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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

VALENTA, M. Optimalizace obráběcích parametrů abradable povlaků. Ostrava: VŠB 

- Technické univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění, montáže a strojírenské 

metrologie, 2015, 57 s. Vedoucí práce: Ing. Tomáš Zlámal. 

Bakalářská práce se zabývá příčinou výskytu vad na obrobeném žárovém nástřiku. 

Žárový nástřik je nanesen na součásti společnosti Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. 

V úvodu je popsána problematika žárových nástřiků, stávající technologie používané pro 

nanášení povlaků a typy používaných povlaků. Na základě doporučené literatury 

a zkušeností se v experimentální části kontrolovaly příčiny ovlivňující proces plazmatického 

nanášení a obrábění. Následně byla u procesu plazmatického nanášení prověřena 

mikrostruktura nástřiku na vzorcích a u procesu obrábění byly prověřeny obráběcí 

parametry. Dle výsledků byla provedena optimalizace obráběcích parametrů.  

 

 

BACHELOR OF WORK SUMMARY 

VALENTA, M. Optimization of Machining Parameters Abradable Coatings. Ostrava: 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Machining and Assembly, 2015, 57 p. Thesis head: Ing. Tomáš Zlámal. 

This thesis pursues the causes of the occurrence of defects on machined thermal coating. 

Thermal coating is applied onto components of a company of Honeywell Aerospace 

Olomouc s.r.o. In the introduction of this thesis is described the issue of thermal coating, 

existing technologies used for coat’s applying and all their types. Pursuant to recommended 

literature and experiences in the experimental section were supervised all causes affecting 

the process of plasma’s coating and machining. Subsequently, in this process of the plasma 

coating was verified the microstructure of spraying on the samples. There were also verified 

the parameters in machining process. According to the results was performed optimization 

of machining parameters.  
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

Symbol   Popis         Jednotka 

 

D-Gun   Detonation spraying (detonační nástřik)   [ - ] 

HVOF   High velocity oxy-fuel coating spraying    [ - ] 

(Vysokorychlostní nástřik plamenem) 

APS   Air plasma spraying (nástřik v prostém prostředí)  [ - ] 

VPS   Vakuum plasma spraying      [ - ] 

(nástřik v uzavřené atmosféře) 

RFPS   Radio-freyuency plasma spraying     [ - ] 

(radiofrekvenční nástřik) 

TWAS   Twin wire arc spraying (twin wire nástřik)   [ - ] 

TBC   Thermal barier coating (ochranný tepelný povlak)  [ - ] 

LPPS   Low pressure plasma spraying     [ - ] 

(nástřik za sníženého tlaku) 

EB-PVD Evlectron-beam physical vapour deposition    [ - ] 

(nástřik pomocí elektronového paprsku) 

HRB   Tvrdost dle Rockwella (kulička)    [ - ] 

HRC   Tvrdost dle Rockwella (kužel)    [ - ] 

CNC   Computer Numerical Control (počítačem řízený stroj) [ - ] 

vc Řezná rychlost       [m/min] 

ap   Hloubka řezu        [mm] 

f   Posuv         [mm] 
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Úvod 

Tato bakalářská práce byla řešena ve spolupráci s firmou Honeywell Aerospace 

Olomouc s.r.o. Je to strojírenská společnost se sídlem v Hlubočkách – Mariánském Údolí 

u Olomouce, která je významným dodavatelem částí leteckých motorů a služeb. Patří pod 

nadnárodní společnost Honeywell International, Inc. se svým hlavním sídlem v USA, 

v Morris Town, New Jersey (dále jen „Honeywell“). 

Společnost Honeywell se zabývá výrobou a opravou statických plechových a žárových 

dílů leteckých turbínových motorů z nerezavějících ocelí a speciálních niklových, 

hliníkových, titanových a kobaltových slitin pro většinu motorů a energetických jednotek. 

Komponenty se nalézají v pohonných jednotkách předních výrobců letadel jako je Boeing, 

Airbus, Bombardier, Cessna, COMAC, Dassault, Embraer, General Electric a dalších. 

Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. se neustále snaží zlepšovat výrobní procesy 

a rozšiřovat objem výroby díky aktivnímu zapojení a profesnímu růstu svých zaměstnanců. 

Velká pozornost se věnuje zajištění špičkového vybavení pracovišť, pracovního prostředí, 

ochraně zdraví, bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí. 

V dnešní době stále rostou nároky na kvalitu, životnost a přesnost vyráběných součástí 

pro energetický, automobilový i letecký průmysl, tudíž jsou i vyšší požadavky na výrobní 

technologie a materiály, ze kterých jsou tyto součásti vyráběny. Na součásti v těchto 

odvětvích jsou kladeny vysoké požadavky na jejich funkční vlastnosti, které nemůžeme 

běžným způsobem opracováním dosáhnout. Občas jsme tedy nuceni pro výrobu součásti 

použít i moderní technologie, které nejsou zcela běžné. Aby se dosáhlo požadovaných 

vlastností funkčních ploch, aplikuje se žárový nástřik na povrch součásti. Žárové nástřiky 

reprezentují perspektivní technologii, která poskytuje funkčně efektivní povlaky (keramické, 

kovokeramické a kovové). Jsou to vysoce kvalitní, flexibilní a ekonomické technologie 

umožňující optimálně zlepšit povrchové vlastnosti součásti náročným provozním 

podmínkám. Prvotním záměrem žárově stříkaných nástřiků byla ochrana povrchu součásti. 

Nyní se nástřiky používají jako funkční plochy, které poskytují alternativu mezi používáním 

tenkých vrstev a objemových materiálů. Aplikace žárových nástřiků řeší některé technické 

problémy: 

 zvyšování technických parametrů výrobků 

 zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti výrobků 

 snižování nákladovosti výroby 

 snižování energetické náročnosti výroby 
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1. Představení žárových nástřiků 

Žárové nástřiky se využívají za účelem zvyšování užitných a kvalitativních vlastností 

vyráběných součástí, za účelem prodloužení životnosti a jejich funkčnosti. Na povrch 

součástí se pomocí žárového nástřiku nanese jiný materiál se specifickými vlastnostmi, které 

na povrchu součásti vytvoří velmi odolný funkční povlak. Tento povlak lze rozdělit na tři 

typy. Prvním typem je nástřik odolný proti opotřebení, který v kombinovaném zatížení 

odolává korozi za vysokých teplot, integrovanému zatížení eroze, teplotním šokům a abrazi. 

Druhým typem nástřiku je tepelná bariéra, která se chápe jako technický či jiný prostředek, 

umožňující tepelnou ochranu určitého systému před působením nadměrného tepla nebo 

chladu. Třetím typem je obrusitelný těsnící nástřik tzv. abradable. U těchto povlaků jsou 

obzvlášť kladeny požadavky na vysokou odolnost proti korozi, opotřebení a maximální 

přilnavost k substrátu. 

Žárovým nástřikem lze nanášet kovový, keramický nebo plastový materiál ve formě 

prášku, drátu, kordu nebo tyčky. Přídavný materiál je přiváděn do plamene, kde dojde k jeho 

natavení a urychlení částic směrem k základnímu materiálu. Při dopadu na základní materiál 

dochází k plastické deformaci částice a jejímu tuhnutí. Tato deformovaná částice nazývající 

se „splat“ je základní stavební jednotkou povlaku. Poté je nástřik vytvářen postupným 

nanášením částic ve vrstvách.  

Vlastnosti povlaků jsou závislé na chemickém složení materiálu, typu technologie 

stříkání, volbě parametrů nástřiku a s tím související strukturou povlaku. Výhoda u této 

technologie je nízká teplota během procesu nástřiku (do 150°), proto nedochází k tepelnému 

ovlivnění ani deformacím materiálu. Odlišné jsou přetavované povlaky, kde nanesený 

materiál následně přetavíme. Díky tomu, že základní materiál nenatavujeme, je nutné povrch 

materiálu po dokonalém odmaštění a tryskání nastříkat podkladovou vrstvou. Vytváří za 

účelem dostatečného spojení mezi povrchem součásti a povlakem, ale také pro zamezení 

podkorodování vrstvy. [4, 5, 8] 
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a) b) 

    Obr. 1.1 a) Princip žárového nástřiku a následná deformace při dopadu částic [2], 

b) „Splat“ [2] 

Zdrojem tepelné energie může být spalovací proces nebo elektrická energie. Tepelná 

energie je nutná pro natavení přídavného materiálu. Podle použitého zařízení lze nástřiky 

rozdělit: [7] 

Spalování 

 Nástřik plamenem 

 Detonační nástřik – D-Gun 

 Vysokorychlostní nástřik plamenem – HVOF 

Elektrická energie 

 Plazmatický nástřik 

APS – air plasma spraying 

VPS – vakuum plasma spraying 

 RFPS – radio-frequency plasma spraying 

 Nástřik elektrickým obloukem 

TWAS – twin wire arc spraying 

U jednotlivých typů energie lze rozlišit určité vlastnosti a charakteristické hodnoty, které 

tyto druhy energií jednoznačně odlišují. Především jsou to tyto hodnoty: 

 Maximální dosahovaná hustota energie na jednotku plochy 

 Maximální hodnoty teploty dosahované u jednotlivých zdrojů energie 
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2. Příprava povrchu před nanesením nástřiku 

Kvalitně připravený povrch má velký vliv na spojení dopadajících částic přídavného 

materiálu k základnímu materiálu a celkovou přilnavost nástřiku při namáhání. Proto před 

aplikací nástřiku na základní materiál je nutné připravit povrch tak, aby měl povrch 

základního materiálu optimální podmínky pro povlak. Pro vznik pevného spojení mezi 

povlakem a základním materiálem je nutné odstranit vlhkost, veškeré mastnoty z předchozí 

technologické operace, oxidační vrstvy a připravit povrch vytvořením co nejpříznivější 

drsnosti povrchu základního matriálu. Mechanické nečistoty odstraňujeme odmaštěním, 

mořením, otryskáváním nebo broušením. [3] 

2.1. Tryskání 
 

Tryskání je technologický postup opracování povrchu pro přípravu na další operaci nebo 

jako čištění od všech nečistot, okují a rzi. Tryskací média jsou vysoce abrazivní materiály 

na nekovové a kovové bázi. Abrazivní částice jsou vrhány velkou rychlostí na povrch 

základního materiálu, vytrhávají z povrchu částice kovu a způsobují tak zdrsnění povrchu. 

