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Anotace 
Tato bakalářská práce se zabývá technologií radiofrekvenčního indukčně vázaného 

plazmatu, a využitím této technologie pro nástřiky wolframu na ocelové substráty. 
Hlavním cílem této práce je porovnání závislosti vlastností wolframového nástřiku 
(tloušťka, porozita, roztavení jednotlivých částic) na rychlosti přejezdu hořáku. 
Vyhodnocení těchto vlastností bylo provedeno v rámci analýzy mikrostruktury nástřiku 
na elektronovém mikroskopu. Pro potvrzení čistoty naneseného wolframu byla provedena 
EDX analýza. Tato práce vznikla ve spolupráci s Oddělením materiálového 
inženýrství Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky v. v. i.  
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goal of the thesis is to find out how the speed of movement of the torch influences 
qualities of the tungsten coating (thickness, porosity, melting of individual particles). 
These attributes were evaluated from the microstructure, using the scanning electron 
microscope. The EDX analysis was performed to confirm purity of the deposited 
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1 Úvod 
Pro pokrytí neustále se zvyšující spotřeby elektrické energie a kvůli většímu důrazu na 

ekologičnost zdrojů, je potřeba vyvíjet nové způsoby výroby. Jedním z nových 
energetických zdrojů by se mohla stát jaderná fúze. Tato technologie slibuje výrobu čisté 
energie při využití téměř nevyčerpatelných zdrojů surovin. Teoretická část práce se 
zabývá nastíněním problematiky jaderné fúze a důvody, které prozatím znemožňují 
uvedení fúzních elektráren do provozu.  

Jeden z hlavních problémů se nachází v materiálech pro první stěnu fúzního reaktoru 
(tokamaku), na kterou při provozu působí plazma o velmi vysokých teplotách, a proto je 
potřeba vyvinout materiály, které budou schopné této zátěži odolávat. Jednou z možností, 
jak zvýšit odolnost materiálu, jsou žárové nástřiky, kterým se věnuje další kapitola 
teoretické části práce. Speciální důraz je pak kladen na technologii radiofrekvenčně 
vázaného plazmatu, která umožňuje nanášet materiály s vysokou teplotou tavení, jako je 
například wolfram. 

V praktické části je hlavním cílem práce porovnání vlastností wolframových nástřiků 
deponovaných metodou RF-ICP (Radio frequency – inductively coupled plasma) 
v závislosti na rychlosti přejezdu hořáku a volbě nosného plynu. Úkolem tedy bylo nanést 
několik nástřiků za různých rychlostí přejezdu a při použití dvou různých nosných plynů. 
Vyhodnocení vzorků bylo provedeno pomocí elektronového mikroskopu. Ze snímků 
mikrostruktury byly vyhodnoceny vlastnosti jednotlivých nástřiků (tloušťka nástřiku, 
porozita, roztavení jednotlivých částic). Na závěr byla provedena EDX analýza 
vybraného vzorku k potvrzení čistoty naneseného wolframu a ověření některých závěrů 
stanovených z mikrostruktury nástřiku.  
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2 Literární rešerše 
2.1 Jaderná fúze 

„Jaderná fúze je zdrojem energie Slunce a všech ostatních hvězd. Blíží se ale doba, 
kdy budeme jadernou fúzí vyrábět elektřinu“ [1]. 

Jedná se o perspektivní zdroj energie, který by mohl v budoucnu vyřešit problém se 
zvyšováním energetické spotřeby lidstva. Hlavní výhodou tohoto způsobu výroby energie 
je praktická nevyčerpatelnost zdrojů fúzního paliva. Zatímco se zásoby fosilních paliv 
ztenčují a při současné spotřebě se odhadují na 40-45 let u ropy, 60-70 let u zemního 
plynu a 200-250 let u uhlí, zásoby fúzního paliva na Zemi jsou odhadovány OSN jako 
dostatečné do předpokládaného vyhasnutí Slunce a zániku naší planety [1], [2]. 

Podstatnou výhodou energie získané za pomocí fúze oproti současným jaderným 
elektrárnám je šetrnost k životnímu prostředí. Spalováním fúzního paliva (nepatrná 
příměs vody) vznikne odpad ve formě inertního helia, které je neškodné a dále využitelné 
v jiných aplikacích. Na rozdíl od obnovitelných zdrojů energie, které také nepotřebují 
k výrobě energie fosilní palivo, je jaderná fúze nezávislá na počasí a není potřeba velké 
zástavby přírodní a zemědělské půdy, jako například u fotovoltaických elektráren [1]. 

2.1.1 Princip jaderné fúze 
Jaderná fúze je jedním ze základních fyzikálních jevů, při kterém dochází ke slučování 

lehkých atomových jader na jádra těžší. Pokud jsou tato jádra lehčí než jádro železa, tak 
hmotnost vzniklého jádra je menší než součet slučovaných jader a dochází k uvolnění 
energie. Nejlepších energetických výsledků dosahuje fúze nejlehčích atomových jader, 
tedy jader vodíku [1], [2], [3]. 

 Ze tří izotopů vodíku (protia, deuteria a tritia) lze jaderné fúze nejsnadněji dosáhnout 
při kombinaci deuteria a tritia. Dále je možná reakce dvou jader deuteria, na tomto 
principu v současnosti funguje většina zařízení. Tato kombinace má ovšem vysoké 
nároky na technické parametry reaktoru oproti reakci deuteria a tritia, a proto se 
předpokládá, že první generace fúzních elektráren bude fungovat právě na reakci deuteria 
s tritiem [3]. 

Deuterium se, jakožto přírodní látka, běžně vyskytuje v přírodních sloučeninách, 
nejčastěji však ve vodě. Další izotop vodíku, tritium, se musí vyrábět, jelikož se v přírodě 
vyskytuje velmi vzácně. Díky reakci lithia s fúzními elektrony je ovšem možné tritium 
vyrábět zároveň s probíhající fúzí v komoře reaktoru. V druhé generaci fúzních elektráren 
už se počítá s využitím slučování jader deuteria, tudíž už nebude nutné používat lithium 
[1], [3]. 

Pro vlastní fúzní reakci platí takzvané Lawsonovo kritérium. Vztah mezi teplotou 
a hustotou atomových jader a minimální dobou udržení jader při dané teplotě a hustotě 
byl popsán v roce 1955 britským fyzikem J. D. Lawsonem a má tvar: 

𝜂𝜂𝜏𝜏𝐸𝐸 ≥ 𝑓𝑓(𝑇𝑇) 
kde η značí hustotu atomových jader, 𝜏𝜏𝐸𝐸 dobu udržení energie atomovými jádry 

a T teplotu jader. Na Obrázku 2.1 je znázorněn průběh Lawsonova kritéria u reakce 
deuteria s tritiem. Kladnou energetickou bilanci lze u této reakce dosáhnout pouze při 
velmi vysokých teplotách, zhruba 1,6 × 108 °C. Při takto vysokých teplotách se všechny 
látky vyskytují ve formě plazmatu [1], [3].  
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Obrázek 2.1: Graf Lawsonových kritérií ukazující optimální teplotu termojaderné fúze v 

reaktorech s magnetickým udržením 1,63 × 108 °C [1] 

Z Lawsonova kritéria vyplývají dva způsoby získání potřebných parametrů plazmatu. 
Prvním z nich je inerciální udržení plazmatu, které spočívá ve stlačení plazmatu 
např. pomocí laserů na velmi vysokou hustotu po krátký čas viz Obrázek 2.2 Druhý 
způsob, nazývaný magnetické udržení předpokládá stabilní stlačení pod menším tlakem 
za pomoci magnetického pole. Přesto, že inerciální udržení se využívalo ve vodíkových 
bombách, pro využití v energetice je momentálně technicky příliš složité. Proto jsou 
momentálně nejblíže k využití fúzní zařízení na principu magnetického udržení, 
tokamaky [2], [3], [4]. 

