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Abstrakt
Hlavním objektem této práce je technologie radiofrekvenčně řízeného indukčně váza-
ného plazmatu, zkr. RF-ICP. Konkrétním cílem práce bylo nanesení povrchových vrstev
wolframu a analýza vlivu změny podmínek procesu na výslednou mikrostrukturu a che-
mické složení deponovaných nástřiků. Sledované podmínky byly výkon hořáku, volba nos-
ného plynu, dávkování prášku.

Summary
The main object of this work is the technology of radio frequency controlled inductively
coupled plasma, abbreviated RF-ICP. The specific goal of the work was the application
of surface layers of tungsten and analysis of the influence of changes in process conditions
on the resulting microstructure and chemical composition of deposited coatings. The
monitored conditions were torch power, choice of carrier gas, powder feedrate.
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1. Úvod
S rostoucími nároky na množství elektrické energie, kterou jako lidé potřebujeme ke

každodennímu životu, je potřeba hledat nové zdroje. Jedním z největších adeptů dnešní
doby pro výrobu elektrické energie, způsob, který využívá téměř nevyčerpatelných surovin,
je jaderná fúze.

Úspěšné zvládnutí jaderné fúze mimo jiné závisí na správné volbě použitých materi-
álů v reaktorech fúzních elektráren. Většina materiálů připravených běžnými technologi-
emi nedokáže v těchto reaktorech odolat účinkům plazmatu vznikajícího při jaderných
reakcích. Proto je vhodné povrchy těchto materiálů modifikovat. Jednou z možností je
deponování ochranných vrstev wolframu, který se jeví jako nejlepší kandidát na použití
v reaktorech. Vrstvy wolframu lze nanášet mimo jiné technologií RF-ICP, jež spadá pod
technologie žárového nanášení.

Hlavním cílem praktické části této práce je studie nanesení vrstev wolframu na při-
pravené substráty pomocí technologie RF-ICP s využitím prvního přístroje svého typu
v České republice. Úkolem bude analýza vlivu rozlišných podmínek procesu nástřiku na
výslednou mikrostrukturu a chemické/fázové složení deponovaných nástřiků.
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2. REŠERŠE LITERATURY

2. Rešerše literatury
2.1. Jaderná fúze
”Cesta od poznání zdroje energie hvězd včetně našeho Slunce počátkem minulého století,
k jejímu prvnímu řízenému uvolnění na Zemi v devadesátých letech byla trnitě obtížná.
O nic snazší nebude ani přechod od experimentu ke komerčnímu uplatnění v energetice.
Snad i proto se budovaný mezinárodní termojaderný projekt nazývá ITER, což je latinsky
cesta.”[1]

Zabezpečit téměř neomezenou energii, která je navíc šetrná k prostředí, by v principu
mohla jaderná fúze. Ovládnout fúzi, která mimo jiné pohání i hvězdy, a dokázat ji využít
k výrobě elektrické energie, se ovšem ukázalo mnohem vědecky i technicky náročnější než
původní předpoklad.[1]

Ve Slunci se totiž jaderná fúze odehrává za velmi vysokých teplot (15 milionů °C)
a tlaků. K vytvoření jaderné fúze na Zemi je potřeba ještě vyšších teplot a dále použít
nesmírně silné magnety, které dokáží udržet plazma pod kontrolou. Jak a kdy se ale
k opravdu funkční a použitelné jaderné fúzi k výrobě energie dostaneme? Na počátku
sedmdesátých let ruský fyzik Lev Andrejevič Arcimovič napsal, že ”termonukleární energie
bude připravena, jakmile ji společnost bude potřebovat”.[1, 2]

Obrázek 2.1: Proton-protonový cyklus jaderné fúze, probíhající v jádru Slunce.[3]

I přes to všechno nejen Joint European Torus (JET) v anglickém Culhamu a Toka-
mak Fusion Test Reactor (TFTR) v americkém Princetonu dokázaly vyrobit více než
10 MW fúzního výkonu. Tím také ukázaly, že fúzi lze prakticky využít. Další krok spo-
čívá ve stavbě zařízení o rozměrech elektrárny nazvaného International Thermonuclear
Experimental Reactor (ITER), aby se potvrdilo, že je možné postavit fúzní elektrárnu
pro komerční účely.[1]

Primárním palivem pro fúzi by mělo být lithium a deuterium. Fúzní elektrárna dis-
ponuje extrémně nízkou spotřebou tohoto paliva. V číslech to znamená, že pro výrobu
stejného množství energie, kterou u fúzní elektrárny získáme ze 3 tun přírodního deuteria
a 100 kg lithia, by uhelná elektrárna spotřebovala přibližně 1,5 milionu tun paliva.[2]

Zdroje k vytvoření fúzní energie jsou zcela běžnou součásti země. Pokud začleníme
zemské fúzní zdroje do energetiky, získáme možnost získávat levnou a téměř neomezenou
energii, aniž bychom ohrožovali životní prostředí. Další nesmírnou výhodou je konstantní
výkon fúzního energetického zdroje, který lze řídit podle potřeby. Nejsou produkovány
žádné emise ani vyhořelé palivo. Jako odpad vzniká helium, které lze dále využívat. Nej-
větším problémem této technologie pro širokou veřejnost je radiace a případná havárie.
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Avšak u jaderné fúze, na rozdíl od jaderného štěpení, se není čeho bát. Při případné havá-
rii by nedošlo k explozi, pouze ke ztrátě oblouku a výpadku. Radioaktivitou jsou zasaženy
pouze vnitroreaktorové komponenty a to o minimálním objemu.[3, 4, 5]

2.1.1. Princip jaderné fúze
Jaderná fúze je proces, při kterém se spojí dvě lehká jádra, aby vytvořila atom těžší,
na rozdíl od jaderného štěpení, ve kterém se velmi těžký atom rozdělí na dvě či více
části (obr. 2.1). Na dalším obrázku 2.2 lze pozorovat energie ekvivalentních hmotností
vztažených na nukleon prvku a porovnání energie uvolněné při fúzi a při štěpení. Nejvíce
energie se uvolní při fúzi nejlehčích atomových jader.[1, 5]

Obrázek 2.2: Energie ekvivalentní hmotnosti vztažená na nukleon prvku, tj. na částici
jádra jako funkce atomové hmotnosti. Množství energie uvolněné při přeměně jednoho
atomu v jiný, ať už fúzí lehkých prvků nebo štěpením prvků těžších, je rovné rozdílu
jejich hmotností.[1]

Základní problémem fúze je udržení horkého paliva. Aktuálně existují dva přístupy jak
tento problém řešit, které vyplývají z Lawsonova kritéria pro dosažení kladné energetické
bilance fúzního reaktoru. Lawsonovo kritérium popisuje základní energetickou bilanci pro
fúzní elektrárny a vyplývá z něj, že pro udržení termojaderné řetězové reakce musí mít
plazma určitou minimální hodnotu teploty a součinu r · t, kde r je hustota vysokoteplotní
plazmy a t je doba její existence.[1, 5, 6]

První přístup spočívá ve velmi rychlém stlačení paliva například laserovými svazky.
Palivo se zapálí a energie se uvolní dříve, než se jádra rozletí od sebe. Tento způsob
se nazývá inerciální udržení. Plazma při tomto způsobu dosahuje velmi vysoké hustoty
(řádově 1030 částic/m3) a zároveň velmi krátké doby udržení (řádově 10−10 sekund). Malá
kapsle obsahující několik miligramů směsi deuteria a tritia je ozářená výkonnými svazky
záření. Povrchové vrstvy kapsle se velmi silně ohřejí a vysoce ohřáté plazma v této vrstvě
expanduje a zároveň silně stlačí vnitřní část kapsle. Vnitřní část kapsle je tímto tlakem
zahřáta na velmi vysokou teplotu a dojde k zapálení termojaderných reakcí.[1, 4, 5]

Druhý a opačný přístup se nazývá magnetické udržení. Jeho princip spočívá ve vy-
tvoření izolační vrstvy kolem horkého plazmatu a tím jeho udržení od stěn reaktoru po-
mocí magnetického pole. Plazma je totiž složeno především z nabitých částic, které velice
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2. REŠERŠE LITERATURY

dobře vedou elektrický proud a reagují tedy na vnější magnetická pole. Plazma při tomto
způsobu stabilizace nedosahuje tak vysoké hustoty (řádově 1020 částic/m3). Čas udržení
plazmatu se pohybuje v řádu sekund. K tomuto magnetickému udržení se v dnešní době
používají dva typy zařízení - otevřená (lineární) magnetická zařízení a uzavřená magne-
tická zařízení.[1, 4, 5]

Nejjednodušší lineární zařízení se nazývají magnetická zrcadla. Plazma má vyhrazený
objem ve tvaru válce a magnetické indukční čáry probíhají tímto válcem téměř para-
lelně, aniž by tvořily uzavřené křivky. Největším problémem, který způsobuje nestability
plazmatu, jsou zde však koncové ztráty, které jsou i přes všechna možná řešení stále
extrémně velké. Další možnou alternativou patřící mezi lineární magnetická zařízení jsou
tzv. pinče. Zařízení má tvar dutého válce, jímž prochází velmi silný elektrický výboj, který
svou vysokou energií zapálí a ohřeje plazma. Magnetické pole, které vzniká po obvodu
plazmatického válce, plazma zároveň stlačí a krátký časový okamžik drží pohromadě. Toto
zařízení je ale velmi nestabilní a má ohromné nároky na energii.[4, 5, 7]

Ze snahy odstranit koncové ztráty vzešlo řešení zatočit osu a vytvořit tak uzavřená
magnetická zařízení s kruhovým (torus) nebo nekruhovým průřezem (toroid). Od pade-
sátých let minulého století jich vznikl nespočet: magnetické pasti, stelarátory, sféromaky
a hlavně tokamaky. Zde ale nastávají jiné problémy: zvýšená technická složitost a neho-
mogenita magnetického pole.[5, 7]

Obrázek 2.3: Základní schéma koncepce tokamaku[1]

Tokamak

V současnosti jsou nejperspektivnějšími zařízeními systémy s toroidním uspořádáním.
V tokamaku1 je plazma ohříváno v nádobě toroidního tvaru, která je umístěna na transfor-
mátorovém feromagnetickém jádru (obr. 2.3) nebo na primární cívce vzduchového trans-
formátoru. Čistě toroidální pole nemůže udržet plazma v uzavřené konfiguraci. Proto je
potřeba pole další a to pole poloidální. Tokamak má tedy kromě cívek generující toroidální

1toroidalnaja kamera s magnitnymi katuškami
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2.1. JADERNÁ FÚZE

pole také cívky generující pole poloidální. Pole poloidální je také vnitřně produkováno
proudem v samotném plazmatu. Jinými slovy, v případě tokamaku vytváří potřebné mag-
netické pole kromě vnějších elektromagnetů z velké části i samotný elektrický proud, který
v plazmatu vzniká. Výsledné magnetické pole dané složením všech polí má tvar šroubovice
ve směru toru (obr. 2.4). Indukovaný proud současně plazma účinně ohřívá.[1, 4, 5, 7]

Typický průběh činnosti tokamaku lze rozdělit do tří fází. Nejdříve je fáze vytváření
plazmatu. V ní je napouštěn plyn, vytvořeno magnetické pole, dochází k průrazu plynu
a vzniká výboj. Proud plazmatem začíná lavinovitě narůstat a vzniklý sloupec plazmatu
je potřeba tvarovat. Ve druhé fázi dochází k regulaci a udržování kvazi-stacionárních
podmínek výboje s dodatečným ohřevem a kontrolou hustoty plazmatu. V třetí fázi po
skončení pulzu transformátoru proud zaniká a plazma se rozpadá – dochází ke konci vý-
boje. Indukce totiž probíhá pouze při technologicky omezené změně elektrického proudu
v primárním transformátoru. Tento tzv. pulzní režim ale dnes naopak komplikuje energe-
tické využití, neboť výrobní zařízení elektráren vyžaduje spíše konstantní energetický tok.
Proto bude fúzní reaktor typu tokamak opatřen zařízením pro neinduktivní generování
elektrického proudu, které zajistí konstantní výkon reaktoru.[1]

