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Anotační list 

Anotace 

V teoretické části této práce jsou stručně popsány základní principy 

termonukleární fúzní reakce a reaktorů tokamak. Dále je provedena rešerše 

materiálu a technologií pro součásti vystavené působení plazmatu (PFC). To je 

dáno v souvislost s možným využitím technologie plazmového navařování 

(PTA) pro výrobu PFC. V experimentální části jsou prozkoumány možnosti 

navařování směsí wolfram/nikl a wolfram/měď na podklad z chromniklové 

austenitické oceli. Jsou vyhodnoceny základní principy depozice, výhody a 

technologická omezení plazmového navařování wolframových návarů. 

Tato práce vznikla ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu Akademie věd 

České republiky, v.v.i. 

 

Abstract 

In the theoretical part of this thesis the fundamentals of thermonuclear fusion 

and tokamak reactors are briefly described. It is followed by description of 

materials and technologies used in current development of tokamak plasma 

facing components (PFC). Further the technology of plasma transferred arc 

(PTA) cladding is described. In experimental the possibility of tungsten/nickel 

and tungsten/copper compounds deposition on Cr-Ni austenitic steel is 

explored. Basic principles of deposition, advantages, and technological 

limitations of tungsten-based PTA surfacing, are evaluated and discussed. 

This thesis was created in collaboration with Institute of Plasma Physics of the 

Czech Academy of Sciences (public research institute). 

 

Klíčová slova 

PTA, pulzní PTA, navařování plazmatem, navařování wolframu, termonukleární 

fúze, FGM, tokamak, ITER 
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1. Termonukleární fúze 

1.1. Termonukleární fúze jako zdroj energie 

V celé své historii se lidstvo potýkalo s rostoucí potřebou energie a 

nadále kontinuálně zvyšuje svoji energetickou náročnost. Za poslední 

století se spotřeba energie mnohonásobně zvýšila, což bylo vždy provázeno 

technickým a technologickým pokrokem v jejím získávání. Zvyšovala se 

účinnost tepelných elektráren, byla objevena a využita štěpná reakce 

uvolňující značné množství energie při relativně malé spotřebě paliva, a 

rozvinulo se využívání obnovitelných zdrojů. To vše je ještě doprovázeno 

snahou o šetření energií. Přesto všechno lidstvu v dohledné budoucnosti 

hrozí vyčerpání fosilních paliv, která jsou v současnosti majoritním zdrojem 

energie. Stejně tak palivu pro štěpnou reakci hrozí podle různých odhadů 

vyčerpání v horizontu jednoho nebo snad až dvou staletí [1]. Navíc doposud 

není trvale vyřešeno ukládání vyhořelého paliva. Přestože se nárůst 

celosvětové populace neustále zpomaluje, nedá se čekat, že se 

v dohledném horizontu zcela zastaví, nehledě na to, že s rostoucí 

průměrnou životní úrovní většiny světa roste i měrná spotřeba energie 

vztažená na jednoho obyvatele planety Země. 

 Jakkoliv se ale tyto vyhlídky zdají pesimistické, existuje řešení 

budoucího možného energetického nedostatku. Jedná se o využití procesu 

jaderné fúze, tedy procesu syntézy jader, kdy ze dvou lehčích jader vzniká 

jedno těžší za uvolnění značného množství energie řádově přesahující 

současný nejefektivnější zdroj – tedy jadernou štěpnou reakci. Tento proces 

není ničím novým, neboť je známo, že probíhá ve hvězdách v enormním 

měřítku. Prakticky využitelným palivem pro termojadernou fúzi jsou 

deuterium a tritium, tedy izotopy nejjednoduššího prvku – vodíku (H), jehož 

je na Zemi značné množství, a tedy i dostatečná potenciální zásoba jeho 

izotopů pro fúzní reakci. Produktem fúzní reakce deuteria a tritia je navíc 

pouze jádro hélia (záření alfa) a neutron. Tedy žádné emise vzniklé 

spalováním fosilních paliv ani nutnost ukládat vyhořelé palivo ze štěpné 
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reakce. Termojaderná fúze je tedy potenciální zdroj bezpečné, bezemisní, a 

hlavně prakticky nevyčerpatelné energie. [2] [1]  

 

1.2. Termonukleární fúzní reaktor 

 Zařízení schopná udržovat kontinuální jadernou fúzi existují již 

několik desetiletí. Prvními experimentálními zařízeními byl sovětský 

tokamak T-1 dostavěný v roce 1958. Další typ zařízení pro udržování 

plazmatu zvaný stelarátor (D-stellarator) byl sestrojen v roce 1954 v 

Princeton Plasma Physics Laboratory [1]. Od té doby vzniklo mnoho fúzních 

zařízení, mezi nimi momentálně největší výzkumné fúzní zařízení typu 

tokamak na světě JET (Joint European Torus), který byl spuštěn 

v roce 1984 [1].  

Již v padesátých letech se podařilo vyřešit některé ze zásadních 

problému provozu tokamaků a byl učiněn velký pokrok z hlediska materiálů 

pro konstrukci. V rámci projektu D-stellarator byl vyvinut divertor, tedy 

stěžejní součást tokamaků (a stelarátorů), který umožňuje kontinuální 

odebírání odpadních produktů fúze během provozu [1] [3]. Přes všechny 

pokroky ovšem trvalo ještě několik desetiletí, než se podařilo zapálit a po 

krátkou dobu udržet termojadernou fúzi v plazmatu. [4]. 

 Do dnešní doby ovšem zůstává mnoho problémů nedořešených. 

Jedním ze zásadních nedostatků současných reaktorů pro dodávky 

elektřiny je dosavadní neschopnost vyprodukovat více elektrické energie 

z termonukleární fúze, než je spotřebováváno na její udržení a provoz 

reaktorů. V tomto ohledu se sice již podařilo přesáhnout hodnotu jedna 

poměru mezi výstupní a vstupní energií (energetická rentabilita), ale stále 

pouze na experimentální bázi ve velmi krátkém časovém úseku. [3]  

Pro sloučení jader a působení přitažlivé jaderné síly je nutné, aby se 

jádra přiblížila na dostatečně krátkou vzdálenost v řádu 10-14 metrů [4]. Před 

samotným přiblížením je nutno ještě překonat vzájemnou elektrostatickou 

odpudivou sílu souhlasně nabitých jader, čehož je možno dosáhnout 
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udělením dostatečné rychlosti buď pomocí urychlovače částic, nebo 

zahřátím na zápalnou teplotu. Pro možnost účinného využití ve fúzních 

elektrárnách připadá v úvahu pouze druhá varianta, tedy zahřátí na 

zápalnou teplotu [1]. Syntéza jader uskutečněná pomocí lineárního 

urychlovače je průmyslově nevyužitelná z toho důvodu, že vstupní energie 

dodaná pro urychlení bude vždy vyšší než energie výstupní. Většina energie 

předaná urychlovačem se totiž spotřebuje na zahřívání terčíku v důsledku 

Coulombických srážek, jejichž pravděpodobnost je mnohonásobně vyšší 

než pravděpodobnost jaderné srážky. [1] [4] 

 Jaderná syntéza uskutečněná díky dostatečně vysoké teplotě 

(zápalné teplotě) se nazývá termojaderná. Jaderných reakcí, u kterých 

dochází ke slučování jader, je mnoho, ale pouze jedna má dostatečně 

nízkou zápalnou teplotu. Je to reakce těžších izotopů vodíku 2H a 3H – tedy 

deuteria a tritia. Zkráceně se toto označuje jako D-T reakce:  

𝐷1
2 + 𝑇1

3  → 𝐻 2
4 𝑒 (3,5 𝑀𝑒𝑉) + 𝑛0

1  (14,1 𝑀𝑒𝑉)   [1] 

Hmota zahřátá na zápalnou teplotu je v ionizovaném stavu. Tato ionizovaná 

hmota je tvořena záporně nabitými elektrony a kladně nabitými ionty, které 

se pohybují nezávisle, což se projevuje navenek jako elektrická neutralita – 

hmotě v tomto stavu se říká plně ionizované plazma [1]. Tuto směs Iontů a 

elektronů lze popsat podobně jako plynné látky hustotou a teplotou, 

nicméně plazma má dvě důležité charakteristické vlastnosti. Kromě výše 

zmíněné neutrality je to schopnost vést proud jako důsledek relativního 

posouvání iontů a elektronů. To je zásadní vlastnost umožňující plazmatu 

podílet se na tvorbě magnetického pole v toroidních termojaderných 

reaktorech. Právě díky výše zmíněným vlastnostem je plazma vhodným 

prostředím pro uskutečňování termojaderných fúzí. [3] [5] [6] 

 Jako zdroj deuteria se používá voda. Uvádí se, že v jednom litru vody 

je přibližně 33 mg deuteria. Celková zásoba vody na planetě by pokryla 

potřebu deuteria na mnoho miliard let. Zdroj tritia je v současnosti lithium, 

které se v reaktoru rozpadne vlivem uvolněných neutronů na helium a 

tritium. Zásoby lithia by pokryly potřebu tritia na celá tisíciletí. [2] 
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 Dále je vhodné se zmínit o nečistotách, které se vyskytují v plazmatu 

fúzního reaktoru – jedná se o příměsi s vyšším protonovým číslem, které se 

uvolnily do plazmatu ze stěn komory a o produkty samotných fúzních reakcí 

– jádra hélia He2+ neboli částice alfa a neutrony. [4]  

  

1.3. Tokamak 

 Jádrem reaktorů typu tokamak (transliterací z ruštiny toroidaľnaja 

kamera s magnitnymi katuškami neboli toroidní komora s magnetickými 

cívkami) je komora tvaru torusu (kruhový průřez) popřípadě jiného toroidu, 

ve které se pomocí toroidního a poloidního magnetického pole udržuje 

cirkulující plazma mimo dotyk stěn komory. Samotné toroidní pole by totiž 

nestačilo k udržování stabilního toku plazmatu, proto je nutné ještě pole 

poloidní [3, s. 13]. Nehomogenita magnetického pole a odstředivá síla 

způsobují takzvaný toroidální drift nabitých částic. To vede k úniku 

plazmatu v radiálním směru – tedy přímo proti stěně reakční komory. Právě 

přidáním poloidního pole k poli toroidnímu se vytvoří výsledné 

šroubovicové pole s po průřezu se měnícím stoupáním závitů (tzv. střižné 

pole). Výsledná trajektorie siločár je helikální (Obrázek 1) [1]. Toroidní složka 

magnetického pole má indukci o hodnotách 1 až 10 T a je vytvářena 

magnetickými cívkami. Magnetická indukce poloidního pole je řádově 

stokrát menší a pole je indukováno elektrickým proudem procházejícím 

plazmatem v komoře reaktoru. To je zásadní rozdíl oproti stelarátorům, kde 

jsou obě složky magnetického pole vytvářeny pouze ve vnějších cívkách. 

Tyto vnější cívky jsou nesmírně geometricky složité a každá drobná 

konstrukční nepřesnost u nich vede k nehomogenitě magnetického pole. [1] 

[3] [4] 
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Obrázek 1.: Schéma geometrie a magnetického pole tokamaku [4] 

 

Hustota v reakční komoře tokamaku je řádově 1020 částic na m3, což 

je asi 10-5 krát menší koncentrace než v atmosféře – jedná se tedy o jemné 

vakuum. Teplota plazmatu běžně dosahuje hodnoty několika keV/k [3], což 

odpovídá až několika desítkám milionů kelvinů – to je řádově 105 krát větší 

teplota než je atmosférická. Z výše zmíněných stavových veličin a jejich 

poměru tedy při užití stavové rovnice vyplývá, že tlak plazmatu v komoře 

tokamaků řádově odpovídá atmosférickému tlaku [3, s. 30].  

I přesto, že je plazma udržováno mimo přímý kontakt se stěnami 

komory silným magnetickým polem (viz. Obrázek 2), tak vzhledem k výše 

zmíněným provozním parametrům plazmatu můžeme říci, že materiál 

obložení první stěny fúzního reaktoru je vystavován vysoce extrémnímu 

provoznímu zatížení. 
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Obrázek 2.: Průřez tokamakem JET včetně konfigurace magnetického pole. 

Nejexponovanější místo stěn je v oblasti pod bodem X [4] 

 

1.4. ITER 

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor, iter latinsky 

cesta) je mezinárodním projektem výstavby dosud největšího pokusného 

termojaderného fúzního reaktoru, jenž by měl být předělem mezi 

experimentálními reaktory a výstavbou první skutečné fúzní 

elektrárny (Obrázek 3). V době, kdy se rozhodovalo o typu reaktoru pro 

projekt ITER, byl u tokamaků na rozdíl stelarátorů vyřešen problém 

s Bohmovou difuzí. Navíc stelarátory kromě jiného trpěly na konstrukční 

složitost komplexního systému vnějších cívek a jejich potenciál vývoje byl 

vyhodnocen jako nižší než potenciál tokamaků. Proto bylo rozhodnuto, že 

ITER bude právě tokamak. Nicméně od té doby stelarátory doznaly 

značných pokroků a začaly se objevovat velké projekty stelarátorů (LHD 

v Japonsku, W7-X v Německu). Proto by bylo ukvapené říkat, že první 

komerční fúzní elektrárna bude právě na principu tokamaků, neboť i přesto, 
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že pro mezinárodní projekt fúzní elektrárny ITER se zvolil tokamak, se stále 

jedná o otevřenou soutěž. [1] [4] 

 

Obrázek 3.: Model tokamaku ITER v řezu [4], reaktorová komora má vnější průměr 26 m a 

výšku 14,5 m.  [7] 

Projekční práce na ITERU byly zahájeny v roce 1992, kdy byla podepsána 

dohoda mezi Evropskou Unií, USA, Ruskou federací a Japonskem o 

vypracování projektu a jeho profinancování. V roce 1998 byla vydána 

závěrečná projekční zpráva (Final Design Report), ve které bylo pro projekt 

požadováno 6 mld. dolarů, cílový výkon reaktoru stanoven na 1500 MW a 

součinitel Q (podíl termojaderného příkonu a výkonu plazmatu D-T) 

stanoven k nekonečnu [2] [4]. Následně dochází k redukci projektu a USA 

odstupují od projektu. V roce 2001 je po přepracování projektu vydána 

druhá závěrečná projekční zpráva (Final Design Report No. 2), ve které jsou 

náklady na výstavbu ITERu redukovány na 3 mld. dolarů a odhadovaný fúzní 

výkon 500 až 700 MW s poměrem Q větším než 10. Během následujících let 

probíhají výzkumy pro studii materiálů pro první stěnu v ÚFP AV ČR, ÚJF AV 

ČR a v ÚJV Řež, a.s. ve spolupráci s podniky Vítkovice, spol. s r.o. a Škoda 
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Plzeň, spol. s r.o. V roce 2003 se k projektu připojuje Čína, Korea a znovu i 

USA. V roce 2005 bylo definitivně vybráno místo pro výstavbu poblíž 

jihofrancouzského hradu Cadarache, kde se v roce 2007 započalo 

s výstavbou. V listopadu 2017 prohlásila organizace ITER, že je projekt 

dokončen z 50 % a stavba momentálně (březen 2018) pokračuje bez 

zpoždění. Očekávané vytvoření prvního plazmatu je konec roku 2025. [2] [4] 

[1] 

