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1. Úvod 
 

Žárový nástřik je částicový proces vytváření povlaků 
o tloušťce obvykle větší než 50 m, kdy je nanášený materiál 
ve formě prášku (případně drátu) přiváděn do zařízení, kde 
dojde k jeho natavení a urychlení směrem k povlakované 
součásti. Po dopadu na substrát dojde k výraznému plošnému 
rozprostření částice a k jejímu rychlému utuhnutí. Tím se 
vytváří povlak s charakteristickou lamelární strukturou 
a specifickými vlastnostmi. Technologie žárových nástřiků 
umožňuje vytvářet povlaky z těch druhů keramik, kovů 
a jejich slitin, u kterých nedochází k rozpadu pod bodem tání, 
na prakticky všechny typy materiálů substrátu. Technologický 
proces zaručuje teploty povlakované součásti hluboko pod 
teplotou fázově-strukturních přeměn (cca 80120 °C), což 
brání nežádoucím deformacím součásti. 

Struktura povlaku je tvořena jednotlivými deformovaný-
mi částicemi. Míra porezity, stejně jako kvalita zakotvení 
povlaku k povrchu substrátu a výskyt nenatavených či zoxido-
vaných částic jsou závislé na teplotě a rychlosti dopadajících 
částic. Teplota a rychlost částic jsou nejdůležitějšími paramet-
ry procesu žárového nástřiku, přímo ovlivňujícími kvalitu 
výsledného povlaku. Jednotlivé technologie žárového nástřiku 
dosahují v závislosti na použitém zdroji tepelné energie, kon-
strukci a nastavení procesních parametrů různých hodnot 
teploty a rychlosti částic. V případě technologie HVOF 
(vysokorychlostní nástřik plamenem) je díky unikátní kon-
strukci hořáku dosahováno vysokých rychlostí letících částic 
za relativně nízkých teplot (v porovnání např. s plazmatickým 
nástřikem, viz Smith a spol.1 (1991)). To umožňuje vytvářet 
husté povlaky s nízkou mírou dekompozice povlaku během 
nástřiku a velmi vysokou adhezí k základnímu materiálu. 

Technologií žárového nástřiku mohou být připravovány 
povlaky z různých typů materiálů s rozsahem vlastností vhod-
ných jak pro aplikaci v  plynových turbínách, tak např. 
v elektronickém průmyslu. Velkou skupinou povlaků jsou 
povlaky určené jako ochrana proti opotřebení, často 
v kombinaci s odolností proti vysokým teplotám nebo koroz-
nímu napadení. 

Tato studie je zaměřena na povlaky, jejichž účelem je 
zvýšení odolnosti povlakované součásti proti opotřebení. 
Materiálem těchto povlaků jsou tzv. tvrdokovy, kompozity na 
bázi kovových slitin vyztužených karbidickými částicemi. 

Mikrostruktura HVOF stříkaných cermetových povlaků je 
tvořena tvrdými, obvykle karbidickými částicemi a kovovou 
matricí, ve které jsou částice zakotveny. Vlastnosti částic 
a matrice a jejich vzájemná synergie jsou určující pro celkové 
vlastnosti povlaku. Studium mechanismů opotřebení cermeto-
vých povlaků však prokázalo, že dle způsobu opotřebení 
a vlastností konkrétních částic a materiálu matrice dochází 
k opotřebení přednostně u některých strukturních komponent. 
Proto byla pozornost zaměřena na zjištění vlastností jednotli-
vých komponent pomocí nanoindentoru, který umožnil stano-
vit jejich základní mechanické charakteristiky – tvrdost 
a modul pružnosti. Jejich vzájemný poměr E/H charakterizuje 
elastickoplastické vlastnosti hodnocených materiálů. Znalost 
těchto základních mechanických charakteristik umožňuje 
nejen přímo predikovat jejich odolnost proti opotřebení 
a křehkému porušení, ale je nutná i ke stanovení dalších mate-
riálových konstant, jako je například odolnost proti šíření 
trhlin hodnocená metodou měření indentační lomové houžev-
natosti. Současně byly zmiňované mechanické charakteristiky 
hodnoceny u povlaků, které byly vystaveny tepelnému zpra-
cování. Vliv expozice tepelnému namáhání na strukturu 
a vlastnosti tvrdokovů nanášených technologií žárového ná-
střiku je tématem celé řady studií24. 