Mezi nejčastěji používaná tryskací média patří korund, karbid křemíku, křemenný písek, 

litinová drť a broky. [3] 

V závislosti na použitém druhu tryskacího média, jeho velikosti a tlaku použitého při 

tryskání je povrch součásti zdrsněn a tak připraven pro nástřik. Po ukončení tryskání se ze 

součásti pomocí stlačeného vzduchu ofoukají zbytky tryskacího média. Po otryskání nesmí 

být otryskaná plocha znečištěna, tudíž je potřeba se vyhnout kontaktu součásti holýma 

rukama. [3] 

Žárový nástřik musí být proveden v co nejkratší době po otryskání součásti, protože 

v průběhu času dochází ke snižování chemické aktivity povrchu v důsledku chemické 

absorpce plynů z atmosféry a oxidace, což má za důsledek snížení přilnavosti nanesené 

vrstvy. Prodleva mezi tryskáním a nástřikem by neměla být delší než 24 hodin. [3] 
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3. Zkoušky a metody analýz žárových nástřiků 

Žárové nástřiky jsou testovány a analyzovány ze dvou základních důvodů, a to pro 

vědecko-výzkumné účely a pro kontrolu jakosti povlaků při výrobě. S ohledem na účel 

hodnocení se odlišuje i metodika zkoušek. Při vědecko-výzkumné práci jsou testované 

nástřiky podrobovány celé řadě odlišných analýz s cílem získat co největší množství 

statisticky podložených informací, na rozdíl od hodnocení jakosti vyráběných nástřiků, které 

je časově omezeno a hlavním požadavkem je co nejrychlejší potvrzení standardní kvality 

nástřiku. Nejjednodušším způsobem kontroly jakosti nástřiku je vizuální kontrola povrchu 

nastříkané součásti. Takto mohou být zachyceny velké vady typu adhezních porušení, 

prasklin atd. [5] 

Zkoušky a metody analýz žárových nástřiků: 

 Hodnocení mikrostruktury  

 Metalografická příprava  

 Zkoušky mechanických vlastností  

 Tvrdost a mikrotvrdost  

 Pevnost v tahu a adheze  

 Modul pružnosti  

 Indentace Knoopovým indentorem  

 Indentace Vickersovým indentorem  

 Vnitřní pnutí  

 Odolnost proti šíření trhlin  

 Tření a odolnost proti opotřebení  

 Hodnocení fyzikálních vlastností  

 

Dalším stupněm je kontrola mikrostruktury nástřiku pomocí optické mikroskopie. 

V tomto případě musí být věnována velká pozornost metalografické přípravě zkoumaného 

vzorku, aby se zamezilo vzniku různých artefaktů po leštění a broušení. Je-li mikrostruktura 

nástřiku hodnocena pro kontrolu jakosti vyráběného nástřiku, je nutné zajistit přípravu 

vzorku za stejných podmínek jako hodnocenou součást. Nejvhodnější způsob je nástřik 

vzorku společně s danou součástí. [5] 

Mezi vyspělejší metody hodnocení mikrostruktury patří řádkovací elektronová 

mikroskopie (v režimu sekundárních elektronů, odražených elektronů, případně snímání 

RTG záření), transmisní elektronová mikroskopie, rentgenová difrakce atd. [5] 

http://www.kmm.zcu.cz/CD/content/11.html#1#1
http://www.kmm.zcu.cz/CD/content/11.html#2#2
http://www.kmm.zcu.cz/CD/content/11.html#3#3
http://www.kmm.zcu.cz/CD/content/11.html#4#4
http://www.kmm.zcu.cz/CD/content/11.html#5#5
http://www.kmm.zcu.cz/CD/content/11.html#6#6
http://www.kmm.zcu.cz/CD/content/11.html#7#7
http://www.kmm.zcu.cz/CD/content/11.html#8#8
http://www.kmm.zcu.cz/CD/content/11.html#9#9
http://www.kmm.zcu.cz/CD/content/11.html#10#10
http://www.kmm.zcu.cz/CD/content/11.html#11#11
http://www.kmm.zcu.cz/CD/content/11.html#12#12
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Vlastnosti nástřiku stanovují jeho chování v provozu. Nejlepším testem jakosti nástřiku 

je tedy simulace budoucích skutečných podmínek provozu. Tento způsob hodnocení však 

není obvykle možné realizovat, a proto jsou povlaky nejčastěji charakterizovány pomocí 

svých chemických nebo fyzikálních vlastností. [5] 

Nejčastěji jsou hodnoceny mechanické vlastnosti nástřiků, a to pevnost v tahu, 

mikrotvrdost, houževnatost, modulů pružnosti a odolnost proti opotřebení, odolnost proti 

šíření křehkého lomu. U nástřiků, používaných jako teplotní bariéry (TBC povlaky), jsou 

běžně hodnoceny jejich termofyzikální vlastnosti: tepelná vodivost, charakterizovaná 

obvykle tepelnou dilatací a hustotou při 300 K, difuzivita a měrné teplo. Tato měření bývají 

doplněna o hodnocení odolnosti nástřiku proti tepelným šokům. Magnetické a elektrické 

vlastnosti nástřiků jsou hodnoceny v případě jejich aplikací v elektrotechnickém průmyslu. 

[5] 

Díky velkému množství zkoušek a analýz prováděných na žárových nástřicích si 

představíme pouze ty, které jsou denně využívány ve firmě Honeywell Aerospace Olomouc 

s.r.o. na reprezentativních vzorcích. Reprezentativní vzorek o rozměru čtverečného palce 

a je žárově nanášen společně s dílcem a nástřik na vzorku reprezentuje nástřik na dílci. 

3.1. Hodnocení mikrostruktury 

Vzhledem ke komplikovanosti a heterogenitě bývá obtížné zvolit vhodnou metodu 

pozorování, avšak její hodnocení má nezastupitelnou roli v procesu zkoumání vlastností 

nástřiků, predikci jejich životnosti a výběru optimálních parametrů nástřiku. 

Popis mikrostruktury povlaku by měl obsahovat tyto informace: [5] 

 Chemické složení povlaku na mikro i makro škále  

 Charakter morfologie zrn a jejich orientace 

 Popis defektů typu pórů, produktů oxidace, nenatavených částic nebo 

sekundárních fází, případně mikrodefektů, jejich množství a rozložení  

 Distribuce zmíněných defektů vzhledem k tloušťce nástřiku 

 Existence případné deformace (mechanické nebo teplotní) nástřiku v blízkosti 

základního materiálu 

Je nutné se ještě zmínit o přípravě vzorků s nástřikem pro hodnocení mikrostruktury, 

neboť nesprávným způsobem připravený vzorek může výrazně zkreslit výsledky analýz. 
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3.2. Metalografická příprava 

Pro hodnocení mikrostruktury se používá řez nástřikem, vedený kolmo k rozhraní mezi 

nástřikem a základním materiálem. Na řezu je možné pozorovat jak mikrostrukturu nástřiku 

v závislosti na jeho tloušťce, tak kvalitu rozhraní i případné změny ve struktuře základního 

materiálu, ke kterým mohlo dojít při nástřiku. 

Během zpracování metalografického výbrusu je nutné se vyhnout vniku artefaktů po 

broušení, řezání a leštění. Nejčastěji se vyskytující vadou výbrusů jsou uvolněné a vypadané 

tvrdé částice (např. karbidy u cermetů) – pull-out effect, či naopak tzv. ”rozmazané” měkké 

a snadno deformovatelné části mikrostruktury – smearing effect. Těmito jevy se můžou 

výrazně zkreslit výsledky např. hodnocení míry pórovitosti povlaků. Při pull-out efektu se 

stopy po vypadlých částicích projevují jako póry a tím naměřenou míru pórovitosti zvyšují, 

ale při smearing efektu dochází k zanášení existujících pórů okolním materiálem nástřiku 

a tím ke snižování zjevné pórovitosti. [5] 

Aby se předešlo vzniku nežádoucích artefaktů, je nutné, s ohledem na materiál nástřiku, 

volit vhodné podmínky řezání, broušení a leštění. První krok, který může omezit ovlivnění 

mikrostruktury nástřiku během procesu metalografické přípravy, je impregnace vzorku 

pryskyřicí s nízkou viskozitou. Tato metoda je doporučována hlavně u křehkých nebo vysoce 

porézních materiálů. Do aplikované pryskyřice lze přidat fluorescenční barvivo, které 

později umožní jednoznačné rozlišení mezi vlastní pórovitostí a později vzniklými defekty. 

Nejpříhodnější způsob řezání vzorků je pomocí diamantových řezných kotoučů. Podstatným 

faktorem je nízká rychlost řezného kotouče a intenzivní ochlazování, předcházející 

teplotnímu ovlivnění vzorku. Otáčející řezný kotouč musí přijít nejprve do kontaktu 

s nástřikem a následně se základním materiálem, jinak by mohlo dojít k porušení adheze. 

Před samotným broušením a leštěním se vzorek většinou zalije do pryskyřice. Pryskyřice by 

měla vykazovat nízkou viskozitu a měla by být vytvrditelná za studena. Proces tepelného 

vytvrzování by mohl zapříčinit vznik prasklin, a to zejména u velmi křehkých povlaků. 

Výsledek broušení (obvykle SiC brusnými papíry) závisí především na volbě vhodného 

zatížení. Čím poréznější nástřik je, tím nižší by mělo být použité zatížení. Nadmíru velké 

zatížení vede ke vzniku smearing efektu. 

Při leštění je potřebné používat nižší zatížení než při broušení. Důležitou roli zde hraje 

i volba vhodné tkaniny leštícího kotouče. Přes všechny obecná doporučení je zpracování 

kvalitního metalografického výbrusu žárového nástřiku obtížná. Nejvhodnější 

metalografické podmínky jsou, tak jako u objemových materiálů, rozdílné v závislosti na 
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typu materiálu nástřiku. Nutné je zohlednit i specifika, plynoucí z jedinečné struktury 

žárového nástřiku. 

3.3. Tvrdost a mikrotvrdost povrchu nástřiku 

Pro hodnocení tvrdosti žárových nástřiků se obvykle používá zkouška podle Rockwella, 

zakládající se na měření hloubky proniknutí indentoru, kterým může být buď koule o daném 

průměru (HRB) nebo kužel s definovanou geometrií (HRC). Volba typu indentoru, je stejně 

jako volené zatížení závislá na tvrdosti a tloušťce testovaného materiálu. 

Mikrotvrdost žárových nástřiků se obvykle hodnotí pomocí Vickersova indentoru na 

příčném řezu nástřikem, při zatížení 3 N (cca 300 g), avšak lze ji měřit i na zbroušeném 

povrchu nástřiků při odlišném zatížení. Vzhledem k zřetelné anizotropii nástřiků však nelze 

hodnoty měřené na povrchu a řezu nástřikem porovnávat, stejně jako z důvodů tzv. ISE 

efektu (vlivu velikosti vtisku na hodnotu mikrotvrdosti) nelze porovnávat měření při 

rozdílných zatíženích. 

V případě indentace povrchu nástřiku, a to jak při hodnocení tvrdosti tak mikrotvrdosti, 

je zapotřebí zohlednit při volbě zatížení tloušťku nástřiku. Hloubka proniknutí indentoru by 

neměla překročit desetinu tloušťky nástřiku, jinak by mohlo dojít k ovlivnění naměřené 

hodnoty tvrdosti vlastnostmi základního materiálu. 