 
Obrázek 2.2: Podmínky požadované pro zapálení fúze zakreslené jako závislost tlaku 

plazmatu na době udržení. Jsou znázorněny oblasti fúze s inerciálním a magnetickým udržením. 
V obou případech je vyžadována teplota v intervalu 1-2 × 108 °C - přepracováno [4] 

2.1.2 Tokamaky 
Existuje velké množství způsobů, jak magneticky udržet plazma. Za posledních 60 let 

vzniklo mnoho experimentálních fúzních zařízení: magnetické pasti, pinče, magnetická 
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zrcadla, stelarátory, tokamaky a další. Nejslibnějších výsledků ovšem dosahovaly 
tokamaky. Tento ruský koncept fúzního zařízení je charakteristický tím, že se v plazmatu 
indukčně generuje elektrický proud, který plazma ohřívá a zároveň spoluvytváří 
magnetické pole [3]. 

Plazma v tomto typu fúzního zařízení proudí ve vakuové prstencové komoře 
(Obrázek 2.3), která je nasazená na primární cívce transformátoru. Tokamak má dvě 
hlavní magnetická pole – poloidální a toroidální. Poloidální magnetické pole je 
generováno silným elektrickým proudem, který teče v plazmatu a je indukován 
transformátorem. Toroidální magnetické pole je generováno magnetickými cívkami 
navinutými okolo vakuové komory. Obě magnetická pole se sčítají do výsledného pole 
ve tvaru šroubovice, které stabilizuje a spoutává plazma uvnitř komory [1], [4]. 

 

 
Obrázek 2.3: Základní schéma koncepce tokamaků [3] 

Ohřev plazmatu se dělí na dvě fáze, v první fázi se plazma ohřívá pomocí 
indukovaného elektrického proudu až do teploty zhruba 5 × 107 °C. Další ohřev tímto 
způsobem by však už byl neúčinný, jelikož se zvyšující se teplotou se snižuje elektrický 
odpor plazmatu. Pro další ohřev je potřeba metody, která je nezávislá na velikosti 
elektrického proudu v plazmatu. Tyto metody se používají dvě, a to buď ohřev 
neutrálními svazky (NBI), který spočívá ve vstřikování svazku velmi rychlých 
neutrálních atomů deuteria (případně jiných izotopů vodíku) do plazmatu, nebo ohřev 
pomocí rádiových vln. Principem druhé metody je absorpce těchto elektromagnetických 
vln ionty a elektrony plazmatu. Kombinací těchto dvou způsobů ohřevu se v tokamacích 
daří dosahovat velmi vysokých teplot, blízkých hodnotě vhodné pro termojadernou fúzi 
[1], [4]. 

2.1.3 ITER 
V současnosti se v jižní Francii staví největší tokamak na světě – ITER (latinsky 

„cesta“).  Jedná se o jeden z největších vědeckých projektů na světě, na kterém se podílí 
35 států. Tento projekt by měl dokázat technologickou proveditelnost fúze jako velkého 
a bezuhlíkového zdroje energie [4], [5]. 

Důvodem stavby takto velkého tokamaku je závislost získaného výkonu na množství 
fúzních reakcí, a tedy na velikosti komory. Momentální rekord ve výrobě fúzní energie 
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drží evropský tokamak JET se sídlem v Culhamu ve Velké Británii. V roce 1997 
vyprodukoval 16 MW fúzní energie při dodaných 24 MW energie tepelné (koeficient 
účinnosti Q=0,67). Pro splnění Lawsonova kritéria a dosáhnutí stavu trvalého 
termojaderného „hoření“ je však nutné dosáhnout minimálně Q=10. Na tuto hodnotu je 
právě navržený ITER, který by měl na 50 MW dodané energie vyrobit 500 MW energie 
fúzní [2], [5]. 

ITER ještě nebude schopný získanou energii dodávat do sítě ve formě elektřiny, ale 
jako první z fúzních reaktorů s kladným energetickým ziskem by měl výrazně pomoci 
k vývoji první fúzní elektrárny. Vědci zde budou moci zkoumat plazma a testovat 
technologie za podmínek, které se budou blížit podmínkám budoucí fúzní elektrárny. 
Také v ITERu bude možné vyzkoušet technickou proveditelnost výroby tritia přímo ve 
vakuové komoře [5]. 

2.1.4 Materiály používané v komoře reaktoru 
Komponenty pro první stěnu reaktoru se označují jako PFC (z anglického plasma 

facing components). Tyto komponenty budou vystavěny velkým tepelným a částicovým 
tokům. Nominální hodnota zatížení tepelným tokem by se měla pohybovat kolem 
5 MW/m2. V nejvíce namáhané části reaktoru, divertoru (Obrázek 2.4), se bude 
nominální hodnota tepelného zatížení pohybovat v intervalu 5-20 MW/m2. Ve 
výjimečných případech, jako například při ztrátě stability plazmatu nebo vlivem 
ubíhajících elektronů, bude po velmi krátkou dobu zatížení tepelným tokem dosahovat 
velmi vysokých hodnot (až 40 000 MW/m2) [1], [3]. 

 
 

 
Obrázek 2.4: Příčný řez vakuovou komorou fúzního reaktoru ITER [1] 
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Tyto vysoké hodnoty tepelného toku a přímá interakce s plazmatem určují dvě 
nejdůležitější vlastnosti požadované po materiálech pro výrobu PFC – vysokou tepelnou 
vodivost a vysokou tepelnou odolnost. Jako vhodné materiály pro výrobu těchto 
komponent se uvažují hlavně materiály s vysokou teplotou tavení (beryllium, wolfram, 
uhlíkový kompozit CFC) [6]. 

Pro první stěnu reaktoru ITER bude použito beryllium, které díky svému nízkému 
atomovému číslu nebude vyzařovat ionty, které by způsobovaly nežádoucí energetické 
ztráty. Pro výrobu divertoru se dlouho uvažoval uhlíkový kompozit CFC. Po rozsáhlých 
zkouškách na reaktoru JET se ovšem tento kompozit ukázal jako nevhodný především 
kvůli vysoké retenci vodíku a silné erozivitě, z těchto důvodů bude v reaktoru ITER, 
nahrazen wolframem. Dříve se wolfram v reaktorech nepoužíval z důvodu velkého 
atomového čísla. Jeho atomy způsobují v plazmatu při ionizaci intenzivní rentgenové 
záření, které je příčinou velkých energetických ztrát. Použití uzavřeného evakuovaného 
divertoru v reaktoru ITER, ovšem použití wolframu umožňuje, jelikož je zabráněno 
zpětnému průniku ionizovaných atomů wolframu z divertoru do plazmatu [6]. 