1.5. Materiály vystavené působení plazmatu 

 Materiály vystavené působení plazmatu ve fúzních reaktorech se 

v literatuře souhrnně označují zkratkou PFMs (Plasma Facing Materials) a 

jsou na ně kladeny značné nároky. V reakční komoře fúzního reaktoru je 

nízký tlak odpovídající jemnému vakuu a teplota plazmatu dosahuje 

hodnot až stovek milionů stupňů. Přestože je samotné plazma udržováno 

mimo přímý kontakt se stěnou soustavou elektromagnetických polí, musí 

materiál stěny odolat vysoké teplotě, tepelnému toku a intenzivnímu 

neutronovému záření. Při zažehnutí plazmatu v komoře fúzního reaktoru 

navíc dochází k intenzivnímu tepelnému šoku, kterému jsou materiály 

uvnitř komory vystaveny. Při zážehu plazmatu dojde k téměř okamžitému 

ohřátí povrchu komponent, zatímco hlouběji pod povrchem zůstává 

materiál neohřátý. Vlivem vysokého teplotního gradientu dojde k rychlému 

nárůstu napětí mezi ohřátým povrchem a vnitřkem, které je navíc 

superponováno na případná zbytková tahová napětí v povrchové vrstvě 

z výroby. Materiál je tímto vystaven riziku vzniku trhlin, případně 

delaminace povrchových vrstev. Navíc při fungování reaktoru dochází 

k opakovaným zážehům plazmatu, což vystavuje materiál stěny cyklickému 

tepelnému namáhání. Pro minimalizaci tohoto zatěžování je tedy žádoucí, 

aby použitý materiál měl co nejnižší tepelnou roztažnost, což sníží teplotně 

vyvolané pnutí. Dále co nejvyšší tepelnou vodivost, která zaručí co 

nejrychlejší odvod tepla z povrchu stěny do chladicího systému. Navíc se 

musí jednat o materiál s vysokou teplotní stabilitou, neboť teplota, kterou 

bude muset opakovaně snášet, se může u divertoru pohybovat 
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kolem 2000 °C. Je tedy důležité, aby při ohřevu na takto vysoké teploty 

docházelo k co nejmenším strukturním změnám a minimální degradaci 

výše zmíněných materiálových vlastností. Vliv vysoké teploty dále souvisí 

s případnou kontaminací plazmatu prvky nebo sloučeninami, které se 

vlivem působení teploty a neutronového záření mohou z materiálů stěny 

uvolňovat. Navíc výše zmíněné neutronové záření, přítomné jako důsledek 

fúzní reakce, již samo o sobě způsobuje degradaci nejen uvedených 

tepelných a teplotních vlastností, ale i vlastností mechanických – materiál 

křehne.   [7] [8] [9] [10] 

Obecně tedy lze dle [10] shrnout požadavky na materiály vystavené 

působení plazmatu pro stěnu fúzních reaktorů takto:  

1) Kompatibilita s plazmatem a podkladovými materiály 

2) Vysoká teplotní stabilita 

3) Vysoká odolnost proti erozi 

4) Vysoká odolnost proti teplotním šokům a dostatečná lomová 

houževnatost  

5) Vysoká tepelná vodivost 

6) Minimální degradace zejména výše vyjmenovaných vlastností 

vlivem ozáření 

7) Co nejvyšší odolnost proti vnikání tritia  

 

Podle tepelného zatížení lze rozdělit vnitřek komory tokamaku na méně 

zatěžovanou první stěnu reaktoru (First Wall) a více zatěžovaný divertor ve 

spodní části komory. Rozdílné zatížení první stěny spočívá v její nižší 

pracovní teplotě a nižšímu tepelnému toku procházejícího materiálem. 

Z těchto důvodů se pro stěnu komory a stěnu divertoru používají rozdílné 

materiály, kterým bude věnována pozornost v dílčích kapitolách.  
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1.5.1. Stěna reaktoru 

 Uvažovaná pracovní teplota povrchu první stěny tokamaku ITER by 

se měla dle zdroje [7] pohybovat mezi 273 až 761 °C. Maximální teploty 

pohybující se kolem 800 °C je dosahováno na hranách jednotlivých panelů 

obložení vystavených směru proudění plazmatu v tepelně nejvytíženějších 

oblastech komory [7] [11]. Tepelný tok stěnou, který je třeba odvádět 

pomocí chladicího systému, se dle [11] pohybuje u první stěny 

mezi 2 až 4,7 MWm-2 [7] [9], zatímco energetická zátěž působená 

neutronovým zářením je řádově kolem 1 MWm-2. V původních fúzních 

reaktorech nebyla první stěna a působení plazmatu a neutronovému záření 

byl vystaven plášť reaktoru. V té době byl primární vývoj samotné fúzní 

reakce, zážehu plazmatu, magnetického pole a dalších věcí ohledně 

samotného principu funkce fúzních reaktorů. Až s pokroky ve vývoji 

udržitelnosti plazmatu a fúzní reakce se začaly zvyšovat požadavky na 

materiál, který by odolal rostoucímu zatížení. Proto se v 70. letech začaly 

využívat kompozity z uhlíkových vláken (CFC, Carbon Fiber Composite) díky 

vysoké tepelné vodivosti, nízké tepelné roztažnosti, nízkému protonovému 

číslu a mimo jiné také díky velmi vysoké sublimační teplotě kolem 3500 °C. 

U kompozitů z uhlíkových vláken nicméně dochází při dlouhodobém 

ozařování neutrony k výrazné degradaci některých vlastností, zejména 

tepelné vodivosti. Dalším výrazným nedostatkem CFC materiálů je nízká 

odolnost proti chemické erozi. Erodovaný uhlík ze stěny kontaminuje 

plazma reakcí s vodíkem, což je pro fúzní reakci nežádoucí [10] [12]. Dalším 

stupněm vývoje bylo v 80. letech použití kovových materiálů, které se ale 

ukázaly jako problematické z hlediska kontaminace plazmatu kovovými 

částicemi uvolněnými ze stěn. Řešením bylo použití tenkých ochranných 

vrstev z amorfního uhlíku na kovovém základním dílu [12]. Bylo vyvinuto 

několik typů vrstev a technologií, ale záhy se ukázalo, že tyto vrstvy 

nedokáží odolávat delším pulzům v reaktoru [10]. Jako další potenciální 

kandidát se testovaly keramické materiály, u kterých byla snaha dosáhnout, 

na rozdíl od uhlíkových kompozitů a kovů, co nejnižší tepelné vodivosti. Díky 

tomu by keramická vrstva sloužila jako tepelný štít namísto tepelného 
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vodiče [10]. Problémem u keramických vrstev byl mimo jiné sklon 

k delaminaci a vzniku trhlin vlivem tepelných šoků. V současnosti (2018) se 

jako s hlavní variantou první stěny uvažuje s třívrstvým materiálem, kde jako 

PFM slouží Beryllium. Na základním tělese z austenitické chrom-niklové 

oceli AISI 316 L(N)-IG SS (X2CrNiMo17-12-2) je mezivrstva slitiny CuCrZr a na 

této mezivrstvě je ochranný povlak Beryllia. Beryllium se prozatím jeví jako 

poměrně vhodný materiál díky vysoké tepelné vodivosti, nízkému 

protonovému číslu, vysoké afinitě ke kyslíku, a tedy schopnosti zachytávat 

kyslík z plazmatu, a navíc nabízí možnost in-situ opravy poškozených vrstev 

pomocí plazmového nástřiku. Mezi jeho nevýhody patří kromě vysoké 

toxicity nízká teplota tání a omezená odolnost proti teplotním šokům [10] 

[12]. Současně s berylliem probíhá také výzkum lithia, které má podobné 

vlastnosti [13]. Perspektivní koncept je také použití beryllia a lithia ve formě 

roztavených solí (LiF a BeF2) jako obnovitelný povrch a také jako chladící 

médium. [10] [7] [12] 

1.5.2.  Divertor 

Divertor (viz. Obrázek 4) je tepelně nejzatíženější část komory, teplota 

povrchu panelů divertoru může dosahovat v kritických místech přes 2000 °C 

a tepelný tok, který panely prochází je mezi 10 a 20 MWm-2 [2]. Jako 

nejperspektivnější materiál vystavený působení plazmatu je považován 

wolfram [14] [15] [16] [17]. Výhody wolframu shrnuté v [14] jsou: vysoká 

teplota tavení, odolnost proti erozi, vysoká odolnost proti tepelným šokům, 

vysoká tepelná vodivost, odolnost proti degradaci některých vlastností 

vlivem neutronového záření a odolnost proti vnikání tritia. Wolfram tedy 

splňuje vekou část kritérií (viz. 1.5 Materiály vystavené působení plazmatu) 

pro použití jako materiál vystavený plazmatu. Má ovšem některé nevýhody, 

jedná se především o vysoké protonové číslo, což má negativní vliv na 

kontaminaci plazmatu v komoře reaktoru. Dále podléhá zkřehnutí vlivem 

neutronového záření a má pouze omezenou odolnost proti růstu zrna. I přes 

tyto nedostatky je wolfram považován za nejvhodnější materiál vystavený 

působení plazmatu a proto byl také vybrán pro divertor v tokamaku ITER 
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[14]. Další otázkou je, v jaké formě má být wolfram použit. Vzhledem 

k zachování co nejvyšší tepelné vodivosti je potřeba používat buďto čistý 

wolfram, nebo wolfram nízko legovaný [14]. Jako legující prvek k wolframu 

se nejčastěji uvažuje s mědí [17] [15], případně příměsi Ni/Cu nebo Ni/Fe. 

[15] [16] [17] 

 

 

Obrázek 4.: Průřez komorou tokamaku ITER; jsou patrné desky obložení stěny [2] 

 

1.5.3.  Trendy v technologii tvorby PFM 

 Jednou z hlavních technologií vytváření povrchové ochrany součástí 

vystavených plazmatu jsou žárové nástřiky (Thermal spraying), zejména 

nástřik plazmatem (Plasma spraying). Pomocí plazmového nástřiku je 

možné vytvořit kompaktní vrstvu, případně více vrstev s odstupňovaným 

poměrem prvků. Lze tedy vytvořit FGM (Functionally graded material), kdy 

na povrchu může být vrstva se 100 % wolframu, a naopak ve spodku vrstva 

například se 100 % mědi, která slouží jako tepelný vodič. Nevýhodou 
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technologií plazmového nástřiku, případně termálních nástřiků obecně je 

nízká tepelná vodivost vzniklá v důsledku lamelární struktury vrstev a dále 

nedostatečná adheze mezi jednotlivými vrstvami [16]. Technologie 

plazmového navařování by mohla v tomto ohledu přinést řešení, neboť lze 

navařovat vrstvy s proměnným poměrem prvků bez lamelární struktury a 

bez sklonu k delaminaci vrstev díky dostatečnému závaru. Technologie 

plazmového navařování PTA bude pospána dále (viz. kap. 2 Plasma 

Transferred Arc (PTA)). Možnosti vytváření návarů na bázi wolframu budou 

prozkoumány v experimentální části této práce (viz. kap. 4 Výsledky a 

diskuze). [14] [17] [15] [16]  

 

 

2. Plasma Transferred Arc (PTA) 

2.1. Technologie plazmového navařování 

Dle literatury [18] lze metody navařování tvrdých povrchových vrstev 

(hardfacing) pomocí plazmatu rozdělit podle formy přídavného materiálu 

na PAW (Plasma Arc Welding), kde je přídavný materiál přiváděn do svaru 

nebo návaru ve formě drátu a na PTA (Plasma Transferred Arc, popřípadě 

Plasma Transfer Arc), kde je ve formě prášku. Z porovnání [18] obou těchto 

technologií plazmového navařování vychází pro tvrdé povrchové návary 

výrazně vhodnější technologie PTA. Tvrdé návary vytvořené technologií PTA 

jsou díky menšímu závaru a tedy nižší míře promísení se základním 

materiálem (příměs základního materiálu v návaru běžně mezi 5 až 10 % 

[19] ) tvrdší než obdobné návary vzniklé při metodě PAW (přimíseno kolem 

20 až 25 % základního materiálu v návaru [19]), vykazují výrazně lepší kvalitu 

povrchu, dosaženou rozměrovou přesnost, menší tepelně ovlivněnou 

oblast, jemnější krystalickou strukturu a v neposlední řadě i snadnou 

automatizaci [19]. Dále metoda PTA umožňuje použít téměř libovolnou 

směs více prášků a experimentovat tak s chemickým složením návarů. 

Metoda PTA se proto jeví jako potenciálně vhodná pro možnost použití při 
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navařování kovových povrchů vnitřního obložení stěny tokamaku ITER [18] 

[19]. 

2.2. Charakteristika technologie PTA 

PTA je metoda svařovacího procesu, při které dochází k přenosu 

elektrického oblouku pomocí plazmatu. Plazma je tvořeno ionizováním 

(popřípadě disociováním s následným ionizováním) plazmového plynu 

elektrickým obloukem v hořáku, zvaném též plazmatron, mezi wolframovou 

elektrodou sloužící jako katoda a základním materiálem [20] [21].  

 

Obrázek 5.: Schéma hořáku metody PTA [22] 

 

Uprostřed plazmatronu v ose díry pro vedení plazmového plynu se 

nachází wolframová elektroda zapojená jako katoda (Obrázek 5). Přestože 

majoritním prvkem složení elektrody je wolfram, bývají v hodnotách 

kolem 2 % hm. přítomny buďto oxidy thoria nebo v obdobném obsahu 

oxidy prvků vzácných zemin, které slouží jako náhrada dříve častěji 

používaných oxidů thoria [21, s. 611].  

Kolem katody proudí inertní plyn (zvaný plazmový, Plasma Gas), 

který je elektrickým obloukem ionizován (v případě použití víceatomových 

plynů nejprve disociován a až poté ionizován) a vzniká tak plazma. Toto 
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plazma je díky svému složení z elektronů a iontů vysoce vodivé a přenáší 

elektrický proud mezi wolframovou katodou a základním 

materiálem – anodou. Plazma zde v závislosti na použitém plynu dosahuje 

teploty 9 000 až 20 000 °C [20] a je proto nutné zajistit dostatečný odvod 

tepla z tělesa plazmatronu. Tryska pro vedení plazmového plynu je měděná 

s vnitřními kanálky, které jsou napojeny do vodního chladícího obvodu. 

K zapálení oblouku při započetí procesu dochází mezi wolframovou 

katodou a měděnou stěnou pomocí tzv. pilotního oblouku (Pilot Arc). [19]  

Kolem trysky je koaxiální štěrbina, přes kterou je veden podávací 

plyn (Carrier Gas). Do tohoto plynu je v podavači prášku přiváděn přídavný 

materiál ve formě prášku a plyn ho unáší do proudu plazmatu, kde dojde 

k jeho natavení a následné depozici do návaru. Velikost částic přídavného 

materiálu se pohybuje mezi 50 až 200 μm, hodnoty mezi 130 až 150 μm se 

uvádí jako nejvhodnější. Z hlediska celého procesu je žádoucí, aby tvar 

zrnek přídavného materiálu byl kulovitý. Nežádoucí jsou ostrohranná a 

tvarově nehomogenní zrna [23] [20]. 

