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ABSTRAKT 
 

Komplexní systémy tepelných bariér patří v současnosti mezi nejúčinnější povrchové úpravy 

nacházející praktické uplatnění v pozemních energetických turbínách a proudových leteckých 

motorech. V případě nejexponovanějších rotorových a statorových vysokoteplotních částí 

leteckých motorů tak bylo v kombinaci tepelné bariéry se systémem vnitřního chlazení 

dosaženo zvýšení provozní teploty o několik desítek stupňů celsia. V případě konvenčních 

tepelných bariér sestávajících ze svrchního povlaku na bázi ZrO2-Y2O3 a vazebného povlaku na 

bázi MCrAlY, pracujících na hranici materiálových limitů, je však velice obtížné dosáhnout 

dalšího zvýšení provozních teplot, byť jen o několik jednotek stupňů celsia. Pracovní teplota ve 

spalovací komoře leteckého motoru je úměrná jeho efektivitě a nepřímo úměrná celkové 

spotřebě paliva a produkci nežádoucích emisí CO2. Z tohoto důvodu je stále vynakládáno 

značné úsilí ve výzkumu a vývoji nových typů keramických povlaků, které jsou schopné 

dlouhodobě pracovat za extrémních podmínek. Napomáhají tak tomu i například nové 

přístupy návrhu vícevrstvých kompozitních systémů tepelných bariér, které umožňují obstát 

v požadovaném trendu růstu pracovních teplot leteckých motorů, a to zejména díky možnosti 

optimalizace vysokoteplotní odolnosti a vysoké životnosti. Jejich základnímu přehledu, 

vlastnostem, technologiím přípravy a způsobům testování je věnována teoretická část disertační 

práce. Experimentální část disertační práce je věnována optimalizaci přípravy konvenční ZrO2-

Y2O3 / MCrAlY tepelné bariéry pomocí atmosférického plazmatického nástřiku a současně 

vývojem, přípravou a charakterizací nového vícevrstvého experimentálního kompozitního 

systému tepelné bariéry na bázi ZrO2-Y2O3-Al2O3-SiO2 / ZrO2-Y2O3 / MCrAlY, která  

v mikrostruktuře obsahuje oblasti amorfní a/nebo nanokrystalické. Strukturní stabilita, fázové 

transformace a růst tepelně indukovaného oxidu v konvenční i experimentální tepelné bariéře 

byl po optimalizaci parametrů depozice hodnocen testy vysokoteplotní izotermické oxidace  

a vysokoteplotní cyklické oxidace a na spalovacím testu. Konvenční i experimentální systémy 

tepelných bariér byly hodnoceny s využitím metod světelné mikroskopie, rastrovací 

elektronové mikroskopie s energiově disperzní mikroanalýzou a pomocí rentgenové difrakce. 

Nově navržený experimentální vícevrstvý systém tepelné bariéry prokázal, v porovnání 

s konvenční tepelnou bariérou, nižší hodnotu tepelné vodivosti, pomalejší kinetiku růstu 

tepelně indukovaného oxidu, vyšší strukturní stabilitu a celkově v rámci všech provedených 

vysokoteplotních testů vyšší životnost. 
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ABSTRACT 
 

Complex thermal barrier coating systems are one the most efficient high-temperature surface 

treatments which open up practical applications in land-based turbines and air jet engines.  

In the case of most exposed rotor and stator jet engine components, the combination of thermal 

barrier coatings together with the inner cooling system made it possible to increase working 

temperature by several tens of degrees of Celsius. Nevertheless, it is very difficult to achieve 

any further increase in working temperature by using the conventional thermal barrier coatings 

based on the ZrO2-Y2O3 ceramic top coat and the MCrAlY metallic bond coat, which currently 

work at their material limits. The working temperature inside the combustion chamber of the jet 

engine is proportional to engine’s efficiency and inversely proportional to fuel consumption 

and production of undesirable CO2 emission. Therefore, a considerable effort has recently been 

devoted to research and development of new types of ceramic coatings that can withstand long 

term extreme working conditions. New design approaches of multi-layer composite thermal 

barrier coating systems can sustain the required trend of increasing working temperature of jet 

engines mainly because of possibility of optimization of high-temperature durability and long 

lifetime. The theoretical part of thesis provides a fundamental overview of thermal barrier 

coatings, their properties, deposition technologies and testing methods. The experimental part is 

focused on optimization of deposition parameters of conventional ZrO2-Y2O3 / MCrAlY 

thermal barrier coatings prepared by means of atmospheric plasma spraying. Furthermore,  

a novel multi-layer thermal barrier coating system based on ZrO2-Y2O3-Al2O3-SiO2 / ZrO2-

Y2O3 / MCrAlY, which contains amorphous and/or nanocrystalline regions, is developed, 

tested and characterized as well. Structural stability, phase transformations and growth of the 

thermally grown oxide in both conventional and experimental systems after high-temperature 

isothermal oxidation, cyclic oxidation and burner-rig tests were evaluated by means light 

microscopy, scanning electron microscopy with energy-dispersive microanalysis and X-ray 

diffraction. In comparison with the conventional thermal barrier coatings, the novel multi-

layered systems have lower thermal conductivity, slower thermally grown oxide kinetic, better 

structural stability, and generally higher lifetime in all high-temperature tests. 
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1 ÚVOD 
 

Neustále se zvyšující tlak mezinárodního trhu a konkurenceschopnosti dopadá i na letecké 

dopravní společnosti a ve spojení s trendem globálního snižování produkce emisí CO2 vede 

vědecké pracovníky a konstruktéry na hranici možností v oblasti výzkumu a vývoje materiálů 

pro letecké motory. Hlavní cesta ke zvýšení maximálního výkonu proudového motoru je 

umožněna skrze zvýšení teploty hoření leteckého paliva. 

Vývoj pokročilých leteckých motorů je zaměřený především na snižování spotřeby paliva  

a zvyšování poměru výkonu motoru k jeho váze. Tyto požadavky tak vedou nejen ke zvyšování 

poměru tlaků v proudovém motoru, ale také k enormnímu nárůstu pracovních teplot, které 

nepochybně představují novou výzvu v oblasti designu a využití nových materiálů, a to 

především těch se zvýšenou schopností pracovat v prostředí vysokých teplot. K překonání 

přirozeného limitu kovových materiálů, který je daný jejich teplotou tavení, se úspěšně využívá 

keramických izolačních povlaků též označovaných jako tepelné bariéry. Hlavní přínos 

tepelných bariér spočívá především ve snižování teploty působící na povrch kovových 

součástí [1-3]. 

Moderní letecké motory představují jedny z nejnáročnějších a nejsofistikovanějších 

inženýrských aplikací pro využití pokročilých materiálů včetně povrchových úprav. Statorové  

a rotorové lopatky a spalovací komory jsou pak nejvíce namáhanými součástmi proudových 

motorů. Vnitřně chlazené lopatky z niklové superslitiny ve vysokotlaké sekci motoru pracují 

při teplotě okolo 1000 °C a krátkodobě až při teplotě 1200 °C, což znamená cca 90 % teploty 

tavení těchto vysokoteplotních slitin. Takto vysoké pracovní teploty je možné v leteckém 

motoru udržovat jen díky velice sofistikovanému uzavřenému chladicímu systému, který však 

zvyšuje spotřebu leteckého paliva. Budoucnost vývoje nových turbínových motorů má za cíl 

zvýšení pracovní teploty až na hodnotu 1600 °C. Není pochyb o tom, že nelze dosáhnout takto 

ambiciózních cílů, a to buďto prostřednictvím velmi nehospodárných chladicích systémů, 

anebo využitím pokročilých vysokoteplotních materiálů, a to i ve spojení se současnými 

materiály tepelných bariér [4, 5]. 

Po více než dvaceti letech úspěšného provozování konvenčních tepelných bariér na bázi 

oxidu zirkoničitého se do popředí zájmu dostávají po vzoru současného trendu nanokrystalické 

tepelné bariéry, a to především z důvodu vyšších užitných vlastností jako je nižší tepelná 

vodivost, vyšší odolnost proti šíření trhlin a termomechanická stabilita. Tepelné bariéry 

nacházejí využití především v horké sekci leteckých motorů a pozemních turbín, a to hlavně 

k zvyšování životnosti vysoce tepelně namáhaných lopatek a spalovacích komor, ale též 

k zvyšování účinnosti proudových turbín jako celku. Tepelná bariéra se nejčastěji skládá ze 

dvou materiálů: (i) keramického povlaku s nízkou tepelnou vodivostí, který snižuje teplotu 

součásti o 150 °C až 300 °C a (ii) kovového vazebného povlaku, který chrání součást před 

vysokoteplotní oxidací a zároveň kompenzuje rozdílné koeficienty tepelné roztažnosti mezi 

svrchním keramickým povlakem a kovovým substrátem [6-10]. 

Disertační práce se zabývá přípravou a charakterizací nového typu vícevrstvé tepelné bariéry 

na bázi ZrO2-Y2O3-Al2O3-SiO2 připravené pomocí atmosférického plazmatického nástřiku. 

Strukturní a fázová stabilita a růst tepelně indukovaného oxidu byl hodnocen po testech 

vysokoteplotní izotermické oxidace, cyklické oxidace, a po spalovacího testu a byla porovnána 

se strukturní stabilitou konvenčních, v současné době využívaných tepelných bariér na bázi 

ZrO2-Y2O3. 

 



2 

 

2 LITERÁRNÍ STUDIE ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
 

2.1 Základní rozdělení a princip funkce povrchových úprav 

 

Povrchové úpravy zvyšují užitné vlastnosti, prodlužují životnost a v neposlední řadě také 

zlepšují vzhled strojních součástí. Technologie, které umožňují upravovat povrchy, byly 

vyvinuty především z důvodu vzniku poškození nebo úplného selhání součástí, které jsou 

během provozu v interakci s jinými součástmi a/nebo kapalinami a plyny. Pomocí povrchových 

úprav lze tedy zvýšit užitné vlastnosti povrchu součástí pomocí aplikování povlaků, které 

přesně splňují požadavky na ně kladené a zároveň nedochází k ovlivnění vlastností 

podkladového materiálu [11]. 

V každém průmyslovém odvětví dnešní doby zní stále častěji fráze „lépe, rychleji, levněji“,  

a to především z důvodu rostoucích požadavků výrobního sektoru na výslednou cenu a kvalitu 

produktů. Vysoce náročné provozní požadavky a agresivní podmínky trhu často vedou 

k předčasnému poškození nebo ztrátě funkce součástí či celého zařízení. Z historického 

hlediska byly povrchové úpravy vyvinuty především pro ochranu materiálů proti korozi a erozi. 

V dnešní době neslouží povrchové úpravy pouze jako ochrana před korozí a otěrem, ale slouží 

též jako tepelné bariéry. Na obr. 1a je vidět kompletně opotřebovaná Peltonova turbínová 

tryska po několika tisících hodinách v provozu. Z důvodu nízké pracovní životnosti tak musí 

být celá tryska vyrobená buď z materiálu odolnějšího proti opotřebení, nebo místo s největším 

opotřebením musí být chráněno jiným způsobem. Vzhledem k cenové politice je výhodnější 

novou trysku ze stávajícího materiálu opatřit ochrannou povrchovou úpravou, obr. 1b. Na 

základě provozních požadavků tak může být celá součást nebo jen nejvíce namáhané místo 

opatřeno ochranným povlakem [12, 13]. 

 

 
Obr. 1 – Turbínová tryska (a) opotřebovaná během provozu, (b) nová tryska opatřená ochranným 

povlakem na bázi Cr2O3 [12] 

 

Nezbytné požadavky na úpravu povrchu komponenty se liší v závislosti na jejím provozním 

prostředí. Takto cíleně vytvořený povrch musí zajišťovat dostatečnou otěruvzdornost, korozní 

odolnost, tepelnou nebo elektrickou izolaci, ale také estetické hledisko. V reálné praxi je 

poměrně vzácný jev, pokud je samotná komponenta (součást) vystavena pouze jednomu druhu 

opotřebení. Většinou dochází ke spolupůsobení dvou a více faktorů, které ovlivňují konečnou 

životnost součásti [14]. 
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Existuje celá řada technologií, které umožňují nanášení a vytváření povlaků z téměř 

neomezeného množství materiálů. V tab. 1 je uveden přehled hlavních technologií, které se 

využívají pro tvorbu povlaků, jejich typické tloušťky, nanášené materiály a vhodnost použití. 

Jak je patrné z tabulky, každá technologie je vhodná pro specifickou aplikaci a je limitována 

především schopností vytvořit povlak z požadovaného materiálu o dostatečné tloušťce. 

Neméně důležitou roli v dnešní době hraje též ekonomické hledisko. Ať už se jedná  

o pořizovací cenu technologického celku jako takového nebo samotné finanční nákladnosti na 

jeho provoz. Z tohoto důvodu tedy není vůbec neobvyklé, v běžné praxi naopak žádané, že se 

tyto metody vzájemně doplňují, kombinují své přednosti a eliminují tak vlastní nevýhody, které 

spočívají v dosažení rozdílných teplot a rychlostí částic a schopnosti vytvářet povlak různých 

tlouštěk. Ze všech známých technologií, které se využívají v povrchovém inženýrství má právě 

odvětví žárových nástřiků (viz obr. 2) nejširší rozsah v oblasti nanášených materiálů, jejich 

tlouštěk a možnosti variace jejich vlastností jak v oblasti prvovýroby, tak ale především 

dominantně v oblasti renovací [12, 14]. 

 

Tab. 1 – Základní přehled technologií využívaných v povrchovém inženýrství [12] 

Technologie Tloušťka povlaku Nanášený materiál Vhodnost použití 

PVD 1-5 µm Ti(C,N) 
Otěruvzdornost, 

tepelné bariéry 

CVD 1-50 µm SiC Otěruvzdornost 

Žárové nástřiky 0,04-3 mm 
Keramika, kovy, 

plasty a polymery 

Otěruvzdornost, 

korozní odolnost, 

tepelné bariéry 

Tvrdé plátování 10-100 µm Chrom Otěruvzdornost 

Navařování 0,5-5 mm Stellite Otěruvzdornost 

Galvanické nanášení 1-5 µm Zinek, nikl, cín Korozní odolnost 

 

Technologie žárových nástřiků je z ekonomického hlediska vysoce efektivní technologií, 

jejíž výhody spočívají především v možnosti nanášení materiálů s nízkým, ale i vysokým 

bodem tavení, jako jsou například polymery či plasty. Další výhoda spočívá ve vysoké 

depoziční efektivitě a možnosti vytvářet povlaky s vysoce pokročilými vlastnostmi [15]. 
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Obr. 2 – Přehled metod vhodných pro povrchové úpravy a jejich vliv na teplotu substrátu a tloušťku 

výsledného povlaku (substrate temperature – teplota substrátu, coating thickness – tloušťka povlaku, 

Chemical Vapour Deposition – chemická depozice z páry, Physical Vapor Deposition – fyzikální 

depozice z páry, Welding – navařování, Ion Implementation – iontová implementace, Chemical 

Processes – chemické procesy, Thermal Spray Coatings – žárově nanášené povlaky) [12] 

 

2.2 Technologie přípravy tepelných bariér  
 

Pro přípravu žárových nástřiků jsou jako základní materiál vhodné kovy, keramika, 

kompozity, skla či plasty. Vzhledem k tomu, že adheze žárového nástřiku k substrátu je 

založena převážně na mechanickém ukotvení, je extrémně důležité, aby byl substrát před 

vlastním nástřikem řádně předpřipraven a očištěn. Po odstranění povrchových nečistot 

chemickou cestou je povrch substrátu zdrsněn tryskáním pomocí vhodného média. Dochází tak 

nejen k aktivaci povrchu pomocí zvýšení volné povrchové energie, ale také k nárůstu celkové 

plochy pro ukotvení částic během samotného nástřiku a nárůstu hodnoty povrchového 

parametru drsnost Ra, který velmi silně ovlivňuje výsledné vlastnosti povlaku [16, 17]. 

Zdrsňování povrchu se nejčastěji provádí tryskáním pomocí Al2O3 částic (korundu). Pro 

některé speciální aplikace se též využívají jiná tryskací média, např. kovové částice, SiC 

částice, suchý led nebo vodní paprsek. Kromě typu tryskacího média jsou velmi podstatné i jiné 

faktory zahrnující například velikost částic, tvar částic, úhel a tlak při tryskání a v neposlední 

řadě čistota samotného tryskacího média. Tryskáním povrchu také dochází ke vzniku tlakových 

napětí, která přispívají ke konečnému rozložení napětí mezi povlakem a substrátem.  

V posledním a velmi významném kroku dochází k odstranění zbytků tryskacího média 

z povrchu substrátu, a to pomocí stlačeného vzduchu nebo v ultrazvukových lázních. 

Přítomnost částice tryskacího média v povrchu substrátu vytváří defekt, který může při 

vystavení vysoké teplotě způsobit selhání povlaku, a to především z důvodu rozdílného 

koeficientu tepelné roztažnosti tryskacího média a substrátu [18]. 

Natavené částice dopadají na povrch značnou rychlostí, dochází k jejich deformaci a na 

povrchu substrátu vytvářejí tzv. „splaty“. Teplo z natavených částic je odváděno do 

chladnějšího substrátu, dochází k tuhnutí částic a jejich mechanickému ukotvení k substrátu, 

viz obr. 3 [19]. 
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Obr. 3 – Mikrostruktura žárově naneseného povlaku (Particle impact – dopadající částice,  

Inclusions – inkluze, Porosity – porozita, Unmelted or oxidized particle – nenatavená nebo zoxidovaná 

částice, Grit blast interface – otryskaný povrch, Substrate – substrát) [20] 

 

Pro žárové nástřiky lze využít jakýkoli materiál, u kterého během natavení nedojde ke 

změně jeho chemického a fázového složení. V závislosti na typu použité technologie žárového 

nástřiku může být použit přídavný materiál ve formě prášku nebo drátu. V tab. 2 jsou uvedené 

nejčastěji používané druhy materiálů společně s typickým využitím v praxi a jejich 

charakteristikou. Výběr vhodného materiálu pro specifickou aplikaci vyžaduje rozsáhlé znalosti 

o samotném materiálu, stejně tak jako o provozních podmínkách, ve kterých má být materiál 

použit. Výsledné vlastnosti povlaku ovlivňují nejen fyzikální vlastnosti přídavného materiálu, 

jako je koeficient tepelné roztažnosti, hustota, tepelná vodivost a bod tání, ale také další 

vlastnosti, mezi které patří například tvar částic prášku, distribuce částic, ale také způsob, 

jakým byl prášek vyroben [21]. 

 
Tab. 2 – Nejčastěji používané materiály vhodné pro technologie žárových nástřiků [12] 

Druh materiálu Typický příklad Charakteristika Využití 

Čisté kovy Zn, Al Korozní odolnost Mostní konstrukce 

Samopřetavitelné 

slitiny 
FeNiBSi 

Tvrdost, minimální 

porozita 
Hřídele, ložiska 

Ocel Fe13Cr 
Otěruvzdornost, kavitační 

odolnost 
Opravy 

M-CrAlY NiCrAlY 
Vysokoteplotní korozní 

odolnost 

Lopatky spalovacích 

turbín 

Nikl-grafit Ni25C Samomazné vlastnosti Kompresorové ucpávky 

Oxidy 
Al2O3, 

ZrO2+Y2O3 
Oxidační odolnost, tvrdost 

Textilní průmysl, 

letecký průmysl 

Karbidy WC12Co Otěruvzdornost 
Hřídele, ložiskové 

plochy 
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2.2.1 Žárové nástřiky 

 

Atmosférický plazmový nástřik – APS (Atmospheric plasma spraying)  

 

Plazma neboli čtvrtý stav hmoty, se přirozeně objevuje ve slunci, hvězdách a blescích. 

Extrémně vysoká teplota, která je spřažena s existencí plazmatu, umožňuje natavení nebo 

vypaření jakékoli známé sloučeniny ve vesmíru. Z tohoto důvodu je představení technologie 

plazmového nástřiku v roce 1960 považováno za revoluční moment v historii žárových 

nástřiků. Kvalita povlaků připravených touto technologií dalece předčila povlaky dostupné 

v této době. Přinesla též vysokou rozmanitost v rámci funkce nanášených povlaků a úspěšně 

tak doplnila existující metody žárových nástřiků, mezi které se řadí nástřik elektrickým 

obloukem nebo nástřik plamenem. Atmosférický nástřik plazmatem umožňuje nanášení široké 

škály materiálů a jejich následnou depozici na povrch kovových součástí v téměř všech 

odvětvích průmyslu, viz tab. 3 [22-24]. 

 
Tab. 3 – Využití plasmové technologie v různých odvětvích průmyslu [25] 

Průmysl Využití 

Letecký průmysl Letecké motory, konstrukce letadel 

Automobilový průmysl Komponenty motorů a převodovek 

Energetický průmysl Komponenty parních a plynových turbín 

Tiskařský průmysl, zpracování papíru Papírenské válce, tiskařské válce 

Hutní průmysl Formy na odlitky 

Petrochemický průmysl Komponenty pump a tlakových nádob 

Elektronický průmysl Radiofrekvenční stínění, izolační povlaky 

Vodní průmysl Lodní šrouby a turbíny 

 

Pomocí technologie APS lze vytvářet povlaky s velmi různorodými vlastnostmi: 

 

• Abrazivzdorné povlaky 

• Kavitačně odolné povlaky 

• Elektricky vodivé a nevodivé povlaky 

• Povlaky odolávající vysokoteplotní korozi 

• Chemicky stálé povlaky 

• Povlaky s nízkým koeficientem tření 

• Oxidačně odolné povlaky 

• Tepelně vodivé a nevodivé povlaky 

• Dekorativní povlaky 

 

Flexibilita plazmového nástřiku spočívá ve schopnosti vyvinutí dostatečné energie pro 

natavení či roztavení téměř jakéhokoli práškového přídavného materiálu. Plazmový hořák 

využívá komoru s jednou nebo více katodami (elektrodami) a anodou (tryskou), viz obr. 4. 

Pracovní plyn protéká skrz komoru, kde mezi katodou a anodou dochází k výboji 

stejnosměrného proudu. Elektrický oblouk o vysoké energii disociuje molekuly plynu a dochází 

tak ke vzniku ionizovaného plynu, který obsahuje volné elektrony, kladně nabité ionty  

a neutrální atomy a molekuly. V důsledku rekombinace nestabilních iontů zpět do plynného 

stavu dochází k uvolňování obrovského množství tepla. V dnešní době jsou plazmové hořáky 

pro atmosférický plazmový nástřik běžně schopné dosáhnout teplot od 5000 °C až do 16 000 

°C. Nejběžněji používané pracovní plazmové plyny jsou argon, vodík, dusík a hélium, ale také 

kombinace směsi dvou anebo tří těchto plynů. Regulovatelný průtok pracovních plynů 



7 

 

v kombinaci s elektrickým proudem přiváděným na elektrodu pak ovlivňuje množství 

vytvořené energie v samotném hořáku, a proto se tento proces vyznačuje vysokou mírou 

reprodukovatelnosti nanášených povlaků. Společně s možností změny tvaru a průměru 

injektoru, úhlu, pod kterým je prášek přiváděn do korony plazmatu, a variabilní pracovní 

vzdálenosti hořáku od substrátu poskytuje tato technologie rovněž vysoký stupeň flexibility  

a reprodukovatelnosti parametrů pro materiály s velmi rozdílnou šířkou pásma teplot 

tavení [22, 25-28]. 

 

 
Obr. 4 – Schematický řez plazmovým hořákem (Cooling water – chladící voda, Plasma gas – plazmový 

plyn, Electrode – elektroda, Insulator – izolace, Nozzle – tryska, Voltage – napětí, Powder and carrier 

gas – prášek a nosný plyn, Spray stream – nástřikový tok, Spray deposit – nástřik) [25] 

 

Vodou stabilizovaný plazmový nástřik – WSP (Water-stabilized plasma) 

 

Plazmové hořáky s vodou stabilizovaným elektrickým obloukem poskytují alternativu 

k běžně používaným zdrojům plazmatu plynem stabilizovaným elektrickým obloukem. 

Průměrná teplota v plazmovém hořáku s plynem stabilizovaným elektrickým obloukem 

dosahuje teplot v rozmezí 5 000 °C až 16 000 °C. Entalpie takto vzniklého plazmatu, která je 

stanovena jako poměr energie plazmatu vzhledem k průtoku plynu, který vytváří plazma, se 

pohybuje v rozmezí 1 až 100 MJ/kg. Další zvyšování entalpie a teploty plazmatu je limitováno 

proudícím plynem, který chrání stěny komory hořáku vůči extrémní teplotní exploataci, čímž 

vzniká jeho vlastní nedostatek v komoře hořáku. Pokud jsou stěny komory chráněny kapalinou 

a elektrický oblouk je stabilizován pomocí vypařování této kapaliny, dochází k výraznému 

zvýšení teploty a entalpie plazmatu v komoře. Z tohoto důvodu je možné využít vodou 

stabilizovaný hořák jako zdroj plazmatu s extrémně vysokou teplotou, která umožňuje 

dosahovat hodnoty až téměř 50 000 °C. Další výhodou této technologie je vysoká výstupní 

rychlost plynů (~ 7000 m/s) [29-32].   

Komora vodou stabilizovaného plazmového hořáku je rozdělena na několik speciálně 

tvarovaných sekcí, do kterých je voda vstřikována tangenciálně a dochází tak ke vzniku 

vířivého proudění, viz obr. 5. Elektrický oblouk hoří mezi grafitovou katodou uvnitř hořáku  

a rotující anodou s vnitřním chlazením, která je umístěna na jeho plášti. Pára, která vzniká 

částečným vypařením vody, obklopuje elektrický oblouk a přeměňuje se na ionizující médium, 

které vytváří samotné plazma. Plazma vzniklé ionizací vodní páry se vyznačuje vysokou 

tepelnou vodivostí, vysokou entalpií a nadzvukovou výstupní rychlostí plynů [33-35]. 
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Obr. 5 – Schéma vodou stabilizovaného plazmového hořáku (cathode – katoda, cathode cooling – 

chlazení katody, anode cooling – chlazení anody, tangential water inlets – tangenciální vodní vstupy, 

water out – výstup vody, water swirl – vodní vír, arc – oblouk, plasma jet – plazmový paprsek, anode – 

anoda) [31] 

 

Plazmový nástřik za sníženého tlaku – LPPS (Low pressure plasma spraying) 

 

 Od doby vzniku prvních žárových technologií a především těch, které využívají 

k natavování přídavného materiálu teplo ve formě plazmatu, dochází také k jejich neustálému 

vývoji a využívání ve stále širším spektru aplikací. S příchodem technologie plazmového 

nástřiku za sníženého tlaku dochází k enormnímu zvýšení kvality žárově stříkaných povlaků. 

Tento pokrok tedy logicky vedl k využití této technologie pro zcela nové aplikace, jako je 

nástřik kritických částí plynových turbín, palivových článků nebo biomedicínských implantátů. 

Technologie LPPS též nabízí možnost rychlé depozice široké škály materiálů, a to nejen ve 

formě prášků, ale též z plynné fáze, využíváním pevných, kapalných nebo plynných přídavných 

materiálů. Výsledné povlaky jsou tvořeny kolumnární strukturou a ve výsledku jsou velice 

podobné povlakům připravovaným pomocí technologie PVD, EB-PVD nebo CVD. Nicméně 

depoziční efektivita je přibližně o řád vyšší než v případě výše uvedených technologií, tj. cca  

5 µm/min oproti 0,5 µm/min. Z hlediska mikrostruktury je technologií LPPS možno vytvořit 

velmi kompaktní povlak s hustotou až 90 % teoretické hustoty o tloušťkách 1 µm až 100 µm. 

Vzhledem k nízkému obsahu atmosférického kyslíku v pracovní komoře dochází k velmi 

značnému snížení nejen porozity a defektů v mikrostruktuře povlaků, ale též ke snížení oxidace 

substrátu v průběhu depozice. Za podmínek sníženého okolního tlaku dochází k nárůstu teploty 

a částice deponovaného materiálu jsou tak lépe natavené a vykazují vyšší přilnavost k substrátu 

[36-41]. Tradiční LPPS systém pracuje v komoře s tlakem od 50 do 200 mbar. Modifikací 

LPPS technologie vzniká takzvaná VLPPS technologie (Very Low Pressure Plasma Spraying) 

– plazmový nástřik za velmi nízkého tlaku, u které se tlak v pracovní komoře pohybuje 

v rozmezí 1 až 5 mbar. Za těchto pracovních podmínek se sníženým tlakem dochází k znatelné 

expanzi plazmového plamene, viz obr. 6. 
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Obr. 6 – Změna délky plazmového plamene v závislosti na snížení okolního tlaku v komoře [42] 

 

Vysokorychlostní nástřik plynem – HVOF (High velocity oxy-fuel) / HVAF (High velocity 

air-fuel)  

 

Vysokorychlostní nástřik plamenem rozšířil skupinu žárových nástřiků relativně nedávno 

(80. léta 19. století). Od konvenčního nástřiku plamenem se liší především rychlostí částic, 

které dopadají na povrch substrátu nadzvukovou rychlostí a vytváří tak kompaktní povlak 

s velice nízkým podílem porozity. Naopak v porovnání s konvenčním plazmovým nástřikem 

jsou teploty pracovních plynů a částic relativně nízké. Tato technologie využívá buď spalovaní 

plynů na bázi propan, etan, propylen, acetylen, vodík a zemní plyn, nebo kapalné palivo ve 

formě kerosinu. Povlaky připravené pomocí technologie HVOF nacházejí široké uplatnění 

v automobilovém, leteckém a chemickém průmyslu. Jako hlavní příklad může být uveden 

otěruvzdorný WC/Co povlak, vazebné povlaky M-CrAlY pro tepelné bariéry plynových turbín 

a korozivzdorné povlaky na bázi Ni pro chemické reaktory. Vysokou dopadovou rychlostí 

částic je dosaženo značného zploštění v místě jejich dopadu a vytváří se tak velice hustý  

a kompaktní povlak s vysokou přilnavostí k substrátu [43-48]. 

 

Technologie HVOF umožňuje dosažení vysoké rychlosti průtoku plynů a samotné teploty 

plamene oproti technologii HVAF, což v důsledku způsobuje vyšší míru oxidace nanášeného 

materiálu [49]. Technologie HVOF a HVAF využívají stejnou metodu spalovacího procesu 

plynů pod velkým tlakem pro dosažení vysoké rychlosti proudění plynů, nicméně jejich 

konstrukce je značně odlišná. Spalovací komora HVOF systému je tvořena vodou chlazeným 

hořákem, do kterého je axiálně vstřikován spalovací a nosný plyn společně s kyslíkem. Zde se 

plyny směšují a následně je takto vzniklá hořící směs urychlována v konvergentně-divergentní 

trysce, viz obr. 7. Spalovací komora HVAF hořáku je navržená na principu spalovací komory 

tryskového motoru, který využívá kapalného paliva společně se stlačeným vzduchem. Ten je do 

spalovací zóny přiváděn primárním a sekundárním vstupem. Z tohoto důvodu je konstrukce 

HVAF hořáku komplexnější, protože stlačený vzduch procházející hořákem zajišťuje stabilní  

a efektivní spalování a zároveň ochlazení tepelně namáhané části hořáku [49-51]. 
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Obr. 7 – Schéma hořáku HVOF (Fuel gas – palivový plyn, Oxygen – kyslík, Compressed air – stlačený 

vzduch, Powder and carrier gas – prášek a nosný plyn, Expansion nozzle – urychlovací tryska, 

Diamond shockwaves – diamantové vlny, Coating – povlak, Workpiece – komponenta) [52] 

 

Studený kinetický nástřik – Cold Spray 

 

Studený kinetický nástřik byl vyvinut v devadesátých letech minulého století a je řazen do 

rozsáhlé skupiny žárových nástřiků. Základní princip této technologie je uveden na obr. 8. 

Proud plynů (He, N2, He+N2) o vysoké rychlosti (300 až 1200 m/s) proudí konvergentně-

divergentní tryskou (takzvaná de Lavalova tryska) a urychluje tak částice prášku o velikosti  

10 až 100 µm, které dopadají na substrát ze vzdálenosti přibližně 25 mm. Vysoká kinetická 

energie částic umožňuje jejich plastickou deformaci, a dochází tak k tvorbě splatů, které vytváří 

výsledný povlak. Studený kinetický nástřik minimalizuje nebo zcela odstraňuje nedostatky 

tradičních žárových technologií, jako je oxidace kovových přídavných materiálů, vypařování, 

krystalizace a nežádoucí fázové transformace. Částice prášku jsou urychlovány plynem  

o nadzvukové rychlosti při teplotě, která je vždy nižší než teplota tavení prášku, a vede tedy 

k tvorbě povlaku z částic prášku, které jsou v pevném stavu. Nedochází tak k jejich natavení  

a následné krystalizaci, jako je tomu v případě tradičních metod žárového nástřiku,  

viz obr. 9 [53-56]. 