Obrázek 2.4: Toroidální pole[1]

Nejslibnější reakcí v tokamaku je reakce mezi dvěma vzácně se vyskytujícími formami
vodíku nazývanými deuterium a tritium. Deuterium obsahuje běžná voda, je tudíž ihned
k dispozici. Tritium se v přírodě nevyskytuje, a proto se musí vyrábět v elektrárně během
tzv. plodícího cyklu pomocí produktů fúzní reakce, které interagují s lehkým kovem lithiem
umístěném v obalu reakční nádoby. Na obrázku 2.5 lze pozorovat schématický nákres
podoby fúzní elektrárny za využití právě těchto paliv.[1]

ITER

ITER (latinsky ”Cesta”) je jeden z nejambicióznějších energetických projektů světa. V jižní
Francii, Saint Paul-lez-Durance, spolupracuje 35 zemí na vybudování světově největšího
tokamaku. Cílem této mezinárodní spolupráce je dokázat, že je jaderná fúze použitelná pro
energetické využití. Uskutečnění projektu ITER je stěžejní pro vědecký pokrok v oblasti
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Obrázek 2.5: Schematický nákres návrhu termojaderné elektrárny. Deuterium a tritium
hoří za vysokých teplot v centrální reakční komoře. Energie je uvolněná ve formě pohybu
nabitých částic, neutronů a záření plazmatu a její část - energie neutronů a záření - je
absorbována v lithiovém obalu obklopujícím reakční komoru. Neutrony mění lithium na
tritiové palivo. Nabité částice jsou zachyceny magnetickým polem a ohřívají plazma. Kon-
vekční parogenerátorová část elektrárny mění tepelnou energii získanou z energie jaderné
na elektřinu. Odpadem jaderné reakce je helium.[1]

jaderné fúze a také pro budoucnost komerčních fúzních elektráren. ITER je konstruo-
ván tak, aby produkoval desetinásobek vstupní energie (500 MW fúzní energie z 50 MW
vstupní energie). I přesto, že vyrobená energie nebude zachycována jako elektřina, bude
ITER první fúzní zařízení, které vyprodukuje více energie, než kolik jí spotřebuje a při-
praví tak cestu pro další zařízení.[1, 5, 6]

Reaktor ITER (obr. 2.6) bude mít tvar válce o průměru 28 m, výšce 29 m a váze
přes 23 tisíc tun. Vakuová komora bude vybavena 44 porty pro připojení nejrůznějších
provozních diagnostických a výzkumných zařízení. Výstavba byla zahájena v roce 2007
a předpokládané dokončení je stále odkládáno. Současně se předpokládá dokončení v roce
2035.[5, 6]

2.1.2. Používané materiály
Velkou roli v jaderné fúzi hraje také výběr a vývoj materiálů pro vnitro-reaktorové kom-
ponenty, které budou pro výstavbu spolehlivé. Tyto komponenty budou zatíženy vysokým
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Obrázek 2.6: Řez reaktorem ITER[6]

energetickým tokem, který ovlivní jejich životnost. Proto je důležitý materiálový výzkum,
podobný například dřívějšímu vývoji keramických dlaždic pro ochranu raketoplánů.[7]

Konstrukce stěn tokamaku i další jeho komponenty musí počítat s vysokým tepelným
zatížením. U jaderných reaktorů je tepelný tok přibližně 0,5 MW/m2, avšak v případě
fúzních reaktorů se tato hodnota může krátkodobě vyšplhat až do 40 000 MW/m2. První
stěna fúzního reaktoru bude zatížena tepelným tokem až 5 MW/m2. Nejzatíženějším
bude divertor, vnitro-reaktorová komponenta určená k formování plazmatu. Zde se bude
tepelný tok pohybovat od 5 do 20 MW/m2.[3, 5]

Takto vysoké tepelné toky a přímá interakce s horkým plazmatem vyžadují použití
materiálů s vysokou tepelnou odolností a vysokou tepelnou vodivostí. Přitom musí být
zároveň vyřešeno jak chlazení, tak i efektivní odvod tepla z místa vzniku do místa, kde se
bude produkovat elektrická energie. Za vhodné materiály stěn se považují těžko tavitelné
materiály jako grafit, uhlíkové kompozity (CFC), berylium nebo wolfram.[8]

Doposud byly komponenty vystavené plazmatu vyráběny především z uhlíkového kom-
pozitu (CFC - carbon fibre composite). Při rozsáhlém testování na fúzním reaktoru JET
se však výrazně projevila silná erozivita CFC (obr. 2.7) a také vysoká retence vodíku
v CFC. Z těchto důvodů nebude v reaktoru ITER CFC použit.[8, 9]

Jako vhodný materiál byl namísto CFC zvolen wolfram. Ten se doposud ve fúzních
reaktorech příliš nepoužíval, protože díky vysokému atomovému číslu se jeho atomy
v plazmatu stávají při ionizaci intenzivním zdrojem rentgenového záření a způsobují
vysoké energetické ztráty. Nové řešení s uzavřeným evakuovaným divertorem ale brání
zpětnému průniku atomů z povrchu divertorových terčů do plazmatu, a proto je možné
wolfram jako povrchový materiál terčů použít. Dnes je wolfram považován za nejvhodnější
materiál pro komponenty vystavené plazmatu.[8]

8



2. REŠERŠE LITERATURY

Obrázek 2.7: Eroze na povrchu carbon fibre composite[10]

Problémem je ale jeho pracovní pásmo pohybující se pouze v hodnotách 800–1200 °C.
Materiálový výzkum a vývoj se proto soustředí na řešení, které by odstranilo nedostatky
čistého wolframu.[8]

Wolfram

Wolfram (chemická značka W, latinsky wolframium, anglicky tungsten) je šedý až stří-
břitě bílý kov s nejvyšší teplotou tání ze všech čistých kovů (po uhlíku druhá nejvyšší
ze všech prvků). Wolfram je odolnější vůči nukleaci trhlin než diamant a je mnohem
tvrdší než ocel. Z tohoto důvodu nachází vysoké uplatnění ve velmi odolných slitinách
(např. v letectví, raketové motory). Wolfram je kov vysoké hustoty, převyšuje jej pouze
platina, iridium, osmium a rhenium. Jeho zásadní vlastností je nejvyšší modul pružnosti
v tahu (411 GPa) a současně je jeho stlačitelnost nejmenší ze všech kovů. Další velice
důležitou vlastností wolframu je jeho výborná elektrická vodivost. Při zvýšených teplo-
tách mechanické vlastnosti wolframu rychle klesají, i přesto je jeho pevnost za zvýšených
teplot nejlepší ze všech kovů.[11, 12, 13, 14]

Tabulka 2.1: Vlastnosti wolframu
Značka prvku W
Atomové číslo 74

Kategorie prvku Přechodné kovy
Hustota 19.24 g/cm3

Teplota tavení 3422 °C
Teplota varu 5555 °C

Mohsova stupnice tvrdosti 7.5

Mezi nevýhody wolframu patří špatná obrobitelnost a obtížná výroba (např. výroba
plechů omezených rozměrů). Vysoká teplota tání wolframu způsobuje, že se jeho výroba
víceméně omezuje na cestu práškové metalurgie.[13, 14]

Na suchém vzduchu je wolfram za normální teploty stálý, ale ve vlhkém vzduchu nebo
vlivem kyslíku wolfram oxiduje. Sice nereaguje s kyselinami, ale rozrušují jej oxidační
činidla.[15, 16, 14]

Přísada wolframu do slitin se projevuje zvýšením tvrdosti a mechanické i tepelné
odolnosti. Wolframové slitiny také disponují vysokou odolností vůči tečení. Ve spojení
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s uhlíkem tvoří křehké, ale velice tvrdé karbidy, které se využívají jako součásti brusiv
a řezných nástrojů.[12, 15, 14]

Wolfram ve spojení s niklem, mědí, kobaltem a železem tvoří speciální pseudoslitiny
obsahující 90 - 97 % wolframu, ostatní jmenované kovy slouží jako pojivo k udržení slitiny
pohromadě. Tyto slitiny se velmi často používají jako vyvažovací součástky, ke stínění
záření, rotační součástky (rotace za extrémních rychlostí), projektily.[12, 15, 14]

Díky moderním technologiím lze wolfram nanášet na jemně opracované, tepelně upra-
vované součásti bez výrazných změn původního materiálu. Wolfram je často nanášen
ve formě karbidů, které poměrně dobře odolávají otěru. Wolfram a karbidy wolframu
lze nanášet pomocí CVD (chemická metoda nanášení povlaků), PVD (fyzikální depo-
zice z plynné fáze), plazmového nanášení, které bylo použito v experimentální části této
práce, popřípadě cold spray. Další možností je spojitelnost s ostatními kovy pomoci
pájení.[17, 14]

Kombinace uvedených vlastností předurčila wolfram pro využití v mnoha aplikacích.
Nachází uplatnění jako žáruvzdorný a žáropevný kov a jako důležitá přísada v tako-
vých slitinách. Wolfram se používá také v jeho čisté formě a to například jako žhavící
vlákno v žárovkách, anoda v rentgenových lampách, zátavný materiál, svařovací elek-
trody, atd.[13, 15, 14]
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2.2. Technologie žárového nanášení
Technologie žárového nanášení (v angličtině Thermal Spray) je souhrnný název pro sku-
pinu povlakovacích procesů, kdy je povlak nanášen na připravený substrát ve formě
proudu natavených, v případě cold spray nenatavených, malých částic kovových nebo
nekovových materiálů. Deponovaný materiál může být ve formě prášku, tyče, drátu nebo
roztaveného materiálu. Díky kinetické a ve většině případů i tepelné energii vzniká nová
vrstva.[18]

Požadavky na technické povlaky jsou stále přísnější a nejen z funkčních, ale také
z ekonomických a environmentálních důvodů, je potřeba hledat procesy, které využívají
minimum zdrojů. Obecně řečeno, povlaky vytvořené technologií žárového nanášení jsou
po ekonomické stránce velice efektivní cestou. Možnosti použitelných materiálů jsou téměř
neomezené: nanášet lze kovy, keramiky, polymery, jejich slitiny, atd.[19]

Obrázek 2.8: Proces žárového nanášení[19]

Žárové nanášení představuje rodinu perspektivních technologií, jejímž využitím vzni-
kají povlaky a jiné povrchové modifikace, které jsou používány pro rozlišné funkční, eko-
nomické a estetické vlastnosti. Mezi hlavní aplikace technologie žárového nanášení patří
otěru a korozivzdorné nástřiky.[18, 20]

Technologie žárového nanášení může ale také být použita pro tvorbu tzv. samostat-
ných součástí (substrát je použit jako určitý druh formy a po samotném procesu stříkání
je odejmut) nebo na opravu opotřebených součástí. Toho je dosaženo nástřikem mate-
riálu, který v důsledku opotřebení na dané součásti chybí, a jeho následným přesným
opracováním. Je tak ušetřena drahá výroba a výměna nové součásti.[21, 22]

2.2.1. Obecné principy
Grafické znázornění celého procesu nanášení povrchových vrstev pomocí technologie žá-
rového nanášení je zobrazeno na obr. 2.8. Centrální částí systému je hořák, který převádí
dodávanou energii (chemickou při spalování a elektrickou při plazmově založených proce-
sech) na ohřátí až ionizaci proudu plynů. Materiál určený k nanášení je zahříván, even-
tuálně i taven a vzniká tak proud částic, který je poháněn tímto plynem proti povrchu
substrátu. V důsledku nárazu s povrchem jsou částice plastickou deformací přetvořeny
na ”placky”(anglicky splats) a přichyceny na povrchu substrátu, kdy urychleně chladnou
a tudíž i tuhnou. Takto je na substrát naneseno několik vrstev těchto ”placek”.[19, 23]
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Obrázek 2.9: Subsystémy žárového nanášení[19]