Aby byl celý proces navařování dostatečně chráněn a izolován od 

působení okolního prostředí, je nutná ještě ochranná atmosféra. Ochranný 

plyn (Shielding Gas) je přiváděn další koaxiální štěrbinou mezi měděnou 

hlavicí a vnější hubicí. Jeho proud tvoří kolem plazmového oblouku ochranu 

a zabraňuje tak vniknutí okolní atmosféry do svarové lázně, a s tím 

spojeným nežádoucím jevům jako je oxidace, vznik porozity apod. [20] 

 

2.3. Používané procesní plyny 

Z popisu výše je patrné, že do navařovací hlavy by měly být přiváděny 

tři různé inertní plyny. To ovšem nemusí být vždy pravda, neboť se často 

používají konfigurace, kde podávací plyn je stejný jako ochranný nebo jsou 

všechny tři plyny stejné. Co se týče průtoku jednotlivých plynů, pohybuje se 

u plazmového a podávacího plynu na podobné a často i stejné hodnotě, a 
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to od přibližně 0,5 l/min až do několika jednotek l/min. Průtok ochranného 

plynu bývá o něco větší, a to přibližně od jednotek až do 25 l/min. [24] [21] 

Jako plazmový plyn se nejčastěji používá čistý argon, který také 

běžně slouží jako podávací plyn pro přídavný materiál. Argon má relativně 

nízkou hodnotu ionizační energie 15,7 eV, což usnadňuje zapálení plazmatu 

a umožňuje dosažení vysokého stupně ionizace. Další alternativou je argon 

s příměsí vodíku, nebo směsi argon/hélium či argon/dusík v různých 

poměrech. Zde je důležité zmínit také rafinační schopnosti plynů, ve kterých 

vyniká právě vodík jako příměs v argonu. Příměs vodíku již od jednoho 

procenta výrazně zvyšuje dezoxidační, denitridační a dekarbonizační účinky 

procesu plazmového navařování na svarovou lázeň [25] [26]. Největšího 

rafinačního účinku směsi argon/vodík dosahují plyny s obsahem H2 mezi 10 

až 20 % [25]. Vodík odvádí kyslík, dusík a uhlík ze svarové lázně ve formě H2O, 

NH3, případně CH4. Dále také dochází vlivem vysoké teploty k jeho reakci 

s kovy v nataveném materiálu a k odpaření ve formě MxHy [26].    Kromě toho 

vodík jako hořlavý plyn na rozdíl od inertního argonu zvyšuje přiváděné 

teplo a tím pomáhá s natavováním prášků a základního materiálu při 

depozici. Co se týče použitelnosti, tak stejné typy plynů platí jak pro 

plazmový, tak i pro podávací plyn.   

Jako ochranný plyn je možné použít kromě všech výše jmenovaných 

plynů ještě směs argon/dusík, anebo čisté helium, které je ovšem pro běžné 

použití nevhodné, neboť je dražší než argon, a navíc je na rozdíl od argonu 

lehčí vzduchu, což je pro ochranný plyn určitá nevýhoda. Přesto se příměs 

hélia nebo dokonce čisté hélium v některých případech používá. Důvodem 

je výrazně lepší tepelná vodivost hélia oproti argonu, což způsobuje při 

stejném nastavení svařovacích parametrů tvorbu širší svarové lázně. [21]  

 

2.4. Svářecí, navařovací proud 

Pro technologie plazmového svařování, ale i navařování se používá 

stejnosměrný proud. Hodnoty svářecího proudu se obecně u těchto 
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technologií pohybují od desetin až do stovek ampérů. Hodnoty proudů od 

desetin do 15 A se užívají u mikroplazmového svařování, které se používá 

pro svařování fólií a velmi tenkých materiálu do maximální tloušťky 2 mm. 

Vyšší hodnoty proudu do hodnot kolem 200 A se týkají kromě jiného právě 

navařování metodou PTA. [21] [27]  

Dříve se při plazmovém navařování během celého procesu používal 

výlučně konstantní stejnosměrný proud, ale bylo prokázáno [28] [27] , že 

pokud se použije pulzní proud, dojde k výraznému zlepšení kvality návaru. 

Při navařování pomocí pulzního proudu dochází k pravidelnému střídání 

hodnoty proudu mezi vyšší a nižší hodnotou s určitým intervalem výdrže na 

obou hodnotách [27].  

Z výsledů prací [27] [29] [28] lze konstatovat, že při zvyšující se 

frekvenci dochází ke zjemňování mikrostruktury a zvyšování tvrdosti 

návarů. Dle závěrů [28] existuje při použití pulzního proudu určitá optimální 

frekvence, při které se dosáhne největšího vlivu na zjemňování struktury a 

při jejím překročení lze očekávat zhoršování některých vlastností materiálu 

návaru. Dle zjištění [30] je optimální frekvence pulzace kolem 12 Hz. Dále 

bylo zjištěno [28], že následné tepelné zpracování návarů vytvořených 

pulzním a nepulzním svařovacím procesem má na oba dva návary obdobný 

vliv, ale návar vytvořený pulzním stejnosměrným proudem si po tepelném 

zpracování stále zachovává lepší vlastnosti. Kromě zjemňování struktury 

vede užití pulzace proudu také k lepší homogenitě návarů a snižuje 

promísení se základním materiálem, což je právě jedním z hlavních důvodů 

nárůstu tvrdosti po použití pulzního proudu. [27] 

Za zmínku související s pulzací svářecího proudu stojí vliv 

elektromagnetického rušení působícího při tuhnutí svarové lázně, které má 

pozitivní vliv na zjemňování zrna [31]. Právě pulzace proudu při svařování 

vyvolává změny v elektromagnetickém poli. Bylo potvrzeno, že pulzace 

střídavého proudu má větší vliv než ekvivalentní pulzace stejnosměrného 

proudu, jelikož při střídavém proudu je kolísání elektromagnetického pole 

v oblasti svarové lázně podstatně větší a o to větší je i vliv na krystalizaci 

[28]. Dále platí [27], že velikost proudu určuje, jaký vliv bude mít chemické 
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složení základního materiálu v návaru: s rostoucím proudem se totiž 

zvyšuje dodané teplo a tím promísení se základním materiálem. [21] 

V experimentální části této práce bude vzhledem k pozitivnímu vlivu 

pulzace na výsledný návar používán právě pulzní proud.  

 

2.5. Vlivy geometrie trysky a elektrody na návar 

Průměr výstupního otvoru pro plazmový plyn je důležitý pro výsledný 

návar, neboť na tomto rozměru mají závislost jak šířka návaru, tak jeho 

výška a hloubka závaru, tedy i množství nataveného základního materiálu a 

jeho podíl v návaru. Dále při zmenšování průměru výstupního otvoru trysky 

musíme adekvátně k tomu snižovat i svařovací proud, jinak by docházelo 

k přehřívání oblasti kolem výstupu a tím ke snižování životnosti trysky. 

Stejný efekt na její živostnost má i nedostatečné nastavení průtoku 

plazmového plynu [20] [19]. Navíc platí, že čím větší je zasunutí elektrody do 

hlavice, a tedy její vzdálenost od ústí trysky a čím menší je výstupní průměr 

trysky, tím více dochází k zúžení proudu plazmatu a jeho koncentraci do 

menší plochy – vzniká tedy užší, vyšší návar s hlubším zatavením do 

základního materiálu – větším závarem. A naopak při menším zasunutí 

elektrody v trysce a většímu průměru ústí trysky se proud plazmatu 

rozšiřuje a tvoří se širší a nižší návar. [18] [19] 

  Při zvětšování vzdálenosti mezi výstupním otvorem trysky a 

základním materiálem dochází kromě rozšiřování návaru a zmenšování 

jeho hloubky i ke snížení promísení se základním materiálem. Ve většině 

případů bývá žádoucí mít toto promísení co nejmenší a při vhodném 

nastavení geometrických poměrů a svařovacích parametrů lze u metody 

PTA dosáhnout hodnoty pod 5 %. Dle [19] by neměla vzdálenost ústí trysky 

a povrchu základního materiálu přesahovat hodnoty mezi 15 až 20 mm pro 

dosažení optimálního návaru. [19] [20] 
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3. Experiment 

3.1. Cíle a úvod k experimentu 

Cílem experimentu je:  

1) prověřit možnosti navařování slitin (případně směsí) wolframu a 

ostatních kovů 

2)  následně vyhodnotit experiment vzhledem k použitelnosti 

technologie v praxi.  

 

Tyto cíle jsou dány v souvislost s rešeršní částí práce zabývající se 

materiály a jejich technologickými aplikacemi, které jsou v současnosti 

používány pro první stěnu komory a divertoru fúzního reaktoru typu 

tokamak, se zaměřením na mezinárodní projekt fúzní elektrárny ITER 

v Cadarache.  

V rešeršní části práce jsou stručně shrnuty trendy jak ve vývoji 

materiálů vystavených plazmatu, tak v používaných technologiích výroby 

(1.5 Materiály vystavené působení plazmatu). Při rešerši nebylo zjištěno 

použití technologie plazmového navařování pro tuto problematiku, proto 

bude experiment stavěn na obecném prozkoumání navařování směsí 

wolframu s dalšími kovy. Jako vhodné příměsi do materiálu na bázi 

wolframu se pro použití u PFM jeví nikl a zejména měď. [14] [17] [15] [16] 

Jednou z perspektivních možností pro bloky divertoru je vytvoření 

vhodného FGM (Functionally Graded Material), tedy materiálu, jehož 

chemické a strukturní složení a v důsledku jeho fyzikálně-mechanické 

vlastnosti se v průřezu mění. Tato změna v průřezu může být buď skoková, 

kdy je materiál tvořen jednotlivými vrstvami s různými vlastnostmi, nebo 

spojitá, kdy se materiálové složení, a tedy i vlastnosti v průřezu mění 

plynule [32]. Vytvoření takového materiálu s vhodně stupňovanými 

vlastnostmi může být dalším krokem ke zvýšení odolnosti stěn ve fúzních 

reaktorech. Technologie plazmového navařování práškových materiálů, 
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která je v  experimentu použita, nabízí vzhledem ke svému principu možnou 

cestu k vytváření právě takových materiálů. Toho lze docílit pomocí 

postupné depozice návarů s měnícím se poměrem podávaných prášků. 

S vhodně nastavenými parametry procesu tak je možné dosáhnout určitého 

stupně promísení právě navařované vrstvy s předchozí vrstvou návaru. Tím 

lze dosáhnout spojité změny složení v průřezu a vytvořit tak FGM. Navíc 

návary vytvořené touto technologií by měly být homogenní, bez 

lamelárních struktur snižujících tepelnou vodivost a s velmi dobrou 

soudržností vrstev díky vhodnému závaru. 

 

 

3.2. Použité materiály 

Jako nejvhodnější použitelný materiál pro první stěnu divertoru se 

v současné době obecně považuje wolfram, popřípadě jeho slitiny nebo 

směsi s dalšími kovy. Proto bude experiment cílit právě na návary 

s majoritním obsahem wolframu. Jako další prvky přidávané do návaru 

budou nikl a měď. V rámci možností experimentu budou navařovány 

samostatně směsi W-Ni a W-Cu s cílem dosažení co nejvyššího obsahu 

wolframu. Tabulka 1 porovnává vybrané fyzikální vlastnosti zvolených kovů. 

Přídavné materiály jsou ve formě prášků, které kvůli zbavení se vlhkosti 

musejí být před použitím sušeny v peci po dobu několika hodin. 

Tabulka 1.: Porovnání vybraných fyzikálních vlastností použitých kovů 

 

W Ni Cu

protonové číslo Z - 74 28 29

teplota tání Tm °C 3422 1453 1083

hustota ρ g.cm3 19,25 8,91 8,96

hustota při t. tavení ρm g.cm3 17,6 7,81 8,02

měrná tepelná kapacita c J.g-1.K-1 0,134 0,446 0,383

skupenské teplo tání lt J.g-1 193 297 205

tepelná vodivost λ W.m-1.K-1 170 91 398

délková tepelná roztažnost α K-1 4,5 .10-6 13,4 .10-6 16,5 .10-6

Prvek
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3.2.1. Wolfram 

Tento prášek byl složen z čistého wolframu. Zrna prášku jsou 

ostrohranná, různé velikosti a nehomogenního tvaru. Rozměry zrn prášku 

zjištěné na mikroskopu Zeiss Stemi DV4 při použitém zvětšení 20x se 

pohybují mezi 65 a 110 μm. Z měření zrn na snímku (Obrázek 6) byla 

vypočtena přibližná střední hodnota velikosti zrn 80 μm, kterou je potřeba 

brát pouze jako orientační, neboť velikost a tvar zrn značně kolísá.  

Zjištěná velikost zrn tohoto prášku se ukazuje menší, než je optimální 

rozměr doporučovaný v dostupné literatuře [20] pro použití technologie 

PTA, nicméně pokud bude brána v úvahu velmi vysoká teplota tavení 

wolframu, lze předpokládat, že menší rozměry zrn prášku budou vhodnější 

z hlediska potřeby jejich natavení během procesu plazmového navařování.  

Dále je potřeba zmínit, že používaný wolframový prášek byl částečně 

zoxidován, což způsobovalo určité obavy vzhledem k možnému znečištění 

svarové lázně kyslíkem a tím případnému zvýšenému výskytu oxidů 

přítomných kovů v materiálu návaru. Na základě dostupné literatury [25] 

[26] a dosavadních zkušeností s navařováním, svařováním a přetavováním 

pomocí plazmového oblouku lze o těchto technologiích konstatovat, že 

mají velmi dobrou schopnost dezoxidace. Vysoké rafinační schopnosti jsou 

podmíněny použitím směsi Ar s H2 jako plazmového plynu a ideálně i jako 

podávacího plynu (viz. kap. 2.3). Vyhodnocení experimentu se bude zabývat 

i obsahem kyslíku ve vytvořených návarech a bude tak možné zpětně 

zhodnotit dezoxidační schopnost této technologie při použití různých 

plazmových plynů. 
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Obrázek 6.: Zrna wolframového prášku (zvětšení 20x) 

 

3.2.2. Niklový přídavný materiál  

 Jako zdroj niklu byl zvolen prášek N-340 PLK od firmy LSN 

Diffusion Limited. Jedná se o práškový materiál vyvinutý pro depozici 

pomocí technologií termálního nástřiku, plazmového nástřiku, HVOF, 

HVAF, depozici pomocí laserového paprsku a PTA navařování. 

Výrobce uvádí, že se jedná o prášek s homogenní velikostí zrn 

kulovitého tvaru, což se potvrdilo při prozkoumání prášku pod 

mikroskopem a měření velikosti zrn. Výrobce udává rozměry zrn 

v toleranci mezi 63 až 200 μm. Do tohoto tolerančního pole se 

všechna měřená zrna vešla – drtivá většina měřených zrn byla mezi 

90 až 180 μm s výslednou střední hodnotou 146 μm, což odpovídá 

doporučované velikosti zrn pro metodu PTA. Výrobcem uváděné 

chemické složení prášku N-340 je Ni-4Cr-3Mo-1B-2,8Si-1,9P. [33] 
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Obrázek 7.: Zrna prášku N-340 (zvětšení 15,75x) 

 

3.2.3.  Měď 

Byl použit prášek z čisté mědi, zrna byla obdobně tvarově 

nehomogenní a ostrohranná jako u wolframového prášku (viz. Obrázek 8), 

velikost zrn se zpravidla pohybovala mezi 130 a 210 μm, zjištěná střední 

velikost zrn byla 174 μm. 

 

Obrázek 8.: Zrna Cu prášku (zvětšení 20x) 



30 

 

 

3.2.4.  Základní materiál 

 Jako základní materiál pro depozici návarů byl zvolen plech tloušťky 

6 mm z chrom-niklové austenitické oceli X8CrNiS 18-9 (viz. Tabulka 2). 

Vlivem natavení a promísení základního materiálu s materiály návaru 

budou z oceli pronikat nikl, chrom a železo, dále malé množství molybdenu 

a manganu a případně dalších legujících a doprovodných prvků. Mo a Mn a 

případně doprovodné prvky ale vzhledem k nízkému obsahu v oceli a 

relativně nízkému procentu promísení se základním materiálem, kterého se 

u metody PTA běžně dosahuje, nebudou mít zásadní vliv na vlastnosti 

návaru. V pozdější části experimentu bylo použito namísto tloušťky 6 mm 

silnějšího plechu tloušťky 10 mm z materiálu X5CrNiMo 17-12-2 (viz. 

Tabulka 2). 

Tabulka 2.: Chemické složení výchozích základních materiálů 

 

 

3.3. Použitý stroj 

 Plazmový navařovací automat PPC 250 R6 (KSK s.r.o, Česká 

republika), který je určen pro navařování rotačních součástí z čela nebo na 

obvodu metodou PTA s práškem. Stroj umožňuje navařování kontinuálním i 

pulzním plazmovým proudem. Má polohovací systém hořáku řízený ve 4 

osách (X, Y, Z, N) a polohovadlo navařované součásti řízené ve 2 osách (C, R). 