 

Obr. 3.1 Zkouška dle Rockwella [6] 
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4. Metody žárových nástřiků 

4.1. Žárová nástřik plamenem 

Žárový nástřik plamenem patří mezi nejstarší metody žárového nástřiku. Princip metody 

je znázorněn na obrázku 4.1. Při této metodě se nejčastěji používá jako zdroje tepla chemické 

reakce hoření kyslíkoacetylenového plamene, ale můžeme použít i směsi kyslíku 

s propylenem, propanem nebo vodíkem. Aplikují se přídavné materiály ve formě prášku 

nebo drátu. Občas se přídavné materiály přivádějí do plamene bočním přívodem – pouze 

práškové přídavné materiály, nebo většinou středem speciálně upravenou hubicí přímo do 

plamene. [1, 4]   

Obecně tento proces aplikuje nástřiky o nižší jakosti, které nejsou používány pro 

aplikace, u kterých je zapotřebí nástřik s vysokou hustotou a přilnavostí. Hlavní příčinou 

těchto nedostatků je nízká dopadová rychlost částic a nízká teplota plamene. Favorizující 

tuto metodu jsou nízké provozní i pořizovací náklady, což je vhodné pro méně náročné 

aplikace. [4] 

Výstupní rychlost plamene a jeho výstupní energie nedovolují zrychlení  částic 

nanášeného materiálu urychlovat na takové hodnoty, které by zaručovaly dobré vlastnosti 

nanesené vrstvy, zejména  přilnavost. Tudíž se pro urychlování  částic nataveného 

přídavného materiálu používá stlačený a suchý vzduch, nejčastěji pod tlakem 0,6 MPa.  [4] 

 

 
Obr. 4.1 Princip zařízení pro nástřik plamenem [8] 
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Parametry povlaků aplikovaných touto metodou: [7]   

 Rychlost plamene: 50-100 m/s 

 Teplota plamene: 3 500 K 

 Použité plyny: kyslík, acetylen 

 Průtok prášku: 30-50 g/min 

 Teplota částic: 2500 °C 

 Rychlost částic: 50-80 m/s 

 

 

4.2. Nástřik elektrickým obloukem 
 

Tato technologická metoda je založena na tavení vodivých materiálů teplem 

elektrického oblouku, hořícího mezi dvěma vodivými přídavnými materiály. Schematicky 

je zobrazen na obrázku 4.2. Pro rozprášení nataveného přídavného materiálu a k udělení 

velké rychlosti nanášených částic přídavného materiálu se používá čistého a suchého 

stlačeného vzduchu pod tlakem 0,4 až 0,6 MPa. Stlačený vzduch dává nanášeným částicím 

značnou rychlost, což se také projevuje ve výsledné kvalitě nanášených povlaků. 

Technologické zařízení je velmi operativní a jednoduché, nevyžadující zvláštní zajištění 

pracoviště z hlediska energie. Při nástřiku elektrickým obloukem je nutné hlídat stabilitu 

zdroje elektrického proudu a plynulost podávání drátu. Kvalita povlaku tedy souvisí hlavně 

se stabilitou elektrického oblouku mezi konci drátů. [4] 

 

 

Obr. 4.2 Princip zařízení pro nástřik elektrickým obloukem [8] 

 

Žárový nástřik se aplikuje jako mobilní a stabilní. Určitá omezení při použití této 

technologické metody plynou z předpokladu a nutnosti použití elektricky vodivých 
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přídavných materiálů. Z hlediska bezpečnosti práce je technologická metoda žárového 

nástřiku elektrickým obloukem doprovázena intenzivním ultrazvukovým, infračerveným 

i viditelným zářením a nadměrným hlukem převyšující bezpečnou hranici. Ze stránky 

škodlivosti prostředí je obzvláště nebezpečný vývin nitrózních plynů. [4] 

  

Vlastnosti nanášených vrstev lze ovlivňovat těmito technologickými parametry: [4] 

 Velikost stříkacího proudu 

 Velikost stříkacího napětí 

 Tlakem rozstřikovacího vzduchu 

 Vzdálenost nástřiku 

 Množství nanášeného přídavného materiálu 

 

4.3. Plazmatický nástřik 

 
U plazmatického hořáku vzniká mezi vodou chlazenou wolframovou katodou 

a válcovou měděnou anodou, tvořící zároveň trysku plazmového hořáku, elektrický oblouk. 

Elektrický oblouk hoří v plazmovém plynu, jímž bývá obvykle argon nebo jiný inertní plyn 

např. H2, He, N2. Plazmový plyn je vpouštěn axiálně do hořáku a jeho druhým koncem 

vystupuje plazma s vysokou teplotou (až 30 000 K) a entalpií. Následně se pomocí nosného 

plynu přivádí nanášený materiál ve formě prášku. [4] 

 

 

Obr. 4.3 Princip zařízení pro plazmatický nástřik [8] 

Díky vysoké teplotě plazmatu lze touto metodou nanášet všechny druhy materiálů od 

čistých kovů až po těžce tavitelné materiály (např. keramiky). Nevýhoda je v některých 

případech vysoká teplota, protože může způsobit změnu fázového složení, oxidaci nebo 
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vyhořívání některých prvků nanášeného materiálu v průběhu nástřiku. Takto vytvořený 

povlak může mít výrazně odlišné vlastnosti od předpokládaných. Pro dosažení extrémně 

vysoké přilnavosti, hustoty a čistoty povlaků je možné aplikovat plazmatický nástřik 

v uzavřené komoře za sníženého tlaku technologií nazývanou jako Vacuum Plasma 

Spraying. [7] 

Konstrukce zařízení pro plazmatický nástřik se liší tvarem, materiály zařízení, velikostí 

elektrody, ale i způsobem chlazení. Rozdílné konstrukce plazmových hořáků umožňují jak 

dosahovat různého množství průtoku plynů a množství vnesené energie, tak i používat různé 

typy vstupu přídavného prášku do plazmového hořáku. Geometrie a podmínky vstupu 

prášku mají velký vliv na stupeň jeho protavení a tedy i na kvalitu výsledného povlaku – 

hlavně na míru porozity a obsah oxidů ve struktuře. 

V praxi se používají dvě principiální koncepce plazmových hořáků: [4] 

 s plynovou stabilizací plazmového oblouku 

 s kapalinovou stabilizací plazmového oblouku 

 a) b) 

 

Obr. 4.4 Schématické znázornění principu stabilizace plazmového oblouku [4] 

a) plynová stabilizace, b) vodní stabilizace, 

1, 2 – měděná tryska, 3 – stabilizační komora, 4 – elektrodová komora 

Oba principy stabilizace mají svá opodstatnění a využití, ale rozšířenější v praxi jsou 

plazmové hořáky s plynovou stabilizací. Konstrukční odlišnosti v plazmovém hořáku vedou 

k širokému rozsahu charakteristik procesu. Proto jsou v přehledu hlavních procesních 

parametrů (tabulka 1) uvedeny údaje vztahující se ke třem základním typům plazmatického 

nástřiku: atmosférickému plazmatickému nástřiku (APS), vakuovému plazmatickému 

nástřiku (VPS) a nástřiku pomocí rádio frekvenčního plazmatu (RF plazma). [7] 
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Tab. 4.1 Procesní parametry jednotlivých plazmových nástřiků [7] 

Procesní parametry APS VPS RFPS 

Rychlost plamene 300-1000 m/s 200-600 m/s 20-80 m/s 

Teplota plamene 15 000 K 12 000 K 10 000 K 

Použité plyny Ar, He, H2, N2 Ar, He, H2 Ar, He, H2 

Rychlost částic 200-800 m/s 200-600 m/s 20-50 m/s 

Teplota částic >  3800 °C >  3800 °C >  3800 °C 

Průtok prášku 50-150 g/min 25-150 g/min 20-50 g/min 

 

Teplota a rychlost proudu plazmatu závisí především na konstrukci hořáku, použitém 

plynu a energetickém příkonu. Zpravidla se při plazmatickém nástřiku používá argon, tvořící 

pouze nízkoenergetické plazma, s příměsí dalšího entalpii zvyšujícího plynu. Tudíž se 

používá ve směsi s heliem nebo s vodíkem. Dusík je jedním z nejteplejších plazmových 

plynů, nicméně jeho použití je omezeno jeho vysokou reaktivností s většinou přídavných 

materiálů. [7] 

 

4.4. Detonační nástřik 

 

Do uzavřené spalovací komory je přiváděn přídavný materiál v podobě prášku, kde 

dochází k využití tepelné a kinetické energie spalovacího procesu plynů. V porovnání 

s nástřikem plamenem dosahuje vyšších teplot i rychlostí dopadu. Během nástřiku je 

stlačována směs plynů a přídavného materiálu (prášku) ve spalovací komoře, kde je 

diskontinuálně zapalována zapalovací svíčkou. Vzniklá exploze plynů roztavuje a zároveň 

urychluje částice prášku hrdlem hořáku směrem k povlakované součásti. Nakonec je 

spalovací komora vypláchnuta proudem dusíku. Tento proces se cyklicky opakuje 

s frekvencí více jak 100 cyklů za minutu. [7] 
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Obr. 4.5 Princip zařízení pro detonační nástřik [9] 

 

Parametry povlaků aplikovaných touto metodou: [7]   

 Rychlost plamene: > 1000 m/s  

 Teplota plamene: 5 500 K 

 Použité plyny: O2, acetylen 

 

Materiály vhodné pro detonační nástřik, díky své teplotě plamene, lze doporučit 

k nástřiku kovů a jejich slitin s nízkou a střední teplotou tavení. Typickými materiály jsou 

některé druhy cermetů, nejčastěji na bázi karbidů wolframu, titanu a chromu. 

Charakteristickými aplikacemi jsou povlaky odolné proti opotřebení a korozi v různých 

prostředích. [7] 

4.5. Vysokorychlostní nástřik plamenem HVOF 

Tato metoda je ve svém principu podobná metodě detonačního nástřiku s tou odlišností, 

že plnění spalovací komory a hoření plynů probíhá kontinuálně. Zakládá se na speciálním 

designu hořáku, kde dochází k hoření směsi kyslík - palivo (propylen, kerosin, acetylen, 

propan, vodík atd.). V konvergentně divergentní trysce jsou produkty hoření urychlovány až 

na supersonické hodnoty. Přídavný materiál v podobě prášku je za pomoci nosného plynu 

přiváděn do supersonického plamene, kde dojde k jeho natavení a výraznému urychlení 

částic směrem k základnímu materiálu. Vysoká rychlost částic prášku způsobí při dopadu 

dokonalé rozprostření a zakotvení částic k základnímu materiálu, z něhož se odvíjí vysoká 

hustota a přilnavost HVOF stříkaných povlaků. Relativně nízká teplota plamene (vzhledem 

k plazmatickému nástřiku) omezuje tuto technologii pro nástřik keramických povlaků, kdy 

nedojde k dostatečnému natavení prášku během letu, a tím pádem ani k rozprostření po 

dopadu na základní materiál. Na druhou stranu nízká teplota zabraňuje fázovým přeměnám, 

oxidaci a vyhořívání některých prvků nanášeného materiálu v průběhu nástřiku. Při vhodně 
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zvolených depozičních parametrů poskytuje povlaky v tlakovém pnutí, čímž umožňuje 

vytvářet povlaky velkých tlouštěk. Tlakové pnutí v povlaku je taktéž příznivé z hlediska 

únavových vlastností povlakovaných součástí. [5, 7] 

 

Obr. 4.6 Princip zařízení pro vysokorychlostní nástřik plamenem [8] 

 

Parametry povlaků aplikovaných touto metodou: [7] 

