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Úvod 

Bakalářská práce vznikla na Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojní 

ČVUT v Praze. Experiment vznikl díky spolupráci se společností ŠKODA AUTO a. s.  

Práce je zaměřena na technologii navařování odolných kobaltových slitin 

mikroplazmovou metodou. Technologie navařování umožňuje renovaci původních 

rozměrů opotřebeného dílce, kladení odolných vrstev na povrch součásti i formu 3D 

tisku. Metoda plasma transferred arc (PTA), při níž je použit práškový přídavný 

materiál, umožňuje téměř libovolné chemické složení použitého prášku, a tudíž 

libovolné mechanické a chemické vlastnosti výsledného návaru. Kobaltové slitiny 

díky své mechanické a chemické odolnosti i při vysokých teplotách skýtají velký 

potenciál v oblasti vytváření odolných vrstev na povrchu základního materiálu. 

Mikroplazmová metoda využívá malých navařovacích proudů, což vede k nižšímu 

tepelnému ovlivnění základního materiálu a nižšímu průvaru do základního 

materiálu. Mikroplazmová PTA metoda je ekonomicky výhodná a v kombinaci 

s použitím kobaltových slitin ve formě prášku skýtá velký potenciál v oblasti 

navařování odolných povrchových vrstev. 

V teoretické části bakalářské práce je popsána technologie navařování 

společně s jejími metodami a jejím odvozením z technologie svařování. Dále je 

popsána plazma a její význam pro technologii navařování a jsou popsány přídavné 

materiály v této technologii používané. 

Cílem experimentální části práce je navržení postupu výroby návarových 

vzorků, sestavení a naprogramování pracoviště pro mikroplazmové navařování a 

následná výroba vzorků a zjištění vlivu změny základních parametrů na 

mikroplazmový návar slitiny kobaltu. 

V závěru práce jsou shrnuty dosažené výsledky a navrženy optimální 

parametry pro použití v technologii navařování odolných vrstev a navrženy 

optimální parametry pro použití v oblasti 3D tisku. 
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1 Teoretická část 

1.1 Navařování 

Navařování je technologický proces vyvinutý na základě technologie 

svařování. Základní princip a používané metody jsou prakticky stejné jako u 

svařování, liší se však parametry a použitím. 

Navařování lze obecně definovat jako nanášení přídavného materiálu na 

povrch základního materiálu. Navařujeme za účelem renovace původních rozměrů 

součásti nebo pro dosažení požadovaných vlastností povrchu (tvrdost, 

abrazivzdornost, korozivzdornost, žáruvzdornost, odolnost proti chemickému 

opotřebení a další). A nově se také experimentuje s navařováním, jakožto obdobou 

technologie 3D tisku. 

Při svařování je snaha dosáhnout co největšího průvaru a co největšího 

promísení materiálu spojovaných dílů. Přídavný materiál musí mít stejné složení 

jako materiál základní, aby došlo k dokonalému promísení. U navařování je naopak 

potřeba co nejmenšího průvaru a minimálního promísení materiálů, přičemž 

materiál, který je použit jako přídavný a tvoří navařovanou vrstvu volíme schválně 

rozdílný, jelikož navařovaná vrstva chrání základní materiál a musí splňovat 

požadované vlastnosti.  

Hlavní rozdíl mezi navařováním a svařováním je tedy ve 

svařovacích/navařovacích parametrech. [1], [2], [3], [4], [5] 

1.1.1 Metody navařování 

Metody navařování jsou odvozené z metod svařování. Pro danou součást je 

důležité vybrat takovou, která vyhovuje jak z hlediska provozních požadavků a 

životnosti, tak z hlediska ekonomického.  
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V průmyslové praxi se nejhojněji používají metody MIG/MAG, TIG, navařování 

plazmatem a laserové navařování. Metody jsou detailněji popsány v kapitole 

Svařování. [1], [2], [3], [4], [5] 

1.2 Svařování 

Jedním z nejznámějších způsobů pro vytvoření nerozebíratelného spoje je 

svařování. Svařování je technologický postup, při kterém se pomocí tepla, tlaku 

nebo kombinací obou spojí dva a více dílů. Toto spojení je metalurgické a dochází 

při něm k tavení spojovaných částí. Případně k tavení základního přídavného 

materiálu. 

Metody svařování se dělí podle zdroje energie na tlakové, tavné a metody, 

které se nedají zařadit do dvou zmíněných nadskupin, například elektrostruskové, 

nebo aluminotermické. Při tavném svařování se dodává svařovaným dílům pouze 

teplo a ke spojení dojde v oblasti, kde jsou díly roztaveny. Do tavného svařování 

patří plamenové, obloukové, laserové, elektronové a plazmové svařování. Rozdílná 

geometrie svaru je zobrazena na obrázku (Obrázek 1). Další způsob rozdělení metod 

svařování je podle druhu přídavného materiálu. Přídavným materiálem může být 

drát nebo prášek.  

Nejčastěji používané je svařování elektrickým obloukem, kam patří metody 

MMA, MIG/MAG, TIG, SAW. Relativně nové jsou metody s vysokou hustotou 

energie, kam patří svařování laserové, plazmové a také méně známé svařování 

svazkem elektronů. Metody s vysokou hustotou energie nachází v průmyslové praxi 

čím dál větší uplatnění a skýtají velký potenciál. 

1.2.1 Metody svařování elektrickým obloukem 

MMA neboli ruční svařování obalenou elektrodou je široké veřejnosti 

pravděpodobně nejznámější metoda. Tato metoda je zároveň nejstarší metodou 

svařování elektrickým obloukem. Elektrický oblouk hoří mezi odtavující se 

elektrodou obalenou tavidlem a svařovaným materiálem. Přídavným materiálem je 

drát z elektrody a její obal má funkci ochrannou (vytváří při tavení ochrannou 
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atmosféru), ionizační (přispívá k lepšímu hoření elektrického oblouku) a 

metalurgickou (leguje povrch svařovaného kovu). Rozlišuje se více velikostí a typů 

elektrod, z nichž každá má své uplatnění. Metoda MMA se využívá hlavně na 

montážní svařování, vzhledem k jednoduchosti a snadnému přenosu zařízení, 

možnosti svařovat ve všech polohách a nenáchylnosti na povětrnostní podmínky.  

MIG/MAG neboli svařování v ochranné atmosféře jsou poloautomatické 

metody, neboť přídavný drát je po odtavení automaticky posouván do místa 

svařování. Oproti MMA se u těchto metod uplatňuje speciální MIG/MAG hořák, 

jehož hubice zajišťuje uchycení a posuv drátu a zároveň skrz kterou proudí do místa 

svaru plyn. U metody MAG se plyn aktivně podílí na tvorbě svarového kovu. Plynem 

je zejména Ar, dále pak směs Ar a CO2 nebo samotný CO2. U metody MIG má plyn 

pouze funkci inertní atmosféry. K tomu se používá Ar nebo směs Ar a He. Výhodou 

oproti MMA je možnost automatizace nebo robotizace a nižší nároky na čištění 

strusky. 

TIG je metoda, při níž se svařuje neodtavující se wolframovou elektrodou. 