Režim ovládání procesu je ruční se záznamem parametrů do programu 

stroje. Dále je možné předem naprogramovat cyklus navařování. [23] 

Fe Cr Ni Mo Mn

6 mm 17 241 X8CrNiS 18-9 303 71,4 18,4 7,8 0,0 1,5

10 mm 17 346 X5CrNiMo 17-12-2 316 66,8 17,3 10,0 2,0 1,7

Chemické složení základního materiálu (Cr-Ni aust. ocel)

Plech
XRS spektrometrie [hm. %]

dle AISIdle ČSN dle DIN
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Obrázek 9.: Plazmový navařovací automat PPC 250 R6 [23] 

 

Důležité je zmínit, že námi používaný stroj je zařízen pro použití dvou 

různých práškových materiálů. Před začátkem navařování se nastaví 

procentuální podíl prvního prášku a dvě podávací zařízení dále dodávají 

zvolený poměr přes směšovací komoru do hořáku, kde dochází k depozici 

této práškové směsi. Tato možnost depozice dvou různých materiálu do 

jednoho návaru je pro experiment stěžejní, neboť umožňuje 

experimentovat s různými poměry zvolených prášků. 
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Obrázek 10.: Detail hořáku a pracovního prostoru stroje PPC 250 R6  

 

 

3.4. Vstupní parametry technologie  

 Před popisem samotných experimentů je vhodné provést shrnutí 

všech proměnných parametrů a vstupních údajů, které byly při navařování 

nastavovány v řídícím programu stroje (Tabulka 3). Jedná se o jedenáct 

parametrů navařovacího procesu s pulzací proudu a rozkyvem 

hořáku (pendl). Záměrně není uveden jako proměnný vstupní parametr 

průtok jednotlivých procesních plynů, neboť vzhledem k jejich v minulosti 

již optimalizovanému nastavení na námi používaném stroji byly průtoky 

zachovány konstantní po celý experiment, a to přibližně 14 l/min pro 

ochranný plyn, 3,5 l/min pro plazmový plyn a 3 l/min pro jednotlivé přívody 

obou podávacích plynů k prášku 1 a 2. 
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Tabulka 3.: Tabulka volených vstupních parametrů stroje 

 

 

3.4.1.  Rozkyv a dopředný pohyb hořáku 

Vzhledem k vysokému počtu vstupních proměnných bylo nutné 

zjednodušit metodiku jejich nastavení a část těchto parametrů nechávat 

v průběhu celého experimentu buďto konstantní, nebo jejich hodnotu 

v rámci dosahovaných výsledků jednorázově upravovat. Před začátkem 

experimentu byla proto zvolena konstantní šířka rozkyvu 16 mm a jeho 

rychlost 7 mm/s. Dále pauza v úvratích rozkyvu (NEG/POZ) byla volena 

symetricky pro obě úvratě 0,5 s. Po první sadě návarů došlo ale ke zvýšení 

rychlosti rozkyvu na 16 mm/s, a naopak snížení pauzy v úvratích na 0,3 s. 

stroj PPC 250 R6 

NAVAŘOVÁNÍ Zkratka VYSVĚTLENÍ

Proud horní IH [A]

Proud dolní IL [A]

Doba horního pulzu TH [s]

Doba dolního pulzu TL [s]

PODÁVÁNÍ PRÁŠKŮ

Prášek 1 [%]
Nastavení podávání prášku 1 (W), 

prášek 2 je zbytek do 100%

Rychlost podávání -

Bezrozměrná hodnota, skutečné 

podávání zjišťováno v rámci 

experimentu

RYCHLOST

Lineární L [mm/s] Rychlost hořáku ve směru navařování

PENDL

Šířka š [mm] Šířka rozkyvu (pendlu) hořáku 

Rychlost r [mm/s] Rychlost rozkyvu hořáku

NEG [s] Prodleva v levé úvrati rozkyvu

POZ [s] Prodleva v pravé úvrati rozkyvu

POLOHOVÁNÍ

souřadnice X,Y,Z [mm] Ruční nastavení polohy hořáku

Hodnoty, mezi kterými docházi k 

pulzaci proudu

TH + TL = perioda pulzu T

Pauza

NASTAVOVANÉ VSTUPNÍ PARAMETRY 
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Tyto parametry byly dále používány pro naprostou většinu pozdějších 

návarů. Obecně vzato tedy lze všechny parametry rozkyvu během 

experimentu považovat za konstantní. Jako další konstantní parametr byla 

zvolena lineární rychlost pohybu hořáku, která měla pro první sadu návarů 

velikost 0,4 mm/s a v návaznosti na zrychlení rozkyvu hořáku 

ze 7 na 16 mm/s byla zvýšena z 0,4 na 0,8 mm/s. Tato hodnota byla použita 

pro většinu návarů. Nastavení pohybu hořáku bylo tedy při procesu 

navařování bráno jako konstantní, založené na předešlých zkušenostech.  

 

3.4.2.  Stejnosměrný proud a pulzace 

Na rozdíl od pohybu hořáku byly hodnoty proudů předmětem 

optimalizace pro daný poměr nastavení prášků. Při volbě proudů se 

vycházelo z předpokládané bilance vneseného tepla pro optimální depozici 

návaru s minimálním závarem, a tedy co nejmenší příměsí základního 

materiálu, ale současně dostatečným natavením podávané práškové směsi. 

Prvotním parametrem ovlivňujícím volbu proudových hodnot byl poměr 

jednotlivých prášků, kdy s rostoucím obsahem wolframu bylo vzhledem 

k jeho vysoké teplotě tavení 3422 °C úměrně zvětšováno vnesené teplo 

zvýšením proudových hodnot. Toto zvyšování proudů spolu s rostoucím 

procentem wolframu se ukázalo jako nutnost. Wolfram má sice z námi 

používaných materiálu nejnižší měrnou tepelnou kapacitu i skupenské 

teplo tání, ale ukázalo se, že určující je právě jeho vysoká teplota tání. 

Nastavení procentuální hodnoty prvního prášku (vždy wolframu) byl první 

krok a v závislosti na tomto poměru prášků a připojených procesních 

plynech byly nastaveny hodnoty proudů. Horní hodnota proudu (IH) byla 

volena na třech základních úrovních, a to 110, 140 a 190 A; dolní hodnoty 

proudu (IL) 60, 78 a 90 A.  
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3.4.3.  Podávání prášků 

 Dalším proměnným parametrem je nastavená hodnota podávání 

prášků. Používaná výchozí rychlost podávání byla zvolena 20. U některých 

návarů byla snížena na 18 a v několika málo případech až na 15. Toto 

snižování rychlosti podávání bylo prováděno jako reakce na nedostatečné 

tavení prášku při depozici. Před začátkem navařování byla zadávána kromě 

rychlosti podávání vždy procentuální hodnota prvního prášku – wolframu. 

Druhý prášek je zbytek do 100 %. Zde nastává první problém, neboť 

nastavená procentuální hodnota na stroji neodpovídá hmotnostním 

procentům prášků dodávaných do svaru, ale jedná se o „sypné“ objemové 

procento prášku – nikoliv samotného materiálu, kdy ještě navíc v závislosti 

na tvaru zrn prášku dochází při vyšších rychlostech podávání k většímu 

(ostrohranná zrna) či menšímu (kulatá a oválná zrna) zhuštění prášku vlivem 

pohybu lopatek podávacího ústrojí. Důsledkem je skutečnost, že při zvýšení 

rychlosti podávání na dvojnásobek se do návaru dodá vlivem vyšší míry 

zhuštění prášku více jak dvojnásobek práškové směsi. Před začátkem 

samotného navařování bylo nutno určit závislost nastavené rychlosti 

podávání na skutečně dodávaném hmotnostním objemu jednotlivých 

prášků. Byl tedy proveden test procesu bez zapáleného plazmového 

oblouku, a tedy bez průchodu elektrického proudu, pouze se zapnutým 

podáváním prášků. Sypaný prášek byl odebírán do nádobky (pláště injekční 

stříkačky s cejchovaným objemem v ml) po dobu 30 s. Tento odběr prášku 

byl proveden pro rychlosti podávání 10 a 20 při nastavených 100 % W a 

stejně při 100 % N-340 (viz. Tabulka 4). Takto byl zjištěn objem prášků 

přiváděných do návaru v závislosti na čase a nastavené rychlosti podávání. 

Dále bylo provedeno vážení známého objemu prášků na digitální váze a 

zjištěna tak hmotnost určitého objemu. Byl tedy znám objemový 

tok [ml/min] a měrná hmotnost [g/ml] a jejich vynásobením byl získán 

hmotnostní tok prášků při daných rychlostech podávání [g/min].  
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Tabulka 4.: Změřené hodnoty podávání prášků a vypočítaný hmotnostní tok 

 

 

Obrázek 11.: Přibližná závislost nastavené rychlosti podávání a hmotnostního toku prášků 

W a N-340 

 

 Již u těchto hodnot bylo patrné, že závislost hmotnostního toku na 

nastavené rychlosti není lineární, ale že vlivem zrychlení podávacích lopatek 

dochází současně k intenzivnějšímu pěchování zrn prášku, a tím k jejich 

zhutnění a zvýšení měrné hmotnosti tak, jak bylo řečeno výše. Proto při 

zdvojnásobení rychlosti podávání z 10 na 20 dojde k více než zdvojnásobení 

hmotnosti přiváděného prášku, konkrétně navýšení 2,1-krát u 

Rychlost 

podávání

Odsypaný 

objem
Obj. tok

Hustota 

prášku

Vypočítaný 

hm. tok

- ml za 30 s ml/min g/ml g/min

10 1 2 16,5

20 2,4 4,8 39,5

10 1,6 3,2 16,8

20 3,4 6,8 35,8

Prášek

 W

 N-340

8,23

5,26
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N-340 a 2,4-krát u W (viz. Obrázek 11). Větší zhutnění wolframového prášku 

lze vysvětlit nepravidelným tvarem a ostrohrannými zrny (Obrázek 6, s. 28) 

a tím jeho snadnějšímu upěchování. Naopak niklový prášek N-340 má zrna 

kulatá nebo oválná, a proto u nich k výraznějšímu upěchování 

nedojde (Obrázek 7, s. 29). Vzhledem k faktu, že při výpočtu byly uvažovány 

konstantní hodnoty hustoty prášku, což se ukázalo jako nepravdivé, protože 

dochází k jeho nelineárnímu pěchování, lze vypočtený hmotnostní tok 

považovat pouze za orientační hodnotu. Tato hodnota nám však pro 

potřeby odhadu hmotnosti dodávaných prášků postačuje, neboť slouží 

pouze pro případný odhad před začátkem navařování. Skutečné 

hmotnostní obsahy prvků v návaru budou předmětem pozdější analýzy. 

 Pro Cu prášek nebylo měření hmotnostního toku provedeno, neboť 

cílem bylo maximální množství wolframu, a tedy nastavený objem 

podávání jak N-340, tak Cu prášku byl v cílových návarech v řádech jednotek 

procent. Z tohoto důvodu by nebyl odhad relevantní u prášku N-340, a proto 

bylo od podobného odhadu upuštěno i u mědi.  

 

3.5. Metody analýzy a vyhodnocování 

 První kontrolou vytvořených návarů je vizuální analýza, kdy na 

základě znalostí technologie a zkušeností s daným procesem lze posoudit 

dosaženou kvalitu, velikost závaru, vnesené teplo do základního materiálu 

a případné viditelné vady a nedostatky, které se mohou vyskytnout vlivem 

nevhodně zvolených technologických parametrů nebo případných závad na 

stroji. Tato prvotní kontrola je důležitá pro okamžitou zpětnou odezvu 

vzhledem k možnosti korekce nastavených parametrů procesu. Dále pro 

hodnocení velikosti závaru bylo použito makroskopických fotografií 

metalografického výbrusu pořízených fotoaparátem. 

Pro další analýzu návarů byla použita následující zařízení: optický 

mikroskop, řádkovací elektronový mikroskop (SEM) a ruční rentgenový 

fluorescenční spektrometr pro předběžnou analýzu složení na povrchu 
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návaru. Dále byla použita rentgenová difraktometrie XRD pro zjištění 

přítomných strukturních složek. 

3.5.1.  SEM 

V rámci spolupráce s ÚFP AV ČR bylo možné využít pro analýzu 

návarů řádkovací elektronový mikroskop (SEM, Scanning Electron 

Microscope), pomocí kterého byly pořízeny snímky ve vysoké kvalitě a 

zvětšení, s jasně rozlišenými fázemi a fázovými rozhraními. Navíc lze díky 

energiově-disperznímu spektroskopu zjišťovat bodové chemické 

složení   jednotlivých fází díky metodě EDS (Energy-dispersive 

spectroscopy). Byl použit řádkovací elektronový mikroskop 

EVO MA 15 (Carl Zeiss SMT) s LaB6 katodou. Systém Quantax (Bruker): 

energiově-disperzní detektor pro rentgenovou spektroskopii (EDS) SDD 

detektor XFlash® 5010. 

3.5.2. Optický mikroskop 

Kromě SEM mikroskopu byl použit invertovaný světelný mikroskop 

Neophot 32 (Carl Zeiss) s digitálním záznamem obrazu, a to zejména pro 

hodnocení a pořízení snímků vzorků směsi W/Cu. Zde bylo vzhledem 

k specifické barvě mědi možné snadno rozlišit výskyt tohoto prvku 

v materiálu návaru a odhalit některé zákonitosti jeho chování před a během 

tuhnutí návarové lázně. Dále byl použit světelný mikroskop 

Stemi DV4 (Carl Zeiss) pro pořízení makro fotografií. 

3.5.3.  Obrazová analýza 

 Pro vyhodnocení procentuálního zastoupení wolframových zrn 

v ploše řezu byla použita obrazová analýza v programu ImageJ. V programu 

byl obrázek z řádkovacího elektronového mikroskopu převeden na binární 

a následně byla vyhodnocena procentuální plocha částic. Program 

umožňuje vyhodnocovat částice od určité velikosti (počet pixelů), díky tomu 

bylo možné z analýzy vyloučit drobné intermetalické částice, které měly po 
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převedení na černobílý obrázek stejnou barvu jako částice čistého 

wolframu. Ovšem rozdíl mezi výsledky bez a se zahrnutím drobných 

intermetalik do analýzy byl vždy pouze v řádech desetin procent. Dále je 

nutné dodat, že procentuální plocha zjištěná z obrazové analýzy a tím 

zjištěná procenta wolframu budou vždy o něco nižší než skutečný obsah 

wolframu v návarové housence, neboť obrazová analýza počítá pouze zrna 

čistého wolframu, nikoliv wolfram vázaný v různých intermetalických fázích, 

v tuhém roztoku s dalšími přítomnými kovy a případně v oxidech. 

 

Obrázek 12.: Ukázka výchozího snímku (vlevo) a jeho úpravy (vpravo) pro obrazovou analýzu 

plochy zrn W v programu ImageJ (zvětšení 100x) [foto vlevo J. Matějíček] 

3.5.4.  XRD 

XRD je metoda rentgenové difraktometrie použitá pro přímé zjištění 

strukturních složek v návarech. Byl použit difraktometr D8 Discover (Bruker) 

s 1 D detektorem LynxEye a s polykapilárou pro lokální mapování povrchu s 

průměrem ozářené oblasti od 1 mm do 0,1 mm.  

3.5.5.  Měření závaru a promísení se základním 

materiálem 

S výsledným chemickým, a tedy i fázovým složením návaru úzce 

souvisí velikost závaru, tedy množství nataveného základního materiálu, 

které se dostane do návarové lázně. Tato hodnota (zředění, promísení) se 

udává v procentech a vypočítá se jako poměr plochy nataveného 
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základního materiálu k celkové ploše návaru v řezu (Obrázek 13) [34], vzorec 

výpočtu je tedy:  

% 𝑍á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛íℎ𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑣 𝑛á𝑣𝑎𝑟𝑢 =  
𝐵

𝐴+𝐵
∙ 100          [34] 

 

Obrázek 13.: Geometrie návaru [34]  

 

 Samotné vyhodnocení velikosti promísení se základním materiálem 

probíhalo pomocí programu ImageJ, který umožňuje měřit velikost 

ohraničené plochy na obrázku – v našem případě na fotografii 

metalografického výbrusu, kde je jasně patrné ostré rozhraní mezi návarem 

a základním matriálem. Pomocí tohoto programu tedy byla u hodnocených 

návarů vždy pomocí přímky určena původní linie povrchu základního 

materiálu. Poté byly změřeny plochy závaru a horní části návaru a následně 

vypočítána procenta promísení. 

