esetében nem lehet szóköz a számérték és az egység jele között”.  

Ez utóbbi téren azonban – a nyilvánvaló helytelensége ellenére is – megmaradtam 

a hivatalos magyar helyesírás szabályánál, szóköz nélkül írva a százalék jelét a 

mennyiséghez. 
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2. MELLÉKLET: DCPN-ELRENDEZÉSI VÁZLATOK A SZAKIRODA-

LOMBAN 

 

 

M1. ábra. Li elrendezési vázlata. 
 Furnance wall: kemencfal; workpiece: mun-
kadarab; cathode: katód; workstage: munka-
asztal; D.C. Power Supply: egyenáramú fe-
szültségforrás; Gas out: gázkimenet; Gas in: 

gázbemenet [94] 

M2. ábra. Kenéz DCPN-elrendezési 
vázlata. Water cooling: vízhűtés; Gas 

inlet: gázbemenet; N2,H2 mixture: N2,H2 
gázkeverék; Hollow cathode: üreges 
katód; Piece holder: próbatesttartó; 

Gas flow: gázáralmás;  
Thermocouple: termoelem; Gas outlet: 
gázkimenet; Vacuum-pump inlet: vá-

kuumszivattyú helye; Absoulte pressu-
re gauge: túlnyomásmérő [114] 
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3. MELLÉKLET: ASPN-ELRENDEZÉSI VÁZLATOK A SZAKIRODA-

LOMBAN 

  

M3. ábra. Li ASPN elrendezési vázla-
ta. Furnance Wall: kemence fala; gas in: 

gázbevezetés; anode: anód; Steel  
screen: acélernyő; cathodic: katód; 

Sample: minta; Isolated stand: szigetelt 
mintatartó; Gas out: gázkimenet [100] 

M4. ábra. Kaklamani ASPN elrendezési vázlata. 
Furnance Wall: kemence fala; gas in: gázbeveze-

tés; anode: anód; Metal screen: fémernyő;  
cathode: katód; D.C Power Supply: Feszültségfor-
rás; Workpiece: Próbatest; Workingtable: Minta-
tartó; Floating: lebegőpotenciál; Gas out: gázki-

menet [90] 

 

 

 
M5. ábra. Nishimoto elrendezési vázlata. Anode: anód; Flow meter: átfolyásmérő; cathodic 
screen: katódos ernyő; Sample: próbatest; Insulator: szigetelő; Cathodic stage: katódos min-
tatartó; Base: alaplap; Glass: üveg; DC power: DC-áramforrás; Radiation thermometer: pi-
rométer; Thermocouple: termoelempár; Vacuum gauge: vácuummérő; Rotary pump: vá-

kuumszivattyú [115] 
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M6. ábra. Nishimoto elrendezési vázlata. Gas: gáz; Glass: üveg; Radiation thermometer: 
pirométer; Anodic wall: anódos kemencefal; Cathodic screen: katódos ernyő; Specimen: 

próbatest; Base: alaplap; Quartz: kvarcüveg; Isolated stage: szigetelt mintatartó; Vacuum: 
vákuumszivattyú; Power: áramforrás [116] 
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4. MELLÉKLET: ASBPN-ELRENDEZÉSI VÁZLATOK A SZAKIRODA-

LOMBAN 

 
M7. ábra. Li elrendezési vázlata. Gas inlet: Gázbemenet; Isolated: szigetelt; Negative bias: 
negatív előfeszültség; Pump: vákuumszivattyú; Cathode: katód; Active screen: aktív ernyő 

[96] 

 

M8. ábra. Nishimoto elrendezési vázlata. Anode: anód; Flow meter: átfolyásmérő; Cathodic 
screen: katódos ernyő; Sample: próbatest; Cathodic stage: katódos mintatartó; Base rod: 

alaplap; Glass: üveg; DC power: DC-áramforrás; Radiation thermometer: pirométer;  
Thermocouple: termoelempár; Vacuum gauge: vákuummérő; Rotary pump: vákuumszivattyú 

[115] 
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5. MELLÉKLET: A KUTATÓMUNKÁMHOZ ÉPÍTETT ÉS HASZNÁLT 

PLAZMANITRIDÁLÓ BERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE 

  

M9. ábra. A plazmanitridáló feszültségbeveze-
tésének, nyomásmérőjének és a vákuumszi-

vattyú szívóvezetékének helye 

M10. ábra. A plazmanitridáló berendezés 
vákuumszivattyúja 

  

M11. ábra. Feszültségbevezetés köré helyezett 
szigetelés és a termoelemek helye a kamratér-

ben 

M12. ábra. Gázbevzetőcső helye a kam-
ratérben  

  

M13. ábra. A plazmanitridáló mintatartója 
DCPN-elrendezéseben 

M14. ábra. A plazmanitridáló mintatartója 
ASPN-elrendezéseben 
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M15. ábra. A plazmanitridáló mintatartója ASBPN-elrendezése az ernyő nélkül 
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6. MELLÉKLET: A KÜLÖNBÖZŐ ERNYŐKKEL KEZELT PRÓBATES-