2.1.5 Wolfram 
Wolfram (značka: W) se v přírodě vyskytuje ve formě minerálů wolframanů-

wolframitu, scheelitu, stolzitu, ferberitu a hubneritu. Jeho výroba probíhá převedením 
těchto wolframových rud na oxid wolframový, ze kterého se pomocí redukce vodíkem 
extrahuje práškový kov, z nějž se pomocí práškové metalurgie vyrobí kompaktní 
materiál. Objeven byl v roce 1783 bratry Juanem a Faustem Elhuyar de Suvisa, kterým 
se jako prvním povedlo wolfram z oxidu extrahovat [7], [8]. 

Wolfram je šedý až bílý lesklý kov. Má nejvyšší teplotu tání ze všech kovů (3422 °C) 
a vysokou hustotu (19,3 g/cm3), na což odkazuje i jeho anglický název tungsten, který 
pochází ze švédštiny a znamená „těžký kov“. Mezi jeho další významné vlastnosti patří 
vysoký Youngův modul pružnosti v tahu (415 GPa), dobrá tepelná a elektrická vodivost 
a vysoká tvrdost. Mechanické vlastnosti wolframu za zvýšených teplot jsou, i přes 
výrazný pokles, nejlepší ze všech kovů. Při teplotách přes 550 °C je však velmi náchylný 
na oxidaci. Další nevýhodou pak je velmi obtížná obrobitelnost a zpracovatelnost čistého 
wolframu [7], [8], [9]. 

Wolfram má poměrně široké spektrum využití v technických oborech. Používá se pro 
výrobu vláken do žárovek, termočlánků, či elektrod do svíček zapalovacích motorů. 
Využití najde i ve vakuových pecích ve formě topných těles. Oceli s wolframovou 
legurou (například rychlořezné oceli – HSS) se díky své tvrdosti a odolnosti proti 
opotřebení používají na výrobu řezných nástrojů a namáhaných součástek (např. 
turbínové lopatky). Z karbidů wolframu se po přidání kobaltu vyrábí slinuté karbidy, 
které se používají k výrobě obráběcích nástrojů (např. destičky soustružnických nožů, 
vrtáky). Povlaky wolframu a karbidů wolframu lze nanášet metodami PVD a CVD.  
Alternativou je možnost depozice wolframu pomocí plazmových nástřiků, jako například 
metodou RF-ICP (radio frequency – inductively coupled plasma) nebo metodou cold 
spray. Právě nástřiky čistého wolframu metodou radiofrekvenčně buzeného plazmatu se 
zabývá experimentální část této práce [7], [8], [9]. 

2.2 Technologie žárového nanášení 
Žárové nástřiky patří do skupiny povlakovacích procesů s cílem nanášet tlusté vrstvy 

(až 3 mm) kovových a nekovových povlaků na materiál. Dělí se do dvou hlavních skupin 
podle druhu použitého tepelného zdroje na metody spalovací a elektrické 
(viz Obrázek 2.5). Tyto zdroje energie se používají k natavení až roztavení 
povlakovacího materiálu ve formě prášku, drátu nebo tyče, který je poté ve formě 
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roztavených částic za pomoci použitého plynu a trysky deponován na základní materiál 
[10]. 

 
Obrázek 2.5: Dělení žárových nástřiků [11] 

Hlavní výhodou žárového nanášení je široká škála materiálů použitelných pro tento 
typ povlakování. Pro žárové nástřiky lze použít téměř jakýkoliv materiál, který se 
nerozkládá pod teplotou tání. Nevýhodou tohoto typu povlakování je značné zahřátí 
povrchu součásti, které může způsobit výrazné tepelné deformace. Metody žárového 
nástřiku jsou zároveň limitovány velikostí stříkací pistole/trysky, tudíž není například 
možné povlakovat dlouhé a úzké dutiny [10], [12]. 

2.2.1 Obecné principy  
Základním principem všech metod žárových nástřiků je roztavení povlakovacího 

materiálu a jeho následné urychlení ve formě roztavených částic směrem k základnímu 
materiálu, kde dochází k rychlému ztuhnutí a vytvoření povlaku. Teplo potřebné 
k roztavení materiálu může být získáno dvěma způsoby: chemicky, kdy teplo vzniká při 
spalování paliva s kyslíkem, nebo pomocí elektrického ohřívání plynu [10]. 

Struktura povlaků vzniká postupným nanášením velkého množství jednotlivých 
roztavených částic, které po nanesení ztuhnou a postupně vytváří povlak. Struktura 
nástřiků deponovaných metodou žárových nástřiků je tedy zpravidla lamelární. Kromě 
těchto lamel (splatů) se struktura dále skládá z nenatavených nebo pouze částečně 
natavených částic, oxidických vměstků a pórů (viz Obrázek 2.6) [10]. 
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Obrázek 2.6: Mikrostruktura žárového nástřiku [10] 

Oxidické vměstky vznikají u kovových povlaků interakcí roztavených částic se 
vzduchem a případným zahřátím povlakovaného povrchu během depozice. Čím vyšší je 
teplota a delší čas mezi roztavením částice a dopadem na povrch, tím větší je koncentrace 
oxidických vměstků v povlaku. Příliš velká koncentrace oxidů v povlaku může způsobit 
menší přilnavost jednotlivých splatů a tím negativně ovlivnit vlastnosti povlaku (zvýšení 
křehkosti). Oxidické vměstky jsou ve většině aplikací nežádoucí, najdou se však i takové, 
kde můžou být vhodné, jelikož zvyšují odolnost proti opotřebení, tvrdost a snižují 
tepelnou vodivost [10]. 

Póry jsou další důležitou částí mikrostruktury žárových nástřiků. Souvisí často 
s nenatavenými částicemi povlakovacího materiálu a mohou negativně ovlivnit přilnavost 
a odolnost povrchu. Existují však i aplikace, kde je vysoká pórovitost povrchu 
vyžadována (například nástřiky kloubních náhrad nebo termální bariéry v leteckých 
motorech) [10]. 

 
Nástřiky plamenem 

Nástřiky plamenem jsou nejstarším typem žárového nanášení (vynalezeno kolem roku 
1910), které se pro svoji vysokou depoziční účinnost a nízké náklady používají dodnes. 
Dalšími výhodami jsou nízká hlučnost, menší velikost zařízení a nižší cena oproti 
ostatním metodám. Fungují na principu spalování palivového plynu k získání tepla. 
Nejčastěji používaným plynem je acetylen, který v kombinaci s kyslíkem dokáže 
vygenerovat vysoké teploty. U této metody je možné použít širokou škálu materiálů od 
kovů přes keramiku až k polymerům. Nástřiky plamenem se používají hlavně pro zvýšení 
odolnosti proti opotřebení a jako protikorozní ochrana [10], [12]. 

Vstupní materiál je do plamene podáván přes ústí trysky buď ve formě prášku 
(Obrázek 2.7), drátu, případně tyče. V plameni se roztaví a je ve formě roztavených 
částic urychlen proudícím plynem směrem k povrchu základního materiálu, kde pak 
velmi rychle ztuhne a vytváří povlak. Výhodou drátů a tyčí oproti prášku je vyšší teplota 
tavení a s tím související vyšší hustota povlaku. Rychlost urychlených částic se u této 
metody pohybuje do 80 m/s a teplota plamene, která je upravována pomocí poměru paliva 
a kyslíku, je vyšší než 2600 °C [10]. 
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Obrázek 2.7: Schéma přístroje na nástřiky plamenem za použití prášku [13] 

Hustota se u nástřiků plamenem pohybuje od 85 % do 98 % podle materiálu povlaku 
a teploty nanášení. Čím nižší je teplota nanášení, tím nižší je hustota nástřiku. Nevýhodou 
oproti ostatním metodám žárového nanášení je relativně vysoká pórovitost a oxidace 
nanášených kovových materiálů [10], [12]. 