 

3.5.6.  Kontrola složení povrchu ručním 

spektrometrem XRF 

V rámci kontroly chemického složení prášku a povrchu některých 

návarů byl použit ruční rentgenový fluorescenční spektrometr 

DELTA (Olympus). Tato kontrola sloužila pouze jako orientační, neboť 

analýza chemického složení na povrchu návaru je zatížena skutečností, že 

lehčí prvky v návarové lázni mají tendenci vyplavat k povrchu, a proto zde 

dochází k jejich zvýšené koncentraci.  
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4. Výsledky a diskuze 

4.1. Návary směsi wolframu s niklem 

 V první části experimentu bylo rozhodnuto začít s depozicí směsi 

wolframu a niklového prášku N-340. Cílem bylo  dosažení co nejvyššího 

obsahu wolframu v návaru, čehož by mělo být dosaženo pomocí 

minimálního závaru do základního materiálu a vysokého procenta 

nastaveného podávání wolframového prášku. 

 V následujících kapitolách jsou pro úplnost uvedeny tabulky 

s nastavenými parametry a použitými procesními plyny pro každý 

vytvořený návar. Rozšíření těchto tabulek o fotodokumentaci všech návarů 

je součástí přílohy této práce. 

 

4.1.1.  První sada návarů W/Ni 

Cílem první fáze navařování bylo určit vliv procesních plynů na 

výsledný návar při konstantních parametrech procesu a nastaveném 

poměru prášků a dále vyhodnotit kvalitu dosahovaných návarů vzhledem 

k obsahu wolframu. V této fázi bylo vytvořeno 6 vzorků, ve kterých bylo 

porovnáno dosažené procento W v návaru s procentem nastaveným na 

stroji. Proto byly jako ilustrační zvoleny obsahy wolframu 25, 50 a 75 %. Pro 

všech šest úvodních vzorků byla nastavena konstantní pulzace proudu 

110/60 A a frekvence 12,1 Hz, dále konstantní rychlost podávání prášků, 

dopředná rychlost hořáku a jeho rozkyvu. Bylo alternováno s podávacím a 

ochranným plynem mezi čistým argonem, směsí Ar+2 % H2, případně 

Ar+6 % H2. Tabulka 5 shrnuje parametry a procesní plyny první sady návarů 

směsi W/N-340. 
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Tabulka 5.: Parametry procesu a procesní plyny první sady návarů W/N-340  

 

 

Základní materiál byl tloušťky 6 mm a jednalo se stejně jako u všech 

dalších o chrom-niklovou austenitickou ocel. Při depozici návarů ležel plech 

na ocelovém pracovním stole navařovacího automatu, což poněkud 

zvyšovalo odvod tepla při procesu. Díky zkušenostem z pozdějších návarů 

lze říci, že díky tomuto zvýšenému odvodu tepla se podařilo dosáhnout 

relativně menšího závaru než při navařování na plech ve vzduchu, a to i při 

použití argonu s příměsí 6 % vodíku jako podávacího a ochranného plynu. 

Tato směs oproti čistému argonu výrazně zvyšuje teplo dodávané materiálu 

při procesu svým hořením. 
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4 110 60 12,1 20 Ar Ar + 6% H2 0,4 16 7 0,5/0,5
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Tabulka 6.: Porovnání struktury návarů 2,5 a 6 (SEM, 100x) [foto J. Matějíček] 

 

Z výsledných návarů byly vybrány vzorky č. 2, 5 a 6, ze kterých byly 

vytvořeny metalografické výbrusy a ty následně zdokumentovány na 

SEM v ÚFP AV ČR. Z porovnání obrázků struktury návarů č. 2, 5 a 6 (Tabulka 

6) reprezentujících nastavené podávání wolframového prášku 25 %, 50 %, 

respektive 75 % je na první pohled patrná přímá závislost množství bílých 

částic na přiváděném obsahu wolframu do tavné lázně. Dvojici obrázků 

struktury vzorku 2 (Tabulka 6, č.2) přísluší nastavení 25 % wolframového 

prášku a je na něm patrná značná nehomogenita v rozložení wolframových 

zrn, která se vyskytují ve shlucích. Fotografie vzorku 5 (Tabulka 6, č.5) 

Porovnání návarů 2,5 a 6 (zvětšení 100) 

         Rozhraní mezi návarem a základním materiálem Vrchní část návaru
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reprezentuje strukturu návaru s nastaveným podáváním wolframu 50 %. 

Zde je stále patrná jistá míra nehomogenity v rozmístění wolframových zrn, 

ale o poznání nižší, než tomu je u vzorku s 25 %. Dvojice fotografií 

vzorku 6 (Tabulka 6, č.6) s nastavenými 75 % podávání wolframu lze popsat 

již jako strukturu s velmi vysokou homogenitou s výjimkou některých částí 

návaru těsně u povrchu, což je ovšem standartní jev u procesů navařování a 

svařování obecně, kdy dochází u prvků s nižší měrnou hmotností 

k jejich vzlínání k povrchu ve svarové lázni. Tento fakt lze řešit 

přebroušením povrchu návaru, kdy dojde nejen k zarovnání povrchu, ale 

také k odstranění těchto nehomogenních oblastí.  

Za povšimnutí stojí ostré a rovné rozhraní mezi základním 

materiálem a návarem, které lze vidět v dolní části snímků tohoto 

rozhraní (Tabulka 6). To ukazuje na nízkou míru natavení základní 

austenitické matrice chromniklové oceli a lze očekávat relativně nízké 

procento příměsi prvků z této matrice do návaru (Fe, Cr, Ni a Mo). Tomu 

odpovídá i změřené procento závaru, tedy příměsi základního materiálu v 

návaru, které u žádného ze vzorků nepřekročilo 3 %. 

Dále lze na základě porovnání získaných obrázků struktury říci, že 

s rostoucím obsahem wolframu v návarech směsi W/Ni roste homogenita 

rozložení wolframových zrn. 
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Obrázek 14.: Vzorek 2, porovnání struktury mezi středem návaru a rozhraním se základním 

materiálem (SEM, zvětšení 1000x) [foto J. Matějíček] 
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Obrázek 15.: Vzorek 5, porovnání struktury mezi povrchem a rozhraním se základním 

materiálem (SEM, zvětšení 1000x) [foto J. Matějíček] 
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Obrázek 16.: Vzorek 6, porovnání struktury mezi povrchem a rozhraním se základním 

materiálem (SEM, zvětšení 1000x) [foto J. Matějíček] 
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Obrázek 17.: Vzorek č. 6 (u povrchu návaru), snímek pro EDS analýzu (SEM, zvětšení 1000x) 

s pěti vyznačenými analyzovanými body [J. Matějíček] 

Tabulka 7.: EDS analýza vzorku 6 (Obrázek 17)  

 

 U vzorku číslo 6 byla analyzována chemická složení jednotlivých 

struktur metodou EDS (Obrázek 17). Z analýzy (Tabulka 7) je patrné, že bod 1 

ležící na velké světlé částici má téměř 90 % wolframu, jedná se tedy o 

wolframové zrno, které bylo při průchodu plazmatem částečně nataveno, 

došlo k odtavení ostrých hran, výstupků a snad částečnému odtavení 

povrchu. Této hypotéze odpovídá i porovnání velikosti těchto částic 

v návaru s výchozími zrny wolframového prášku. Do zbytku zrna vlivem 

vysoké teploty mohlo difundovat určité množství Ni, Fe a Cr. Dále bylo 

W Ni Fe Cr Mo O P

1 89,36 3,29 1,44 0,39 0 0,99 0

2 53,21 22,58 3,38 4,47 1,48 0,12 0

3 17,54 48,89 14,30 5,54 0,24 0,30 0

4 18,84 46,76 15,61 4,86 0,10 0,20 0,25

5 16,07 31,24 7,21 17,12 3,73 0,45 14,43

EDS analýza vz. 6

Bod
Prvky [hm. %]
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v bodě 1 zjištěno 0,99 hm. % kyslíku. Ten je zde vázán ve formě oxidů W a 

případně ostatních doprovodných prvků Ni, Fe a Cr.  

Menší světle šedé ostrohranné fáze analyzované v bodě 2 (Obrázek 

17, Tabulka 7) jsou intermetalika na bázi NixWy a případně s příměsí Cr, Fe a 

Mo. Dle fázového diagramu Ni-W [35, s. 11] se může konkrétně v měřeném 

bodě vzhledem k 53 % obsahu W jednat většinou o Ni4W, v menší míře o NiW 

[35]. Třetí intermetalická fáze těchto dvou prvků, která se v binárním 

diagramu Ni-W vyskytuje při hmotnostním obsahu wolframu vyšším než 

75 %, je NiW2. Dále byla v tomto bodě zjištěna opět přítomnost několika 

procent Fe, Cr a Mo, které mohou být zastoupeny jako intermetalika nebo 

jako difundované čisté prvky ze základního materiálu (Cr-Ni austenitické 

oceli), popřípadě jejich oxidy, neboť EDS analýza ukazuje v bodě č. 2 obsah 

kyslíku 0,12 hm. %.  

Odstíny tmavě šedé reprezentované body 3 a 4 (Obrázek 17, Tabulka 

7) jsou od sebe odděleny nevýrazným, pravděpodobně difuzním rozhraním 

a jsou důkazem výrazné interakce Ni a W s převládajícím obsahem Ni. Dle 

[36] se ve slitinách na bázi Ni-W s nižším obsahem W vykytují dvě fáze: tuhý 

roztok wolframu v kubické plošně středěné mřížce niklu a pevný roztok 

niklu v kubické prostorově středěné mřížce wolframu. Lze proto 

předpokládat, že právě tyto fáze budou mít zastoupení v tmavě šedých 

strukturách. Navíc tyto pevné roztoky Ni/W tvoří většinu matrice návaru, ve 

které jsou uložena částečně natavená zrna wolframového prášku. 

U bode 5 (Obrázek 17, Tabulka 7) ukazuje vysoký obsah P na 

fosfidické eutektikum vzniklé v důsledku nízké rozpustnosti fosforu 

v přítomných kovech. Zdrojem fosforu je jak niklový prášek, tak základní 

materiál. 

Přítomnost výše zmiňovaných kovů (chromu, železa a molybdenu) je 

důkazem promísení se základním materiálem. Zjištěný procentuální objem 

závaru základního materiálu je v případě tohoto vzorku velice malé, a proto 

obtížně měřitelné optickými metodami z metalografického výbrusu. 

U tohoto vzorku, stejně jako u dalších dvou zkoumaných vzorků z první sady 
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návarů (č.2 a č.5) je promísení menší než 3 %, tedy skoro zanedbatelné. 

Takto nízké procento závaru je ovšem žádoucí a nízká hodnota promísení se 

základním materiálem je jedna z výhod technologie PTA. 

 

Tabulka 8.: Obsah wolframových částic v návaru zjištěný obrazovou analýzou vzorků 2,5 a 6 

(software ImageJ) 

 

 

Pomocí obrazové analýzy (Tabulka 8) byl zjištěn procentuální podíl 

plochy bílých wolframových částic na fotografiích. Tato plocha by měla 

odpovídat objemu wolframu alokovaného v těchto zrnech, ale již nepočítá 

s wolframem vázaným v tuhém roztoku s niklem, v intermetalických 

částicích a v oxidech (jak je ukázáno výše v EDS analýze). To vysvětluje nižší 

hodnotu wolframu zjištěnou z obrazové analýzy oproti nastavení podávání 

wolframového prášku. Výsledek obrazové analýzy je stejně jako nastavená 

hodnota podávání prášku objemové procento wolframu, proto můžeme 

tyto dvě hodnoty spolu relevantně porovnávat. Dále stojí za povšimnutí 

rozdíly zjištěného objemu wolframu v rámci vzorku v závislosti na umístění 

v návaru (v tabulce: povrch, střed, spodek). Mezi povrchem, středem návaru 

a rozhraním se základním materiálem je velký rozdíl u vzorku č. 2, což 

ukazuje na již zjištěnou nehomogenitu v rozmístění wolframových zrn, jak 

lze vidět na obrázcích ze SEM (Tabulka 6). Relativně menší rozdíl je u vzorku 

č. 5 a u vzorku č. 6 se již jedná o velmi homogenní rozmístění wolframových 

vzorek podávání W % místo v návaru % plocha bílých částic W Ø plocha [%]

povrch 11,8

střed 22,7

spodek 18,4

povrch 36,4

střed 31,7

spodek 36,7

povrch 58,9

střed 58,6

spodek 58,5

6 75 58,7

Obrazová analýza vzorků 2,5,6

2 25 17,6

5 50 34,9
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zrn (58,5 % u rozhraní se základním materiálem, 58,6 % ve středu návaru a 

58,9 % u jeho povrchu). 

Pro úplnost je dále uvedeno chemické složení povrchu zjištěné 

ručním spektrometrem (Tabulka 9). Tato analýza potvrdila, že u povrchu je 

obecně méně wolframu než hlouběji v návaru, což bylo možné pozorovat na 

fotografiích z elektronového mikroskopu. Dále potvrdila domněnku, že 

k povrchu návarové lázně vyplavou prvky s menší měrnou hmotností, a 

naopak zrna wolframového prášku, který má při teplotě tání (3422 °C) z 

přítomných kovů nejvyšší měrnou hmotnost 17,6 g.cm-3 zůstává ve formě 

těžkých, pouze částečně natavených zrn pod vyplavenou vrstvou lehčích 

kovů. Dále XRS analýza povrchu potvrdila přítomnost chromu, molybdenu a 

železa v návaru, které jsou původem ze základního materiálu. 

Tabulka 9.: Výsledky rentgenové fluorescenční spektrometrie povrchu (ruční spektrometr 

DELTA) 

 

4.1.2.  Návary s vyšším obsahem wolframu 

 Po první sadě (vzorky 1-6) bylo rozhodnuto cílit další návary na vyšší 

obsah wolframu. Byly předpokládané možné problémy s natavením 

práškové směsi s vysokým podílem wolframu z důvodu jeho vysoké teploty 

tání. Výsledky předchozích návarů jasně ukázaly způsob, jakým dochází 

k depozici wolframového prášku v matrici návaru – tedy částečné natavení 

povrchu wolframových zrn a odtavení ostrých hran a výstupků a následné 

ukotvení těchto zrn v matrici na bázi tuhého roztoku Ni/W.  

2 5 6

25 % W 50 % W 75 % W

prvek

W 7,8 31,6 44,5

Ni 85 60,3 49,7

Cr 4 4,1 3,4

Mo 3 2,2 1,5

Fe 0,3 0,3 0,6

Analýza povrchu - XRF ruční spektrometr

vzorek č.

hm. %
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Tabulka 10.: Parametry procesu a procesní zbývajících návarů W/N-340 

 

 V rámci této sady bylo vytvořeno celkem 17 návarů směsi W/Ni, 

jedná se o všechny zbývající vzorky směsi s niklem (Tabulka 10). Bylo 

započato s nastaveným podáváním 87 % W prášku při rychlosti podávání 20 

a s pulzací proudu 110/80 A frekvencí 12,1 Hz. Jako podávací a ochranný 

plyn byl použit argon s příměsí 2 % vodíku. Tyto parametry byly zvoleny na 

základně předešlých návarů, u kterých bylo dosaženo dostatečně kvalitních 

návarů s velmi malým závarem do základního materiálu (v jednotkách 

procent). Bylo přistoupeno pouze ke zvýšení dolní hodnoty pulzace proudu 

z 60 na 80 A pro zvýšení vneseného tepla jako opatření pro lepší tavení 

PULZACE

IH IL f 

Ší
řk

a

R
yc

h
l.

