
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

Fakulta strojního inženýrství 

Ústav materiálových věd a inženýrství 

 

 

 

 

 

Ing. David Jech 

 

 

 

PŘÍPRAVA A STRUKTURNÍ STABILITA 

NANOKRYSTALICKÝCH TEPELNÝCH BARIÉR 

 

 

PROCESSING AND STRUCTURAL STABILITY OF 

NANOCRYSTALLINE THERMAL BARRIER 

COATINGS 

 

 

Zkrácená verze 

Ph.D. Thesis 
 

 

 

 

Školitel:    prof. Ing. Jiří Švejcar Podrábský, CSc.  

Oponenti:   doc. Ing. Pavel Ctibor, Ph.D. 

Ing. Jindřich Ziegelheim, Ph.D. 

Datum obhajoby: xx.xx.2018 

 



 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 
Pokročilé povrchové úpravy, materiálové systémy tepelných bariér, technologie 
žárového nástřiku, vysokoteplotní expozice, strukturní a fázová stabilita 
 
 

KEY WORDS 
 
Advanced surface treatment, materials systems of thermal barrier coatings, thermal 
spray technology, high temperature exposure, structural and phase stability 
 
 

Místo uložení originálu dizertační práce: 

Areálová knihovna FSI VUT v Brně 

 

  



 

 

Obsah 
1 ÚVOD ............................................................................................................ 1 

2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE ..................................................................... 2 

3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST DISERTAČNÍ PRÁCE ............................. 3 

3.1 Experimentální metody ............................................................................... 3 

3.2 Výchozí materiál.......................................................................................... 4 

3.3 Optimalizace parametrů APS nástřiku, příprava a charakterizace 

experimentálního materiálového systému ................................................... 5 

3.3.1 Optimalizace parametrů nástřiku keramického YSZ povlaku ............................. 5 

3.3.2 Optimalizace složení kompozitního keramického MYSZ systému .................... 6 

3.3.3 Svrchní keramický povlak na bázi ZrO2-Y2O3-Al2O3-SiO2 (MYSZ29) ............. 7 

3.3.4 Atmosférický plazmový nástřik konvenční a experimentální tepelné bariéry .... 7 

4 PLÁN EXPERIMENTU.............................................................................. 7 

5 VÝSLEDKY EXPERIMENTŮ A JEJICH DISKUSE ............................ 8 

5.1 Konvenční a experimentální materiálový systém ........................................ 8 

5.1.1 Izotermická oxidace ........................................................................................... 11 

5.1.1.1 Mikrostruktura vzorků po izotermické oxidaci............................................ 12 

5.1.1.2 Kinetika růstu a mikrostruktura tepelně indukovaného oxidu ..................... 14 

5.1.1.3 RTG fázová analýza ..................................................................................... 16 

5.1.2 Cyklická oxidace ............................................................................................... 18 

5.1.2.1 Mikrostruktura vzorků po cyklické oxidaci ................................................. 19 

5.1.2.2 Kinetika růstu a mikrostruktura tepelně indukovaného oxidu ..................... 21 

5.1.2.3 RTG fázová analýza ..................................................................................... 23 

5.1.3 Spalovací test ..................................................................................................... 25 

5.1.3.1 Mikrostruktura vzorků po spalovacím testu ................................................ 25 

5.1.3.2 Kinetika růstu a mikrostruktura tepelně indukovaného oxidu ..................... 27 

5.1.3.3 RTG fázová analýza ..................................................................................... 29 

5.1.3.4 Interakce svrchního keramického povlaku s CMAS ................................... 30 

6 ZÁVĚR ........................................................................................................ 31 

7 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ..................................................... 33 

8 SEZNAM PUBLIKACÍ AUTORA .......................................................... 35 

9 ABSTRACT ................................................................................................ 38 

10 CURRICULUM VITAE............................................................................ 39 



1 

 

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. 

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. 

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. 

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. 
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2 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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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

3.1 Experimentální metody 
 

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. 

 

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. 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. 

Spalovací test (Burner-Rig Test) byl vyvinut pro stanovení gradientu teplot, životnosti  

a odolnosti nově vyvíjených materiálů a povlaků pro vysokoteplotní aplikace.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. Pro testování byly 

voleny teploty 1150 °C a 1250 °C na čelní straně vzorku a 800 °C na zadní straně vzorku, tzn. 

s gradientem teploty 350 °C a 450 °C mezi svrchním povlakem a základním materiálem. 

 

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 [1] 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. 



4 

 

3.2 Výchozí materiál 

 

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. Pro spalovací test byly použity vzorky  

o průměru 60 mm a tloušťce 5 mm z niklové superslitiny Haynes 230.  

 

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. 

Částice výchozího prášku se vyznačují sférickou morfologií a jejich průměrná velikost je 

38±10 µm. 