 
Detonační nástřik plamenem  

Detonační nástřiky plamenem jsou používány od 50. let 20. století, oproti klasickým 
plamenovým nástřikům je zde generována větší tepelná a kinetická energie. Palivo, 
kyslík, a materiál ve formě prášku jsou zde podávány do uzavřené komory 
(Obrázek 2.8), kde jsou v určitém intervalu zažehnuty pomocí jiskry zapalovací svíčky. 
Vzniklá detonace urychlí natavené částice prášku, vodou chlazenou trubkou směrem 
k povrchu povlakovaného materiálu. Mezi jednotlivými detonacemi je trubice čištěna 
pomocí dusíku. Detonace se opakují s frekvencí 3-10 Hz. Použití této metody způsobuje 
velký hluk dosahující 145 dB. Částice jsou směrem k povlakovanému materiálu 
vystřelovány velkou rychlostí přesahující 800 m/s [10]. 

 
Obrázek 2.8: Schéma zařízení pro detonační nástřiky plamenem [10] 

Oproti nástřikům plamenem mají detonační nástřiky vetší hustotu, a s ní související 
menší porozitu. Dochází také k menší oxidaci materiálu díky větší rychlosti nanášených 
částic a ochrannému prostředí uvnitř trubky. Detonační nástřiky plamenem mají největší 
hustotu a tvrdost ze všech typů žárového nanášení. Z tohoto důvodu je velké množství 
povlaků v letadlových motorech nanášeno touto metodou [10]. 
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HVOF 
Princip metody HVOF neboli vysokorychlostních nástřiků plamenem můžeme vidět 

na Obrázku 2.9. Tepelná energie je zde generována spalováním směsi kerosinu a kyslíku 
ve spalovací komoře. Produkty spalování jsou poté v de Lavalově trysce urychleny na 
velmi vysoké rychlosti mezi 1500-1800 m/s. Povlakovací materiál ve formě prášku je 
přiváděn do ústí trysky, kde je roztaven a výrazně urychlen, přes trysku, 
k povlakovanému materiálu [10], [14], [13]. 

 

 
Obrázek 2.9: Schéma zařízení pro HVOF [13] 

Vlastnosti nanášeného povlaku se u této metody dají porovnávat s metodami 
detonačních a plazmových nástřiků. Mají nízkou porozitu a vysokou hustotu. Další 
výhoda této metody spočívá v možnosti nanášení povlaků s tlakovým pnutím, což 
zvyšuje přilnavost. Nevýhodou vysokorychlostních nástřiků plamenem je vyšší cena 
a vysoká míra hluku (kolem 130 dB). Nižší teplota plamene (kolem 2600 °C) omezuje 
použití HVOF pro některé materiály s vysokou teplotou tavení (čistý wolfram). Tato 
metoda se ve velké míře používá při nanášení cermetů na bázi wolframu a chromu. 
Povlaky nanášené HVOF se používá hlavně pro zvýšení odolnosti proti opotřebení, 
chemické odolnosti a odolnosti proti oxidaci [10], [12], [14]. 

 
Nástřiky elektrickým obloukem 

Metoda nástřiků elektrickým obloukem je jedna z nejstarších metod žárových nástřiků, 
ale pro komerční využití se začala používat až začátkem 60. let 20. století. Na rozdíl od 
metod založených na spalování používá k roztavení materiálu elektrický oblouk 
vznikající mezi dvěma drátovými elektrodami, které jsou posouvány k sobě 
(Obrázek 2.10). Dráty jsou natavovány při teplotách kolem 4000 °C. Natavené částice 
jsou urychleny směrem k povrchu součásti pomocí trysky buď se stlačeným vzduchem 
nebo inertním plynem umístěné těsně za průsečíkem obou drátů [10], [13]. 
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Obrázek 2.10: Schéma zařízení na nástřik elektrickým obloukem [10] 

 

U této metody je minimalizováno ohřívání povlakovaného povrchu oproti ostatním 
metodám žárového nanášení, jelikož teplo je přenášené na povrch převážně z natavených 
částic. To umožňuje povlakovat materiály, kde je potřeba udržet nízkou teplotu povrchu 
(např. dřevo, polymery, lamináty). Stříkat touto metodou lze ovšem pouze materiály 
vodivé, z kterých je možné vytvořit elektrodu. Další výhodou je možnost použití 
rozdílných materiálů pro každou elektrodu, nebo mobilita a nízká hlučnost zařízení [10], 
[12]. 

Charakteristická pro nástřiky elektrickým obloukem je větší tloušťka splatů než 
u nástřiků plamenem a plazmou. Stejně jako u práškových metod můžeme ve struktuře 
nástřiků této metody najít částečně neroztavené částice, tady ovšem jde o částice, které 
byly roztaveny, ale stihly ztuhnout před dopadem na povrch. Pórovitost je nižší než 
u nástřiků plamenem a některých metod nástřiků plazmou.  Tyto nástřiky jsou používány 
ke zvýšení protikorozní ochrany nebo zvýšení odolnosti proti opotřebení [10], [12]. 

 
Plazmové nástřiky 

Plazma můžeme dělit na izotermické, kde mají všechny částice stejnou teplotu 
a neizotermické, kde je teplota elektronů vyšší než u zbylých částic. Pro žárové nástřiky 
se využívá plazma izotermické, které je generováno stejnosměrným elektrickým 
obloukem nebo radiofrekvenčně (také indukčně vázané plazma) porovnání obou metod 
lze vidět na Obrázku 2.11. Metodě indukčně vázané plazmy jakožto technologie použité 
v experimentální části této práce se detailněji věnuje kapitola 2.2.2 [10], [15]. 



18 
 

 
Obrázek 2.11: Porovnání metod plazmového stříkání elektrickým obloukem a RF-ICP [16] 

V přístrojích pro plazmové nástřiky elektrickým obloukem se kombinují wolframové 
vodou chlazené katody s měděnými anodami, které zároveň tvoří trysku hořáku. Mezi 
nimi hoří elektrický oblouk. Uvnitř hořáku proudí plyn (většinou argon), který se pomocí 
elektrického oblouku ionizuje a vzniká plazma, které má vysokou teplotu (20 000 °C) 
a entalpii [10], [17]. 

Vysoká teplota spolu s vyšší rychlostí nanášení částic umožňuje větší hustotu 
a přilnavost nástřiků oproti nástřikům plamenem a elektrickým obloukem. Porozita je 
srovnatelná s nástřiky HVOF a D-Gun. Při nanášení vzniká vzhledem k vysoké teplotě 
velké množství oxidických vměstků. Pro získání povlaků bez těchto vad se provádí 
plazmové stříkaní za sníženého tlaku (VPS). Díky vysokým teplotám plazmy je možné 
nanášet i materiály s vysokou teplotou tání (keramika). Použití tato metoda nachází 
u povlaků tepelných bariér (TBC) [10], [17]. 