 

 
Obr. 8 – Schématický nákres hořáku pro studený kinetický nástřik (Power and powder supply – přívod 

elektrické energie a prášku, Pre-heated high-pressure atomized gas – předehřátý atomizovaný plyn  

o vysokém tlaku, Heating element – topná tělíska, Heated high-pressure chamber – vyhřívaná 

vysokotlaká komora, Powder injection – vstřikování prášku, Powder particles acceleration – urychlené 

částice prášku, Particles/Substrate impact – Částice dopadající na substrát, Coating – povlak, 

Workpiece – komponenta) [57] 
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Povlaky vytvořené technologií studeného kinetického nástřiku obsahují velmi malé 

množství defektů a oxidů a vykazují vlastnosti velmi blízké objemovému materiálu 

s mikrostrukturou podobnou tvářeným materiálům zastudena. Další výhodou studeného 

kinetického nástřiku je vysoká efektivita depozice, která se pohybuje od 60 % až do 95 %, 

schopnost vytvářet povlak o téměř neomezené tloušťce, a především možnost opětovné 

recyklace odpadního prášku. Využití této technologie je rovněž možné ve velmi širokém 

spektru průmyslových odvětví, jako je letecký průmysl, hutnictví, petrochemický průmysl, 

biomedicínský průmysl apod. [58, 59]. 

 

 
Obr. 9 – Porovnání metod žárových nástřiků v závislosti rychlosti dopadajících částic na teplotě  

(Air plasma spraying – atmosférický plazmový nástřik, flame spray – nástřik plamenem, wire arc – 

nástřik elektrickým obloukem, Detonation spray – detonační nástřik, HVOF – vysokorychlostní nástřik 

plamenem, Warm spray – teplý kinetický nástřik, Cold spray – studený kinetický nástřik) [60] 

 

2.2.2 Fyzikální depozice elektronovým svazkem (EB-PVD) 

 

Tato technologie se velice často využívá pro depozici, jak difúzních vrstev PtAl či 

vazebných povlaků typu MCrAlY, tak i pro depozici svrchních povlaků na bázi ZrO2, a to 

především na spalovací komory a lopatky plynových turbín. V porovnání s ekonomicky 

výhodnější technologií APS poskytuje metoda EB-PVD povlaky o vysoké kvalitě se 

specifickou kolumnární mikrostrukturou. Svrchní keramické povlaky s kolumnární strukturu se 

vyznačují především vyšší odolností vůči tahovým napětím a lepší adhezí k vazebnému 

povlaku, a zajišťují tak delší životnost součástí v prostředí, kde působí vysokoteplotní cyklická 

oxidace. Další výhoda spočívá v nízké výsledné povrchové drsnosti svrchního povlaku, 

součásti se tak nemusí obrábět a nedochází k narušení aerodynamického toku vzduchu okolo 

lopatek, viz tab. 4. Největší výhoda technologie EB-PVD spočívá ve schopnosti přesně řídit 

vlastní proces tvorby povlaku, a dosáhnout tak předem definované mikrostruktury, avšak na 

úkor časové náročnosti procesu depozice [61-65]. 
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Tab. 4 – Porovnání vlastností tepelných bariér připravených pomocí EB-PVD a APS technologie [66] 

 EB-PVD APS 

Tepelná vodivost (W/mK) 1,5 0,8 

Drsnost povrchu (µm) 1 10 

Youngův modul (GPa)  90 200 

Přilnavost (MPa) 400 20-40 

Mikrostruktura kolumnární lamelární 

Způsob ukotvení  difúzní mechanické 

 

Podstata technologie EB-PVD spočívá ve schopnosti natavovat a odpařovat materiál pomocí 

fokusovaného vysokoenergetického svazku elektronů uvnitř vakuové komory, obr. 10. 

Odpařený materiál tvořený atomy a molekulami kondenzuje na povrchu substrátu za vzniku 

výsledného povlaku s typickou rychlostí depozice 4 až 8 µm/min. Pro zvýšení adheze 

deponovaného povlaku je substrát během procesu předehříván. Z důvodu omezené velikosti 

plochy, na které dochází k depozici povlaku, musí být součást během procesu nanášení 

v kontinuálním rotačním pohybu [67-69]. 

 

 
Obr. 10 – Zjednodušené schéma EB-PVD technologie (Rotation and transfer shaft – hřídel zajišťující 

přenos a rotaci substrátu, Heater – topení, Vacuum chamber – vakuová komora, Ceramic ingot – 

keramický ingot, Source 1,2 – zdroj 1,2, Airfoil – lopatka, 150 kW EB-gun – elektronové dělo s výkonem 

150 kW) [70] 

 

2.3 Materiály pokročilých tepelných bariér  

 

Tepelné bariéry jsou v převážné většině povlaky na bázi oxidických keramik, které se nanáší 

pomocí různých depozičních technik na povrch kovových částí turbínových motorů, které 

pracují ve vysokoteplotní a vysokotlaké části motoru, viz obr. 11. Tyto keramiky, které jsou 

schopné odolávat velkým teplotním gradientům, umožňují moderním motorům pracovat za 

výrazně vyšších teplot než v případě jejich předchůdců. Turbínové motory, používané k pohonu 

letadel a pro generování elektřiny, fungují na principu Carnotova cyklu. Jejich účinnost  

a výkon jsou přímo úměrné teplotě plynu, který vstupuje do turbínové sekce. Další zvyšování 

účinnosti plynových turbín, především v případě leteckých proudových motorů zvyšování 
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poměru tahu motoru k hmotnosti a jejich životnosti, spoléhá na další vývoj v oblastech 

vysokoteplotních materiálů superslitin, tepelných bariér a systémů vnitřního chlazení lopatek 

statorové i rotorové části turbíny. Ve snaze zvýšit efektivitu turbín pomocí zvyšování vstupní 

teploty spalovacích plynů tak vznikají nové výzvy v oblasti již stávajících a praxí ověřených 

tepelných bariér [71]. 

 

 
Obr. 11 – Řez leteckým motorem Alliance GP7200 (Low-Pressure Turbine – nízkotlaká část turbíny, 

High-pressure turbine – vysokotlaká část turbíny, Combustor – spalovací komora, High-pressure 

compressor – vysokotlaký kompresor, Low-pressure compressor – nízkotlaký kompresor,  

Fan – větrák) [72] 

 

Mnoho faktorů ovlivňuje celkovou účinnost plynových turbín, nicméně nejvýraznější krok, 

který vedl ke zvyšování pracovní teploty v motoru, a tím i jeho účinnosti, bylo zavedení 

konceptu tepelných bariér. Tyto bariéry poskytují tepelnou izolaci kovovým částem motoru 

nebo částem, které jsou vyrobeny ze superslitin. Tyto části zahrnují stacionární lopatky, 

rotorové lopatky, vnější vzduchové těsnění lopatek, spalovací komoru a výstupní části plynové 

turbíny. Jak je patrné z obr. 12, tepelné bariéry ve spojení s inovativním přístupem 

vzduchového chlazení umožnily další výrazné zvyšování teploty, a to dokonce daleko vyšší než 

v případě vývoje v oblasti žáropevných kovových materiálů včetně vývoje monokrystalických 

niklových superslitin. Průmyslové využití tepelných bariér odstartovalo v roce 1950 výrobou 

prvních smaltových povlaků pro součásti armádních motorů. V roce 1960 byla připravena první 

tepelná bariéra na bázi keramiky s vazebným NiAl povlakem pro komerční letecké motory. 

Během dalších desetiletí docházelo k neustálému zlepšování technologií a materiálů vhodných 

pro přípravu tepelných bariér. Původně byly tepelné bariéry představeny jako záměr pro 

zvýšení životnosti stacionárních částí motoru, jako je spalovací komora. Až po roce 1980, kdy 

tepelné bariéry prošly nejvýraznější etapou svého vývoje, byly tyto bariéry poprvé použity pro 

rotační části motoru, a to konkrétně pro lopatky. Pro své výjimečné vlastnosti byla za standard 

v oblasti tepelných bariér považována keramika na bázi ZrO2 částečně stabilizovaná Y2O3 po 

dalších 30 let. Nicméně v počátcích svého vzniku nebyly keramické povlaky jako ochranné 

materiály pro kovové součásti brány v úvahu. Dnes je tomu jinak, tepelné bariéry jsou 
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nepostradatelnou součástí turbínových motorů a vzhledem k tomu, že provozní teploty mohou 

být vyšší, než je teplota tavení samotných kovových komponent motoru, jakékoli poškození 

této ochranné tepelné bariéry ohrožuje funkčnost motoru jako celku. Vzhledem 

k spolupůsobení difúzních a mechanických vlivů mezi oxidickou keramikou a kovovou 

superslitinou za vysoké teploty je nezbytné uvažovat o tepelné bariéře jako o komplexním, 

vzájemně propojeném a vyvíjejícím se materiálovém systému, který nezahrnuje pouze svrchní 

keramickou vrstvu, ale také základní materiál a alespoň další dva povlaky, které se nacházejí 

mezi nimi či vznikají v průběhu tepelné expozice [73]. 

 

 
Obr. 12 – Vývoj niklových superslitin a tepelných bariér v závislosti na maximální pracovní teplotě 

(Un-cooled – bez chlazení, Allowable T4.1 gas temperature – přípustná teplota plynů, with TBC – 

s tepelnou bariérou, TBC – tepelná bariéra, Material temperature – teplota materiálu, Closed-loop 

cooling – chlazení uzavřenou smyčkou, Silicon-based CMC – kompozity s keramickou matricí na bázi 

křemíku, with EBC – s environmentální tepelnou bariérou, Eutectic oxide-based CMC – kompozity 

s keramickou matricí na bázi eutektických oxidů, with heat pipe cooling – s trubkovým chlazením, 

Temperature – teplota, Year – rok) [74] 

 

2.3.1 Konvenční tepelné bariéry 

 

Pro využití v oblasti tepelných bariér byl jako jeden z prvních materiálů zvolen oxid 

zirkoničitý, který patří do skupiny žáruvzdorných oxidů s nízkou tepelnou vodivostí a jako 

jeden z mála jej lze deponovat pomocí plazmového nástřiku. Čistý oxid zirkoničitý (ZrO2) má 

za pokojové teploty a atmosférického tlaku monoklinickou mřížku (m). Při teplotě přibližně 

1170 °C dochází k transformaci monoklinické fáze na tetragonální (t) a dále pak při teplotě 

2370 °C na kubickou fázi (c), viz obr. 13. Mřížkové přeměny probíhají martenzitickou 

bezdifúzní transformací a během ochlazování dochází ke značné změně objemu (c → t –  

2,31 %; t → m – 4,5 %). Z tohoto důvodu je čistý ZrO2 nevhodný pro aplikace, kde je 

požadována neporušená kompaktní struktura. Na začátku roku 1972 byl objeven vliv legování 

ZrO2 oxidy typu CaO, MgO, La2O3 a Y2O3, které potlačují jeho transformaci na monoklinickou 
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fázi při pokojové teplotě, a ZrO2 tak zůstává po nástřiku v metastabilní kubické nebo 

tetragonální struktuře. Pro stabilizaci ZrO2 bylo experimentálně stanoveno jako optimální 

množství 6-8 hm. % Y2O3, kdy se ve struktuře vyskytuje tetragonální fáze, která zaručuje 

nejvyšší životnost v porovnání s vyššími obsahy oxidu ytria [75-80]. 

 

 
Obr. 13 – Fázový diagram ZrO2+Y2O3 (Tetragonal – tetragonální, Monoclinic – monoklinická, 

Cubic – kubická) [77] 

 

Převážná část v dnešní době používaných tepelných bariér je na bázi ZrO2 keramiky, která 

obsahuje přibližně 7 hm. % Y2O3 (7YSZ). Původně byla tato keramika vybrána z důvodu nízké 

tepelné vodivosti, vysokého bodu tání, odolnosti proti slinování, vysoké lomové houževnatosti, 

pevnosti a její vhodnosti pro depoziční technologie, aniž by došlo ke změně v chemickém či 

fázovém složení. Na rozdíl od ZrO2 keramiky s vyšším obsahem Y2O3 používané pro palivové 

články, plynové senzory a výrobu zirkoniových diamantů, je struktura 7YSZ tvořena 

metastabilní tetragonální fází (t´). U 7YSZ keramiky bylo prokázáno, že má neobvykle 

vysokou lomovou houževnatost díky feroelastickému zpevňování, viz obr. 14. Na rozdíl od 

jiných transformačně zpevněných keramik na bázi ZrO2, které se používají pro ložiska, střihací 

nástroje a nože, není houževnatost 7YSZ vyvolána martenzitickou transformací tetragonální 

fáze na monoklinickou, ale vratnou feroelastickou změnou domén z jedné tetragonální varianty 

na jinou během působení napětí. Feroelastické zpevňování se navíc projevuje, na rozdíl od 

transformačního zpevňování, při vysokých teplotách, které jsou typické pro plynové turbíny. 

Vysoká lomová houževnatost tepelných bariér není důležitá jen z hlediska odolnosti proti 

porušení a erozi, ale také odolností proti nejznámějšímu druhu poškození tzv. spalaci neboli 

odlupování [81, 82]. 
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Obr. 14 – Porovnání hodnot lomové houževnatosti ZrO2 s různým obsahem Y2O3 a dalších keramik 

(fracture toughness – lomová houževnatost, partially stabilized zirconia – částečně stabilizovaný oxid 

zirkoničitý, toughened – zhouževnatělý, glass – sklo) [82] 

 

2.3.2 Environmentální tepelné bariéry 

 

Využívání pokročilých tepelných bariér na bázi křemičité keramiky ve vysokoteplotních 

sekcích turbínových motorů je problematické z hlediska jejich nízké odolnosti proti 

environmentálnímu poškození. Environmentální povlaky jsou v průmyslové praxi nanášeny na 

kovové nebo keramické povrchy, které nejsou schopné odolávat velice nepříznivým pracovním 

podmínkám. Mnoho industriálních procesů probíhá za vysokých teplot a ve velmi agresivním 

prostředí korozních plynů, což může vést až ke katastrofickému porušení povlaku.  

Keramiky na bázi SiC vykazují excelentní odolnost proti oxidaci v čistém prostředí bez 

přítomnosti vodních par, a to na základě pomalu rostoucí kompaktní křemičité vrstvy na jejím 

povrchu. Nicméně v prostředí obsahujícím alkalické soli nebo vodní páry dochází k poměrně 

rychlé degradaci této kompaktní křemičité vrstvy. Slibný přístup v oblasti materiálů odolných 

proti environmetálnímu poškození (EBC – Environmental Barrier Coatings) mají oxidické 

povlaky, které vykazují mnohem větší odolnost proti tomuto typu poškození než již zmíněné 

keramiky na bázi křemíku nebo skla. Při výběru vhodného materiálu povlaku je důležité brát 

v potaz několik klíčových aspektů: (i) povlak musí odolávat agresivnímu prostředí a mít nízkou 

afinitu ke kyslíku, aby nedocházelo k jeho transportu skrze povlak, (ii) koeficient tepelné 

roztažnosti povlaku musí být blízký koeficientu tepelné roztažnosti substrátu, a to především 

z důvodu zamezení možnosti delaminace povlaku a/nebo vzniku trhlin na rozhraní povlak-

substrát, (iii) během tepelné expozice nesmí docházet k fázovým transformacím, které jsou 

spojené se změnou objemu, a mohou tak narušit celkovou integritu povlaku [83, 84].  
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První generace EBC povlaků se skládala ze dvou vrstev: (i) vazebná vrstva na bázi mullitu 

(3Al2O3·2SiO2), která se z hlediska velice podobného koeficientu tepelné roztažnosti jeví jako 

vhodný kandidát pro ochranu SiC keramik, a (ii) svrchního povlaku na bázi konvenčního YSZ. 

Na obr. 15 je zobrazený vývoj využití mullitu a jeho modifikace pomocí různých depozičních 

technologií. Ve společnosti Solar Turbines byl zahájen vývoj plazmou deponovaných 

žáruvzdorných oxidických povlaků, které měly chránit potrubí výměníku tepla před 

vysokoteplotní korozí. Mullitový povlak vykazuje velmi dobrou odolnost vůči cyklickému 

namáhání za vysoké teploty a odolnosti proti vysokoteplotní korozi. Nicméně u mullitového 

povlaku, deponovaného pomocí technologie plazmového nástřiku, dochází během tepelné 

expozice ke vzniku trhlin, korozní produkty penetrují skrze porušenou vrstvu, a dochází tak 

k poškození SiC substrátu. V národních laboratořích Oak Ridge byl vyvinut postup přípravy 

žáruvzdorného oxidického povlaku z vodné suspenze, který obsahuje 50 až 90 hm. % Al2O3. 

Povlak s majoritním podílem mullitové fáze vykazoval nejlepší vlastnosti, nicméně u všech 

povlaků došlo během vysokoteplotní expozice k jejich delaminaci od SiC substrátu. Ve 

výzkumné skupině Glenn v NASA bylo zjištěno, že mullit deponovaný pomocí plazmové 

technologie obsahuje velké množství amorfní fáze. Následná krystalizace amorfního mullitu je 

spojená se změnou objemu, která byla identifikována jako hlavní příčina vzniku trhlin 

v mullitovém povlaku. Následně upravená metoda plasmového nástřiku úspěšně eliminovala 

vznik amorfní fáze mullitu. Tato druhá generace mullitového povlaku má daleko vyšší 

životnost a odolnost proti cyklickému vysokoteplotnímu zatěžování [85, 86]. 

 

 
Obr. 15 – Historický vývoj a využití mullitu ve spojení se žáruvzdornými oxidickými EBC povlaky 

(Mullite – mullit, Air plasma spray – atmosférický plasmový nástřik, major phase – hlavní fáze, aqueous 

slurry – vodná suspenze, Mullite showed the best performance – mullit vykazuje nejlepší vlastnosti, 

Cracked under thermal exposure – praskání po teplotní expozici, Cordierite – kordierit, Modified 

plasma spray – modifikovaný plasmový nástřik, Enhanced crack resistance – zvýšená odolnost proti 

vzniku trhlin, Developed segmental cracks – vyvinutí segmentovaných trhlin, Silicon – křemík, Excellent 

crack resistence – excelentní odolnost proti vzniku trhlin,  

Low position rate – nízká účinnost depozice)  [83] 
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Jedna z možností, jak dále zvýšit odolnost mullitu proti vzniku trhlin, je změna jeho 

fyzikálních vlastností a/nebo utěsnění trhlin pomocí povlaku, který není na jejich vznik 

náchylný. Tyto podmínky splňuje materiálový systém, zvaný také jako druhá generace EBC 

povlaků s podstatně lepšími vlastnostmi, který byl vyvinutý v rámci programu HSR-EPM 

(High Speed Research-Enabling Propulsion Material) v NASA. Ten se skládal ze tří vrstev: (i) 

vazebného povlaku na bázi Si, (ii) druhého vazebného povlaku na bázi mullitu nebo kompozitu 

na bázi mullitu ve spojení s povlakem BSAS (BaO1-x-SrOx-A2O3-2SiO2) a (iii) svrchního 

povlaku na bázi BSAS s nízkou aktivitou křemíku, viz obr. 16. Zařazení křemíkové mezivrstvy 

zvýšilo životnost a odolnost environmentální tepelné bariéry zvýšením přilnavosti 

modifikovaného mullitového vazebného povlaku k substrátu, a to právě pomocí křemíkové 

mezivrstvy, která vykazuje excelentní přilnavost k SiC substrátu. Nahrazením konvenčního 

svrchního povlaku na bázi YSZ povlakem typu BSAS došlo až k dvounásobnému zpomalení 

rychlosti oxidace ve vodném prostředí [87]. Jako další vhodná, nicméně zatím ne příliš 

rozšířená alternativa k svrchním BSAS povlakům, jsou povlaky s velmi nízkou aktivitou SiO2 

na bázi silikátů prvků vzácných zemin, jako M2SiO5 a M2Si2O7, kde M je Y3+ nebo Sc3+ anebo 

povlaky na bázi Al2O3-SiO2-ZrO2 [88, 89]. 

 

 
Obr. 16 – Příčný řez vícevrstvou environmentální tepelnou bariérou [85] 

 

2.3.3 Tepelné bariéry odolné proti CMAS poškození 

 

Vysoké pracovní teploty plynových turbín vytvářejí nový druh poškození keramických 

svrchních vrstev, a to především u tepelných bariér typu 7YSZ. Toto poškození se objevuje 

v důsledku penetrace roztavených jemných částic (obr. 17), které se vyskytují v okolním 

prostředí a jejichž zdrojem je například pouštní písek či vulkanický popel. Skelný deposit, který 

se vytváří na povrchu keramického povlaku je složen převážně z vápníku, hořčíku, hliníku  

a křemíku (CMAS – calcium-magnesium-alumino-silicate). Tento jev ovlivňuje převážně 

vysoce výkonné proudové motory a pozemní turbínové generátory, které pracují v takto 

nepříznivém okolním prostředí, a postihuje tepelné bariéry připravené nejen pomocí 

technologie EB-PVD, ale též ty připravené pomocí technologie APS [90, 91]. 
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Obr. 17 – CMAS poškození tepelné bariéry EB-PVD 7YSZ: (a) příčný řez strukturou, (b) Si prvková 

mapa zobrazující nasycení svrchní vrstvy křemíkem [92] 

 

Poškození CMAS se projevuje nejčastěji během vysokoteplotního cyklu motoru, jako je 

vzlétnutí nebo přistání, kdy křemičité nečistoty ze vzduchu, písku nebo popela přilnou za 

vysoké teploty k povrchu tepelné bariéry a vytvoří skelnou taveninu na bázi vápníku, hořčíku, 

hliníku a křemíku. Tato tavenina pak pokryje tepelnou bariéru vysokoteplotních komponent, 

penetruje póry a mikrotrhlinami, snižuje přilnavost svrchní vrstvy k vazebnému povlaku a/nebo 

mění chemické složení svrchní vrstvy, a v důsledku tohoto dochází k precipitaci 

modifikovaného oxidu na rozhraní tepelné bariéry a vazebného povlaku. Ke vzniku trhlin  

a odlupování svrchní vrstvy dochází též během ochlazování, kdy roztavený depozit 

krystalizuje, vytváří kompaktní sloučeninu s odlišným koeficientem teplotní roztažnosti,  

a indukuje tak v povlaku vysoká tahová napětí.  Vzhledem k tomu, že všechny tepelné bariéry 

jsou porézní nebo strukturované a silikátové depozity mají teplotu tavení okolo 1240 °C, je 

zřejmé, že jakékoli pokusy o zvýšení pracovní teploty motoru za účelem zvýšení jeho účinnosti 

vedou k nutnosti nalézt řešení pro tento druh poškození, viz obr. 18 [93, 94].  

 

 
Obr. 18 – Příklady různých druhů CMAS poškození na EB-PVD 7YSZ tepelné bariéře  

(CMAS penetration zone – oblast penetrace CMAS depositu, CMAS layer – vrstva CMAS, Cold shock 

delamination – delaminace studeným šokem, Column crack – kolumnární trhlina, Bond coat – vazebný 

povlak) [93] 
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Tepelné bariéry připravené atmosférickým plazmovým nástřikem z roztoku prekursoru na 

bázi 7YSZ + 20 mol. % Al2O3 + 5 mol. % TiO2 umožňují tvorbu metastabilních keramických 

povlaků s rozšířenou rozpustností v tuhém roztoku. Pomocí technologie SPPS (solution 

precursor plasma spray – plazmový nástřik z prekurzoru) tak lze připravit tepelné bariéry 

s řízeným chemickým složením. Právě 7YSZ+20Al+5Ti tepelná bariéra pak slouží jako 

reservoár Al a Ti. Tyto prvky za vysoké teploty pronikají do CMAS depositu, který je 

v přímém kontaktu s tepelnou bariérou. Zvýšená koncentrace Al v CMAS depositu, který za 

vysoké teploty penetruje tepelnou bariérou, způsobuje změnu v jeho chemickém složení,  

a vytváří se tak anortit (CaAl2Si2O8), který krystalizuje s podstatně menší objemovou změnou, 

namísto pseudowollastonitu (CaSiO3), který krystalizuje v porovnání s anortitem daleko hůře. 

Atomy Ti podporují krystalizaci CMAS depositu a slouží jako nukleační činidlo. Tento 

kombinovaný efekt má za následek téměř kompletní krystalizaci CMAS depositu na anortit,  

a tepelná bariéra se tak stává odolná proti penetraci CMAS depositu, viz obr. 19.  

V multifázové tepelné bariéře na bázi 7YSZ+20Al+5Ti vzniká napětí v důsledku rozdílných 

koeficientů tepelné roztažnosti, a proto je nezbytné, aby v tuhém roztoku tepelné bariéry byl 

přítomný Al2O3. Bylo prokázáno, že konvenční 7YSZ tepelná bariéra, ať už připravená pomocí 

technologie APS, SPPS, nebo EB-PVD, podléhá penetraci CMAS depositu do mikrostruktury, 

jehož důsledkem je kompletní delaminace povlaku. Další z řady tepelných bariér odolných 

proti CMAS poškození je Gd2Zr2O7. Během vysokoteplotní expozice a kontaktu s CMAS 

depositem dochází ke vzniku velmi tenké vrstvy (cca 6 µm) primárně složené z vysoce stabilní 

apatitové fáze na bázi Gd8Ca2(SiO4)6O2 a ZrO2 s fluoritovou mřížkou obsahující gadolinium  

a vápník v tuhém roztoku. Takto vzniklá vrstva už dále nereaguje s roztaveným skelným 

depositem, a chrání tak svrchní keramický povlak [95-97]. 

 

 
Obr. 19 – Modifikovaná tepelná bariéra vystavená CMAS depositu: (a) příčný řez tepelnou bariérou,  

(b) Si prvková mapa zobrazující funkci modifikované tepelné bariéry [98] 

 

2.3.4 Nanostrukturní tepelné bariéry 

 

Vlastnosti povlaků připravených žárovými technologie jsou závislé na několika faktorech: 

(i) druh a parametry žárového nástřiku, (ii) vlastnosti výchozího prášku, především jeho 

morfologie a (iii) výsledná mikrostruktura povlaku a jeho anizotropní charakter. Konvenční 

technologie žárových nástřiků využívají prášky s průměrnou velikostí částic od 10 µm do  

100 µm. Takto připravený povlak je tvořen lamelami o velikosti řádově několik mikrometrů. 

V posledním desetiletí je však zájem v oblasti výzkumu a vývoje směřován do oblasti povlaků 

s velikostí lamel v řádech nanometrů. Tento zájem vychází především z vyšší pevnosti, lepší 

houževnatosti, nižšího koeficientu tepelné roztažnosti, nižší hustoty a tepelné vodivosti 

nanostrukturních povlaků v porovnání s povlaky konvenčními [99-101]. 
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Jednou z hlavních nevýhod přípravy nanostrukturních povlaků pomocí konvenčního 

atmosférického plazmového nástřiku je (z technologického hlediska) obtížné vstřikování 

prášku s částicemi v řádu nanometrů do samotné korony plazmatu. Síla, kterou jsou 

nanočástice vstřikovány do plamene, je úměrná jejich hmotnosti a rychlosti nosného plynu, 

která musí narůstat úměrně s klesající velikostí částic. Nicméně pokud je hmotnostní průtok 

nosného plynu vyšší než jedna pětina hmotnostního průtoku plynů, které tvoří plazma, dochází 

k narušení samotného proudění plazmatu. Z tohoto důvodu není prakticky možné vstřikovat 

částice s velikostí menší než 10 µm. V dnešní době však existuje několik možností, jak se 

s těmito problémy vypořádat: 

 

• Konvenční vstřikování nanostrukturních prášků, které obsahují mikrometrové aglomeráty 

tvořené nanočásticemi.  Natavené mikrometrové částice zajišťují po ztuhnutí kohezi 

povlaku, zatímco jejich vnitřní nenatavená nebo pouze částečně natavená část se 

vyznačuje mikrostrukturou obsahující nanočástice. Tento typ povlaku se též nazývá 

bimodální, viz obr. 20 [102, 103]. 

 

• Použití prášku, který po natavení a následném rychlém ochlazení při dopadu vytváří 

amorfní strukturu povlaku. Během následného vhodného tepelného zpracování dochází 

ke krystalizaci nanočástic požadované fáze v amorfní mikrostruktuře [104, 105]. 

 

• Vstřikování suspenze, která obsahuje nanoprášek. Nanometrické částice jsou rozptýleny 

v kapalině a společně s detergentem vytvářejí stabilní suspenzi. Ta je pak vstřikována 

přímo do plazmatu, kde dochází k vypaření nosné kapaliny a natavení částic [106, 107]. 

 

 
Obr. 20 – Bimodální struktura 7YSZ žárového nástřiku připraveného technologií APS  

(melted zone – natavená oblast, columnar grains – kolumnární zrna, unmelted zone – nenatavená 

oblast, nano zone – nano oblast) [102] 

 

Nanostrukturní povlaky jsou velice atraktivní pro své výjimečně vlastnosti v porovnání 

s konvenčními povlaky. V případě velmi známé tepelné bariéry na bázi YSZ, připravené ve 

formě nanostrukturního povlaku, bylo dosaženo velmi nízké tepelné vodivosti, vysoké tepelné 

roztažnosti a excelentních mechanických vlastností [102]. 
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2.4 Metody testování tepelných bariér 

 

Tepelné bariéry jsou komplexní materiálové systémy, jejichž vlastnosti jsou převážně 

závislé na jejich specifické mikrostruktuře. Tyto vlastnosti se mění v průběhu provozního 

zatížení, které typicky vede k poškození tepelné bariéry nebo alespoň k její degradaci. Hlavní 

problém při testování tepelných bariér spočívá především ve skutečnosti, že jejich degradace 

v reálném provozu závisí na specifických podmínkách zatěžování, které mohou být poměrně 

komplexní, tzn., projevují se za současného spolupůsobení dvou či více faktorů. Testování 

tepelných bariér v laboratorních podmínkách simuluje pouze částečně podmínky zatěžování 

v provozních podmínkách. Bohužel, dosáhnout plnohodnotné simulace podmínek, které panují 

v reálném provozu, je velice obtížné, ne-li nemožné. Z tohoto důvodu představuje testování 

tepelných bariér a vyhodnocování jejich životnosti oproti provozu v simulovaných podmínkách 

velkou výzvu. Tepelné bariéry jsou velmi často provozovány ve velice extrémních 

podmínkách, kde ve většině případů dochází ke kombinaci vysoké teploty, rychlé změny 

teplotních gradientů, vysokých tlaků, mechanického namáhání, oxidace a korozního prostředí. 

S teplotou a časem tedy dochází ke změnám v mikrostruktuře tepelných bariér. Na 

rozhraní svrchního keramického povlaku a vazebného kovového povlaku dochází během 

tepelné expozice k růstu takzvaného tepelně indukovaného oxidu (TGO), který vnáší do 

svrchního keramického povlaku napětí, a na rozhraní tak vznikají mikrotrhliny a posléze 

trhliny, které mají za následek delaminaci neboli odlupování svrchního povlaku. Růst TGO  

a změny v mikrostruktuře povlaku tedy přímo ovlivňují životnost tepelné bariéry. 

 

2.4.1 Izotermická oxidace 

 

Lopatky leteckých a pozemních plynových turbín bývají často vystaveny dlouhodobé 

vysokoteplotní oxidaci a korozi v průběhu jejich provozu. Z hlediska vhodné aplikace těchto 

materiálových systémů je nezbytné porozumět vlivu pracovního prostředí na oxidační 

vlastnosti tepelných bariér. Během izotermické expozice dochází v tepelných bariérách 

k mnoha různým mikrostrukturním změnám, které zpravidla vedou až k porušení vlastního 

ochranného povlaku. V případě tepelné bariéry na bázi NiCrAlY/YSZ bylo dokázáno,  

že přítomnost vodní páry v atmosféře pece během izotermické expozice při teplotě 1050 °C 

mění rychlost a mechanismus oxidace na rozhraní vazebného a svrchního povlaku. Tepelně 

indukovaný oxid (TGO) vznikající právě na tomto rozhraní v suché pecní atmosféře, obsahující 

pouze kyslík, je tvořený souvislou vrstvou Al2O3. Oxid vznikající na rozhraní NiCrAlY/YSZ 

v pecní atmosféře, obsahující 5 % H2O, je tvořen porézní vrstvou obsahující nejen Al2O3, ale 

také Cr2O3, NiO a spinel Ni(Al,Cr)2O4, viz obr. 21a [108-110].  

Díky vysoké iontové vodivosti YSZ může kyslík a vodní pára lehce difundovat skrze 

keramický povlak až ke kovovému vazebnému povlaku. V prvotní fázi oxidace dochází 

k adsorpci a absorpci iontů kyslíku NiCrAlY povlakem a na jeho povrchu dochází ke vzniku 

NiO, Al2O3 a Cr2O3 oxidů. Vodík přítomný ve vodní páře zvyšuje difúzi chromu a niklu. 