 
 

2. Experimentální podmínky 
 
Mechanické vlastnosti strukturních komponent byly 

hodnoceny na dvou různých HVOF stříkaných povlacích na 
bázi tvrdokovu: Cr3C2-NiCr a (Ti,Mo)(C,N)-NiCo. Povlaky 
byly nastříkány technologií HVOF, systémem TAFA JP- 
5000 na pracovišti ŠKODA VÝZKUM s.r.o. s využitím stan-
dardního postupu přípravy vzorků a optimalizovaných depo-
zičních parametrů.  Podmínky depozice jsou uvedeny jinde5. 
Materiál Cr3C2-NiCr ve formě prášku je komerčně dostupný 
pod označením 1375VM, materiál (Ti,Mo)(C,N)-NiCo 
s pracovním názvem S49 je experimentálním práškem, vyvi-
nutým v Fraunhofer Institute v Drážďanech. 

Část vzorků byla tepelně zpracována ve ŠKODA VÝ-
ZKUM s.r.o. žíháním po dobu 8 h na teplotu 700 °C.   Mikro-
struktura vybraných žárových nástřiků byla hodnocena 
s použitím SEM na pracovišti ŠKODA VÝZKUM s.r.o.  

Měření nanotvrdosti bylo realizováno na pracovišti NTC 
ZČU. Hodnocení mechanických vlastností bylo provedeno na 
příčném metalografickém výbrusu povlakem. Pro měření byl 
použit nanoindentor Nano Indenter XP. V povlaku Cr3C2-
NiCr bylo z důvodu velkého rozptylu naměřených výsledků 
provedeno celkem 200 měření, 100 v oblasti matrice a 100 
v oblasti karbidických částic, v povlaku  (Ti,Mo)(C,N)-NiCo 
bylo provedeno celkem 60 jednotlivých měření, vždy 30 mě-
ření v oblasti matrice a 30 měření v oblastech karbidických 
částic. Na základě analýzy výsledků, které neprokázaly vyšší 
spolehlivost měření v případě výběru lokalit, bylo pro měření 
tepelně zpracovaných povlaků zvoleno hodnocení 
v náhodných lokalitách. V každém povlaku bylo provedeno 
60 měření. V průběhu měření byla snímána velikost tvrdosti, 
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modulu pružnosti a zatěžování na hloubce proniknutí. Ve 
všech případech byla použita konstantní hloubka proniknutí 
indentoru 1 m, pro indentaci byl použit Berkovichův inden-
tor. Po ukončení měření byla naměřená data tříděna pomocí 
programu TEST WORKS, kde byla provedena selekce a tří-
dění dat na karbidickou a matriční fázi.  
 
 

3. Výsledky měření 

 
Mikrostruktura hodnocených žárových nástřiků v tepelně 

nezpracovaném stavu je zobrazena pomocí SEM na obr. 1. 
Mikrostruktura HVOF stříkaného povlaku Cr3C2-NiCr je 

relativně homogenní, s nízkým obsahem pórů. Kromě karbidů 
Cr3C2 a NiCr matrice obsahuje i oxidickou fázi Cr2O3, 
vzniklou jako produkt oxidace během procesu nástřiku, 
a pravděpodobně též karbidy Cr7C3 a Cr23C6 s tvrdostí nižší 
než výchozí Cr3C2, vzniklé oduhličením během nástřiku6. 
Vlivem rozpouštění karbidů v matrici během nástřiku dochází 
ke zvýšení koncentrace C a Cr v matrici ve srovnání 
s výchozím práškem. To umožňuje tavenině solidifikovat jako 
kvaziamorfní nebo nanokrystalická struktura bohatá na Cr 
a C. Vlivem rychlého tuhnutí se ve struktuře povlaku objevují 
i další kovové nanokrystalické fáze s velikostí zrna cca 
10 nm, tvořené 50 % Ni a 50 % Cr (cit.7). Oxidace povlaku 
Cr3C2-NiCr za zvýšených teplot vytváří oxidickou vrstvu 
Cr2O3, která je velmi dobře adhezně vázána na povrch povla-
ku a je velmi kompaktní. 