Obecně a zjednodušeně lze říci, že se celý systém žárového nanášení skládá z pěti
subsystémů. Ten první (1) a největší je generace samotného vysoce energetického, vysoce
rychlostního paprsku/ proudu. Zahrnuje hořák, zdroj energie, zdroj plynů a přidružené
ovládací prvky. Druhý subsystém (2) zahrnuje přípravu nanášeného materiálu, tj. dis-
tribuci velikosti a morfologie prášku, jeho vstřikování do proudu vysoko energetického
plynu a jeho přeměnu na proud roztavených kapiček. Třetí (3) je okolní atmosféra, ať
už neřízená, či řízená. Čtvrtý subsystém (4) je samotný materiál substrátu a příprava
jeho povrchu. Pátým (5) a posledním je mechanické vybavení pro řízení pohybu hořáku
a substrátu vůči sobě navzájem. Řízení a porozumění těchto subsystémů a jejich vzájemné
interakci je potřeba k dosažení kvalitních a spolehlivých výsledků při procesu žárového
nanášení. Tyto subsystémy, jejich znázornění a postavení v samotném procesu lze vidět
na obr. 2.9.[23, 24]

Žárové technologie umožňují vytvářet povlaky od tlouštěk cca 20 µm až po povlaky
s tloušťkou několik mm s vysokou rychlostí depozice. Nevýhodou této technologie je stejně
jako např. u metody PVD možnost nanášení pouze na viditelné plochy. Dále je potřeba
brát ohledy na tepelné ovlivnění samotného substrátu. Pro většinu technologií žárového
nanášení je proto důležité substrát intenzivně chladit.[18, 23]

Obrázek 2.10: Vazebné mechanismy[19]
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Typická mikrostruktura nástřiků

V případě žárového nanášení je potřeba zmínit jeho často typickou mikrostrukturu, její
vlastnosti a hlavní nedostatky. Základním stavebním kamenem, jak již bylo řečeno v sekci
2.2.1, jsou ”splaty”- útvary palačinkovitého tvaru, které vznikly nárazem částice na po-
vrch substrátu nebo na sebe. Částice bývají při dopadu roztavené/natavené a na povrchu
tuhnou velmi vysokou rychlostí (pro kovy > 106 K/s). To je dáno jejich malým relativ-
ním objemem vzhledem k chladnému substrátu. Z toho důvodu mohou vznikat rozlišné
fáze od amorfních až po metastabilní. Natavené částice mají tendenci plnit mezery mezi
jednotlivými splaty a tedy při správně zvolených parametrech je možnost vytvářet i velice
hustě zaplněné povlaky.[23]

Vazebné mechanismy na rozhraní žárového nástřiku/substrátu a mezi částicemi tvoří-
cími povlak jsou v mnoha případech stále předmětem spekulací. Obecně lze konstatovat,
že dochází jak k mechanickému spojení, tak i k difúznímu spojení. Příklad těchto me-
chanismů lze pozorovat na obr. 2.10 (1 - mechanické, 2 - difuzní, 3 - další adheze jako
chemické a fyzikální mechanismy). Později v experimentální části lze na snímcích mi-
krostruktur vzniklých technologií žárového nanášení pozorovat jak mechanickou tvorbu
splatů, tak i růst zrn napříč hranicemi jednotlivých splatů.[19]

Obrázek 2.11: Průřez nástřikem vzniklým technologií žárového nanášení[23]

I přesto povlaky běžně dosahují porozity mezi 0 - 10 %. Mezi další vady se řadí
výskyt nenatavených částic, přetavení substrátu, oxidy, trhliny, nedostatečná adheze, atd.
Přehledný popis řezu takto vzniklé mikrostruktury lze pozorovat na obr. 2.11.[23]
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2.2.2. Vybrané technologie žárového nanášení
Technologie žárového nanášení se dělí na kinetické, elektrické a s využitím plamene. Mezi
metody s plamenem patří detonation spray (detonační nástřik), flame spray (nástřik pla-
menem), HVOF spray (high velocity oxygen fuel), HVAF spray (high velocity air fuel).
Kinetickou metodou je technologie cold spray a mezi elektrické se řadí: electric arc spra-
ying (elektrickým obloukem) a plasma spray (depozice za využití plazmatu), které se
budeme věnovat v práci podrobněji. Základní přepracované rozdělení těchto technologií
lze pozorovat na obr. 2.12.[19]

Obrázek 2.12: Základní rozdělení technologií žárového nanášení[19]

Jednotlivé procesy se vzájemně odlišují dosaženými teplotami během procesu a tedy
i možností nanášet rozdílné materiály za rozdílných podmínek. Dále se odlišují i leto-
vými rychlostmi deponovaných částic, viz. obr. 2.13, který naznačuje i škálu použitelných
materiálů pro dané procesy (rozlišení je určeno osou y, nikoliv barevným rozlišením jed-
notlivých procesů). Každá technologie je tedy charakterizována zdrojem tepelné energie,
dosaženou kinetickou energií a rozsahem deponovaných materiálů.[19]

Obrázek 2.13: Pozice technologií žárového nanášení podle rychlosti a teploty[19]
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Spalovací technologie žárového nanášení

U všech spalovacích procesů, vyobrazených na obr. 2.12, je hlavní nevýhodou fakt, že
nejvyšší teplota dostupná pro tavení deponovaného materiálu je dána adiabatickou tep-
lotou plamene směsi spalovacích plynů. Dosažené teploty zde často nejsou dostatečné
pro všechny materiály, jako např. vysokoteplotní keramiky, či dříve zmíněný wolfram,
atd. Dále je zde riziko chemické reakce mezi spalovacími plyny a stříkaným materiálem.
I přesto jsou spalovací technologie žárového nanášení nejrozšířenější formou žárového na-
nášení a to hlavně z ekonomických důvodů.[23]

Nástřik plamenem se dělí na práškový a drátový. Při procesu nástřiku plamenem
z prášku je prášková surovina přiváděna do plamene (většinou acetylen-kyslíkový plamen),
natavena a unášena plamenem až k samotnému substrátu. Letové rychlosti nejsou příliš
vysoké (<100 m/s) a vazebná pevnost nástřiku je obecně také nižší než u procesů s vyššími
rychlostmi. Další problém bývá vyšší porozita. Samotný substrát je samotným plamenem
poměrně zásadně zahříván. U drátového nástřiku plamenem je hlavní rozdíl v tavení drátu
plamenem a následné atomizaci nataveného materiálu proudem plynů.[18]

HVOF, nebo-li High Velocity Oxygen Fuel, je vysokorychlostní nástřik plamenem.
Dosahované teploty se pohybují mezi 2500 °C a 3100 °C. Ke spalovaní dochází ve vyso-
kotlaké komoře, která vyúsťuje tryskou o malém průměru. Dochází ke generování nadzvu-
kového proudu plynů s velmi vysokou rychlostí unášených částic. Výsledkem jsou rychleji
zhotovené nástřiky s vyšší hustotou a soudržností než nástřiky vytvořené plamenem, ale
za cenu větších ekonomických nákladů.[18]

Detonační nástřik není na rozdíl od ostatních procesů kontinuální. Předpřipravená
dávka nanášeného materiálu je vložena do dlouhé komory zároveň s kyslíkem a dalším
plynem, většinou acetylenem. Obsah komory je zažehnut jiskrou, dochází ke kontrolované
explozi a vzniku velmi vysokého tlaku. Částice nanášeného materiálu jsou explozi vystře-
lovány proti substrátu. Výsledný nástřik má velkou hustotu a kohezní pevnost, také lze
touto technologií docílit nástřiku s nízkým obsahem oxidů.[18]

Kinetické technologie žárového nanášení

Kinetika je od počátku vzniku technologií žárového nanášení důležitým faktorem. S po-
stupným vývojem dalších a dalších pokročilejších procesů, jako je detonační nástřik a HVOF,
se kineticko-energetická složka stala ještě důležitější. Dalším vývojem vznikla technologie
reprezentující kinetické technologie a to cold spray.[18]

Cold spray je proces nanášení materiálu, při kterém se nanáší povlaky zrychlením
práškových surovin z tvárných kovů na rychlost 300 až 1500 m/s za využití supersonických
trysek a stlačeného plynu, většinou dusíku nebo helia. Nenatavené částice se po srážce
ve velmi vysoké rychlosti plasticky deformují a konsolidují se substrátem, čímž vzniká
povlak. Teplota pracovního plynu se pohybuje v rozpětí 0 °C až cca 1200 °C.[18, 23]

Elektrické technologie žárového nanášení

Mezi elektrické se řadí nástřik elektrickým obloukem a nástřik plazmou. U obou je teplo
generováno elektrickým výbojem, ale zatímco u nástřiku elektrickým obloukem je na-
nášený materiál taven přímo v samotném oblouku, u nástřiku plazmou dochází dále ke
generování proudu plazmatu, v němž je deponovaný materiál taven.[23]

15



2.2. TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO NANÁŠENÍ

U procesu nástřiku elektrickým obloukem jsou dvě spotřební elektrody připojeny ke
zdroji vysokého stejnosměrného proudu. Tyto elektrody jsou přiváděny do pistole a vzniká
mezi nimi elektrický oblouk, který taví jejich konce. Natavený kov z elektrod je následně
atomizován a unášen proudem plynů směrem na substrát. Tento proces má vysokou ener-
getickou účinnost, jelikož většina vstupní energie je použita přímo na tavení materiálu
- elektrod. Rychlost deponování a vzniku nástřiku je dána primárně použitým proudem
a liší se v závislosti na teplotě tání a vodivosti elektrod. Omezením je, že deponovaný
materiál musí být elektricky vodivý. Mezi výhody tohoto procesu patří nízké tepelné
ovlivnění substrátu, protože přímo k substrátu není směřován žádný horký proud plynu.
Nástřik elektrickým obloukem lze uskutečnit i v inertní atmosféře, anebo v komoře s kon-
trolovanou atmosférou.[18]

Nástřik plazmou je pravděpodobně nejuniverzálnější technologií z procesů žárového
nanášení. Tato technologie dosahuje zcela nejvyšších teplot ze všech již zmíněných tech-
nologií a umožňuje tedy nanášet téměř všechny vysokotavitelné materiály (např.: W ,
keramiky) s malými omezeními týkajících se jak materiálu, tak např. velikosti a tvaru
substrátu. Z toho důvodu je spektrum aplikačních využití velice rozsáhlé. Zatímco vět-
šina plazmových procesů probíhá v atmosférickém prostředí (běžný atmosférický nástřik
plazmou), vlastnosti nástřiků lze ještě dále vylepšit deponováním v kontrolované, či níz-
kotlaké atmosféře. Absence kyslíku a možnost dosažení vyšších teplot substrátu dává za
výsledek přilnavější strukturu s nižším obsahem pórů a oxidů. Nevýhodou je samozřejmě
vyšší cena.[18, 23]

Pod plazmové technologie také spadá technologie radio-frekvenčně řízeného indukčně
vázaného plazmatu (RF-ICP). Jelikož byla tato technologie použita na tvorbu nástřiků
v experimentální části, bude detailněji rozebrána v kapitole 2.2.3.