Výsledné NiO, Al2O3 a Cr2O3 oxidy reagují společně za vzniku spinelu na bázi Ni(Al,Cr)2O4,  

a dochází tak k následnému snižování koheze a vzniku trhlin na rozhraní vazebný 

povlak/svrchní povlak, což vede až k degradaci keramického svrchního povlaku ve formě jeho 

odlupování, viz obr. 21b. Pro omezení difúze kyslíku keramickým svrchním povlakem za 

vysoké teploty se jeví jako velmi účinné nahrazení konvenčního YSZ povlaku nano-YSZ 

povlakem, jehož unikátní mikrostruktura vykazuje schopnost velice efektivní difúzní bariéry 

[111]. 
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Obr. 21 – Příčný řez rozhraním svrchní keramický povlak/kovový vazebný povlak s: (a) tepelně 

indukovaným oxidem a porézní vrstvou na bázi spinelu a (b) trhlina na rozhraní vzniklá růstem TGO 

(porous TGO – porézní tepelně indukovaný oxid) [112] 

 

Kovový vazebný povlak slouží jako zásobárna hliníku a chromu pro tvorbu tepelně 

indukovaného oxidu, který zastává klíčovou roli v životnosti tepelné bariéry. Jedna z metod, 

jak omezit difúzi prvků z vazebného povlaku za vysoké teploty a zároveň zvýšit životnost 

tepelné bariéry, je vytvoření difúzní bariéry na rozhraní substrát/vazebný povlak. Jako 

nejvhodnější kandidát se tak jeví difúzní bariéra na bázi α-Al2O3, která v porovnání s ostatními 

povlaky na bázi TiAlON, AlON, CrON, TiC, TiN nebo γ-Al2O3 nepodléhá nežádoucí fázové 

transformaci mezi pokojovou teplotou a bodem tavení. Na obr. 22 je vidět vliv difúzní bariéry 

na hmotnostní přírůstek tepelné bariéry při izotermické oxidaci na teplotě 1100 °C. Tepelná 

bariéra obsahující difúzní bariéru na rozhraní vazebný povlak-substrát (1-TBC) vykazuje mezi 

700 hod až 1600 hod menší změnu hmotnosti, která má za následek nižší míru odlupování 

(spalace) keramického svrchního povlaku a dochází tak k prodlužování její životnosti [113, 

114]. 

 

 
Obr. 22 – Hmotnostní přírůstek tepelné bariéry s difúzní mezivrstvou (1-TBC) a bez difúzní mezivrstvy 

(2-TBC) po izotermické oxidaci na teplotě 1100 °C (Weight gain – hmotnostní přírůstek,  

time – čas) [113] 
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2.4.2 Cyklická oxidace 

 

Mnohé části plynových turbín, stejně tak jako části leteckých turbínových motorů, jsou 

během svého provozu vystavovány opakovanému vysokoteplotnímu cyklickému namáhání. Pro 

zvýšení oxidační odolnosti superslitin proti vysokoteplotní cyklické oxidaci je nejčastěji 

využíváno povrchových úprav na bázi vazebných povlaků MCrAlY nebo difúzních vrstev na 

bázi NiAl či PtAl. Na tento povlak/vrstvu je pak nanášen keramický izolační povlak, nejčastěji 

pak 6-8YSZ, který snižuje teplotu vazebného povlaku a substrátu, chrání před vysokoteplotní 

korozí a celkově zvyšuje životnost součásti [115-118].  

Specifickou úpravou zvanou aluminizace nebo Pt-aluminizace niklových superslitin vzniká 

na povrchu vazebného CoNiCrAlY povlaku tenká vrstva (Co,Ni)Al, případně PtAl2. V průběhu 

vysokoteplotní cyklické oxidace vzniká na rozhraní takto modifikovaných vazebných povlaků 

TGO tvořené pouze α-Al2O3 neobsahující spinely na bázi Ni(Cr,Al)2O4 či NiO, které vznikají 

na rozhraní nemodifikovaného vazebného povlaku. Dochází tak k celkovému zvýšení odolnosti 

tepelné bariéry proti vysokoteplotní cyklické oxidaci přibližně o 20 %, viz obr. 23. 

Mechanismem poškození tepelné bariéry v průběhu cyklické oxidace je odlupování 

keramického povlaku na rozhraní svrchní povlak-vazebný povlak, a to především z důvodu 

oxidace vazebného povlaku [115, 119, 120].  

 

 
Obr. 23 – Křivky váhových přírůstků tepelných bariér s různými typy vazebných povlaků v závislosti na 

počtu cyklů během cyklické oxidace (Sample – vzorek, life – životnost vzorku, HVOF sprayed – nástřik 

technologií HVOF, Aluminized – aluminizovaný) [115] 

 

Další mechanismus poškození, který se projevuje v důsledku vysokoteplotní cyklické 

oxidace, je způsoben fázovou transformací probíhající ve svrchním keramickém povlaku 

v průběhu jeho ochlazování z vysoké teploty. Povlak na bázi YSZ je po depozici tvořen 

nerovnovážnou (metastabilní) tetragonální fází tˈ s relativně vysokým obsahem Y2O3. 

V průběhu vysokoteplotního cyklického namáhání dochází k pozvolné dekompozici 

nerovnovážné tetragonální fáze tˈ na kubickou fázi a rovnovážnou tetragonální fázi s relativně 
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nízkým obsahem Y2O3. S přibývajícím počtem cyklů vzniká během pomalého ochlazování 

monoklinická fáze transformací z fáze tetragonální. Tato transformace je doprovázena 

nárůstem objemu, který vede ke vzniku trhlin a následnému poškození tepelné bariéry, viz  

obr. 24 [121, 122]. 

 

 
Obr. 24 – Keramický svrchní povlak na bázi YSZ: (a) výchozí stav po nástřiku, (b) po 250 cyklech,  

(c) po 450 cyklech cyklické oxidace (as deposited – po nástřiku,  

cyclic oxidation – cyklická oxidace) [117] 

 

2.4.3  Spalovací test 

 

Predikce životnosti tepelných bariér je velmi často založena na základě vyhodnocování 

mechanických napětí a jejich vývoje v závislosti na teplotě a čase na rozhraní vazebný povlak-

svrchní povlak. Poškození tepelné bariéry je velmi často přičítáno nárůstu napětí, které vzniká 

v důsledku růstu tepelně indukovaného oxidu. V některých případech je za limitující 

mechanismus poškození považováno ochuzení kovového vazebného povlaku o hliník, chrom  

a nikl. Pro experimentální ověření životnosti tepelných bariér jsou nejčastěji využívány metody 

izotermické a cyklické oxidace při teplotách, které jsou typické pro pracovní prostředí určité 

součásti. Nicméně tyto druhy testů nejsou vhodné pro všechny typy komponent. V případě 

spalovací komory leteckého motoru s keramickým svrchním povlakem o tloušťce téměř jeden 

milimetr dochází k poškození tepelné bariéry přímo v samotném keramickém povlaku, nikoli 

na rozhraní svrchního povlaku s vazebným povlakem. Dále pak s rostoucími požadavky na 

nižší spotřebu paliva a vyšší účinnost turbínových motorů dochází ke zvyšování teploty hoření 

plynů uvnitř vysokoteplotní části turbíny až na teplotu 1530 °C. Za takto vysoké teploty hrají 

velmi významnou roli v porušení tepelné bariéry především fázové transformace v keramickém 

povlaku, ale také i jeho slinování [123-126]. 

 

Spalovací test označovaný také jako Jet test nebo Burner rig test (obr. 25) je považován za 

klíčový nástroj pro laboratorní zkoušení životnosti tepelných bariér. Přednost tohoto testu 

spočívá především v možnosti cyklického ohřevu keramického svrchního povlaku, a to až nad 

teplotu 1400 °C, a zároveň nepřekročit teplotu 900 °C na protilehlé straně substrátu. Dochází 

tak k vytvoření extrémního teplotního gradientu mezi svrchním keramickým povlakem  

a substrátem. Tento specifický způsob tepelné expozice v porovnání s konvenčním testováním 

tepelných bariér vylučuje oxidaci vazebného povlaku jako hlavní příčinu porušení tepelné 

bariéry [124, 125].  
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Obr. 25 – Schéma spalovacího korozního-erozního testu (Computer – počítač, Gas burner – hořák, 

Proportionong valve – proporcionální ventil, Needle valve – jehlový ventil, O2 supply – přívod kyslíku, 

Air supply – přívod vzduchu, Gas supply – přívod spalovacího plynu, Cooling air supply – přívod 

chladícího vzduchu, Cooling air – chladící vzduch, Thermocouple – termočlánek, Pyrometer – 

pyrometr) [125] 

 

Velikost teplotního gradientu napříč testovaným vzorkem je závislá především na tloušťce 

svrchního keramického povlaku, jeho hustotě, chemickém složení a mikrostruktuře. U tepelné 

bariéry na bázi 8YSZ s vertikálními trhlinami v keramickém svrchním povlaku vzniká typicky 

mezi keramickým povlakem a substrátem teplotní gradient přibližně 400 °C až 500 °C. Změna 

teplotního gradientu v průběhu testování je závislá na vlastní integritě tepelné bariéry. Náhlý 

nárůst teplotního gradientu indikuje delaminaci uvnitř keramického povlaku nebo na rozhraní 

s vazebným povlakem, viz obr. 26 [127].  

 

 
Obr. 26 – Poškození vzorků spalací neboli odlupováním po 51 a 220 cyklech (Edge cracking – trhliny 

na hraně, Spalled – odloupnutý) [128] 

 



27 

 

2.4.4 Únavové zkoušky 

 

V reálném provozu vysokoteplotních součástí, jako jsou plynové turbíny, spalovací komory, 

turbínové skříně a lopatky turbín, nejsou tepelné bariéry na povrchu těchto komponent 

zatěžovány pouze vysokoteplotní oxidací a fázovými transformacemi, ale též vibracemi, 

potažmo cyklickou zatěžováním za vysokých teplot. Únavové zatížení tepelných bariér vzniká 

nejen tepelným napětím na mechanicky nenamáhaných statických komponentách, ale též 

termomechanickým zatížením rotačních součástí. Únavová životnost zkušebních těles  

s tepelnou bariérou je pak při testování při vyšších napětích (nad 300 MPa) nižší než únavová 

životnost nepovlakovaných zkušebních těles. Nicméně při napětí přibližně 275 MPa vykazuje 

vzorek s TBC únavovou životnost vyšší než vzorek nepovlakovaný, viz obr. 27. Při vyšších 

napětích dochází ke vzniku a spojování trhlin z mikrotrhlin a vzniku magistrální trhliny 

v keramickém povlaku a/nebo vazebném kovovém povlaku, přičemž v tomto místě dochází tak 

ke vzniku trojosé napjatosti, která vede k rychlému růstu trhlin v substrátu. Při působení 

vysokého napětí tedy dochází k rychlému šíření trhlin jak ve svrchním, tak i ve vazebném 

povlaku, a celková únavová životnost povlakované součásti je nižší [129-131]. 

 

 
Obr. 27 – Maximální napětí v závislosti na počtu cyklů do lomu při teplotě 800 °C  

(Maximum stress – maximální napětí, Number of cycles to rupture – počet cyklů do lomu, TBC – tepelná 

bariéra, Substrate + bond coat – základní materiál + vazebný povlak, Bare substrate – čistý základní 

materiál, Endurance limit – životnost) [131] 

 

Tloušťka TGO přímo ovlivňuje napětí, které způsobuje delaminaci na rozhraní svrchního  

a vazebného povlaku. Toto napětí roste s přibývající tloušťkou tepelně indukovaného oxidu, 

avšak vysokoteplotní expozice nevede pouze k růstu TGO, ale též k difúzním pochodům mezi 

vazebným povlakem a substrátem, a to ve smyslu difúze hliníku z vazebného povlaku, kde je 

jeho koncentrace vyšší, směrem do substrátu. Prvky chrom, nikl a kobalt naopak zůstávají ve 

vazebném povlaku a vytvářejí na povrchu TGO spinel 
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, který se nepříznivě projevuje svými špatnými mechanickými vlastnostmi. Vznik trhlin na 

rozhraní svrchní-vazebný povlak je tedy ovlivňován dvěma faktory: (i) nárůstem napětí 

v důsledku růstu oxidu na bázi spinelu, který má větší objem a (ii) sníženou pevností v tahu 

oxidu na bázi spinelu. Oba tyto faktory zvyšují riziko vzniku únavových trhlin v tepelně 

indukovaném oxidu nebo jeho blízkém okolí. Nicméně únavové trhliny mohou též vznikat 

v síti oxidů, které vznikají vysokoteplotní expozicí ve vazebném povlaku, v případě povlaků 

připravených pomocí technologie APS na rozhraní jednotlivých splatů. Z obr. 28 je dobře 

patrný vliv tloušťky tepelně indukovaného oxidu TGO na životnost tepelné bariéry během 

cyklického zatěžování [132, 133].  

Další velmi významný vliv na únavovou životnost tepelné bariéry má kovový vazebný 

povlak. Ten nejen chrání substrát před vysokoteplotní oxidací, ale rovněž kompenzuje rozdílné 

koeficienty tepelné roztažnosti mezi keramickým svrchním povlakem a substrátem. Kovové 

vazebné povlaky na bázi CoNiCrAlY deponované pomocí plazmatického nástřiku za sníženého 

tlaku pak vykazují vyšší únavovou životnost v porovnání se stejným vazebným povlakem 

naneseným atmosférickým plazmatickým nástřikem, a to především z důvodu nižší oxidace po 

nástřiku, vyšší pevnosti a přilnavosti k substrátu [134].  

 

 
Obr. 28 – Závislost celkové deformace na počtu cyklů do lomu pro tepelné bariéry s různou tloušťkou 

tepelně indukovaného oxidu (Total strain range – celková deformace, Reversals to failure –  

počet cyklů do lomu) [132] 

 

2.4.5 Termomechanická únava 

 

Komponenty v horkých částech turbínových motorů jsou v průběhu chodu vystavovány 

opakovanému tepelnému a mechanickému namáhání a jejich životnost je tak limitována 

termomechanickou únavou [135, 136]. Pro simulaci těchto kombinovaných podmínek 

zatěžování je termomechanická únava ideální zkouškou. Výsledky tohoto testu ukazují dva 

různé mechanismy porušení, které jsou závislé na rozsahu aplikovaného napětí v průběhu 

cyklického termomechanického zatěžování tepelné bariéry. Při aplikování vyššího napětí je 

životnost tepelné bariéry limitována především vznikem mikrotrhlin a posléze magistrální 

trhliny ve vazebném povlaku. Tyto trhliny se poté šíří na rozhraní svrchní povlak-vazebný 
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povlak, především v tepelně indukovaném oxidu, ve směru kolmém na směr zatěžování a jejich 

růst je umocněn v důsledku tahových axiálních napětí uvnitř vazebného povlaku. Nižší 

aplikované napětí v průběhu termomechanického testování vede ke snížení tahových napětí, 

která vznikají ve vazebném povlaku a tepelně indukovaném oxidu, a dochází tak k potlačení 

vzniku trhlin na tomto rozhraní. Při tomto zatěžování se jeví jako dominantní mechanismus 

poškozování delaminace neboli odlupování svrchního keramického povlaku, viz obr. 29. Tento 

druh poškození je nejčastěji pozorovaným mechanismem poškození tepelných bariér  

u reálných součástí v provozu [135, 137]. 

Samotná tepelná bariéra rovněž zvyšuje odolnost substrátu vůči termomechanické únavě,  

a to především z důvodu ochrany povrchu před negativním působením kyslíku, který za vysoké 

teploty penetruje skrz mikrotrhliny a zvyšuje tak míru oxidace, růst TGO a rychlost šíření trhlin 

uvnitř substrátu. Přítomnost tepelné bariéry na povrchu substrátu tak dokáže omezit vznik trhlin 

a/nebo redukovat rychlost jejich propagace směrem od volného povrchu do substrátu 

[138, 139]. 

 

 
Obr. 29 – (a) Spalace svrchního keramického povlaku po termomechanickém únavovém zatěžování  

(b) podélný řez vzorkem po 90 cyklech s trhlinou paralelní k rozhraní svrchní povlak-vazebný povlak 

(Substrate – základní materiál, Bond coat – vazebný povlak, TBC – tepelná bariéra, loading direction – 

směr zatěžování) [138, 140] 
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3 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Disertační práce je zaměřena na přípravu a hodnocení vysokoteplotní strukturní stability  

a mechanismů porušení nového materiálového systému na bázi ZrO2-Y2O3-Al2O3-SiO2. Tento 

experimentální keramický povlak se vyznačuje mikrostrukturou obsahující amorfní  

a nanokrystalické oblasti. Při správně zvoleném poměru jednotlivých fází se tento typ 

keramického povlaku jeví jako vhodný kandidát na využití v oblasti tepelných  

a environmentálních bariér, a to zejména v oblasti leteckého průmyslu. Získané poznatky 

budou porovnány s výsledky experimentů provedených na konvenčních tepelných bariérách 

s keramickým svrchním povlakem na bázi ZrO2 + 7 hm. % Y2O3. V rámci experimentální části 

práce byly stanoveny tyto dílčí cíle: 

 

• Optimalizace procesních parametrů APS depozice a příprava nové práškové směsi na bázi 

ZrO2-Y2O3-Al2O3-SiO2. 

 

• Hodnocení strukturní stability a mechanismů porušení tepelných bariér na základě 

izotermické oxidace, cyklické oxidace a pomocí spalovacího testu konvenční tepelné bariéry 

s YSZ keramickým povlakem a experimentálně připravené tepelné bariéry s ZrO2-Y2O3-

Al2O3-SiO2 svrchním keramickým povlakem. 

 

• Studium mikrostruktury tepelně exponovaných bariér. 

 

• Hodnocení mikrostrukturních a fázových změn v tepelných bariérách po rozdílném způsobu 

tepelné expozice. 

 

• Charakterizace vlivu teploty a doby expozice na růst TGO a jeho vliv na celkovou integritu 

tepelné bariéry. 

 

• Studium vlivu gradientu teplot na ZrO2-Y2O3-Al2O3-SiO2 tepelné bariéry v průběhu 

spalovacího testu. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Experimentální část disertační práce byla realizována ve spolupráci s Ústavem 

materiálových věd a inženýrství Fakulty strojního inženýrství, dále ve spolupráci se 

Středoevropským technologickým institutem Vysokého učení technického v Brně, konkrétně  

s Výzkumnou skupinou Charakterizace materiálů a pokročilé povlaky, s Ústavem fyziky 

plazmatu Akademie věd České Republiky v Praze, Technickou universitou Ostrava a firmou 

S.A.M. – Metalizační společnost s.r.o. v Brně. 

 

4.1 Experimentální metody 

 

Tato kapitola se zabývá popisem experimentálním metod, které byly použity pro 

optimalizaci a přípravu vzorků. Dále se zabývá měřicími a vyhodnocovacími technikami, 

monitorovacími systémy a vysokoteplotními testy, jejichž využití bylo v rámci práce nezbytné 

pro naplnění stanovených cílů. Tyto techniky a metody poskytly velké množství přehledných  

a ucelených experimentálních dat, která se vyznačovala vysokou mírou reprodukovatelnosti. 

 

Příprava prášků 

 

Pro přípravu experimentálních práškových směsí byly použity laboratorní váhy KB-2600 od 

společnosti KERN s přesností 0,01 g. Objemové množství jednotlivých frakcí prášků ve směsi 

bylo stanoveno pomocí kalibrovaných odměrných válců. Pro zajištění vysoké homogenity byly 

všechny připravené práškové směsi promíchávány pomocí kulového mlýnu ML01, a to po 

dobu minimálně jedné hodiny při 50 ot./min. Každých 10 minut došlo k automatické změně 

směru otáčení nádoby. 

 

Atmosférický plazmový nástřik 

 

Samotný systém je ovládán hlavním kontrolním zařízením MF-P-1000 od společnosti GTV, 

který je vybaven vysokovýkonným hořákem F4MB-XL výrobce OERLIKON METCO 

s výkonem až 55 kW. Hořák je vybaven výstupní tryskou o průměru 6 mm. Přívod prášku 

zajišťuje samostatný podávací systém, u kterého je možné nastavovat tlak podávacího plynu 

(Ar) a množství podávaného prášku, který je do korony plazmatu vstřikován radiálně 

injektorem o průměru 1,6 mm. Přesný pohyb plazmového hořáku a vysokou míru 

reprodukovatelnosti zaručil šestiosý průmyslový robot IRB 2600 od společnosti ABB. 

 

Monitorovací systém 

 

On-line monitorování procesu plazmového nástřiku bylo zajištěno pomocí zařízení Accura 

G3C firmy TECNAR, viz obr. 30. Měření rychlosti probíhá na základě detekce částic, které 

proletí mezi dvěma referenčními body. Dvouvláknové optické zařízení pak na základě 

časového zpoždění letící částice vypočte její rychlost s přesností 0,5 %. Teplota částic je 

stanovena na základě snímání vlnových délek pomocí dvouvlnového pyrometru s přesností  

2,5 %. 
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Obr. 30 – Online monitorovací zařízení Accura G3C (a) během APS nástřiku, (b) uživatelské rozhraní 

 

Měření tvrdosti 

 

Tvrdost dle Vickerse byla měřena na příčném řezu vzorku, a to přes celý komplexní systém 

tepelné bariéry: základní materiál, kovový vazebný povlak (BC) a keramický svrchní povlak 

(TC). Měření bylo provedeno na přístroji DuraScan G75 od firmy STRUES při zatížení HV0,3. 

 

Vysokoteplotní testování 

 

Izotermická oxidace byla provedena v laboratorní peci LT30 s regulátorem Ht200 firmy 

LAC. Vzorky byly testovány při teplotách 1050 °C, 1150 °C a 1250 °C. 

Test cyklické oxidace probíhal v experimentální dvouzónové trubkové peci LT50 firmy 

LAC, viz obr. 31. Tato pec umožňuje cyklování vzorků mezi vysokoteplotní, nízkoteplotní  

a ochlazovací zónou. Pro experiment byl volen režim 45 minut výdrž na teplotách 1050 °C  

a 1150 °C a 15 minut ochlazování vzorků v proudu vzduchu. 

 

 
Obr. 31 – Experimentální trubková pec (a) během fáze chlazení, (b) po vysunutí vzorků z pece 

 

Spalovací test (Burner-Rig Test) na obr. 32 byl vyvinut pro stanovení gradientu teplot, 

životnosti a odolnosti nově vyvíjených materiálů a povlaků pro vysokoteplotní aplikace, které 

jsou přednostně využívány v letectví a energetice. Tento specifický test umožnuje simulovat 

skutečné provozní podmínky součástí, jako jsou lopatky leteckých a pozemních energetických 

turbín, které musí odolávat teplotám často převyšující 1000 °C. V představené konfiguraci 

umožňuje testovat vzorky v rozmezí teplot 500 °C až 2000 °C. Během testování byla snímána 

teplota svrchního keramického povlaku pomocí pyrometru PA20 firmy KELLER a teplota 

základního materiálu pomocí termočlánku. Zařízení umožnilo plynulou regulaci gradientu 

teplot mezi svrchním povlakem a základním materiálem. Pro testování byly voleny teploty 

1150 °C a 1250 °C na čelní straně vzorku a 800 °C na zadní straně vzorku, tzn. s gradientem 
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teploty 350 °C a 450 °C mezi svrchním povlakem a základním materiálem. Jeden testovací 

cyklus pak odpovídal 3 minutám ohřevu a 3 minutám intenzivního ochlazování stlačeným 

vzduchem. Pro ověření odolnosti žárově nanesených povlaků vůči environmentálním vlivům 

byly připraveny vzorky s CMAS povlakem. 

 

 
Obr. 32 – Experimentální spalovací test (a) výchozí konfigurace, (b) během testování 

 

Metody termické analýzy a měření tepelné vodivosti 

 

Pro studium fyzikálních a/nebo chemických dějů, které probíhají při ohřevu a ochlazování 

výchozích prášků, byly využity metody termické analýzy, a to konkrétně metoda 

termogravimetrické analýzy TG, dále diferenční termická analýza DTA a diferenční skenovací 

kalorimetrie DSC. Práškové vzorky byly analyzovány na přístroji Setsys Evolution firmy 

SETARAM INSTRUMENTATION za podmínek lineárního ohřevu a ochlazování rychlostí  

5 °C/min a 30 °C/min v platinovém kelímku ve vzdušné atmosféře. Vzorky byly testovány 

v rozmezí teplot 20 °C až 1400 °C. 

Tepelná vodivost keramických povlaků byla měřena na přístroji LFA1000 firmy LINSEIS 

metodou Laser Flash. Měření probíhalo ve vakuu v rozmezí teplot 20 °C až 1000 °C. 

 

Vyhodnocovací metody 

 

Metalografické vzorky pro studium mikrostruktury byly připraveny pomocí postupu 

speciálně vyvinutého pro přípravu keramických povlaků nanášených metodou žárového 

nástřiku. Pro hodnocení topografie povrchu a porozity v příčném řezu vzorků byl využit 3D 

optodigitální mikroskop OLYMPUS DSX 510i. Snímky topografie povrchu byly pořízeny při 

zvětšení 250x pomocí složeného obrazu z oblasti 3×3 obrazových polí. Plošná porozita byla 

stanovena pomocí obrazové analýzy v softwaru ImageJ dle normy ASTM E 2109 na třech 

odlišných místech povlaku při zvětšení 500x. Při tomto zvětšení byla rovněž hodnocena 

tloušťka vazebného a svrchního povlaku. Detailní dokumentace mikrostruktury, tloušťky  

a chemického složení jednotlivých povlaků a tepelně indukovaného oxidu (TGO) byla pořízena 

na rastrovacím elektronovém mikroskopu TESCAN Lyra3 vybaveného detektorem EDAX. 

Fázová analýza keramických svrchních povlaků byla hodnocena pomocí rentgenové 

difrakční analýzy na přístroji PANalytical EMPYREAN se zdrojem monochromatického CuKα 

záření. Vzorky byly analyzovány v rozmezí 2θ = 8-90° s krokem 0,01° za použití standardní  

θ-2θ Bragg-Brentano geometrie. Naměřená data byla zpracována v softwaru X´Pert HighScore 

Plus. Kvantitativní hodnocení fází bylo provedeno pomocí Rietveldovy analýzy. 

Drsnost povrchu Ra byla měřena kontaktním profilometrem TR-200 od společnosti TIME 

Technology Europe. 

 



34 

 

4.2 Výchozí materiál 

 

4.2.1 Základní materiál pro žárový nástřik TBC povlaků 

 

Pro testy cyklické a izotermické oxidace byly použity vzorky o průměru 25 mm a tloušťce 

10 mm z niklové superslitiny Inconel 713 LC, viz obr. 33a. Pro spalovací test byly použity 

vzorky o průměru 60 mm a tloušťce 5 mm z niklové superslitiny Haynes 230, viz obr. 33b. 

Chemické složení základního materiálu niklových superslitin je uvedeno v tab. 4. 

 
Tab. 4 – Chemické složení základního materiálu [Hm. %] 

 Ni Cr Nb/W Mo Si Al C 

Inconel 713 LC Bal. 12 2,2 4,6 0,05 6 0,05 

Haynes 230 Bal. 22 14 2 0,5 0,35 0,1 

 

 
Obr. 33 – Výchozí základní materiál pro přípravu experimentálních vzorků: (a) vzorek o průměru  

25 mm ze slitiny Inconel 713 LC, (b) vzorek o průměru 60 mm ze slitiny Haynes 230 

 

4.2.2 AMPERIT 405 – Výchozí materiál vazebného povlaku 

 

Pro přípravu vazebného povlaku byl použit komerčně dostupný prášek NiCoCrAlYHfSi 

AMPERIT 405 od společnosti H.C.Starck, který je vysoce stabilní za vysokých teplot 

v oxidačním prostředí. Maximální pracovní teplota doporučená výrobcem prášku je 850 °C. 

Chemické složení výchozího prášku je uvedeno v tab. 5. Částice výchozího prášku se vyznačují 

sférickou morfologií a jejich průměrná velikost je 38±10 µm, viz obr. 34. 

 
Tab. 5 – Chemické složení prášku AMPERIT 405 

 Ni Co Cr Al Y Hf Si 

[Hm. %] Bal. 22 17 12,5 0,6 0,2 0,4 
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Obr. 34 – AMPERIT 405: (a) výchozí prášek pro nástřik vazebného povlaku, (b) detail (SEM, BSE) 

 

4.2.3 AMPERIT 827 – Výchozí materiál keramické mezivrstvy 

 

Pro přípravu experimentálního TBC povlaku byla mimo kovového vazebného povlaku 

připravena keramická mezivrstva YSZ AMPERIT 827 (ZrO2 + 7 hm. % Y2O3) od společnosti 

H.C.Starck. Povlak připravený z tohoto prášku se vyznačuje nejen dobrou korozní odolností za 

vysokých teplot, ale především vynikající odolností vůči teplotním šokům. Maximální pracovní 

teplota doporučená výrobcem prášku je 1320 °C. Průměrná velikost částic prášku je 45±10 µm. 

Částice prášku mají sférickou morfologii, viz obr. 35. 

 

 
Obr. 35 – AMPERIT 827: (a) výchozí prášek pro nástřik keramické mezivrstvy, (b) detail (SEM, BSE) 
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4.2.4 Svrchní keramický povlak na bázi ZrO2-Y2O3-Al2O3-SiO2 

 

Pro nástřik svrchního experimentálního povlaku byla připravena prášková směs obsahující 

mullit, obr. 36 a YSZ AMPERIT 831, obr. 37. Prášek mullitu Metco 6150 (3Al2O3·2SiO2) od 

společnosti Oerlikon Metco měl průměrnou velikost částic 45±5 µm s ostrohrannou morfologií 

částic. Tento prášek je vhodný pro přípravu environmentálních tepelných bariér, které chrání 

před účinky korozního prostředí především kompozitní součásti na bázi SiC či Si3N4. 

V porovnání s klasickým YSZ má mullit velmi nízký koeficient tepelné roztažnosti a vyznačuje 

se dlouhodobou strukturní stabilitou za vysokých teplot, a to až do teploty 1300 °C [141]. 

 

 
Obr. 36 – Metco 6150: (a) mullitový prášek pro přípravu experimentální směsi, (b) detail (SEM, BSE) 

 

 
Obr. 37 – Metco 6150 a AMPERIT 831: (a) Experimentální směs, (b) detail (SEM, BSE) 
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4.2.5 AMPERIT 831 – Výchozí materiál svrchního keramického povlaku  

 

Pro nástřik konvenčního keramického svrchního povlaku byl použit prášek YSZ (ZrO2 + 7 

hm. % Y2O3) AMPERIT 831 od společnosti H.C.Starck. Povlaky připravené z tohoto prášku se 

vyznačují výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi, odolností proti korozi za vysokých teplot 

a maximální pracovní teplotou až 1320 °C. Průměrná velikost částic prášku je 45±10 µm. 

Částice prášku mají dutou sférickou morfologii a jsou také často označovány jako tzv. HOSP 

(hollow sphere), viz obr. 38. 

 

 
Obr. 38 – AMPERIT 831: (a) výchozí prášek pro nástřik konvenčního keramického svrchního povlaku, 

(b) detail sférických částic (SEM, BSE) 

 

Na základě retgenové difrakce bylo ve výchozím prášku YSZ AMPERIT 831 identifikováno 

74 hm. % YSZ s tetragonální krystalovou mřížkou (t-YSZ), 12 hm. %  kubického YSZ (c-YSZ) 

a 14 hm. % monoklinického YSZ (m-YSZ) viz obr. 39. Výchozí prášek je částečně 

stabilizovaný s poměrně vysokým obsahem monoklinického a kubického YSZ. Ke snížení 

procentuelního podílu m-YSZ a c-YSZ a zvýšení obsahu t-YSZ ve struktuře povlaku dojde  

v průběhu plazmatického nástřiku za podmínek depozice s využitím optimálních 

technologických parametrů (teploty a rychlosti dopadajících částic a rychlosti ochlazování 

nanášeného povlaku). 

 

 
Obr. 39 – Difraktogram výchozího prášku YSZ AMPERIT 831 
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4.2.6 Termická analýza výchozí prášku AMPERIT 831 

 

Pro termickou analýzu bylo použito přibližně 160 mg výchozího prášku AMPERIT 831. 

Zákmit na DSC (Heat Flow) a TG křivce v rozmezí 100 až 250 °C při ohřevu rychlostí  

5 °C/min a 30 °C/min je způsoben náběhem zařízení na teplotu a koresponduje s ustalováním 

teplotního režimu. Tento jev je přítomen u všech termických analýz realizovaných  

v experimentální části práce. Během ohřevu a ochlazování při rychlostech 5 °C/min  

a 30 °C/min nedošlo dle křivky TG k žádnému hmotnostnímu úbytku materiálu a také nebyla 

dle křivky DSC pozorována žádná fázová transformace, viz obr. 40. 