V hlavici TIG hořáku je upnuta wolframová elektroda. Hlavice je dále opatřena 

keramickou hubicí, kterou do místa svaru proudí inertní plyn, nejčastěji argon. Jako 

přídavný materiál může být použit drát, který svářeč ručně přidává do svarové 

lázně. Oproti ostatním metodám umožňuje metoda TIG kontrolu nad množstvím 

přidaného přídavného materiálu, případně umožňuje svařovat bez přídavného 

materiálu. Další podstatnou výhodou je možnost používat malé proudy, a díky tomu 

svařovat i velmi tenké materiály. 

SAW neboli svařování pod tavidlem je metoda, při které je, stejně jako u 

metod MIG/MAG, přídavný materiál ve formě odvíjecího drátu. Ochranná 

atmosféra je vytvářena tavením práškového tavidla. Tavidlo má podobné složení a 

funkci jako obal elektrody u metody MMA. SAW nachází využití pouze v poloze 

svařování shora. U metody SAW se využívá automatizace ve formě posuvného 

vozíku (traktoru) s hořákem nebo stacionární hlavy, u které je posuv zajištěn 
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otáčením svařence. Metoda je vhodná pro provádění dlouhých svarů, například pro 

výrobu nosníků, tlakových nádob, cisteren. [1], [2], [3], [4], [5] 

1.2.2 Metody svařování s vysokou hustotou energie 

Svařování plazmatem vychází z metody TIG. Do materiálu vnáší teplo rychleji 

díky použití úzkého svazku plazmatu. Vzniká tak malá svarová lázeň s velkým 

průvarem do základního materiálu. Kromě ochranného plynu se u této metody 

používá ještě plazmový plyn, jehož ionizací vzniká plazma a dále fokusační plyn, 

který proud plazmatu usměrňuje a zužuje. Výhodou metody je stabilní svařovací 

proces s vynikající kvalitou svaru. Dále umožňuje svařitelnost všech slitin ocelí i 

neželezných kovů. A v neposlední řadě umožňuje využít různé svařovací parametry 

a díky tomu svařovat různé tloušťky materiálů. Podle parametrů se pak svařování 

plazmatem dělí na metody mikroplazmové, středně plazmové a svařování klíčovou 

dírkou (keyhole welding). Metoda se hodí pro průmyslové použití téměř v jakémkoli 

odvětví. Je však ekonomicky nákladnější než metody obloukového svařování. 

Název LASER vznikl z principu jeho funkce: Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation neboli zesílení světla stimulovanou emisí záření. Stimulovaná 

emise záření se dá zjednodušeně popsat takto: foton dopadající na atom mu předá 

svou energii, díky této energii dojde k excitaci. Vlivem vnějšího podnětu se vybuzený 

atom vrátí do základního stavu, přičemž emituje nový foton. Nový foton má stejnou 

energii jako iniciační foton. Tímto procesem se dá zesílit záření jedné vlnové délky. 

Opakem stimulované emise je proces zvaný spontánní emise, při které se vyzáří 

energie ve formě fotonů různých vlnových délek. Energie ze spontánní emise 

disipuje ve formě tepla a proces je nevyužitelný pro zesílení. Lasery se rozdělují 

podle aktivní látky, ze které se pomocí stimulované emise emituje laserové záření. 

Dělí se na pevnolátkové, plynové a polovodičové lasery. Svazek fotonů nemá 

elektrický náboj a není ovlivněn magnetickým polem. Díky tomu laser umožňuje 

svařovat ve velmi úzkých mezerách a spárách a dále také svařovat i magnetické 

materiály. Při svařování laserem se používá ochranný plyn, nejčastěji Ar, Ar+CO2 

nebo He, které vykazuje lepší výsledky, ale je dražší. Ochranný plyn má dvě funkce: 
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chrání svarovou lázeň před oxidací a odfukuje plazmu, která vzniká ionizací par kovů 

laserem. Neodfouknutá plazma by bránila pronikání fotonů do svarové spáry. Vliv 

plazmy se dá v některých případech ovlivnit pomocí nastavených parametrů. 

Pomocí laseru se ve většině případů svařuje bez přídavného materiálu. Laser vnáší 

do materiálu malé množství tepla. Z toho důvodu součást rychle chladne. Proto u 

svařovaných ocelí nesmí obsah uhlíku překročit 0,2 %. Naproti tomu se laserem 

výborně svařují vysokolegované oceli, nikl, molybden a dále materiály s vysokou 

tepelnou vodivostí, například Cu, Ag, Al a materiály s vysokou teplotou tavení – W, 

Ta, Zr, Ti. Výhody svařování laserem jsou: malé požadavky na čistotu povrchu 

svařovaného materiálu, vysoká přesnost a rychlost, tichý provoz, variabilita tlouštěk 

materiálu (od několika mikrometrů do 15 mm), svařování tenkých plechů bez 

ochranné atmosféry, snadná automatizace/robotizace. 

Svařování svazkem elektronů využívá kinetickou energii rychle letících 

elektronů, která se při dopadu na svařovaný povrch přemění na tepelnou. Elektrony 

jsou termoemisí uvolněny z rozžhavené katody a následně odtaženy zaostřovací 

elektrodou s opačným napětím. Mezi katodou a anodou je vytvořen elektrický 

potenciál až 200 kV, který se podílí na výsledné kinetické energii elektronů. Díky své 

nízké hmotnosti mohou být elektrony vybuzeny těmi nejvýkonnějšími zdroji až na 

75 % rychlosti světla. Následně je svazek elektronů fokusován pomocí magnetických 

polí do místa dopadu. Kvůli správnému fungování musí být svar prováděn v pracovní 

komoře, kde je docíleno vakua. Pro mělké svary existují i zařízení, která pracují při 

atmosférickém tlaku a vhání do svarové lázně svazek elektronů současně 

s ochranným plynem. Svařování ve vakuu umožňuje svařovat i chemicky aktivní 

kovy, jako je například Ti, Zr, Mo, Nb, Hf nebo W. Této metody se využívá hlavně 

v kosmickém a leteckém průmyslu. Nevýhodou jsou vysoké nároky na čistotu 

povrchu, správné opracování a požadavek vnitřní čistoty materiálu. Další nevýhodou 

je nutnost vakua. A nakonec finanční náročnost, která je společnou vlastností všech 

metod s vysokou hustotou energie. [4], [5], [6], [7] 
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Obrázek 1 Geometrie svaru pro jednotlivé technologie [8] 

1.3 Navařování plazmatem 

1.3.1 Plazma 

Jsou známa 4 skupenství hmoty: pevné, kapalné, plynné a plazma. Plazma je 

nejrozšířenějším známým skupenstvím. Plazmatem jsou tvořeny blesky, polární záře 

(Obrázek 2), mlhoviny, hvězdy a další. Vzniká dodáním energie (nejčastěji tepla) 

plynu a jeho následnou ionizací. V plazmatu jsou volné nosiče náboje, a tak jako 

jediné skupenství reaguje jak na magnetické, tak elektrické pole a obě pole zároveň 

také vytváří. Plazma je kvazineutrální, což znamená, že ve větším objemu obsahuje 

stejné množství kladných i záporných nábojů.  

Podle teploty se plazma rozlišuje na nízkoteplotní a vysokoteplotní. 