 

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. 

 

Svrchní keramický povlak na bázi ZrO2-Y2O3-Al2O3-SiO2 

 

Pro nástřik svrchního experimentálního povlaku byla připravena prášková směs obsahující 

mullit a YSZ AMPERIT 831. 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. 

 

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). 

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). 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. 
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3.3 Optimalizace parametrů APS nástřiku, příprava a charakterizace 

experimentálního materiálového systému 
 

3.3.1 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. 1 jsou uvedeny 

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

deponovaných částic keramického prášku AMPERIT 831. 

 
Tab. 1 – 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 

 

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. 1. 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. Průměrná rychlost dopadajících částic byla 273 

m/s a průměrná teplota částic 2467 °C. 

 

 
Obr. 1 – Výsledná mikrostruktura YSZ povlaku deponovaného s využitím technologických  

parametrů 1, (a) přehledový snímek, (b) detail svrchního povlaku (LM, BF) 
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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. 2 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 

následek vznik nedokonale deformovaných splatů s nízkou přilnavostí. Takto připravená 

mikrostruktura neobsahuje pouze klasické sférické póry, ale také podélné póry mezi 

jednotlivými splaty, které vznikají v důsledku nedokonalé adheze dopadajících částic. 

 

 
Obr. 2 – Výsledná mikrostruktura YSZ povlaku deponovaného s využitím technologických  

parametrů 2, (a) přehledový snímek, (b) detail svrchního povlaku (LM, BF) 

 

3.3.2 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. 3 jsou vyznačeny jednotlivé 

experimentální práškové směsi, které byly připraveny pro plazmový nástřik. 

 
Obr. 3 – 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. 
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3.3.3 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). 

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. 

 

3.3.4 Atmosférický plazmový nástřik konvenční a experimentální tepelné bariéry 

 

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. 

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. 

 

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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5 VÝSLEDKY EXPERIMENTŮ A JEJICH DISKUSE 
 

5.1 Konvenční a experimentální materiálový systém 
 

Výchozí stav konvenčního TBC systému NiCoCrAlYHfSi + YSZ 

 

Povrch keramického svrchního povlaku výchozího vzorku Y0 je homogenní, bez 

přítomnosti trhlin a jiných defektů. Průměrná drsnost Ra stanovená pomocí bezkontaktního 

profilometru odpovídá hodnotě 5,52±0,59 µm. 

 

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 [2].  

 

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. 4a 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. 4b.  

 

 
Obr. 4 – Mikrostruktura vzorku Y0: (a) přehledový snímek, (b) detail YSZ povlaku (SEM, BSE) 

 

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. 5. 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 [3]. 
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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 [4]. 

Experimentálně naměřené hodnoty tepelné vodivosti též korelují s teoretickými výpočty, 

které ve své práci uvádí Schlichting a kol. [5]. 

 

 
Obr. 5 – Tepelná vodivost YSZ povlaku vzorku Y0 v rozmezí teplot 20-1000 °C 

 

Výchozí stav experimentálního TBC systému NiCoCrAlYHfSi + YSZ + MYSZ29 

 

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. 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.  

 

Na obr. 6a 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. 

Rozhraní substrát/vazebný povlak je bez přítomnosti defektů či mikrotrhlin a kopíruje 

topografii mechanicky předupraveného základního materiálu, čímž je zaručena vysoká adheze 

vazebného povlaku. 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. 6a naznačené přerušovanou 

zelenou čárou a z hlediska technologického napojení dvou povlaků se jedná o plynulý  

a neznatelný přechod mezi jednotlivými materiály.  

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. 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. 6b. Rozhraní 

mezi jednotlivými splaty YSZ a mullitu vykazuje vysokou přilnavost bez přítomnosti pórů  
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a mikrotrhlin. Celková plošná porozita MYSZ29 povlaku je 16,2 %. Na obr. 6c 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. 6d. 

 

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. 

 

 
Obr. 6 – Mikrostruktura vzorku M0: (a) přehledový snímek, (b) detail rozhraní MYSZ29/YSZ,  

(c) amorfní oblast MYSZ29 a (d) detail amorfní/nanokrystalické oblasti (SEM, BSE) 

 

U vzorku M0 byla měřena závislost tepelné vodivosti samostatné tenké mezivrstvy YSZ  

a dále experimentálního MYSZ29 povlaku společně s mezivrstvou YSZ, viz obr. 7. 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 [3]. 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  
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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. 7b 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 

[6].  

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 [7]. Nárůst tepelné 

vodivosti tohoto povlaku v porovnání s konvenčním YSZ povlakem je způsobený vysokým 

obsahem mullitu. 

Z grafu na obr. 7 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 [3] tepelnou vodivost  

0,4 W/mK při teplotě 427 °C a snižuje tak celkovou tepelnou vodivost povlaku MYSZ29. 