 

 
Obr. 40 – Termická analýza prášku AMPERIT 831: (a) ohřev rychlostí 5 a 30 °C/min, (b) ochlazování 

rychlostí 5 a 30 °C/min 

 

Keramický prášek YSZ AMPERIT 831 po termické analýze je viditelný na obr. 41. Během 

ohřevu na teplotu 1400 °C rychlostí 5 a 30 °C/min došlo u některých částic k částečnému 

slinutí. 

 

 
Obr. 41 – Keramický prášek AMPERIT 831 po termické analýze (a) ohřev/ochlazování 5 °C/min,  

(b) ohřev/ochlazování 30 °C/min (SEM, BSE) 
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4.2.7 CaO-MgO-Al2O3-SiO2 prášek 

 

Pro účely testování keramických svrchních povlaků vůči environmentálnímu poškození, 

které způsobují jemné písečné, vulkanické či prachové částice, byl využit CMAS prášek ISO 

12103-1 A1 Ultrafine Test Dust od společnosti Powder Technology Inc, viz obr. 42. Chemické 

složení CMAS prášku je uvedené v tab. 6. Průměrná velikost částic se pohybuje v rozmezí 5 až 

10 µm. 

 
Tab. 6 – Chemické složení CMAS prášku [Hm. %] [142] 

SiO2 Al2O3 CaO K2O NaO Fe2O3 MgO TiO2 

69-77 8-14 3-6 2-5 1-4 4-7 1-2 0-1 

 

 
Obr. 42 – CMAS prášek: (a) přehledový snímek, (b) detailní snímek částic (SEM, BSE) 

 

Pomocí rentgenové difrakce byly ve výchozím CMAS prášku identifikovány následující 

fáze: 50 hm. % SiO2, 32 hm. % Na(AlSi3O8) – Albite, 16 hm. % CaMg(Si2O6) – Diopside  

a 2 hm. % CaCO3. Difraktogram CMAS prášku je na obr. 43.  

 

 
Obr. 43 – Difraktogram výchozího CMAS prášku 
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Děje probíhající v CMAS prášku během jeho ohřevu a ochlazení z vysoké teploty byly 

analyzovány pomocí termické analýzy, a to až do teploty 1400 °C s rychlostí ohřevu  

a ochlazování 5 °C/min a 30 °C/min, viz obr. 44. Během ohřevu došlo v obou případech  

k celkovému úbytku materiálu přibližně o 4 mg, zatímco během fáze ochlazování nebyl 

pozorován žádný úbytek. Při ohřevu rychlostí 5 °C/min dochází k výrazné endotermické reakci 

až při teplotě okolo 1200 °C, která odpovídá dekompozici CaSO4 → CaSO3 + ½ O2 a následně 

CaSO3 → CaO + SO2. Tato reakce je provázena úbytkem hmotnosti přibližně o 2 mg. Během 

exotermické reakce při teplotě 1280 °C dochází pravděpodobně ke vzniku fáze CaAl2Si2O8 

a/nebo fáze CaSiO3. Během ohřevu rychlostí 30 °C/min dochází mezi teplotami 170 °C a 320 

°C k endotermické reakci, která je spojená s celkovým úbytkem hmotnosti cca o 1,5 mg, kdy 

docházelo k dehydrataci CaSO4∙2H2O → CaSO4. Následující endotermické reakce mezi 

teplotami 580 °C až 780 °C korespondují s rozkladem CaCO3 na CaO + CO2 [143]. 

 

 
Obr. 44 – Termická analýza CMAS prášku: (a) ohřev rychlostí 5 a 30 °C/min, (b) ochlazování rychlostí 

5 a 30 °C/min 

 

Po ohřevu CMAS prášku na teplotu 1300 °C došlo během ochlazení ke vzniku kompaktního, 

téměř amorfního skla s velmi nízkým obsahem krystalického SiO2 a SiC, viz obr. 45. 

 

 
Obr. 45 – Difraktogram CMAS prášku po ohřevu na teplotu 1300 °C 

 

 

 

 

 



41 

 

4.3 Optimalizace parametrů APS nástřiku, příprava a charakterizace 

experimentálního materiálového systému 
 

4.3.1 Optimalizace parametrů nástřiku keramického YSZ povlaku 

 

Jedním z cílů disertační práce je samotná příprava tepelných bariér, tedy jejich depozice 

pomocí atmosférického plazmového nástřiku. Jednou z mnoha výhod této technologie je její 

všestranná použitelnost pro nanášení práškových materiálů, a to ať už kovových, keramických 

či kompozitních. Tato schopnost je dána možností nezávislé změny čtyř hlavních procesních 

parametrů, které mají zásadní vliv na výslednou mikrostrukturu, a tedy i vlastnosti povlaku. 

Mezi tyto parametry patří průtok primárního plazmového plynu (Ar), sekundárního 

plazmového plynu (H2), elektrický proud (I) a depoziční vzdálenost (l). V tab. 7 jsou uvedeny 

rozdílné technologické parametry nástřiku, při kterých byla měřena rychlost a teplota 

deponovaných částic keramického prášku AMPERIT 831. 

 
Tab. 7 – Technologické parametry nástřiku využité pro optimalizaci YSZ povlaku 

Parametry Ar [slm*] H2 [slm] I [A] Vzdálenost [mm] 

1 40 12 630 135 

2 30 3 500 135 

3 30 2,5 500 135 

* Standardní litry za minutu 

 

Ze snímku na obr. 46 a 47 je patrný vliv změny technologických parametrů nástřiku na 

rychlost a teplotu dopadajících částic. Se snižujícím se průtokem argonu a vodíku,  

a snižováním elektrického proudu dochází k poklesu rychlosti a teploty dopadajících částic. 

 

 
Obr. 46 – Vliv technologických parametrů nástřiku na rychlost dopadajících částic 
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Obr. 47 – Vliv technologických parametrů nástřiku na teplotu dopadajících částic 

 

Pro hodnocení mikrostruktury byly připraveny vzorky s keramickým YSZ povlakem  

s využitím technologických parametrů 1 a 2. Technologické parametry 3 nebyly použity pro 

depozici z důvodu nestabilního hoření plazmatu, jehož příčinou byl příliš nízký průtok vodíku, 

a nebyla by tak zajištěna dostatečná homogenita deponovaného povlaku. 

Mikrostruktura povlaku připraveného za technologických parametrů 1 je kompaktní, 

obsahuje drobné póry, vertikální trhliny a náhodně v prostoru orientované mikrotrhliny, viz 

obr. 48. Povlak se vyznačuje velmi nízkým obsahem pórů. Tato specifická mikrostruktura je 

velmi podobná povlakům typu DVC TBC (Dense Vertically Cracked Thermal Barrier Coating) 

a vyznačuje se především vyšší odolností proti termomechanickému namáhání a nižší tepelnou 

vodivostí v důsledku větších tlouštěk povlaku [144]. Průměrná rychlost dopadajících částic 

byla 273 m/s a průměrná teplota částic 2467 °C. 

 

 
Obr. 48 – Výsledná mikrostruktura YSZ povlaku deponovaného s využitím technologických  

parametrů 1, (a) přehledový snímek, (b) detail svrchního povlaku (LM, BF) 

 

Průměrná rychlost dopadajících částic s využitím technologických parametrů 2 byla 211 m/s 

a jejich průměrná teplota byla 2451 °C. S klesající rychlostí dopadajících částic se měnil vzhled 

výsledné mikrostruktury povlaku. Povlak na obr. 49 je celistvý bez přítomnosti vertikálních  

a horizontálních trhlin a s výrazně vyšším obsahem pórů. Se změnou rychlosti dopadajících 

částic se též mění morfologie na substrát dopadlých splatů, které tvoří výslednou 

mikrostrukturu povlaku.  

V případě technologických parametrů 1 byla struktura povlaku tvořena plochými splaty 

s vysokou přilnavostí, zatímco nižší rychlost dopadajících částic v případě parametrů 2 má za 
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následek vznik nedokonale deformovaných splatů s nízkou přilnavostí [145]. Takto připravená 

mikrostruktura neobsahuje pouze klasické sférické póry, ale také podélné póry mezi 

jednotlivými splaty, které vznikají v důsledku nedokonalé adheze dopadajících částic. 

 

 
Obr. 49 – Výsledná mikrostruktura YSZ povlaku deponovaného s využitím technologických  

parametrů 2, (a) přehledový snímek, (b) detail svrchního povlaku (LM, BF) 

 

4.3.2 Optimalizace parametrů nástřiku Mullit-YSZ (MYSZ) povlaku 

 

 Pro první iteraci optimalizace kompozitního amorfního/nanokrystalického povlaku na 

bázi ZrO2-Y2O3-Al2O3-SiO2 byla připravena směs mullitu s YSZ v poměru 87 obj. % mullitu  

+ 13 obj. % YSZ (76 hm. % mullitu a 24 hm. % YSZ). Hmotnostní podíly jednotlivých složek 

připravené směsi výchozího MYSZ prášku určují vyznačený bod v ternárním diagramu na  

obr. 50. Teplota tavení připravené směsi s označením MYSZ87 je cca 1800 °C. 

 

 
Obr. 50 – Výřez ternárního diagramu ZrO2-Al2O3-SiO2 s vyznačeným složením výchozího MYSZ 

prášku  

 

U připravené směsi výchozího MYSZ87 prášku byla následně pomocí on-line 

monitorovacího zařízení Accura G3C měřena průměrná teplota a rychlost dopadajících částic 

za rozdílných technologických parametrů, viz tab. 8. Na obr. 51 a 52 je znázorněn vliv 

technologických parametrů nástřiku na rychlost a teplotu dopadajících částic. 
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Tab. 8 – Rozdílné technologické parametry pro optimalizaci MYSZ povlaku 

Parametry 
Ar 

[slm*] 

H2 

[slm] 

I 

[A] 

Vzdálenost 

[mm] 

Rychlost 

[m/s] 

Teplota 

[°C] 

1 41 14 600 135 289 2574 

2 45 5 500 135 293 2455 

3 30 3 500 135 216 2450 

* Standardní litry za minutu 

 

 
Obr. 51 – Vliv technologických parametrů nástřiku na rychlost dopadajících MYSZ částic 

 

 
Obr. 52 – Vliv technologických parametrů nástřiku na teplotu dopadajících MYSZ částic 

 

Pro hodnocení mikrostruktury a porozity byly připraveny tři zkušební vzorky s kompozitním 

svrchním povlakem deponovaným dle parametrů uvedených v tab. 7. Jako substrát byly použity 

vzorky z konstrukční oceli 11 373 o průměru 25 mm a tloušťce 10 mm. Výsledná tloušťka 

keramického povlaku byla 300 µm. Mikrostruktury připravených vzorků jsou uvedené na  

obr. 53. U vzorku připraveného dle technologických parametrů 1 byla hodnota naměřené 

plošné porozity povlaku 2,4 %, v případě povlaku deponovaného za parametrů 2 pak 4,2 %  

a v případě depozice za parametrů 3 byla porozita povlaku nejvyšší a odpovídala hodnotě  

7,1 %. 
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Obr. 53 – Mikrostruktura svrchního kompozitního povlaku připraveného za různých technologických 

parametrů APS nástřiku: (a) parametry 1, (b) parametry 2, (c) parametry 3 (LM, BF) 

 

Pro dosažení požadované optimální porozity v keramickém povlaku byly zvoleny parametry 

nástřiku, při kterých měly dopadající částice nejnižší rychlost, ale stále dostatečně vysokou 

teplotu, při které bylo zajištěno úplné roztavení částic výchozího MYSZ prášku. Takto 

definované podmínce nejlépe odpovídaly technologické parametry 3. 

 

4.3.3 Optimalizace složení kompozitního keramického MYSZ systému 

 

Pro ověření vysokoteplotní strukturní stability experimentálního povlaku MYSZ byly 

připraveny tři výchozí práškové směsi, lišící se ve svém procentuálním zastoupení výchozích 

prášků, a především teplotou tavení. V ternárním diagramu na obr. 54 jsou vyznačeny 

jednotlivé experimentální práškové směsi, které byly připraveny pro plazmový nástřik. 

 

 
Obr. 54 – Ternární diagram ZrO2-Al2O3-SiO2 s vyznačeným složením MYSZ směsí 

 

Výchozí prášek s označením MYSZ87 obsahuje 87 obj. % mullitu + 13 obj. % YSZ (76 hm. 

% mullitu + 24 hm. % YSZ) s teplotou tavení cca 1800 °C. Druhá směs prášku s označením 

MYSZ45 obsahuje 45 obj. % mullitu + 55 obj. % YSZ (29 hm. % mullitu + 71 hm. % YSZ)  

s teplotou tavení 2100 °C. Třetí prášková směs s označením MYSZ29 obsahuje 29 obj. % 

mullitu + 71 obj. % YSZ (17 hm. % mullitu + 83 hm. % YSZ) s teplotou tavení cca 2300 °C. 

Mikrostruktury jednotlivých MYSZ povlaků deponovaných pomocí optimalizovaných 

parametrů 3 jsou na obr. 55. 
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Obr. 55 – Mikrostruktury jednotlivých experimentálních povlaků MYSZ: (a) MYSZ87, (b) MYSZ45  

a (c) MYSZ29 (LM, BF) 

 

V první iteraci pro ověření vysokoteplotní stability svrchního povlaku MYSZ87 pomocí 

spalovacího testu byl připraven vzorek 1. Koeficient tepelné roztažnosti, tepelná vodivost, 

teplota tavení a pracovní teplota uvedená v tab. 9 pro jednotlivé typy povlaků a substrátu jsou 

data získaná z literatury [144, 146-148]. Vazebný povlak o standardní tloušťce 150 µm byl 

nanesen dle výrobcem doporučených parametrů, svrchní keramický povlak o tloušťce 300 µm 

byl deponován pomocí optimalizovaných parametrů. Během spalovacího testu byl svrchní 

povlak ohřát na teplotu 1150 °C, teplota substrátu byla v průběhu celého cyklu udržována na 

teplotě 800 °C. Po prvním testovacím cyklu došlo k poškození celého materiálového systému, 

viz obr. 56a, a to nejen z důvodu nízké teploty tavení experimentálního svrchního povlaku, ale 

také v důsledku značně rozdílných koeficientů tepelné roztažnosti. 

 

U vzorku 2 byla přidána mezi svrchní a vazebný povlak mezivrstva YSZ, která svojí 

hodnotou koeficientu tepelné roztažnosti kompenzuje rozdíl mezi koeficientem tepelné 

roztažnosti svrchního a vazebného povlaku. Během prvního cyklu spalovacího testu došlo za 

stejných podmínek testování k delaminaci svrchního povlaku v centrální a okrajové části 

vzorku a rovněž k jeho částečnému natavení, viz obr. 56b. 

 

Pro odstranění efektu delaminace svrchního povlaku byl u vzorku 3 přidán mezi svrchní 

povlak MYSZ87 a mezivrstvu YSZ povlak Y2O3 o tloušťce 70 µm. Povlak Y2O3 byl připraven 

z prášku Metco 6035A-1 s velikostí sférických částic 53±15 µm. Tento povlak byl do 

materiálového systému zařazen z důvodu dalšího snížení rozdílů v koeficientech teplotní 

roztažnosti jednotlivých povlaků, viz tab. 9. Během spalovacího testu se neprojevila 

delaminace jednotlivých vrstev povlaku, nicméně problém nízké teploty tavení svrchního 

povlaku stále přetrvával, viz obr. 56c. 

 

Dalším krokem v optimalizaci svrchního povlaku byla úprava poměrů jednotlivých fází 

v práškové směsi tak, aby došlo ke zvýšení teploty tavení výsledného experimentálního 

povlaku. Vzorek 4 sestával z vazebného povlaku, povlaku Y2O3 a svrchního povlaku MYSZ45. 

U takto připraveného materiálového systému došlo v průběhu ohřevu a výdrže na teplotě pouze 

k mírnému natavení svrchního keramického povlaku, nicméně během ochlazování došlo 

k delaminaci na rozhraní vazebného povlaku a Y2O3 povlaku, viz obr. 56d. 
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Tab. 9 – Fyzikální vlastnosti jednotlivých povlaků a substrátu [144, 146-148] 

 
Koeficient tepelné 

roztažnosti [10-6/K] 

Tepelná vodivost 

[W/mK] 

Teplota 

tavení [°C] 

Pracovní 

teplota [°C] 

Vzorek 1 

TC-MYSZ87 6 1,3 1800 1300 

BC-NiCoCrAlYHfSi 13 25 1300 850 

Substrát 16 24 1400 800 

Vzorek 2 

TC2-MYSZ87 6 1,3 1800 1300 

TC1-YSZ 831 10 0,8 2700 1320 

BC-NiCoCrAlYHfSi 13 25 1300 850 

Substrát 16 24 1400 800 

Vzorek 3 

TC3-MYSZ87 6 1,3 1800 1300 

TC2-Y2O3 8 2,5 2400 2000 

TC1-YSZ 831 10 0,8 2700 1320 

BC-NiCoCrAlYHfSi 13 25 1300 850 

Substrát 16 24 1400 800 

Vzorek 4 

TC2-MYSZ45 6 1,3 2100 1300 

TC1-Y2O3 8 2,5 2400 2000 

BC-NiCoCrAlYHfSi 13 25 1300 850 

Substrát 16 24 1400 800 

Vzorek 5 

TC-MYSZ29 6 1,3 2300 1300 

BC-NiCoCrAlYHfSi 13 25 1300 850 

Substrát 16 24 1400 800 

Vzorek 6 

TC2-MYSZ29 6 1,3 2300 1300 

TC1-YSZ 827 10 0,8 2700 1320 

BC-NiCoCrAlYHfSi 13 25 1300 850 

Substrát 16 24 1400 800 
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V páté iteraci optimalizace byl připraven nový experimentální svrchní povlak MYSZ29, 

jehož složení a teplota tavení je uvedena v ternárním diagramu na obr. 54. Vzorek 5 byl 

připraven jako standardní tepelná bariéra s vazebným povlakem a svrchním keramickým 

povlakem. Během spalovacího testu nedošlo k natavení svrchního povlaku. Na obr. 56e je 

ovšem patrná delaminace v okrajové oblasti vzorku, ke které došlo v důsledku rozdílných 

koeficientů teplotní roztažnosti.  

 

Poslední fází optimalizace byla příprava vzorku 6, který kromě vazebného povlaku  

a svrchního MYSZ29 povlaku navíc obsahoval mezivrstvu YSZ. Výsledná kombinace povlaků 

odpovídá požadavkům kladeným na tepelné bariéry, a to jak po stránce vyváženosti koeficientů 

tepelné roztažnosti jednotlivých materiálů obsažených v komplexním povlakovém systému, tak 

i po stránce dostatečně vysoké teploty tavení experimentálního svrchního keramického 

povlaku. Na obr. 56f je vzorek 6 po pěti cyklech spalovacího testu. 

 

 
Obr. 56 – Experimentální vzorky po spalovacím testu: vzorek (a) až (e) – po jednom cyklu, vzorek (f) – 

po pěti cyklech spalovacího testu 
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4.3.4 Svrchní keramický povlak na bázi ZrO2-Y2O3-Al2O3-SiO2 (MYSZ29)  

 

Na základě předchozí optimalizace experimentálních práškových směsí MYSZ byla pro 

další experimenty vybrána směs MYSZ29 sestávající z 29 obj. % mullitu + 71 obj. % YSZ  

(17 hm. % mullitu + 83 hm. % YSZ). Morfologie práškové směsi homogenizované v kulovém 

mlýně je na obr. 57. Příčný řez připravenou experimentální směsí je na obr. 58. Ostrohranné 

částice mullitu jsou zcela kompaktní bez viditelné porozity. Z příčného řezu je patrné, že 

částice YSZ prášku mají dutou globulární morfologii, ale také kompaktní globulární morfologii 

s vnitřní porozitou, viz obr. 58b. 

 

 
Obr. 57 – (a) Experimentální prášková směs MYSZ29, (b) detail (SEM, BSE) 

 

 
Obr. 58 – (a) Příčný řez výchozím práškem MYSZ29, (b) detail (SEM, BSE) 

 

Rentgenovou difrakční analýzou bylo stanoveno, že výchozí prášek MYSZ29 sestává  

z 47 hm. % tetragonálního YSZ (t-YSZ), 13 hm. % monoklinického YSZ (m-YSZ), 7 hm. % 

kubického YSZ (c-YSZ) a 33 hm. % mullitu. Difraktogram experimentálního prášku MYSZ29 

je na obr. 59. 
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Obr. 59 – Difraktogram experimentální směsi MYSZ29 

 

4.3.5 Termická analýza výchozího prášku MYSZ29 

 

Během ohřevu a ochlazování experimentální směsi MYSZ29 rychlostí 5 a 30 °C/min nebyly 

zaznamenány hmotností úbytky materiálu či fázové transformace, které by probíhaly během 

termické analýzy, viz obr. 60. Na základě výsledků termické analýzy se tak nepředpokládá 

přítomnost nežádoucích fázových transformací v experimentální směsi MYSZ29, a to ať už  

v průběhu plazmatického nástřiku a/nebo během následných vysokoteplotních oxidačních testů. 

 

 
Obr. 60 – Termická analýza prášku MYSZ29 během (a) ohřevu rychlostmi 5 a 30 °C/min, (b) během 

ochlazování rychlostmi 5 a 30 °C/min 

 

Částice prášku MYSZ29 po termické analýze jsou na obr. 61. Během ohřevu na teplotu 

1400 °C a ochlazení zpět na pokojovou teplotu došlo k částečnému slinutí částic mullitu  

s částicemi YSZ. Výchozí morfologie částic však zůstala beze změn. 
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Obr. 61 – Keramický prášek MYSZ29 po termické analýze (a) ohřev/ochlazování 5 °C/min,  

(b) ohřev/ochlazování 30 °C/min (SEM, BSE) 

 

4.3.6 Analýza prášku MYSZ29 po interakci s plazmatem 

 

Experimentální směs MYSZ29 byla deponována za optimalizovaných podmínek nástřiku do 

rotující nádoby s destilovanou vodou. Tento postup umožňuje pozorovat částice prášku po 

interakci s plazmatem. Zcela a/nebo částečně natavené částice prášku dopadají do vody, kde 

jsou okamžitě ochlazeny, stejně jako je tomu v případě depozice na studený povrch vzorku. 

Částice ovšem nejsou deformovány (netvoří splaty), a zachovávají si svou původní globulární 

nebo ostrohrannou morfologii, viz obr. 62. 

 

 
Obr. 62 – (a) Experimentální MYSZ29 prášek po interakci s plazmatem (b) detail (SEM, BSE) 

 

Částice mullitu (3Al2O3·2SiO2), které byly během interakce s plazmatem natavené v celém 

svém objemu, změnily svou původní morfologii ostrohranných částic na částice globulární, viz 

obr. 63a. Následnou plošnou EDS analýzou bylo ověřeno, že nově vzniklé globulární částice 

odpovídají chemickým složením výchozímu prášku na bázi Al2O3 a SiO2, viz obr. 63b. 
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Obr. 63 – Detail (a) nově vzniklé globulární částice mullitu, (b) EDS analýza (SEM, BSE)  

 

V příčném řezu částicemi prášku MYSZ29 po interakci s plazmatem je patrná objemová 

mikroporozita v nově vzniklých globulárních mullitových částicích. V případě YSZ prášku 

byla většina částic v průběhu depozice plně roztavena, nicméně bylo rovněž pozorováno malé 

množství částic pouze částečně natavených. Kompletně roztavené a následně vytvořené částice 

jsou ve svém objemu kompaktní a porozita se u nich projevuje především v centrální části ve 

formě vnitřní dutiny. Naopak pouze natavené částice obsahují velké množství mikroporozity 

v celém objemu, viz obr. 64. V plazmatu se částice natavují směrem od povrchu do středu  

a dochází tak k zániku mikropórů za současné koalescence submikrometrových pórů. Ty jsou 

poté postupně vytlačovány do středu částice, kde může dojít k jejich spojení a vzniku centrální 

dutiny. Během tohoto procesu tak dochází k dodatečnému vzniku dutých globulárních částic  

z původně kompaktních částic s vnitřní porozitou [149]. 

 

 
Obr. 64 – (a) Příčný řez práškem MYSZ 29 po interakci plazmatem, (b) detail částice YSZ s mullitovou 

částicí (SEM, BSE) 
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4.3.7 Atmosférický plazmový nástřik konvenční a experimentální tepelné bariéry 

 

Pro zaručení reprodukovatelných podmínek depozice tepelných bariér byly veškeré vzorky 

série Y- (konvenční materiálový systém) a série M- (experimentální materiálový systém) 

připraveny zároveň. Vzorky byly pro plazmový nástřik uchyceny na vakuové desce, viz  

obr. 65a. Tento způsob uchycení nevnáší do vzorků nežádoucí napětí, která by mohla vznikat 

například při běžném mechanickém uchycení. Rychlost lineárního pohybu robota s plazmovým 

hořákem byla nastavena na konstantní hodnotu 200 mm/s se šířkou stopy 4 mm. 

Před zahájením depozice bylo zkontrolováno a ověřeno, že podmínky nanášení budou 

shodné s podmínkami, které byly využity při optimalizaci pro jednotlivé výchozí prášky 

v podkapitole 4.3.1 a 4.3.2, a/nebo odpovídaly doporučeným parametrům výrobce prášků. 

 

 
Obr. 65 – Umístění experimentálních vzorků na vakuové desce (a) před depozicí, (b) během depozice 

 

On-line monitorování APS nástřiku 

 

Technologické parametry nástřiku pro jednotlivé prášky jsou uvedeny v tab. 10. Průměrná 

naměřená rychlost částic prášku AMPERIT 405 byla 293±1 m/s. Průměrná teplota částic 

odpovídala hodnotě 2293±4 °C. U prášku YSZ AMPERIT 827 byla průměrná rychlost částic 

224±1 m/s a průměrná teplota částic 2310±4 °C. V případě prášku YSZ AMPERIT 831 byla 

průměrná rychlost částic 211±1 m/s a teplota 2451±6 °C. U experimentálního prášku MYSZ29 

byla průměrná rychlost částic 202±2 m/s a jejich průměrná teplota 2415±5 °C. 

 
Tab. 10 – Procesní parametry nástřiku pro jednotlivé typy povlaků 

 Ar [slm] H2 [slm] I [A] Vzdálenost [mm] Počet přejezdů 

AMPERIT 405 65 8 650 135 1 

AMPERIT 827 40 5 500 135 4 

AMPERIT 831 30 3 500 135 5 

MYSZ29 30 3 500 135 3 

 

Hoření plazmatu a vstřikování prášku do jeho korony bylo v rámci všech měření na základě 

velmi malých hodnot směrodatných odchylek vysoce stabilní a vhodné pro žárové nanášení 

povlaků. Grafické znázornění rychlostí a teplot částic jednotlivých prášků během nástřiku je na 

obr. 66. 
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Vazebný povlak AMPERIT 405 

  
Keramická mezivrstva AMPERIT 827 

  
Svrchní keramický povlak AMPERIT 831 

  
Experimentální směs MYSZ29 

  
Obr. 66 – Záznam rychlosti a teploty částic jednotlivých prášků během APS depozice 
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Efektivity depozice APS nástřiku 

 

Efektivita nástřiku byla vypočítána na základě známé tloušťky a celkové plochy povlaku po 

nástřiku. Vypočítaná celková hmotnost deponovaného prášku pak byla porovnána s hmotností 

prášku, který byl spotřebován v průběhu nástřiku.  

 

a) Výpočet celkové plochy 

Celková plocha nástřiku „Sc“ definovaná obdélníkovou plochou určenou na základě souřadnic 

x a y z programu Robot Studio, kde byla tato plocha naprogramována pro pohyb robota, 

respektive plazmového hořáku umístěného v jeho šesté ose. 

 

b) Stanovení průměrné tloušťky povlaku na vzorku 

Průměrná tloušťka povlaku byla stanovena z měření tloušťky všech deponovaných vzorků 

pomocí mikrometru s přesností na tři desetinná místa. Pro další výpočty byla tato tloušťka 

označena jako „t“. 

 

c) Výpočet plochy vzorku 

Vzorky válcového tvaru s průměrem 25 mm byly deponovány pouze z jedné strany podstavy,  

a tudíž plocha pro nástřik byla stanovena dle rovnice (1): 

 

Svz = π ‧ r2 [mm2] (1). 

 

d) Stanovení průměrné hmotnosti povlaku na vzorku 

Hmotnost deponovaného povlaku na ploše vzorku byla určena z měření hmotností všech 

deponovaných vzorků pomocí analytických vah s přesností na čtyři desetinná místa. Pro další 

výpočet bude tato hmotnost označena jako „mp“. 

 

e) Výpočet objemu povlaku na vzorku 

Průměrný objem povlaku na vzorku byl vypočítán z veličin dle rovnice (2): 

 

Vp = Svz ‧ t [mm3] (2). 

 

f) Výpočet celkového objemu povlaku 

Celkový objem povlaku, který byl nanesený na obdélníkovou plochu desky, byl vypočten dle 

rovnice (3): 

 

Vc = Sc ‧ t [mm3] (3). 

 

g) Výpočet hmotnosti povlaku na desce 

Celková hmotnost povlaku na desce byla stanovena dle rovnice (4): 

 

mc = Vp/Vc ‧ mp [g] (4). 
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h) Efektivita depozice 

Výsledná efektivita depozice nástřiku byla vypočtena jako podíl celkové hmotnosti naneseného 

povlaku vůči množství spotřebovaného prášku „msp“, dle rovnice (5): 

 

E = mc / msp ‧ 100 [%] (5). 

 

V tab. 11. jsou vypočtené hodnoty jednotlivých dílčích výsledků pro veškeré deponované 

prášky dle rovnic uvedených výše. Na obr. 67 je grafické znázornění vypočtené efektivity 

depozice nástřiku pro jednotlivé prášky. 

 

Tab. 11 – Souhrn parciálních výsledků pro výpočet efektivity depozice nástřiku 

 BC TC 831 TC 827 TC MYSZ29 

Celková plocha Sc 

[mm2] 
119 600 106 000 106 000 106 000 

Tloušťka povlaku t 

[mm] 
0,156 0,326 0,093 0,217 

Plocha vzorku Svz 

[mm2] 
490,625 490,625 490,625 490,625 

Průměrná hmotnost mp 

[g] 
0,607 0,882 0,226 0,507 

Objem povlaku Vp 

[mm3] 
76,537 159,943 45,628 106,465 

Objem povlaku Vc 

[mm3] 
18657 34556 9858 23002 

Hmotnost povlaku mc 

[g] 
147,968 190,556 48,827 109,537 

Hmotnost prášku msp 

[g] 
250 679 553 344 

 

 
Obr. 67 – Grafické znázornění efektivity depozice nástřiku jednotlivých povlaků 
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4.3.8 Aplikace CMAS prášku pro spalovací test 

 

Pro aplikaci CMAS (CaO+MgO+Al2O3+SiO2) povlaku byla zvolena nepřímá metoda 

nanášení, která je vhodná pro spalovací test. V prvním kroku byla připravena suspenze 

obsahující 5 g CMAS prášku a 50 ml destilované vody. Před samotnou aplikací CMAS 

suspenze byly vzorky vysušeny a váženy pomocí analytických vah. Na keramický vrchní 

povlak se poté štětcem nanáší rovnoměrná vrstva suspenze tak, aby jeden nátěr odpovídal 

přibližně 1-2 mg suspenze na 1 cm2 a vytvořil se tak povlak o tloušťce přibližně 3-4 µm. 

Následně se suspenze vysuší na teplotě 100 °C. Proces se opakuje, dokud na povrchu vzorku 

není povlak o výsledné tloušťce cca 10 µm, který odpovídá 10 mg suspenze na 1 cm2, viz  

obr. 68a a 68b. Posledním krokem pro přípravu vzorků s CMAS povlakem pro spalovací test je 

tepelné zpracování na teplotě 1200 °C po dobu 10 minut. Při této teplotě dojde k natavení 

CMAS částic nanesených na povrch vzorku a k jejich částečné penetraci do mikrostruktury 

povlaku. Během ochlazení pak dojde k částečné tvorbě skelné fáze, viz obr. 68c a 68d. 

 

 
Obr. 68 – Vzorky D60 pro spalovací test po aplikaci CMAS povlaku: (a) standardní Y34,  

(b) experimentální M34 před tepelným zpracováním, (c-d) po tepelném zpracování 1200 °C/10 min 
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4.4 Plán experimentu 
 

1. Hodnocení výchozího stavu vzorků s konvenčním a s experimentálním keramickým 

povlakem z hlediska mikrostruktury, tvrdosti, fázového složení a tepelné vodivosti. 

 

2. Izotermická oxidace vzorků při teplotě 1050 °C, 1150 °C a 1250 °C s následným 

hodnocením strukturních a mikrostrukturních změn ve vazebném a svrchním povlaku, 

analýza tepelně indukovaného oxidu a RTG fázová analýza svrchního povlaku. 