Vysokoteplotní plazma může dosahovat teploty až 106 K. Nízkoteplotní plazma se 

vyskytuje například v zářivkách nebo právě v elektrickém oblouku. 

Plazma zastává důležitou funkci v celé řadě technologických procesů. Slouží 

jako zdroj tepla při svařování a navařování, ale také při chemickém a tepelném 

ovlivnění povrchu plastů před lepením. Další zajímavou možností využití plazmatu je 

tzv. plazmové zplyňování odpadů, které pracuje na principu vysokoteplotní pyrolýzy. 

[9], [10], [11] 
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Obrázek 2 Plazma jako součást polární záře (Photo by Tobias Bjørkli) 

1.3.2 Technologie navařování plazmatem 

Technologie navařování plazmatem vznikla vývojem z metody TIG. Zdrojem 

energie pro tavení materiálu je svazek vysokotlakého plazmatu. Oproti ostatním 

metodám se metoda navařování plazmatem vyznačuje vyšší teplotou oblouku, vyšší 

navařovací výkon (až 10 kg/h), větší kvalitou návaru a díky možnosti použití menších 

proudů také mnohem menším průvarem do základního materiálu. TIG oblouk 

přestává být stabilní při proudech pod 20 A. Oproti tomu při plazmových 

technologiích je možnost využít i proudy o velikosti 0,1 A.  

V neposlední řadě je výhodou možnost použití širokého spektra navařovaných 

materiálů a sice slitiny železa, niklu, kobaltu, mědi, ale zároveň také různé 

kompozitní materiály. Oproti laserovému navařování nabízí plazma větší 

produktivitu za mnohem menší finanční náklady. 

Princip této technologie se dá vysvětlit takto: při vysokých teplotách dojde 

v molekulách plynu k jejich disociaci a částečné ionizaci atomů. Stupeň ionizace je 

závislý na teplotě (úplná ionizace nastává kolem 100 000 K). Energie spotřebovaná 

tímto procesem je poté, při dopadu na relativně studený povrch materiálu, opět 
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uvolněna jako tzv. rekombinované teplo. Při ostatních metodách svařování nebo 

navařování elektrickým obloukem obsahuje oblouk plazma také, ale při svařování 

nebo navařování plazmatem je tohoto stavu hmoty docíleno ve větším rozsahu. 

[10], [12], [13], [14] 

Hlavice hořáku pro navařování plazmatem vypadá podobně jako hlavice 

hořáku pro metodu TIG (Obrázek 3). 

 

Obrázek 3 Srovnání svařovacích hlavic pro TIG a plazma [15] 

Hořák funguje ve dvou elektrických zapojeních (Obrázek 4). Zapojení závislé 

(přenesený oblouk neboli transferred arc), kde záporný pól je přiveden na 

wolframovou elektrodu a kladný pól na materiál. Pro zapálení oblouku se používá 

vysokofrekvenční ionizátor připojený ke kovové trysce (pilotní oblouk). Toto 

zapojení se používá na svařování, navařování a řezání. Druhý typ zapojení je 

zapojení nezávislé (nepřenesený oblouk neboli non-transferred arc), kde se katoda 

připojí na wolframovou elektrodu a anoda na měděnou trysku a oblouk je tak 

uzavřen pouze uvnitř hořáku. Zapojení nezávislé se používá na žárové nástřiky, 

navařování tenkých vrstev a povrchové kalení. Detailní schéma hořáku, konkrétně 

pro metodu PTA, je na obrázku (Obrázek 5). [5], [13], [16], [17] 
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Obrázek 4 Plazmový hořák v přeneseném (a) a nepřeneseném (b) zapojení [16] 

(1 – katoda, 2 – plazmový plyn, 3 – anoda, 4 – chladící komora, 5 – paprsek plazmatu, 6 – základní materiál) 

 

 

Obrázek 5 Schéma hořáku pro navařování plazmatem metodou PTA [18] 
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1.3.3 Rozdělení plazmové technologie podle navařovacích 

parametrů 

Při navařování/svařování plazmatem se dříve využívaly hořáky napájené pouze 

stejnosměrným proudem. Pozdější výzkum prokázal, že napájení pulzním proudem 

umožní zlepšení kvality návaru. Podle parametrů se dělí metody navařování 

plazmatem do dvou kategorií: mikroplazmové a středně plazmové. Mikroplazmovou 

se metoda nazývá pravě tehdy, když použitý svařovací proud se pohybuje řádově od 

0,05 do 20 A a tloušťka materiálů od 0,01 do 2 mm. Středně plazmová je potom 

metoda, kde se používají proudy kolem 100 A a tloušťky až 4 mm. 

Rozdíl mezi plazmatem a mikroplazmatem je tedy pouze v použitých 

parametrech. [12], [13], [17], [19] 

1.3.4 Plyny pro navařování plazmatem 

Obecně se pro navařování/svařování plazmatem používají tři druhy plynů. 

Plazmový, transportní a ochranný. Ionizací plazmového plynu elektrickým obloukem 

dojde k vytvoření plazmatu. Transportní plyn slouží jako nositel přídavného 

materiálu. Ochranný plyn má stejnou funkci jako u svařování, slouží jako ochrana 

svarové lázně.  

Nejčastěji se používají plyny dusík, vodík, argon a helium, případně jejich 

směsi. Složení plazmového plynu ovlivňuje teplotu vytvořeného plazmatu. Dusíkové 

plazma má teplotu 9 000 K, vodíkové 10 000 K, argonové 16 000 K, heliové 20 000 K. 

Jako transportní plyn se nejčastěji používá argon. Volba ochranného plynu se řídí 

složením základního a přídavného materiálu. [13], [14] 

1.3.5 PTA a PAW 

Na základě použitého přídavného materiálu můžeme metody navařování 

plazmatem rozdělit na dva typy: metodu využívající drát, kterou označujeme PAW 

(plasma arc welding) a metodu využívající prášek, kterou označujeme PTA (plasma 

trasferred arc). Drát je u metody PAW mechanicky posouván do místa svaru stejně, 
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jako je tomu například u metody MIG. U metody PTA je pro transport prášku do 

svarové lázně využíván proud plynu. Ostatní vybavení je u obou těchto metod velice 

podobné. Porovnání hořáků PTA a PAW je vyobrazeno na obrázku (Obrázek 6). [5], 

[20] 

 

Obrázek 6 Porovnání hořáků metod PTA a PAW [5] 

1.3.6 Porovnání PTA a PAW 

Dosavadní výzkum ukazuje, že metoda PTA je vhodnější pro navařování 

tvrdých povrchových vrstev (hardfacing). PTA totiž nabízí menší tepelně ovlivněnou 

oblast, menší průvar a nižší promísení navařovaného materiálu se základním. 

Hodnoty promísení jsou 6–10 % u PTA, zatímco u PAW se pohybují okolo 20–25 %. 

