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Daljši članek 

Plazemsko inženirstvo površin – osnova sodobnih tehnologij

izvleček 
Orodja so skozi vso zgodovino človeške civilizacije imela izjemen pomen, saj so osnova 
za kakršnokoli obdelavo materialov. Sodobna orodja so se pojavila šele konec 18. 
stoletja, ko so bili narejeni prvi obdelovalni stroji na parni pogon. Od takrat poteka 
intenziven razvoj orodnih materialov in postopkov za njihovo zaščito pred obrabo. Ena 
ključnih tehnologij za oplemenitenje površine orodij in strojnih delov je plazemsko 
inženirstvo povšin. Na tak način na površino orodnega materijala nanesemo nekaj 
mikrometrov debelo plast zelo trdega keramičnega materiala. Z orodji, ki so zaščitena z 
naprednimi nanostrukturnimi trdimi prevlekami, lahko obdelujemo kaljena jekla, različne 
kompozite ter nikljeve in titanove zlitine, ki se sicer zelo težko obdelujejo. Plazemski 
postopki se uporabljajo tudi za nanos prevlek trdih maziv na sestavne dele motorjev z 
notranjim izgorevanjem, na trde diske računalnikov in v medicini (npr. za zaščito 
implantov). Plazemsko inženirstvo površin je torej osnova sodobnega orodjarstva. 
Orodjarstvo pa je tista gospodarska dejavnost, kjer smo Slovenci že dolgo časa med 
vodilnimi v Evropi.

ključne besede: plazemsko inženirstvo površin, tanke plasti, orodja, trde prevleke

abstract 
Plasma surface engineering – foundation of modern technologies

Tools have been very important throughout the whole human history, as they are the 
foundation of machining of any materials. First modern tools appeared at the end of the
18 century when the first steam machines came into use. Since then there has been an 
intensive development of tool materials as well as development of their protection 
against wear. One of the key technologies for enhancement of tool surface properties is 
the plasma surface engineering. Using this technique, a thin film with a thickness of 
only a few micrometers consisting of a very hard ceramic material is deposited on the 
tool surface. Using tools protected by advanced nanostructured hard coatings, hard tool
steels can be machined as well as various composites, nickel and titanium alloys, which 
are very difficult to machine. Plasma techniques are also applied for protection of hard 
lubricant coatings on components of the internal combustion engines, on computer hard 



discs and in medicine (e.g. for protection of implants). Plasma engineering is thus the 
foundation of modern tool industry. Indeed, tool industry is the one economic activity, 
where Slovenia has been among the most competitive in Europe.

Besedilo članka
Kaj je plazemsko inženirstvo površin

Kaj imajo skupnega industrija plastike, strojno-predelovalna, avtomobilska, lesno-
predelovalna, farmacevtska, prehrambna in druga industrija? Na prvi pogled malo ali nič. 
Vendar se v industijski proizvodnji na vseh naštetih področjih obdelujejo različni materiali 
na zelo različne načine. Za te obdelave in oblikovanja pa potrebujemo orodja. Orodje je 
ključni element pri razvoju novih izdelkov v vseh industrijskih panogah. Tako npr. za 
vsak nov model avtomobila potrebujemo 300 do 400 novih namenskih (unikatnih) orodij. 
Kvalitetna orodja omogočajo zanesljivo proizvodnjo, veliko produktivnost in dobre 
izdelke. Čeprav predstavlja orodjarska industrija v Sloveniji manj kot 1 % bruto 
nacionalnega prihodka, pa je od nje odvisno kar 42 % proizvodnje. 

Lahko rečemo, da se je človekov vzpon začel tistega dne, ko je izumil orodje. Da 
imajo orodja in orodni materiali velik pomen v človeški civilizaciji potrjuje tudi to, da se 
po vrsti orodnega materiala imenujejo arheološka obdobja (kamena doba, železna 
doba).