P
au

za
 

N
/P

[Hz]  [mm/s] [mm] [mm/s] [s/s]

7 110 80 12,1 20 87 W Ar + 2% H2 0,9 16 7 0,5/0,5

7a 190 110 12,1 20 87 W Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

7b 140 90 10,8 18 87 W Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

7c 140 78 10,8 18 87 W Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

7d 140 78 10,8 18 87 W Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

7e 140 78 10,8 18 87 W Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

8 140 78 10,8 18 87 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

9 140 78 10,8 20 95 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

110 60
10,8

20 95 W
0,8 16 16 0,3/0,3

110 90
10,8

x x
0,8 16 16 0,3/0,3

11 140 78 10,8 95 W Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

12 190 110 10,8 20 95 W Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

13 140 90 10,8 20 95 W Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

14 110 60 10,8 10 95 W Ar + 2% H2 Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

15 110 60 10,8 10 95 W Ar + 2% H2 Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

16 110 60 10,8 15 95 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

17 110 60 10,8 15 95 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

110 60 10,8 15 95 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

140 78 10,8 15 95 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

110 78 10,8 15 95 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

* Problematika skutečného hmotnostního toku řešena v kapitole 3.4.3 Podávání prášků

Ar

Ar + 10% H2

Ar

Ar

18

vzorek č. 18 navařen na plech 10 mm ve třech vrstvách
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většího množství wolframu. U prvního návaru z této sady (č. 7, Obrázek 18) 

však nedošlo k dostatečnému natavení práškové směsi a vzniklý návar 

vykazoval velice hrubou topografii povrchu, který byl navíc 

pokrytý množstvím nenataveného prášku. Bylo tedy nutno optimalizovat 

nastavené parametry pro tento poměr prášků (87 % W). 

  

  

 

 

 

 Nejprve bylo rozhodnuto ubírat se cestou zvýšení tepelného příkonu 

pomocí navýšení proudu, což se ukázalo jako komplikované. Při vyšších 

proudech (140/90 A) docházelo k výraznému natavení základního 

materiálu, takže wolframový prášek byl ukládán v ocelové matrici a při 

proudu 190/110 A dokonce plazmový oblouk protavil základní materiál 

(tloušťka 6 mm) a proces plazmového navařování se v podstatě změnil na 

řezání plazmatem (Obrázek 22, s. 55). Při snižování těchto vysokých proudů 

se ukázalo, že při snížení pod určitý proud se náhle skokem změní celý 

proces a přílišné tavení základního materiálu ihned přejde v nedostatečné 

tavení prášků bez závaru do podkladu. To lze vysvětlit tak, že wolframový 

prášek je možné procesem PTA pouze mírně natavit a niklového prášku je 

přiváděno příliš málo na to, aby i při úplném natavení vytvořil dostatečný 

objem tavné lázně. Pro výrazně větší množství wolframu je tedy nutné 

chybějící objem lázně vytvořit výrazným natavením základní ocelové 

matrice. Pokud k tomuto nedojde, není možné vytvořit návar vyhovující 

kvality při nastaveném vysokém poměru wolframu. Poměr mezi 

wolframovým práškem a niklovým práškem N-340, který lze navařovat bez 

výrazného natavení základního materiálu je otázkou dalšího výzkumu. 

Z výsledků lze konstatovat, že zatímco 75 % W z první sady návarů (viz. 4.1.1 

První sada návarů, vzorek č. 6) bylo navařeno bez nejmenších problému, 

Obrázek 18.: Návar č. 7 (87 % W, 

110/80 A, šířka návaru 16 mm), je 

patrné nedostatečné tavení prášku  

Obrázek 19.: Návar č. 7c (87 % W 140/78 

A, šířka návaru 16 mm), bylo dosaženo 

lepšího tavení prášků, ale kvalita byla 

stále nedostatečná  
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s příměsí základního materiálu v návaru do 3 % a s rovnoměrným 

rozložením wolframových zrn, tak vzorky 

s  podáváním 87 % a 95 % wolframového prášku již nebylo možné při žádné 

kombinaci parametrů procesu a procesních plynů navařit bez výrazného 

natavení základního materiálu, který v těchto případech nahrazoval 

nedostatek niklové prášku při tvorbě matrice kolem wolframových 

zrn (vzorek č. 9, Obrázek 20). Lze tedy odhadovat, že maximální možný 

procentuální podíl podávaného wolframového prášku pro vytvoření 

vhodného návaru s minimálním závarem a bez porozity se bude pohybovat 

mezi 75 % a nanejvýše 85 %. 

 

 

 

 

 

 

Dále bylo sníženo množství podávaného prášku s cílem usnadnit 

tavení, což také nevedlo k požadovaným výsledkům. Naopak změna 

podávacího a ochranného plynu, kdy bylo namísto dosud používané směsi 

Ar+2 % H2 použito Ar + 10 % H2 vedla při zachování ostatních parametrů 

k výraznému zvýšení vneseného tepla. Nedostatečně natavený návar se 

změnil v návar s nadměrným natavením základního materiálu. Ani pokusy 

optimalizovat parametry procesu při použití argonu s 10 % vodíku nevedly 

k vytvoření optimálního návaru s minimálním promísením. Jako další 

možnost bylo vyzkoušeno přetavení již naneseného návaru pomocí 

plazmového oblouku na navařovacím automatu. Po depozici práškové 

směsi byl návar znovu nahříván hořákem se zapáleným obloukem, ale 

s vypnutým podáváním prášků s cílem vhodně ho přetavit (Obrázek 23). 

K přetavení došlo pouze na povrchu, a tedy ani tento postup se nesetkal 

s úspěchem. 

Obrázek 21.: Návar č. 7e (87 % W, 

140/78 A, šířka návaru 16 mm), je 

opět patrné nedostatečné tavení 

prášku, navíc při manipulaci došlo 

k delaminaci návaru od podkladu  

Obrázek 20.: Návar č. 9 (95 % W, 

140/78 A, Ar+10 % H2, šířka návaru 

16 mm), velikost promísení se 

základním materiálem 49 % 
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 Po vytvoření 17 návarů s vysokým obsahem wolframu byly pro 

analýzu vybrány čtyři vzorky: 7e, 8, 9 a 16. Vzorek 7e (Obrázek 21) 

reprezentoval návar s nedostatečným natavením, zatímco zbývající tři 

vzorky návary s vyšší mírou promísení se základním materiálem. I přesto, že 

vzorek 7e byl vybrán jako nejperspektivnější z návarů s nedostatečným 

tavením a bez viditelných povrchových pórů, po rozříznutí na 

metalografické pile bylo odhaleno množství vnitřních dutin a pórů, které 

tento návar vylučovaly jako nekvalitní (č. 7e, Obrázek 24 vlevo, Obrázek 25).  

 

Obrázek 24.: Porovnání závarů s nedostatečným nastavením prášku a s příliš velkým závarem 

základního materiálu  

Obrázek 23.: Návar č. 10 po přetavení 

(95 % W, 110/60 A, Ar+10 % H2, 

přetavení 110/90 A, šířka16 mm) 

Obrázek 22.: Návar č. 13 s propálenou 

dírou (95 % W, 140/90 A, Ar+2 % H2, 

šířka 16 mm) 
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Obrázek 25.: Makrosnímek metalografického výbrusu návaru 7 (optický mikroskop, 

zvětšení 25,6x), tmavá vrstva v dolní části snímku je základní materiál  

 

Obrázek 26.: Struktura vzorku 7e v blízkosti jedné z dutin (optický mikroskop, 

zvětšení 250x)  

 

Zbývající tři vzorky byly fotografovány pomocí řádkovacího 

elektronového mikroskopu a snímky podrobeny obrazové analýze (Tabulka 

11). Z obrazové analýzy je patrné, že i při nastaveném podávání wolframu 

95 % u vzorku 16 bylo dosaženo obsahu wolframových zrn v matrici pouze 

58,7 %, což je stejná hodnota jako u vzorku č. 6 z první sady návarů, u 

kterého bylo nastavenou pouze 75 % W. U vzorku č. 6 bylo navíc dosaženo 

závaru v jednotkách procent, zatímco u vzorku č. 16 je příměs základního 

materiálu 32 %. Lze tedy říci, že vytvoření návaru směsi W/Ni s cílem 

maximálního obsahu wolframu je nutné docílit nikoliv nastavením co 
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nejvyšší hodnoty podávání wolframového prášku, ale vhodným poměrem 

prášků s maximálním množstvím W mezi 75 až 80 %. To je hodnota, u které 

je ještě možné vytvořit kvalitní návar s homogenním rozmístěním zrn 

wolframu a bez vnitřních vad a zároveň udržet promísení se základním 

materiálem v jednotkách procent. 

Tabulka 11.: Obrazová analýza a velikost závarů vzorků 8,9 a 16 a porovnání se vzorkem 6 

 

Tabulka 11 jasně ukazuje vliv velikosti příměsi základního materiálu na 

výslednou strukturu návaru. Obrazová analýza odhalila o něco nižší obsah 

zrn wolframu u vzorku č. 9 (44,8 %) než u vzorku č. 8 (45,3 %) a to přesto, že 

vzorek č. 9 měl nastavené podávání směsi s 95 % W, zatímco návar č. 8 

pouze 87 % W. To lze snadno vysvětlil větší mírou promísení se základním 

materiálem u vzorku č. 9 (49 % oproti 32 %), čímž se snížil poměr wolframu 

v návaru ve prospěch prvků přimísených z podkladové austenitické oceli. 

 

Velikost závaru

vzorek podávání W [%] Ø plocha [%] příměs zákl. materiálu [%]

8 87 45,3 32

9 95 44,8 49

16 95 58,7 32

6 75 58,7 3

Pro porovnání výsledky vzorku 6:

,

Obrazová analýza vzorků 8,9,16
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Obrázek 27.: Vzorek č. 8 (nastaveno 87 % W), struktura u povrchu (SEM, 100x) [J. Matějíček]] 

 

Obrázek 28.: Vzorek č. 8 (nastaveno 87 % W), difuzní rozhraní se základním materiálem 

(SEM, 100x) [J. Matějíček] 
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Obrázek 29.: Vzorek č. 8 (nastaveno 87 % W), struktura u povrchu, W zrna jsou zde menší, 

protáhlá, a nikoliv rovnoosá jako ve zbytku návaru (SEM, 1000x) [J. Matějíček] 

 

Obrázek 30.: Vzorek č. 8 (nastaveno 87 % W), struktura ve středu návaru, W zrna obalena 

intermetalickými částicemi (SEM, 1000x) [J. Matějíček] 
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Obrázek 31.: Vzorek č. 9 (nastaveno 95 % W), struktura u povrchu (SEM, 500x) [J. Matějíček] 

 

Obrázek 32.: Vzorek č. 9 (nastaveno 95 % W), struktura ve středu návaru je velmi podobná 

jako u povrchu (SEM, 500x) [J. Matějíček] 
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Obrázek 33.: Vzorek č. 9 (nastaveno 95 % W), detail struktury ve středu návaru (SEM, 1000x) 

[J. Matějíček] 

 

Obrázek 34.: Vzorek č. 16 (nastaveno 95 % W), detail struktury ve středu návaru 

(SEM, 1000x) [J. Matějíček] 
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Obrázek 35.: Vzorek č. 16 (nastaveno 95 % W), vrchní část návaru (SEM, 100x) [J. Matějíček] 

 

Obrázek 36.: Vzorek č. 16 (nastaveno 95 % W), difuzní rozhraní se základním materiálem 

(SEM, 100x) [J. Matějíček] 
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Obrázek 37.: Vzorek č. 16 (nastaveno 95 % W), detail struktury u povrchu (SEM, 1000x) 

[J. Matějíček] 

 

Obrázek 38.: Vzorek č. 16 (nastaveno 95 % W), detail struktury ve středu návaru 

(SEM, 1000x) [J. Matějíček] 
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Obrázek 39.: Vzorek č. 16 (nastaveno 95 % W), detail velmi jemných intermetalických částic 

z oblasti u rozhraní se základním materiálem (Obrázek 36 – dolní část, Obrázek 

38 - oblast mezi zrny), (SEM, 5000x) [J. Matějíček] 

 

 

Obrázek 40.: Vzorek č. 16 (nastaveno 95 % W), struktura v návaru zobrazená optickým 

mikroskopem (zvětšení 500x)  
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4.2. Návary směsi wolframu a mědi 

 Jako další byly vytvořeny návary směsi wolframu a mědi. Metodika 

této části experimentu byla obdobná jako u předešlých návarů s niklem 

s tím rozdílem, že byly vynechány směsi s nízkým procentem wolframu, 

které byly navařovány jako první sada u předešlé části experimentu. 

Navařování bylo započato se směsí 75 % W s 25 % Cu a dále došlo ke 

zvyšování poměru prášků ve prospěch wolframu. Cílem bylo opět 

prozkoumání možností navařování této směsi metodou PTA a dosažení 

kvalitního návaru bez vad, s minimálním závarem a s maximálním obsahem 

wolframu.  

4.2.1. První sada návarů W/Cu 

V první sadě návarů směsi wolframu a mědi bylo navařováno na 

plech tloušťky 6 mm. Tabulka 12 shrnuje první sadu W/Cu. 

Tabulka 12.: Parametry procesu a procesní plyny první sady návarů W/Cu 

 

Při navařování směsi W/Cu s vysokým podílem wolframu se stejně 

jako u předešlých návarů s niklem vyskytl problém s tavením směsi bohaté 

na wolfram. Na rozdíl od směsí W/Ni, kdy vytvořit kvalitní návar 

s nastaveným podáváním 75 % W bylo možné, tak zde stejné procento 

wolframu bylo již problematické a opět se opakovaly problémy buď 

s nedostatečným tavením práškové směsi, nebo naopak s příliš intenzivním 

tavením základního materiálu a následně vznikajícím velkým promísením. 

Z návarů vytvořených v rámci první sady byl jako nejvhodnější pro další 
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19 140 78 10,8 20 75% Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

20 140 90 10,8 20 75% Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

21 190 110 10,8 20 75% Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

22 140 78 10,8 20 75% Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

23 140 78 10,8 20 87% Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3
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analýzu vybrán vzorek č. 22 (Obrázek 41). Přestože se jednalo o návar s na 

první pohled viditelným velkým závarem, byl na rozdíl od ostatních vzorků 

první sady jediný, u kterého došlo k dostatečnému natavení a kompaktní 

depozici prášků. Druhý dostatečně natavený byl návar s č. 21 (Obrázek 42), 

u kterého byla ale patrná vyšší míra promísení se základním materiálem. 

Proto byl pro analýzu upřednostněn právě vzorek č. 22. 

 

 

 

 

 

Kromě snímkování a EDS analýze na řádkovacím elektronovém 

mikroskopu byl výbrus vzorku č. 22 prohlédnut a vyfotografován i pod 

optickým mikroskopem.  Důvodem byla možnost snadné identifikace částic 

čisté mědi díky jejich výrazně odlišnému zbarvení od zbytku struktury 

(Obrázek 44, s. 68). Na elektronovém mikroskopu tyto částice nejsou 

zřetelně rozeznatelné bez použití EDS analýzy. Obrazovou analýzou byla 

změřena plocha wolframových zrn odpovídající průměrně 40,3 % plochy 

řezu. Nastavené množství podávání wolframu bylo 75 %. Stojí za porovnání 

výsledek obrazové analýzy tohoto vzorku se vzorkem č.6 z první sady směsi 

W/Ni, který měl taktéž nastaveno 75 % W, ale obrazovou analýzou bylo 

zjištěno 58,7 % wolframových zrn, což byl spolu se vzorkem č. 16 vůbec 

nejlepší výsledek co se týče dosaženého obsahu čistého wolframu 

v jednovrstvém návaru.  