2.2.3. Technologie indukčně vázaného plazmatu
Plazma je směs elektronů, iontů, neutrálních atomů a molekul. Lze jej také definovat
jako ionizovaný, makroskopicky neutrální plyn, v němž volné elektrony a ionty vyka-
zují kolektivní chování. Plazma vzniká ionizací plynu vysokou teplotou nebo elektrickým
výbojem.[25, 26, 27, 14]

Výboj indukčně vázaného plazmatu (ICP - Inductively Coupled Plasma) je tvořen
obvykle v proudu argonu při atmosférickém tlaku. Výboj vzniká po iniciaci plynu, který
protéká keramickou plazmovou hlavicí. Obecně je plazmová hlavice trubice, která je umís-
těna v indukční cívce. Tato trubice je na jedné straně otevřená a plazma je udržováno
pomocí průchodu plynů. Funkcí plazmové hlavice, také označované jako plazmový hořák,
je izolace plazmatu od indukční cívky a usměrňování toku vnějšího plazmového plynu.
Hlavice je také schopna ovlivnit polohu výboje v axiálním směru prostřednictvím střed-
ního plazmového plynu. Indukční cívka je chlazená vodou, která koluje uvnitř závitů této
cívky. Vysokofrekvenční proud protékající indukční cívkou generuje oscilující elektromag-
netické pole, přičemž siločáry tohoto pole jsou orientovány podél osy plazmové hlavice.
V proudícím plynu se po zapálení vytvoří volné elektrony. Pro udržení plazmového vý-
boje je potřeba dodávat volným elektronům energii. U indukčně vázaného plazmatu je
energie dodávána interakcí těchto částic s indukovaným elektromagnetickým polem, kdy
vznikají další nabité částice a dochází k indukčnímu ohřevu, který probíhá tak, že vzniklé
volné elektrony jsou urychlovány elektromagnetickým polem. Elektrony získávají urych-
lením dostatečnou kinetickou energii a vyvolávají lavinovitou ionizaci plynu a vzniká
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výboj, kterému je dodávána energie vířivými proudy indukovanými v povrchové vrstvě
plazmatu. Plazmový výboj dosahuje teplot 5000 K až 10000 K, a tím pádem je plazma
schopno ionizovat většinu prvků. Pro zajištění stability výboje je potřeba, aby vnější
plazmový plyn dosahoval při daném příkonu do plazmatu alespoň určité kritické rychlosti
proudění.[27, 28, 14]

Mimo této plazmové hlavice je velice důležitý vysokofrekvenční generátor, který do-
dává onu zmíněnou potřebnou energii k výboji indukčně vázaného plazmatu do plazmové
hlavice.[29, 14]

Fyzikální vlastnosti ICP

Nejlepší využití pro vytvoření plazmatu mají monoatomické vzácné plyny. Jsou významné
tím, že vznikají jednoduchá spektra, nedochází ke tvorbě stabilních sloučenin, mají vy-
sokou ionizační energii a dochází k účinné ionizaci. Nejčastěji se používají Ar a He. He
dosahuje lepší ionizační energie než Ar, ale je u něj obtížnější iniciace výboje. Mezi další
odlišnost těchto dvou plynů se řadí tepelná vodivost (Ar 16,2 mW·m−1·K−1; He 140,5
mW·m−1·K−1). U Ar dochází k omezení účinnosti atomizačních procesů, ale tento pro-
blém lze řešit přídavkem H2 nebo N2. Mezi další rozhodující faktory se řadí provozní
náklady, kdy použití Ar je dostupnější.[27, 28, 14]

Výboj indukčně vázaného plazmatu je tvořen ze dvou oblastí. Tyto oblasti se nazývají
oblast indukční a oblast centrální. V indukční oblasti dochází k přenosu energie z elektro-
magnetického záření cívky do plazmatu. Absorpce záření zahřívaným vzorkem (látkou,
práškem) je minimální. V centrální oblasti je materiál transportován pomocí nosného
plynu a společně prochází čtyřmi teplotními zónami. Zóny, seřazeny popořadě tak, jak
za sebou následují, se označují předehřívací, počáteční zářivá, analytická zóna a chvost
výboje. V předehřívací zóně dochází k vypařování rozpouštědla, pevného aerosolu. Za
předehřívací zónou v zářivé zóně následuje excitace. V analytické zóně nastává ionizace
všech prvků. A nakonec, ve chvostu výboje, dochází ke chladnutí plazmatu.[28, 14]

Radiofrekvenčně indukčně vázané plazma má mnoho využití, jako např. stanovení
chemických složení, nanoatomizaci nebo depozici vrstev, kteréžto budou popsány v dalších
sekcích.[14]

Stanovení chemických složení

Mezi nejčastější využití indukčně vázaného plazmatu patří optická emisní spektrometrie
(ICP-OES2), také označována jako atomová emisní spektrometrie (ICP-AES3), a hmot-
nostní spektrometrie (ICP-MS4).[14]

Emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) se řadí mezi nejpo-
užívanější metody pro určení prvkového složení (biologických) materiálů. Jedná se o sto-
povou analytickou metodu sloužící ke stanovení obsahu koncentrací jednotlivých prvků
v analyzovaném vzorku při úrovních již od 1 - 10 částic na miliardu (ppb).[30, 31, 14]

Hlavní princip této metody spočívá ve spontánní emisi fotonů z excitovaných atomů
a iontů. Vzorek je nejprve převeden do roztoku a následně je transportován do zmlžovače.

2OES - Optical Emission Spectrometry
3AES - Atomic Emission Spectrometry
4MS - Mass Spectrometry
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Vzniká aerosol, který je vstřikován do argonového plazmatu. Následně dochází k vypa-
řování rozpouštědla a vznikají volné atomy v plynném stavu, kdy elektrony těchto vol-
ných atomů jsou pomocí energie plazmatu excitovány do vyšších energetických hladin.
Jelikož excitovaný stav není stav stabilní, okamžitě dochází k deexcitaci na nižší stabil-
nější energetické stavy, přičemž jsou emitovány fotony o přesně definované vlnové délce,
určené energetickým rozdílem mezi hladinami. Jednotlivé vlnové délky jsou charakteris-
tické pro dané prvky a celkový počet fotonů je rovný koncentraci prvků obsažených ve
vzorku.[31, 14]

Emitované záření dále putuje na monochromátor, který, jak už z názvu vyplývá, rozdě-
luje polychromatické záření na jednotlivé monochromatické složky. Rozdělené záření podle
odlišných vlnových délek dopadá na detektor. Tento detektor následně převádí dopadající
záření na elektrický signál. Intenzita elektrického signálu určité vlnové délky odpovídá
množství přítomného prvku v analyzovaném vzorku.[32, 14]

Hlavní přednosti emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem je víceprvková
analýza, široký dynamický rozsah, reprodukovatelnost výsledků a nízký vliv nespektrál-
ních interferencí.[26, 14]

Důležité u této technologie je, aby použitý argon na generování plazmatu obsahoval
nízké úrovně kyslíku a vody, jelikož tyto látky mohou u některých kovů stínit signál a způ-
sobit tak falešně nízké odečty. Dalšími omezujícími faktory jsou spektrální interference,
kdy spektrální čáry dvou prvků leží natolik blízko sebe, že je detektor není schopný vzá-
jemně odlišit. Problémy mohou také vznikat při emisi nedokonale disociovaných sloučenin
v plazmatu. Spektrální pásy těchto sloučenin se totiž vyznačují značně větší šířkou než
klasické atomové emisní čáry. Mimo spektrální interference vznikají i nespektrální inter-
ference, Mezi něž patří interference způsobené chemickými nebo fyzikálními vlastnostmi
analyzovaného vzorku, např. tvorba nerozpustných solí a jejich usazeniny, usazeniny uh-
líku, rozdílná viskozita analyzovaného roztoku a roztoku pro kalibraci přístroje.[30, 14]

Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) je ultrastopová
analytická metoda kombinující indukčně vázané plazma a hmotnostní spektrometrii. In-
dukčně vázané plazma jako zdroj iontů pracujících za atmosférického tlaku bylo vyvinuto
jako zdroj pro optickou emisi, avšak během řady let bylo úspěšně použito i pro hmotnostní
spektrometrii. Tato metoda je využívána např. při rozboru vod, v geologii, metalurgii, bi-
ologii, medicíně, analýze povrchů a další.[27, 29, 14]

Stejně jako u optické emisní spektrometrie je vzorek nejprve převeden do roztoku
a následně transportován do zmlžovače. Vzniklá mlha je poté proudem argonu vedena do
plazmové hlavice a vstřikována do plazmatu. Rozpouštědlo je opět okamžitě odpařeno
a dochází ke vzniku volných atomů v plynném stavu. Velká skupina prvků má první
ionizační potenciál nižší než Ar a vytváří v plazmatu kladně nabité ionty (prvky jako
např. fluor nebo vzácné plyny ionizovat a měřit v tomto prostředí nelze). Na rozdíl od
optické emisní spektrometrie přichází na řadu odběr iontů z plazmatu, iontová optika,
iontový filtr (analyzátor) a iontový detektor.[27, 29, 14]

Vzniklé volné atomy jsou unášeny do přechodové komory (obr. 2.14), která je tvořena
dvěma děliči tlaku. Samotný odběr iontů z plazmového výboje pracujícího za atmosféric-
kého tlaku do vakuové části spektrometru je nejkritičtější část. Plazma nejprve přechází
z atmosférického tlaku skrz první dělič tlaku (sampler, kovový kužel) do oblasti s tlakem
dosahujícím řádově stovek pascalů. V důsledku tlakového gradientu vzniká paprsek ionizo-
vaných částic, který přechází skrz druhý dělič tlaku (skimmer) do vlastního hmotnostního
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spektrometru. Zde je dosaženo stupně vakua až 10−4 Pa. Střední volná dráha iontů je při
tomto tlaku vetší než délka analyzátoru (kvadrupólový analyzátor).[27, 29, 14]

Obrázek 2.14: Schéma odběru iontů z plazmatu do hmotnostního spektrometru[27]

Cílem iontové optiky je rozostření iontového svazku, aby obešel pohlcovač fotonů, je-
likož je detektor na dopad fotonů citlivý, a poté opět zaostření svazku do analyzátoru.
Zde je analyzovaným iontům umožněn pohyb směrem k detektoru pomocí elektromagne-
tického pole. Ionty jsou vedeny tak, aby na povrch detektoru dopadly v daném časovém
okamžiku pouze ionty se zvolenou hmotností. Dopad na detektor je zachycen a převeden
na signál, u kterého je změřena intenzita.[27, 29, 14]

Přednosti této spektrometrie jsou jednak nízké limity detekce, často i o tři řády nižší
než u emisní spektrometrie, kdy metoda hmotnostní spektrometrie umožňuje analyzovat
téměř všechny prvky s citlivostí od jednotek ppt (počet částic na jeden bilion). Dále také
široký dynamický rozsah, schopnost měřit izotopové poměry a umožnění rutinní aplikace
metody izotopového zřeďování a používání stálých izotopů jako značkovačů. Jelikož jsou
hmotnostní spektra prvků jednoznačná, slouží hmotnostní spektrometrie také k rychlé
kvalitativní a semikvantitativní analýze.[27, 14]

Atomizace nano-prášků

Dalším způsobem jakým lze indukčně vázané plazma použít je k výrobě a atomizaci
nano-prášků. ICP je takto široce využívaná. Vzhledem k vysokým teplotám a vysoké
energii je plazma schopno vytvářet prášky téměř bez omezení materiálu za velmi vysoké
čistoty.[33, 34, 14]

Surovina je ve formě drátu nebo prášku. Základním principem je vstřikování materi-
álu, ze kterého má být vytvořen nano-prášek, do koaxiálního plazmového hořáku pomocí
plynu, kde je tento materiál nataven. Následně jsou natavené částice unášeny proudem
plynu do komory s velmi nízkým nebo i atmosférickým tlakem, kde rotují a postupně
chladnou. Během rotace dojde k rozstřiku a vytvoření velice malých kapiček (tvar kapky
je způsoben povrchovým napětím), které v komoře postupně chladnou a padají do sběr-
ných filtrů. Schéma tohoto procesu je znázorněno na obr. 2.15.[33, 34, 14, 35]
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Obrázek 2.15: Schéma plazmové atomizace prášku[35]

Plazmový rotační elektrodový proces (PREP) je další variací atomizace plazmy, kdy
se surovina namísto ve formě drátu používá ve formě rotující tyče. Při vstupu tyče (elek-
trody) do atomizační komory plazmové hořáky roztaví její konec a uvolní materiál z jejího
povrchu. Na elektrodu, rotující rychlostí až 15000 ot./min., jsou kladeny vysoké poža-
davky na stabilitu, homogennost a povrchovou kvalitu. Tavenina uvolněného materiálu
ztuhne před nárazem na stěny komory a padá do sběrného zásobníku. Výhodou tohoto
procesu je dosažení vysoké čistoty produktu a také, že uvolněná tavenina není v kontaktu
s keramickou nádobou. Z toho důvodu se používá např. na přípravu prášku titanu a jeho
slitin.[35, 36]