 Rychlost plamene: 500-1200 m/s 

 Teplota plamene: 5 500 K 

 Použité plyny: CH4, C3H6, H2, O2 

 Rychlost částic: 200-1000 m/s 

 Teplota částic: 3 300 °C 

 Průtok prášku: 15-50 g/min 

 

Touto technologií, díky své teplotě plamene, předurčujeme k nástřiku kovů a jejich slitin 

s nízkou a střední teplotou tavení. Typickými materiály jsou cermety, nejčastěji na bázi 

karbidů wolframu, titanu a chromu. Charakteristickými aplikacemi jsou povlaky odolné 

proti opotřebení a korozi v různých prostředích. [7] 
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5. Druhy plazmových nástřiků 

 

5.1. Povlaky tepelných bariér (TBC – Thermal Barrier 

Coatings) 
 

Pod pojmem tepelná bariéra se chápe technický č jiný prostředek, umožňující tepelnou 

ochranou určitého systému před působením nadměrného tepla nebo chladu. Především se 

rozumí materiál vystavený vysoké teplotě, nebo přístrojová či jiná zařízení pracující 

v extrémních teplotních podmínkách. Povlakovaná tepelná bariéra představuje na povrchu 

tepelně namáhané součásti vícevrstvou strukturu, heterogenní z hlediska tloušťky vrstev 

a obzvláště výrazně rozdílných tepelně fyzikálních a materiálových vlastností jednotlivých 

vrstev. Povlakové tepelné bariéry nalézají stále širší uplatnění všude tam, kde se vyskytují 

vysoké teploty nebo tepelné rázy, a vzniká potřeba chránit základní materiál. [10] 

Povlaková tepelná bariéra se nanáší přímo na povrch tepelně namáhané součásti, jejímž 

hlavním úkolem je snížit teplotu základnímu materiálu. Tím jej chránit proti účinkům vysoké 

teploty a tepelných rázů. Snížení teploty základního materiálu může být využito dvěma 

způsoby: [10] 

 

 Při zachování povrchové teploty základního materiálu součásti lze použitím TBC 

zvýšit provozní teplotu chráněné součásti, a tím zvýšit účinnost energetického či 

jiného zařízení. 

 Při zachování provozní teploty zařízení, a tedy zachování jeho účinnosti, lze použitím 

TBC snížit povrchovou teplotu základního materiálu součásti, a tím prodloužit její 

životnost. 

 

Povlakové tepelné bariéry jsou aplikovány v tepelných zařízeních jako ochrana 

základního materiálu proti vysokým teplotám, tepelným rázům, oxidaci a vysokoteplotní 

korozi působením solí. Typické rozložení teploty v systému TBC – substrát při tepelném 

zatížení je na obrázku 5.1. 
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Obr. 5.1 Rozložení teploty v systému TBC - substrát, vnějším a vnitřním prostředí při 

provozním tepelném zatížení. [10] 

 

Tepelná bariéra má většinou vícevrstvou heterogenní strukturu. Nejčastěji aplikované 

jsou struktury dvouvrstvé (keramická a vazná vrstva), třívrstvé (keramická, přídavná a vazná 

vrstva) a gradované (keramická, gradovaná a vazná vrstva). Díky svým vlastnostem má 

každá vrstva ve struktuře TBC nezastupitelnou funkci. Typická struktura třívrstvé TBC je 

na obrázku 5.2. 

Vrchní keramická vrstva tvoří základ TBC, jejím úkolem je snížit tepelný tok do 

základního materiálu součásti. Keramická vrstva musí mít nízkou tepelnou vodivost a být 

dostatečně odrazivá pro infračervené záření, chemicky inertní vůči provoznímu prostředí, 

odolná proti tepelně a chemicky indukovaným napětím a deformacím. [10] 

Přídavná vrstva bývá nanesena na povrch vazné vrstvy. Má funkci difusní bariéry, která 

snižuje oxidaci a vysokoteplotní korozi vazné vrstvy a základního materiálu součásti. [10] 

Vazná vrstva je nanesena na povrch základního materiálu součásti. Jejím úkolem je 

zajistit dobrou vazbu keramické vrstvy na základní materiál. Vazná vrstva musí být odolná 

proti oxidaci a vysokoteplotní korozi, přizpůsobovat mechanické deformace vznikající 

rozdílnými součiniteli tepelné roztažnosti a modulu pružnosti mezi keramickou vrstvou 

a základním materiálem. [10] 
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Obr. 5.2 Struktura třívrstvé TBC a funkce vrstev [10] 

 

Gradovaná vrstva tvoří přechod mezi keramickou a vaznou vrstvou. Na horním povrchu 

gradované vrstvy je 100 % materiálu keramické vrstvy a na dolním povrchu je 100 % 

materiálu vazné vrstvy a mezi tím je postupný, případně plynulý, přechod podílu keramické 

a vazné vrstvy. Výhodou gradovaných TBC je zmenšení, případně odstranění, skokového 

rozdílu mechanických vlastností na rozhraních vrstev, a tím lepší odolnost proti trhlinám při 

tepelném rázu, větší adheze k substrátu a větší lomová houževnatost. Nevýhodou je menší 

odolnost gradované vrstvy proti oxidaci a vysokoteplotní korozi. [10] 

5.2. Povlaky proti opotřebení 

Technologická zařízení v hutních, energetických a strojírenských provozech je častokrát 

vystavována v průběhu jejich funkce extrémním podmínkám namáhání. Jde o značný počet 

různých faktorů, které působí většinou na povrch dílu, ať už jednotlivě nebo v celém 

komplexu. Zpravidla se jedná o abrazi a erozi působením kovových nebo slitinových částic, 

vliv korozního prostředí, teplotní zatížení plynulé nebo v podobě šoků, různá mechanická 

zatížení otěrem a taktéž některá kombinovaná ne zcela definovatelná zatížení.  

Zaručit odolnost zařízení a různých výrobků pouze cestou volby konstrukčních 

materiálů by bylo velmi obtížné a také ekonomicky náročné. Proto v inovačních programech 

nalézají uplatnění ochranné bariérové povlaky, které vzdorují agresivnímu prostředí. 

Unikátní kombinací povlaků metalické pseudoslitiny a kompositní keramiky je vytvořen 

sendvičový povlak, který v kombinovaném zatížení odolává korozi za vysokých teplot, 
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integrovanému zatížení eroze, teplotním šokům a abraze. Nejčastěji se používají povlaky na 

bázi karbidů chrómu a karbidů wolframu. 

 

5.3. Obrusitelné těsnící povlaky (abradable) 

 

Obrusitelné těsnící povlaky (ucpávky) jsou jedním z typů progresivních těsnění. Tyto 

ucpávky jsou aplikovány pomocí technologie žárového nástřiku ve formě povlaku, který je 

nanášen na těsnící kroužky, které jsou rozmístěny kolem hřídelí (oblast labyrintových 

těsnění, či těsnění pomocí břitů na rotorech) a proti koncům lopatek (oblast proudění 

pracovního média mezi rotačními a rozváděcími lopatkami) turbokompresorů a parních 

turbín, používaných v letectví a energetice. Použitím těchto povlaků dochází ke snižování 

provozní vůle mezi krytem statoru a konci lopatek, což vede ke zvyšování účinnosti těchto 

zařízení. Pokud nejsou použity tyto povlaky, musí být vůle za studena volena tak, aby při 

chodu zařízení nedošlo ke kritickému kontaktu mezi konci lopatek a krytem zařízení. 

Použitím obrusitelných ucpávek umožňuje zmenšování velikosti těchto vůlí za studena s tím, 

že v případě kontaktu při chodu zařízení dojde k narušení obrusitelné ucpávky aniž by došlo 

k poškození lopatek. V ojedinělých případech se dokonce využívá cíleného zajetí lopatky do 

povlaku s cílem vytvořit co nejtěsnější drážku, čímž dojde k vymezení radiální a axiální vůle. 

[11] 

 

Do této skupiny patří: [11] 

 Obrusitelné nikl-grafitové výstelky do teplot 480 °C (výjimečně až 815 °C) pro 

použití na kompresorových částech (labyrinty). 

 Výstelky typu AlSi + polyester, popř. Al-bronz + polyester do 650 °C 

(kompresory). 

 Vysokoteplotní výstelky na bázi NiCoCrAlY + polyester + bornitrid do 700 °C 

pro utěsnění částí turbín. 

 

V předešlých letech došlo v oblasti využití žárového nástřiku v leteckém průmyslu 

k jistému posunu a změnám, které reflektovaly technický vývoj v oblasti turbínových motorů 

a také technologií žárového nástřiku. Současně došlo k nárůstu celkového počtu aplikací.  
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Výrazně se prosazují zejména následující trendy: [11] 

 Téměř úplné nahrazení technologií VPS a LPPS (vakuový plazmový nástřik) pro 

vytváření TBC vrstev na listech pracovních a rozváděcích lopatek turbín 

technologií EB-PVD (electron-beam physical vapour deposition). 

 Prudký rozvoj technologie vysokorychlostního nástřiku HVOF a jeho využití pro 

nástřik cermetů na bázi karbidů (WC-Co, Cr3C2-NiCr), kde lze dosáhnout 

lepších vlastností než u plazmy - v oblasti všeobecného strojírenství tato 

technologie již zcela vytlačila u nástřiku tohoto typu materiálů plazmový nástřik, 

v leteckém průmyslu postupuje náhrada z důvodu určitého konzervativismu 

pomaleji. 

 Renesance nástřiku elektrickým obloukem a zvýšené využití této technologie 

tam, kde není bezpodmínečně nutné použít plazmu a HVOF, což přináší výrazné 

finanční úspory. 

 

5.3.1. Vlastnosti obrusitelných povlaků 

 

Obrusitelné povlaky jsou v podstatě protikladem klasických žárově stříkaných 

funkčních povlaků užívaných ve strojírenství. U těchto povlaků jsou obzvlášť kladeny 

požadavky na vysokou odolnost proti korozi, opotřebení a maximální přilnavost k substrátu. 