Potreba po obstojnejših orodjih se je pojavila šele konec 18. stoletja, takrat so bili 
narejeni prvi obdelovalni stroji na parni pogon. Okrog leta 1800 so bila izdelana prva 
rezalna orodja iz ogljikovega jekla, s katerimi so uspešno obdelovali manj zahtevne 
materiale z rezalno hitrostjo največ dva centimetra na sekundo. Sodobna rezalna orodja 
iz novih materialov pa omogočajo hitrosti rezanja tudi več kot dvesto metrov na sekundo. 
Z njimi lahko obdelujemo tudi kaljeno jeklo in žilave nikljeve in titanove zlitine. Tak 
napredek je bil dosežen ne samo z razvojem novih orodnih materialov, ampak tudi zato, 
ker se za izboljšanje lastnosti površin orodij uporabljajo različni postopki inženirstva 
površin (surface engineering).

Kaj je bistvo teh postopkov? Če želimo spremeniti lastnosti določenega 
predmeta, v splošnem ni treba spremeniti lastnosti celotnega masivnega materiala, 
ampak samo njegovo površino. Površina povezuje predmet z zunanjim svetom in zato 
določa mnoge fizikalno-kemijske lastnosti snovi, npr. trenje, trdoto, korozijsko obstojnost, 
omočljivost, spajkljivost, biokompatibilnost, katalitične lastnosti. Vse te lastnosti, ki 
odločilno vplivajo na tehnično uporabnost izbranega materiala, torej niso lastnost 
masivnega materiala, ampak površine. 

Pravzaprav je najbolj ugodno, da uporabimo nosilni material, ki je dovolj žilav in 
ki ima npr. veliko trdoto pri povišani temperaturi, medtem ko njegovo površino obdelamo 
tako, da njene lastnosti izpolnjujejo druge tribološke zahteve. Drug pristop pa je, da na 
površino nanesemo tanko plast nekega drugega materiala, ki ima želene lastnosti.

Večina sodobnih postopkov inženirstva površin poteka v plazmi, vakuumu in pri 
relativno nizki temperaturi. Kadar postopki obdelave površin potekajo v plazmi, govorimo 
o plazemskem inženirstvu površin. Reakcijski medij so plini in pare izbranih 
materialov. V plazmi, ki je delno ioniziran plin, so visokoenergijski delci (ioni, vzbujeni 
atomi in molekule ter elektroni) in ultravijolično sevanje. Ti delci in visokoenergijska 
ultravijolična svetloba spodbudijo in omogočijo kemijske reakcije pri nizki temperaturi 
podlag. Zato plazma ponuja številne možnosti za sintezo novih materialov. Plazemske 
tehnologije, ki so ekološko neoporečne, zagotavljajo visoko kakovost in ponovljivost 



tehnoloških procesov. Plazemske tehnologije pa se ne uporabljajo samo v inženirstvu 
površin. Neizogibne so v mikroelektroniki, uporabljajo se za nanašanje tankih plasti, pri 
obdelavi tekstila in umetnih mas pred barvanjem ali lepljenjem, za sterilizacijo 
implantatov in kirurških instrumentov itd. 

Danes se od proizvajalcev avtomobilov zahteva vse bolj zanesljive, funkcionalne, 
močnejše, udobne, varne in varčne ter cenejše avtomobile. Povprečna moč dizelskih in 
bencinskih motorjev se je v zadnjih desetletjih zelo povečala (s 25 kW/liter na 50 
kW/liter). Večje moči motorjev pomenijo po drugi strani večje mehanske in termične 
obremenitve delov motorja (npr. glavne gredi in ležajev). Hkrati morajo proizvajalci 
izpolnjevati vse strožje okoljevarstvene zahteve, povečevati produktivnost, zmanjševati 
porabo surovin za izdelavo avtomobila, povečati varnost voznikov. Naštete zahteve so 
na videz nezdružljive, vendar se jim lahko v veliki meri približamo, če uporabimo nove 
materiale in sodobne postopke inženirstva površin, s katerimi povečamo obrabno in 
termično obstojnost ter trenje različnih komponent motorja.