Výsledkem atomizace plazmou jsou sférické částice prášku v rozmezí velikosti 0 až
200 µm. Během samotného procesu jejich výroby dochází k jejich vyžíhání, což má za
výsledek dendritickou mikrostrukturu.[35]

Depozice povlaků

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2.2, indukční plazma se rovněž používá pro depozici práš-
kové suroviny, která je vstřikována do středu plazmového výboje. Následně podle poža-
davků a parametrů depozice jsou částice prášku během letu ohřáty a nataveny. Plazmové
plyny na konci plazmového plamene (obr. 2.16) tedy obsahují tuto novou fázi materiálu.
Tyto částice jsou následně plyny urychlovány směrem k povrchu substrátu a vznikají tak
nástřiky, které mají podobnou strukturu jako jiné technologie žárového nanášení, tzn.
jsou složeny velkého množství splatů.[37, 14]

Vzhledem k tomu, že při tomto ději nedochází ke kontaktu mezi vstupním materiá-
lem a jinými materiály, je v celém procesu omezená kontaminace. Indukčně řízené vysoko
frekvenční plazmové výboje disponují schopností snížení nečistot suroviny, neboť nečistoty
s nižší teplotou tání opouští mřížku materiálu. Jiný druh nečistot je chemicky transformo-
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ván pomocí řízené atmosféry a reakcí s plazmovými plyny. Zamezením přístupu kyslíku je
sníženo riziko vysokoteplotní oxidace. Tato technologie je vhodná pro přípravu materiálů
o vysoké čistotě s teoreticky velmi pestrou volbou materiálu s ohledem na jejich teplotu
tání.[37, 14]

Obrázek 2.16: Pohled skrz okénko na plazmový výboj u přístroje TekSpray 15[14]

Nevýhodou této technologie je potřeba intenzivně chladit celý systém a brát ohledy
na použitý substrát, aby nedošlo k jeho přehřátí či dokonce natavení. Další nevýhodou
je, že depozice pomocí ICP patří mezi metody omezené na nanášení pouze na viditelné
plochy (problém nanášet záhyby, rádiusy, apod.).[37, 14]

Na rozdíl od DC plazmatu5 lze u ICP technologie využít větší škály plynů použitelných
během procesu depozice, např. inertní, redukční, nebo oxidační atmosféry. ICP ale oproti
DC dosahuje o něco nižších maximálních teplot (9000 K vs. 14000 K) a mnohem nižších
letových rychlostí (102 m/s vs. 103 m/s).[23]

Mezi hlavní parametry ovlivňující konečný výsledek patří množství plynů, které mo-
hou být jednotlivě regulovány, výkon plazmatu, složení plynu, atd. Důležitá je také zvo-
lená surovina, její forma a rychlost jejího podávání. Všechny zmíněné mají svůj indivi-
duální efekt na celý proces a s ohledem na požadovaný výsledek mohou být upravovány
a měněny.[37, 14]

2.2.4. Materiály a aplikace technologie žárového nanášení
Metody žárového nanášení jsou s vývojem nových technologií schopny nanášet velmi širo-
kou škálu materiálů. Od tradičních materiálů jako jsou kovy, slitiny, polymery a dokonce
i keramiky, přes kompozitní materiály až po vrstvené materiály (FGMs6).[18]

Většina čistých kovů i slitin již byla technologiemi žárového nanášení úspěšně nastří-
kána, včetně wolframu, molybdenu, rhenia, niobu, Ni superslitin, zinku, korozivzdorných
ocelí, NiCr slitin, atd. Výhodou takto nanášených slitin je jejich podoba k základnímu ma-
teriálu a lze tak např. opravovat poškozené součástky v provozu, vytvářet vrstvy odolné

5direct current plasma = plazma vzniká zapálením proudících plynů elektrickým obloukem za využití
stejnosměrného proudu

6FGM = Functionally Gradient Material

21



2.2. TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO NANÁŠENÍ

vůči korozi, otěru a další. V případně reaktivních materiálů je při vyšších teplotách důle-
žité využít procesů disponující aplikací v ochranné atmosféře.[18]

Výhodou pokročilejších technologií je i nanášení keramik a polymerů. Tak lze např.
pomocí plasmového nanášení deponovat keramiky jako Al2O3, ZrO2, TiO2, Cr2O3, MgO,
karbidy, nitridy, atd. Využívají se pro odolnost vůči opotřebení, tepelnou ochranu, elek-
trické vlastnosti a odolnost vůči korozi. Polymery jsou nanášeny většinou plamenem pří-
padně HVOF.[18]

Cermetové povlaky odolné proti opotřebení, jako jsou WC/Co, Cr3C2/NiCr a TiC/
NiCr, jsou nejčastějšími aplikacemi a představují jednu z největších samostatných apli-
kačních oblastí žárového stříkání. Kompozitní materiály deponované technologiemi žáro-
vého nanášení mohou mít obsah vyztužující fází v rozmezí od 10 do 90% objemu, kde
tvárná kovová matrice působí jako pojivo, podporující křehkou výztužnou fázi.[18]

Obrázek 2.17: Zastoupení technologií žárového nanášení v jednotlivých průmyslových
odvětvích[23]

Přehled aplikací v Evropě z roku 2002 na obr.2.17 ukazuje, že dřívější převaha le-
teckého průmyslu (okolo 50% před 30 lety) je snižována vzrůstajícím použitím v auto-
mobilním a chemickém průmyslu. To znamená rozšíření praktického využití technologií
žárového nanášení z produktů s vysokou přidanou hodnotou na velkoobjemové výrobní
produkty, což naznačuje vývoj a rozšíření procesu. Současný neustálý vývoj technologie
žárového nanášení umožňuje její využití v dalších a dalších odvětvích.[23]
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3. Experimentální plán
Hlavním cílem experimentální části práce bylo nanesení vrstev wolframu na substráty

pomocí technologie RF-ICP a zkoumání vlivu sledovaných parametrů na vlastnosti vý-
sledné vrstvy. V této sekci budou popsána použitá zařízení, volba deponovaných materi-
álů, substrátů a jednotlivé metodiky experimentů.

3.1. Materiály
V této kapitole bude věnována pozornost materiálům použitým v průběhu experimentu,
jejich vlastnostem a možným vlivům na výsledky experimentálního měření.

3.1.1. Wolframový prášek
K depozici byl použit wolframový prášek s označením MP65S, dodaný společností Global
Tungsten & Powders s.r.o. z České republiky. Tento prášek byl zvolen po předchozích
experimentech s prášky různých velikostí a čistot od různých výrobců, kdy se projevily
jeho ideální vlastnosti z pohledu podávání a tavení.[38]

Obrázek 3.1: Morfologie použitého wolfra-
mového prášku Obrázek 3.2: Spektrální analýza prášku

Průměrná velikost částic prášku byla výrobcem udávána okolo 20 µm, což bylo po-
tvrzeno i analýzou na elektronovém mikroskopu (SEM). Morfologie jednotlivých částic
napovídá způsobu výroby prášku pravděpodobně redukcí z oxidu s následným prosetím
pro získání dané frakce. Výrobce udává, že prášek obsahuje 99,95 % W . Čistota prášku
byla stanovena spektrální analýzou jako 95,6 % obsahu W a 4,4 % obsahu O (měření
obsahu O metodou EDX není přesné). Jeho hlavní výhodou oproti ostatním dříve testo-
vaným práškům bylo, že jej lze snadno kontinuálně podávat, viz. kapitola 3.2.1.[39]

3.1.2. Substráty
Grafitový substrát

Použitý substrát, na který měl být wolfram deponován, musel být volen s ohledem na
vysoké tepelné zatížení, kterému byl během stříkání vystaven. U materiálu s nižší tepel-
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nou odolností by mohlo dojít k roztavení, případně až vypaření. V pilotním experimentu
byly tedy použity substráty z grafitu, který je schopný odolat i vysokým teplotám, má
nízkou tepelnou roztažnost, vysokou tepelnou vodivost a splňuje tedy všechny potřebné
předpoklady. Grafitové substráty měly tvar disků o průměru 6 cm a výšce 1 cm (obr.
3.3). Na spodní straně byly opatřeny jamkou k usazení do otočného držáku, umístěného
na hřídeli pod plazmovým hořákem. Model nechlazené hřídele s držákem a vyznačenou
osou rotace, kolem které se otáčí držák nesoucí substrát, je vyobrazen na obr. 3.4.

Obrázek 3.3: Průřez grafitovým substrátem

Obrázek 3.4: Usazení grafitového substrátu na hřídeli
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Ocelový substrát

Grafit sice splňoval podmínky kladené na materiál substrátu zatížený proudem plazmatu
a poskytl mnoho informací o depozičním procesu wolframu pomocí RF-ICP, avšak z hle-
diska jaderné fúze se nejedná o příliš relevantní materiál. Proto byla nad rámec původního
plánu této práce uskutečněna druhá fáze experimentů s ocelovými substráty (AISI 304
od společnosti Italinox s.r.o.). Pokus o nástřik na ocelový substrát proběhl nejprve na
původní hřídeli, kdy byly malé ocelové kruhové plíšky usazeny do zápustky vyfrézované
do původních grafitových substrátů. Z důvodu nedostatečného chlazení však docházelo k
jejich úplnému roztavení a částečnému vypaření. Proto byl pro další postup vyvinut zcela
nový, vodou vnitřně chlazený držák vzorků. Tento nový držák umožňuje aretaci 6 sub-
strátových plíšků o rozměrech 20 x 60,6 mm (model držáku s umístěnými substráty je
zobrazen na obr. 3.5). Je zde možnost stříkat buď plynule na všech 6 vzorků při rotaci
okolo své osy, případně nástřik nanášet pouze na vrchní vzorek bez rotace hřídele.[40]

Obrázek 3.5: Usazení ocelových substrátů na vodou chlazeném hřídeli vlastní výroby

25



3.2. DEPOZICE RF-ICP

3.2. Depozice RF-ICP
V následujících kapitolách budeme obeznámeni s konkrétním zařízením použitým během
experimentálních depozic wolframových struktur. Po stručném popisu tohoto zařízeni
bude následovat popis samotné metodiky práce, její rozdělení, postupy a způsob vyhod-
nocení.

3.2.1. Zařízení Tekna TekSpray 15
Přístroj, jehož funkcí je s využitím technologie RF-ICP deponovat práškové materiály
a který zastupuje hlavní roli v celém experimentu, se nazývá TekSpay 15. Za jeho vývojem
a výrobou stojí kanadská společnost Tekna (Sherbrooke, Québec). Celý přístroj lze vidět
na obr. 3.6. TekSpray 15 je řešení vyvinuté pro laboratoře na vývoj nových povrchových
vrstev a podle slov výrobce by toto zařízení mělo dosahovat vysoké čistoty a hustoty
výsledné deponované vrstvy. Mimo vakuovou pumpu, která je umístěna samostatně, se
původně všechny potřebné součásti technologie nacházely uvnitř hlavní skříně o rozměrech
762 x 2438 x 1807 mm.[41]

Obrázek 3.6: Experimentální zařízení Tekna TekSpray 15[14]

Všechny plyny použité v systému jsou řízeny sadou průtokoměrů, které jsou kalib-
rovány v milimetrech. Takováto obecná kalibrace se používá pro maximální flexibilitu
s ohledem na použité typy plynů a vedle každého průtokoměru se tak nachází magnetické
kalibrační proužky se stupnicemi pro různé plyny. Tímto způsobem je umožněna snadná
a okamžitá regulace průtoku všech plynů v systému. Hlavním používaným plynem je ar-
gon. Má mnoho funkcí, včetně zásobování vysokofrekvenčního plazmového hořáku, čištění
a chlazení systému. Je také implicitně používán jako nosný plyn. Systém TekSpray 15 dis-
ponuje možností do procesu snadno přidat další plyny, čímž je dále zvýšena flexibilita
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využití technologie, ať už se jedná o pasivaci, oxidaci nebo jinou reakci. I přes potřebu
zvýšených bezpečnostních opatření lze např. použít plynný vodík ke zvýšení účinnosti
procesu. Jeho přínos se vyznačuje především zvýšením tepelné vodivosti plynu, což má
za následek lepší přenos tepla z plazmatu na částice stříkaného materiálu. Vodík také
zabraňuje tepelné expanzi plazmatu, čímž poskytuje hořáku další ochranu.[37, 14]