TEK KEMÉNYSÉGMÉRÉSI ADATAI 

M1. táblázat. Különböző felületi kialakítású ernyőkkel nitridált próbatestek ke-
ménységi és annak szórási értékei 
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 d4,5 d8 d12 d18 d25 d45 

0 653 81 788 52 693 44 744 65 677 66 680 40 

0,005 514 46 576 27 573 15 562 32 530 8 589 10 

0,01 500 0 548 13 553 86 549 18 546 26 558 74 

0,015 524 11 529 67 555 3 545 30 541 40 551 6 

0,02 507 18 523 72 556 21 558 95 547 4 524 36 

0,025 499 72 528 0 541 0 558 65 551 0 542 21 

0,03 542 67 522 1 537 57 548 40 566 71 534 12 

0,035 545 70 530 11 523 66 533 35 573 74 512 7 

0,04 504 54 530 9 517 72 522 46 556 48 509 2 

0,045 551 20 509 36 507 26 499 74 555 31 484 0 

0,05 444 25 491 37 503 17 501 73 569 2 468 46 

0,06 426 0 465 20 500 56 500 34 563 24 480 74 

0,065 471 45 478 38 501 18 483 41 544 10 480 28 

0,07 423 38 467 1 495 84 467 63 564 10 476 20 

0,08 461 55 442 40 484 0 454 51 541 67 465 2 

0,09 404 37 431 14 465 10 431 41 534 9 457 18 

0,1 418 45 410 6 475 9 385 5 496 18 450 35 

0,12 355 48 404 18 459 64 354 39 468 49 445 64 

0,14 315 28 388 29 430 71 336 18 425 26 426 27 

0,16 324 31 351 34 377 20 326 17 382 20 406 52 

0,18 253 35 331 13 377 79 338 21 359 31 349 45 

0,2 290 31 309 15 357 81 336 17 331 23 324 10 

0,25 284 20 295 14 343 49 330 1 336 11 321 44 

0,3 280 24 286 17 335 9 280 15 334 0 291 21 
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7. MELLÉKLET: A NITRIDÁLT RÉTEGEK FELÜLETI TEXTÚRÁJÁ-

NAK VIZSGÁLATÁBAN ALKALMAZOTT FOGALMI RENDSZER 

1. szakkifejezés  

Az ISO 15856:2010 szabvány 3.1.17-es szakkifejezése 

Angolul: surface properties;  

properties of a material which are defined by the physico-chemical and 

morphological structure of its surface. 

Magyarul: felületi tulajdonságok; 

az anyag tulajdonságai, amelyeket a felület fizikai-kémiai és morfológiai szer-

kezete határoz meg. 

2. szakkifejezés  

Az ISO 7583:2013 szabvány 2.5.4-es szakkifejezése 

Angolul: morphology; 

structure (deprecated); 

<anodic oxidation coating> cells, pores and barrier layer of a porous anodic 

oxidation coating. Note 1 to entry: The term “structure” generally refers to the 

crystalline structure of a material and is therefore deprecated in the usage of 

this subclause. 

Magyarul: morfológia; 

a szerkezet kifejezés kerülendő; 

<anódos oxidálással készített bevonat> az anódos oxidálással készült bevo-

nat cellái, pórusai és zárórétege. Megjegyzés: a „szerkezet” kifejezés általá-

ban a kristályszerkezetre utal, ezért használata kerülendő. 

3. szakkifejezés  

Az ISO 25178-2:2012 szabvány 3.3.4-es szakkifejezése 

Angolul: topographic feature; 

areal, line or point feature on a scale-limited surface. 

Magyarul: topográfiai jellemzők; 

területi, vonali vagy pontbeli jellemző egy meghatározott felületen. 

4. szakkifejezés  

Az ISO 25178-2:2012 szabvány 3.3.1-es szakkifejezése 

Angolul: peak; 

point on the surface which is higher than all other points within a ne-

ighbourhood of that point. 

Magyarul: csúcs; 

a felületen lévő pont, amelyik magasabban van, mint az összes többi, a szom-

szédságában lévő pont. 

 



Kovács Dorina: Az aktív ernyő szerepének elemzése a plazmanitridálási eljárásban 

M-11 

5. szakkifejezés  

Az ISO 25178-2:2012 szabvány 3.3.1.1-es szakkifejezése 

Angolul: hill; 

region around a peak such that all maximal upward paths end at the peak. 

Magyarul: domb; 

a csúcs körüli rész és a hozzá vezető útvonal, amely a csúcsnál végződik. 

6. szakkifejezés 

Az ISO 25178-2:2012 szabvány 3.3.2.-es szakkifejezése 

Angolul: pit; 

point on the surface which is lower than all other points within a ne-

ighbourhood of that point. 

Magyarul: gödör; 

a felületen lévő pont, amelyik mélyebben van, mint az összes többi, a szom-

szédságában lévő pont. 