Nizkotlačna plazma v napravi za nanos trdih prevlek

S postopki inženirstva površin lahko v številnih primerih drag osnovni material 
nadomestimo s cenejšim, ki pa mu s postopki inženirstva površin spremenimo lastnosti, 
ki so potrebne za določeno vrsto uporabe. Tako lahko z ustrezno kombinacijo teh 
postopkov izboljšamo tribološke in korozijske lastnosti površine avtomobilskih delov iz
aluminijevih, magnezijevih in titanovih zlitin do tolikšne mere, da postanejo primerljive z 
lastnostmi izdelkov iz jekla. Pri tem dosežemo več stvari hkrati: 

- zmanjšamo maso izdelka (tako lahko zmanjšamo maso avtomobila in s tem 
porabo goriva ter emisijo toplogrednih plinov),

- zmanjšamo trenje gibljivih delov (tako povečamo izkoristek motorja in 
zmanjšamo hrupnost)

S tehnologijami inženirstva površin je tako ali drugače povezana skoraj celotna 
industrija. Izbira metode za obdelavo površine je integralni del postopka izdelave 
določenega izdelka. Katero od naštetih tehnik izberemo, je odvisno tudi od 
funkcionalnostnih in ekonomskih zahtev. Da dosežemo zahtevane tribološke lastnosti 
površin nekaterih materialov, je pogosto smiselno kombinirati več tehnik inženirstva 
površin.



Uporaba plazemskega inženirstva površin za zaščito orodij in strojnih delov

Ena najbolj učinkovitih tehnik zaščite orodij in strojnih delov je nanos trdih (keramičnih) 
prevlek z vakuumskimi postopki nanašanja (naparevanje, naprševanje). Nekaj 
mikrometrov debele trde prevleke zlate barve (TiN) so se sprva uporabljale samo za 
površinsko zaščito rezalnih orodij, kasneje pa tudi za zaščito orodij za hladno 
preoblikovanje, stiskanje kovinskih in drugih prahov, oblikovanje plastike, tlačno litje 
lahkih zlitin, orodij za vroče preoblikovanje, orodij za ekstruzijo in orodij za vlečenje. 
Vedno bolj pa uporabljajo tudi za zaščito strojnih delov. Med največjimi uporabniki 
keramičnih prevlek je namreč avtomobilska industrija, ki prevleke trdih maziv (na osnovi 
ogljika) uporablja za zaščito gibljivih delov motorja (za suho mazanje ventilov, valjev in 
prenosnih elementov pri motorjih z notranjim izgorevanjem). S takšnimi prevlekami, ki jih 
lahko pripravimo samo s plazemskimi postopki, se lahko bistveno izboljša izkoristek 
motorjev z notranjim izgorevanjem. Ključ do izboljšanja je namreč zmanjšanje izgub 
zaradi trenja gibljivih delov motorja. Večji izkoristek motorja pomeni manjšo porabo 
goriva in posledično manjšo emisijo ogljikovega dioksida. 

Modra nanoplastna prevleka za zaščito orodij, ki se uporabljajo za obdelavo težko 
obdelovalnih materialov. Za to prevleko smo na lanskoletnem mednarodnem bienalnem 
sejmu Forma Tool, ki je bil lansko leto v Celju, prejeli zlato priznanje v kategoriji »Izdelki, 

oprema, postopki in storitve iz podporne dejavnosti orodjarstvu«.

Tanke plasti trdih maziv lahko kombiniramo tudi z ostalimi keramičnimi 
prevlekami. Rezultat je manjša porabo okolju in zdravju ljudi škodljivih hladilno-mazalnih 
tekočin. V nekaterih primerih nam to omogoča suho obdelavo. Obdelovalni stroji porabijo 
velike količine hladilno-mazalnih tekočin, ki so zaradi vsebnosti klora okolju in zdravju 
ljudi zelo škodljive. Prevleke trdih maziv se uporabljajo tudi za zaščito orodij za 
farmacevtsko in prehrambno industrijo, kjer uporaba klasičnih maziv ni dovoljena. 

Prevleke trdih maziv se uporabljajo tudi za zaščito računalniških trdih diskov. 
Posebej zanimiva je tudi uporaba v medicini.  Trde prevleke izboljšajo biokompatibilnost 
in tribološke lastnosti materialov, ki se uporabljajo v medicinii. Ti dve zahtevi sta 
ključnega pomena pri zaščiti implantov. Dodatna funkcionalna lastnost trdih prevlek, ki je 
pomembna v medicini, je, da med procesom sterilizacije v avtoklavih ščitijo instrumente 
pred korozijo. Trde prevleke se uporabljajo tudi za zaščito srčnih spodbujevalnikov, 
ortodonskih priprav in dentalnih instrumentov.