Dále PTA nabízí vyšší čistotu povrchu, vyšší kvalitu a vyšší rozměrovou přesnost. U 

obou metod je možnost relativně snadné automatizace. Nicméně zdaleka největší 

výhodou metody PTA je možnost použít směs prášků téměř libovolného složení, a 

tak dodržet požadavky na různé povrchové vlastnosti navařovaného dílce. [5], [20] 
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1.3.7 Parametry ovlivňující kvalitu návaru 

Hlavní navařovací parametry jsou: rychlost, s jakou se přidává přídavný 

materiál, objemový průtok plynů (ochranný, transportní, plazmový), proud 

dodávaný svařovacímu zdroji, vzdálenost hubice od materiálu a rychlost navařování. 

Přehled navařovacích parametrů pro nejběžnější použití je v tabulce (Tabulka 1).[21]  
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Tabulka 1 Příklad navařovacích parametrů pro PTA [21] 
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1.4 Přídavné materiály pro navařování plazmatem 

Pomocí navařování se upravuje povrch tak, aby odpovídal požadovaným 

vlastnostem (hardfacing). Příklady takových vlastností jsou uvedeny níže. 

Navařování se dá také použít k obnovení původních rozměrů navařované součásti 

(cladding) či k vytvoření celé součásti pouze z návaru (solid freeform fabrication). 

Přídavný materiál se tedy volí v závislosti na účelu použití a ceně. 

Příklady požadovaných vlastností povrchu: [22] 

1. Tvrdost 

a. mikrotvrdost 

b. makrotvrdost 

c. tvrdost za tepla/za studena 

d. creep 

2. Odolnost vůči abrazi 

a. nízkonapěťová abraze 

b. vysokonapěťová abraze 

3. Teplotní odolnost 

4. Korozní odolnost 

5. Tribologické vlastnosti 

a. koeficient tření 

b. povrchový film 

c. kluzkost 

d. plasticita 

Nejčastěji se přídavné materiály rozdělují do skupin podle prvku, který svým 

obsahem ve směsi převažuje. V průmyslové praxi se vyskytují tři skupiny materiálů: 

na bázi železa, na bázi niklu nebo na bázi kobaltu. 

Požadované vlastnosti návaru, jeho cena a prostředí, ve kterém se díl používá, 

jsou parametry, podle kterých se vybírá přídavný materiál pro konkrétní návar.  
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Každá skupina má silné a slabé stránky, které ovlivňují oblast využití. 

Kombinací prvků ve směsi a manipulací s obsahem legujících prvků se dají značně 

ovlivnit vlastnosti návaru a vylepšit slabé stránky jednotlivých materiálových skupin. 

[10], [18], [22], [23] 

1.4.1 Materiály na bázi železa 

Oproti materiálům na bázi niklu nebo kobaltu jsou prášky na bázi železa 

cenově nejvýhodnější, což je hlavním důvodem jejich použití. Do těchto směsí se 

často přidávají prvky jako chrom nebo molybden, které pak ve směsi s dále 

přidaným uhlíkem vytvoří karbidy, díky nimž pak návary dobře odolávají 

abrazivnímu opotřebení. Matrice návaru může být austenitická, martenzitická, 

perlitická nebo feritická. Dále se ve směsi vytvoří oxidy chromu, díky nimž návar 

lépe odolává oxidaci. [22] 

Vlastnosti materiálů na bázi železa lze dobře měnit manipulací s obsahem 

legujících prvků ve směsi. Obecně se tyto směsi skládají z uhlíku, manganu, chromu, 

niklu a železa. Příklady složení konkrétních směsí jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 2) 

podle výrobce Deutche Edelstahlwerke (DEW, Německo). Z důvodu dalšího zlepšení 

vlastností návaru se v některých případech do směsí přidává molybden, vanad, 

titan, bor nebo kobalt. U této skupiny se také projevuje tzv. pracovní zpevnění, 

které se také označuje jako deformační zpevnění. 

Materiály na bázi železa se uplatňují v neagresivních prostředích, kde hlavní 

opotřebení dílu je způsobeno nízkonapěťovou abrazí a nárazy. Používají se například 

k opravě nebo výrobě důlních nástrojů, k navařování těsnících a třecích ploch trubek 

v energetice, k navařování převodových hřídelí v pohonech, k navařování třecích 

ploch různých dopravníků, nebo také k navařování obráběcích nástrojů. [21], [22], 

[23], [24], [25], [26] 
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Tabulka 2 Příklad složení materiálů na bázi železa od výrobce Deutche Edelstahlwerke (DEW, Německo) [18] 

 

1.4.2 Materiály na bázi niklu 

Ideální využití pro tyto materiály je pro součásti pracující za vysokých teplot 

nebo v korozních prostředích. Často se přidává wolfram či molybden pro další 

zlepšení korozní a teplotní odolnosti a tvrdosti. Pro výrazné vylepšení odolnosti vůči 

abrazi se do směsi přidává bor, který pak v kombinaci s chromem vytváří boridy 

chromu. Příklady složení konkrétních směsí jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 3) 

podle výrobce Deutche Edelstahlwerke (DEW, Německo). 

Materiály na bázi niklu vynikají svou korozní a chemickou odolností a své 

vlastnosti nemění ani při relativně vysokých teplotách (tvrdost zachovávají až do 

600 °C). Proto se používají v agresivních prostředích, kde odolávají především 

oxidaci nebo různým dalším chemickým procesům, například jako potrubí nebo 

ventily v chemickém a petrochemickém průmyslu. [22], [23], [24], [27] 
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Tabulka 3 Příklad složení materiálů na bázi niklu od výrobce Deutche Edelstahlwerke (DEW, Německo) [18] 

 

1.4.3 Materiály na bázi kobaltu 

Materiály na bázi kobaltu jsou velmi odolné vůči mechanickému a 

chemickému opotřebení a oxidaci a své vlastnosti si ponechávají i za velmi vysokých 

teplot. Tyto materiály lze využívat až do teplot blížících se 1000 °C.  Při teplotě vyšší 

než 1095 °C návar mění svou strukturu a rozpouštějí se v něm karbidy. Další 

význačnou vlastností je odolnost proti zadírání za tepla, jak uvádí společnost WIRPO 

s. r. o. ve svých materiálových listech. [28]  

Stejně jako je tomu v předchozích skupinách i vlastnosti materiálů na bázi 

kobaltu jsou upravovány pomocí legujících prvků. Příklady vlivu legujících prvků na 

vlastnosti směsí na bázi kobaltu jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 4).  

Příklady složení konkrétních směsí jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 5) podle 

výrobce Deutche Edelstahlwerke (DEW, Německo). 
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Díky těmto vlastnostem se materiály na bázi kobaltu používají v energetice, 

chemickém a petrochemickém průmyslu jako ochranná vrstva u třecích a těsnících 

ploch potrubí a ventilů, dále například jako návar na nástrojích pracujících při 

vysokých teplotách, případně jako ochranná vrstva různých dosedacích ploch. 

Nevýhodou materiálů na bázi kobaltu je jejich vysoká cena. 

Nejznámější a nejpoužívanější skupinou materiálů na bázi kobaltu jsou tzv. 