Zjištěné množství příměsi základního materiálu bylo 18 %, což je 

lepší výsledek, než byl očekáván. Návar se totiž na první pohled jevil 

podobně jako některé předešlé zkoumané návary směsi W/Ni, u kterých se 

promísení pohybovalo mezi 32 a 49 %. Dále byl povrch návaru pokryt jasně 

viditelnou vrstvou mědi. To zavdávalo domněnku, že roztavený měděný 

prášek v návarové lázní vlivem své nižší měrné hmotnosti a v důsledku 

Obrázek 42.: Návar č. 21 

(87 % W, 190/110 A, šířka 

návaru 16 mm)  

 

Obrázek 41.: Návar č. 22 (75 % 

W, 140/78 A, šířka návaru 16 

mm)  
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svých specifických tepelných vlastností (viz. Tabulka 1, s. 26), díky kterým 

pravděpodobně dochází k jeho rychlejšímu tavení, velmi snadno vzlíná 

k povrchu. Na něm následně krystalizuje ve formě čisté mědi. Pohled na 

strukturu návaru v řezu optickým mikroskopem tuto domněnku potvrdil. Na 

povrchu návaru a zejména na jeho okrajích, byla více či méně souvislá vrstva 

mědi o tloušťce v řádech desítek mikrometrů, výrazně širší na okrajích 

návaru, kam roztavená měď z horní části povrchu stékala (Obrázek 43). 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 43.: Okraj návaru č. 22 (nastaveno 75 % W a 25 % Cu, zvětšení 25,6), je jasně patrná 

vrstva mědi na povrchu návaru  

 



68 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 44.: Série snímků A-D struktury vzorku č. 22 jdoucí od povrchu návaru (A) směrem k 

rozhraní se základním materiálem (D). Je patrné postupné ubývající množství mědi (světlá 

béžová barva) směrem od povrchu (optický mikroskop, zvětšení 200x)  

A 

B 

C 

D 
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Při pohledu na řez vzorkem v optickém mikroskopu bylo jasně patrné 

nerovnoměrné rozložení mědi v návaru. V dolní části nebyla měď vůbec 

žádná a wolframová zrna byla rozmístěna v matrici nataveného základního 

materiálu nejhustěji. První rozptýlená zrna mědi se začala objevovat až 

zhruba v jedné třetině výšky návaru od rozhraní se základním matriálem. 

Hustota rozložení mědi dále rostla směrem k povrchu, u kterého zase došlo 

k výraznému snížení koncentrace wolframových zrn oproti zbytku návaru. 

Obrázek 44 ukazuje sérii čtyř snímků se zvětšením 200x pořízených 

optickým mikroskopem mezi povrchem a rozhraním se základním 

materiálem. Na těchto snímcích je patrná závislost koncentrace mědi i 

wolframu na hloubce návaru. 

 

Obrázek 45.: Řez vzorkem č. 22 (zvětšení 25x), černé skvrny v návaru jsou póry  
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Dále byla u tohoto vzorku odhalena poměrně rozsáhlá porozita, 

jasně viditelná na snímku jako černé skvrny (Obrázek 45). Při podobných 

návarech s větším závarem směsi W/Ni nebyla takto výrazná porozita 

zjištěna, jednalo se pouze o jednotky velmi drobných pórů v celé ploše řezu. 

Lze se proto domnívat, že vznik této porozity má přímou souvislost 

s použitím mědi jako sekundárního prášku. Vzhledem k nízké teplotě tání 

čisté mědi kolem 1083 °C a teplotě varu 2562 °C nastala otázka, zda 

nedochází k odpařování mědi během procesu. To by vysvětlovalo jak 

výrazný vznik pórů, tak menší zjištěný obsah mědi. Výsledný obsah mědi byl 

totiž výrazně nižší než předpokládaný na základě nastaveného poměru 

prášků. Tato domněnka bude prověřena v rámci druhé sady 

návarů (viz.  Druhá sada návarů). 

 

 

Obrázek 46.: SEM snímek řezu vzorkem č. 22 (zvětšení 500x), vrstva na povrchu je měď 

[J. Matějíček] 

 



71 

 

 

Obrázek 47.: Rozhraní návaru se základním materiálem (vzorek č. 22, SEM, zvětšení 100x) 

[J. Matějíček] 
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Obrázek 48.: Snímek s vyznačenými body EDS analýzy vzorku č. 22 [J. Matějíček] 

 

Tabulka 13.: Výsledky EDS analýzy jednotlivých struktur vzorku č. 22 (body pro EDS viz 

Obrázek 48) 

 

 

Bod 1 v EDS analýze vzorku č. 22 (Obrázek 48, Tabulka 13) představuje 

stejně jako u předchozí analýzy vzorku č. 6 wolframové zrno. Toto bílé zrno 

je obaleno souvislou vrstvou, která má na snímku ze SEM světle šedou 

barvu. Provedená XRD analýza odhalila, že se jedná o intermetalikum Fe7W6, 

čemuž odpovídají i pomocí EDS zjištěná hmotnostní procenta, tedy 

62,27 % W a 28,33 % Fe. Kromě Fe7W6 se v této světle šedé struktuře 

reprezentované bodem 2 vyskytují vzhledem k obsahu 7,95 % Cr a 1,38 % Ni 

W Ni Fe Cr Mo O P Cu

1 100,00 0 0 0 0 0 0 0

2 62,27 1,38 28,33 7,95 0 0,06 0 0

3 15,32 7,70 62,96 13,95 0,07 0 0 0

4 15,06 9,28 57,76 15,67 0 0,06 0,02 2,14

Bod

EDS analýza vz. 22

Prvky [hm. %]
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ještě pravděpodobně intermetalické fáze W a Fe s těmito kovy. 

Vyhodnocení chemického složení v plošce označené bodem 3 poukazuje na 

ocelovou matrici základního materiálu (63 % Fe, 14 % Cr, 8 % Ni a drobná 

přísada molybdenu), tedy austenitické chromniklové oceli. XRD analýza tuto 

domněnku potvrdila, neboť díky ní bylo zjištěna přítomnost austenitu 

v návaru. Dále je v oblasti číslo 3 naměřeno 15,32 % W, který je tu nejspíše 

ve formě intermetalik. Tomu předpokladu odpovídají drobné ostrohranné 

podlouhlé částice světlejší barvy v porovnání s okolní matricí. Oblast číslo 4 

má velmi podobné chemické složení jako plocha 3 a můžeme tedy říci, že 

se jedná majoritně také o austenitickou matrici z chromniklové oceli. 

Pozitivním zjištěním je opět velmi nízký obsah kyslíku v analyzovaných 

místech. 

 

4.2.2.  Druhá sada návarů W/Cu 

Druhá sada návarů byla zaměřena na zvýšení obsahu wolframu a 

obecně kvality vytvářených návarů. Toho mělo být dosaženo podrobnějším 

prozkoumáním vlivu kombinace procesních plynů a parametrů procesu. 

Přestože bylo vytvořeno 12 návarů, nepodařilo se dosáhnout lepší kvality 

nežli u návarů z první sady. Objevovaly se stále stejné problémy s buďto 

nedostatečným tavením práškové směsi anebo příliš velkým závarem 

vlivem neadekvátně vysokého vneseného tepla. Vzhledem 

k neuspokojivým výsledkům proto žádný návar z této sady nebyl podrobně 

analyzován. Přesto tyto nezdařené návary posloužily jako potvrzení vysoké 

náročnosti provádění návarů směsí s vysokým obsahem wolframu metodou 

PTA, o které již bylo pojednáno výše (4.1.2 Návary s vyšším obsahem 

wolframu). Tabulka 14 shrnuje parametry a procesní plyny u návarů této 

sady (vzorky č. 24 až č. 35). 
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Tabulka 14.: Parametry procesu a procesní plyny druhé sady návarů směsi wolframu a mědi 

 

 

 Přestože v rámci druhé sady návarů nebylo dosaženo stanovených 

cílů, byla ověřena domněnka intenzivního vypařování mědi během procesu. 

U vzorků č. 29 až 31, kde byl nastaven poměr 50 % W na 50 % Cu, bylo při 

navařování velmi dobře pozorovatelné intenzivní probublávání a silné 

vyprskávání v natavené lázni. U dřívějších návarů s výrazně menším 

poměrem mědi nebyl tento fenomén pozorován. Z toho lze usoudit, že díky 

vysokému obsahu mědi bylo její odpařování u pozdějších vzorků lépe 

patrné. Navíc po ukončení navařování těchto vzorků byla spodní část hořáku 

viditelně pokryta povlakem, který bylo možné podle barvy identifikovat jako 

zoxidovanou měď. Tato vrstva zde musela vzniknout jedině vlivem 

odpařené mědi z tavné lázně návaru.  
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24 190 90 10,8 20 87 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

25 190 110 10,8 20 87 W Ar + 10% H2 0,8 16 12 0,3/0,3

26 190 110 10,8 20 95 W Ar + 10% H2 0,8 16 12 0,3/0,3

27 190 110 10,8 20 95 W Ar + 10% H2 0,8 32 12 0,5/0,5

28 240 160 133,3 20 95 W Ar 2 32 12 0,5/0,5

29 190 110 10,8 20 50 W Ar + 10% H2 0,8 32 12 0,4/0,4

30 110 78 10,8 20 50 W Ar + 10% H2 0,8 32 12 0,4/0,4

31 110 78 10,8 25 50 W Ar + 10% H2 0,8 16 8 0,4/0,4

32 110 78 10,8 25 95 W Ar + 2% H2 0,8 16 8 0,4/0,4

33 110 78 10,8 18 95 W Ar + 10% H2 0,6 16 4 0,4/0,4

34 140 90 10,8 18 95 W Ar + 2% H2
0,6→0,4 16 4 0,4/0,4

35 190 110 10,8 18 95 W Ar + 2% H2 0,3 24 4 0,3/0,3

* Problematika skutečného hmotnostního toku řešena v kapitole 3.4.3 Podávání prášků

Ar
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Další návary na  plechu 10 mm
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4.2.3.  Vícevrstvé návary W/Cu 

Jako finální fáze experimentu s navařováním směsí na bázi wolframu 

bylo vytvoření vícevrstvého návaru a tím prozkoumání možnosti tvorby FGM 

technologií PTA navařování (viz. 3.1 Cíle a úvod k experimentu). Byl vytvořen 

třívrstvý návar (Obrázek 49) tak, že první vrstva byla navařena v plné délce, 

druhá vrstva nanesena pouze na dvě třetiny délky vrstvy první a třetí vrstva 

na poslední třetinu celkové délky. Tím vznikly v rámci jednoho vzorku tři 

návary. Bylo tak možné provést řezy každou částí a porovnat je mezi sebou 

z hlediska strukturních složek, množství wolframových částic a vzájemného 

promísení jednotlivých vrstev. Pro první vrstvu bylo nastaveno podávání 

práškové směsi W/Cu s podílem 75 % W, pro druhou vrstvu 95 % W a pro 

třetí 98 % W. Tabulka 15 shrnuje základní parametry procesu a procesní 

plyny použité při navařování vícevrstvého návaru.  

 

Obrázek 49.: Návar č. 37 (šířka návaru 16 mm) 

 

Tabulka 15.: Parametry procesu a procesní plyny vzorku č. 37 
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1. 140 90 75%

2. 140 101 95%

3. 140 101 98%

* Problematika skutečného hmotnostního toku řešena v kapitole 3.4.3 Podávání prášků
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Tabulka 16.: Výsledky obrazové analýzy SEM fotografií vzorku č. 37 

 

vrstvy
podávání 

W [%]
místo v návaru

plocha bílých 

částic W [%]
Ø plocha [%]

výška 

návaru

u rozhraní se ZM 47,5 47,5

46,1

49,8

47,5

u rozhraní se ZM 40,9 40,9

58,1

54,1

51,5

69,9

70,4

88,2

72,9

86,6

80,9

67,8

61,8

70

65,4

62,9

62,9

62,8

72,1

57,6

62,3

71,9

76,8

71,2

68,7

72,6

93,4

94,6

89,6

81,6

82,6

střed 47,8

Obrazová analýza vícevrstvého návaru (vz. 37)

5,5 mm

7,4 mm

8,9 mm

1. 75

3
-v

rs
tv

ý 
n

áv
ar

75

95

98

2
-v

rs
tv

ý 
n

áv
ar

dendritická vrstva   

(6 mm nad 

rozhraním)

střed 54,6

3.

2.

1.
65,6

63,5

78,2

72,2

92,5

82,1

2 mm nad rozhraním

u rozhraní se ZM

4 mm nad rozhraním

6 mm nad rozhraním

6 mm nad 

rozhraním

1. a 2. 75 a 95
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Z takto vytvořeného vzorku byly následně zhotoveny tři 

metalografické výbrusy, které byly podrobeny snímkování na řádkovacím 

elektronovém mikroskopu, EDS analýze a obrazové analýze pro zjištění 

objemového procenta wolframových částic. Analýza míry promísení se 

základním materiálem zde nebyla provedena, neboť by byla relevantní 

pouze u první vrstvy návaru. Podle vizuálního porovnání s podobnými 

návary směsi W/Cu vytvořených dříve lze ale odhadovat míru příměsi oceli 

do prvního návaru v hodnotách desítek procent.  

 Obrazová analýza provedená na snímcích z SEM se stonásobným 

zvětšením (Tabulka 16) ukázala v průměru 47,8 obj. % wolframu v první 

vrstvě návaru, což je podobný výsledek jako u dříve vytvořeného návaru 

č.22 směsi W/Cu (s. 65). Výška prvního návaru změřená na metalografickém 

řezu byla přibližně 5,5 mm. Výraznější vypařování mědi nebylo pozorováno. 

Výška návaru se dvěma vrstvami byla v řezu 7,4 mm, došlo k navýšení oproti 

první vrstvě zhruba o 2 mm. Přestože pro druhou vrstvu bylo nastaveno 

95 % W, obrazová analýza ukázala v průměru pouze 54,6 obj. % W. Došlo 

k výraznému promísení s předchozí vrstvou. 

 Výška návaru po nanesení třetí vrstvy byla na řezu 8,9 mm, což 

znamená 2,5 mm navýšení oproti předchozí vrstvě a 4,5 mm oproti první 

vrstvě. Výškový rozdíl je větší mezi třetí a druhou vrstvou, než mezi druhou 

a první, což může znamenat menší dosaženou míru promísení u třetí vrstvy. 

V řezu třívrstvým návarem byla provedena komplexní obrazová analýza 

začínající na snímku u rozhraní se základním materiálem a dále na snímcích 

odstupňovaných po dvou milimetrech směrem k povrchu návaru. Tabulka 

16 shrnuje zjištěné obsahy wolframu v daných místech. Navíc je 

v posledním řádku tabulky (Tabulka 16) změřený obsah wolframu 

v dendritické vrstvě (Obrázek 50), která se utvořila těsně pod povrchem u 

třetí vrstvy. Tloušťka dendritického pole se pohybuje mezi 200 až 400 

mikrometrů. Takto výrazná dendritická vrstva nebyla u předchozích vzorků 

pozorována. Povrchová vrstva, která je přímo nad dendritickou vrstvou 

(Obrázek 50, detail Obrázek 54), má výrazně nižší procento wolframu, což 

bylo pozorováno u všech předchozích vzorků. Je to způsobeno vzlínáním 
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lehčích prvků a sloučenin v lázni, a naopak klesání těžších částic wolframu. 

Tloušťka povrchové vrstvy se pohybuje kolem 200 mikrometrů. Přímo na 

dendritický pás navazuje velmi hustá směs wolframových částic. Zde 

dosahuje objemové procento čistých wolframových částic zjištěné 

z obrazové analýzy 92,5 %, což je zdaleka nejlepší dosažený výsledek 

obsahu wolframu v celém experimentu. Na obrázku dole (Obrázek 50) je 

jasně viditelná vysoká hustota wolframových částic přímo pod 

dendritickým pásem. Obrázek 55 zobrazuje detailněji struktury této vrstvy. 