Mikrostruktura HVOF stříkaného povlaku (Ti,Mo)
(C,N)-NiCo je podrobně popsána v cit.6. V prášku byly dete-
govány „core-rim“ kubické fáze, vlivem nedokončené reakce 
při sintrování se objevuje též Mo2C. Po nástřiku se v povlaku 
objevuje též Ti2O3. Oxidací za vyšších teplot vzniká oxidická 
vrstva, tvořená třemi vrstvami. Vnější je z Co3O4, střední 
z CoMoO4 a vnitřní je tvořená částicemi Ti2O3 (rutil) 
v matrici CoMoO4. Ti2O3 se vyskytuje i v jiné modifikaci, 
jako tzv. anatas, ale ten je přechodový a objevuje se pouze při 
teplotách do 500 °C.  

Výsledky nanoindentačních měření byly zpracovány do 
grafů na obr. 25, zobrazujících závislost obou sledovaných 
charakteristik, tvrdosti a modulu pružnosti, na okamžité 
hloubce proniknutí indentoru. Z grafů je patrné, že snímané 
charakteristiky se během pronikání indentoru do materiálu 
a zvětšováním oblasti ovlivněné vtiskem mění od vlastností 
jednotlivých mikrostrukturních součástí (karbidů či karbonit-
ridů a matrice) směrem k hodnotám, vyjadřujícím vlastnosti 
kompozitu tvrdokovu. U tvrdých fází byla za tvrdost a modul 
pružnosti brána nejvyšší dosažená hodnota, ke které byl sta-
noven interval hloubky proniknutí s nejvyšší hodnotou sledo-
vané charakteristiky. 

Rozborem grafů výsledků CSM metody nanoindentační-
ho měření tepelně nezpracovaného povlaku Cr3C2-NiCr  
(obr. 2) byly identifikovány 4 fáze. Na základě3 byl výskyt 
fází s vlastnostmi mezi vlastnostmi matrice a nejtvrdšího kar-
bidu (pravděpodobně Cr3C2) připsán existenci nižších karbidů 
Cr7C3 a Cr23C6 s tvrdostí nižší než výchozí Cr3C2, vzniklé 
oduhličením během nástřiku. 

 Při hodnocení tepelně zpracovaného povlaku Cr3C2-
NiCr (obr. 3) nebylo možné identifikovat všechny 4 fáze stej-
ně jako u povlaku nezpracovaného. Na základě CSM metody 
byly identifikovány pouze tři fáze, z nichž jedna odpovídá 
svým průběhem matrici. Druhé dvě jsou označeny „karbid 20
25 GPa“ a „karbid 2520 GPa“ dle hodnoty maximální do-
sažené hodnoty tvrdosti.  Spolehlivost identifikace jednotli-
vých fází je však výrazně závislá na míře rozdílnosti jejich 
elasticko-plastického chování, a tudíž může být u různých 
materiálů rozdílná. Značná heterogenita žárově stříkaných 
povlaků snižuje přesnost identifikace a činí jí značně obtíž-
nou.  

Rozborem grafů výsledků CSM metody nanoindentační-

Obr. 1. Mikrostruktury žárových nástřiků; a) Cr3C2-NiCr, 
b) (Ti,Mo)(C,N)-NiCo 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 
 

Obr. 2. Průběh tvrdosti v závislosti na hloubce proniknutí inden-
toru (CSM metoda) tepelně nezpracovaného povlaku Cr3C2-NiCr 
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ho měření tepelně nezpracovaného povlaku (Ti,Mo)(C,N)-
NiCo (obr. 4) byly identifikovány pouze 2 fáze – fáze, jejíž 
tvar křivky H-h odpovídá matrici, a fáze, jejíž tvar křivky H-h 
odpovídá tvrdé fázi, označené jako karbonitrid. 

Při hodnocení tepelně zpracovaného povlaku (Ti,Mo)

(C,N)-NiCo (obr. 5) byly výsledky měření roztříděny do 3 
skupin – jedna odpovídající matrici a dvě tvrdé fázi, označené 
„karbonitrid“ a „nižší karbid“.  

Výsledky měření, hodnoty H a E [GPa] povlaků Cr3C2-
NiCr a (Ti,Mo)(C,N)-NiCo v tepelně nezpracovaném 
i žíhaném stavu jsou pro jednotlivé fáze i pro kompozit uve-
deny v tabulce IIV.  