Pomembno področje uporabe trdih prevlek je tudi letalska in vesoljska industrija, 
kjer so komponente in strojni deli izpostavljeni ekstremnim obremenitvam. Tudi na tem 
področju je eden ključnih problemov mazanje. Klasična maziva zaradi vakuuma, nizkih 



temperatur in sevanja niso primerna. Nadomestimo jih lahko s tankimi plastmi trdih 
maziv. V letalski in še zlasti v vesoljski industriji se pogosto uporabljajo različni eksotični 
materiali, ki zahtevajo posebno obdelavo površin. Tudi zahteve glede kakovosti in 
obstojnosti komponent in strojnih delov so zelo stroge. Pogosto se jih lahko izpolni le z 
uporabo najsodobnejših postopkov inženirstva površin.

Naslednja pomembna prednost orodij in strojnih delov, zaščitenih s trdimi 
prevlekami, pa je v tem, da povečujejo obstojnost pri visokih temperaturah, ki navadno 
spremljajo obdelavo in da preprečujejo sprijemanje materiala obdelovanca na površino 
orodja. Obstojnost orodja, zaščitenega s trdo zaščitno prevleko, se lahko podaljša tudi 
do desetkrat. Orodja, zaščitena s trdimi prevlekami, omogočajo bistveno večje hitrosti 
obdelave in zato večjo produktivnost. Ker so bolj obstojna od klasičnih orodij, je menjava 
orodij med obdelavo manj pogosta. Zato je manj zastojev, kvaliteta izdelkov pa je boljša. 
Manj zastojev ima velik finančni učinek zlasti pri obdelavi na sodobnih obdelovalnih 
strojih, pri katerih so stroški zaradi zastojev v proizvodnji zelo veliki. 

Manjša poraba orodij pomeni tudi manjšo porabo strateško pomembnih kovin, 
kot so volfram, kobalt, molibden, krom, vanadij itd., iz katerih so orodni materiali. Orodja,
zaščitena z naprednimi prevlekami, omogočajo obdelavo zelo trdih kaljenih jekel (do 70 
HRC) ter nikljevih in titanovih zlitin, ki sicer niso zelo trde, vendar pa so zelo žilave. 
Obdelava takšnih materialov do pred kratkim ni bila možna oz. je bila zelo 
neekonomična. Trde prevleke so v zadnjih dveh desetletjih omogočile bistveno 
izboljšanje učinkovitosti rezalnih orodij za obdelavo težko obdelovalnih materialov. Tako 
se je v zadnjih petnajstih letih obstojnost orodij za obdelavo npr. nikljeve zlitine Inconel 
povečala kar za 26-krat. Ta dosežek so omogočile napredne trde prevleke.

Vsak proces obdelave in oblikovanja je specifičen tribološki problem, za kateraga 
so značilni mehanizmi obdelave. Šele ko razumemo, kateri mehanizmi v danem primeru 
prevladujejo, se lahko odločimo za ustrezen postopek zaščite. Univerzalnih trdih 
zaščitnih prevlek, ki bi bile primerne za zaščito vseh vrst orodij, ni.

Proizvodni procesi v industrijski proizvodnji se nenehno spreminjajo, ker se 
uvajajo novi orodni materiali, novi proizvodni postopki (npr. visokohitrostna obdelava, 
obdelava v trdo, suha obdelava) s katerimi se obdelujejo obdelovanci iz najrazličnejših 
novih materialov (npr. kompoziti kovina-plastika, kovina-keramika, keramika-plastika, 
nikljeve in titanove zlitine). Vsi ti materiali so zelo zahtevni in pri obdelavi terjajo orodja,
zaščitena s specialnimi prevlekami.

V industrijski proizvodnji se od tehnologov nenehno zahteva, da povečajo 
produktivnost in kvaliteto izdelkov. Zahteve po večji produktivnosti in po varovanju okolja 
(uvajanje novih okolju prijaznih materialov) pa so gonilo tehnološkega razvoja. Pri zaščiti 
orodij je bil v zadnjih letih narejen velik napredek z odkritjem nanokompozitnih, 
nanoplastnih in nanogradientnih prevlek. Njihova skupna značilnost je, da hkrati 
zagotavljajo večjo trdoto in žilavost, česar pri klasičnih prevlekah ni bilo mogoče doseči 
istočasno. 