Těchto vlastností je dosahováno např. snížením obsahu vnitřních oxidů, nízkou pórovitostí 

a inkluzí nečistot v povlaku, jenž zajišťuje jeho homogenitu. Jistý stupeň pórovitosti 

u obrusitelných povlaků je naopak žádoucí, neboť póry ve struktuře umožňují snazší 

obrušování povlaků rotující lopatkou. [12] 

Požadavky na vlastnosti obrusitelných povlaků: [12] 

 vysoká obrobitelnost při minimálním opotřebení spolu zabírajícího protikusu 

 velká odolnost proti erozi 

 odolnost proti praskání 

 vznik minimálního tepla v protikusu 

 nízká afinita k protikusu – nedochází ke svaru a nárůstku způsobující další 

opotřebení 

 při obrušování vznikají velice jemné částečky s minimálním mechanickým či 

chemickým vlivem na komponenty při proudění media 

 aplikace musí být reprodukovatelná s dostatečnou trvanlivostí a životností 

 nanášení lze provádět opakovaně a poměrně snadno i při generálních opravách 
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Mikrostruktura obrusitelných povlaků obsahuje jak klasické strukturní komponenty, tak 

značné množství pórů a měkkých fází (grafit, bentonit). Výskyt těchto fází ve struktuře 

povlaku je klíčová pro jejich správnou funkci. Díky pórům ve struktuře dochází ke snižování 

hodnot erozivní odolnosti a mezičásticové kohezní pevnosti při narůstající obrusivosti 

povlaku a minimálním opotřebení rotující části. Aby se dodržel požadavek dobré obrusivosti 

povlaků je tedy nezbytné, aby jejich struktura obsahovala jistý stupeň pórovitosti. Pórovitosti 

ve struktuře povlaku lze dosáhnout buď vhodnou volbou parametrů nástřiku při depoziční 

procesu, nebo tzv. vypalováním, což je tepelné zpracování, která následuje po zhotovení 

povlaku (povlaky typu CoNiCrAlY-CBN/PE). [12] 

 

Mechanismus obrušování obrusitelných povlaků 

Obrusitelné povlaky lze rozlišit podle závislosti na použitém druhu přídavného 

materiálu dva typy opotřebení: [12] 

Obrušování 

 při vzájemném kontaktu obrusitelného povlaku a lopatky dojde vyrážení částic 

vyčnívajících z povlaku  

Zhutňování 

 dochází přednostně k jakémusi stlačování povlaku vlivem působení rotující lopatky 

 

Parametry nástřiku obrusitelných povlaků 

Parametry nástřiku mají podstatný vliv na vlastnosti povlaku. Jejichž změnou můžeme 

dosáhnout odlišného strukturního složení povlaků.  

 

Parametry nástřiku lze rozdělit na: [12] 

Kritické parametry 

 teplota a rychlost částic, které jsou výsledkem působení plamene 

Další parametry 

 množství podávaného prášku 

 rychlost a množství nosného plynu 

 depoziční (nástřiková) vzdálenost 

 druh, zrnitost a tavba nanášeného materiálu 
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5.3.2. Problematika obrusitelných (abradable) povlaků 

 

Nástřik obrusitelných povlaků je používán při generálních opravách plamenný 

a následně také plazmový nástřik vrstev označovaných jako 20B spolu s vaznou vrstvou na 

bázi Ni 20Al. Tyto obrusitelné povlaky na bázi nikl - měď - bornitrid (Ni 20Cu 20BN 10C 

8,5SiO2) se složitým složením a přípravou prášku slouží k utěsňování labyrintů a částí 

turbíny. Dalším typem povlaku je hmota označovaná jako KNA (Ni-Si 13BN 1Al 1C), která 

se používá taktéž na utěsňování kompresorů. Náhrada těchto povlaků standardními typy 

povlaků firmy Metco. [11] 

Nástřik "tvrdých" obrusitelných povlaků je v současné době prezentován nástřikem 

prášků Metco 301NS (Ni14Cr8Fe5,5Bornitrid3,5Al), resp. Metco 307NS (Ni 25 Grafit) 

v kombinaci s nástřikem vazné mezivrstvy z materiálu Metco 443NS (NiCr-6Al). Z hlediska 

použití jednoznačně dominují vrstvy na bázi nikl-grafitu, tj. Metco 

307NS. Tyto vrstvy jsou používány na utěsňování částí v turbínovém prostoru a zvyšování 

termodynamické účinnosti motoru (labyrinty, tělesa utěsnění), ale také u labyrintů 

vysokotlakých kompresorů. Maximální pracovní teplota vrstev Metco 301NS a Metco 

307NS je až 815 °C, resp. 480 °C. Vazná mezivrstva zaručuje svou vynikající přilnavostí 

k substrátu dokonalou adhezi nikl-grafitových a nikl-chrom-bornitridových těsnicích vrstev. 

Zpravidla se nanáší kolem 0,1 až 0,2 mm vazné vrstvy a následně cca 2 mm nikl-grafitové 

výstelky s přídavkem na opracování. [11] 

Uplatnění těchto vrstev technologií plamenného nástřiku vede v současné době 

k obstojným vlastnostem povlaků. S touto technologií jsou dlouholeté dobré zkušenosti, ale 

přesto může nástřik plazmou přinést podstatné zlepšení. Především ve spojení s vyšší 

životností povlaku, což je zajímavé ve spojení s prodlužováním meziopravních technických 

resursů. Z této příčiny byl zkoušen plazmový nástřik vrstvy Metco 307NS na pouzdro 

labyrintu vysokotlakého kompresoru motoru AI-25TL s cílem ověřit technologii 

plazmového nástřiku těchto vrstev na konkrétním díle. Technologie plazmového nástřiku 

nikl-grafitových vrstev je spojena s určitou mírou komplikací. U atmosférického 

plazmového nástřiku povlaků na bázi nikl-grafitového kompozitu dochází při nevhodně 

zvolených parametrech nástřiku k oxidaci prášku a vyhořívání uhlíku z něj. Snížený obsah 

volného uhlíku vede ke zvýšení tvrdosti povlaku, tudíž ztrácí jeho obrusitelné schopnosti. 

Zpevnění základní niklové hmoty současně s vysokým procentem oxidů způsobuje taktéž 

vysokou tvrdost a pevnost vrstvy. Podstatný pokles poréznosti spojený s vysokou rychlostí 

nanášení ještě více zvyšují tvrdost povlaku - lze tedy říci, že plazmou stříkané nikl-grafitové 

vrstvy jsou značně rozdílné od vrstev stříkaných plamenem. I když je poréznost a přilnavost 
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u povlaku stříkaného plazmou lepší než u nástřiku plamenem, tak pro danou aplikaci 

(pouzdro labyrintu motoru AI-25TL) je vysoká tvrdost povlaku nevyhovující a dochází 

k opotřebení a poškození břitů labyrintu. Těsnící vrstvy jsou tedy velmi specifické 

a problematické a v mnohém se liší od nástřiků např. cermetů nebo keramik, kde lze 

optimalizovat technologii nástřiku sledováním jakostních parametrů povlaků. U těchto 

obrusitelných výstelek je vždy nejpodstatnějším aspektem celého problému chování 

výstelky na konkrétním dílu v leteckém provozu. [11] 
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6. Problematika obrábění plazmových nástřiků 

Při hospodářském zužitkování a vyžívání povlaků nanesených žárovým nástřikem má 

velkou roli kvalita povrchu vytvořených povlaků, případně opracování povrchu. Obecně lze 

tedy říci, že nejlepší je ponechat povrch ve stavu po nástřiku, pokud není opracování nutné. 

 

Pro tento požadavek je pár dobrých a odůvodněných důvodů: 

 Nejprve je nutno říci (zejména u keramických povlaků), že v přilnavosti povlaků 

má důležitou úlohu složka mechanického zakotvení těchto povlaků k povrchu 

podložky. Jakýkoliv zásah do povrchu relativně slabého povlaku může značně 

přispět k porušení nebo alespoň narušení mechanického zakotvení. 

 Jakékoli mechanické opracování povrchu se zakládá na odebírání menší či větší 

tloušťky naneseného materiálu, což vede k vnesení napětí do povlaku 

a k přeskupení již existujícího napětí v povlaku. 

 Nanesené povlaky se v podstatě skládají z jednotlivých deformovaných částic 

přídavného materiálu deponovaných na sebe a z určitého množství pórovitosti. 

Při mechanickém opracování takové struktury povlaku je nutno počítat ve styku 

nástroj, povlak s přerušovaným řezem, což s sebou nese další nepříznivé 

důsledky spočívající v rázovém působení na povlak. 

 Povlaky se většinou skládají z velmi tvrdých a křehkých fází, v důsledku dříve 

popsaných oxidačních a jiných fyzikálně chemických pochodů, které samy 

o sobě přinášejí při jejich mechanickém opracování velké obtíže. 

 Jedna z významných předností žárového nástřiku se ztrácí mechanickým 

opracováním nanesených povlaků, kterou je vytváření tenkých povlaků na 

určitých místech povrchu součástí nebo dílce, bez následujícího mechanického 

opracování povlaků, čímž dochází k úsporám pracnosti a mnohdy i deficitního a 

ekonomicky nákladného materiálu povlaků. 

 

6.1. Drsnost povrchu nanesených povlaků 

Vzhledem k tomu, že struktura naneseného povlaku je složena z deformovaných částic 

naneseného přídavného materiálu, je drsnost povrchu velmi výrazně ovlivněna trnitostí 

a granulometrickým složením přídavného materiálu. Obecně lze konstatovat, že čím větší 

jsou částice nanášeného materiálu, tím větší je drsnost povrchu naneseného povlaku. Ku 

prospěchu celé věci je, že většinou je drsnost po nástřiku dostačující pro funkční použití 
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povlaků. Tato skutečnost vedla výrobce přídavných materiálů k tomu, že vyrábějí různé 

zrnitosti přídavných materiálů, od hrubých až po velmi jemné. [4] 

 

Obr. 6.1 Kolmý řez k povlaku molybdenu naneseného na litinovou podložku. 

Naleptáno, zvětšeno 300 x. [4] 

Drsnost povrchu nanesených povlaků, ať ve stavu po nástřiku nebo po mechanickém 

opracování, je rozdílná od drsnosti povrchu homogenních materiálů, a proto nelze používat 

stejných etalonů pro vzhled a drsnost povrchu, jaké se používají při obrábění homogenních 

materiálů. [4] 

6.2. Mechanické opracování povlaků 

Pokud je požadována co nejmenší drsnost povrchu vytvářených povlaků nebo přesné 

rozměry povlakované součásti, je nutné provést mechanické opracování povrchu povlaků. 

Přídavky na mechanické opracování povlaku se volí podle drsnosti povrchu ve stavu po 

nástřiku a také jsou závislé na technologické metodě žárového nástřiku. [4] 
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Soustružením lze obrábět výhradně povlaky nanesené žárovým nástřikem mající 

relativně dobré plastické vlastnosti a nízkou tvrdost. Typickými materiály, které lze dobře 

obrábět, jsou povlaky čistého hliníku nebo bronzu (CuSn6, CuAl). Během soustružení je 

však nutné použít vyšší řezné rychlosti a malého posuvu. Ukázka podmínek soustružení 

povlaků z hliníku naneseného žárovým nástřikem plazmou je uveden v tabulce 6.1. Tyto 

podmínky nemohou být použity pro soustružení přerušovaného řezu. [4] 

Tab. 6.1 Podmínky soustružení povlaku hliníku naneseného plazmou [4] 

Soustružený 

materiál 
Řezná rychlost 

vc 

(m/min) 

Hloubka řezu ap 

(mm) 

Posuv f 

(mm) 

nástroj 

rychlo- 

řezná 

ocel 

nástroj 

slinutý 

karbid 

hrubování dokončová- 

ní 

hrubová-

ní 

dokončování 

Hliník 

(povlak) 

145 až 

200 

300 až 

640 

3,0 až 4,0 0,5 až 1,0 0,3 0,15 

 

Pro dosažení maximálního ekonomického efektu, u mechanického obrábění nanesených 

povlaků, vede k ověřování možnosti soustružení povlaků nanesených jinými (dokonce 

i keramickými) materiály. Nejpoužívanějším metodou a způsobem opracování nanesených 

povlaků je obrábění. Tento způsob opracování se používá především u povlaků 

keramických, ale i takových materiálů, jako je molybden. [4] 

Nejrozšířenějším způsobem mechanického opracování povlaků nanesených žárovým 

nástřikem je broušení. U keramických povlaků nejčastěji diamantovým nástrojem. U 

broušení nástřiků je potřeba používat intenzivní chlazení. Nedostatečné chlazení nebo jeho 

nepoužití vede ke vzniku sítě povrchových trhlin v povlacích, zejména keramických. [4] 
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7. Vstup do řešené problematiky 

Bakalářská práce byla vypracována ve spolupráci s firmou Honeywell Aerospace 

Olomouc s.r.o. Všechny konzultace, experimenty či praktické zkoušky se uskutečňovaly ve 

firmě. Úkolem bylo zjistit, proč dochází k vytrhávání nástřiku během obrábění. Jelikož 

většina informací ve firmě Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. podléhají utajení nelze 

zveřejnit výkresovou dokumentaci ani výrobní postupy dílce. Při realizaci experimentů bylo 

důležité, aby nebyla žádným způsobem omezena výroba ostatních dílců, a tím firma 

neztrácela zisk už tak nákladnými experimenty. Testy na plazmový proces byly prováděny 

buď na reprezentativních vzorcích, které byly plazmovány společně s dílcem nebo vyřezány 

drátovou řezačkou z dílce. Testy na obrábění byly prováděny na hotových kusech. Veškeré 

práce byly realizovány za účasti specializovaných pracovníků. 