 

 
Obr. 7 – Tepelná vodivost mezivrstvy YSZ, experimentálního povlaku MYSZ29 + mezivrstva YSZ  

a konvenčního YSZ v rozmezí teplot 20 °C až 1000 °C 

 

5.1.1 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. 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 
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teplotě 1250 °C po dobu 50, 100 a 200 hodin došlo k porušení experimentální tepelné bariéry 

opět na rozhraní svrchní povlak/vazebný povlak. 

 

5.1.1.1 Mikrostruktura 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. 

V mikrostruktuře svrchního keramického povlaku nedošlo během izotermické oxidace na 

teplotě 1050 °C po dobu 50 až 500 hodin k podstatným změnám. 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. 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 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 

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 [8]. 

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 
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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.  

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. 

Mikrostruktura amorfních oblastí experimentálního povlaku MYSZ29 byla pozorována  

u vybraných vzorků po izotermické oxidaci na teplotě 1050, 1150 a 1250 °C, viz obr. 8.  

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 [9, 10]. 

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. 8 – 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. 

 

5.1.1.2 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 [11, 12]. Z tohoto důvodu byla experimentálně získaná data proložena funkcí  

(i) ttgo = kt1/2, viz obr. 9a,c a funkcí (ii) ttgo = kt1/3, viz obr. 9b,d, kde ttgo je tloušťka tepelně 

indukovaného oxidu, k je teplotně závislá konstanta růstu TGO a t je čas oxidace. 

 

 
Obr. 9 – Kinetika růstu tepelně indukovaného oxidu (a, b) konvenční tepelné bariéry  

a (c, d) experimentální tepelné bariéry po izotermické oxidaci 

 

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 [12]. 

Jednotlivé hodnoty teplotně závislé konstanty růstu TGO pro hodnoty exponentu 1/2 a 1/3 jsou 

uvedeny na obr. 9. 
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Z termodynamického hlediska se α-Al2O3 tvoří přednostně z důvodu nejnižší volné 

Gibbsovy energie [11]. Zdrojem hliníku pro tvorbu této vrstvy je primárně intermetalická fáze 

β-NiAl tvořící vazebný povlak. Jak je patrné na obr. 10a, 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. 

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. 10a 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 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. 

 

 
Obr. 10 – Růst tepelně indukovaného oxidu u vzorku: (a) Y1 a (b) u vzorku Y15 (SEM, BSE) 

 

Na teplotě 1150 °C je difúze O2- skrze svrchní keramický povlak usnadněna díky jeho 

vysoké aktivitě a růst TGO probíhá podstatně rychleji, viz obr. 9. 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. 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. 10b. 
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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. 

 

5.1.1.3 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. 11 a vzorků M1-M19 na obr. 12. 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).  

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. 11 – Difraktogramy konvenčního svrchního keramického povlaku po izotermické oxidaci 

 

 
Obr. 12 – Difraktogramy experimentálního svrchního keramického povlaku po izotermické oxidaci 
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Obsah oxidu yttritého v kubické fázi ZrO2 byl vypočten na základě rovnice (1) odvozené 

Ilavským [13] 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
                        (1). 

 

Obsah oxidu yttritého v tetragonální fázi byl vypočten dle rovnice (2): 

 

Y2O3 [mol. %] =  
1,0225− 

c

a√2

0,0016
                      (2). 

 

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 [2]. Vypočtené 

hodnoty obsahu Y2O3 v molárních procentech dle rovnice 1 a 2 byly následně přepočteny na 

hmotnostní procenta. 

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 [14]. 

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. 

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 [15]. 
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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. 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 [16]. 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 [17, 18]. 

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. 

 

5.1.2 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. Teplota uvnitř pece byla měřena termočlánkem umístěném 

v pecní zóně. Teplota vzorku byla měřena termočlánkem umístěným pod vzorkem. 

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. 

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. 
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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. 

 

5.1.2.1 Mikrostruktura vzorků 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. 

Při cyklické oxidaci 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 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. 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. 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. 

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. 
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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. 

Plošná porozita mezivrstvy YSZ a povlaku MYSZ a tvrdosti 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. 

Na obr. 13 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 [16]. 

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 [19]. V případě experimentální 

tepelné bariéry MYSZ29 nebyl v okolí amorfních oblastí po cyklické oxidaci pozorován 

zvýšený výskyt mikrotrhlin. 
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Obr. 13 – Mikrostruktura amorfních oblastí v povlaku MYSZ29 po cyklické oxidaci (SEM, BSE) 

 

5.1.2.2 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. 

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 [20]. 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. 