Stellity. [22], [23], [24], [29] 

Tabulka 4 Příklady vlivu legujících prvků na vlastnosti směsi [30] 

Chrom, Cr Zvyšuje odolnost proti oxidaci a sulfidaci, 

zvyšuje pevnost, tvoří karbidy 

Uhlík, C Je esenciální pro tvorbu karbidů 

Molybden, Mo 

Wolfram, W 

Zvyšují tvrdost, pevnost, tvoří karbidy 

Hliník, Al Zvyšuje odolnost proti oxidaci 

Tantal, Ta 

Niob, Nb 

Titan, Ti 

Zvyšují pevnost, tvoří karbidy 

Nikl, Ni Stabilizuje kubickou krystalovou soustavu 

Bor, B 

Zirkonium, Zr 

Zvyšují lomovou odolnost, tvoří boridy a 

karbidy 

Yttrium, Y 

Lanthan, La 

Zvyšují odolnost proti oxidaci 

Oxidy (ThO2, Y2O3, Al2O3 a jiné) Zvyšují tvrdost 
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Tabulka 5 Příklad složení materiálů na bázi kobaltu od výrobce Deutche Edelstahlwerke (DEW, Německo) [18] 

 

Stellity 

Na počátku 20. století vyvinul Elwood P. Haynes slitiny na bázi kobaltu, které 

později nazval Stellity podle jejich „hvězdného“ lesku (z latinského slova „stella“, 

které znamená hvězda). [31], [32], [33] 

Stellity se označuje skupina kobalt-chromových „superslitin“, která obsahuje 

karbidy těchto prvků a je převážně využívána kvůli extrémní odolnosti proti 

mechanickému, chemickému a koroznímu opotřebení, a to i ve velmi agresivních 

prostředích a ve vysokých teplotách. Často také obsahují molybden nebo wolfram a 

malé množství uhlíku pro dosažení či vylepšení specifických vlastností. [34] 

Směsi ze skupiny Stellitů nejsou feromagnetické. Z důvodu jejich tvrdosti a 

odolnosti jsou náročné a drahé na obrábění, a tudíž je zapotřebí jejich precizní 

nános. Z toho důvodu se nejčastěji používají pro plazmové či laserové navařování. 

Existuje několik variant chemického složení Stellitů v závislosti na přítomnosti 

a obsahu těchto prvků: titan, křemík, síra, fosfor, molybden, mangan, chrom, uhlík, 

bór, hliník, železo, nikl a kobalt. 

Vyšší množství uhlíku se používá ve směsích, které mají odolávat 

mechanickému opotřebení. Naopak směsi s nižším obsahem uhlíku nachází využití 

při vysokých teplotách. V případě potřeby korozní odolnosti jsou aplikovány směsi 
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s nižším obsahem uhlíku a s vyšším obsahem chromu. Chrom poskytuje nejen 

korozní odolnost, ale také pevnost návaru, protože je to prvek, jenž ve směsi 

s uhlíkem tvoří karbidy. Jako příklad je v tabulkách (Tabulka 6 a Tabulka 7) uvedeno 

chemické složení a typické mechanické vlastnosti Stellitu 1. 

Stellity mají široké využití jako automobilové součásti, chirurgické nástroje, 

obráběcí nástroje. Mnoho dalších využití nachází v prostředích s vysokou teplotou a 

korozními a abrazivními podmínkami. Díky své biokompatibilitě se objevují také 

například v zubním lékařství. [34], [35], [36], [37] 

Tabulka 6 Chemické složení Stellitu 1 [35] 

Prvky Hmotnostní podíl [%] 

Kobalt 57 

Chrom 28-32 

Wolfram 11-13 

Uhlík 2-3 

Křemík 1,20 

Železo 1 

Nikl 1 

Ostatní 1,50 

 

Tabulka 7 Příklad mechanických vlastností Stellitu 1 [35] 

Vlastnost Hodnota 

Hustota 8,69 g/cm3 

Tvrdost podle Rockwella C 50-58 

Pevnost v tahu 1195 MPa 

Mez kluzu 1050 MPa 

Modul pružnosti 230 GPa 

Prodloužení po přetržení <1 % 
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2 Experimentální část 

V experimentální části byly zhotoveny jednotlivé návarové housenky na 

povrchu základního materiálu z uhlíkové oceli využitím technologie 

mikroplazmového navařování metodou PTA. Jako přídavný materiál byla použita 

slitina typu Stellite 6. Pro každou housenku byly nastaveny různé parametry 

navařování. Následně byl zkoumán vliv změny parametrů na kvalitu a geometrii 

mikroplazmového návaru. 

Experiment vznikl díky spolupráci se společností ŠKODA AUTO a. s., která sídlí 

v Mladé Boleslavi v České republice a zaměřuje se na výrobu motorových vozidel. 

Navařovací pracoviště (Obrázek 7) se skládá ze zdroje pro plazmové 

navařování s vodním chlazením EWM, kolaborativního robota ABB s hořákem KSK 

pro metodu PTA zavěšeném na balancéru a z podavače práškového přídavného 

materiálu KSK. 

 

Obrázek 7 Pracoviště pro mikroplazmové navařování 
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2.1 Přídavný materiál 

V experimentu byl použit přídavný materiál slitiny typu Stellite 6 ve formě 

prášku od společnosti LSN Diffusion. Katalogový název slitiny je C6K-PLK dle starší 

verze a C-06 dle novější verze. Chemické složení prášku C-06 dle katalogu je 

v hmotnostních procentech 29 % chromu, 4,5 % wolframu, 1,2 % uhlíku a 34,7 % 

kobaltu (Co-29Cr-4,5W-1,2C) s tvrdostí 38-42 HRC.  [38]  

Byla provedena granulometrie (Obrázek 9, Příloha 1) a rozbor chemického 

složení (Tabulka 8, Příloha 2) konkrétního prášku použitého v experimentu s číslem 

tavby 43866. Snímek prášku pod mikroskopem je na obrázku (Obrázek 8). 

Tabulka 8 Chemické složení prášku C-06 (LSN Duffusion), číslo tavby 43866 (viz Příloha 2) 

Prvek Podíl [%] Chyba [%] 

Al 0,016 0,004 

Si 0,713 0,03 

Cl 0,086 0,009 

Cr 29,210 0,1 

Mn 0,562 0,02 

Fe 1,764 0,04 

Co 58,403 0,2 

Ni 2,320 0,05 

Nb 0,033 0,005 

Mo 0,784 0,03 

W 6,109 0,1 

 



33 
 

 

Obrázek 8 Prášek C-06 (LSN Diffusion) 

 

Obrázek 9 Granulometrie prášku C-06 (LSN Diffusion), číslo tavby 43866 (viz Příloha 1) 

2.2 Základní materiál 

Jako základní materiál byla zvolena uhlíková ocel ČSN 11 523 ve formě 5 mm 

tlustého plechu. Složení ocele bylo ověřeno pomocí rentgenu Delta od společnosti 

BAS Rudice, s. r. o. 
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2.3 Navařovací parametry 

Jako proměnné parametry (Tabulka 9) byly zvoleny: rychlost posuvu robota a 

svařovací proud nastavený na zdroji. Svařovací zdroj k dané hodnotě proudu 

nastavuje optimální hodnotu napětí. Napětí je tudíž parametr přímo svázaný 

s proudem. Dále bude uvedena pouze hodnota svařovacího proudu. 