 

3. Cyklická oxidace vzorků při teplotě 1050 °C, 1150 °C s následným hodnocením 

strukturních a mikrostrukturních změn ve vazebném a svrchním povlaku, analýza tepelně 

indukovaného oxidu a RTG fázová analýza svrchního povlaku. 

 

4. Spalovací test vzorků při teplotě 1150 °C a 1250 °C, a test environmentální odolnosti 

vzorků s CMAS povlakem na teplotě 1150 °C s následným hodnocením strukturních  

a mikrostrukturních změn ve vazebném a svrchním povlaku, analýza tepelně indukovaného 

oxidu a RTG fázová analýza svrchního povlaku. 

 

5. Hodnocení amorfních a nanokrystalických oblastí v mikrostruktuře experimentálního 

keramického povlaku. 

 

6. Celkové hodnocení strukturní stability nově připraveného experimentálního vícevrstvého 

materiálového systému tepelné bariéry po vysokoteplotním testování. 
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V rámci experimentální části disertační práce byly realizovány tři rozdílné vysokoteplotní 

testy: (i) izotermická oxidace, (ii) cyklická oxidace a (iii) spalovací test pro studium vlastností 

konvenčního YSZ systému a nového experimentálního MYSZ29 (ZrO2-Y2O3-Al2O3-SiO2) 

systému. Detailní experimentální matrice a označení jednotlivých vzorků je uvedené v tab. 12. 

 
Tab. 12 – Testovací matrice konvenčního a experimentálního TBC systému 

Označení Y- Označení M- Tepelná expozice 

Y0 M0 Výchozí stav 

Y1 M1 1050 °C/50 h 

Iz
o
te

rm
ic

k
á
 o

x
id

a
ce

 

Y2 M2 1050 °C/100 h 

Y3 M3 1050 °C/200 h 

Y4 M4 1050 °C/200 h 

Y5 M5 1050 °C/300 h 

Y6 M6 1050 °C/300 h 

Y7 M7 1050 °C/500 h 

Y8 M8 1050 °C/500 h 

Y9 M9 1150 °C/50 h 

Y10 M10 1150 °C/100 h 

Y11 M11 1150 °C/200 h 

Y12 M12 1150 °C/200 h 

Y13 M13 1150 °C/300 h 

Y14 M14 1150 °C/300 h 

Y15 M15 1150 °C/500 h 

Y16 M16 1150 °C/500 h 

Y17 M17 1250 °C/50 h 

Y18 M18 1250 °C/100 h 

Y19 M19 1250 °C/200 h 

Y20 M20 Výchozí stav 

Y21 M21 1050 °C/50 c 

C
y
k

li
ck

á
 o

x
id

a
ce

 

Y22 M22 1050 °C/100 c 

Y23 M23 1050 °C/200 c 

Y24 M24 1050 °C/300 c 

Y25 M25 1050 °C/500 c 

Y26 M26 1150 °C/50/50 c 

Y27 M27 1150 °C/90/90 c 

Y28 M28 1150 °C/90/100 c 

Y29 M29 1150 °C/90/140 c 

Y30 M30 1150 °C/140/180 c 

Y31 M31 1150 °C /12/48 c 

Spalovací 

test 

Y32 M32 1150 °C /23/80 c 

Y33 M33 1150 °C /CMAS/ 5 c 

Y34 M34 1250 °C /4 c 
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4.5 Výsledky experimentů a jejich diskuse 
 

4.5.1 Konvenční a experimentální materiálový systém 
 

Výchozí stav konvenčního TBC systému NiCoCrAlYHfSi + YSZ 

 

Vzhled výchozího vzorku Y0 po nástřiku a topografie povrchu ve výchozím stavu je na  

obr. 69. Povrch keramického svrchního povlaku je homogenní, bez přítomnosti trhlin a jiných 

defektů. Průměrná drsnost Ra stanovená pomocí bezkontaktního profilometru odpovídá 

hodnotě 5,52±0,59 µm. 

 

 
Obr. 69 – Makro-dokumentace a 3D topografie povrchu výchozího stavu 

 

Pomocí rentgenové difrakce byla ve struktuře výchozího stavu identifikována přítomnost 

pouze metastabilní tetragonální fáze YSZ (tˈ-YSZ). Obsah Y2O3 v tetragonální fázi byl  

7,4 hm. %. Metastabilní tetragonální fáze je dle Witze a kol. definována jako tetragonální fáze 

YSZ s obsahem Y2O3 v rozmezí 7 až 8 hm. %, zatímco stabilní tetragonální fáze YSZ (t-YSZ) 

obsahuje 4 až 5 hm. % Y2O3 [150]. Difraktogram povrchu keramického povlaku vzorku 

výchozího stavu je na obr. 70. 

 

 
Obr. 70 – Difraktogram výchozího vzorku Y0 
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Přehledové snímky mikrostruktury tepelné bariéry výchozího stavu v příčném řezu byly 

pořízeny při zvětšení 140x, viz obr. 71a. Detailní snímky rozhraní svrchní keramický povlak 

YSZ/vazebný povlak NiCoCrAlYHfSi byly pořízeny při zvětšení 500x, viz obr. 71b.  

 

 
Obr. 71 – Mikrostruktura výchozího stavu: (a) přehledový snímek, 140x, (b) detail, 500x (LM, BF) 

 

V tab. 13 jsou uvedeny tloušťky svrchního a vazebného povlaku, porozita svrchního 

povlaku, tvrdosti materiálového systému a drsnost povrchu svrchního povlaku. Tato data 

kompletně charakterizují výchozí stav konvenčního materiálového systému a budou využita pro 

porovnání s daty získanými z vysokoteplotního testování. 

 

Tab. 13 – Základní charakteristika výchozího stavu vzorku Y0 

 Průměrná tloušťka [µm] 

Vazebný povlak 157±11 

Svrchní povlak 348±7 

 Porozita [%] 

Svrchní povlak 17,3±0,9 

 Mikrotvrdost HV0,3 

Svrchní povlak 772±95 

Vazebný povlak 330±39 

Substrát 434±37 

 Ra [µm] 

Svrchní povlak 5,52±0,59 
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Na obr. 72a je snímek mikrostruktury keramického povlaku převedený do 8-bitového 

černobílého obrazu. Takto upravený snímek byl následně prahován pro stanovení plošné 

porozity povlaku pomocí obrazové analýzy dle normy ASTM E 2109 [151], viz obr. 72b. 

 

Výchozí vzorek s konvenční tepelnou bariérou sestával z vazebného povlaku o tloušťce 160 

µm. Na rozhraní vazebný povlak/substrát nebyly patrné žádné defekty v podobě trhlin nebo 

pórů. Rozhraní svrchní/vazebný povlak je bez přítomnosti tepelně indukovaného oxidu, viz obr. 

73a a převážná většina hliníku, jako legujícího prvku, je ve vazebném povlaku po nástřiku 

přítomna v intermetalické fázi β-NiAl. Svrchní YSZ povlak o tloušťce 350 µm obsahoval 

přibližně 17 % porozity a vertikální a horizontální mikrotrhliny, viz obr. 73b.  

 

 
Obr. 72 – Hodnocení plošné porozity: (a) výchozí 8-bitový snímek (LM, BF), (b) naprahovaný snímek 

 

 
Obr. 73 – Mikrostruktura vzorku Y0: (a) přehledový snímek, (b) detail YSZ povlaku (SEM, BSE) 
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U svrchního keramického YSZ povlaku byla při 20 °C naměřena tepelná vodivost  

0,79 W/mK, která se do teploty 600 °C výrazně nemění. Na teplotě 800 °C dochází k nárůstu 

tepelné vodivosti na 0,84 W/mK, a na teplotě 1000 °C byla naměřena nejvyšší hodnota tepelné 

vodivosti 1 W/mK, viz obr. 74. Podobný trend závislosti tepelné vodivosti na teplotě 

keramického 8YSZ povlaku připraveného pomocí APS technologie naměřil ve své práci Brandt 

a kol. Tento trend lze vysvětlit pomocí dvou rozdílných mechanismů vodivosti: (i) do teploty 

cca 700 °C je tepelná vodivost úměrná T-1 a odpovídá fononové vodivosti, zatímco (ii) za 

vyšších teplot se uplatňuje mechanismus fotonové vodivosti a dochází tak k nárůstu tepelné 

vodivosti [152]. 

Vliv mikrostruktury keramického YSZ povlaku na tepelnou vodivost ve své práci uvádí 

NingNing Hu a kol. Porozita, trhliny a rozhraní mezi splaty snižují tepelnou vodivost YSZ 

povlaku za nízkých teplot. Za vyšších teplot je jejich vliv zanedbatelný a tepelná energie se 

přenáší skrze póry a defekty v mikrostruktuře, aniž by jimi byla ovlivňována [153]. 

Experimentálně naměřené hodnoty tepelné vodivosti též korelují s teoretickými výpočty, 

které ve své práci uvádí Schlichting a kol. [154]. 

 

 
Obr. 74 – Tepelná vodivost YSZ povlaku vzorku Y0 v rozmezí teplot 20-1000 °C 
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Výchozí stav experimentálního TBC systému NiCoCrAlYHfSi + YSZ + MYSZ29 

 

Vzhled výchozího vzorku M0 po APS depozici a 3D topografie povrchu je na obr. 75. 

Povrch experimentálního keramického MYSZ29 povlaku je po nástřiku homogenní, bez 

přítomnosti trhlin a jiných defektů. Průměrná drsnost Ra svrchního povlaku vzorku M0 byla 

5,27±0,25 µm. 

 

 
Obr. 75 – Makro-dokumentace a 3D topografie povrchu výchozího stavu vzorku M0 

 

Na základě rentgenové difrakce provedené z povrchu svrchního experimentálního 

keramického povlaku MYSZ29 bylo ve struktuře povlaku identifikováno 58,9 hm. % 

metastabilní tetragonální fáze YSZ, 2,6 hm. % kubické fáze YSZ a 38,5 hm. % mullitu. Obsah 

Y2O3 v metastabilní tetragonální fázi YSZ byl 6,8 hm. %. V kubické fázi YSZ bylo 3,7 hm. % 

Y2O3. Obsah monoklinické fáze YSZ ve struktuře svrchního experimentálního povlaku byl pod 

detekčním limitem zařízení pro RTG analýzu. Difraktogram svrchního povlaku výchozího 

vzorku M0 je na obr. 76.  

 

 
Obr. 76 – Difraktogram výchozího vzorku M0 

 

Výchozí stav vzorku M0 je charakterizován tloušťkou vazebného a svrchního povlaku, 

hodnotou plošné porozity svrchního experimentálního MYSZ 29 povlaku a mezivrstvy YSZ, 

tvrdostí materiálového systému a povrchovou drsností svrchního povlaku, viz tab. 14. 
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Tab. 14 – Základní charakteristika výchozího stavu vzorku M0 

 Průměrná tloušťka [µm] 

Vazebný povlak 188±13 

Svrchní povlak MYSZ29 311±15 

 Porozita [%] 

Svrchní povlak MYSZ29 16,2±0,5 

Mezivrstva YSZ 15,5±0,2 

 Mikrotvrdost HV0,3 

YSZ fáze v MYSZ29 775±43 

Mullitová fáze v MYSZ29 1090±18 

Vazebný povlak 367±45 

Substrát 418±48 

 Ra [µm] 

Svrchní povlak 5,27±0,25 

 

Na obr. 77a je přehledový snímek mikrostruktury experimentální tepelné bariéry vzorku M0 

v příčném řezu. Materiálový systém tepelné bariéry sestává z vazebného povlaku 

NiCoCrAlYHfSi o tloušťce 188 µm, dále z keramické mezivrstvy YSZ o tloušťce cca 100 µm, 

a experimentálního svrchního keramického povlaku MYSZ29 o tloušťce 210 µm. 

Z hlediska celkové integrity jednotlivých na sebe navazujících povlaků a kvality jejich 

rozhraní splňuje výchozí stav vzorku M0 vysoké požadavky kladené na aplikaci takovéhoto 

systému v leteckém průmyslu. Rozhraní substrát/vazebný povlak je bez přítomnosti defektů či 

mikrotrhlin a kopíruje topografii mechanicky předupraveného základního materiálu, čímž je 

zaručena vysoká adheze vazebného povlaku [155]. Na rozhraní vazebný povlak/mezivrstva 

YSZ se nevyskytují žádné defekty a keramický povlak dokonale kopíruje topografii vazebného 

kovového povlaku. Rozhraní mezi svrchním povlakem MYSZ29 a mezivrstvou YSZ je na obr. 

77a naznačené přerušovanou zelenou čárou a z hlediska technologického napojení dvou 

povlaků se jedná o plynulý a neznatelný přechod mezi jednotlivými materiály. 

Mikrostruktura kovového vazebného povlaku má typickou lamelární morfologii a je tvořena 

roztavenými splaty a malým množstvím nenatavených částic. Plošná porozita povlaku byla 

max. 5 %. V mikrostruktuře vazebného povlaku se v okolí pórů a na rozhraní vazebný 

povlak/mezivrstva YSZ nevyskytovaly nežádoucí oxidy na bázi Cr a Ni nebo spinel obsahující 

Ni, Co, Al a Cr. 

Na kovový vazebný povlak navazuje keramická mezivrstva YSZ s lamelární strukturou 

typickou pro atmosférický plazmový nástřik. Porozita tohoto povlaku je 15,5 % a tloušťka cca 

100 µm. Ve struktuře se mimo pórů nachází také malé množství vertikálně a horizontálně 

orientovaných mikrotrhlin. 

Svrchní experimentální keramický povlak MYSZ29 o tloušťce 210 µm se vyznačuje 

strukturou typickou pro povlaky připravené žárovým nanášením. Mikrostruktura je tvořena 

roztavenými splaty YSZ s rovnoměrnou distribucí splatů mullitové fáze, viz obr. 77b. Rozhraní 

mezi jednotlivými splaty YSZ a mullitu vykazuje vysokou přilnavost bez přítomnosti pórů  

a mikrotrhlin. Celková plošná porozita MYSZ29 povlaku je 16,2 %. Na obr. 77c je detail 

experimentálního MYSZ29 povlaku s amorfní oblastí. Tato oblast o délce cca 10 µm se nachází 

na rozhraní splatů YSZ a mullitu. V průběhu depozice svrchního experimentálního povlaku 

došlo ke krystalizaci nanočástic v amorfní oblasti, a to ve formě dendritické struktury 

s velikostí jednotlivých částic přibližně 100 nm, viz obr. 77d. 
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Pro vytvoření čistě amorfního povlaku je nezbytné, aby roztavené částice dopadaly na 

substrát s vysokou tepelnou vodivostí. Za podmínky rychlého ochlazení dochází k potlačení 

nukleace krystalické fáze během tuhnutí. Experimentální povlak MYSZ29 byl nanášen na 

keramickou YSZ mezivrstvu s velmi nízkou tepelnou vodivostí za podmínek nedostatečné 

rychlosti ochlazování, a v důsledku lokálního ohřátí povlaku v průběhu vícenásobné depozice 

došlo ke krystalizaci nanočástic v amorfních oblastech již během procesu depozice [156]. 

 

 
Obr. 77 – Mikrostruktura vzorku M0: (a) přehledový snímek, (b) detail rozhraní MYSZ29/YSZ,  

(c) amorfní oblast MYSZ29 a (d) detail amorfní/nanokrystalické oblasti (SEM, BSE) 
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U vzorku M0 byla měřena závislost tepelné vodivosti samostatné tenké mezivrstvy YSZ  

a dále experimentálního MYSZ29 povlaku společně s mezivrstvou YSZ, viz obr. 78. Tenká 

mezivrstva YSZ a materiálový systém YSZ + MYSZ29 mají shodný trend závisloti tepelné 

vodivosti na teplotě, který stejně jako v případě konvenční tepelné bariéry odpovídá 

mechanismu šíření tepla popsanému v [152]. U mezivrstvy YSZ s tloušťkou 100 µm byla 

tepelná vodivost 1,04 W/mK při 20 °C, minimální hodnoty 0,74-0,77 W/mK byly naměřeny  

v rozmezí 400-800 °C a při teplotě 1000 °C byla tepelná vodivost 0,91 W/mK. V případě 

materiálového systému YSZ + MYSZ29 byla při pokojové teplotě naměřena hodnota  

0,65 W/mK, která se výrazně nemění až do teploty 800 °C. Při teplotě 1000 °C došlo k nárůstu 

tepelné vodivosti na hodnotu 0,85 W/mK. 

 

Barea a kol. ve své práci uvádí hodnoty tepelné vodivosti pro kompaktní mullit a pro mullit 

s vysokým obsahem pórů (37-57 %). Z obr. 77b je patrné, že mullitová fáze v mikrostruktuře 

MYSZ29 obsahuje jen velmi malý podíl globulárních pórů o maximální velikosti 2 µm. 

Tepelná vodivost mullitu v MYSZ29 povlaku se dle literatury pohybuje v rozmezí 4-5 W/mK 

[157].  

García a kol. ve své práci zaměřené na kompozitní povlak mullit-YSZ s obsahem 75 obj. % 

mullitu a 25 obj. % YSZ naměřil hodnotu tepelné vodivosti 1,5 W/mK [158]. Nárůst tepelné 

vodivosti tohoto povlaku v porovnání s konvenčním YSZ povlakem je způsobený vysokým 

obsahem mullitu. 

 

Z grafu na obr. 78 je patrný rozdíl v tepelné vodivosti konvenčního YSZ a experimentálního 

MYSZ29 keramického povlaku, který má tepelnou vodivost nižší o v průměru 0,16 W/mK 

v celém měřeném rozsahu teplot. Další významný vliv na hodnotu tepelné vodivosti má 

celková tloušťka povlaku, která byla v případě MYSZ29 o cca 40 µm nižší než tloušťka 

konvenční tepelné bariéry. Lze tedy předpokládat, že tepelná vodivost povlaku MYSZ29 by při 

vyšší tloušťce byla nižší. Ve struktuře experimentálního svrchního povlaku je přítomno cca  

2,6 hm. % kubické fáze YSZ, která má dle výpočtů uvedených v [152] tepelnou vodivost  

0,4 W/mK při teplotě 427 °C a snižuje tak celkovou tepelnou vodivost povlaku MYSZ29. 

 

 
Obr. 78 – Tepelná vodivost mezivrstvy YSZ, experimentálního povlaku MYSZ29 + mezivrstva YSZ  

a konvenčního YSZ v rozmezí teplot 20 °C až 1000 °C 
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4.5.2 Izotermická oxidace 

 

Vzorky s označením Y1 až Y19 s konvenční tepelnou bariérou a M1 až M19 

s experimentální tepelnou bariérou byly vystaveny izotermické oxidaci na teplotě 1050 °C, 

1150 °C a 1250 °C po dobu 50 až 500 hodin ve vzdušné pecní atmosféře. Vzorky s označením 

Y(M)3/4, Y(M)5/6, Y(M)7/8 a dále Y(M)11/12, Y(M)13/14 a Y(M)15/16 byly pro účely 

izotermické oxidace a následného hodnocení z důvodu časové náročnosti experimentu 

zdvojeny. 

 

Z hlediska makroskopického vzhledu nedošlo u vzorků Y1 až Y9 k viditelnému poškození 

tepelné bariéry, viz obr. 79. Vzorky Y10 až Y19 byly poškozeny mechanismem delaminace 

svrchního keramického povlaku, a to vždy na rozhraní svrchní povlak/vazebný povlak.  

U vzorků s experimentální tepelnou bariérou došlo během izotermické oxidace k poškození 

svrchního povlaku až po 300 hodinách na teplotě 1150 °C. U vzorků M17-M19 testovaných na 

teplotě 1250 °C po dobu 50, 100 a 200 hodin došlo k porušení experimentální tepelné bariéry 

opět na rozhraní svrchní povlak/vazebný povlak. 

 

 
Obr. 79 – Makro-dokumentace konvenční a experimentální tepelné bariéry po izotermické oxidaci na 

teplotě 1050, 1150 a 1250 °C 
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4.5.2.1 Mikrostruktura vzorků po izotermické oxidaci 

 

Na obr. 80 jsou mikrostruktury konvenčních tepelných bariér v příčném řezu vzorků po 

izotermické oxidaci. Mikrostruktura vazebného povlaku je tvořena splaty natavených částic, 

obsahuje velmi malé množství nenatavených částic a plošná porozita se pohybuje pod 5 %. 

Během izotermické oxidace dochází následkem difúze kyslíku za vysoké teploty skrze 

keramický svrchní povlak k postupné oxidaci kovového vazebného povlaku. Tmavá oxidická 

vrstva na bázi Al2O3 (TGO) se nevytváří pouze na rozhraní vazebný povlak/svrchní povlak, ale 

také uvnitř samotného vazebného povlaku na rozhraní jednotlivých splatů a/nebo v blízkosti 

defektů jako např. póry nebo jiné strukturní nehomogenity. S rostoucí výdrží na teplotě se 

vytváří též vícesložkové oxidy (spinely) na bázi Cr, Ni, Co a Al. 

 

 
Obr. 80 – Mikrostruktura vzorků Y1-Y19 po izotermické oxidaci (SEM, BSE) 
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V mikrostruktuře svrchního keramického povlaku nedošlo během izotermické oxidace na 

teplotě 1050 °C po dobu 50 až 500 hodin k podstatným změnám. Plošná porozita, morfologie 

pórů a množství vertikálních a horizontálních mikrotrhlin se v porovnání s výchozím stavem po 

depozici nezměnila. Celková integrita TBC systému zůstala zachována bez makro-strukturních 

změn.  

Během izotermické oxidace na teplotě 1150 °C se v mikrostruktuře svrchního povlaku 

objevuje v porovnání s výchozím stavem vyšší množství horizontálně a vertikálně 

orientovaných mikrotrhlin, nicméně z celkového hlediska nejeví keramický povlak závažné 

známky poškození. Při této teplotě může docházet k zanikání mikropórů a koalescenci větších 

pórů, avšak průměrná hodnota plošné porozity se výrazně nezměnila. Teplota 1150 °C a výdrž 

v rozmezí 100 až 500 hodin vedla k delaminaci svrchního povlaku, která je zapříčiněna růstem 

tepelně indukovaného oxidu na rozhraní vazebný povlak/svrchní povlak.  

U vzorků testovaných na teplotě 1250 °C došlo ve všech případech izotermické výdrže na 

teplotě po dobu 50, 100 a 200 hodin k delaminaci svrchního keramického povlaku zapříčiněné 

nárůstem tepelně indukovaného oxidu nad limitní hodnotu tloušťky. Kinetice růstu a vlivu 

tloušťky TGO na životnost konvenčního TBC systému bude dále věnována samostatná 

podkapitola. V mikrostruktuře keramického povlaku po izotermické oxidaci na teplotě 1250 °C 

jsou patrné především změny v množství a velikosti horizontálních a vertikálních trhlin. Podíl 

plošné porozity se v porovnání s výchozí stavem snížil v důsledku zanikání pórů v keramickém 

YSZ povlaku během izotermické oxidace. 

V tab. 15 jsou tloušťky vazebného a svrchního povlaku, plošná porozita, tvrdost 

jednotlivých povlaků včetně substrátu a drsnost svrchního povlaku po provedeném testu 

izotermické oxidace. Tloušťka vazebného povlaku BC a svrchního povlaku TC je rovnoměrná 

a po izotermické oxidaci se nemění, rozptyl naměřených hodnot koresponduje s použitou 

depoziční technologií a se stavem výchozího povrchu substrátu po mechanické předúpravě 

tryskáním. Tvrdost substrátu z niklové superslitiny se v porovnání s výchozím stavem během 

izotermické oxidace výrazně nemění. V případě vazebného povlaku dochází k postupnému 

nárůstu tvrdosti se zvyšující se teplotou a dobou izotermické výdrže [159]. Tvrdost svrchního 

keramického povlaku po izotermické oxidaci narůstá v důsledku snižující se porozity. Drsnost 

povrchu Ra keramického povlaku po izotermické oxidaci se v porovnání s Ra výchozího vzorku 

prakticky nemění. 

 

Tab. 15 – Základní charakteristika konvenčního materiálového systému po izotermické oxidaci 

 Tloušťka [µm] Porozita 

[%] 

HV0,3 
Ra [µm] 

 BC TC Sub BC TC 

Y1 140±9 333±7 17,4±0,8 413±46 337±33 827±92 5,12±0,18 

Y2 149±6 350±15 17,2±1,1 449±32 388±10 852±97 5,11±0,25 

Y3/4 140±7 364±20 17,5±0,7 387±16 410±49 870±14 5,16±0,56 

Y5/6 145±7 340±6 17,9±0,6 400±10 347±57 886±82 5,06±0,47 

Y7/8 132±14 338±15 17,3±1,2 401±20 432±24 935±54 4,89±0,49 

Y9 157±5 350±14 17,8±0,4 410±24 420±28 1033±71 4,82±0,99 

Y10 166±17 326±20 17,7±0,5 429±11 410±40 1033±25 4,75±0,35 

Y11/12 161±10 331±6 17,9±1,1 404±10 443±13 1062±45 4,55±0,25 

Y13/14 174±4 355±4 17,8±0,3 423±13 435±33 1088±64 4,43±0,07 

Y15/16 159±8 328±15 16,7±1,2 418±26 425±33 1096±59 4,68±0,23 

Y17 121±8 312±10 16,7±0,7 456±11 421±47 1096±32 4,94±0,66 

Y18 129±14 331±5 16,5±1,2 438±15 422±20 1098±16 5,14±0,37 

Y19 141±9 341±14 16,2±0,8 419±11 459±26 1100±33 5,59±0,18 
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Mikrostruktury v příčném řezu experimentální tepelné bariéry po izotermické oxidaci jsou 

na obr. 81. Vazebný povlak je stejného typu jako v případě konvenční tepelné bariéry a je 

tvořen splaty roztavených částic, malým množstvím nenatavených částic a plošná porozita byla 

do 5 %.  

Během izotermické oxidace na teplotě 1050 °C po dobu 50 až 500 hodin nedošlo 

k podstatným změnám v mikrostruktuře experimentálního svrchního povlaku, mezivrstvy YSZ 

nebo vazebného povlaku. Plošná porozita a množství vertikálních a horizontálních trhlin 

v keramickém povlaku se v porovnání s výchozím stavem nezměnila.  

 

 
Obr. 81 – Mikrostruktura vzorků M1-M19 po izotermické oxidaci (SEM, BSE) 

 

V mikrostruktuře mezivrstvy YSZ se po izotermické oxidaci na teplotě 1150 °C objevuje 

vyšší množství vertikálních a horizontálních mikrotrhlin. Mikrostruktura experimentálního 

povlaku MYSZ29 zůstala během izotermické oxidace na teplotě 1150 °C v porovnání 

s výchozím stavem beze změn. Kokini a kol. ve své práci porovnává vlastnosti mullitového  

a standardního YSZ povlaku během ochlazování z vysoké teploty. U standardního YSZ 
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povlaku dochází za vysokých teplot k relaxaci tlakových napětí a následně během ochlazování 

ke vzniku nežádoucích tahových napětí, která způsobují iniciaci trhlin v povlaku. Na základě 

analytického modelu Kokini prokázal, že u mullitového povlaku dochází za vysokých teplot 

k daleko menší relaxaci tlakových napětí a povlak tak není náchylný ke vzniku trhlin [160]. 

V experimentálním povlaku MYSZ29 je mullitová fáze homogenně rozmístěná a orientovaná 

v horizontálním směru a trhliny, které iniciují v YSZ, se tak obtížně šíří ve vertikálním směru. 

Na rozhraní povlaků MYSZ29/YSZ nedošlo k dodatečnému vzniku mikrotrhlin nebo jiných 

nežádoucích strukturních změn. Během izotermické oxidace na teplotě 1150 °C po dobu 50, 

100 a 200 hodin zůstala zachována celková integrita TBC systému bez makro-strukturních 

změn. Izotermická výdrž na teplotě po dobu 300 a 500 hodin vedla k porušení experimentální 

tepelné bariéry delaminací svrchního povlaku na rozhraní mezivrstva YSZ/vazebný povlak, a to 

především v důsledku růstu tepelně indukovaného oxidu. 

Izotermická oxidace na teplotě 1250 °C po dobu 50, 100 a 200 hodin vedla k delaminaci 

tepelné bariéry na rozhraní mezivrstva YSZ/vazebný povlak v důsledku nárůstu tepelně 

indukovaného oxidu. Při této teplotě došlo též k nárůstu množství a velikosti mikrotrhlin 

v mezivrstvě YSZ. V mikrostruktuře povlaku MYSZ29 pak došlo k iniciaci a růstu 

horizontálních a vertikálních trhlin.  

V tab. 16 je uvedena porozita mezivrstvy YSZ a povlaku MYSZ29, tvrdost substrátu, 

vazebného povlaku, fáze mullitu a YSZ v MYSZ29, a drsnost experimentálního svrchního 

povlaku po testu izotermické oxidace. Při teplotě 1050 °C nedochází během izotermické 

oxidace k výrazným změnám v plošné porozitě a tvrdosti. Během izotermické oxidace na 

teplotě 1150 °C a 1250 °C dochází v důsledku slinování keramického povlaku k zanikání 

mikropórů a koalescenci větších pórů. Plošná porozita mezivrstvy YSZ a povlaku MYSZ29 se 

snižuje v závislosti na izotermické výdrži na teplotě. Pokles porozity v mikrostruktuře 

svrchního povlaku má za následek postupný nárůst tvrdosti povlaku [161-163]. Tvrdost 

substrátu a vazebného povlaku se v průběhu izotermické oxidace výrazně nemění. Drsnost 

povrchu Ra keramického povlaku po izotermické oxidaci se v porovnání s Ra výchozího vzorku 

také prakticky nemění. 

 
Tab. 16 – Základní charakteristika experimentálního materiálového systému po izotermické oxidaci 

 Porozita [%] HV0,3 
Ra [µm] 

 Mezivrstva MYSZ29 Sub BC Mullit YSZ 

M1 15,7±0,6 15,9±0,6 390±16 439±33 1104±50 847±61 5,14±0,21 

M2 15,8±0,2 15,8±0,6 406±19 434±26 1128±13 828±43 5,61±0,49 

M3/4 15,6±0,6 15,5±0,8 411±25 395±30 1125±7 864±96 5,78±0,51 

M5/6 14,9±0,9 15,5±0,1 393±6 437±23 1115±28 890±41 5,54±0,42 

M7/8 14,8±0,7 15,4±0,6 402±15 405±33 1118±12 951±34 6,08±0,25 

M9 15,4±0,2 14,6±0,1 424±24 427±26 1195±7 1063±40 6,18±0,41 

M10 15,4±0,4 14,1±0,8 406±9 451±41 1167±17 1062±38 5,37±0,11 

M11/12 15,2±0,8 13,7±0,8 434±18 447±32 1181±14 1068±17 5,32±0,21 

M13/14 15,1±0,8 13,1±0,9 398±11 457±24 1195±8 1075±50 5,56±0,39 

M15/16 14,2±0,7 11,9±0,8 374±14 425±22 1173±8 1082±26 6,08±0,05 

M17 14,6±0,8 13,2±0,7 432±11 426±30 1188±12 1051±65 6,01±0,62 

M18 13,7±0,1 12,8±0,8 421±10 431±10 1192±8 1111±81 5,27±0,53 

M19 13,1±0,4 11,8±0,8 429±5 433±8 1239±41 1128±56 5,25±0,36 
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Mikrostruktura amorfních oblastí experimentálního povlaku MYSZ29 byla pozorována  

u vybraných vzorků po izotermické oxidaci na teplotě 1050, 1150 a 1250 °C, viz obr. 82. Po 

izotermické oxidaci na teplotě 1050 °C po dobu 50 hodin (vzorek M1) došlo v amorfní oblasti 

povlaku MYSZ29 k růstu nanokrystalické fáze, která se v povlaku nacházela ve výchozím 

stavu. Na základě SEM a lokální chemické EDS mikroanalýzy bylo určeno, že v amorfních 

oblastech dochází ke vzniku nanokrystalické fáze ZrO2. Chráska a kol. ve své práci zaměřené 

na materiálový systém Al2O3-ZrO2-SiO2 pozoroval v povlaku po tepelném zpracování vznik 

nanokrystalické fáze t-ZrO2 a tuhého roztoku Al2O3-ZrO2 krystalizujícího s tetragonální 

mřížkou ZrO2 v amorfních oblastech obsahujících Al2O3, SiO2 a ZrO2 [164, 165]. V amorfních 

oblastech bez přítomnosti nanokrystalické fáze nedošlo během izotermické oxidace k nukleaci 

nových částic. V případě svrchního povlaku vzorku M7/8 došlo během izotermické oxidace na 

teplotě 1050 °C po dobu 500 hodin k dalšímu růstu původní nanokrystalické fáze, ale také ke 

krystalizaci nových ZrO2 nanočástic o velikosti přibližně 20 nm v celém objemu amorfní fáze. 