 
 

3. Diskuse výsledků a závěr 
 

Výsledky měření pomocí metody CSM, zobrazené 

Obr. 3. Průběh tvrdosti v závislosti na hloubce proniknutí inden-
toru (CSM metoda) povlaku Cr3C2-NiCr žíhaného při teplotě 
700 °C po dobu 8 hodin 

Obr. 4. Průběh tvrdosti v závislosti na hloubce proniknutí inden-
toru (CSM metoda) tepelně nezpracovaného povlaku (Ti,Mo)
(C,N)-NiCo 

Obr. 5. Průběh tvrdosti v závislosti na hloubce proniknutí inden-
toru (CSM metoda) povlaku (Ti,Mo)(C,N)-NiCo žíhaného při 
teplotě 700 °C po dobu 8 hodin 

Tabulka I 
Hodnoty sledovaných mechanických charakteristik povlaku Cr3C2-NiCr naměřených metodou CSM – maximální naměřené hod-
noty karbidů (tvrdost H a modul pružnosti E) 

Cr3C2- NiCr  H maximální  H konečná  E maximální 

H [GPa] h [nm] H [GPa] h [nm] E [GPa] h [nm] E [GPa] h (nm) 

As-
sprayed 

Cr3C2 25±3,4 87 14,6±2,8 820 362±45 37 247±24 820 

karbid 1 17±1,5 93 12,1±2,3 536 255±33 28 235±23 829 

karbid 2 21±2,3 83 13,6±3,1 829 301±34 28 233±14 713 

matrice     13,6±2,8 986     243±27 986 

Žíhaný karbid 20-25 20,6±0,6 169 10,4±2,3 750 302±47 23 207±10 750 

karbid 15-20 15,3±2,7 88 11,8±2,1 827 259±38 31 215±14 827 

  matrice     12,4±1,9 796     218±14 796 

E konečný 

Tabulka II 
Hodnoty sledovaných mechanických charakteristik povlaku 
Cr3C2-NiCr určených metodou Oliver-Pharr z odlehčovací 
části zatěžovací křivky při zatížení do hloubky 1 m 

Cr3C2-NiCr H [GPa] E [GPa] E/H 

As-sprayed 12,3±2,2 231±23 18,7 

Žíhaný 10,7±1,8 220±10 20,5 
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v grafech na obr. 25, dávají dobrou představu o průběhu 
okamžitých hodnot sledovaných mechanických vlastností 
v závislosti na hloubce proniknutí indentoru, tzn. v závislosti 
na velikosti oblasti ovlivněné vtiskem. V případě tvrdých fází 
je maxima sledovaných hodnot dosahováno pokaždé v jiné 
hloubce proniknutí indentoru, v závislosti na velikosti struk-
turní komponenty a jejích vlastnostech. 

Informace o hloubkách proniknutí indentoru odpovídají-
cích maximu sledované hodnoty tvrdosti, resp. modulu pruž-
nosti, jsou spolu s dalšími uvedeny v tabulce I a III. V případě 
povlaku Cr3C2-NiCr se hloubka proniknutí indentoru odpoví-
dající maximální naměřené hodnotě tvrdosti pohybovala 
v rozmezí 8090 nm, zatímco pro maximální naměřené hod-
noty modulu pružnosti v rozmezí 3040 nm. V případě povla-
ku (Ti,Mo)(C,N)-NiCo se hloubka proniknutí indentoru odpo-
vídající maximální naměřené hodnotě tvrdosti pohybovala 
v rozmezí 4590 nm, zatímco pro maximální naměřené hod-
noty modulu pružnosti v rozmezí 1765 nm. Rozdíl ve veli-
kosti rozmezí mezi povlakem Cr3C2-NiCr  a (Ti,Mo)(C,N)-
NiCo  je dán rozdílem mikrostruktur obou povlaků. Zatímco 
mikrostrukturu povlaku Cr3C2-NiCr tvoří karbidy Cr3C2, pří-
padně karbidy nižší vzniklé vyhoříváním uhlíku při nástřiku 
s definovaným rozmezím velikosti karbidů ve výchozím ma-
teriálu (prášku), obsahuje komplexní mikrostruktura povlaku 
(Ti,Mo)(C,N)-NiCo tvrdé částice karbonitridů ve formě tzv. 
core-rim fází, jejichž velikostní rozmezí je mnohem větší. Z 
informací o hloubkách proniknutí indentoru  se bude vycházet 
při dalších měřeních vlastností konkrétních fází pomocí nano-
indentace. Ani u jednoho materiálu nebyl pozorován vliv 
žíhání na hloubku proniknutí indentoru  odpovídající maximu 
sledovaných hodnot. 