7. szakkifejezés 

Az ISO 25178-2:2012 szabvány 3.3.2.1-es szakkifejezése 

Angolul: dale; 

region around a pit such that all maximal downward paths end at the pit. 

Magyarul: völgy; 

a gödör körüli rész és a hozzá vezető útvonal, amely a gödörnél végződik. 

8. szakkifejezés 

Az ISO 9045:1990 szabvány 3.1.3-as szakkifejezése 

Angolul: agglomerate; 

several particles adhering together. 

Magyarul: szemcsehalmaz; 

néhány szemcse összetömörülése.  

9. szakkifejezés 

Az ISO 22412:2017 szabvány 3.1-es szakkifejezése 

Angolul: particle; 

minute piece of matter with defined physical boundaries. 

Magyarul: szemcse. 

az anyag apró darabkája, amelynek fizikai határa van. 

Megjegyzés: a szemcse kifejezést jelen esetben feltétlenül meg kell különböz-

tetni a metallográfiai szaknyelv szemcse fogalmától.  

10. szakkifejezés: 

Az ISO 25178-2:2012 szabvány 4.1.6.-es szakkifejezése 

Angolul: maximum height of the scale-limited surface; 

sum of the maximum peak height value and the maximum pit height value 

within a definition area. 

Magyarul: maximális magasság; 
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a csúcsok magassági és a völgyek mélységi értékei közül a legnagyobbak 

összege egy meghatározott területen belül. 

11. szakkifejezés 

Az ISO 25178-2:2012 szabvány 4.1.7.-es szakkifejezése 

Angolul: arithmetical mean height of the scale limited surface = arithmetic mean 

of the absolute of the ordinate values within a definition area (A) 
Jelölése: Sa, Sa 

Bonyár Attila doktori értekezésében szereplő elnevezés [117]: átlagos egyenet-

lenség. 

Barányi István doktori értekezésében szereplő elnevezés [118]: átlagos egye-

netlenség. 

Farkas Gabriella doktori értekezésében szereplő elnevezés [119]: átlagos 

egyenetlenség. 

A továbbiakban a saját munkámban átlagos egyenetlenségként hivatkozok rá, 

számítási módját az (M1)-es egyenlet mutatja. 

Sa=
1

N
�|ηi|

N

i=1

 

 

(M1) 

12. szakkifejezés:  

Az ISO 25178-2:2012 szabvány 4.1.2.-es szakkifejezése  

Angolul: root mean square height of the scale-limited surface = root mean 

square value of the ordinate values within a definition area (A) 

Jelölése: Sq, Sq 

Bonyár Attila doktori értekezésében szereplő elnevezés [117]: Az illeszkedő fe-

lülethez viszonyított egyenetlenségek geometriai középértéke. 

Barányi István doktori értekezésében szereplő elnevezés [118]: Az eltérések 

mértani átlaga. 

Farkas Gabriella doktori értekezésében szereplő elnevezés [119]: Az illeszkedő 

felülettől való eltérések geometriai középértéke. 

A továbbiakban a saját munkámban geometriai középértékként hivatkozok rá, 

számítási módját az (M2)-es egyenlet mutatja. 

Sq=�
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N
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13. szakkifejezés 

Az ISO 15856:2010 szabvány 4.1.1.-es szakkifejezése 

Angolul: skewness of the scale-limited surface = quotient of the mean cube va-

lue of the ordinate values and the cube of Sq within a definition area (A) 

Jelölése: Ssk, Ssk 

Bonyár Attila doktori értekezésében szereplő elnevezés [117]: ferdeség. 

Barányi István doktori értekezésében szereplő elnevezés [118]: ferdeség. 

Farkas Gabriella doktori értekezésében szereplő elnevezés [119]: ferdeség. 

A továbbiakban a saját munkámban ferdeségként hivatkozok rá, számítási 

módját az (M3)-es egyenlet mutatja. 

(Ssk=

1

N
∑ ηi

3N
i=1

(
1

N
∑ ηi

2N
i=1 )3/2

 

 

(M3) 

 

Ha a ferdeség értéke 0, teljesen szimmetrikus eloszlásról beszélhetünk. Nem 

szimmetrikus eloszlások esetén, ha az érték pozitív, a csúcs a középvonali értéhez 

képest elől található, azaz többnyire egyenletesen nagy érték szerepel benne. Ha az 

érték negatív, a csúcs a középvonali értéhez képest hátul található, tehát többnyire 

egyenletesen kis érték található benne. A három esetet jól szemlélteti az M16. ábra. 

Az Ssk < 0, esetén jó kopásálló felületről van szó. Az Ssk > 0, a felületen kevesebb 

hegyes csúcs található, amelyek igen gyors kezdeti kopást eredményeznek. Ssk érté-

ke a felület kopása során csökken [119].  

 

M16. ábra. Az Ssk paraméter geometriai értelmezése [119] alapján 

 