 

 
Obr. 82 – Mikrostruktura amorfních oblastí v povlaku MYSZ29 po izotermické oxidaci (SEM, BSE) 

 

Izotermická oxidace na teplotě 1150 °C po dobu 50 hodin (vzorek M9) vedla k nukleaci  

a růstu nových částic a k hrubnutí původních částic přítomných v amorfní oblasti svrchního 

povlaku. Během izotermické výdrže na teplotě 1150 °C po dobu 500 hodin (vzorek M15/16) 

došlo k dalšímu postupnému růstu velikosti nanočástic. Dlouhá výdrž na teplotě vedla také 

k částečnému slinování již vzniklých částic. 
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Během izotermické oxidace na teplotě 1250 °C po dobu 50 až 200 hodin došlo nejen 

k nukleaci a růstu nových nanočástic, ale také k jejich slinování. V amorfních oblastech 

svrchního povlaku pak došlo z takto slinutých částic k tvorbě jemného síťoví nanokrystalické 

fáze t-ZrO2. 

 

4.5.2.2 Kinetika růstu a mikrostruktura tepelně indukovaného oxidu 

 

Růst tepelně indukovaného oxidu na bázi Al2O3 společně s vícesložkovými spinely během 

vysokoteplotní expozice patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující celkovou integritu  

a životnost tepelných bariér. Za účelem stanovení kinetiky růstu tepelně indukovaného oxidu 

konvenční a experimentální tepelné bariéry po izotermické oxidaci na teplotě 1050 °C, 1150 °C 

a 1250 °C po dobu 50 až 500 hodin byla měřena tloušťka tepelně indukovaného oxidu společně 

s přiléhajícími spinely metodou obrazové analýzy. Na základě dat dostupných v odborné 

literatuře nelze jednoznačně určit jednu jedinou parabolickou funkci, která by nejlépe 

definovala růst tepelně indukovaného oxidu. Liu a kol. ve své práci použil pro proložení 

experimentálně naměřených dat funkci t = kt1/2, zatímco Poza a kol. ve své práci používá funkci 

t = kt1/3 [166, 167]. Z tohoto důvodu byla experimentálně získaná data proložena funkcí  

(i) ttgo = kt1/2, viz obr. 83a,c a funkcí (ii) ttgo = kt1/3, viz obr. 83b,d, kde ttgo je tloušťka tepelně 

indukovaného oxidu, k je teplotně závislá konstanta růstu TGO a t je čas oxidace. 

 

 
Obr. 83 – Kinetika růstu tepelně indukovaného oxidu (a, b) konvenční tepelné bariéry  

a (c, d) experimentální tepelné bariéry po izotermické oxidaci 
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Funkcí ttgo = kt1/2 lze velmi dobře proložit hodnoty tloušťky oxidu, které byly naměřené po 

izotermické oxidaci vzorků na teplotě 1150 °C a 1250 °C. Naopak hodnoty tloušťky tepelně 

indukovaného oxidu po izotermické oxidaci na teplotě 1050 °C lze velice dobře proložit funkcí 

ttgo = kt1/3. Na teplotě 1050 °C se růst tepelně indukovaného oxidu řídí přednostně difúzí Al3+, 

zatímco při teplotách 1150 a 1250 °C je difúze Al3+ zpomalena difúzí Ni2+, dochází k růstu 

vícesložkových spinelů, a kinetiku růstu TGO lze lépe vyjádřit funkcí s exponentem 1/3 [167]. 

Jednotlivé hodnoty teplotně závislé konstanty růstu TGO pro hodnoty exponentu 1/2 a 1/3 jsou 

uvedeny na obr. 83. 

 

Růst tepelně indukovaného oxidu je difúzní děj, který ovlivňuje jak výška teploty, tak i doba 

výdrže na teplotě. Během izotermické oxidace v běžné pecní atmosféře dochází k difúzi kyslíku 

skrze keramický svrchní povlak směrem k jeho rozhraní s kovovým vazebným povlakem. Na 

tomto rozhraní dochází již po velmi krátké době k tvorbě kompaktní ochranné vrstvy na bázi 

Al2O3. Z tohoto důvodu byl pro detailnější analýzu struktury a chemického složení pomocí 

elektronové mikroskopie vybrán vzorek Y1, který byl vystaven izotermické oxidaci na nejnižší 

teplotě a po nejkratší dobu. Detail rozhraní TC/TGO/BC vzorků Y1-Y19 a vzorků M1-M19 je 

na obr. 80. a obr. 81. Z termodynamického hlediska se α-Al2O3 tvoří přednostně z důvodu 

nejnižší volné Gibbsovy energie [166]. Zdrojem hliníku pro tvorbu této vrstvy je primárně 

intermetalická fáze β-NiAl tvořící vazebný povlak. Jak je patrné na obr. 84a, po izotermické 

oxidaci na teplotě 1050 °C po dobu 50 hodin došlo na rozhraní TC/BC ke vzniku tenké 

kompaktní a souvislé oxidické vrstvy s kolumnární strukturou o tloušťce 2,95 µm. V případě 

experimentální tepelné bariéry vzorku M1 došlo po 50 hodinách na teplotě 1050 °C na rozhraní 

TC/BC ke vzniku tepelně indukovaného oxidu o tloušťce 2,71 µm. 

 

 
Obr. 84 – Růst tepelně indukovaného oxidu u vzorku: (a) Y1 a (b) u vzorku Y15 (SEM, BSE) 

 

Na základě výsledků energiově disperzní chemické mikroanalýzy (EDS) lze poukázat, že se 

jedná o stechiometrický oxid Al2O3, viz tab. 17. V těsné blízkosti rozhraní TGO/vazebný 

povlak došlo v důsledku růstu TGO k lokálnímu vyčerpání Al3+ z vazebného povlaku. 

Následkem tohoto děje dochází k postupnému snižování obsahu Al3+ ve fázi β-NiAl. Pokud 

výrazně klesne obsah Al3+ ve fázi β-NiAl dochází ke vzniku takzvané β-fáze ochuzené o hliník. 

Na obr. 84a je tato oblast vyznačená červeně. V tomto místě pak dochází ke vzniku 

nežádoucích oxidů bohatých na Cr a Ni. U vzorku Y1 se však tyto nežádoucí oxidy objevují jen 
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ve velmi malém množství a pouze ve specifických oblastech vazebného povlaku. Tyto 

specifické oblasti vznikají během depozice keramického povlaku na vazebný povlak, kdy může 

dojít k delaminaci malé části vazebného povlaku, která je následně obklopena keramickým 

povlakem. V tomto místě dochází během vysokoteplotní expozice k rychlému poklesu obsahu 

hliníku a následné tvorbě vícesložkového spinelu [168]. 

 

Pro detailní analýzu tepelně indukovaného oxidu po izotermické oxidaci na vyšší teplotě po 

dlouhodobé tepelné expozici byl místo vzorku Y19 (1250 °C/200 hodin) vybrán vzorek Y15 

(1150 °C/500 hodin), a to především z důvodu délky izotermické výdrže na teplotě, která lépe 

odpovídá maximální provozní teplotě vazebného povlaku reálných komponent s TBC povlaky. 

U vzorku Y15 tak došlo k tvorbě nežádoucích spinelů po celé délce TGO. 

 
Tab. 17 – EDS analýza BC a rozhraní TGO/BC [hm. %] 

Vzorek/místo Ni Co Cr Al O Popis 

Y
1
 

1 56,3 20,0 18,1 5,6 - γ-Ni fáze 

2 67,1 10,9 5,7 16,3 - β-NiAl fáze 

3 - - - 59,6 40,4 TGO (α-Al2O3) 

4 17,6 16,1 27,0 15,5 23,8 TGO (spinel) 

5 64,4 13,9 16,3 5,4 - Ochuzená β-fáze 

Y
1
5
 1 64,9 14,4 16,1 4,6 - Ochuzená β-fáze 

2 - - - 59,8 40,2 TGO (α-Al2O3) 

3 19,4 8,9 3,4 35,6 32,7 TGO (spinel) 

 

Na teplotě 1150 °C je difúze O2- skrze svrchní keramický povlak usnadněna díky jeho 

vysoké aktivitě a růst TGO probíhá podstatně rychleji, viz obr. 83. U vzorku Y15 po 

izotermické oxidaci na teplotě 1150 °C po dobu 500 hodin došlo k nárůstu TGO na celkovou 

tloušťku 12,51 µm, zatímco v případě vzorku M15 byla tloušťka TGO nižší - 11,85 µm. 

V porovnání se vzorkem Y1 bylo TGO tvořeno kompaktní vrstvou na bázi Al2O3, ale též 

porézní vrstvou tvořenou nežádoucími oxidy na bázi NiO, Cr2O3 a/nebo vícesložkovým 

spinelem (Ni, Co)(Al, Cr)2O4, a to téměř po celé délce vnější oblasti Al2O3 vrstvy [168].  

U vzorku Y15 došlo k delaminaci svrchního keramického povlaku na rozhraní TC/TGO, 

nicméně v příčném řezu vzorku lze pozorovat místa v těsné blízkosti nad rozhraním TC/TGO, 

kde došlo k iniciaci delaminace svrchního povlaku. Během růstu tepelně indukovaného oxidu 

dochází na rozhraní TC/TGO k nárůstu napětí, která vedou ke vzniku a postupnému růstu 

mikrotrhlin. Výsledné porušení integrity TBC systému mechanismem delaminace svrchního 

povlaku je zapříčiněno koalescencí mikrotrhlin, vznikem magistrální trhliny a jejím šířením po 

rozhraní TC/TGO, viz obr. 84b. 

 

Vzorky s experimentální tepelnou bariérou MYSZ29 jsou z hlediska materiálového složení 

rozhraní mezivrstva YSZ/BC/substrát totožné s konvenční tepelnou bariérou. Analýza 

mikrostruktury a chemická EDS mikroanalýza prokázala, že na tomto rozhraní probíhají stejné 

děje jako u konvenční tepelné bariéry. Nicméně v případě experimentální tepelné bariéry byly 

v porovnání s konvenční tepelnou bariérou všechny naměřené tloušťky TGO menší, a to 

z důvodu nižší schopnosti difúze O2- skrze experimentální svrchní povlak obsahující 

mullitovou fázi a jeho nižší tepelné vodivosti v porovnání s konvenční TBC [169]. 
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4.5.2.3 RTG fázová analýza 

 

U všech vzorků po izotermické oxidaci byla provedena kvalitativní a kvantitativní RTG 

fázová analýza svrchního keramického povlaku. Difraktogramy vzorků Y1-Y19 jsou včetně 

vyhodnocení na obr. 85 a vzorků M1-M19 na obr. 86. Jako majoritní fáze se u všech vzorků 

s konvenční tepelnou bariérou vyskytuje tetragonální YSZ (t-YSZ), dále kubické YSZ  

(c-YSZ) a u vzorků Y14-Y19 byla jako minoritní identifikována rovněž fáze monoklinická  

(m-YSZ).  

 

 
Obr. 85 – Difraktogramy konvenčního svrchního keramického povlaku po izotermické oxidaci 

 

Ve struktuře svrchního povlaku experimentální tepelné bariéry po izotermické oxidaci byly 

jako majoritní identifikovány tetragonální fáze YSZ a mullit. Minoritní fází ve struktuře byla 

kubická fáze YSZ. Monoklinická fáze YSZ se ve struktuře povlaku MYSZ29 po izotermické 

oxidaci nevyskytuje. 

 

 
Obr. 86 – Difraktogramy experimentálního svrchního keramického povlaku po izotermické oxidaci 
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Obsah oxidu yttritého v kubické fázi ZrO2 byl vypočten na základě rovnice (6) odvozené 

Ilavským [170] z dat, které získal Scott analýzou prášků s rozdílným obsahem yttria, kde a je 

velikost mřížkového parametru v angströmech: 

 

Y2O3 [mol. %] =  
a−5,1159

0,001547
                        (6). 

 

Obsah oxidu yttritého v tetragonální fázi byl vypočten dle rovnice (7): 

 

Y2O3 [mol. %] =  
1,0225− 

c

a√2

0,0016
                      (7). 

 

Tato rovnice je odvozená z dat, která získal Scott, a která byla následně empiricky upravena 

Ilavským a Stalickem. Hodnoty a a c jsou mřížkové parametry v angströmech [150]. 

Vypočtené hodnoty obsahu Y2O3 v molárních procentech dle rovnice 6 a 7 byly následně 

přepočteny na hmotnostní procenta. 

 

Výsledky Rietveldovy kvantitativní analýzy a obsah Y2O3 v tetragonální a kubické fázi dle 

rovnic 6 a 7 u vzorků Y1 až Y19 jsou uvedeny v tab. 18. U výchozího vzorku Y0 byla ve 

struktuře svrchního keramického povlaku přítomna pouze metastabilní tetragonální fáze 

s obsahem 7,4 hm. % Y2O3, který odpovídal obsahu deklarovanému výrobcem prášku.  

U vzorků Y1-Y8 došlo během izotermické oxidace na teplotě 1050 °C k rozpadu metastabilní 

tˈ-YSZ fáze na stabilní tetragonální a kubickou fázi. Obsah stabilní tetragonální fáze ve 

struktuře je 88 hm. % po izotermické oxidaci na teplotě 1050 °C v rozmezí 50 až 200 hodin 

výdrže na teplotě. Zároveň došlo ke vzniku kubické fáze, jejíž obsah ve struktuře je 12 hm. %. 

S rostoucí výdrží na teplotě 1050 °C došlo u vzorků Y6 a Y8 k dalšímu mírnému poklesu 

obsahu tetragonální fáze na 87 hm. % a nárůstu množství kubické fáze na 13 hm. %. S rostoucí 

délkou výdrže na teplotě dochází k poklesu obsahu Y2O3 v tetragonální fází. Tento pokles je 

následně kompenzován nárůstem obsahu Y2O3 ve fázi kubické. Difúze Y2O3 mezi t-YSZ  

a c-YSZ v konvenční tepelné bariéře během vysokoteplotní expozice probíhá ve shodě s daty 

uvedenými v [171]. Ve struktuře keramického povlaku po izotermické oxidaci na teplotě 1050 

°C nebyla detekována přítomnost monoklinické fáze nebo se její množství nacházelo pod 

detekčním limitem přístroje pro RTG fázovou analýzu. 

 

 Izotermická oxidace na teplotě 1150 °C po dobu 50 až 200 hodin nevedla k výrazným 

změnám ve fázovém složení v porovnání s izotermickou oxidací na teplotě 1050 °C. Po 300 

hodinách výdrže na teplotě 1150 °C došlo ve struktuře keramického povlaku během 

ochlazování ke vzniku monoklinické fáze v celkovém množství 2 hm. %. U kubické fáze se 

zvýšil obsah Y2O3 z 3,5 hm. % na 7,4 hm. %. U vzorku Y16 došlo během ochlazování z teploty 

1150 °C po 500 hodinách k rozpadu metastabilní tˈ-YSZ na stabilní t-YSZ, která následně 

transformovala na fázi monoklinickou. Během této transformace došlo k poklesu množství 

tetragonální fáze ve struktuře na 83 hm. % a nárůstu monoklinické fáze na 5 hm. %. Obsah 

kubické fáze ve vzorku Y16 je 12 hm. % s obsahem 7,5 hm. % Y2O3. Vznik monoklinické fáze 

YSZ v konvenční tepelné bariéře po izotermické oxidaci koresponduje s výsledky, které ve své 

práci uvádí Zambrano a kol. Po izotermické výdrži 300 a 500 hodin na teplotě 1150 °C došlo 

k rozpadu tˈ-YSZ na t-YSZ s nízkým obsahem Y2O3 a c-YSZ s vysokým obsahem Y2O3. 

Výsledný pokles obsahu Y2O3 v YSZ vedl k destabilizaci tetragonální fáze a její martenzitické 

transformaci na m-YSZ [172]. 
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Teplota izotermické oxidace 1250 °C a výdrž v rozmezí 50 až 200 hodin vede k postupnému 

snižování množství tetragonální fáze z 86 hm. % u vzorku Y17 až na 77 hm. % (vzorek Y19). 

Transformace tetragonální fáze je doprovázena nárůstem množství kubické fáze z 13 hm. % až 

na výsledných 22 hm. % u vzorku Y19. S rostoucím časem na teplotě dochází k postupnému 

snižování množství Y2O3 v tetragonální fází z 6,3 hm. % na 5,9 hm. % a naopak nárůstu 

množství Y2O3 v kubické fázi z 8 hm. % na 10,5 hm. %. U všech vzorků po izotermické 

oxidaci na teplotě 1250 °C bylo ve struktuře svrchního keramického povlaku analyzováno 

pouze velmi malé množství monoklinické fáze odpovídající přibližně 1 hm. %. Data uvedená 

v tab. 18 korespondují s experimentem, který ve své práci provedl Ilavsky [173]. 

 
Tab. 18 – Fázové složení svrchního povlaku vzorků Y1-Y19 a data získaná Rietveldovou analýzou 

   Obsah fázi [hm. %] Obsah Y2O3 [hm. %] 

Teplota [°C] Čas [h] Vzorek t-YSZ c-YSZ m-YSZ c-YSZ t-YSZ 

1050 50 Y1 88 12 - 3,2 6,2 

1050 100 Y2 88 12 - 3,2 6,1 

1050 200 Y4 88 12 - 3,2 6,2 

1050 300 Y6 87 13 - 3,6 6,1 

1050 500 Y8 87 13 - 4,2 6,0 

1150 50 Y9 88 12 - 3,2 6,3 

1150 100 Y10 88 12 - 3,3 6,2 

1150 200 Y12 87 13 - 3,5 6,1 

1150 300 Y14 87 11 2 7,4 6,1 

1150 500 Y16 83 12 5 7,5 6,0 

1250 50 Y17 86 13 1 8,0 6,3 

1250 100 Y18 83 16 1 9,7 6,0 

1250 200 Y19 77 22 1 10,5 5,9 

 

Výsledky Rietveldovy kvantitativní analýzy a obsah Y2O3 v tetragonální a kubické fázi dle 

rovnic 6 a 7 u vzorků M1 až M19 jsou uvedeny v tab. 19. U výchozího vzorku M0 bylo ve 

struktuře svrchního keramického povlaku přítomno 58,9 hm. % metastabilní tetragonální fáze 

YSZ s obsahem 6,8 hm. % Y2O3, 2,6 hm. % kubické fáze YSZ s obsahem 3,7 hm. % Y2O3  

a 38,5 hm. % fáze mullitu. Během izotermické oxidace vzorků s experimentální tepelnou 

bariérou na teplotě 1050 °C došlo ve svrchním keramickém povlaku k nárůstu obsahu fáze 

mullitu. Nad teplotou 970 °C dochází k transformaci metastabilní amorfní fáze na stabilní 

krystalickou fázi [174]. An a kol. ve své práci zaměřené na vlastnosti mullitového povlaku po 

izotermické oxidaci na teplotě 1000 °C pozoroval v difraktogramu exponovaného povlaku 

značný nárůst intenzity krystalického mullitu v důsledku rekrystalizace amorfní fáze [175]. 

V případě metastabilní fáze tˈ-YSZ došlo během izotermické oxidace na teplotě 1050 °C 

k transformaci na stabilní fázi t-YSZ, u které s rostoucí dobou na teplotě klesá obsah Y2O3. 

Množství kubické fáze YSZ v experimentálním povlaku po izotermické oxidaci mírně narůstá. 

S rostoucí délkou izotermické výdrže dochází k postupnému zvyšování obsahu Y2O3 v c-YSZ. 

V experimentálním povlaku MYSZ29 se po izotermické oxidaci na teplotě 1050 °C 

nevyskytuje volná fáze α-Al2O3, kterou ve struktuře mullitové povlaku po izotermické oxidaci 

pozorovali Di Girolamo a Garcia [176, 177]. 
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Izotermická oxidace na teplotě 1150 °C po dobu 50 až 500 hodin nevedla k výrazným 

změnám ve fázovém složení experimentálního svrchního povlaku v porovnání s izotermickou 

oxidací na teplotě 1050 °C. Pouze v případě kubické fáze YSZ lze pozorovat mírný nárůst 

v obsahu Y2O3 s rostoucí dobou izotermické výdrže na teplotě. 

 

 Teplota izotermické oxidace 1250 °C a výdrž v rozmezí 50 až 200 hodin vedla k poklesu 

obsahu tetragonální fáze YSZ ve struktuře povlaku MYSZ29 a zároveň k nárůstu obsahu fáze 

kubické. Obsah Y2O3 v t-YSZ po 200 hodinách na teplotě 1250 °C byl 5,2 hm. %, zatímco  

v c-YSZ došlo k nárůstu obsahu Y2O3 na 10,1 hm. %. 

 

Celkový obsah krystalické mullitové fáze se po izotermické oxidaci na teplotách 1050, 1150 

a 1250 °C v rozmezí 50 až 500 hodin téměř nemění a lze tedy konstatovat, že transformace 

amorfní fáze na krystalickou proběhla v rozmezí teplot 970 až 1050 °C. V porovnání 

s konvenční tepelnou bariérou je obsah c-YSZ ve struktuře experimentální tepelné bariéry 

relativně nízký. Tento jev lze nejpravděpodobněji vysvětlit zpomalením difúze Y2O3 z t-YSZ 

v důsledku přítomnosti fáze mullitu ve struktuře povlaku. Během izotermické oxidace 

experimentálního keramického povlaku MYSZ29 na teplotě 1050, 1150 a 1250 °C nedošlo ke 

kritickému poklesu Y2O3 v t-YSZ a ochlazování povlaku tak nevytvořilo podmínky vhodné 

k nežádoucí transformaci t-YSZ na m-YSZ. K relevantní diskusi však v literatuře nebyla 

nalezena žádná odpovídající data. 

 
Tab. 19 – Fázové složení svrchního povlaku vzorků M1-M19 a data získaná Rietveldovou analýzou 

   Obsah fázi [hm. %] Obsah Y2O3 [hm. %] 

Teplota 

[°C] 

Čas 

[h] 
Vzorek t-YSZ c-YSZ m-YSZ Mullit c-YSZ t-YSZ 

1050 50 M1 43 1 - 56 4,0 6,5 

1050 100 M2 42 2 - 56 4,1 6,0 

1050 200 M4 41 2 - 57 5,9 6,3 

1050 300 M6 40 5 - 55 6,1 6,3 

1050 500 M8 37 7 - 56 6,4 6,0 

1150 50 M9 42 2 - 56 5,5 6,0 

1150 100 M10 40 3 - 57 6,6 6,4 

1150 200 M12 39 4 - 57 7,6 6,0 

1150 300 M14 38 5 - 57 8,1 6,2 

1150 500 M16 37 7 - 56 8,2 6,0 

1250 50 M17 34 10 - 56 6,1 5,7 

1250 100 M18 33 11 - 56 8,5 5,3 

1250 200 M19 30 13 - 57 10,1 5,2 
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4.5.3 Cyklická oxidace 

 

Jeden teplotní cyklus v rámci testování odolnosti tepelných bariér vůči cyklické oxidaci 

sestával z ohřevu a výdrže na teplotě po dobu 45 minut a následného nuceného ochlazování 

ventilátorem po dobu 15 minut. Na obr. 87 je záznam prvních šesti teplotních cyklů během 

cyklické oxidace na teplotě 1050 °C. Teplota uvnitř pece byla měřena termočlánkem 

umístěném v pecní zóně. Teplota vzorku byla měřena termočlánkem umístěným pod vzorkem 

na pozici 4, viz obr. 88. 

 

 
Obr. 87 – Záznam teploty na vzorku a teploty v pecní zóně při cyklické oxidaci v závislosti na čase 

 

V případě vzorku Y27 a M29 došlo po 90 a 140 cyklech na teplotě 1150 °C k celkové 

delaminaci svrchního keramického povlaku, a to i potencionálně z důvodu nerovnoměrné 

rychlosti ochlazování vzorků umístěných na jednotlivých pozicích v keramickém držáku pece 

pro cyklickou oxidaci. Na obr. 88 je grafické znázornění rychlosti ochlazování svrchního 

keramického povlaku a kovového základního materiálu jednotlivých vzorků umístěných 

v držáku na pozicích 1 až 4 v závislosti na čase ochlazování. 

 

 
Obr. 88 – Gradient teploty v závislosti na umístění vzorků v držáku během nuceného ochlazování při 

cyklické oxidaci 
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Vzorky s označením Y21-Y25 s konvenční tepelnou bariérou a M21-M25 s experimentální 

tepelnou bariérou byly vystaveny cyklické oxidaci na teplotě 1050 °C v rozmezí 50 až 500 

cyklů. Vzorky s označením Y26-Y30 byly cyklovány na teplotě 1150 °C v rozmezí 50 až 140 

cyklů, vzorky M26-M30 byly cyklovány v rozmezí 50 až 180 cyklů na stejné teplotě. 

 

U vzorků testovaných na teplotě 1050 °C nedošlo během cyklické oxidace k viditelnému 

makroskopickému poškození integrity konvenčního nebo experimentálního TBC systému, viz 

obr. 89. V případě vzorků testovaných na teplotě 1150 °C nedošlo u vzorků Y26 a M26 po 50 

cyklech k porušení svrchního keramického povlaku. Vzorek M27 s experimentální tepelnou 

bariérou vydržel bez porušení celkem 90 cyklů na teplotě 1150 °C. Vzorky Y27-Y30 a M28-

M30 byly poškozeny mechanismem částečné nebo úplné delaminace svrchního keramického 

povlaku, ke kterému došlo v důsledku cyklického teplotního namáhání k tvorbě 

makroskopických trhlin. 

 

 
Obr. 89 – Makro-dokumentace konvenční a experimentální tepelné bariéry po cyklické oxidaci na 

teplotě 1050 a 1150 °C 
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4.5.3.1 Mikrostruktura vzorků po cyklické oxidaci 

 

Na obr. 90 jsou mikrostruktury vzorků Y21-Y30 v příčném řezu po cyklické oxidaci. 

Kovový vazebný povlak je tvořen natavenými splaty a malým množstvím nenatavených částic. 

Plošná porozita je do 5 %. V důsledku difúze kyslíku skrz svrchní keramický povlak došlo  

u všech vzorků na rozhraní svrchní/vazebný povlak během cyklické oxidace k tvorbě  

a následnému růstu tepelně indukovaného oxidu na bázi Al2O3. S přibývajícím počtem cyklů 

lze na rozhraní TC/TGO pozorovat vznik a růst nežádoucího vícesložkového spinelu bohatého 

na chrom, hliník, kobalt a nikl. 

Během vysokoteplotní oxidace dochází rovněž k tvorbě oxidů na bázi Al2O3 

v mikrostruktuře vazebného povlaku, a to především v místech strukturních nehomogenit, tzn. 

v okolí nenatavených částic, pórů a v interlamelárních oblastech, kde nedošlo v průběhu 

depozice povlaku k dokonalé kohezi mezi jednotlivými splaty. 

 

 
Obr. 90 – Mikrostruktura vzorků Y21-Y30 po cyklické oxidaci (SEM, BSE) 
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Během cyklické oxidace na teplotě 1050 °C v rozmezí 50 až 500 cyklů nedošlo k žádným 

patrným makrostrukturním změnám a celková integrita TBC systému zůstala neporušená. 

S rostoucím počtem cyklů bylo pozorováno větší množství vertikálních a horizontálních 

mikrotrhlin v keramickém svrchním povlaku vznikajících v důsledku tepelného namáhání 

vzorků periodickým ohřevem a ochlazováním. Plošná porozita, tvrdost substrátu, vazebného 

povlaku a keramického povlaku, a hodnoty drsnosti svrchního povlaku vzorků Y21-Y25 jsou 

uvedené v tab. 20. Jejich hodnoty se během cyklické oxidace na teplotě 1050 °C výrazně 

nemění. 

Při cyklické oxidaci na teplotě 1150 °C nedošlo po úvodních 50 cyklech k poškození 

konvenční tepelné bariéry. U vzorků s počtem 90 a 140 cyklů testovaných na teplotě 1150 °C 

pak došlo k porušení integrity TBC systému, a to buď vznikem makrotrhliny nebo celkovou 

delaminací keramického povlaku v blízkosti, ale typicky pro cyklickou oxidaci nad rozhraním 

TC/BC [178, 179]. V mikrostruktuře vzorků Y27 až Y30 dochází s rostoucím počtem cyklů ke 

vzniku a růstu mikrotrhlin v keramickém povlaku a zároveň k tvorbě oxidů bohatých na hliník 

v kovovém vazebném povlaku a kontinuálnímu růstu tepelně indukovaného oxidu na rozhraní 

TC/BC. Mao a kol. ve své práci prokázal na základě výpočetního modelu, že během cyklického 

ohřevu materiálového systému tepelné bariéry dochází v keramickém povlaku ke konverzi 

původního tlakového napětí na napětí tahová. Tahová napětí akumulovaná ve svrchním 

keramickém povlaku v průběhu cyklické oxidace pak způsobuje iniciaci a šíření trhlin 

v blízkosti rozhraní TC/TGO [180]. U vzorků po cyklické oxidaci na teplotě 1150 °C narůstá 

tvrdost svrchního keramického povlaku. V případě plošné porozity lze pozorovat mírný pokles 

s rostoucím počtem cyklů na teplotě. Změna porozity a tvrdosti keramického povlaku během 

cyklické oxidace je, stejně jako v případě izotermické oxidace, ovlivněna slinováním 

keramického povlaku, během kterého dochází ke koalescenci větších pórů a zanikání 

mikropórů. Tloušťka vazebného povlaku a svrchního povlaku je rovnoměrná a během cyklické 

oxidace se prakticky nemění. Rozptyl naměřených hodnot koresponduje s použitou depoziční 

technologií a se stavem výchozího povrchu substrátu před depozicí. 

 
Tab. 20 – Základní charakteristika konvenčního materiálového systému po cyklické oxidaci 

 Tloušťka [µm] Porozita 

[%] 

HV0,3 
Ra [µm] 

 BC TC Sub BC TC 

Y21 157±7 312±7 17,8±0,4 383±9 429±26 832±33 5,44±1,10 

Y22 153±13 330±15 17,8±1,4 409±27 466±33 855±44 5,71±0,19 

Y23 154±8 337±11 17,9±0,6 374±16 400±25 867±67 5,62±0,19 

Y24 149±17 349±14 17,7±1,1 384±7 369±51 864±28 5,97±0,45 

Y25 153±8 351±7 17,9±0,5 377±9 407±58 870±42 5,66±0,36 

Y26 144±8 360±7 17,7±0,3 395±13 419±24 1025±12 5,37±0,34 

Y27 135±6 363±14 17,4±0,6 415±23 336±32 1053±26 5,21±0,28 

Y28 138±9 350±15 17,3±0,8 306±28 416±8 1064±48 5,26±0,15 

Y29 146±13 347±17 17,1±0,5 420±9 361±46 1071±66 5,96±0,42 

Y30 165±10 328±19 16,8±0,7 381±9 366±36 1084±28 5,39±0,37 

 

Mikrostruktury v příčném řezu experimentální tepelné bariéry po cyklické oxidaci jsou na 

obr. 91. Struktura kovového vazebného povlaku je stejně jako v případě konvenční tepelné 

bariéry tvořena splaty roztavených částic, malým množstvím nenatavených částic a plošná 

porozita se pohybovala do 5 %. 

U vzorků s experimentální tepelnou bariérou nedošlo během cyklické oxidace na teplotě 

1050 °C v rozmezí 50 až 500 cyklů k podstatným změnám v mikrostruktuře svrchního 

MYSZ29 povlaku, keramické mezivrstvy YSZ nebo vazebného povlaku. V případě 
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experimentálního povlaku se množství vertikálních a horizontálních trhlin v porovnání 

s výchozím stavem nezměnilo. V keramické mezivrstvě YSZ došlo po 300 až 500 cyklech na 

teplotě 1050 °C k iniciaci a růstu horizontálních trhlin nad rozhraním TC/BC. Nicméně ani  

u jednoho vzorku nedošlo na teplotě 1050 °C k porušení integrity experimentální tepelné 

bariéry. 

 

 
Obr. 91 – Mikrostruktura vzorků M21-M30 po cyklické oxidaci (SEM, BSE) 

 

Během cyklické oxidace na teplotě 1150 °C rovněž nedošlo v průběhu 50 až 90 cyklů 

k výrazným změnám v mikrostruktuře experimentálního MYSZ29 povlaku. Navzdory tomu, že 

v mezivrstvě YSZ lze pozorovat zvýšený výskyt horizontálních a vertikálních trhlin. U vzorků 

M28, M29 a M30 došlo po 100, 140 a 180 cyklech ke vzniku magistrální trhliny v mezivrstvě 

YSZ nad rozhraním YSZ/BC a následné delaminaci části nebo celého experimentálního 

povlaku. V mikrostruktuře povlaku MYSZ29 lze s přibývajícím počtem cyklů na teplotě 

pozorovat nárůst množství především vertikálně orientovaných mikrotrhlin. Na rozhraní 

MYSZ29/YSZ nedošlo v průběhu cyklické oxidace ke vzniku defektů nebo jiných nežádoucích 

mikrostrukturních změn, které by vedly k předčasnému porušení TBC. 