 

2.2.2 Technologie indukčně vázaného plazmatu 
V technologii indukčně vázaného plazmatu (Obrázek 2.11) plazma vzniká v proudu 

argonu protékajícím křemennou plazmovou hlavicí, která je umístěna uvnitř měděné 
indukční cívky, jejímiž závity protéká voda z důvodu chlazení. Zdrojem 
vysokofrekvenčního proudu protékajícího cívkou je radiofrekvenční generátor 
(frekvence 27 nebo 40 MHz). Tento proud generuje oscilující elektromagnetické pole, 
s vektorem intenzity rovnoběžným s plazmovou hlavicí. Po zažehnutí vznikají 
v plazmové hlavici volné elektrony, které jsou urychlovány oscilujícím 
elektromagnetickým polem. Tyto elektrony narážejí do atomů plynu a předávají jim svoji 
kinetickou energii, což způsobuje ohřev částic na ionizační teplotu nosného plynu. Díky 
této řetězové ionizaci nabitých částic vznikne indukčně vázané plazma. Plazma může 
dosahovat teplot až 10 000 °C, běžně se však pohybuje v rozmezí 5000-7000 °C [10], 
[18], [19]. 

V současné době nachází technologie indukčně vázaného plazmatu využití v několika 
odvětvích. Využívá se u optické emisní spektroskopie (ICP-OES) a hmotnostní emisní 
spektroskopie (ICP-MS). Široké využití nachází také u atomizace nano-prášků [10], [20], 
[21]. 
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Metoda optické emisní spektroskopie slouží k analyzování více prvků zároveň. 
Úroveň rozlišení se pohybuje od 1-10 části na miliardu (ppb). Analyzovaný vzorek je 
v plazmatu rozložen na atomární ionty, které při přechodu do nižších energetických stavů 
vyzařují elektromagnetické záření o specifických vlnových délkách. V optickém zařízení 
je toto záření rozloženo na jednotlivé paprsky. Z těchto paprsků pak můžeme určit, které 
prvky jsou přítomny v analyzovaném vzorku a podle intenzity záření dále pak i jejich 
koncentraci ve vzorku [22], [23], [24]. 

U metody hmotnostní spektroskopie ICP-MS v kombinaci s indukčně vázaným 
plazmatem je rozlišení vyšší než u ICP-OES a můžeme zde analyzovat prvky 
s koncentrací v řádu částic na trilion. Ionty vzniklé stejným způsobem jako u optické 
spektrometrie v plazmatu jsou vstřikovány do hmotnostního spektrometru, který je 
rozlišuje podle poměru hmotnosti a náboje [20], [25]. 

Při atomizaci nano-prášků dochází nejdříve k natavení materiálu v plazmatu 
a následném urychlení směrem do komory s nízkým tlakem, kde dochází k jejich 
kontrolovanému ztuhnutí a zachycení do filtrů [21]. 

 
RF-ICP nástřiky 

Technologie radiofrekvenčně vázaného plazmatu se však také využívá k deponování 
povlaků, čímž se zabývá experimentální část této bakalářské práce. Princip nanášení je 
stejný jako u plazmového nanášení stejnosměrným proudem: Do plazmatu je přiveden 
materiál ve formě prášku, který se roztaví a pomocí proudícího plynu je urychlen směrem 
k povrchu povlakované součásti. Rychlost nanášených částic je oproti jiným metodám 
nízká (cca 30 m/s), což umožňuje použití prášků s velkými částicemi. Teplota 
radiofrekvenčně buzeného plazmatu může dosahovat velmi vysokých teplot dostatečných 
pro nanášení těžko tavitelných materiálů (keramika, wolfram) [10], [26]. 

Nanášení probíhá v uzavřeném prostředí, a jelikož tato metoda nepoužívá elektrody, 
je možné využít, kromě inertních plynů a vakua, i aktivních plynů (CO2), které by 
u stejnosměrného plazmového nanášení poškozovaly elektrodu. Díky uzavřenému 
prostředí zároveň nedochází k oxidaci materiálu, a proto je tato metoda vhodná 
k nástřikům citlivých materiálů. Nevýhodou může být přehřátí substrátu a nutnost 
výrazného chlazení zařízení [10], [17], [26]. 
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3 Experimentální plán 
3.1 Materiály 

Tato kapitola popisuje konkrétní vlastnosti materiálů použitých pro experimenty 
v rámci této práce, provedené schéma experimentů a postupy charakterizace vyrobených 
vrstev. 

3.1.1 Wolframový prášek 
Pro tuto práci byl zvolen wolframový prášek GTP MP65S od firmy GTP (Šumperk) 

o velikosti částic 12-37 µm (měřeno přístrojem CILAS 1064 Liquid). Jednotlivé částice 
jsou tvaru nepravidelného mnohohranu (viz Obrázek 3.1). Porozita prášku je 62,6 %, 
sypná hustota 4,25 g.cm-3 a setřesná hustota 5,94 g.cm-3 (objemová hustota čistého 
wolframu je 19,3 g/cm3). Tento prášek byl testován spolu s několika dalšími 
wolframovými prášky u nástřiků na grafitový substrát a prokázal nejlepší chování 
z pohledu dávkování i tavení v plazmatu. 

 

 
Obrázek 3.1: Morfologie wolframového prášku GTP MP65S 

3.1.2 Substráty 
Jako substrát byla při experimentech použita chromniklová (Tabulka 3.1) 

korozivzdorná pásová ocel AISI 304 od firmy Italinox. Tato ocel byla vybrána s cílem 
simulovat materiály použité pro první stěnu fúzního reaktoru. Pásy byly rozřezány na 
části o rozměrech 20 × 60 × 3 mm3, aby přesně pasovaly do držáku umístěného na 
chlazené hřídeli uvnitř přístroje. Před nanášením byly vzorky otryskány částicemi 
korundu (z obou stran, aby nedošlo k prohnutí vzorku), čímž bylo docíleno očištění 
materiálu a zejména zvýšení drsnosti povrchu, a tím lepší přilnavosti finálního nástřiku. 
Následně jsme na cca 10 minut vzorky vložili v kádince naplněné acetonem do 
ultrazvukové čističky, abychom se zbavili případných zbytkových částic korundu, které 
by mohly negativně ovlivnit vlastnosti nástřiku [27].   
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Tabulka 3.1 Chemické složení oceli AISI 304 [hm. %] [27] 

C  Mn Si Cr Ni P S 
max. 0,07 max. 2,0 max. 1,0 17,0-19,5 8,0-10,0 max. 0,045 max. 0,030  

 

3.2 Depozice nástřiků 
Tato kapitola se zabývá popisem konkrétního nanášecího přístroje použitého pro 

experiment a parametrů použitých pro jednotlivé nástřiky. 

3.2.1 Použitý přístroj 
Pro nástřiky wolframu v této práci byl použit přístroj Tekspray 15 kanadské 

společnosti Tekna (Obrázek 3.2). Jedná se o zařízení o maximálním výkonu 15 kW, které 
je svými vlastnostmi vhodné hlavně pro laboratorní výzkum a vývoj nových typů 
povlaků. Povlaky nanášené tímto přístrojem by dle výrobce měly vynikat vysokou 
hustotou a čistotou nástřiku [28]. 

 

 
Obrázek 3.2: Tekna Tekspray 15 [29] 

Zařízení je konstruováno pro použití přídavného materiálu ve formě prášku a dá se 
použít pro nanášení téměř všech typů materiálu, kromě materiálů samozápalných, jako je 
například Al nebo Mg [30]. 

