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CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

V rámci projektu bola vyvinutá a optimalizovaná nová PECVD technológia prípravy 
nanokompozitných WC-C povlakov s 40-60% vyššou tvrdosťou v porovnaní s existujúcimi 
komerčnými povlakmi rovnakého typu a koeficientom trenia ~0.1. Súčasne boli 
optimalizované podmienky na prípravu povlakov na bázeTiBx magnetrónovým naprašovaním, 
ktoré sú základom priemyselnej technológie pre prípravu povlakov s presne kontrolovanými 
mechanickými vlastnostami. 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Novel PECVD technology for the preparation of nanocomposite WC-C coatings exhibiting 
hardness 40-60% higher than in the currently offered commercial coatings of the same type 
and with the coefficient of friction ~0.1 have been developed and optimized within the frame of 
the current project. At the same time, the conditions for the preparation of TiBx based 
coatings using magnetron sputtering have been optimized and can be used as a basis for the 
industrial technology for deposition of coatings with precisely controlled mechanical 
properties. 
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