7.1. Charakteristika dílce 

Jedná se o rotační lopatkové kolo kompresoru ze speciální slitiny titanu. Na vnitřní části 

dílce jsou naneseny povlaky ve dvou oblastech. Povlaky jsou tvořeny podkladovým práškem 

METCO 81 NS (Cr3 C2 25Ni 20Cr) a vrchní abradable vrstvou SULZER METCO 2042 

(CoNiCrAlY Polyester/BN). Dílec se povlakuje kvůli správné funkci v provozu. Funkce 

abradable vrstvy je popsána v kapitole 5.3. Firma Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. 

bohužel nebyla schopna poskytnout informace o protikusu nebo o celé sestavě kam dílec 

patří. Na obrázku 7.1 je vyfotografován dílec před nanesením plazmového nástřiku. Obrázek 

7.2 zobrazuje vizualizaci dílce a umístění oblasti výskytu trhlin na nástřiku. 

  

Obr. 7.1 Dílec před nanesením žárového nástřiku [13] 
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Obr. 7.2 Zachyceni problematické oblasti [13] 

 

7.2. Výroba dílce 

Dle výrobního výkresu byl zhotoven technologický postup, který se skládá z velkého 

počtu operací. Celý sled operací nelze zveřejnit, protože podléhá utajení a firemnímu know-

how. Hlavní tematika této bakalářské práce je věnována pouze přípravě povrchu, nanesení 

plazmového nástřiku a následnému obrobení. 

7.3. Charakteristika nástřiku METCO 81NS 

Plazmový podkladový nástřik METCO 81NS byl předepsán výkresovou dokumentací. 

Jedná se o směs krystalických karbidů chrómu a niklu chrómu. Směs je určená k žárovému 

stříkání, kdy jako podkladová vrstva slouží k dostatečné soudržnosti základního materiálu 

s vrchní abradable vrstvou, a také díky dobré tepelné roztažnosti se po dopadu natavených 

částic na základní materiál zalije do všech částí otryskaného povrchu. Nástřik vykazuje 

dobrou odolnost vůči otěru, erozi částic, korozi. Nástřik odolává díky svým specifickým 

vlastnostem teplotě až 815 °C. [9] 

Tab. 7.1 Prášková charakteristika: [9] 

Chemické složení 75 % Cr3, 20 % Ni, 5 % Cr 

Velikost částic -106 +11 µm (-140 mesh +11 µm) 

Bod tání 1400 °C 

Tloušťka nástřiku 0,1 – 0,2 mm 
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Tab. 7.2 Systémové parametry: [9] 

Typ plazmatického hořáku 3MB 

Typ trysky GH 

Použité plyny Ar, He 

Tlak primárního plynu 100 PSI = 6894757 Pa 

Tlak sekundárního plynu 50 PSI = 3447378,5 Pa 

Průtok primárního plynu 80 

Průtok sekundárního plynu 15 

 

7.4. Charakteristika nástřiku SULZER METCO 2042 

Plazmový abradable nástřik SULZER METCO 2042 byl předepsán výkresovou 

dokumentací. Prášek je určen k žárovému stříkání, kdy se nanáší na podkladovou vrstvu. 

Tento materiál poskytuje zlepšení oxidace a odolnost proti korozi oproti jiným nikl-

chromovým materiálům. Komponent nitridu boru poskytuje dobré mazání, čímž zlepšuje 

obrobitelnost a snižuje opotřebení ostří. Pórovitost povlaku, která dosahuje 35 – 60 %, je 

řízena prostřednictvím množství zachyceného polyesteru v povlaku. Dále povlak prochází 

tepelným zpracováním k odstranění polyesterové složky, a tím vytvářet pórovitost ve 

struktuře povlaku. Povlak odolává teplotě až do 750 °C. [14] 

Tab. 7.3 Prášková charakteristika: [14] 

Chemické složení 

29 % Co, 24 % Ni, 19 % Cr, 6 % Al, 0.3 % Y, 

7 % BN, 14 % polyester, 3 % organické pevné 

látky 

Velikost částic -176 +7,8 µm 

Tloušťka nástřiku 2 – 2,5 mm (max. 3 mm) 

Velikost mezery 0,05 – 0,5 mm 

 

Tab. 7.4 Systémové parametry: [14] 

Typ plazmatického hořáku 3MB 

Typ trysky GH 

Použité plyny Ar, He 

Tlak primárního plynu 100 PSI = 6894757 Pa 

Tlak sekundárního plynu 50 PSI = 3447378,5 Pa 

Průtok primárního plynu 80 

Průtok sekundárního plynu 15 
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Tepelné zpracování nástřiku: [14] 

 Nárůst z teploty okolí na teplotu 500 °C rychlostí 5 °C/min 

 Výdrž na teplotě 500 °C po dobu 3,5 hodiny 

 Ochlazování na teplotu okolí přibližně 2 hodiny 

 

7.5. Příprava povrchu – maskování, tryskání  

Nejprve byly odstraněny zbytky nečistot, mastnoty a oxidů z dílce pomocí rozpouštědla 

(acetonu). Následně se musí zajistit, aby byly zakrytovány plochy sousedící s tryskaným 

povrchem a také všechny otvory nebo plochy, které by mohly přijít do styku s tryskacím 

mediem nebo plazmovým hořákem. Páska zůstává na dílci i na proces plazmování, tudíž se 

používá teflonová páska, která nápor tepla při plazmování vydrží.  

 

Obr. 7.3 Zamaskovaný dílec [13] 

Samotné tryskání se provádí na zařízení OTECO plynulým rovnoměrným pohybem pod 

úhlem do 90°. Při tryskání pod úhel 90° dochází k ulpívání tryskacího media v povrchu dílce. 

Vzdálenost tryskané plochy od tryskací pistole je do 200 mm. Zároveň s dílcem se tryskají 

dva vzorky s rozměry cca čtverečného palce, které jsou ze stejného materiálu jako dílec. 

Otryskaný povrch musí vykazovat rovnoměrný matný vzhled bez známek oxidace. Při 

tryskání povrchu nesmí dojít k setrvání tryskací pistolí na jednom místě, aby nedošlo 

k zachycení média do povrchu nebo deformaci dílce. Jako tryskací medium byl použit hnědý 

korund. Po otryskání dílce a vzorků se otryskané plochy ofoukají čistým vzduchem od 

zbytků média, které by mohlo nepříznivě ovlivnit přilnavost plazmového nástřiku. 
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Obr. 7.4 Otryskaný dílec [13] 

 

Obr 7.5 Tryskací zařízení [15] 

 

7.6. Aplikace povlaku žárovým nástřikem 

Nástřik povlaku je zhotoven robotem KUKA technologií air plasma spraying. Na robotu 

je připevněn plazmový hořák 3MB (viz obr. 7.6) s tryskou GH. Proces je z větší části řízen 

automaticky přes kontrolní panel. Na panelu se zobrazuje průtok a tlak primárního 

a sekundárního plynu, informace o podavači prášku jako je průtok podávacího plynu, 
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hmotnost prášku a podávané množství. Dále výkon, proud a napětí hořáku. Všechny tyto 

hodnoty jsou řízeny programem až na zapínání a vypínání chlazení, které se ovládá ručně. 

Chladit dílec se musí proto, aby jeho teplota nepřekročila mez, kdy by mohlo dojít ke 

strukturním změnám v materiálu. 

 

Obr. 7.6 Plazmatický hořák 3MB [18] 

 

Dále se na řídícím panelu ovládá robot, kde jsou načteny všechny programy a volí se 

příslušný počet cyklů. Cyklem se rozumí to, když plamen hořáku přejede přes celou délku 

dílce a nazpět, a zároveň musí být plamen kolmo na stříkanou plochu a trajektorie hořáku 

rovnoběžná s plochou dílce. Plazmový hořák je chlazen vodou kvůli vysoké teplotě 

plazmového plamene, která by mohla hořák poškodit. Chladící voda je vedena hadicemi 

a protéká přes chladič a rozvaděč. Hadicemi protéká rovněž elektrický proud, který je 

potřebný k vytvoření a hoření elektrického oblouku v hořáku. Plazmovací kabina je tvořena 

ze zvukově absorpčních materiálů, které výrazně sníží hluk mimo kabinu a tím chrání sluch 

operátora obsluhujícího zařízení. Kabina má velké dvoukřídlé dveře pro snadnou manipulaci 

s dílcem a také je opatřena přívodem a odvodem vzduchu kvůli velkému obsahu škodlivých 

látek ve vzduchu, které jsou obsaženy v plazmovacích prášcích.  



Bakalářská práce                                                                                             Michal Valenta 

40 
 

 

Obr. 7.7 Schéma zařízení pro nástřik [16] 

 

Obr. 7.8 Vizualizace plazmovací kabiny [17] 

Dílec se zajistí v přípravku a pomocí sklíčidla připevní k rotačnímu stolu, který je 

součástí plazmovací kabiny. Chlazení se nastaví tak, aby chladilo vzorek a stříkanou plochu 

ve vzdálenosti okolo 200 mm a tlakem dostačujícím pro chlazení dílce. Jako první se spustí 

jeden cyklus programu pro podklad bez chlazení a plazmovacího prášku pro odstranění 
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zbytkových nečistot a ohřátí dílce. Poté se nastaví dostatečný počet cyklů a zapne se zařízení 

se zapnutým chlazením. Po konci všech nastavených cyklů se přeměří vzorek stříkaný 

společně s kusem, a pokud má požadovanou tloušťku nástřiku, zvolí se program na horní 

abradable vrstvu a pokračuje se stejně jako u podkladové vrstvy. Výsledný povrch po 

nanesení žárového nástřiku je znázorněn na obrázku 7.10. 