Obrázek 3.7: Vnitřní uspořádání komory zařízení TekSpray 15[14]

Při použití přístroje se předpokládá manipulace s jemnými prášky a proto oblast,
kde k této manipulaci dochází, funguje jako digestoř. Ventilátor zde vytváří proudění,
které pomáhá uvnitř pracovní oblasti odvádět částice prášku pryč od obsluhy. Tato oblast
se nachází za výklopnými dvířky a její detail je ukázán na obr. 3.7. Jelikož používaná
plazmová technologie vyžaduje silné elektromagnetické pole, je potřeba omezit a zabránit
elektromagnetickému rušení a vysoko-frekvenční radiaci. Z toho důvodu je celý systém
izolován a konstruován jako Faradayova klec.[37, 14]

V současné konfiguraci je v zařízení použit jiný práškový podavač, kdy původní, in-
tegrovaný vibrační podavač od společnosti Tekna, byl nahrazen za spolehlivější diskový
podavač Twin-system 10-2 od společnosti Plasma-Technik, Švýcarsko).[14] Tento nový
podavač již není umístěn uvnitř skříně, ale je postaven samostatně, podobně jako vaku-
ová pumpa. Pro účely použití tohoto podavače s dříve zmíněným wolframovým práškem
MP65S byla v rámci práce navržena a pomocí 3D tisku vyrobena nová clonka, která
umožnila menší a přesnější dávkování prášku.[37, 14]

Systém je konstruován pro použití zdrojového materiálu v práškové formě. Není ale
vhodný pro silně pyroforické (samozápalné) materiály jako je Al, Mg, B, Zr.[37, 14]

Srdcem zařízení je plazmový hořák s označením PN-35M, jehož schéma a fotografie je
vyobrazena na obr. 3.8. Tento hořák je normálně schopen operovat s výkony od 10 kW do
80 kW. V tomto konkrétním případě, kdy je hořák osazen do systému TekSpray 15, je, jak
už název napovídá, jeho maximální výkon omezen na 15 kW a jeho nominální operační
frekvence se pohybuje v rozpětí od 2 do 5 MHz. Hořák je uvnitř tvořen střední trubicí
z křemičitého skla a keramickou trubicí z nitridu křemičitého, která odděluje plazma, za-
jišťujíc tak vysokou čistotu procesu. Chlazení je zajištěno vysoko-rychlostním průtokem
vody okolo této trubice. Za tímto chladícím kanálem se nachází indukční vinutí, produku-
jící střídavé magnetické pole, které sdružuje energii do výboje. Hořák lze osadit několika
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Obrázek 3.8: Schema a fotografie hořáku PN-35M technologie RF-ICP[37]

druhy trysek, od větších až po menší supersonické trysky. Zároveň hořákem mohou nezá-
visle na sobě proudit až tři rozdílné plyny, které mohou výrazně ovlivnit dosažený výsledek
stříkání.[37, 14]

Hlavní výhodou systému TekSpray 15 je použití vakuového depozičního reaktoru (na
obr. 3.7 označen jako komora), ve kterém probíhá vlastní depozice materiálu. V tomto
reaktoru lze řídit atmosféru pomocí zvolených plynů a jejich průtoků. Depoziční reaktor
je tvořen dvěma plášti korozivzdorné oceli a je průběžně chlazen vodou. Jeho objem je
35 l a pro snadný přístup je opatřen víkem na kloubových pantech. Původně bylo víko
celistvé, bez jakéhokoliv průzoru. Pro možnost měření letové rychlosti a teploty částic
prášku bylo na ÚFP AV ČR zkonstruováno víko nové, se svislým průzorem. Vně za tímto
průzorem je umístěna vysokorychlostní kamera v motorizovaném držáku, jehož polohu
vůči proudu plazmatu lze měnit dálkovým ovladačem i po uzavření skříně.[37, 14]

Jako zajímavost lze zmínit, že mimo zmíněný depoziční reaktor je možnost systém
TekSpray 15 konfigurovat ještě pro další dva typy reaktorů, pro sferodizaci prášků a pro
produkci nano prášků.[37]

Za komorou depozičního reaktoru se nachází tepelný výměník, dále za kterým je umís-
těn filtr zachytávající částice, které nebyly zachyceny na substrátu. Tyto částice jsou
uloženy v zásobníku na dně filtru a mohou být v případě potřeby dále zpracovány či
recyklovány.[37, 14]

Bezpečnost celého depozičního procesu je zajištěna kombinací pojistek a snímačů, kdy
většina z nich je řízena řídicím systémem. Teploty, tlaky, průtoky, úniky plynů, uzavření
ventilů a ochranných dveří, včetně velikosti napětí a proudů jsou monitorovány v reál-
ném čase a na vše je systém v případě potřeby připraven zareagovat a minimalizovat
tak riziko vzniku havárie. Chlazení celého systému je zajištěno vodou. Pokud je chlazení
nedostatečné, nefunkční nebo jiným způsobem vzroste teplota nad únosnou mez, systém
se sám nouzově vypne a odstaví. Celý proces depozice je tak pod neustálou kontrolou ří-
dicího systému a při jakémkoli podezření na chybu je obsluha s tímto stavem obeznámena
pomocí ovládacího panelu od společnosti Siemens1 (obr. 3.9), kde jsou jednotlivé chyby
zobrazeny i s popisem. Většina systému je ovládána přes tento ovládací panel pomocí
dotykové obrazovky.[37, 14]

1operační systém Windows 7
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Obrázek 3.9: Řídicí systém zařízení TekSpray 15

Mimo aktivní prvky ochrany zajišťují bezpečnost při jejich případném selhání i pasivní
prvky jako je např. přetlaková pojistka, což je ochranný disk, kdy v případě vysokého pře-
tlaku dojde k jeho protržení a vytvoří se prostor pro přebytečný plyn, který je odveden
pryč ze systému a místnosti, kde je systém zabudován.[37, 14]

Pro lepší využitelnost celého zařízení pro zamýšlenou experimentální činnost a zlepšení
dosažitelných výsledků bylo na zařízení TekSpray 15 provedeno několik zásadních úprav.
Mezi tyto patří:

• Výměna práškového podavače

• Výroba nové aperturní clonky podavače

• Instalace průhledového okna pro vysokorychlostní kameru

• Výroba a instalace nové, vodou chlazené hřídele

• Instalace pyrometru pro monitorování teploty substrátů při depozici

3.2.2. Zvolené parametry a výroba vzorků
Grafitové substráty

V rámci této práce byl zkoumán vliv tří zvolených parametrů zařízení na výsledný ná-
střik wolframovým práškem. Tyto parametry jsou výkon hořáku, volba podávacího plynu
a rychlost podávání prášku.

Rychlost podávání prášku byla zvolena ve dvou hodnotách. První bylo konstantní
podávání prášku rychlostí 1,7 g/min, druhá pak při zvýšené hodnotě 2,9 g/min. Dále
byl zkoumán vliv dvou rozdílných hodnot výkonu hořáku (12 kW a 15 kW) a tří typů
podávacího plynu: čistý Ar, Ar/7.5H2, nebo He, vždy s průtokem 8 slpm2. Přehled všech
parametrů v souvislosti s jednotlivými pokusy je přehledně ukázán v tabulce 3.1. Cílem
této experimentální matice bylo zjistit, jaká kombinace zvolených parametrů dává nejlepší
výsledky výsledné wolframové vrstvy. Rozdílné rychlosti podávání prášku měly ukázat,

2standard litre per minute
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zda i při vyšších podávaných množstvích bude hořák schopný dostatečně natavit všechny
částice. Nižší výkon hořáku s vyšší rychlostí podávání by případně znamenal úspory jak
energetické, tak i časové. Použití Ar/7.5H2 a He mělo za cíl zvýšení teploty a tudíž i lepší
protavení částic i za případného použití nižšího výkonu.

Kromě podávacího plynu systém během stříkání využívá i další plyny. Jako ochranný
plyn3 v hořáku byl použit Ar s průtokem 35 slpm. Centrální plyn4 byla směs Ar a H2.
Průtok Ar v této směsi činil 10 slpm a průtok H2 byl 3,6 slpm. Pro experimenty s nižším
výkonem hořáku byl průtok H2 snížen na 2,5 slpm, aby byla zajištěna stabilita plazmo-
vého výboje.[40]

Tabulka 3.1: Parametry jednotlivých stříkání na grafitové substráty
Rychlost podávání Výkon hořáku Nosný Centrální plyn

Vzorek [g/min] [kW] plyn Ar [slpm] H2 [slpm]
1 1,7 12 Ar 10 2,5
2 2,9 12 Ar 10 2,5
3 1,7 15 Ar 10 3,6
4 2,9 15 Ar 10 3,6
5 1,7 12 Ar/7.5H2 10 2,5
6 2,9 12 Ar/7.5H2 10 2,5
7 1,7 15 Ar/7.5H2 10 3,6
8 2,9 15 Ar/7.5H2 10 3,6
9 1,7 12 He 10 2,5
10 2,9 12 He 10 2,5
11 1,7 15 He 10 3,6
12 2,9 15 He 10 3,6

Vzdálenost mezi tryskou hořáku a povrchem substrátu byla ve všech případech za-
chována stejná a to 70 mm. Substráty se na motorizovaném držáku původní nechlazené
hřídele otáčely rychlostí 22 otáček za minutu. Před každým nástřikem byl substrát vyčiš-
těn v acetonu, umístěn na držák v reaktoru a následně byl samotným plazmovým hořákem
(bez podávání prášku) předehřán po dobu 60 s. Toto předehřívání se osvědčilo v před-
chozích experimentech pro výsledné snížení porozity.[42] Následná depozice trvala 300 s
pro všechny vzorky. Během stříkání se pozice vzorku (horizontální pozice, kolmý pohyb
hřídele vůči ose hořáku) plynule měnila za účelem získání homogenní tloušťky nástřiku
pokud možno po co největší ploše použitého 60 mm širokého substrátu. Pro každou po-
lohu bylo potřeba nastavit dobu depozice zvlášť z důvodu kompenzace odlišné obvodové
rychlosti; při posuvu osy vzorku vůči ose proudu plazmatu o 7 mm byl čas depozice 50
s, zatímco pro 14 mm činil čas 100 s a pro 20 mm čas 150 s. Tlak v reaktoru byl po
celou dobu udržován na hodnotě 103 kPa. Pro vybrané experimenty byla pomocí vyso-
korychlostní kamery DPV 2000 naměřena rychlost a teplota jednotlivých částic během
letu.[40]

3”sheath gas”- vytváří ochrannou vrstvu mezi proudem plazmatu a keramickou trubicí v hořáku
4plyn stabilizující plazma
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Ocelové substráty

První zkušební výsledky s otryskanými ocelovými substráty o tloušťce 3 mm byly získány
bez rotace nového držáku. Nedocházelo tedy k současné depozici na 6 vzorků, ale pouze
na jeden. Rychlost podávání byla z důvodu srovnání s grafitovými vzorky zvolena 1,7
g/min. Jako podávací plyn byl zvolen Ar a výkon hořáku byl nastaven na maximálních
15 kW. Ostatní parametry se shodovaly s nastavením pro stříkání na grafitové substráty.
Byl zkoumán vliv rychlosti pohybu po ose x (horizontální pohyb hřídele) na mikrostruk-
turu povlaků. Testované rychlosti byly: 0,5 mm/s, 1,0 mm/s, 2,0 mm/s. Přehled všech
parametrů pro stříkání na ocelové substráty je v tabulce 3.2.