Plynové průtokoměry umístěné vedle ovládacího panelu (viz Obrázek 3.2) umožňují 
monitorovat všechny plyny použité v systému (argon, vodík, ale například i helium). 
Argon je používán pro řadu funkcí systému, jako je například čištění vnitřních částí 
systému profouknutím nebo jako nosný plyn v plazmovém hořáku. Dále se dá také použít 
jako chladící plyn. Systém je však koncipován tak, že lze argon nahradit i jinými plyny, 
které jsou vhodnější pro některé aplikace [30]. 

Jelikož je k udržení plazmatu touto metodou nutné silné elektromagnetické pole, je za 
účelem zabránění elektromagnetického rušení a vysokofrekvenční radiace celý přístroj 
navrhnut jako Faradayova klec [30]. 

Uspořádání vnitřní komory přístroje můžete vidět na Obrázku 3.3. Práškový podavač, 
který je s přístrojem standardně dodáván, se pro danou aplikaci ukázal jako nestabilní. 
K přístroji byl tedy připojen externí podavač, který požadavkům stability a přesného 
dávkování vyhovuje. Jádrem přístroje je horizontální vodou chlazený plazmový hořák 
s keramickou trubicí a vyměnitelnými tryskami [31]. 
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Obrázek 3.3: Uspořádání vnitřní komory systému Tekspray 15 [31] 

Tento hořák ústí do vodou chlazené depoziční komory ve tvaru válce, která je 
konstruována ze dvou plášťů korozivzdorné oceli. Dostupné vnitřní rozměry jsou 
245 mm v průměru 415 mm na délku. Sledovat vzorky během nanášení je možné díky 
kontrolnímu okénku a pro snadný přístup je zde odklopné víko. Výhodou této komory je 
možnost kontrolovat složení atmosféry a přesný průtok plynů. Za depoziční komorou se 
nachází tepelný výměník a následně filtr kam se odvádí přebytečné částice a ukládají se 
na jeho dně. Původní držák vzorků byla hřídel s podstavcem konstruovaným pro kruhové 
grafitové substráty (viz Obrázek 3.4) Vzhledem k plánovanému uplatnění metody pro 
fúzi je však grafit irelevantním materiálem. Proto byl tento držák vyměněn za novou 
vodou chlazenou hřídel se šestiúhelníkovým držákem pro 6 vzorků o rozměrech 
20 × 60 × 3 mm3 (viz Obrázek 3.5). Tento nový držák umožňuje díky svému chlazení 
nanášet i na substráty s nižší teplotou tavení, jako je například ocel [31]. 

 

 
Obrázek 3.4: Původní hřídel s držákem pro grafitové substráty [31] 
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Obrázek 3.5: Aktuální vodou chlazená hřídel se šestihranným držákem (model) 

Bezpečnostní systém pojistek a snímačů je ovládán počítačem Siemens s operačním 
systémem Windows 7. Tento systém sleduje aktuální hodnoty teplot, tlaků, průtoků plynů 
a uzavření všech ventilů a dveří. V případě jakékoliv poruchy je připraven včas 
zareagovat a zabránit možné havárii. Informace o možných chybách se operátorovi 
ukazují na ovládacím panelu. Kromě těchto aktivních bezpečnostních prvků, má zařízení 
i prvky pasivní. Příkladem takového prvku může být přetlaková pojistka, která se 
v případě příliš vysokého přetlaku prolomí a umožní tím bezpečné odvedení plynů [30]. 

3.2.2 Depoziční schéma 
V rámci experimentální části práce byl zkoumán vliv dvou faktorů, nosného plynu 

a rychlosti přejezdu hořáku na vlastnosti nástřiků wolframu metodou RF-ICP. Různé 
rychlosti přejezdu by se měly projevit hlavně na zahřátí základního materiálu (oceli) 
a tloušťce povlaku. Nižší rychlost a větší zahřátí materiálu by mohlo také změnit porozitu 
a strukturu povlaku. Pro práci byly zpracovány 4 vzorky pojmenované RF 1-4 s různými 
parametry nanášení. Jim odpovídající parametry nastavení přístroje jsou zobrazeny 
v Tabulce 3.2. 

Chlazený držák je sice možno otáčet kolem své osy, ale tato funkce v našich prvotních 
pokusech nebyla využita. Namísto toho bylo použito pouze posuvu ve vodorovném 
směru, kdy jeden přejezd znamenal jedno přejetí vzorku pod plazmovým hořákem. Na 
držák byl do horní pozice připevněn jeden experimentální vzorek a do dalších dvou 
horních pozic šestiúhelníku byly z každé strany přiloženy vzorky tak, aby se zabránilo 
poškození držáku plazmatem. Zbylá tři spodní místa na držáku zůstala prázdná. 
Pokračovalo se předehřevem substrátu, který proběhl za rychlosti posuvu 1 mm/s, jen bez 
podávání materiálu. Po předehřevu se vzorek vrátil do výchozí pozice, spustil se podavač 
prášku a provedla se vlastní depozice. 

 
RF 1 

Vzhledem k vysoké teplotě tání wolframu bylo pro první vzorek jako nosný plyn 
zvoleno helium, které má jako plazma-tvorný plyn vysokou entalpii (vydávané teplo). 
Jednalo se o jeden přejezd o rychlosti 1 mm/s. Tyto parametry byly na základě přechozích 
dobrých výsledků na grafitový substrát zvoleny jako referenční bod pro další pokusy.  
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RF 2  
Jelikož u prvního vzorku došlo k částečnému roztavení substrátu, bylo rozhodnuto, že 

další vzorek bude proveden stejnou rychlostí přejezdu, avšak při jiném nosném plynu 
(argon, méně entalpický než helium). Zbylé parametry byly ponechány identické se 
vzorkem RF 1. 

 
RF 3  

Vzhledem k faktu, že i u vzorku RF 2 bylo pozorováno natavení, bylo nutno přikročit 
k dalšímu snížení tepelného ovlivnění ocelových substrátů. Nosným plynem u dalšího 
vzorku RF 3 tak zůstal argon, ale byla zvýšena rychlost posuvu na 2,0 mm/s. Zbylá 
nastavení zařízení zůstala i nadále stejná jako RF 2. 

 
RF 4   

Depozice čtvrtého nástřiku probíhala až po vyhodnocení předchozích vzorků: Na 
tomto základě bylo rozhodnuto provést depozici nástřiku při stejných parametrech jako 
u vzorku RF 3. Místo jednoho přejezdu však bylo uděláno 5 přejezdů, se snahou o získání 
silnější vrstvy nástřiku. Mezi přejezdy byl odstup 30 s pro ochlazení zahřátého substrátu.  