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 5.1.1.2 

byla experimentálně získaná data proložena funkcí (i) ttgo = kt1/2, viz obr. 14a,c a funkcí  

(ii) ttgo = kt1/3, viz obr. 14b,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 [12]. Vypočtené 

hodnoty teplotně závislé konstanty růstu TGO pro exponenty 1/2 a 1/3 jsou pak uvedeny 

na obr. 15. 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 [11]. Již po velmi krátké době vzniká na rozhraní TC/BC 

kompaktní ochranná vrstva na bázi Al2O3. 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. 15a. 
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Obr. 14 – Kinetika růstu tepelně indukovaného oxidu (a, b) konvenční tepelné bariéry  

a (c, d) experimentální tepelné bariéry po cyklické oxidaci 

 

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. Z obr. 15a 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. 15a. 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. 

 

 
Obr. 15 – Růst tepelně indukovaného oxidu u vzorku: (a) Y21 a (b) u vzorku Y25 (SEM, BSE) 
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Jak je patrné z obr. 15b, 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. S výdrží na teplotě postupně vzniká ochuzená β-fáze po celé 

délce rozhraní TGO/BC, viz červená oblast na obr. 15b. 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 [21]. 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. 

 

5.1.2.3 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. 16. 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. 

Difraktogram vzorků M21-M30 je na obr. 17. 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. 16 – Difraktogramy konvenčního svrchního keramického povlaku po cyklické oxidaci 
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Obr. 17 – Difraktogramy experimentálního svrchního keramického povlaku po cyklické oxidaci 

 

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. 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. %. 

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). 

 

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 
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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. %. 

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. 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. [19], nedošlo během cyklické oxidace 

experimentálního povlaku MYSZ29 ke vzniku nežádoucí monoklinické fáze YSZ. 

 

5.1.3 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. 

 

Vzorky Y31-Y34 s konvenční tepelnou bariérou a vzorky M31-M34 s experimentální 

tepelnou bariérou byly testovány za rozdílných podmínek. 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. 

U vzorku Y33 a M33 byl na povrch svrchního keramického povlaku aplikován CMAS 

povlak a vzorek byl následně testován za stejných podmínek jako vzorky Y(M)31 a Y(M)32.  

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). 

 

5.1.3.1 Mikrostruktura vzorků 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. 
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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 %. U vazebného a svrchního povlaku nedošlo v případě vzorků Y31, Y32  

a Y34 po spalovacím testu ke změně tloušťky.  

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. 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. 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 [22]. 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. 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. 

Mikrostruktury amorfních oblastí experimentálního keramického povlaku MYSZ29 po 

spalovacím testu na teplotách 1150 °C a 1250 °C jsou na obr. 18. 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 [23]. 
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Obr. 18 – Mikrostruktura amorfních oblastí v povlaku MYSZ29 po spalovacím testu (SEM, BSE) 

 

5.1.3.2 Kinetika růstu a mikrostruktura tepelně indukovaného oxidu 

 

Tloušťka tepelně indukovaného oxidu u vzorků po spalovacím testu byla měřena pomocí 

obrazové analýzy a je zobrazena na obr. 19. 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. 

 

 
Obr. 19 – Tloušťka TGO u vzorků s konvenční a experimentální tepelnou bariérou po spalovacím testu 

 

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 EDS analýzu tepelně indukovaného oxidu byly vybrány vzorky Y31 a Y32, které byly 

testovány na teplotě 1150 °C, viz obr. 20. 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. 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 Cr a Ni. 

 

 
Obr. 20 – Růst tepelně indukovaného oxidu u vzorku: (a) Y31 a (b) u vzorku Y32 (SEM, BSE) 

 

Na obr. 20b 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.  

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. 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. 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. 

Rozdíl odolnosti keramického povlaku vůči slinování napříč povlakem pak definuje orientaci 

šíření vertikální trhliny [24]. 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. 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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5.1.3.3 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. 21. 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. 

Difraktogram vzorků M31-M34 s experimentální tepelnou bariérou po spalovacím testu je 

na obr. 22. 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. 21 – Difraktogram vzorků Y31-Y34 po spalovacím testu 

 

 
Obr. 22 – Difraktogram vzorků M31-M34 po spalovacím testu 

 

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 
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fáze se u vzorku Y32 nezměnil. 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. 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. 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. 

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 [25]. 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. 

 

5.1.3.4 Interakce svrchního keramického povlaku s CMAS  

 

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. 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. 

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. 

Z lokální EDS chemické mikroanalýzy je patrné, že na rozhraní CMAS/YSZ dochází za 

vysoké teploty k difúzi mezi oběma povlaky. Analýzou chemického složení bylo ověřeno, že se 

jedná o povlak YSZ. V CMAS povlaku došlo během ochlazování k precipitaci a tvorbě 

dendritické mikrostruktury, která 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. 

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 
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6 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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9 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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