Tabulka 3.2: Parametry jednotlivých stříkání na ocelové substráty
Rychlost podávání Výkon hořáku Nosný Centrální plyn

Vzorek [g/min] [kW] plyn Ar [slpm] H2 [slpm]
13 1,7 15 Ar 10 3.6
14 1,7 15 Ar 10 3.6
15 1,7 15 Ar 10 3.6

3.3. Charakterizace vzorků
Po depozici byly vzorky označeny a zpracovány v metalografické laboratoři. Z grafitového
substrátu byla ruční pilou odříznuta charakteristická část nástřiku, která byla následně
odmaštěna a za studena zalita do pryskyřice. Metalografické řezy byly po zatvrdnutí
pryskyřice broušeny SiC papíry až do zrnitosti FEPA 4000 a poté vyleštěny 1 µm dia-
mantovou suspenzí po dobu 40 min na automatizovaném leštícím přístroji Tegramin-25
od výrobce Struers (Dánsko). Poslední krok přípravy spočíval ve 20 min leštění pomocí
roztoku OP-S suspenze a 30% H2O2 v poměru 5:1. Takto připravené průřezy byly následně
pozorovány pomocí řádkovací elektronové mikroskopie (SEM) na přístroji EVO MA 15
(Carl Zeiss, Německo). Na tomto přístroji byla provedena i prvková analýza pomocí EDX.
Fázové složení povlaků bylo pro vybrané vzorky zjištěno pomocí RTG difrakce (XRD) na
přístroji D8 Discover Bruker (Německo). Porozita jednotlivých nástřiků byla určená po-
mocí obrazové analýzy v programu ImageJ (ilustrace tohoto procesu je znázorněna na
obr. 3.10).
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Obrázek 3.10: Ilustrace určování porozity pomocí obrazové analýzy v prostředí programu
ImageJ (ukázán vzorek 4.)
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4. Diskuse výsledků
V této kapitole budou prezentovány výsledky z jednotlivých experimentů s grafito-

vými substráty. Nástřiky budou dále zhodnoceny vzhledem k výsledné mikrostruktuře
a obsahu oxidů. Tyto výsledky budou následně diskutovány s ohledem na zvolené pa-
rametry přístroje během jednotlivých depozic. Dodatečně budou diskutovány výsledky
prvních pokusů depozice wolframových nástřiků na ocelové substráty umístěné na chla-
zené hřídeli vlastní výroby.

4.1. Grafitové substráty
4.1.1. Mikrostruktura
Nejnázorněji lze výsledky jednotlivých experimentů prezentovat pomocí mikrostruktury
(SEM). Všech 12 nástřiků bude rozděleno do 3 skupin po 4 nástřicích podle použitého nos-
ného plynu s následným vyhodnocením vzniklých struktur. Okomentována bude celková
kvalita nástřiků, jejich porozita, slinutí splatů, hranice zrn, kvalita povrchů, atd. Všechny
prezentované SEM snímky jsou pro usnadnění vzájemného srovnání vždy zobrazeny ve
stejných zvětšeních, od celkového přehledu při malém zvětšení až po detailní zobrazení
mikrostruktury. V levém horním rohu bude vepsána informace o použitém výkonu hořáku
a rychlosti podávání materiálu, v pravém horním rohu pak použitý nosný plyn.

Pod komentářem k fotografiím mikrostruktur budou pro aktuální vzorky v tabulce
sepsány naměřené hodnoty z DPV (průměrná teplota částic a množství částic s teplotou
vyšší než je teplota tavení W ), průměrná porozita a hmotnost nástřiku. Kompletní tabulka
pro přehledné porovnání všech těchto hodnot mezi sebou bude následovat v kapitole 4.1.3.
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Podávací plyn - Ar

Obrázek 4.1: Mikrostruktura nástřiků 1 (vlevo) a 2 (vpravo) s podávacím plynem Ar
a výkonem hořáku 12 kW

Obr. 4.1 zobrazuje průřezy nástřiků deponovaných při sníženém výkonu (12 kW) a při
použití Ar jako nosného plynu. Oba nástřiky obsahují vysoké hodnoty porozity. Při nižší
rychlosti podávání (1,7 g/min) je průměrná hodnota porozity 30,1 % a u vyšší rychlosti
(2,9 g/min) tato hodnota dále vzrostla na 38,5 % (tabulka 4.1). Na snímcích lze vidět
jak jednotlivé splaty s nedostatečným vzájemným slinutím, tak i sjednocenější oblasti bez
viditelných hranic splatů. Tyto dobře slinuté oblasti s hranicemi zrn rostoucími napříč
jednotlivými splaty se objevují střídavě a vytváří řádkovitou strukturu viditelnou hlavně
u vyšší rychlosti podávání. V obou případech je povrch nástřiku velmi porézní a různorodý.

Tabulka 4.1: Hodnoty DPV, porozity a hmotnosti pro Ar a 12 kW
Vzorek Teplota částic [°C] Nad TmW [% částic] Porozita [%] Hmotnost [g]

1 3120 9,7 30,1 6,9
2 3119 11,3 38,5 15,0
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Obrázek 4.2: Mikrostruktura nástřiků 3 (vlevo) a 4 (vpravo) s podávacím plynem Ar
a výkonem hořáku 15 kW

Průřezy nástřiku deponovaných s vyšším výkonem hořáku (15 kW) jsou zobrazeny na
obr. 4.2. Na první pohled jsou oba nástřiky oproti dvěma předchozím kompaktnější, o něco
více v případě nižší rychlosti podávání. Průměrná porozita u těchto dvou nástřiků dosahuje
výrazně nižších hodnot, 5,3 % (vzorek 3) a 12,4 % (vzorek 4). U nižší rychlosti podávání
není původní struktura splatů příliš viditelná, ale lze pozorovat růst zrn napříč jejich
hranicemi, což naznačuje dobrý kontakt mezi splaty a větší poměr dostatečně natavených
částic. Mikrostruktura vytvořena při vyšší rychlosti podávání je méně kvalitní: splaty jsou
méně slinuté, jejich původní hranice a struktura jsou zřetelnější. Nástřik nedosahuje takové
kompaktnosti, jako nástřik vzniklý při deponování s nižší rychlosti podávání. U obou
nástřiku je povrch opět různorodý, ale ucelenější než tomu bylo u výkonu 12 kW.

Tabulka 4.2: Hodnoty DPV, porozity a hmotnosti pro Ar a 15 kW
Vzorek Teplota částic [°C] Nad TmW [% částic] Porozita [%] Hmotnost [g]

3 3308 32,0 5,3 6,2
4 3269 28,7 12,4 16,2
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Podávací plyn - Ar/7.5H2

Obrázek 4.3: Mikrostruktura nástřiků 5 (vlevo) a 6 (vpravo) s podávacím plynem
Ar/7.5H2 a výkonem hořáku 12 kW

Při opětovném snížení výkonu hořáku na 12 kW, ale změnou nosného plynu na kom-
binaci Ar/7.5H2, bylo dosaženo mikrostruktur zobrazených na obr. 4.3. Ty se příliš neliší
od výsledku dosažených s Ar (obr. 4.1). V obou případech rychlosti podávání materi-
álu ale došlo k částečnému snížení porozity. U rychlosti podávání 1,7 g/min je průměrná
hodnota porozity 17,2 %, u rychlosti 2,9 g/min je tato hodnota vyšší, 23,0 %. Opět jsou
zde viditelné jednotlivé splaty s nedostatečným slinutím, řádkovitost ale není tak výrazná
jako při použití Ar. Povrch je porézní a různorodý.

Tabulka 4.3: Hodnoty DPV, porozity a hmotnosti pro Ar/7.5H2 a 12 kW
Vzorek Teplota částic [°C] Nad TmW [% částic] Porozita [%] Hmotnost [g]

5 3137 9,0 17,2 7,1
6 3122 9,6 23,0 12,4
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Obrázek 4.4: Mikrostruktura nástřiků 7 (vlevo) a 8 (vpravo) s podávacím plynem
Ar/7.5H2 a výkonem hořáku 15 kW

Při použití vyššího výkonu (15 kW) bylo u podávacího plynu Ar/7.5H2 dosaženo
výrazného snížení porozity (obr. 4.4) pro obě rychlosti podávání. V prvním případě je
průměrná hodnota porozity 4,9 %, v druhém je nepatrně vyšší, 5,2 %. Při obou rychlostech
podávání lze jednotlivé splaty stále odlišit (u vyšší rychlosti o něco výrazněji), přesto jsou
k sobě slinuté dostatečně natolik, aby docházelo k růstu zrn napříč jejich hranicemi. Oba
nástřiky jsou kompaktní, bez řádkovitosti.

Tabulka 4.4: Hodnoty DPV, porozity a hmotnosti pro Ar/7.5H2 a 15 kW
Vzorek Teplota částic [°C] Nad TmW [% částic] Porozita [%] Hmotnost [g]

7 3323 31,2 4,9 9,1
8 3284 30,4 5,2 15,1
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Podávací plyn - He

Obrázek 4.5: Mikrostruktura nástřiků 9 (vlevo) a 10 (vpravo) s podávacím plynem He
a výkonem hořáku 12 kW

Vzniklá mikrostruktura při použití He za sníženém výkonu na 12 kW (obr. 4.5) je po-
dobná mikrostruktuře předchozí (obr. 4.4), která ale vznikla za plného výkonu. Průměrná
porozita u nižší rychlosti podávání (1,7 g/min) činí 5,8 %, při vyšší rychlosti (2,9 g/min)
je tato hodnota velmi podobná a to 5,6 %. Původní struktura splatů je stále zřetelná, více
u vyšší rychlosti, což naznačuje horší slinutí splatů. Růst zrn je patrný napříč hranicemi
splatů. Kompaktnost nástřiků narušuje opět vzniklá řádkovitost, která je více patrná při
přejezdech uskutečněných blíže k hranici se substrátem. Povrch nástřiků je stejný jako
v předchozím případě, je členitý.

Tabulka 4.5: Hodnoty DPV, porozity a hmotnosti pro He a 12 kW
Vzorek Teplota částic [°C] Nad TmW [% částic] Porozita [%] Hmotnost [g]

9 3542 77,4 5,8 6,9
10 3523 70,9 5,6 12,8
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Obrázek 4.6: Mikrostruktura nástřiků 11 (vlevo) a 12 (vpravo) s podávacím plynem He
a výkonem hořáku 15 kW

Při zvýšení výkonu na 15 kW a při použití He jako nosného plynu bylo dle předpokladů
dosaženo nejlepších výsledků. Mikrostrukturu takto vzniklých nástřiků lze pozorovat na
obr. 4.6. S vyšším výkonem klesla porozita pro oba tyto nástřiky na nejnižší hodnoty ze
všech nástřiků. Její průměrná hodnota odpovídá 4,0 - 4,1 % pro oba nástřiky, přičemž další
odlišnosti mezi oběma nástřiky jsou pouze minimální. Slinutí splatů je na dobré úrovni
a jejich odlišení mezi sebou je pozorovatelné pouze z důvodu leptání během leštění. Dobré
spojení splatů naznačuje i růst zrn napříč jejich hranicemi. Povrch obou nástřiků je stále
členitý, ale méně než v předchozích případech.

Tabulka 4.6: Hodnoty DPV, porozity a hmotnosti pro He a 15 kW
Vzorek Teplota částic [°C] Nad TmW [% částic] Porozita [%] Hmotnost [g]

11 3647 89,1 4,1 8,2
12 3592 83,6 4,0 13,5
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4.1.2. Obsah kyslíku
Při pozorování snímků v obr. 4.7 je patrné, že některé ze stříkaných vzorků mají na po-
vrchu modrou vrstvu oxidů. Konkrétně jsou všechny takové vzorky ze série stříkané za
plného výkonu a to napříč všemi použitými nosnými plyny. Byla provedena srovnávací
XRD analýza na vzorcích stříkaných při 15 kW s He, která potvrdila výskyt oxidů u mod-
rého vzorku (rychlost podávání 2,9 g/min) a zároveň výskyt vyvrátila u šedého vzorku
(rychlost podávání 1,7 g/min). Toto měření bylo následně opakováno v objemu u namodra-
lého vzorku, kdy původní namodralý povrch byl odbroušen. Měřením byl vyvrácen výskyt
oxidů v objemu nástřiku (obr. 4.8), což naznačuje výskyt oxidů pouze na povrchu vzorku.
K tomuto zoxidování povrchu pravděpodobně došlo z důvodu absence aktivního chlazení
vzorků, kdy jejich teplota byla dostatečně vysoká ještě při otevření reaktoru. K vzorkům
měl po otevření reaktoru přístup atmosférický vzduch, který následně v kombinaci s hor-
kým povrchem vzorků umožnil jejich oxidaci. Jev je pravděpodobnější u vzorků stříkaných
za vyšších výkonů, jelikož jsou i více zahřáty. I přesto by modrá zoxidovaná vrstva na
povrchu neměla mít žádný negativní vliv na celkové vlastnosti nástřiku.