Pro svařovací proud byly zvoleny hodnoty 30, 40 a 50 A. Pro každou 

nastavenou hodnotu proudu bylo navařeno 5 návarových housenek rychlostmi 0,44 

mm·s-1, 0,88 mm·s-1, 1,32 mm·s-1, 1,76 mm·s-1 a 2,20 mm·s-1. Ostatní parametry byly 

pro všechny návary stejné (Tabulka 10). 

Tabulka 9 Proměnné parametry 

Svařovací 

proud [A] 

30 40 50 

Rychlost 

posuvu 

[mm·s-1] 

0,44 0,88 1,32 1,76 2,20 

 

Tabulka 10 Konstatní parametry 

Vzdálenost hubice hořáku od základního 

materiálu [mm] 

7,2 

Rychlost podávání přídavného materiálu 2,7 [g·min-1]  0,5 [ml·min-1] 

Směr, ze kterého je přídavný materiál 

podáván do svarové lázně 

Prášek podáván před hořák ve směru 

pohybu robota 

Průtok plazmového plynu [l·min-1] 2,8 

Průtok ochranného plynu [l·min-1] 9 

Průtok transportního plynu [l·min-1] 2 

 



35 
 

2.4 Použitá zařízení 

2.4.1 Kolaborativní robot ABB IRB 14050 Yumi 

Pro navařování byl použit kolaborativní robot IRB 14050 od společnosti ABB 

(Švýcarsko). Vybrané katalogové parametry jsou v tabulce (Tabulka 11).  

Směr, odkud je přídavný materiál podáván do svarové lázně ovlivňuje 

výslednou návarovou housenku. Bylo proto nutné vytvořit trajektorii robota tak, aby 

všechny housenky byly navařeny ve stejném směru. Aby zažehávání oblouku 

neovlivnilo první návarovou housenku, byla přidána oblast pro zažehnutí oblouku a 

přiblížení hořáku na požadovanou vzdálenost od základního materiálu. Schéma 

trajektorie je na obrázku (Obrázek 10). 

 

Obrázek 10 Schéma trajektorie robota a rozložení jednotlivých návarových housenek 

 

 



36 
 

Tabulka 11 Katalogové parametry kobota IRB 14050 (ABB) 

Hmotnost 9,5 kg 

Počet os 7 

Jmenovité zatížení 0,5 kg 

Dosah 559 mm 

Opakovatelná přesnost najetí do bodu 0,02 mm 

Integrovaný přívod vzduchu 4 bar 

Stupeň ochrany IP 30 

Integrovaný signál a napájení 24 V Ethernet nebo 4 signály 

Integrovaný ethernet 1 ethernetový port 100/10 Base-TX 

Bezpečnost PL d Cat 3 Ochranné zastavení a Nouzové 

zastavení PL b Speed supervision variantně 

SafeMove 2 Pro 

Řídící systém OmniCoreTM 

Plocha základny 160 x 160 mm 

 

2.4.2 Podavač přídavného materiálu KSK 

Pro podávání práškového přídavného materiálu byl použit rotační podavač 

s podáváním pomocí plynu od společnosti KSK, s. r. o. (Česká Třebová). Podavač je 

na hliníkové konstrukci nad robotem a podává prášek přímo do hlavice hořáku. 

2.4.3 Svařovací zdroj s externím chlazením vodou EWM 

Microplasma 50 

Jako svařovací zdroj byl použit Microplasma 50 od společnosti EWM 

(Německo). Microplasma 50 je stolní invertorový přístroj pro ruční a mechanizované 

aplikace s externím chlazením vodou. Katalogové parametry zdroje jsou uvedeny 

v tabulce (Tabulka 12). 

Na svařovacím zdroji byl nastaven pro navařování všech vzorků stejný průtok 

plazmového, ochranného a podávacího plynu (Ar 4.8).  
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Tabulka 12 Katalogové parametry svařovacího zdroje Microplasma 50 (EWM) 

Svařovací proud 0,1 až 50 A 

Svařovací napětí 25 až 27 V 

Proud pilotního oblouku 5 A 

Doba zapnutí za okolní teploty 40 °C 50 A (100 % relativní doby zapnutí) 

Zatěžovací cyklus 10 min (60 % doba zapnutí, 6 min svařování, 

4 min pauza) 

Napětí naprázdno 95 V 

Síťové napětí 1 x 230 V (-40 % až +15 %) 

Síťová frekvence 50/60 Hz 

Síťová pojistka (tavná pomalá) 1x 16 A 

Síťový přívod H07RN-F3G1,5 

Maximální příkon 1,6 kVA 

Doporučený výkon generátoru 2,2 kVA 

cos φ 0,99 

Třída izolace H 

Třída krytí IP 23 

Okolní teplota -20 až +40 °C 

Chlazení přístroje ventilátor 

Zemnící kabel 70 mm2  

Rozměry (délka x šířka x výška) [mm] 520 x 550 x 480 

Hmotnost 50 kg 

Konstruováno v souladu s normou IEC 60 974-1 / IEC 60 974-3 / IEC 60 974-10 / 

CE / symbol S 
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2.4.4 Hořák KSK PHP 140 V 

Pro experiment byl použit hořák PHP 140 V od společnosti KSK, s. r. o. (Česká 

Třebová). Schéma hořáku je na obrázku (Obrázek 11). Katalogové parametry jsou 

v tabulce (Tabulka 13). Hořák je navržen pro navařování vnitřních ploch od průměru 

48 mm a byl zvolen vzhledem k nízké hmotnosti a odolnosti. 

 

Obrázek 11 Schéma hořáku PHP 140 V (KSK) [39] 

Tabulka 13 Katalogové parametry hořáku PHP 140 V [39] 

Svařovací proud 100 A při 100 % 

140 A při 60 % 

Wolframová elektroda (katoda) Ø2,0x20 mm 

Plazmový plyn Argon 4.8 spotřeba 2-5 l·min-1 barva – žlutá 

Ochranný plyn Argon 4.8 spotřeba 8-15 l·min-1 barva – zelená 

Transportní plyn Argon 4.8 spotřeba 2-5 l·min-1 barva – černá 

 

2.4.5 Balancér Atlas Copco RIL – 1C 

Váha hořáku nepřesahuje nosnost ramene robota, ale z důvodu zajištění lepší 

plynulosti pohybu byl hořák přichycen na balancér RIL – 1C od společnosti Atlas 

Copco. Katalogové parametry jsou v tabulce (Tabulka 14). 

Tabulka 14 Katalogové parametry balancéru RIL – 1C (Atlas Copco) 

Délka nylonového lanka 1,5 m 

Maximální kapacita 0,5 kg 

Hmotnost 0,6 kg 
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2.4.6 Metalografická pila Struers Labotom 3 

Pro nařezání vzorků byla použita laboratorní pila Labotom 3 (Obrázek 12) od 

společnosti Struers. Brusný kotouč pily je aktivně chlazen vodou s příměsí 

antikorozní emulze, a tak zajišťuje minimální tepelné ovlivnění materiálu při jeho 

dělení. 

 

Obrázek 12 Laboratorní pila Labotom 3 (Struers) 
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2.4.7 Laboratorní lis Struers CitoPress 1 

Pro lisování nařezaných metalografických vzorků do termostatické pryskyřice 

byl použit automatický, elektrohydraulický montážní lis CitoPress 1 (Obrázek 13) od 

společnosti Struers. 