 
Tabulka 3.2: Tabulka parametrů jednotlivých nástřiků 

Parametry RF 1 RF 2 RF 3  RF 4 
Přejezdy 1 1 1 5 

Rychlost přejezdu 
[mm/s] 1,0 1,0 2,0 2,0 

Výkon [kW] 15 
Tlak v komoře 

[psi] 15 

Nosný plyn 
[slpm] 

He 
4 

Ar 
8 

Ochranný plyn 
[slpm] 

Ar 
35 

Centrální plyn 
[slpm] 

Ar + H2 
10 + 3,6 

Předehřev [s] 44 
Doba přejezdu [s] 44 22 

Doba chlazení 
mezi přejezdy [s] - 30 

Váha vzorku před 
[g] 27,52 27,89 27,57 27,94 

Váha vzorku po 
[g] 28,13 29,11 28,15 30,60 

Přírůstek za 
minutu 

stříkání [g] 
0,8 1,7 1,6 1,5 
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3.3 Charakterizace vzorků 
Vyhodnocení vlastností nanesených vrstev bylo provedeno na skenovacím 

elektronovém mikroskopu (EVO MA 15, Carl Zeiss SMT, Německo). Hodnocena byla 
jak morfologie a kvalita povrchů nástřiků, tak i jejich mikrostruktura na příčných řezech. 
Pro tyto řezy byla provedena příprava vzorků: vzorky byly rozřezány vysokorychlostní 
přesnou pilou Secotom 50 od firmy Struers a dále vakuově zalévány za studena. Takto 
připravené vzorky se poté s použitím brusných papírů a diamantových past brousily 
a leštily do finální podoby na automatické leštičce Tegramin 25. Na takto připravených 
vzorcích byla dále provedena prvková analýza EDX spolu s rozšířeným mapováním 
wolframu a prvků zastoupených v materiálu substrátu. 
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4 Diskuse výsledků 
4.1 Charakteristiky jednotlivých vzorků 

Tato kapitola se zabývá vyhodnocením jednotlivých vzorků z hlediska struktury 
nástřiku. 

4.1.1 RF 1  
Pro tento vzorek bylo použito helium jako nosný plyn a rychlost přejezdu byla 

nastavena na 1 mm/s. Zbylé parametry nastavení přístroje jsou popsány v Tabulce 3.2. 
 

 
Obrázek 4.1: Mikrostruktura nástřiku wolframu RF 1 

Z Obrázku 4.1 můžeme vidět, že výsledná vrstva nástřiku má tloušťku zhruba 100 
µm, ale je velmi porézní. Požadovanou hustotu má pouze do tloušťky 10-15 µm od 
rozhraní mezi substrátem a nástřikem, což můžeme vidět z detailnějšího snímku na 
Obrázku 4.2. Vysoká porozita a nepravidelnost v tloušťce nástřiku mohla být způsobena 
roztavením substrátu a vzlínáním do deponované vrstvy wolframu, či změnou tepelné 
kapacity a vodivosti vzorku díky již naneseným (níže položeným) částicím wolframu.  
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Obrázek 4.2: Detail mikrostruktury nástřiku wolframu RF 1 u rozhraní substrát-nástřik 

Dále je možné na Obrázku 4.2 pozorovat jednotlivé částice wolframu, které jsou 
v hořáku roztaveny a urychleny směrem k substrátu, kde při dopadu dochází k jejich 
typické deformaci a vytvoření tzv. splatu. Tato deformace je rovněž vidět při pohledu na 
nástřik seshora (Obrázek 4.3): díky použití helia jakožto vysoko-entalpického plynu se 
v nástřiku téměř nevyskytují nedostatečně roztavené částice wolframu. Nedostatečné 
protavení částic tedy v tomto případě nemohlo být faktorem, který mohl způsobit 
pozorovaný nárůst porozity směrem od rozhraní. Tato porozita je z horního pohledu 
rovněž patrná. 
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Obrázek 4.3: Volný povrch nástřiku wolframu metodou RF-ICP při pohledu shora, RF 1 

4.1.2 RF 2 
Vzhledem k přílišnému natavení vzorku RF 1 byla u vzorku RF rychlost přejezdu 

zachována na 1 mm/s, avšak jako nosný plyn byl použit argon. Ostatní parametry zůstaly 
stejné jako u vzorku RF 1 a jsou podrobně popsány v Tabulce 3.2. 

 

 
Obrázek 4.4: Mikrostruktura nástřiku wolframu RF 2 
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Jak je možné vidět na Obrázku 4.4 celková tloušťka nástřiku je i přes použití stejné 
rychlosti přejezdu jako u vzorku RF 1 vyšší a pohybuje se kolem 150 µm. Přesto, 
že i u tohoto vzorku dochází zejména ve vyšších vrstvách k významnému nárůstu 
porozity, má nástřik vyšší hustotu než předchozí vzorek. Neporézní vrstva u rozhraní se 
substrátem má větší tloušťku než u RF 1, zde cca. 70-80 µm. Toto zlepšení bylo 
pravděpodobně způsobeno použitím argonu jako nosného plynu, čímž se snížilo 
vydávané teplo plazmatu. Přes snížené vydávané teplo je možno na detailnějším 
Obrázku 4.5 pozorovat původně roztavenou ocel mezi jednotlivými splaty na hranici 
mezi nástřikem a substrátem. 

 
Obrázek 4.5: Detail mikrostruktury nástřiku wolframu RF 2 u rozhraní substrát-nástřik 

Při pohledu shora (Obrázek 4.6) je možné pozorovat poměrně velké množství 
nedostatečně roztavených částic wolframu. Tato skutečnost by mohla indikovat, že při 
použití argonu jako nosného plynu se letové teploty částic pohybují kolem teploty tavení 
wolframu (3422 °C). Při dalším výrazném snižování teplot by se tak mohlo omezit tavení 
a vzlínání ocelového substrátu do nástřiku, ale rovněž by mohlo způsobit některé 
negativní efekty asociované s nedostatečně nataveným materiálem (např. koheze splatů). 
Pro vzorek RF 3 bylo proto přistoupeno pouze k mírnému zvýšení přejezdové rychlosti. 
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Obrázek 4.6: Volný povrch nástřiku wolframu metodou RF-ICP při pohledu shora, RF 2 

4.1.3 RF 3 
Jelikož bylo i u nástřiku RF 2 pozorováno lehké natavení substrátu, byla pro vzorek 

RF 3 zvýšena rychlost přejezdu na 2 mm/s. Ostatní parametry pak byly zanechány stejné 
jako u předchozích vzorků. 

 

 
Obrázek 4.7: Mikrostruktura nástřiku wolframu RF 3 
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Nástřik RF 3 se svojí mikrostrukturou nejvíce ze všech vzorků v rámci této práce blíží 
výsledkům, které by byly přijatelné pro aplikaci ve fúzním reaktoru. Tloušťka nástřiku je 
110-120 µm (viz Obrázek 4.7), což je méně než u přechozího nástřiku RF 2, avšak 
pórovitost je výrazně menší než u předchozích nástřiků a splaty jsou dobře slinuté po celé 
tloušťce nástřiku. Mezi některými splaty a na rozhraní oceli a substrátu je možné 
pozorovat dendritickou strukturu, což by opět mohlo být způsobeno roztavením povrchu 
ocelového substrátu a jeho vzlínáním. Tento jev se zde však projevuje v menší míře než 
u nástřiků RF 1 a RF 2.  

 

 
Obrázek 4.8: Detail mikrostruktury nástřiku wolframu RF 3 u rozhraní substrát-nástřik 

Povrch nástřiku je nerovnoměrný, a na Obrázku 4.9 je možné vidět velké množství 
neroztavených částic wolframového prášku. Stejně jako u předchozího nástřiku RF 2 
může být tento jev způsoben použitím argonu jako nosného plynu a s ním spojené nižší 
letové teploty částic pohybující se na hraně teploty tavení wolframu. 
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Obrázek 4.9: Volný povrch nástřiku wolframu metodou RF-ICP při pohledu shora, RF 3 

4.1.4 RF 4  
Na základě úspěšné depozice vzorku RF 3 byl u nástřiku RF 4 proveden pokus 

dosáhnout větší tloušťky nástřiku wolframu. Proto byl počet přejezdů zvýšen na 5 a mezi 
jednotlivé přejezdy byla vložena krátká prodleva 30 s pro chlazení vzorku. Ostatní 
parametry byly na základě vyhodnocení předchozích vzorků nastaveny identicky s RF 3.  