 

Obr. 7.9 Dílec se vzorky po nanesení žárového nástřiku [13] 

 

Obr. 7.10 Detail odmaskovaného dílce po nanesení žárového nástřiku [13] 
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7.7. Použitý obráběcí stroj 

Obrábění povlaku zajišťuje soustruh CNC DAEWOO PUMA 2500LSY. Tento soustruh 

splňuje požadavky pro obrábění součásti s abradable povlakem. 

 

Obr. 7.11 Soustruh CNC DAEWOO PUMA 2500LSY [19] 

 

Dílec se zajistí v přípravku a upne pomocí sklíčidla na rotační stůl v CNC soustruhu. Do 

nožové hlavy se upne příslušný držák s břitovou destičkou VCGT 160408FN-25P AMZ od 

dodavatele Rotana a následně se spustí příslušný obráběcí program. 

 

Tab. 7.5 Technické údaje: [19] 

Výrobce Daewoo 

Typ Puma 2500LSY 

Rozměry stroje [mm] 4572 x 2311 x 2540 

Maximální otáčky 6000 ot/min 

Maximální výkon vřetene 7,5 kW 

Maximální točivý moment vřetene 432 N.m 

Počet pozic nástrojové hlavy 12 

Hmotnost stroje 12245 kg 
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7.8. Zvolený nástroj pro obrábění nástřiku 

Vhodný nástroj byl předepsán technologickým postupem dílce. Byla použita břitová 

destička od firmy Rotana s označením VCGT 160408FN-25P AMZ. Břitová destička je 

vyrobena z povlakovaného slinutého karbidu. Destička má dva břity, tudíž po otupení 

jednoho břitu se destička v držáku otočí a obrábí se dále jednou břitovou destičkou. Břitovou 

destičkou je doporučeno obrábět slitiny hliníku s obsahem křemíku pod 13 % nebo litinu. 

Doporučuje se používat pro operaci dokončovací. Tloušťka povlaku na destičce je 3 µm 

a povlak obsahuje Ti Al N - Al2O3. 

Tab. 7.6 Doporučené řezné parametry [20] 

ap [mm] 0.5 – 5 

f [mm] 0.15 – 0.50 

vc [m/min] 200 – 2500 

 

 

Obr. 7.12 Břitová destička [13] 
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Tab. 7.6 Rozměry břitové destičky [20] 

l [mm] 16,60 

d [mm] 9,52 

s [mm] 4,76 

d1 [mm] 4,40 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.13 Geometrie břitové destičky [20] 

Normové označení otočné destičky VCGT 160408FN-25P AMZ [20]  

V – tvar destičky   

 

C – úhel hřbetu 

 

G – tolerance: m=±0,025; t=±0,13; d=±0,025  

 

T – typ  

 

16 – délka řezné hrany 

 

04 – tloušťka: t=4,76 

 

08 – zaoblení hrany: R=0,8 

 

F – označení geometrie břitu: ostrý břit 

 

N – provedení destičky: neutrální 

 

25P – utvařeč třísky 

 

AMZ – sorta karbidů  
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8. Stanovení poruch nástřiku 

V části, která je vyznačená na obrázku 7.2, vznikaly po obrobení žárového nástřiku vady. 

Nástřik měl na pohled jiný vzhled, jinou drsnost a jevil známky vytržení nástřiku. Vada se 

vyskytovala lokálně nebo po celém průměru nástřiku. Díky této poruše na nástřiku se dílec 

předal kontrole a ta rozhodla, že na dílci se nesmí pokračovat a dílec nelze s touto chybou 

prodat zákazníkovi.  

 

Obr. 8.1 Vada nástřiku po obrobení nástřiku [13] 

Kontrola také prokázala, že většina obráběných nástřiků bylo neshodných. Na neshodné 

dílce byl vytvořen „opravný list“ (sekvence operací vedoucí k opravě dílce). Jako první byl 

neshodný dílec zbaven poškozeného nástřiku tryskáním pomocí hnědého korundu 

a následným odmaštěn. Poté byl dílec klasicky zpracován, a to zamaskováním, otryskáním, 

nanesení plazmového nástřiku a obrobení. 

8.1. Kontrola procesu plazmatického nanášení a obrábění 

Problém s kvalitou obrobeného povrchu mohl způsobovat proces plazmatického 

nanášení nebo obrábění. Nejprve proběhlo prověření procesu plazmatického nanášení a poté 

procesu obrábění nástřiku. Prověřila se možnost zanedbání povinností operátorem, výskyt 

chybných informací v postupu operace, a zda skutečné parametry odpovídají nastaveným. 

Veškerá kontrola procesů a samotné procesy musí odpovídat interním předpisům firmy. 
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Příčiny ovlivňující kvalitu nástřiku u procesu plazmatického nanášení a obrábění byly 

konzultovány se specializovanými pracovníky firmy.  

8.1.1. Příčiny ovlivňující kvalitu nástřiku při operaci plazmatického 

nanášení 

Opotřebení trysky nebo elektrody způsobuje nedostačující řídící oblouk mezi nimi a tím 

slabý plazmatický plamen, který nedostatečně natavuje plazmovací prášek. Špatný úhel 

nanášení plazmovacího prášku zapříčiňuje neuspokojivé vytváření splatů, a tím 

nevyhovující mikrostrukturu nástřiku. Proud chladícího vzduchu ovlivňuje plazmatický 

plamen a způsobuje nedostatečné natavování plazmového prášku. Nekvalitně otryskaný 

povrch zapříčiňuje špatné přilnutí nástřiku k základnímu materiálu. Chybný program robota 

KUKA způsobuje odklon hořáku mimo svou trajektorii. Nadměrný průtok primárního 

a sekundárního plynu zapříčiňuje velký výkon hořáku a dochází k přetavení prášku. Naopak 

podměrný průtok plynu způsobuje nenatavení prášku. Velkým množstvím podávaného 

prášku dochází k špatnému tavení prášku v plameni plazmatického hořáku a malým 

množstvím k přetavování prášku. Kolísání množství prášku způsobuje střídavé přetavování 

a nedotavování prášku. Tyto příčiny byly uznány za opodstatněné. Následně byly prověřeny, 

aby byla vyloučena jakákoli nedodržení pracovního postupu operátorem plazmatického 

nanášení nebo špatně vytvořený pracovní postup.  

Kontrola procesu plazmatického nanášení  

Před započetím procesu proběhla výměna elektrody a trysky v plazmatickém hořáku dle 

interní směrnice. Úhel nanášení je řízen programem robota. Měnil by se jen v případě, pokud 

by nástřik vykazoval jinou mikrostrukturu nástřiku. Vyhodnocení mikrostruktury provádí 

laboratoř, která je součástí firmy Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. Program robota se 

spustil v manuálním módu společně se zapnutým chlazením a ověřilo se, jestli do oblasti 

trajektorie plamene zasahuje proud chladícího vzduchu. Kontrolu otryskaného povrchu 

provedl technolog plazmového nanášení, který kontroloval, že povrch má jednotný matný 

vzhled a že nevykazuje žádné známky narušení, nečistot nebo oxidace. Prověřila se nanášecí 

vzdálenost, která se měří od vnější plochy trysky plazmatického hořáku po plochu dílce, 

v náhodných pěti bodech trajektorie. Byly vyměněny součástky v kontejneru na plazmovací 

prášek, které by mohly ovlivnit tok prášku. Bylo prověřeno, zda prášek během plazmování 

proudil kontinuálně a ve správném množství. 
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Výsledek kontroly plazmatického nanášení 

Povrch tryskané oblasti nejevil známky nekvalitně otryskaného povrchu, oxidace nebo 

zbytkových nečistot. Program robota KUKA a parametry nástřiku byly shodné 

s výrobním postupem daného dílce, který je vytvořen dle interních směrnic Honeywell 

Aerospace Olomouc s.r.o. Plazmovací prášek proudil do hořáku stabilně a po celou dobu 

plazmování nedošlo k žádnému výkyvu. Chladící vzduch nezasahoval do trajektorie hořáku, 

a tím neovlivnil plazmový plamen. V procesu plazmatického nanášení, jenž proběhlo 

v souladu s interními předpisy, nebylo nalezeno žádné pochybení ze strany operátorů a také 

nebyla nalezena žádná odlišnost mezi programem stroje a výrobním postupem. 

8.1.2. Příčiny ovlivňující kvalitu nástřiku při obrábění 

Otupený břit nástroje způsobuje tvorbu nárůstku, změnu řezných sil a vytrháni nástřiku 

z obráběného povrchu. Vysoká hloubka třísky zvyšuje řeznou sílu působící na nástřik, 

naopak nízká prodlužuje dobu zpracování. Nízká řezná rychlost nástroje vyvolává tvorbu 

nárůstku a zvyšuje řezné sily. Vysoká řezná rychlost eliminuje tyto účinky. Velký posuv 

nástroje zvyšuje řeznou sílu a nízký prodlužuje dobu zpracování. Špatně zvolená geometrie 

řezného nástroje způsobuje nevhodnou elastickou deformaci v oblastech I a III a tím je 

nepatřičně obrobený povrch. Nevhodně zvolená dráha nástroje způsobuje špatný odvod 

třísky, vtlačování třísky do nástřiku, tvoření otřepu, případně přechody na obrobené ploše. 

Vibrace soustavy stroj – obrobek – nastroj, způsobuje nevyhovující povrch nástřiku po 

obrobení a rozměry nástřiku. Tyto příčiny byly uznány za opodstatněné. Dále byly 

prověřeny, aby se vyloučily jakékoli nedodržení pracovního postupu operátorem obrábění 

nebo chybně naprogramovaný stroj.  

Kontrola procesu obrábění  

Před každým dílcem byla vyměněna břitová destička za novou a po dokončení operace 

byl zkontrolován její stav, zda je rovnoměrně otupena nebo nevykazuje známky narušení. 

Kontrolu CNC programu provedl technolog obrábění. Bylo sledováno, jestli se v programu 

nevyskytuje chybný příkaz v porovnání s výkresovou dokumentací dílce a následně bylo 

provedeno porovnání nastavených parametrů stroje (procesní kartou), která je dána interními 

předpisy firmy, se skutečnými parametry. Kontrolou uchycení soustavy stroj – přípravek – 

dílec, bylo prověřováno, zda mezi jednotlivými komponentami nedochází k uvolnění 



Bakalářská práce                                                                                             Michal Valenta 

48 
 

a následným vibracím. Kontrola použitého obráběcího nástroje byla provedena dle 

pracovního postupu.  

Výsledek kontroly procesu obrábění 

Břitová destička se otupovala rovnoměrně a nejevila známky narušení. V CNC 

programu nebyla nalezena žádná chyba a skutečné parametry stroje se shodovaly 

s nastavenými. Kontrola uchycení soustavy stroj – přípravek – dílec byla v pořádku a stroj 

ani soustava nejevily zvýšené vibrace. V procesu obrábění, jenž proběhlo v souladu 

s interními předpisy, nebylo nalezeno žádné pochybení ze strany operátorů a také nebyla 

nalezena žádná odlišnost mezi programem stroje a výrobním postupem. 