Navíc matrice mezi wolframovými zrny je z větší části vyplněna dendrity a 

intermetalickými částicemi. Můžeme proto předpokládat, že výsledné 

složení povrchové vrstvy je až do hloubky kolem 1,5 mm majoritně tvořené 

wolframem. Povrchovou vrstvu s nižším obsahem wolframu je možné 

odstranit přebroušením povrchu návaru. 

 

Obrázek 50.: Snímek řezu u povrchu třívrstvého návaru (vzorek č. 37, SEM, zvětšení 100x) 

[J. Matějíček]. Obsah wolframových částic je kolem 92,5 % 
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Jak ukazují následující obrázky první (Obrázek 51) a druhé vrstvy 

návaru (Obrázek 52), je dosažené rozložení wolframových zrn a struktura 

návaru velice podobná jako u vzorků s předešlých sad návarů směsi W/Cu. 

Markantní rozdíl v dosaženém objemu wolframu je až ve třetí navařené 

vrstvě (Obrázek 50). Dále byla provedena EDS analýza, která pouze potvrdila 

složení struktur zjištěných v rámci předchozí EDS analýzy (viz. Tabulka 13.: 

Výsledky EDS analýzy jednotlivých struktur vzorku č. 22 (body pro EDS viz 

Obrázek 48), s. 72).  

 

Obrázek 51.: struktura 1. vrstvy u rozhraní se základním materiálem (vzorek č. 37, SEM, 

zvětšení 100x) [J. Matějíček] 
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Obrázek 52.: struktura 2. vrstvy (vzorek č. 37, SEM, zvětšení 100x) [J. Matějíček] 

 

 

Obrázek 53.: struktura povrchu 2. vrstvy (vzorek č. 37, SEM, zvětšení 100x) [J. Matějíček] 
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Obrázek 54.: Detail dendritické vrstvy u povrchu třetí vrstvy (vzorek č. 37, SEM, zvětšení 

300x) [J. Matějíček] 

 

 

Obrázek 55.: Detail podpovrchové vrstvy bohaté na wolfram (vzorek č. 37, SEM, 

zvětšení 300x) [J. Matějíček] 
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5. Závěry 

 V teoretické části byla provedena rešerše problematiky materiálů 

první stěny fúzních zařízení a možností navařování plazmatem. 

 Experiment prokázal možnost vytvoření návarů směsí wolframu 

s niklem a wolframu s mědí pomocí plazmového navařování pulzním 

proudem na základní materiál z chromniklové austenitické oceli. Při 

navařování práškové směsi wolframu s niklem bylo dosahováno 

minimálního závaru (promísení kolem 3 %) při nastaveném podávání 

wolframu 75 % a 25 % niklového prášku. Při vyšším poměru wolframu (87 % 

a 95 %) docházelo buďto k nedostatečnému natavení práškové směsi, nebo 

naopak k příliš vysoké míře závaru. Bylo odhaleno, že při plazmovém 

navařování wolframu nedochází kvůli vysoké teplotě tavení k jeho 

roztavení, ale pouze k natavení povrchu zrn a odtavení ostrých výstupků a 

hran. Takto natavená zrna musejí být následně uložena v matrici tvořené 

jinými prvky s nižší teplotou tavení, které během procesu navařování vytvoří 

tavnou lázeň. Do této lázně se během procesu navařování sype částečně 

natavený wolframový prášek, který je následně uchycen v tuhnoucí matrici. 

Tato matrice je tvořena díky roztavení druhého prášku  (nikl, měď). Pokud je 

nedostatečné množství druhého prášku (přibližně méně 

než 25 až 20 % obj.), nedojde k vytvoření kompaktního návaru. Takto vzniklý 

návar je nehomogenní a s extrémní porozitou a jeví se jako nedostatečně 

natavený. Zvýšení tepelného příkonu nevede k lepšímu tavení této směsi 

s vysokým obsahem wolframu, ale dojde k vyšší míře natavení základního 

materiálu, jehož příměs roste až do desítek procent. Tento natavený 

materiál podkladu zastupuje v návarové lázni nedostatek druhého prášku a 

tvoří tak místo něho matrici pro uchycení wolframových zrn. Důsledkem 

tedy je, že při navařování na austenitickou chromniklovou ocel jsou 

wolframová zrna uchycena právě v austenitu za doprovodu různých 

intermetalických fází kovů W, Fe, Ni a Cr. K tomuto docházelo při 

nastaveném objemovém podílu wolframu 87 % a 95 %. Naopak při 75 % 

wolframu (a 25 % Ni) téměř nedojde k natavení základního materiálu, neboť 
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25 % niklového prášku postačuje pro vytvoření dostatečného objemu 

matrice, jak bylo ukázáno u vzorku č. 6. Tento vzorek, ač měl nastaveno 

pouze 75 % podávání wolframu, měl obrazovou analýzou zjištěný nejvyšší 

objem wolframových zrn ze všech vytvořených jednovrstvých vzorků směsi 

W/Ni právě díky minimálnímu závaru, a tedy zanedbatelnému zředění lázně 

základním materiálem. Zejména u návarů s vyšším obsahem wolframu bylo 

dosahováno vysoké míry homogenity v rozložení wolframových zrn, což je 

další pozitivní důsledek pulzace proudu. 

 U návarů směsi wolframu s mědí nebylo možné vytvořit návar 

s minimálním závarem, neboť u měděného prášku kvůli jeho tepelným 

vlastnostem docházelo k intenzivnímu vzlínání k povrchu lázně a k jeho 

odpařování. Odpařením měděného prášku se zvyšoval podíl prášku 

wolframového, což obdobně jako u směsí s niklem vedlo k nedostatečnému 

tavení. Při zvyšování tepelného příkonu procesu opět nedošlo k lepšímu 

tavení wolframového prášku, pouze k výraznému závaru a vysoké míře 

promísení se základním materiálem.  

V závěrečné fázi experimentu byl vytvořen třívrstvý návar směsi 

wolframu a mědi. První a druhá vrstva tohoto návaru se výrazně nelišily od 

obdobných návarů z předchozích sad vzorků. Ve třetí vrstvě se ale podařilo 

dosáhnout na rozdíl od předchozích pokusů překvapivě vysokého 

procentuálního podílu wolframových zrn v povrchové vrstvě přes 92 %. 

Pravděpodobně vlivem teploty interpass po vytvoření předchozích vrstev a 

vhodné struktuře podkladového materiálu, kterým byla v případě třetí 

vrstvy návaru vrstva druhá, došlo k vhodnému tavení i při vysokém 

podávaném poměru wolframu (98 %). Kombinací těchto faktorů a vhodně 

zvolených parametrů navařování a procesních plynů se podařilo vytvořit 

kompaktní neporézní wolframový návar tloušťky přibližně 9 mm na 

podkladovém materiálu z chromniklové austenitické oceli. V tomto návaru 

se průběžně mění procentuální podíl wolframových částic tak, že u povrchu 

se podařilo dosáhnout více jak 92 % objemového podílu těchto částic. Navíc 

hmotnostní podíl wolframu bude vzhledem k jeho vysoké měrné hmotnosti 

oproti ostatním přítomným prvkům ještě vyšší. Lze tedy říci, že depozice 
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více vrstev návarů na sebe je možnou cestou jak k dosažení návaru s vyšším 

obsahem wolframu, tak k vytvoření FGM. Pro získání konkrétnějších 

výsledků je nutné podrobnější prozkoumání možností depozice zejména 

vícevrstvých návarů směsí wolframu a obecných kovů metodou PTA 

s pulzací proudu.  

Dále byl v rámci experimentu ověřen pozitivní vliv pulzace proudu na 

dosahovanou kvalitu, strukturu a homogenitu návarů a vysoká dezoxidační 

schopnost technologie plazmového navařování při použití vhodných 

procesních plynů. 

Závěrem lze říci, že technologie PTA je perspektivní možností 

vytváření návarů směsí wolframu a obecného kovu. Pro použití na 

komponenty vystavené působení plazmatu se jeví zjištěné dosažitelné 

procento W v jednovrstvých návarech jako nedostatečné. Výjimkou je 

vrchní vrstva u třívrstvého návaru směsi W/Cu, kde se podařilo 

vytvořit v 9 mm vysokém a 16 mm širokém návaru povrchovou vrstvu o 

obsahu více jak 92 obj. % W. PTA tedy nabízí možnost vytváření FGM 

metodou nanášení více vrstev návarů na sebe s odstupňovanými obsahy 

různých prášků. Při depozici vícevrstvých návarů lze dosáhnout pomocí 

kontrolované míry promísení s podkladem více či méně spojité změny 

koncentrace prvků a struktur v závislosti na hloubce vícevrstvého návaru. To 

je velmi perspektivní možnost pro vytvoření podkladového materiálu typu 

FGM, jehož povrch by mohl být pokryt finální vrstvou vytvořenou jinou 

technologií. Navíc technologie PTA dále může při určité úpravě poskytovat 

možnost in situ opravy a renovace PFM ve fúzním reaktoru. 
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Seznam jednotek 

keV/k  kiloelektronvolt / Boltzmanova konstanta (po vykrácení 

teplota v kelvinech, jednotka používaná v některé odborné 

literatuře) 

mg  miligram 

m3  metr krychlový 

°C  stupeň celsia 

MW  megawatt 

MWm-2 megawatt na metr čtvereční 

Hz  hertz 

mm  milimetr 

μm  mikrometr 

eV  elektronvolt 

A  ampér 

V  volt 

g/ml  gram na mililitr 

g/min  gram za minutu 

g/cm3  gram na centimetr krychlový 

s  sekunda 

ml  mililitr 

ml/min mililitr za minutu 

 

Seznam příloh 

Příloha A – návary W/Ni  

Příloha B – návary W/Cu  

Příloha C – vícevrstvé návary W/Cu 
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Přílohy 

Příloha A – návary W/Ni (1/2) 

  

 

PULZACE

č. vz. IH [A] IL [A] f [Hz] Podávání Nastavená % Plazma
Podávací a 

ochranný

Šířka 

[mm]

Rychlost 

[mm/s]

NEG/PO

Z [s]/[s]

1 110 60 12,1 20 25 W Ar 0,4 16 7 0,5/0,5

2 110 60 12,1 20 25 W Ar + 2% H2 0,4 16 7 0,5/0,5

3 110 60 12,1 20 25 W Ar + 6% H2 0,4 16 7 0,5/0,5

4 110 60 12,1 20 50 W Ar + 6% H2 0,4 16 7 0,5/0,5

5 110 60 12,1 20 50 W Ar + 2% H2 0,4 16 7 0,5/0,5

6 110 60 12,1 20 75 W Ar + 2% H2 0,4 16 7 0,5/0,5

7 110 80 12,1 20 87 W Ar + 2% H2 0,9 16 7 0,5/0,5

7a 190 110 12,1 20 87 W Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

7b 140 90 10,8 18 87 W Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

7c 140 78 10,8 18 87 W Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

7d 140 78 10,8 18 87 W Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

7e 140 78 10,8 18 87 W Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

Ar

W+N340

Lineární 

rychlost 

[mm/s]

PENDLPROUD PRÁŠKY PROCESNÍ PLYNY

Ar

Fotka návaru
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Příloha A – návary W/Ni (2/2) 

 

 

 

 

PULZACE

č. vz. IH [A] IL [A] f [Hz] Podávání Nastavená % Plazma
Podávací a 

ochranný

Šířka 

[mm]

Rychlost 

[mm/s]

NEG/PO

Z [s]/[s]

8 140 78 10,8 18 87 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

9 140 78 10,8 20 95 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

110 60 10,8 20 95 W 0,8 16 16 0,3/0,3

110 90 10,8 X
bez prášku 

(přetavení)
0,8 16 16 0,3/0,3

11 140 78 10,8 95 W Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

12 190 110 10,8 20 95 W Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

13 140 90 10,8 20 95 W Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

14 110 60 10,8 10 95 W
Ar + 

2% H2

Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

15 110 60 10,8 10 95 W
Ar + 

2% H2

Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

16 110 60 10,8 15 95 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

17 110 60 10,8 15 95 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

110 60 10,8 15 95 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

140 78 10,8 15 95 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

110 78 10,8 15 95 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

Ar

W+N340

Fotka návaruPROUD PRÁŠKY PROCESNÍ PLYNY Lineární 

rychlost 

[mm/s]

Ar

1
8

 (
3

 v
rs

tv
y)

, 

p
le

ch
 1

0
 m

m
1

0
  p

ře
ta

ve
n

í

Ar + 10% H2

Ar

PENDL
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Příloha B – návary W/Cu (1/2) 

 

Základní materiál:chromniklová austenitická ocel tl. 6 mm

W+Cu

PULZ Fotka návaru

č. vzorku IH [A] IL [A] f [Hz] Podávání
Nastavená 

%
Plazma

Podávací a 

ochranný

Šířka 

[mm]

Rychlost 

[mm/s]

NEG/POZ 

[s]/[s]

19 140 78 10,8 20 75 W Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

20 140 90 10,8 20 75 W Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

21 190 110 10,8 20 75 W Ar + 2% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

22 140 78 10,8 20 75 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

23 140 78 10,8 20 87 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

24 190 90 10,8 20 87 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

25 190 110 10,8 20 87 W Ar + 10% H2 0,8 16 12 0,3/0,3

26 190 110 10,8 20 95 W Ar + 10% H2 0,8 16 12 0,3/0,3

27 190 110 10,8 20 95 W Ar + 10% H2 0,8 32 12 0,5/0,5

28 240 160 133,3 20 95 W Ar 2 32 12 0,5/0,5

Lineární 

rychlost 

[mm/s]

PENDL

další návary na plechu 10 mm

PROUD PRÁŠKY PROCESNÍ PLYNY

Ar
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Příloha B – návary W/Cu (2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W+Cu

PULZ Fotka návaru

č. vzorku IH [A] IL [A] f [Hz] Podávání
Nastavená 

%
Plazma

Podávací a 

ochranný

Šířka 

[mm]

Rychlost 

[mm/s]

NEG/POZ 

[s]/[s]

Další návary na tlustém plechu 10 mm

29 190 110 10,8 20 50 W Ar + 10% H2 0,8 32 12 0,4/0,4

30 110 78 10,8 20 50 W Ar + 10% H2 0,8 32 12 0,4/0,4

31 110 78 10,8 25 50 W Ar + 10% H2 0,8 16 8 0,4/0,4

32 110 78 10,8 25 95 W Ar + 2% H2 0,8 16 8 0,4/0,4

33 110 78 10,8 18 95 W Ar + 10% H2 0,6 16 4 0,4/0,4

34 140 90 10,8 18 95 W Ar + 2% H2 0,6→0,4 16 4 0,4/0,4

35 190 110 10,8 18 95 W Ar + 2% H2 0,3 24 4 0,3/0,3

PROUD PRÁŠKY PROCESNÍ PLYNY Lineární 

rychlost 

[mm/s]

PENDL

Ar
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Příloha C – vícevrstvé návary W

PULZ

č. vzorku IH [A] IL [A] f [Hz] Podávání
Nastavená 

%
Plazma

Podávací a 

ochranný

Šířka 

[mm]

Rychlost 

[mm/s]

NEG/POZ 

[s]/[s]

1. vrstva 140 78 10,8 20 75 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

2. vrstva 140
90→110

→130
10,8 20 95 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

FO
TO

1. vrstva 140 90 10,8 20 75 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

2. vrstva 140 100 10,8 20 95 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

3. vrstva 140 100 10,8 20 98 W Ar + 10% H2 0,8 16 16 0,3/0,3

FO
TO

37

36

PROUD PRÁŠKY PROCESNÍ PLYNY Lineární 

rychlost 

[mm/s]

PENDL

Ar

Ar



 