V případě měření nanoindentorem s hloubkou proniknutí 
1 µm, což odpovídá zatížení cca 200 mN, se materiálové kon-
stanty měří v rámci jednoho splatu. Na této strukturní úrovni 
bylo provedeno porovnání hodnot sledovaných vlastností 
stanovených pomocí různých metod. Ukázalo se, že v případě 
tvrdosti je dosahováno nejvyšších hodnot použitím metody 
CSM, metoda Oliver-Pharr dává hodnoty mírně nižší. Tento 
trend je platný pro oba hodnocené povlaky v tepelně nezpra-
covaném i žíhaném stavu.  V případě modulu pružnosti není 
situace tak jednoznačná. V tepelně nezpracovaném stavu do-
sahovaly hodnoty E stanovené metodou CSM vyšších hodnot 
než použitím metody Oliver-Pharr. U povlaků, které byly 
žíhány, je však situace opačná: žíhané povlaky dosahovaly 
vyšších hodnot E, ale rozdíl nebyl velký. Poměr E/H, který 

charakterizuje plasticitu, vychází vyšší, použijeme-li výsledky 
H a E stanovené metodou Oliver-Pharr.  

Vliv tepelného zpracování na sledované hodnoty byl 
u všech hodnocených vzorků i metod stejný: tvrdost i modul 
pružnosti byly vyšší u povlaků po nástřiku, tepelné zpracová-
ní způsobilo jejich pokles. Tento pokles byl nejvýraznější 
u karbidů povlaku  Cr3C2-NiCr, kde tvrdost poklesla o 20 až 
25 % a modul pružnosti o 15–20 % (stanoveno metodou 
CSM).  Pokles hodnot tvrdosti povlaku v rámci jednoho spla-
tu činil 9 % pro metodu CSM a 14 % pro metodu Oliver-
Pharr. Modul pružnosti klesl o 11 % pro metodu CSM a 5 % 
pro metodu Oliver-Pharr. Pokles u povlaku (Ti,Mo)(C,N)-
NiCo byl v porovnání s Cr3C2-NiCr menší: u karbonitridů 
poklesla tvrdost o 4 % a modul pružnosti 1024 % (měřeno 
metodou CSM), v rámci jednoho splatu činil pokles pokles 
tvrdosti pouhé 1 % metodou CSM a 4 % metodou Oliver-
Pharr, pokles modulu pružnosti 7 % metodou CSM a 4 % 
metodou Oliver-Pharr, což je změna v rámci experimentální 
chyby téměř zanedbatelná. 
 
Tato práce vznikla za podpory projektu MSM 4771868401 
a projektu MSM 4977751303.  
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Tabulka III 
Hodnoty sledovaných mechanických charakteristik povlaku (Ti,Mo)(C,N)-NiCo naměřených metodou CSM – maximální naměře-
né hodnoty karbidů (tvrdost H a modul pružnosti E) 

(Ti,Mo) (C,N)-NiCo  H maximální H konečná  E maximální 

H [GPa] h [nm] H [GPa] h [nm] E [GPa] h [nm] E [GPa] h [nm] 

As-
sprayed 

karbonitrid 23±2,7 45 11,3±1,9 885 396±51 17 232±23 855 

matrice     10,6±2,9 772     232±29 777 

Žíhaný karbonitrid 22,9±2,3 84 10,7±1,8 882 360±48 65 208±23 882 

nižší karbid 15,7±2,4 55 10,4±2,3 643 304±51 30 222±27 643 

  matrice   10,5±1,8 779     217±26 779 

E konečný 

Tabulka IV 
Hodnoty sledovaných mechanických charakteristik povlaku 
(Ti,Mo)(C,N)-NiCo určené metodou Oliver-Pharr z odleh-
čovací části zatěžovací křivky při zatížení do hloubky 1 m 

(Ti,Mo)(C,N)-
NiCo 

H [GPa] E [GPa] E/H 
  

As-sprayed 10,1±2 227±23 22,5 

Žíhaný 9,7±1,7 219±17 22,5 
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Š. Houdkováa, F. Zahálkaa, M. Kašparováa, 
and O. Bláhováb (a ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Plzeň, Czech 
Republic, b NTC ZČU, Plzeň, Czech Republic): Nanoindenta-
tion Measurement of HVOF Sprayed Coatings 

 
The influence of high temperature treatment on mechani-

cal properties of Cr3C2-NiCr and (Ti,Mo)(C,N)-NiCo HVOF 
sprayed coatings were evalueted by nanoindentation measure-
ment.  