V tab. 21 je uvedena porozita mezivrstvy YSZ a povlaku MYSZ29, dále tvrdost substrátu, 

vazebného povlaku, fáze mullitu a YSZ v MYSZ29, a drsnost experimentálního svrchního 

povlaku po cyklické oxidaci. Plošná porozita mezivrstvy YSZ a povlaku MYSZ a tvrdosti 
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jednotlivých povlaků a substrátu se v průběhu cyklické oxidace na teplotě 1050 °C výrazně 

nemění. Během cyklické oxidace na teplotě 1150 °C nedošlo k výrazné změně porozity 

v mezivrstvě YSZ. U experimentálního povlaku MYSZ29 došlo s rostoucím počtem cyklů 

k poklesu hodnoty plošné porozity. Tento pokles je stejně jako v případě izotermické oxidace 

způsoben slinováním keramického povlaku MYSZ29, a je doprovázen nárůstem tvrdosti. 

Tvrdost substrátu, vazebného povlaku a fáze mullitu se během cyklické oxidace na teplotě 1150 

°C výrazně nemění. Drsnost povrchu Ra experimentálního keramického povlaku se v průběhu 

cyklické oxidace na teplotě 1050 °C a 1150 °C v porovnání s výchozím stavem prakticky 

nemění. 

 
Tab. 21 – Základní charakteristika experimentálního materiálového systému po cyklické oxidaci 

 Porozita [%] HV0,3 
Ra [µm] 

 Mezivrstva MYSZ29 Sub BC Mullit YSZ 

M21 16,7±0,3 15,6±0,7 390±11 406±32 1124±25 1035±29 5,71±0,18 

M22 16,4±0,2 15,2±0,6 379±8 445±26 1137±12 1058±59 5,46±0,25 

M23 15,8±0,6 15,5±0,6 393±15 362±53 1115±17 1109±58 5,81±0,24 

M24 15,8±0,7 15,3±0,5 377±6 428±31 1147±21 1055±33 4,76±0,23 

M25 15,4±0,5 15,7±0,4 383±10 429±30 1150±19 1035±38 5,54±0,06 

M26 16,7±0,2 14,5±0,7 411±10 426±16 1155±27 1064±41 5,71±0,21 

M27 16,5±0,7 13,9±0,5 391±9 354±26 1168±18 1079±57 5,87±0,46 

M28 16,7±0,6 13,8±0,4 411±7 397±36 1160±31 1046±29 6,13±0,32 

M29 16,5±0,8 13,1±0,6 416±12 313±27 1185±15 1017±19 5,79±0,03 

M30 16,2±0,8 12,2±0,7 416±14 353±42 1180±20 1096±61 4,98±0,09 

 

Na obr. 92 jsou mikrostruktury amorfních oblastí experimentálního keramického povlaku 

MYSZ29 po cyklické oxidaci na teplotě 1050 °C a 1150 °C. Po 50 cyklech na teplotě 1050 °C 

došlo v amorfní oblasti svrchního povlaku vzorku M21 k hrubnutí nanokrystalické fáze, která 

byla v povlaku pozorována již ve výchozím stavu. U vzorku M25, který byl vystaven 500 

cyklům na teplotě 1050 °C, došlo k nukleaci nových nanočástic v amorfní oblasti povlaku. Na 

základě SEM a lokální chemické EDS mikroanalýzy bylo ověřeno, že stejně jako v případě 

vzorků po izotermické oxidaci, dochází v amorfních oblastech během cyklické oxidace ke 

vzniku nanokrystalické fáze, která svou stechiometrií odpovídá ZrO2. 

Během 50 cyklů na teplotě 1150 °C došlo ve svrchní povlaku vzorku M26 k dalšímu 

hrubnutí původních nanočástic ZrO2, ale také k nukleaci a růstu nových nanočástic. U vzorku 

M30 došlo po 180 cyklech na teplotě 1150 °C k výraznému hrubnutí původních částic.  

V amorfních oblastech došlo ke krystalizaci velmi jemného síťoví tvořeného nanokrystaly 

ZrO2. 

An a kol. ve své práci uvádí, že při krystalizaci mullitu z amorfní fáze dochází během 

cyklické oxidace k iniciaci a růstu trhlin, které snižují celkovou životnost tepelné bariéry [175]. 

Naopak Jin a kol. ve své práci prokázal, že nanokrystalické oblasti v kompozitním povlaku 

YSZ+Al2O3 jsou schopné lépe absorbovat zbytková napětí vznikající v průběhu cyklické 

oxidace v porovnání s konvenční YSZ tepelnou bariérou [181]. V případě experimentální 

tepelné bariéry MYSZ29 nebyl v okolí amorfních oblastí po cyklické oxidaci pozorován 

zvýšený výskyt mikrotrhlin. 
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Obr. 92 – Mikrostruktura amorfních oblastí v povlaku MYSZ29 po cyklické oxidaci (SEM, BSE) 

 

4.5.3.2 Kinetika růstu a mikrostruktura tepelně indukovaného oxidu 

 

Životnost tepelné bariéry v průběhu cyklické oxidace je nejvíce ovlivněná ději, které 

probíhají na rozhraní TC/TGO/BC. K porušení integrity TBC systému dochází nejčastěji 

vznikem horizontální trhliny ve svrchním povlaku, ale vždy v těsné blízkosti rozhraní TC/TGO 

[182, 183]. U vzorků s konvenční i experimentální tepelnou bariérou byl pozorován totožný 

mechanismus poškození, který se obecně projevuje v průběhu cyklické oxidace tepelných 

bariér, a který je v souladu s mechanismy popisovanými v práci Schlichtinga a kol [184]. 

Rozhraní TC/TGO/BC lze popsat jako rozhraní s nepravidelně členitím povrchem, které je 

tvořeno „výběžky“ a „údolími“, viz obr. 90 a 91. V průběhu cyklické oxidace dochází na 

rozhraní TC/BC k růstu tepelně indukovaného oxidu a následně ke vzniku trhlin v důsledku 

působícího tahového napětí nad „výběžky“ vazebného povlaku a tlakového napětí vznikajícího 

v „údolích“ vazebného povlaku. Zároveň dochází v keramickém povlaku k iniciaci trhlin 

v důsledku působících napětí, která vznikají v důsledku rozdílných koeficientů teplotní 

roztažnosti svrchního a vazebného povlaku [185]. 

 

Kinetika růstu tepelně indukovaného oxidu konvenční a experimentální tepelné bariéry po 

cyklické oxidaci na teplotě 1050 °C v rozmezí 50 až 500 cyklů a na teplotě 1150 °C v rozmezí 

50 až 180 cyklů byla vypočtena na základě naměřených tlouštěk tepelně indukovaného oxidu 

společně s přiléhajícím spinelem s využitím obrazové analýzy. Stejně jako v kapitole 4.5.2.2 

byla experimentálně získaná data proložena funkcí (i) ttgo = kt1/2, viz obr. 93a,c a funkcí  

(ii) ttgo = kt1/3, viz obr. 93b,d. Tloušťky TGO naměřené po cyklické oxidaci na teplotě 1050 °C 

lze poměrně přesně proložit funkcí ttgo = kt1/3, zatímco hodnoty naměřené na teplotě 1150 °C 

bylo možné proložit pouze funkcí ttgo = kt1/2. V případě izotermické oxidace má růst tepelně 

indukovaného oxidu obdobný trend, a lze tedy předpokládat, že i během cyklické oxidace je 

růst TGO na teplotě 1050 °C řízen přednostně difúzí Al3+, zatímco při teplotě 1150 °C je difúze 

Al3+ zpomalena difúzí Ni2+ za současného vzniku a růstu vrstvy vícesložkových spinelů [167]. 

Vypočtené hodnoty teplotně závislé konstanty růstu TGO pro exponenty 1/2 a 1/3 jsou pak 

uvedeny na obr. 93. 
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Obr. 93 – Kinetika růstu tepelně indukovaného oxidu (a, b) konvenční tepelné bariéry  

a (c, d) experimentální tepelné bariéry po cyklické oxidaci 

 

Rozdílná aktivita kyslíku na protilehlých stranách keramického povlaku vytváří během 

cyklické oxidace napříč povlakem gradient, který slouží jako hnací síla pro migraci iontů 

kyslíku skrz keramický povlak [166]. Již po velmi krátké době vzniká na rozhraní TC/BC 

kompaktní ochranná vrstva na bázi Al2O3. Detail rozhraní TC/TGO/BC vzorků Y21-Y30  

a M21-M30 je na obr. 90 a 91. V případě vzorku Y21, který byl vystaven 50 cyklům na teplotě 

1050 °C, byl naměřen tepelně indukovaný oxid o průměrné tloušťce 2,74 µm, viz obr. 94a. 

Průměrná tloušťka tepelně indukovaného oxidu vzorku M21 cyklovaného za stejných 

podmínek byla 2,52 µm. Tento oxid se vyznačuje kompaktní kolumnární strukturou s vysokou 

přilnavostí k vazebnému i svrchnímu povlaku. Pomocí lokální chemické EDS mikroanalýzy 

bylo ze stechiometrie chemického složení patrné, že se jedná o Al2O3, viz tab. 22. Z obr. 94a je 

rovněž patrný mechanismus tvorby tepelně indukovaného oxidu, kdy zdrojem Al3+ iontů pro 

jeho tvorbu je fáze β-NiAl z kovového vazebného povlaku. S přibývajícím počtem cyklů na 

teplotě dochází k postupnému odčerpávání Al3+ iontů z intermetalické fáze, a dochází ke 

vzniku ochuzené fáze β-NiAl, viz červeně vyznačená oblast na obr. 94a. V tomto místě pak 

v důsledku nedostatečného množství Al3+ iontů potřebných pro růst Al2O3 dochází k tvorbě 

nežádoucích oxidů bohatých na chrom a nikl a/nebo vícesložkových spinelů. Vzorek Y25 byl 

vystaven 500 cyklům na teplotě 1050 °C a byla u něj naměřena průměrná tloušťka tepelně 

indukovaného oxidu 5,47 µm. U vzorku M25, který byl testován za stejných podmínek jako 

vzorek Y25, byla naměřena průměrná tloušťka TGO 5,32 µm. 

 

 



89 

 

 
Obr. 94 – Růst tepelně indukovaného oxidu u vzorku: (a) Y21 a (b) u vzorku Y25 (SEM, BSE) 

 

Data z lokální chemické EDS mikroanalýzy jsou uvedená v tab. 22. Jak je patrné z obr. 94b, 

tepelně indukovaný oxid se neskládá pouze z kompaktní ochranné vrstvy Al2O3, ale také 

z přiléhající světlé porézní vrstvy, která se vyskytuje téměř po celé délce rozhraní TC/TGO. 

Světlá porézní vrstva je tvořena nežádoucími oxidy na bázi NiO, Cr2O3 a spinelem (Ni, 

Co)(Al,Cr)2O4, viz tab. 22. S výdrží na teplotě postupně vzniká ochuzená β-fáze po celé délce 

rozhraní TGO/BC, viz červená oblast na obr. 94b. U vzorku Y25 a M25 nedošlo po 500 

cyklech na teplotě 1050 °C k poškození materiálového systému tepelné bariéry. 

 

Maximální živostnost konvenční tepelné bariéry při teplotě 1150 °C byla 140 cyklů  

a výsledná tloušťka TGO byla 6,52 µm. V případě experimentální tepelné bariéry byla 

maximální živostnost 180 cyklů na teplotě 1150 °C a výsledná tloušťka TGO byla 6,41 µm. 

Nižší tloušťka TGO a vyšší odolnost experimentální tepelné bariéry vůči cyklické oxidaci je 

dle Karaoglanliho a kol. způsobená přítomností Al2O3 ve struktuře kompozitního YSZ povlaku. 

Fáze mullitu ve struktuře YSZ zlepšuje termomechanické vlastnosti povlaku a zpomaluje difúzi 

kyslíku skrze keramický povlak [186]. V průběhu cyklické oxidace dochází k iniciaci nových 

a růstu již existujících trhlin ve svrchním keramickém povlaku v důsledku cyklického 

teplotního namáhání. U konvenční i experimentální tepelné bariéry došlo v průběhu cyklické 

oxidace na teplotě 1150 °C k vytvoření značného množství nežádoucích spinelů. Růst spinelů 

je spojený s velkou objemovou změnou a dochází tak k značnému nárůstu napětí na rozhraní 

TC/TGO, která vedou nejen k iniciaci nových trhlin, ale také podporují růst trhlin ve svrchním 

povlaku nad tímto rozhraním [187, 188]. 

 
Tab. 22 – EDS analýza BC a rozhraní TGO/BC [hm. %] 

Vzorek/místo Ni Co Cr Al O Popis 

Y
2
1
 

1 53,1 22,4 16,8 7,7 - γ-Ni fáze 

2 58,5 16,1 10,1 15,3 - β-NiAl fáze 

3 - - - 61,9 38,1 TGO (α-Al2O3) 

4 16,7 13,2 26,3 17,4 26,4 TGO (spinel) 

5 45,9 27,9 21,7 4,5 - Ochuzená β-fáze 

Y
2
5
 1 53,5 21,0 20,2 5,3 - Ochuzená β-fáze 

2 - - - 58,1 41,9 TGO (α-Al2O3) 

3 17,1 14,6 20,8 20,8 26,7 TGO (spinel) 
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4.5.3.3 RTG fázová analýza 

 

U vzorků Y21 až Y30 bylo po cyklické oxidaci provedeno kvalitativní a kvantitativní 

hodnocení rentgenové fázové analýzy svrchního keramického povlaku. Difraktogram vzorků, 

včetně vyhodnocení, je na obr. 95. Majoritní fáze ve struktuře je tetragonální YSZ, zatímco 

jako minoritní fáze se ve struktuře keramického povlaku po cyklické oxidaci vyskytuje kubické 

YSZ. U vzorků Y25 a Y30 bylo též identifikováno velmi malé množství monoklinického YSZ. 

 

 
Obr. 95 – Difraktogramy konvenčního svrchního keramického povlaku po cyklické oxidaci 

 

Difraktogram vzorků M21-M30 je na obr. 96. Ve struktuře svrchního experimentálního 

keramického povlaku MYSZ29 po cyklické oxidaci byly jako majoritní identifikovány 

tetragonální fáze YSZ a fáze mullitu. Minoritní fází byla kubická fáze YSZ. Ve struktuře 

experimentálního povlaku MYSZ29 nebyla po cyklické oxidaci identifikována přítomnost 

monoklinické fáze YSZ.  

 

 
Obr. 96 – Difraktogramy experimentálního svrchního keramického povlaku po cyklické oxidaci 
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Obsah oxidu yttritého v kubické a tetragonální fázi byl vypočten dle rovnic 6 a 7 použitých 

v kapitole 4.5.2.3. Vypočtené hodnoty byly následně přepočítány z molárních procent na 

procenta hmotnostní. Data získaná pomocí Rietveldovy kvantitativní analýzy společně 

s obsahem Y2O3 v kubické a tetragonální fázi vzorků Y21 až Y30 jsou shrnuty v tab. 23. 

 

Během cyklické oxidace došlo u vzorků Y21-Y23 po 50, 100 a 200 cyklech na teplotě  

1050 °C k transformaci metastabilní tetragonální fáze na stabilní tetragonální fázi (88 hm. %)  

a fázi kubickou (12 hm. %). S přibývajícím počtem cyklů dochází k pozvolnému nárůstu 

množství kubické fáze až na 13 hm. %. V případě vzorku Y25 bylo po 500 cyklech ve struktuře 

keramického povlaku detekováno 1 hm. % monoklinické fáze. Transformace metastabilní 

tetragonální fáze na kubickou fázi v průběhu cyklické oxidace je doprovázena poklesem Y2O3 

v metastabilní tetragonální fázi z 7,4 hm. % až na 6 hm. %. Tento pokles je kompenzován 

nárůstem koncentrace Y2O3 v kubické fázi svrchního povlaku vzorku Y21 z 3,2 hm. % na  

4,4 hm. % v případě kubické fáze ve svrchním keramickém povlaku vzorku Y25. 

 

Cyklická oxidace na teplotě 1150 °C vedla k transformaci metastabilní tetragonální fáze 

z původních 100 hm. % ve výchozí struktuře keramického povlaku na 88 hm. % t-YSZ po 50 

cyklech až na konečných 86 hm. % po 140 cyklech. V případě vzorků Y26 až Y29 byla 

z hlediska množství sekundární fází ve struktuře svrchního povlaku fáze kubická, a u vzorku 

Y30 byla ve sktruktuře svrchního keramického povlaku zaznamenána rovněž přítomnost fáze 

monoklinické. Během fázových transformací dochází rovněž ke změně koncentrace Y2O3 ve 

fázi tetragonální a kubické. S rostoucím počtem cyklů klesal obsah Y2O3 v tetragonální fázi 

z původní hodnoty 7,4 hm. % (výchozí stav) až na konečných 5,9 hm. %. Naopak u kubické 

fáze došlo k nárůstu koncentrace Y2O3 z 3,2 hm. % až na 5 hm. %. 

 

Fázové transformace, probíhající v konvenční tepelné bariéře během cyklické oxidace, jsou 

téměř shodné s fázovými transformacemi, probíhajícími během izotermické oxidace. 

V průběhu cyklické oxidace dochází navíc v důsledku rozdílné rychlosti ohřevu a ochlazování 

jednotlivých komponent tepelné bariéry ke vzniku napětí v samotném svrchním keramickém 

povlaku. V případě vzorků Y25 a Y30 umožnilo toto napětí společně s poklesem obsahu Y2O3 

ve fázi tetragonální transformaci na fázi monoklinickou za podmínek relativně nízké teploty 

(vzorek Y25) nebo relativně nízkého počtu cyklů na teplotě 1150 °C (vzorek Y30) [189]. 

 
Tab. 23 – Fázové složení svrchního povlaku vzorků Y21-Y30 a data získaná Rietveldovou analýzou 

   Obsah fázi [hm. %] Obsah Y2O3 [hm. %] 

Teplota [°C] Počet cyklů Vzorek t-YSZ c-YSZ m-YSZ c-YSZ t-YSZ 

1050 50 Y21 88 12 - 3,2 6,3 

1050 100 Y22 88 12 - 3,2 6,2 

1050 200 Y23 88 12 - 3,3 6,2 

1050 300 Y24 87 13 - 3,3 6,1 

1050 500 Y25 86 13 1 4,4 6,0 

1150 50 Y26 88 12 - 3,2 6,2 

1150 90 Y27 88 12 - 3,2 6,2 

1150 90 Y28 88 12 - 3,3 6,2 

1150 90 Y29 87 13 - 3,5 6,1 

1150 140 Y30 86 13 1 5,0 5,9 
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Výsledky Rietveldovy kvantitativný analýzy a obsah Y2O3 v tetragonální a kubické fázi 

YSZ, vypočtený dle rovnic 6 a 7 u vzorků M21 až M30, jsou uvedeny v tab. 24. Stejně jako 

v případě izotermické oxidace na teplotě 1050 °C i v případě cyklické oxidace na teplotě  

1050 °C došlo v experimentální tepelné bariéře k nárůstu obsahu fáze mullitu. Ve struktuře 

výchozího stavu povlaku MYSZ29 bylo přítomno 38,5 hm. % fáze mullitu, zatímco po 50 

cyklech na teplotě 1050 °C došlo k nárůstu obsahu fáze mullitu na 54 hm. %. S rostoucím 

počtem cyklů na teplotě se obsah mullitu ve struktuře povlaku MYSZ29 již dále nemění. 

Během 50 cyklů na teplotě 1050 °C tak došlo ke krystalizaci mullitu z metastabilní amorfní 

fáze, která se vyskytovala ve výchozím stavu experimentálního povlaku MYSZ29. Během 

cyklické oxidace na teplotě 1050 °C došlo k transformaci metastabilní fáze tˈ-YSZ na stabilní  

t-YSZ. S přibývajícím počtem cyklů na teplotě dochází k mírnému poklesu obsahu tetragonální 

fáze YSZ a zároveň k mírnému nárůstu obsahu kubické fáze YSZ. V tetragonální fázi YSZ 

dochází s rostoucím počtem cyklů k poklesu obsahu Y2O3, který se projevuje nárůstem obsahu 

Y2O3 ve fázi kubické. 

 Cyklická oxidace na teplotě 1150 °C rovněž nevedla k nárůstu obsahu fáze mullitu, který 

se s přibývajícím počtem cyklů na teplotě prakticky nemění. U tetragonální fáze YSZ došlo po 

180 cyklech na teplotě 1150 °C k poklesu na 38 hm. %, zatímco obsah fáze kubické se zvýšil 

na 9 hm. %. Difúze Y2O3 mezi t-YSZ a c-YSZ probíhající během cyklické oxidace 

experimentální tepelné bariéry má obdobný trend jako v případě cyklické oxidace konvenční 

tepelné bariéry. 

 Během cyklické oxidace na teplotě 1050 °C a 1150 °C nedošlo ke změně obsahu fáze 

mullitu, která krystalizovala z amorfní fáze mezi teplotami 970 °C až 1050 °C. V porovnání 

s konvenční tepelnou bariérou je ve struktuře experimentální tepelné bariéry MYSZ29 po 

cyklické oxidaci relativně nízký obsah kubické fáze YSZ. V kapitole 4.5.2.3 byl nízký obsah  

c-YSZ ve struktuře MYSZ29 diskutován z hlediska zpomalení difúze Y2O3 mezi t-YSZ a c-

YSZ v důsledku přítomnosti fáze mullitu. Obsah c-YSZ ve struktuře MYSZ29 po cyklické 

oxidaci je vyšší v porovnání v obsahem Y2O3 v MYSZ29 po izotermické oxidaci. Tento nárůst 

je pravděpodobně způsoben spolupůsobením napětí, která vznikají v keramickém povlaku 

v průběhu cyklického teplotního namáhání. K diskusi vlivu cyklické oxidace na fázové 

transformace v kompozitním mullit-YSZ povlaku však nejsou v literatuře relevantní data.  

Na rozdíl od výsledků, které ve své práci uvádí Jin a kol. [181], nedošlo během cyklické 

oxidace experimentálního povlaku MYSZ29 ke vzniku nežádoucí monoklinické fáze YSZ. 

 
Tab. 24 – Fázové složení svrchního povlaku vzorků M21-M30 a data získaná Rietveldovou analýzou 

   Obsah fázi [hm. %] Obsah Y2O3 [hm. %] 

Teplota 

[°C] 

Počet 

cyklů 
Vzorek t-YSZ c-YSZ m-YSZ Mullit c-YSZ t-YSZ 

1050 50 M21 44 4 - 52 4,8 6,4 

1050 100 M22 42 6 - 52 5,1 6,1 

1050 200 M23 42 6 - 52 5,1 6,1 

1050 300 M24 40 6 - 54 5,2 6,0 

1050 500 M25 40 7 - 53 5,5 5,9 

1150 50 M26 42 6 - 52 5,2 6,4 

1150 90 M27 41 6 - 53 5,5 6,3 

1150 100 M28 40 6 - 54 5,5 6,1 

1150 140 M29 39 7 - 54 6,1 5,8 

1150 180 M30 38 9 - 53 6,4 5,8 
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4.5.4 Spalovací test 

 

Vysokoteplotní cyklické testování bylo provedeno na experimentálně vyvinutém zařízení 

obecně nazývaném jako „Burner-rig test“ neboli spalovací test. Tento test jako jediný poskytuje 

reálnou informaci o životnosti TBC systému v porovnání s vysokoteplotními testy izotermické 

a cyklické oxidace. Spalovací test simuluje podmínky leteckého motoru během jeho chodu – 

rychlý ohřev na vysokou teplotu, výdrž na teplotě, stabilní a kontrolovatelný gradient teploty 

(ΔT) skrze celý materiálový systém tepelné bariéry a rychlého ochlazení po výdrži na teplotě. 

Pro účely spalovacího testu byly připraveny čtyři vzorky se specifickým tvarem substrátu 

umožňujícím uchycení povlakovaného vzorku do držáku v průběhu testování. Vzorky 

s konvenční tepelnou bariérou byly následně velmi rychle ohřáty na požadovanou teplotu 

pomocí vysokovýkonného propan-kyslíkového hořáku. Teplota svrchního keramického 

povlaku byla v průběhu testu kontrolována pomocí pyrometru, zatímco teplota zadní strany 

vzorky byla snímána pomocí navařeného termočlánku typu K a udržována na konstantní teplotě 

pomocí kontinuálního proudu stlačeného vzduchu. Na obr. 97 je uveden záznam ze spalovacího 

testu, kdy v průběhu prvních několika cyklů dochází k nastavení gradientu teploty pomocí 

proudu stlačeného vzduchu. 

 

 
Obr. 97 – Nastavení pracovních parametrů spalovacího testu 

 

Vzorky Y31-Y34 s konvenční tepelnou bariérou a vzorky M31-M34 s experimentální 

tepelnou bariérou byly testovány za rozdílných podmínek, viz obr. 98. Testovací cyklus pro 

vzorky Y(M)31 a Y(M)32 sestával z rychlého ohřevu na teplotu 1150 °C, výdrže na teplotě po 

dobu 3 min a následného nuceného ochlazování stlačeným vzduchem po dobu 3 minut. Teplota 

substrátu v průběhu vysokoteplotní části cyklu byla nastavena na 800 °C (ΔT = 350 °C).  

U vzorku Y31 došlo k poškození svrchního keramického povlaku mechanismem lokální 

delaminace v centrální oblasti vzorku už po 12 cyklech, zatímco vzorek Y32 byl poškozen 

stejným typem porušení po 23 cyklech. Naproti tomu vzorek M31 s experimentální tepelnou 

bariérou MYSZ29 vydržel 31 cyklů. Životnost tepelné bariéry vzorku M32 byla 80 cyklů. 

Vzorky M31 a M32 byly porušeny delaminací svrchního povlaku v centrální oblasti vzorku. 
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U vzorku Y33 a M33 byl na povrch svrchního keramického povlaku aplikován CMAS 

povlak (viz Aplikace CMAS prášku pro spalovací test) a vzorek byl následně testován za 

stejných podmínek jako vzorky Y(M)31 a Y(M)32. Z obr. 98 lze pozorovat fatální porušení 

integrity celého povrchu svrchního keramického povlaku vzorků Y33 a M33 již po 5 cyklech 

spalovacího testu. U vzorku Y34 a M34 byla nastavena teplota svrchního keramického povlaku 

během spalovacího testu na 1250 °C. Substrát byl v průběhu vysokoteplotní části testu 

ochlazován na teplotu 800 °C (ΔT = 450 °C). K poškození svrchního keramického povlaku 

delaminací ve středové části vzorků Y34 a M34 došlo již po 4 cyklech. 

 

 
Obr. 98 – Vzorky s konvenční a experimentální tepelnou bariérou v průběhu spalovacího testu, makro-

fotografie vzorků a detail místa poškození svrchního povlaku 
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4.5.4.1 Mikrostruktura vzorků po spalovacím testu 

 

Na obr. 99 jsou mikrostruktury v příčném řezu vzorků Y31-Y34 po spalovacím testu. 

Kovový vazebný povlak obsahuje jen nepatrné množství porozity (do 5 %) a vyznačuje se 

lamelární strukturou typickou pro technologii žárového nástřiku. Během spalovacího testu 

dochází k velmi rychlému ohřevu svrchního keramického povlaku na vysokou teplotu, nicméně 

zadní strana substrátu je v průběhu testu intenzivně ochlazována, a proto nedochází uvnitř 

vazebného povlaku k výrazné oxidaci na rozhraní natavených splatů, strukturních nehomogenit 

či v místě výskytu porozity. Během spalovacího testu dochází k difúzi kyslíku skrze svrchní 

keramický povlak směrem k vazebnému povlaku a na jeho rozhraní se následně tvoří tepelně 

indukovaný oxid na bázi Al2O3 a dále pak i nežádoucí spinely. 

 

 
Obr. 99 – Mikrostruktura vzorků Y31-Y34 po spalovacím testu z neporušené části povlaku, z oblasti 

porušení a detail svrchního povlaku a vazebného povlaku s tepelně indukovaným oxidem (SEM, BSE) 
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V nepoškozené části svrchního keramického povlaku vzorků Y31 a Y32 nedošlo během 

spalovacího testu na teplotě 1150 °C k výrazným mikrostrukturním změnám. V oblasti vzorku, 

kde došlo k porušení svrchního povlaku mechanismem delaminace, je ve struktuře patrné 

výrazné množství vertikálních a horizontálních trhlin. U vzorku Y33, který byl testován na 

odolnost vůči environmentálnímu poškození CMAS povlakem došlo k nárůstu porozity až na 

19,6 %. Naopak u vzorku Y34, který byl testován na teplotě 1250 °C došlo k poklesu plošné 

porozity na 15,6 %. V tab. 25 jsou uvedené tloušťky jednotlivých povlaků, tvrdosti vazebného 

a svrchního povlaku včetně substrátu a drsnost povrchu svrchního povlaku po spalovacím testu. 

U vazebného a svrchního povlaku nedošlo v případě vzorků Y31, Y32 a Y34 po spalovacím 

testu ke změně tloušťky. V případě vzorku Y33 došlo v důsledku interakce CMAS povlaku se 

svrchním keramickým povlakem již v průběhu spalovacího testu ke značné redukci tloušťky 

keramického povlaku. Z hlediska tvrdosti nebyly v případě substrátu a kovového vazebného 

povlaku pozorovány výrazné změny. U vzorku Y33 došlo k poklesu tvrdosti svrchního 

keramického povlaku v důsledku CMAS poškození, zatímco u vzorku Y34 byl zaznamenán 

nárůst tvrdosti. 

 
Tab. 25 – Základní charakteristika konvenčního materiálového systému po spalovacím testu 

 Tloušťka [µm] Porozita 

[%] 

HV0,3 
Ra [µm] 

 BC TC Sub BC TC 

Y31 162±8 350±15 17,9±1,1 218±7 368±46 1026±19 4,87±0,43 

Y32 150±8 337±12 17,6±1,2 226±7 378±27 1042±71 5,36±0,72 

Y33 151±6 268±11 19,6±1,1 208±4 363±20 991±38 4,43±0,86 

Y34 168±9 349±18 15,6±1,3 203±6 377±31 1093±37 5,46±0,36 

 

Mikrostruktura v příčném řezu experimentální tepelné bariéry po spalovacím testu je na  

obr. 100. Vazebný povlak je stejného typu jako v případě vzorků s konvenční tepelnou 

bariérou. Charakteristicky lamelární mikrostruktura je tvořena roztavenými splaty částic, 

malým množstvím nenatavených částic a plošnou porozitou do 5 %. 

 

Vzorek M31 byl poškozen delaminací experimentální tepelné bariéry v centrální oblasti 

povlaku těsně nad rozhraním mezivrstvy YSZ a vazebného povlaku. Delaminace keramického 

povlaku v blízkosti tohoto rozhraní je podobná mechanismu poškození tepelné bariéry po 

cyklické oxidaci [190]. V mikrostruktuře nepoškozené části experimentální tepelné bariéry 

MYSZ29 nedošlo během 48 cyklů spalovacího testu k podstatným změnám. V poškozené 

oblasti tepelné bariéry vzorku M31 došlo v průběhu spalovacího testu k iniciaci a šíření 

především horizontálních trhlin, a to jak v experimentálním povlaku MYSZ29, tak v YSZ 

mezivrstvě. Následné propojení již vzniklých vertikálních a horizontálních trhlin v centrální 

oblasti vzorku vedlo k šíření magistrální trhliny směrem od vazebného povlaku k volnému 

povrchu svrchního keramického povlaku, viz obr. 100. U vzorku M32 došlo po 80 cyklech 

spalovacího testu k delaminaci svrchního povlaku v centrální oblasti vzorku, nicméně 

k samotnému poškození integrity materiálového systému experimentální tepelné bariéry došlo 

až nad rozhraním MYSZ29/YSZ. V mikrostruktuře svrchního experimentálního povlaku 

MYSZ29 je patrná částečná destabilizace fáze mullitu. Hou a kol. ve své práci uvádí, že během 

vysokoteplotní expozice mullitového povlaku může dojit k devitrifikaci SiO2 (odskelnění) 

v mullitu, které je doprovázené vznikem mikrotrhlin a následnou delaminací povlaku [191]. 

V mikrostruktuře experimentálního keramického povlaku vzorku M33, který byl v průběhu 

spalovacího testu vystaven působení environmentálního poškození CMAS povlakem, došlo 

stejně jako v případě konvenční tepelné bariéry k iniciaci velkého množství vertikálních  

a horizontálních trhlin. 
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Obr. 100 – Mikrostruktura vzorků M31-M34 po spalovacím testu z neporušené části povlaku, z oblasti 

porušení, detail svrchního povlaku a vazebného povlaku s tepelně indukovaným oxidem (SEM, BSE) 

 

U experimentální tepelné bariéry vzorku M34 testované na teplotě 1250 °C došlo po  

4 cyklech spalovacího testu k poškození svrchního keramického povlaku. Na rozdíl od 

konvenční tepelné bariéry, kde došlo k delaminaci keramického povlaku v téměř celé jeho 

tloušťce, se v případě vzorku M34 projevilo poškození pouze v horní části experimentálního 

povlaku MYSZ29. 