 

 
Obrázek 4.10: Mikrostruktura nástřiku wolframu RF 4 
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V případě nástřiku RF 4 se nepodařilo dosáhnout takové kvality mikrostruktury jako 
u vzorku RF 3. Tloušťka nástřiku sice dosáhla cca 400 µm, z čehož je nicméně 
pouze 25-30 µm s relativně dobrou porézností a slinutím splatů. Na Obrázku 4.10 jsou, 
zejména díky vysoké porozitě materiálu, zřetelné jednotlivé přejezdy hřídele pod 
hořákem a mezi jednotlivými přejezdy je možné pozorovat eutektickou strukturu 
vzniklou z roztavené oceli. V horní části detailního Obrázku 4.11 pak můžeme vidět tuto 
strukturu poblíž hranice mezi substrátem a nástřikem. Lze tedy předpokládat, že díky 
většímu počtu přejezdů došlo k většímu tepelnému zatížení celé soustavy substrát-nástřik 
a zvolená doba chlazení 30 s nebyla dostatečná: došlo k většímu zahřátí substrátu, 
a následně jeho roztavení a vzlínání oceli do nástřiků. Mimo nedostatečné doby chlazení 
by také horší vlastnosti horních vrstev nástřiku mohly být způsobeny celkovou větší 
tloušťkou nástřiku, díky čemuž by mohlo být hůře odváděno teplo, podobně jako 
u přechozích vzorků RF 1 a RF 2. 

 

 
Obrázek 4.11: Detail mikrostruktury nástřiku wolframu RF 4 u rozhraní substrát-nástřik 

Tato teorie byla potvrzena sledováním mikrostruktury vzorku RF 4 mimo nejvíce 
ovlivněnou oblast: na Obrázku 4.12, je možné vidět okraj vzorku RF 4. Na okraji tohoto 
vzorku, který nebyl vystaven takovému působení tepla plazmatu jako střed vzorku, byl 
deponován nástřik o tloušťce kolem 60 µm, který má podobně dobré vlastnosti 
mikrostruktury, jaké lze vidět u vzorku RF 3 na Obrázku 4.7.  

 



34 
 

 
Obrázek 4.12: Detail mikrostruktury nástřiku wolframu při okrajích vzorku RF 4 

Stejně jako u vzorků RF 2 a RF 3, při kterých byl také jako nosný plyn použit argon, 
můžeme při pohledu shora (Obrázek 4.13) pozorovat velké množství neroztavených 
částic wolframu, což je pravděpodobně způsobeno nižší letovou teplotou částic. 

 

 
Obrázek 4.13: Volný povrch nástřiku wolframu metodou RF-ICP při pohledu shora, RF 4 
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4.2 Chemická analýza  
Pro potvrzení některých závěrů kapitoly 4.1 byla u vzorku RF 4 provedena EDX 

analýza.   

4.2.1 Čarové spektrum 
Pro potvrzení skutečnosti, že došlo ke vzlínání ocelového substrátu do nástřiku, byla 

provedena liniová (čarová) EDX analýza přes oblasti substrátu, rozhraní substrát-nástřik 
a celou tloušťku nástřiku. Z výsledného spektra vzorku RF 4 (Obrázek 4.14) lze 
pozorovat, že prvky s největším zastoupením v ocelovém substrátu (Fe, Cr, Ni) se 
s klesající tendencí objevují i mezi jednotlivými vrstvami nástřiku wolframu. Tento 
výsledek podporuje hypotézu z kapitoly 4.1, že během procesu stříkání došlo k roztavení 
ocelového substrátu a jeho vzlínání do nástřiku. Dále je z tohoto spektra patrné, že během 
nanášení nedošlo k oxidaci wolframu, což je jednou z výhod metody RF-ICP. 

 

 
Obrázek 4.14: Čárové spektrum mikrostruktury vzorku RF 4 

4.2.2 EDX mapy  
Na Obrázku 4.15 jsou zobrazeny EDX mapy vzorku RF 4 pro 5 prvků (W, Fe, Cr, 

O a Al) a SEM snímek místa, odpovídajícího těmto prvkovým mapám. Mapy pro železo 
a chrom opět naznačují vzlínání oceli do nástřiku, kde se tyto dva prvky, které jsou 
v korozivzdorné oceli nejvíce obsaženy, objevují v nástřiku v místech, kde dochází ke 
snížení obsahu wolframu. Z map pro kyslík a hliník pak můžeme vypozorovat, že se plně 
nepodařilo ultrazvukem odstranit částice korundu (Al2O3) z otryskaného ocelového 
povrchu. 
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Obrázek 4.15: EDX mapy mikrostruktury vzorku RF 4 
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5 Závěr 
Během experimentální části této práce byly provedeny 3 nástřiky wolframu (RF 1-3) 

jedním přejezdem metodou RF-ICP na ocel AISI 304. Ze všech těchto nástřiků vyšel 
nejlépe vzorek RF 3 (2 mm/s, argon), který splňoval podmínky na porozitu i slinutí splatů 
a demonstroval možnosti technologie RF-ICP pro depozici wolframových nástřiků. 

Z výsledků této části práce lze vyvodit, že pro deponování vrstvy wolframu na ocel 
metodou RF-ICP je spíše vhodné používat jako nosný plyn argon a vyšší rychlost 
přejezdu. Pro další pokusy je však potřeba zabránit tavení substrátu, které se v průběhu 
experimentu ukázalo jako největší problém tohoto způsobu depozice. Jako další postupy 
je tedy možné navrhnout: použití vyšší rychlosti přejezdu než 2 mm/s, depozice nástřiku 
bez předehřevu substrátu, zlepšení chlazení vzorku pomocí teplovodivé pasty nebo 
použití oceli s vyšší teplotou tavení. 

Na základě hodnocení vzorků RF 1-3 byly dále zvoleny parametry pro silnější nástřik 
(RF 4), při kterém bylo provedeno 5 přejezdů s dobou chlazení 30 s mezi jednotlivými 
přejezdy. Jelikož při tomto pokusu došlo k výraznému natavení substrátu, dá se 
předpokládat, že doba chlazení pro výrobu ideálního vzorku by měla být významně delší. 
Rovněž z výsledků jednotlivých vzorků lze vyvodit, že tloušťka nástřiku wolframu 
metodou RF-ICP není lineárně závislá na rychlosti, ani na počtu přejezdů. Na vzorku 
RF 4 pak byla provedena EDX analýza, která prokázala vzlínání ocelového substrátu do 
nástřiku. Pro nanášení vrstev wolframu použitelných ve fúzních reaktorech je potřeba tuto 
technologii ještě nadále zkoumat. 
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6 Seznam použitých zkratek  
 
CFC Carbon Fibre Composite 
 
D-Gun Detonation Gun 

 
EDX Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy 
  
HVOF High-Velocity Oxyfuel Spray 
  
ICP-OES Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 
 
ICP-MS Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry 
 
ITER International Thermonuclear Experimental Reactor 
 
NBI Neutral Beam Injection 
 
OSN Organizace Spojených Národů 
  
PFC Plasma Facing Components 
 
RF-ICP Radiofrequency – Inductively Coupled Plasma 
 
TBC Thermal Barrier Coatings 
 
VPS Vacuum Plasma Spray 
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