 

Obrázek 13 Laboratorní lis CitoPress 1 (Struers) 

2.4.8 Laboratorní bruska a leštička Buehler Beta & Vector 

Příprava ve formě broušení a leštění byla provedena na brusce a leštičce Beta 

s přítlačnou hlavou Vector (Obrázek 14) od společnosti Buehler (Švýcarsko). 

 

Obrázek 14 Bruska a leštička Beta & Vector (Buehler) 
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2.4.9 Optický mikroskop Carl Zeiss Jena Neophot 21 

Pro vyhodnocení vzorků byl využit optický mikroskop Neophot 21 od 

společnosti Carl Zeiss Jena (Německo) osazený elektronickým snímáním obrazu – 

fotografický přístroj CANON EOS 1300D s ovládáním pomocí software EOS Utility 3. 

Jednotlivé snímky byly zpracovány v software Axio Vision 4. 

2.5 Postup výroby návarových vzorků 

2.5.1 Příprava základního materiálu 

Základní materiál, ocel ČSN 11 523, ve formě 5 mm tlustého plechu, byl 

nařezán na jednotlivé vzorky a ty byly následně zbroušeny za účelem odstranění 

povrchových nečistot. 

2.5.2 Navaření housenek na základní materiál 

Po kalibraci robota a připravení do startovní polohy trajektorie byl základní 

materiál upnut na pracovní stůl pod ramenem. Na povrch základního materiálu bylo 

poté navařeno hodnotou proudu 30 A pět návarových housenek, z nichž každá byla 

dle schématu (Obrázek 10) navařena různou rychlostí posuvu. Stejný postup byl 

poté opakován pro ostatní hodnoty proudu (Tabulka 9). 

 

Obrázek 15 Hořák a navařené housenky na upnutém základním materiálu proudem 30 A 
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2.6 Metalografie návarových vzorků 

2.6.1 Řezání vzorků 

Navařené vzorky byly nejprve rozřezány na vhodné velikosti pro lisování do 

metalografických puků. Řezání proběhlo na metalografické pile Labotom 3. 

2.6.2 Lisování nařezaných vzorků 

Vzorky byly následně lisovány do metalografických puků v laboratorním lisu 

CitoPress 1. Vzorky byly zality do termostatické pryskyřice. Pro zalití byla použita 

černá hmota s názvem Multifast a pro zalití popisovacího štítku byla použita 

průhledná hmota Clarofast. Obě hmoty jsou od společnosti Struers. Parametry 

lisování jsou v tabulce (Tabulka 15). 

Tabulka 15 Lisovací parametry pro laboratorní lis CitoPress 1 

 

2.6.3 Broušení a leštění vzorků 

Z důvodu zvýraznění povrchu vzorků a k umožnění pozorování vzorků pod 

mikroskopem bylo třeba vzorky v metalografických pucích brousit a leštit na 

laboratorní brusce a leštičce Beta & Vector. Nejprve byly vzorky broušeny za mokra 

brusnými papíry SiC 180, SiC 1200 a SiC 2000. Všechny brusné papíry byly 

aplikovány po dobu 75 sekund a při otáčkách 300 ot·min-1. Následně byly vzorky 

podrobeny leštění diamantovým kotoučem MD DAC 1 μm s diamantovou suspenzí 

s velikostí zrn 1 μm. Leštění probíhalo 4 minuty při otáčkách 150 ot·min-1. Nakonec 

byly vzorky mechanicko-chemicky leštěny kotoučem MD NAP 0,05 μm s přípravkem 

Masterprep po dobu 4 minut a při otáčkách 150 ot·min-1. 
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2.6.4 Leptání vzorků 

Před vložením vzorků pod mikroskop bylo nutné naleptat jejich povrch pro 

zvýraznění kontrastu mezi základním materiálem a návarovou housenkou. Vzorky 

byly naleptány pomocí leptadla Nital 2 % (složení viz Tabulka 16). 

Tabulka 16 Složení leptadla Nital 2 % 

HNO3 (kyselina dusičná) 2 % 

C2H5OH (ethanol) 98 % 

 

2.6.5 Pozorování pod mikroskopem 

Jednotlivé housenky byly v řezu pozorovány mikroskopem Neophot 21. Byl 

použit objektiv CANON EOS 1300D se zvětšením 1,25x. Fotky byly zpracovány 

pomocí EOS Utility 3. Následně bylo pomocí počítačového softwaru Axio Vision 4 

přidáno měřítko a změřena šířka jednotlivých housenek. 

2.7 Výsledky a diskuse 

Na povrchu základního materiálu z uhlíkové oceli byly zhotoveny návarové 

housenky ze slitiny typu Stellite 6. Jednotlivé návary jsou na snímcích (Obrázek 16, 

Obrázek 17, Obrázek 18). 

 

Obrázek 16 Navařené housenky proudem 30 A, rychlostmi zprava 2,20 - 0,44 mm·s-1 
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Obrázek 17 Navařené housenky proudem 40 A, rychlostmi zprava 2,20 - 0,44 mm·s-1 

 

Obrázek 18 Navařené housenky proudem 50 A, rychlostmi zprava 2,20 - 0,44 mm·s-1 

Na následujících fotografiích (Obrázek 19 až Obrázek 33) jsou zobrazeny řezy 

jednotlivými housenkami. Na spodní části fotografie je vidět základní materiál, 

černá uprostřed je vidět housenka a v horní části je vidět pryskyřice Multifast. 

Světlejší část základního materiálu je oblast, která byla tepelně ovlivněna při 

navařování. 
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Průřezy návarovými housenkami navařenými proudem 30 A 

Tabulka 17 Šířka jednotlivých návarových housenek navařených proudem 30 A 

Housenka navařená posuvem 0,44 mm·s-1 2149,1 μm 

Housenka navařená posuvem 0,88 mm·s-1 2130,8 μm 

Housenka navařená posuvem 1,32 mm·s-1 1007,3 μm 

Housenka navařená posuvem 1,76 mm·s-1 586,0 μm 

Housenka navařená posuvem 2,20 mm·s-1 382,6 μm 

 

Tabulka 18 Výška jednotlivých návarových housenek navařených proudem 30 A 

Housenka navařená posuvem 0,44 mm·s-1 1017,0 μm 

Housenka navařená posuvem 0,88 mm·s-1 920,1 μm 

Housenka navařená posuvem 1,32 mm·s-1 147,7 μm 

Housenka navařená posuvem 1,76 mm·s-1 75,1 μm 

Housenka navařená posuvem 2,20 mm·s-1 58,1 μm 
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Obrázek 19 Housenka navařená proudem 30 A, 
rychlostí posuvu 0,44 mm·s-1 

Obrázek 20 Housenka navařená proudem 30 A, 
rychlostí 0,88 mm·s-1 

  

Obrázek 21 Housenka navařená proudem 30 A, 
rychlostí posuvu 1,32 mm·s-1 

Obrázek 22 Housenka navařená proudem 30 A, 
rychlostí posuvu 1,76 mm·s-1 

 

 

Obrázek 23 Housenka navařená proudem 30 A, 
rychlostí posuvu 2,20 mm·s-1 
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Průřezy návarovými housenkami navařenými proudem 40 A 