Vse to so razlogi, zakaj se danes v industrijski proizvodnji orodij brez prevlek 
praktično ne uporablja več, saj so zastoji zaradi slabih orodij in izmet veliko dražji od 
dobrega orodja.

Stanje plazemskega inženirstva površin v Sloveniji

Pod vodstvom prof. dr. Borisa Navinška smo na Institutu »Jožef Stefan« na 
osnovi lastnega znanja in v doma skonstruirani napravi leta 1982 začeli na rezalna in 
druga orodja nanašati titannitridne keramične trde prevleke. Kasneje, leta 1985 pa sta 
Institut »Jožef Stefan« in Smelt ustanovila Center za trde prevleke, ki je bil v tistem času 
eden prvih tovrstnih centrov v Evropi in svetu. Kapacitete centra so bile prilagojene 



potrebam celotne jugoslovanske industrije, zato je izguba jugoslovanskega trga in kriza 
slovenske strojno-predelovalne industrije v začetku devetdesetih zamajala tudi njegove 
temelje. To je bil čas, ko so se orodja, zaščitena s trdimi prevlekami, šele uvajala v 
industrijsko proizvodnjo in ko mnogi tehnologi v industrijski proizvodnji niso zaupali novi 
tehnologiji. Zato je bil obstoj centra nekaj časa negotov. V drugi polovici devetdesetih let 
pa so se razmere vidno izboljšale. V industriji, kjer so iskali poti do čim večje 
produktivnosti, so se začeli zavedati pomena obrabno obstojnih in kakovostnih orodij. 

Danes pri iskanju optimalne rešitve za zaščito orodij sodelujemo z okrog 150 
podjetji iz Slovenije, nekaj deset pa jih je iz tujine. Industrijskim partnerjem nudimo 
celovite rešitve za izbrani tribološki problem. Z raziskovalno opremo, ki jo imamo na 
voljo, najprej preučimo, kateri mehanizme obrabe prevladujejo, kar je pomembno pri 
pravilni izbiri postopka zaščite.

V Sloveniji ima orodjarstvo dolgo tradicijo. Danes je registriranih okrog 140 
orodjarn s približno 4600 zaposlenimi. Slovenske orodjarne izdelujejo predvsem orodja 
za avtomobilsko industrijo, orodja za gospodinjske aparate in za elektroindustrijo. 
Prednosti slovenskih orodjarjev so poleg tradicije in dobre tehnične kulture še velika 
prilagodljivost in odzivnost ter bližina velikim evropskim proizvajalcem avtomobilov. Prav 
avtomobilska industrija je največji naročnik namenskih (unikatnih) orodij. Slovenski 
orodjarji se pogosto pohvalijo, da je v vsakem avtomobilu na cestah po svetu vsaj en 
sestavni del narejen s slovenskim orodjem. Ker proizvajalci avtomobilov nenehno širijo 
število modelov, ki jih ponujajo na tržišču, se je tudi povpraševanje po novih namenskih 
orodjih do pojava zadnje ekonomske krize povečevalo.

Ceter za trde prevleke, ki ga je leta 1985 ustanovil Institut »Jožef Stefan« skupaj s 
podjetjem SMELT

Orodjarstvo postaja vse bolj kompleksna dejavnost, saj povezuje klasična 
znanja, računalniško modeliranje, mehatroniko, senzoriko, plazemsko inženirstvo 
površin itd. Zaenkrat imamo na tem področju dobre kadre, solidno opremo, uspešne 
raziskovalne in izobraževalne ustanove, dobro povezanost orodjarjev ter številne
mednarodne povezave. To pa je kapital, na katerem bi kazalo graditi prihodnost tega 
pomembnega in perspektivnega dela slovenskega gospodarstva. Zato je slogan 
»Slovenija, orodjarna Evrope«, ki ga je v javnosti prvi uporabil starosta slovenskih
orodjarjev, prof. dr. Karl Kuzman in ustanovitelj »Razvojnega centra orodjarstva 
Slovenije TECOS«, v teh kriznih časih še kako aktualen. Orodjarstvo je eno tistih 
področij, kjer smo Slovenci res lahko med najboljšimi. Tega pa se morajo zavedati tudi 
vsi tisti v tej družbi, ki oblikujejo razvojno strategijo gospodarstva.
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