 

V tab. 26 je uvedena porozita mezivrstvy YSZ a povlaku MYSZ29, tvrdost substrátu, 

vazebného povlaku, fáze mullitu a YSZ v MYSZ29 a povrchová drsnost povlaku MYSZ29 

z neporušených oblastí vzorků po spalovacím testu. Uvedené hodnoty mají podobný trend 

závislosti na teplotě a počtu cyklů jako v případě cyklické oxidace vzorků s experimentální 

tepelnou bariérou. Porozita keramického povlaku klesá s rostoucím počtem cyklů na teplotě 

v důsledku koalescence větších pórů a zanikání mikropórů, za současného nárůstu tvrdosti 

keramického povlaku. Tvrdost substrátu a vazebného povlaku se během spalovacího testu 

výrazně nemění, stejně tak jako hodnota plošné drsnosti Ra experimentálního keramického 

povlaku.  
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Tab. 26 – Základní charakteristika experimentálního materiálového systému po spalovacím testu 

 Porozita [%] HV0,3 
Ra [µm] 

 Mezivrstva MYSZ29 Sub BC Mullit YSZ 

M31 15,8±0,9 14,5±0,8 204±4 387±31 1148±17 1037±48 6,30±0,39 

M32 16,1±0,3 13,8±0,7 200±6 337±28 1155±12 1065±72 5,67±0,51 

M33 17,3±0,7 12,8±0,8 205±7 361±56 1163±21 1026±11 5,28±0,12 

M34 13,9±0,8 12,4±0,3 196±5 355±56 1174±14 1045±33 5,62±0,58 

 

Mikrostruktury amorfních oblastí experimentálního keramického povlaku MYSZ29 po 

spalovacím testu na teplotách 1150 °C a 1250 °C jsou na obr. 101. V experimentálním povlaku 

MYSZ29 vzorků M31-M34 nebyly nalezeny oblasti, které by obsahovaly čistě amorfní fázi.  

U všech vzorků tedy došlo v průběhu vysokoteplotní expozice keramického povlaku k nukleaci 

nových a hrubnutí původních nanokrystalických částic ZrO2. Lokální chemickou EDS 

mikroanalýzou bylo ověřeno, že původní a stejně tak i nově vzniklá nanokrystalická fáze 

stechiometricky odpovídá fázi ZrO2. Wu a kol. ve své práci rovněž experimentálně prokázal, že 

životnost tepelné bariéry na bázi YSZ s bimodální nanokrystalickou mikrostrukturou je 

v porovnání s konvenční tepelnou bariérou podstatně vyšší. Nanokrystalické oblasti jsou 

schopné lépe odolávat vznikajícím tahovým napětím ve svrchním keramickém povlaku a také 

lépe odolávají gradientu teplot napříč materiálovým systémem tepelné bariéry [192]. 

 

 
Obr. 101 – Mikrostruktura amorfních oblastí v povlaku MYSZ29 po spalovacím testu (SEM, BSE) 
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4.5.4.2 Kinetika růstu a mikrostruktura tepelně indukovaného oxidu 

 

Stejně jako v případě izotermické a cyklické oxidace dochází v průběhu spalovacího testu 

k difúzi iontů kyslíku skrze svrchní keramický povlak směrem od volného povrchu do 

kovového vazebného povlaku. Tloušťka tepelně indukovaného oxidu u vzorků po spalovacím 

testu byla měřena pomocí obrazové analýzy a je zobrazena na obr. 102. Kinetika růstu tepelně 

indukovaného oxidu nebyla v případě vzorků Y31-Y34 a M31-M34 hodnocena jako 

v kapitolách 4.5.2.2 a 4.5.3.2 z důvodu charakteru experimentu, který není vhodný pro získání 

potřebného souboru dat pro statistické zpracování a následné proložení získaných dat funkcí  

ttgo = kt1/2(3). 

 

 
Obr. 102 – Tloušťka TGO u vzorků s konvenční a experimentální tepelnou bariérou po spalovacím testu 

 

U vzorku Y31, který vydržel bez porušení během testování na teplotě 1150 °C celkem 12 

cyklů, byla naměřena tloušťka tepelně indukovaného oxidu 1,25 µm. U vzorku Y32 byla po 23 

cyklech spalovacího testu na teplotě 1150 °C naměřena tloušťku TGO 1,66 µm. Vzorek M31 

s experimentální tepelnou bariérou měl po 48 cyklech spalovacího testu na teplotě 1150 °C 

tloušťku tepelně indukovaného oxidu 2,50 µm. U vzorku M32 byla za stejných podmínek 

testování naměřena po 80 cyklech tloušťka TGO 2,67 µm. 

 

V případě vzorku Y33, který vydržel z důvodu testování povlaku vůči environmentálním 

vlivům pouze 5 cyklů, byla naměřena tloušťka TGO 1,48 µm, zatímco u vzorku M33, který byl 

testovaný za totožných podmínek, byla tloušťka tepelně indukovaného oxidu 1,21 µm. 

 

U vzorků Y34 a M34 testovaných na teplotě 1250 °C došlo shodně po 4 cyklech spalovacího 

testu k porušení svrchního keramického povlaku, a tloušťka tepelně indukovaného oxidu 

vzorku Y34 s konvenční tepelnou bariérou byla 1,36 µm, zatímco v experimentální tepelné 

bariéře vzorku M34 byla tloušťka TGO pouze 0,74 µm. Rozdíl v tloušťce tepelně 

indukovaného oxidu je způsobený nižší tepelnou vodivostí experimentálního povlaku MYSZ29 

a zároveň schopností fáze mullitu zpomalovat difúzi kyslíku skrze keramický povlak. 
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Pro detailní EDS analýzu tepelně indukovaného oxidu byly vybrány vzorky Y31 a Y32, 

které byly testovány na teplotě 1150 °C, viz obr. 103. Mechanismus tvorby TGO je v případě 

spalovacího testu shodný s izotermickou a cyklickou oxidací a je podrobněji popsán 

v předchozích kapitolách. U vzorku Y31 došlo ve struktuře po 12 cyklech k vytvoření 

kompaktní vrstvy Al2O3. V mikrostruktuře vazebného povlaku v blízkosti rozhraní TGO/BC 

jsou přítomné obě hlavní fáze – γ-Ni a β-NiAl, viz tab. 27. V blízkosti tohoto rozhraní nebyla 

po 12 cyklech na teplotě 1150 °C zřetelná oblast ochuzené intermetalické fáze β-NiAl  

a z tohoto důvodu se ve struktuře TGO nevyskytoval nežádoucí spinel či oxidy bohaté na 

chrom a nikl. 

 

 
Obr. 103 – Růst tepelně indukovaného oxidu u vzorku: (a) Y31 a (b) u vzorku Y32 (SEM, BSE) 

 

Na obr. 103b je mikrostruktura rozhraní svrchního a vazebného povlaku vzorku Y32 po 23 

cyklech na teplotě 1150 °C. Tepelně indukovaný oxid na tomto rozhraní není tvořen pouze 

kompaktní vrstvou Al2O3, ale také porézním spinelem a oxidy bohatými na chrom a nikl, viz 

tab. 27. V mikrostruktuře kovového vazebného povlaku v blízkosti tepelně indukovaného oxidu 

došlo během spalovacího testu ke kritickému snížení obsahu hliníku v intermetalické fázi  

β-NiAl, kde v důsledku tohoto poklesu dochází ke vzniku ochuzené fáze β-NiAl. U vzorků 

M31-M34 s experimentální tepelnou bariérou probíhají na rozhraní mezivrstva YSZ/BC stejné 

pochody, jako v případě vzorků s konvenční tepelnou bariérou, které byly podrobněji popsány 

v kapitolách 4.5.2.2 a 4.5.3.2. 

 
Tab. 27 – EDS analýza BC a rozhraní TGO/BC [hm. %] 

Vzorek/místo Ni Co Cr Al O Popis 

Y
3
1

 1 - - - 58,4 41,6 TGO (α-Al2O3) 

2 52,7 23,4 18,2 5,7 - γ-Ni fáze 

3 63,5 14,1 6,6 15,8 - β-NiAl fáze 

Y
3
2
 

1 - - - 54,4 45,6 TGO (α-Al2O3) 

2 10,5 6,8 5,8 48,3 28,6 TGO (spinel) 

3 49,7 25,8 18,4 6,1 - Ochuzená β-fáze 

4 49,8 25,6 18,6 6,0 - γ-Ni fáze 

5 58,8 16,7 8,8 15,7 - β-NiAl fáze 
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Z grafu na obr. 102 je patrné, že nižší tepelná vodivost experimentálního povlaku MYSZ29 

a jeho schopnost zpomalovat difúzi O2- skrze svrchní keramický povlak vede v porovnání 

s konvenční tepelnou bariérou k celkově nižším tloušťkám TGO. Vzorky s experimentální 

tepelnou bariérou byly v průběhu spalovacího testu porušeny stejným mechanismem jako 

vzorky s konvenční tepelnou bariérou. Ani v jednom případě vzorků testovaných pomocí 

spalovacího testu nedošlo v porovnání s izotermickou a cyklickou oxidací k nárůstu tepelně 

indukovaného oxidu nad kritickou tloušťku 5-6 µm [193]. 

 

Li a kol. ve své práci porovnává výsledky získané z cyklické oxidace tepelné bariéry na bázi 

YSZ se spalovacím testem. Růst tepelně indukovaného oxidu a napětí vznikající v průběhu 

cyklického ohřevu a ochlazování v keramickém povlaku mají dominantní vliv na životnost 

tepelné bariéry v průběhu jak cyklické oxidace, tak i spalovacího testu [193]. Nicméně 

v případě spalovacího testu nejsou jediným významným faktorem ovlivňujícím celkovou 

životnost materiálového systému tepelné bariéry. Kinetika růstu TGO je v případě spalovacího 

testu zpomalena intenzivním ochlazováním zadní strany substrátu. Teplota vazebného povlaku 

u vzorků s konvenční tepelnou bariérou testovaných v rámci disertační práce při spalovacím 

testu na teplotě 1150 °C je nižší o cca 250 °C.  

 

Značný vliv na životnost tepelné bariéry v průběhu spalovacího testu má odolnost 

keramického povlaku vůči slinování. Nízká odolnost keramické povlaku vůči slinování vede 

během vysokoteplotní expozice k nárůstu tepelné vodivosti keramického povlaku, nárůstu 

tvrdosti a poklesu porosity. Tyto jevy následně vedou k nárůstu nežádoucích napětí uvnitř 

keramického povlaku [194]. Dong a kol. ve své práci zaměřené na odolnost YSZ povlaku vůči 

slinování experimentálně ověřil na základě výpočetního modelu, že slinování tepelné bariéry 

provází laterální smrštění, které je schopné vytvářet v keramickém povlaku vertikální trhliny. 

Odolnost keramického povlaku vůči slinování roste směrem od volného povrchu keramického 

povlaku vystaveného působení spalovacího testu směrem k vazebnému povlaku. V případě 

vzniku vertikální trhliny uvnitř keramického povlaku je odolnost povlaku vůči slinování nad 

touto trhlinou snížena a vytváří se tak hnací síla pro další růst vertikální trhliny. Rozdíl 

odolnosti keramického povlaku vůči slinování napříč povlakem pak definuje orientaci šíření 

vertikální trhliny [195]. Vznik vertikálních trhlin umocňuje pronikání kyslíku směrem 

k vazebnému povlaku a urychluje růst TGO na rozhraní TC/BC. 

 

Další významný vliv na životnost tepelné bariéry během spalovacího testu má gradient 

teploty vytvořený napříč keramickým povlakem. S rostoucím gradientem teploty roste napětí 

vznikající v keramickém povlaku a dochází tak k iniciaci nových a šíření stávajících, především 

vertikálních, trhlin nad rozhraním TC/TGO [196]. Schopnost fáze mullitu bránit šíření 

vertikálních trhlin v experimentálním keramickém povlaku společně s jeho nižší tepelnou 

vodivostí tak vedla k vyšší životnosti vzorků s experimentální tepelnou bariérou MYSZ29 

v porovnání s konvenční tepelnou YSZ bariérou. 
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4.5.4.3 RTG fázová analýza 

 

U vzorků Y31-Y34 po spalovacím testu byla provedena RTG analýza v blízkosti místa 

porušení svrchního keramického povlaku. Difrakční záznam s identifikovanými fázemi 

jednotlivých vzorků je na obr. 104. Majoritně se ve struktuře keramického povlaku vyskytuje 

tetragonální fáze YSZ, jako minoritní fáze se pak ve struktuře svrchního povlaku vyskytují fáze 

kubického a monoklinického YSZ. 

 

 
Obr. 104 – Difraktogram vzorků Y31-Y34 po spalovacím testu 

 

Difraktogram vzorků M31-M34 s experimentální tepelnou bariérou po spalovacím testu je 

na obr. 105. Ve struktuře svrchního experimentálního povlaku MYSZ29 byly jako majoritní 

identifikovány tetragonální fáze YSZ a fáze mullitu. Minoritní fáze ve struktuře MYSZ29 byla 

kubická fáze YSZ. Po spalovacím testu nebyla ve struktuře experimentálního povlaku 

identifikována přítomnost monoklinické fáze YSZ. 

 

 
Obr. 105 – Difraktogram vzorků M31-M34 po spalovacím testu 
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Data získaná z Rietveldovy kvantitativní analýzy a obsah Y2O3 v kubické a tetragonální fázi 

byly vypočteny dle rovnic 6 a 7 a jejich výsledky jsou sumarizovány v tab. 28. U vzorku Y31 

došlo během 12 cyklů spalovacího testu k transformaci metastabilní tˈ-YSZ fáze na tetragonální 

fázi (95 hm. %). Ve struktuře keramického povlaku dále došlo ke vzniku 4 hm. % kubické fáze 

YSZ a velmi malého množství (1 hm. %) monoklinické fáze YSZ. Obsah Y2O3 v tetragonální 

fázi vzorku Y31 poklesl na 6,5 hm. % z původních 7,4 hm. %, kubická fáze obsahuje 6,9 hm. 

% Y2O3. S rostoucím počtem cyklů na teplotě 1150 °C došlo u vzorku Y32 ke snížení množství 

tetragonální fáze na úkor nárůstu množství kubické fáze. Obdobný trend byl pozorován 

z hlediska změny obsahu Y2O3 v jednotlivých fázích. U t-YSZ došlo k poklesu Y2O3 na  

6,6 hm. %, u c-YSZ naopak k nárůstu na 7,2 hm. %. Obsah monoklinické fáze se u vzorku Y32 

nezměnil. Přestože u vzorku Y33 bylo provedeno pouze 5 cyklů na spalovacím testu, bylo 

fázové složení svrchní keramické vrstvy shodné se vzorkem Y32, u kterého bylo do selhání 

TBC provedeno 23 cyklů. K transformaci tetragonální fáze YSZ na monoklinickou fázi YSZ 

v průběhu pouhých 5 cyklů spalovacího testu došlo v důsledku infiltrace CMAS do svrchního 

keramického povlaku vzorku Y33 [197]. Výrazný rozdíl ve fázovém složení svrchního povlaku 

po spalovacím testu na teplotě 1250 °C byl pozorován v případě vzorku Y34. Již během  

4 testovacích cyklů došlo k transformaci tˈ-YSZ fáze na stabilní tetragonální fázi (76 hm. %)  

a ke vzniku kubické fáze (23 hm. %). Avšak vysoký obsah kubické fáze YSZ, která má nízkou 

hodnotu lomové houževnatosti, ve struktuře svrchního keramického povlaku vzorků Y32-Y34 

po spalovacím testu snižuje životnost tepelné bariéry [198]. U tetragonální fáze došlo k poklesu 

obsahu Y2O3 na 6,5 hm. %, zatímco u kubické fáze ke značnému nárůstu na 13,3 hm. %. 

Množství monoklinické fáze se u vzorku Y34 nezměnilo. 

 
Tab. 28 – Fázové složení svrchního povlaku vzorků Y31-Y34 a data získaná Rietveldovou analýzou 

   Obsah fázi [hm. %] Obsah Y2O3 [hm. %] 

Teplota [°C] Počet cyklů Vzorek t-YSZ c-YSZ m-YSZ c-YSZ t-YSZ 

1150 12 Y31 95 4 1 6,5 6,9 

1150 23 Y32 86 13 1 7,2 6,6 

1150 5 Y33 86 13 1 7,4 6,6 

1250 4 Y34 76 23 1 13,3 6,5 

 

Výsledky Rietveldovy kvantitativní analýzy a obsah Y2O3 v tetragonální a kubické fázi YSZ 

vypočtený dle rovnic 6 a 7 u vzorků M31-M34 jsou uvedeny v tab. 29. Obsah fáze mullitu ve 

struktuře povlaku MYSZ29 vzorku M31 po spalovacím testu se stejně jako v případě 

izotermické a cyklické oxidace zvýšil z původní hodnoty 38,5 hm. % výchozího stavu na  

55 hm. %. U vzorků M32 a M34 se obsah fáze mullitu výrazně nemění. V průběhu spalovacího 

testu tak došlo v rozmezí teplot 970 °C až 1150 °C ke krystalizaci mullitu z metastabilní 

amorfní fáze přítomné ve výchozím stavu povlaku MYSZ29. U vzorku M33 je nižší obsah fáze 

mullitu způsoben poškozením experimentálního povlaku v důsledku interakce s CMAS 

povlakem. Ve struktuře svrchního experimentálního povlaku došlo během spalovacího testu 

k transformaci metastabilní fáze tˈ-YSZ na stabilní t-YSZ a c-YSZ. Difúze Y2O3 probíhající 

během spalovacího testu mezi t-YSZ a c-YSZ má obdobný trend jako v případě izotermické  

a cyklické oxidace. Vyšší obsah kubické fáze YSZ ve struktuře experimentálního povlaku 

MYSZ29 po spalovacím testu v porovnání s izotermickou a cyklickou oxidací je 

pravděpodobně způsoben napěťově indukovanou transformací t-YSZ na c-YSZ za 

spolupůsobení difúze Y2O3 z t-YSZ směrem do c-YSZ. Helminiak a kol. ve své práci diskutuje 

vliv nečistot (především SiO2) v YSZ povlaku na nežádoucí fázovou transformaci t-YSZ na  

m-YSZ [199]. V případě experimentálního povlaku MYSZ29 nedošlo v průběhu spalovacího 

testu ke vzniku nežádoucí monoklinické fáze YSZ, což svědčí o fázové stabilitě mullitu, který 

se v průběhu vysokoteplotní expozice dále nerozkládá na Al2O3 a SiO2. 
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Tab. 29 – Fázové složení svrchního povlaku vzorků M31-M34 a data získaná Rietveldovou analýzou 
 Obsah fázi [hm. %] Obsah Y2O3 [hm. %] 

Teplota 

[°C] 

Počet 

cyklů 
Vzorek t-YSZ c-YSZ m-YSZ Mullit c-YSZ t-YSZ 

1150 48 M31 35 10 - 55 8,5 5,8 

1150 80 M32 34 15 - 51 9,4 5,2 

1150 5 M33 46 13 - 41 8,1 6,1 

1250 4 M34 36 8 - 56 6,1 6,0 

 

4.5.4.4 Interakce svrchního keramického povlaku s CMAS  

 

Jedna z klíčových vlastností tepelných bariér je jejich odolnost vůči environmentálním 

vlivům, které na materiálový systém působí v průběhu vysokoteplotní expozice. Mezi tyto 

vlivy se řadí především porušení tepelné bariéry silikátovými minerály, jako je například písek, 

prach a vulkanický popel, které se souhrnně označují jako CMAS (CaO-MgO-Al2O3-SiO2). 

Během tepelného zpracování CMAS povlaku aplikovaného z vodné suspenze na povrch 

svrchního keramického povlaku došlo při teplotě 1200 °C k jeho částečnému natavení  

a penetraci do porézní mikrostruktury keramického povlaku YSZ vzorku Y33. U vzorku M33 

nebyla nalezena oblast penetrace CMAS povlaku do porézní mikrostruktury experimentální 

tepelné bariéry. Mikrostruktura příčného řezu tepelnou bariérou vzorku Y33 je na obr. 106. Po 

ukončení spalovacího testu zůstalo na povrchu vzorku jen nepatrné množství CMAS povlaku, 

které nebylo v průběhu testu odstraněno z povrchu proudem hořících plynů. Na obr. 106b je 

patrné, jak roztavený CMAS penetroval do otevřené porozity keramického YSZ povlaku. Na 

obr. 106c je pak detail rozhraní CMAS/YSZ. V průběhu interakce obou povlaků za vysoké 

teploty dochází nejen k destabilizaci a re-precipitaci původního YSZ, ale také k difúzi YSZ do 

CMAS povlaku [200, 201]. Během fáze ochlazování dochází v keramickém povlaku 

infiltrovaném roztaveným CMAS ke vzniku značných tahových napětí v důsledku krystalizace 

CMAS, která je doprovázena objemovou změnou. Vzniklá napětí jsou jednou z hlavních příčin 

delaminace keramického povlaku [202, 203]. 

 

 
Obr. 106 – Příčný řez vzorkem Y33 po spalovacím testu: (a) porušená část svrchního povlaku, (b) místa 

infiltrace CMAS do YSZ a (c) detail rozhraní CMAS/YSZ (SEM, BSE) 

 

Pro EDS analýzu interakce CMAS povlaku s YSZ keramickým povlakem po spalovacím 

testu bylo vybráno místo, kde zůstal CMAS povlak ve spojení se svrchním povlakem. Z lokální 

EDS chemické mikroanalýzy je patrné, že na rozhraní CMAS/YSZ dochází za vysoké teploty 

k difúzi mezi oběma povlaky, viz obr 107. Analýzou chemického složení v místě 2 na  

obr. 107b bylo ověřeno, že se jedná o povlak YSZ. Oblast 3 reprezentuje původní amorfní 

CMAS povlak, nicméně se zvýšeným obsahem Zr a Y. V CMAS povlaku tak došlo během 
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ochlazování k precipitaci a tvorbě dendritické mikrostruktury, která (viz místa 1 a 4) odpovídá 

CMAS povlaku obohacenému o Zr a Y. Také v případě experimentální tepelné bariéry vzorku 

M33 došlo k difúzi mezi fází YSZ obsažené v povlaku MYSZ29 a CMAS povlakem, viz  

obr. 107c,d. 

 

 
Obr. 107 – Rozhraní CMAS/YSZ po spalovacím testu vzorků (a, b) Y33 a (c, d) M33 a detail rozhraní 

s vyznačenými místy lokální chemické EDS mikroanalýzy, [hm. %], (SEM, BSE) 

 

V mikrostruktuře příčného řezu experimentálním povlakem MYSZ29 vystaveného 

environmentálnímu poškození nebylo nalezeno místo, kdy by CMAS povlak zůstal v kontaktu 

s fází mullitu. Lze tedy předpokládat, že CMAS nereaguje s fází mullitu obsaženou 

v experimentálním povlaku MYSZ29. Nicméně stejně jako v případě konvenční tepelné bariéry 

vzorku Y33 dochází k destabilizaci fáze YSZ, která má funkci matrice kompozitního 

experimentálního TBC systému, ve které se nachází fáze mullitu. Během spalovacího testu tak 

z tohoto důvodu došlo k masivnímu porušení integrity experimentální tepelné bariéry. 
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5 ZÁVĚR 
 

V rámci disertační práce byla připravena konvenční tepelná bariéra s optimalizovanou 

mikrostrukturou svrchního keramického povlaku na bázi ZrO2-Y2O3,  a vyvinuta nová 

vícevrstvá kompozitní tepelná bariéra s keramickou mezivrstvou na bázi ZrO2-Y2O3 a svrchním 

keramickým povlakem na bázi ZrO2-Y2O3-Al2O3-SiO2. Oba typy tepelných bariér byly 

studovány z hlediska mikrostrukturních změn, fázových transformací a kinetiky růstu tepelně 

indukovaného oxidu po vysokoteplotní izotermické oxidaci a cyklické oxidaci v pecních 

zařízeních, a po spalovacím testu včetně interakce s environmentálním CaO-MgO-Al2O3-SiO2. 

Na základě výsledků jednotlivých testů a naměřených dat lze formulovat následující závěry: 

 

• Optimalizací procesních parametrů atmosférického plazmatického nástřiku bylo  

dosaženo u konvenční tepelné bariéry požadované mikrostruktury s vysokým obsahem 

plošné porozity (17 %).  

• Na základě ternárního rovnovážného diagramu ZrO2-Al2O3-SiO2 byla připravena 

experimentální prášková směs sestávající z 83 hm. % ZrO2-Y2O3 a 17 hm. % 3Al2O3·2SiO2 

o velmi vysoké teplotě tavení cca 2300 °C. 

• Efektivita depozice povlaku ze ZrO2-Y2O3-Al2O3-SiO2 směsi byla v porovnání s konvenční 

tepelnou bariérou na bázi ZrO2-Y2O3 vyšší, a to až o 3,7 %. 

• Tepelná vodivost experimentální tepelné bariéry ZrO2-Y2O3-Al2O3-SiO2 je v porovnání 

s konvenční ZrO2-Y2O3 tepelnou bariérou v celé škále měřených teplot nižší až o 19 %. 

• Mikrostruktura výchozího stavu experimentální tepelné bariéry ZrO2-Y2O3-Al2O3-SiO2 

obsahuje jak amorfní oblasti, tak i oblasti s nanočásticemi na bázi t-ZrO2, vznikajícími 

krystalizací roztavených částic již při depozici povlaku. 

 

• Izotermická oxidace na teplotě 1050 °C nevedla ani po době 500 hodin k poškození integrity 

konvenční či vícevrstvé experimentální tepelné bariéry. Na teplotě 1150 °C došlo k porušení 

konvenční tepelné bariéry již po 50 hodinách, zatímco experimentální vydržela 200 hodin 

bez zjevného porušení. Během izotermické oxidace měla největší vliv na životnost  

a poškození tepelné bariéry tloušťka a mikrostruktura tepelně indukovaného oxidu. 

Konstanta růstu tepelně indukovaného oxidu „k“, vypočtená na základě experimentálně 

získaných dat, byla za všech sledovaných teplot izotermické oxidace nižší v případě 

experimentální tepelné bariéry. 

• Nukleace nanokrystalické fáze t-ZrO2 v experimentálním systému tepelné bariéry či 

následné hrubnutí již vytvořené fáze probíhaly nad teplotou 970 °C, zejména v amorfních 

oblastech svrchního keramického povlaku. 

• Během izotermické oxidace na teplotě 1150 °C a 1250 °C došlo u konvenční tepelné bariéry 

ve struktuře svrchního keramického povlaku ke vzniku nežádoucí monoklinické ZrO2 fáze. 

Navzdory tomu po izotermické oxidaci nebyla přítomnost této nežádoucí fáze identifikována 

u experimentálního povlaku ZrO2-Y2O3-Al2O3-SiO2. 

 

• V průběhu cyklické oxidace na teplotě 1050 °C po 500 cyklech nedošlo k porušení 

konvenční a ani experimentální tepelné bariéry. Na teplotě 1150 °C dosáhla, v porovnání 

s konvenční ZrO2-Y2O3 tepelnou bariérou, o 40 až 50 cyklů vyšší životnosti experimentální 

ZrO2-Y2O3-Al2O3-SiO2 tepelná bariéra. 
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• Shodně s izotermickou oxidací byla u cyklické oxidace v případě experimentální tepelné 

bariéry vypočtená konstanta růstu tepelně indukovaného oxidu „k“ na teplotě 1050 °C  

a 1150 °C nižší než u konvenční tepelné bariéry. 

• V případě svrchního povlaku ZrO2-Y2O3-Al2O3-SiO2 tepelné bariéry po testech cyklické 

oxidace nebyla na rozdíl od konvenčního svrchního povlaku YSZ, rovněž shodně s testy 

izotermické oxidace, identifikována přítomnost nežádoucí monoklinické ZrO2 fáze. 

 

• V porovnání s konvenční tepelnou bariérou dosáhla experimentální tepelná bariéra na 

spalovacím testu při teplotě 1150 °C téměř 4x vyšší životnosti. 

• Shodně s testy izotermické a cyklické oxidace byl po spalovacím testu zaznamenán vznik 

nežádoucí monoklinické ZrO2 fáze. Vznik této nežádoucí fáze po spalovacím testu při 

teplotě 1150 °C a 1250 °C nebyl v případě experimentální tepelné bariéry pozorován. 

• U obou, tzn. konvenčního i experimentálního materiálového systému tepelných bariér došlo 

v důsledku interakce s environmentálním CaO-MgO-Al2O3-SiO2 k fatálnímu poškození 

svrchních keramických povlaků. 

 

• Jako dominantní mechanismus porušení integrity obou typů studovaných tepelných bariér 

v průběhu izotermické oxidace byl identifikován nárůst tepelně indukovaného oxidu na 

rozhraní vazebného a svrchního povlaku, iniciace mikrotrhlin, a vznik magistrální trhliny 

projevující se následnou delaminací svrchního keramického povlaku. V případě cyklické 

oxidace má výrazný vliv na životnost tepelných bariér nejen nárůst tloušťky tepelně 

indukovaného oxidu na rozhraní vazebného a svrchního povlaku v průběhu tepelné 

expozice, jako je tomu v případě izotermické oxidace, ale i v důsledek cyklického 

ohřevu/ochlazování, kde vznikají tlaková a tahová mikrostrukturní napětí umožňující 

iniciaci mikrotrhlin, jejich šíření a koalescenci. U spalovacího testu je pak životnost tepelné 

bariéry ovlivněná růstem tepelně indukovaného oxidu, gradientem teploty mezi substrátem  

a tepelnou bariérou, a vysokoteplotní stabilitou zejména keramického povlaku vůči slinování 

a nežádoucí fázové transformaci ze stabilizované tetragonální fáze ZrO2 na ochuzenou 

monoklinickou ZrO2 fázi. 

 

• Přítomnost 3Al2O3·2SiO2, umožňující vznik amorfních a nanokrystalických oblastí 

obsahujících tetragonální ZrO2 fázi, ve struktuře experimentálního svrchního povlaku vedla 

ke zlepšení vysokoteplotní strukturní a fázové stability tepelné bariéry v průběhu všech 

provedených testů. V porovnání s konvenční tepelnou bariérou vyniká experimentální 

systém tepelné bariéry nižší tepelnou vodivostí, zvýšenou odolností vůči šíření vertikálních 

trhlin, zvýšenou odolností vůči difúzi iontů kyslíku za vysoké teploty, schopností 

nanokrystalických oblastí relaxovat mikrostrukturní napětí a schopností potlačit vznik 

nežádoucí monoklinické fáze. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

Značka Anglický význam Český význam 

PVD Physical vapor deposition Fyzikální depozice z plynné fáze 

CVD Chemical vapor deposition Chemická depozice z plynné fáze 

APS Atmospheric plasma spraying Atmosférický plasmový nástřik 

WSP Water-stabilized plasma spraying Vodou stabilizovaný plasmový nástřik 

HVOF High velocity oxygen fuel Vysokorychlostní nástřik plamenem 

LPPS Low-pressure plasma spraying Plasmový nástřik za nízkého tlaku 

CS Cold spray Studený kinetický nástřik 

EB-PVD 
Electron-beam Physical vapor 

deposition 

Fyzikální depozice z plynné fáze 

asistovaná elektronovým svazkem 

VLPPS Very low pressure plasma spraying 
Plasmový nástřik za velmi nízkého 

tlaku 

TBC Thermal barrier coating Tepelná bariéra 

CMC Ceramic matrix composite Kompozit s keramickou matricí 

EBC Environmental barrier coating Environmentální bariéra 

NASA 
National aeronautics and space 

administration 

Národní ústav pro letectví a 

kosmonautiku 

BSAS Ba-Sr-Al-Si Ba-Sr-Al-Si 

CMAS Ca-Mg-Al-Si Ca-Mg-Al-Si 

SPPS Solid precursor plasma spraying 
Plazmový nástřik z pevného 

prekurzoru 

TGO Thermally grown oxide Tepelně indukovaný oxid 

YSZ Yttria-stabilized zirconia 
Oxid zirkoničitý stabilizovaný oxidem 

ytria 

TC Top coat Svrchní povlak 

BC Bond coat Vazebný povlak 

CMAS CaO+MgO+Al2O3+SiO2 CaO+MgO+Al2O3+SiO2 

SEM Scannig electron microscopy Rastrovací elektronová mikroskopie 

BSE Backscattered electrons Zpětně odražené elektrony 

LM Light microscopy Světelná mikroskopie 

BF Bright field Světlé pole 
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