Obrázek 4.7: Makro zobrazení nastříkaných vzorků na grafitových substrátech[40]
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Obrázek 4.8: XRD měření pro porovnání z povrchu a objemu zoxidovaného vzorku 12
(vlevo) a povrchu nezoxidovaného vzorku 11 (vpravo)[40]

4.1.3. Vliv parametrů přístroje
Z mikrostruktur vyobrazených v kapitole 4.1.1 je patrné, že volba nosného plynu má
zásadní vliv na výslednou strukturu a vlastnosti nástřiku. Pro Ar je vhodné použití pouze
plného výkonu. U nižšího výkonu nemá plazma dostatečnou entalpii k dobrému natavení
částic a vzniká tak velmi pórovitá, nesourodá struktura s výraznou řádkovitostí (viz.
tabulka 4.7). Takto vzniklé povlaky obou rychlostí podávání jsou pro danou aplikaci
nepoužitelné a to zejména kvůli požadavkům na tepelnou vodivost (lze uvažovat pouze
dostatečně husté a kompaktní povlaky). Při použití plného výkonu (15 kW) u Ar jsou
použitelné pouze nástřiky vzniklé za nižší rychlosti podávání, to tedy znamená pomalejší
tvorbu nástřiku a potřebu delšího času pro vytvoření povlaku požadované tloušťky.

Při použití Ar/7.5H2 jako podávacího plynu jsou výsledky o něco lepší, ale velmi po-
dobné Ar. Zvolený výkon i zde hraje zcela zásadní roli. Použití nízkého výkonu má opět
za následek vysokou pórovitost, která se zhoršuje s vyšší rychlostí podávání deponova-
ného materiálu. Při nižší rychlosti podávání je ale výsledek patrně lepší (nicméně stále
nedostatečný pro praktické využití) a pravděpodobně existuje možnost vytvořit v případě
použití Ar/7.5H2 dostatečně kompaktní povlak i při mírně sníženém výkonu (15 kW >
zvolený výkon > 12kW). Při použití plného výkonu jsou oba nástřiky husté bez ohledu
na rychlost podávání. Při použití Ar/7.5H2 lze tedy očekávat o něco lepší výsledky než
při použití pouze čistého Ar.

V případě použití He jakožto podávacího plynu se výsledné nástřiky výrazně odlišují
od obou předchozích plynů. I při nízkém výkonu hořáku jsou výsledky obou rychlosti
podávání porovnatelné s nejlepšími výsledky při použití Ar, nebo Ar/7.5H2. Výsledné
struktury jsou kompaktní s mírnou řádkovitostí. Při použití vyššího výkonu bylo dosaženo
nejlepších výsledků s nejnižší porozitou, která ani s vyšší rychlostí podávání materiálu
nerostla. To pravděpodobně znamená, že v případě He lze rychlost podávání ještě dále
zvyšovat a vytvářet tak povlaky rychleji než v obou předchozích případech. Daň za tyto
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výsledky je ale mnohem vyšší cena použití He v porovnání s ostatními plyny. Proto je
potřeba se v případě nástřiku rozhodnout, zda je důležitější cena, rychlost tvorby, nebo
kvalita nástřiku.

Tabulka 4.7: Hodnoty DPV, porozity a hmotnostních přírustků pro všechny nástřiky
Vzorek Teplota částic Rychlost Nad TmW Porozita Hmotnost

[°C] částic [m/s] [% částic] [%] [g]
1 3120 25 9,7 30,1 6,9
2 3119 24 11,3 38,5 15,0
3 3308 25 32,0 5,3 6,2
4 3269 25 28,7 12,4 16,2
5 3137 22 9,0 17,2 7,1
6 3122 23 9,6 23,0 12,4
7 3324 23 31,2 4,9 9,1
8 3284 23 30,4 5,2 15,1
9 3542 18 77,4 5,8 6,9
10 3523 17 70,9 5,6 12,8
11 3647 22 89,1 4,1 8,2
12 3592 20 83,6 4,0 13,5

Výsledky získané z měření pomocí DPV (tabulka 4.7) odpovídají výsledným mik-
rostrukturám. Průměrná teplota částic pro Ar při sníženém výkonu na 12 kW je pouhých
3120 °C, přitom teplota tavení W je 3422 °C. Zhruba 90 % takto deponovaných částic
mělo teplotu nižší než je teplota tavení W , což jenom potvrzuje nedostatečné natavení
částic a slinutí splatů u sníženého výkonu pro Ar. Při vyšším výkonu měla stále většina
částic (7̃0 %) nedostatečnou teplotu.

Při použití podávacího plynu Ar/7.5H2 a nižšího výkonu jsou výsledky měření z DPV
velmi podobné s Ar, což odpovídá i mikrostrukturou. Rozdíl je ale patrnější při plném vý-
konu a opět se shoduje s výslednou mikrostrukturou. Teplotní nárůst při použití Ar/7.5H2

oproti Ar je pravděpodobně způsoben rozdílnou entalpií plynů.
Nejvyšších teplot a nejlepších výsledků dosáhlo He. Při plném výkonu mělo okolo

80 - 90 % částic teplotu vyšší, než je teplota tavení. Toto měření se shoduje s výsledky
prezentovanými již dříve.

Měření rychlosti částic poskytlo bez ohledu na použitý plyn podobné výsledky. Vý-
jimku tvoří He při nižším výkonu hořáku. Nižší letová rychlost He a tedy delší čas setrvání
částic W v plamenu je pravděpodobně dalším důvodem, proč byla průměrná teplota částic
vyšší než při použití jiných podávacích plynů.

4.2. Ocelové substráty
Na obr. 4.9 jsou zobrazeny mikrostruktury (SEM) nástřiků 13-15 na ocelových vzorcích.
Nástřiky deponované za nižších rychlostí posuvů (0,5 a 1,0 mm/s) vykazují dobrou struk-
turu pouze v několika prvních vrstvách blíže k substrátu, ale se zvětšováním tloušťky
se začíná objevovat výrazná porozita. Až u nástřiku deponovaného při vyšší rychlosti
(2,0 mm/s) vznikla hustá mikrostruktura napříč celou tloušťkou nástřiku. To znamená,
že pouze u této rychlosti s dalšími vrstvami nástřiku nedocházelo k jevu narušujícím hus-
totu nástřiku. Pravděpodobně při nižších rychlostech byl ocelový substrát vystaven příliš
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vysokému teplu až do té míry, že se ze svého povrchu začal vypařovat. Následně ocelové
výpary svým průchodem nástřikem způsobily vznik dutin a tedy porozity. Dále se ve
všech třech nástřicích objevuje ocel, která pronikla mezi splaty W . Tento jev potvrzuje
nedostatečné chlazení substrátu a jeho přehřátí. To mohlo být způsobeno nedostatečným
přilehnutím substrátů na držák a tedy nedostatečným odvodem tepla ze substrátu chla-
zeným držákem. Tento problém by v budoucnu mělo snížit, případně eliminovat, zavedení
teplovodivé pasty.[40]

Obrázek 4.9: Mikrostruktura nástřiků deponovaných na ocelové substráty

Jelikož jsou nástřiky na ocelových vzorcích relevantnější z hlediska praktického vyu-
žití, bude se následující výzkum ubírat právě tímto směrem. Do budoucna je plánováno
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vyzkoušet např. absenci předehřevu, již zmíněnou teplovodivou pastu, delší prostoje mezi
jednotlivými přejezdy, atd.
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5. Závěr
Elektrárny fungující na principu jaderné fúze se zdají být jednou z možností jak pro

lidstvo do budoucna zajistit dostatek udržitelné a ekologicky čisté energie. Důležité pro
jejich funkčnost je použití správných materiálů pro reaktorové komponenty, které dokáží
odolat účinkům plazmatu. Jedním z diskutovaných řešení je použití wolframu a technolo-
gie RF-ICP je jedna z mála technologií, která potenciálně umožňuje jeho využití pro tuto
aplikaci.

Již dříve bylo potvrzeno, že přístroj TekSpray 15 je schopný wolfram na substráty
deponovat. Hlavní cílem této práce bylo zanalyzovat vlivy zvolených parametrů stříkání
na výslednou kvalitu nástřiku. Zkoumanými parametry byl použitý nosný plyn, výkon
a rychlost podávání materiálu. Použitý plyn a výkon mají na výsledek největší dopad.
V případě Ar se použití nižšího než maximálního výkonu jeví jako nevhodné. Hořák není
schopen částice zahřát na dostatečnou teplotu a dochází k jejich nedostatečnému slinutí
a vzniku výrazné porozity. Při použití Ar je potřeba volit plný výkon a nižší rychlosti po-
dávání materiálu, aby výsledné nástřiky vykazovaly dostatečnou hustotu. Směs Ar/7.5H2

dosahovala o něco lepších výsledků, ale i přesto se doporučuje volit vyšší výkony hořáku.
Jako nejlepší volba mezi plyny se jeví He, které podávalo kvalitní výsledky i v případě
sníženého výkonu a zvýšené rychlosti podávání. He je tedy nejméně citlivé na změnu pa-
rametrů. Nejlepší výsledky při použití He jsou ale kompenzovány nejvyššími náklady na
proces v případě jeho použití.

V rámci vyšší relevance pro danou aplikaci byla již v rámci této práce zahájena vý-
zkumná etapa nanášení wolframových povlaků na ocelové substráty, což umožnila až nová
chlazená hřídel. Prvotní výsledky ukázaly, že i zde bude možné dosáhnout hustých a kom-
paktních povlaků. V případě použití tohoto nového uspořádání je však potřeba dalšího
intenzivního výzkumu.
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6. Seznam použitých zkratek a
symbolů

CFC Carbon Fibre Composite

CVD Chemical Vapor Deposition

EDS Energy-dispersive Spectroscopy

EDX Energiově disperzní rentgenová spektroskopie

FGM Fuctionally Gradient Material

HVOF High Velocity Oxygen Fuel

HVAF High Velocity Air Fuel

ICP Inductively Coupled Plasma (indukčně vázané plazma)

ICP-AES Inductively Coupled Plasma - Atom Emission Spectrometry (atomová
emisní spektrometrie)

ICP-MS Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (hmotnostní spektro-
metrie)

ICP-OES Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry (optická
emisní spektrometrie)

ppb parts per billion (počet částic na jednu miliardu)

ppt parts per trilion (počet částic na jeden bilion)

PREP Plazmový rotační elektrodový proces

PVD Physical Vapor Deposition

RF-ICP Radio Frequency - Inductively Coupled Plasma (radiofrekvenčně řízené
indukčně vázané plazma)

SEM Skenovací elektronový mikroskop

slpm standard litre per minute

TmW teplota tavení wolframu

ÚFP AV ČR Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky

XRD Rentgenová difrakční analýza

50


	Úvod
	Rešerše literatury
	Jaderná fúze
	Princip jaderné fúze
	Používané materiály

	Technologie žárového nanášení
	Obecné principy
	Vybrané technologie žárového nanášení
	Technologie indukčně vázaného plazmatu
	Materiály a aplikace technologie žárového nanášení


	Experimentální plán
	Materiály
	Wolframový prášek
	Substráty

	Depozice RF-ICP
	Zařízení Tekna TekSpray 15
	Zvolené parametry a výroba vzorků

	Charakterizace vzorků

	Diskuse výsledků
	Grafitové substráty
	Mikrostruktura
	Obsah kyslíku
	Vliv parametrů přístroje

	Ocelové substráty

	Závěr
	Literatura
	Seznam použitých zkratek a symbolů