Vyhodnocení kontroly plazmatického nanášení a obrábění 

Po nanesení žárového nástřiku plazmatickým hořákem a obrobení oblasti výskytu trhlin 

jevil nástřik stejnou vadu s rozdílným umístěním a velikostí. Kontroloval se proces 

plazmatického nanášení i proces obrábění, jestli všechny operace prováděné na dílci v těchto 

procesech jsou v souladu s interními předpisy Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. a ačkoli 

nebylo u obou procesů nalezeno žádné pochybení, byly procesy vyhodnoceny jako 

nevyhovující. Následně se začalo zjišťovat, v jaké operaci se vyskytuje chyba a následně se 

začalo pracovat na její nápravě.  

8.2. Přezkoumání procesu plazmatického nanášení 

a obrábění 

Opět se bylo třeba zaměřit na proces obrábění a plazmatického nanášení a problémy, 

které je mohly ovlivnit. Nejdříve se zaměřilo na proces plazmového nanášení a poté na 

obrábění nástřiku. Dále byly vytvořeny jednotlivé návrhy na řešení problému, které byly 

následně realizovány, a poté byla sledována jejich úspěšnost.  

8.2.1. Přezkoumávání procesu plazmatického nanášení 

Provedlo se přezkoumání mikrostruktury nástřiku pomocí metalografického výbrusu ze 

vzorku vyříznutého přímo z kontury dílce pomocí drátové řezačky a také mikrostruktury 

vzorku stříkaného zároveň s dílcem, dále jen „reprezentativním vzorkem“. Mikrostruktura 

reprezentativního vzorku se musí shodovat s mikrostrukturou vzorku vyříznutého z dílce. 
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Sled operací pro vyhodnocení procesu 

Pro toto přezkoumání se označily dva dílce, které byly vyřazeny z výroby, protože budou 

pro zkoušky mikrostruktury znehodnoceny. Jako první se na oba označené dílce nanesl 

žárový nástřik pomocí plazmatického hořáku. Z prvního dílce se vytvořil výřez plazmového 

nástřiku pomocí drátové řezačky, ze kterého se následně, společně s reprezentativním 

vzorkem, vytvořil metalografický výbrus. Na základě metalografických výbrusů se 

vyhodnocovaly mikrostruktury, která se musely shodovat. Na druhém dílci se obrobil 

plazmový nástřik na CNC soustruhu a následně se z něho taktéž vytvořil výřez pomocí 

drátové řezačky. Z výřezu obrobeného plazmového nástřiku se vytvořil metalografický 

výbrus a poté mikrostruktura nástřiku. Všechny mikrostruktury se porovnaly a vyhodnotily.  

Vyhodnocení pro operaci plazmatického nanášení 

Porovnáním metalografických výbrusů obou vzorků (reprezentativní vzorek, výřez 

z dílce) nebyly zjištěny výrazné odlišnosti mezi vzorky. Vzorek tedy byl prohlášen jako plně 

reprezentující nástřik na dílci. Vzorky nevykazovaly žádné vady, ani trhliny 

v mikrostruktuře, rozložení jednotlivých fází nástřiku bylo shodné s etalonem pro 

vyhodnocování. Z metalografického výbrusu vzorku vyříznutého z dílce po obrobení je 

patrné, že taktéž nedochází k žádné změně struktury ani kvality nástřiku. Tyto výsledky jsou 

dostatečné a lze tedy konstatovat, že proces plazmatického nanášení nemá vliv na neshodu, 

která se na dílci objevuje. Nyní se zaměříme na proces obrábění. 

 

Obr. 8.2 Mikrostruktura vzorku vyříznutého z dílce [13] 
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Obr. 8.3 Mikrostruktura reprezentativního vzorku [13] 

8.2.2. Přezkoumání procesu obrábění 

Zde bylo potřeba, zaměřit se na obráběcí parametry v celé oblasti nástřiku. Byly 

provedeny tři testy a v každém testu byla jedena ze tří hodnot proměnlivá. Následně bylo 

pozorováno, zda se vada na nástřiku stále vyskytuje. 

Používané parametry: 

 Řezná rychlost vc=152,4 m/min = 500 ft/min 

 Hloubka řezu ap=0,2 mm 

 Posuv f=0,05 mm 

V prvním testu (viz tabulka 8.1) se zjišťoval vliv hloubky řezu při zachování konstantní 

řezné rychlosti a posuvu. 

Tab. 8.1 Proměnlivá hloubka řezu 

Číslo dílce Hloubka řezu [mm] Výskyt vad 

1. 0,05 
Nevedlo k zhoršení ani k 

zlepšení 

2. 0,1 
Nevedlo k zhoršení ani k 

zlepšení 

3. 0,2 
Standardní používané 

podmínky 

4. 0,3 
Nevedlo k zhoršení ani k 

zlepšení 

5. 0,4 
Nevedlo k zhoršení ani k 

zlepšení 

 

Z prvního testu (viz tabulka 8.1) je zřejmé, že zvyšování a snižování hloubky řezu 

nezpůsobovalo zlepšení, ani zhoršení kvality nástřiku. Z toho lze usoudit, že hloubka řezu 

neměla vliv na kvalitu nástřiku. V druhém testu (viz tabulka 8.2) se zjišťoval vliv rychlosti 

posuvu při zachování konstantní řezné rychlosti a hloubky řezu. 
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Tab. 8.2 Proměnlivý posuv nástroje 

Číslo dílce Posuv [mm] Výskyt vad 

6. 0,01 
Nevedlo k zhoršení ani 

k zlepšení 

7. 0,025 
Nevedlo k zhoršení ani 

k zlepšení 

8. 0,075 
Nevedlo k zhoršení ani 

k zlepšení 

9. 0,05 
Standardní používané 

podmínky 

10. 0,1 
Nevedlo k zhoršení ani 

k zlepšení 

11. 0,2 
Nevedlo k zhoršení ani 

k zlepšení 

 

Z druhého testu je taktéž zřejmé, že zvyšování a snižování rychlosti posuvu 

nezpůsobovalo zlepšení ani zhoršení kvality nástřiku. Z toho lze usoudit, že rychlost posuvu 

nemá vliv na kvalitu nástřiku. V posledním třetím testu (viz tabulka 8.3) se zkoumal vliv 

řezné rychlosti při zachování rychlosti posuvu a hloubky řezu. 

 

Tab. 8.3 Proměnlivá řezná rychlost 

Číslo dílce 
Řezná rychlost 

[ft/min] 

Řezná rychlost 

[m/min] 
Výskyt vad 

12. 100 30,5 Výrazné zhoršení 

13. 150 45,7 Zhoršení 

14. 300 91,4 Zhoršení 

15. 500 152,4 
Standardní používané 

podmínky 

16. 750 228,6 Zlepšení 

17. 1000 304,7 Výrazné zlepšení 

18. 1500 457,1 Bez výskytu vad 

 

Z třetího testu jednoznačně vyplývá, že se zvyšující řeznou rychlostí vada z nástřiku 

mizí a při dosažení řezné rychlosti 457,1 m/min vada zcela zmizí. Další zvyšování řezné 
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rychlosti nebylo testováno z důvodu způsobu upnutí dílce, který by se mohl uvolnit a ohrozit 

tak chod stroje i bezpečnost obsluhy soustruhu. 

 

Vyhodnocení pro operaci obrábění 

Po vyhodnocení jednotlivých testů, kdy jsme vždy u jedné jednotky měnily hodnoty na 

nižší a následně na vyšší, se zjistilo, že řezná rychlost má zásadní vliv na kvalitu obrobené 

plochy nástřiku na rozdíl od posuvu a hloubky řezu. Lze tedy konstatovat, že proces obrábění 

měl vliv na kvalitu obrobené plochy. 

 

Obr. 8.4 Vzhled obrobeného povrchu po změně řezné rychlosti [13] 

Tab. 8.4 Řezné parametry, za kterých byl dosažen nejpříznivější obrobený povrch 

Řezná rychlost vc [m/min] 457,1 

Posuv f [mm] 0,05 

Hloubka řezu ap [mm] 0,2 
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9. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit příčinu vad na obrobeném žárovém nástřiku 

z oblasti vyznačené na obrázku 7.2. Žárové nástřiky se využívající za účelem zvyšování 

užitných a kvalitativních vlastností vyráběných součástí a za účelem prodloužení životnosti 

a zlepšení jejich funkčnosti. Na povrch součástí se pomocí žárového nástřiku nanese jiný 

materiál se specifickými vlastnostmi, které na povrchu součásti vytvoří velmi odolný 

funkční povlak. 

V experimentální části se zkontrolovaly procesy plazmatického nanášení a obrábění, 

jestli není možnost zanedbání povinností operátorem, jenž musí kontrolovat všechny 

parametry žárového nástřiku nebo procesu obrábění. Po nanesení žárového nástřiku 

a jeho obrobení jevil nástřik stejnou vadu s rozdílným umístěním a velikostí. Nevyskytla se 

žádná chyba ze strany operátora, v postupech se taktéž nenašla žádná chybná informace 

a skutečné parametry odpovídaly nastaveným. Ačkoli nebylo u obou procesů nalezeno žádné 

pochybení, byly procesy vyhodnoceny jako nevyhovující. Následně se začalo zjišťovat, 

v jaké operaci se vyskytuje chyba a následně zjednávat její náprava.  

První byl prověřen proces plazmatického nanášení, kdy se prověřovala mikrostruktura 

nástřiku. Z výřezu z dílce, na kterém byl nanesen plazmový nástřik a reprezentativního 

vzorku se vytvořil metalografický výbrus a porovnal se etalonem pro vyhodnocování. 

U vzorků nebyly zjištěny výrazné odlišnosti a vzorky nevykazovaly žádné trhliny 

v mikrostruktuře, rozložení jednotlivých fází nástřiku bylo shodné s etalonem. Na základě 

těchto výsledků bylo konstatováno, že proces plazmatického nanášení nemá vliv na neshodu, 

která se na dílci objevuje. Poté se prověřil proces obrábění, kde bylo potřeba se zaměřit na 

obráběcí parametry v celé oblasti nástřiku. Po testech, při kterých byla proměnlivá vždy jen 

jedna hodnota ze tří, bylo zjištěno, že firma používá nedostatečnou řeznou rychlost. 

Zvýšením řezné rychlosti bylo dosaženo uspokojivých výsledků. Při testech bylo také 

zjištěno, že hloubka řezu a posuv nemají zásadní vliv na kvalitu obrobeného povrchu, a to 

pouze v případě kdy výrazně nedochází ke změně hodnoty těchto parametrů.  Firmě tedy 

bylo doporučeno zvýšení řezné rychlosti při obrábění tohoto typu nástřiku, které bylo 

následně implementováno. Po časovém úseku cca 3 měsíců bylo zjištěno, že se výskyt 

neshod snížil téměř k 0 %. Tato práce však svým rozsahem a omezeným možnostem testů 

nedovolovala podrobnější zkoumání vlivu změny řezných parametrů na kvalitu nástřiku. 

Firmě bylo doporučeno provedení rozsáhlejších testů, které by zahrnovaly vliv geometrie 

řezného nástroje a vliv většího rozsahu rychlostí než byly testovány v této práci. Dále by 
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bylo vhodné otestovat změnu poměru složek jednotlivých fází v nástřiku a její vliv na kvalitu 

obrobení již optimalizovanými obráběcími podmínkami.  
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