Tabulka 19 Šířka jednotlivých návarových housenek navařených proudem 40 A 

Housenka navařená posuvem 0,44 mm·s-1 3355,9 μm 

Housenka navařená posuvem 0,88 mm·s-1 2552,4 μm 

Housenka navařená posuvem 1,32 mm·s-1 1803,9 μm 

Housenka navařená posuvem 1,76 mm·s-1 1532,7 μm 

Housenka navařená posuvem 2,20 mm·s-1 479,4 μm 

 

Tabulka 20 Výška jednotlivých návarových housenek navařených proudem 40 A 

Housenka navařená posuvem 0,44 mm·s-1 1469,7 μm 

Housenka navařená posuvem 0,88 mm·s-1 467,3 μm 

Housenka navařená posuvem 1,32 mm·s-1 276,0 μm 

Housenka navařená posuvem 1,76 mm·s-1 225,2 μm 

Housenka navařená posuvem 2,20 mm·s-1 167,07 μm 
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Obrázek 24 Housenka navařená proudem 40 A, 
rychlostí posuvu 0,44 mm·s-1 

Obrázek 25 Housenka navařená proudem 40 A, 
rychlostí posuvu 0,88 mm·s-1 

  

Obrázek 26 Housenka navařená proudem 40 A, 
rychlostí posuvu 1,32 mm·s-1 

Obrázek 27 Housenka navařená proudem 40 A, 
rychlostí posuvu 1,76 mm·s-1 

 

 

Obrázek 28 Housenka navařená proudem 40 A, 
rychlostí posuvu 2,20 mm·s-1 
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Průřezy návarovými housenkami navařenými proudem 50 A 

Tabulka 21 Šířka jednotlivých návarových housenek navařených proudem 50 A 

Housenka navařená posuvem 0,44 mm·s-1 4717,0 μm 

Housenka navařená posuvem 0,88 mm·s-1 3710,2 μm 

Housenka navařená posuvem 1,32 mm·s-1 2785,2 μm 

Housenka navařená posuvem 1,76 mm·s-1 1879,1 μm 

Housenka navařená posuvem 2,20 mm·s-1 1230,2 μm 

 

Tabulka 22 Výška jednotlivých návarových housenek navařených proudem 50 A 

Housenka navařená posuvem 0,44 mm·s-1 554,5 μm 

Housenka navařená posuvem 0,88 mm·s-1 392,3 μm 

Housenka navařená posuvem 1,32 mm·s-1 286,1 μm 

Housenka navařená posuvem 1,76 mm·s-1 285,8 μm 

Housenka navařená posuvem 2,20 mm·s-1 266,4 μm 
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Obrázek 29 Housenka navařená proudem 50 A, 
rychlostí posuvu 0,44 mm·s-1 

Obrázek 30 Housenka navařená proudem 50 A, 
rychlostí posuvu 0,88 mm·s-1 

 

 

Obrázek 31 Housenka navařená proudem 50 A, 
rychlostí posuvu 1,32 mm·s-1 

Obrázek 32 Housenka navařená proudem 50 A, 
rychlostí posuvu 1,76 mm·s-1 

 

 

Obrázek 33 Housenka navařená proudem 50 A, 
rychlostí posuvu 2,20 mm·s-1 
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2.8 Shrnutí výsledků 

V experimentální části práce bylo provedeno navaření jednotlivých 

návarových housenek a následné zkoumání vlivu rychlosti posuvu a navařovacího 

proudu na kvalitu a geometrii návaru. Při zvyšování proudu se projevila vyšší míra 

tepelného ovlivnění základního materiálu a větší průvar do základního materiálu. 

Šířka housenky se zmenšuje s rostoucí rychlostí posuvu, a naopak se zvětšuje s 

rostoucí hodnotou navařovacího proudu. Chyba v návarové housence na obrázku 

(Obrázek 20) mohla být způsobena elektrostatickým zachycením prášku v hadici 

podavače. Zrna prášku nejsou dokonale kulatá, jak je vidět z pozorování pod 

mikroskopem (Obrázek 8), což mohlo způsobit jejich zachytávání v hadici podavače. 

Pro hodnotu proudu 30 A je návarová housenka homogenní do rychlosti 

posuvu 0,88 mm·s-1. Pří rychlejším posuvu je přídavný materiál kladen nesouvisle. 

Pro hodnotu proudu 40 A je návarová housenka homogenní pro rychlosti posuvu do 

1,76 mm·s-1. Pro hodnotu proudu 50 A je návarová housenka homogenní pro 

všechny použité rychlosti posuvu. 

Hodnota navařovacího proudu ovlivňuje šířku návarové housenky. Při vyšším 

proudu je housenka širší a nižší. Při nižší hodnotě proudu je housenka užší a vyšší. 

Zároveň se zvyšující se hodnotou navařovacího proudu dochází k většímu 

tepelnému ovlivnění základního materiálu. 

Z rozboru výsledků vyplývá, že pro využití technologie PTA v oblasti 3D tisku je 

výhodnější použít nižší hodnoty proudu a pomalejší posuv. Pro využití technologie 

PTA v oblasti nanášení tenkých odolných vrstev na plochu dílce je výhodnější použít 

vyšší hodnoty proudu a rychlejší posuv. 

Závislosti šířky a výšky návarových housenek na rychlosti posuvu a hodnotě 

navařovacího proudu jsou zobrazeny v grafech (Graf 1, Graf 2). 
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Graf 1 Závislost šířky návarových housenek na rychlosti posuvu a hodnotě navařovacího proudu 

 

 

Graf 2 Závislost výšky návarových housenek na rychlosti posuvu a hodnotě navařovacího proudu 
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3 Závěr 

V teoretické části byla shrnuta problematika navařování a rozbor metod 

navařování. Dále bylo popsáno plazma a jeho využití v oblasti navařování. A 

následně byl proveden rozbor přídavných materiálu používaných pro plazmové 

navařování. 

V experimentální části práce byl navržen postup výroby vzorků, sestaveno, 

naprogramováno a zkalibrováno pracoviště pro navařování mikroplazmatem a 

následně byly navařeny zkušební návary. Poté byly návary podrobeny metalografii a 

byl zkoumán vliv navařovacích parametrů na mikroplazmový návar. 

Prokázal se zásadní vliv navařovacích parametrů na geometrii návarové 

housenky. Hodnota navařovacího proudu má vliv na šířku a výšku návarové 

housenky a na tepelné ovlivnění základního materiálu.  S rostoucím proudem se 

návarová housenka rozšiřuje a snižuje, s klesajícím proudem se zužuje a zvyšuje. 

S rostoucí hodnotou proudu roste také tepelné ovlivnění základního materiálu. 

Posuv má vliv na geometrii a kvalitu návarové housenky. Při zrychlování posuvu je 

od určité hodnoty, která závisí na hodnotě proudu, kladení přídavného materiálu 

nesouvislé. 

Perspektivní pro další navařování v oblasti renovace se jeví nižší hodnoty 

proudu a pomalejší posuv. Pro navařování v oblasti nanášení tenkých odolných 

vrstev lze doporučit parametry s vyšší hodnotou proudu a rychlejším posuvem. 
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