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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou navařování 3D struktur metodou MIG/MAG. Jedná 

se o způsob aditivní výroby označovaný zkratkou WAAM. Teoretická část popisuje základní 

principy svařování, druhy přenosů svarového kovu, problematiku 3D navařování, ukazuje 

úskalí technologie, porovnává tyto metody s ostatními aditivními technologiemi. 

V experimentální části byly vytvořeny vzorky pomocí tří svařovacích procesů CMT, CMT Pulse, 

CMT Cycle step. Navařené vzorky byly podrobeny geometrické analýze pomocí optického 

mikroskopu Keyence VHX 6000 a měření na makroskopickém výbrusu. Výsledky experimentu 

ukazují, které metody měření jsou vhodné k analýze geometrie návarových housenek a 

poukazují na jejich nedostatky. Dále byla získána vstupní data pro další možný výzkum využití 

vizualizace procesu v off-line simulátorech robotických pracovišť.  
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Annotations 

The bachelor's thesis deals with the issue of welding 3D structures using the MIG/MAG 

method´s. This is a method of additive manufacturing referred to by the abbreviation WAAM. 

The theoretical part describes the basic principles of welding, types of weld metal transfers, 

the issue of 3D welding, shows the pitfalls of the technology, and compares these methods 

with other additive technologies. In the experimental part were created samples using three 

welding processes CMT, CMT Pulse, CMT Cycle step. The welded samples were subjected to 

geometric analysis using a Keyence VHX 6000 optical microscope and measurements on a 

macroscopic cut. The results of the experiment shows which measurement methods are 

suitable for analyzing the geometry of welding beads and point out their shortcomings. 

Furthermore, we obtained input data for further possible research into the use of process 

visualization in off-line simulators of robotic workplaces. 
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2D   Dvojrozměrný 
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MIG  Metal Inert Gas, technologie svařování elektrickým obloukem v inertním 

ochranném plynu 

MAG  Metal Active Gas, technologie svařování elektrickým obloukem 

vaktivním ochranném plynu 

GMAW  Gas Metal Arc Welding, souhrnné označení pro MIG/MAG 

CMT    Cold Metal Transfer, modifikovaný přenos kovu 

TIG Tungsten Inert Gas, technologie svařovaní elektrickým obloukem s 

neodtavující se elektrodou v inertním plynu 

PAW   Plasma Arc Welding, technologie svařování plazmou 

MMA   Svařování obalenou elektrodou 

AM   Additive Manufacturing, aditivní způsob výroby 

WAAM   Wire and Arc Additive Manufacturing 

CNC   Computer Numeric Control, číslicové řízení 

CAD   Computer Aid Design 

CAM   Computer Aided Manufacturing, počítačem řízená výroba 

BTF   Buy-to-fly poměr, poměr využití materiálu 

SLM   Selective Laser Melting, metoda AM 

LMD   Laser Metal Deposition, metoda AM 

EBM    Electric Beam Melting, metoda AM 

DMLS   Direct Metal Laser Sintering, metoda AM 

DMD   Direct Metal Deposition, metoda AM 

EDM   Electric Discharge Machining, elektrojiskrové obrábění 

PBF   Powder Bed Fusion, skupina AM 

RCU   Remote Control Unit 
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1. Úvod a cíl práce 

Záměrem bakalářské práce je snaha analyzovat a popsat navařování 3D struktur metodou 

WAAM, protože tato technologie umožňuje výrobu dílů z moderních drahých slitin, které by 

jinak vyrobit šlo jen stěží.  

V teoretické části bude provedena literární rešerše procesu WAAM a off-line programování.Ve 

virtuálním prostředí jsme schopni kompletně proces navařování simulovat. K smysluplné práci 

se simulací je nutno znát vstupní a výstupní data. Cílem této práce je vytvoření orientačních 

dat, jak se návary v závislosti na parametrech mění. Data budou vytvořeny tím, že se vytvoří 

několik návarů, které budou následně podrobeny měření. Díky této práci pak bude možné 

predikovat vztah mezi nastavenými svařovacími parametry různých speciálních svařovacích 

procesů a geometrií housenky a tím optimalizovat proces již při návrhu off-line simulace a její 

vizualizace. 
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2. Technologie MIG/MAG 

Technologie MIG/MAG je proces, kdy je svarový kov chráněn buď aktivním nebo inertním 

plynem. Jde o nejznámější a nejpoužívanější proces svařování/navařování. Oblast jejího 

použití je široká. Lze jí užít od svařování velkých součástí náročných na pevnost až po svařování 

potrubí náročných na těsnost spojů. Spojovaný materiál je zpravidla nelegovaná 

a nízkolegovaná ocel. Ostatní způsoby označování metod dle EN ISO 4063. 

2.1 Princip technologie 

Pro zahájení je nutné zapálit elektrický oblouk, který vzniká mezi odtavující se elektrodou (tzn. 

drát, který je automatický dodáván pomocí kladkového podavače) a základním materiálem. 

Dotykem drátu začíná proudit proud. Rozsah svařovacího proudu je od 25 A pro tenké plechy 

až po 800 A pro největší tloušťky materiálů. Pro správné fungování ionizace a ochrany před 

okolním prostředím je nutno dodávat do okolí tavné lázně ochranou atmosféru. [1] 

 

 

Obr. 1 - Schéma procesu MIG/MAG. [1] 
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2.2 Druhy přenosu kovu v el. oblouku 

Přehled přenosů v závislosti na proudu a napětí jsou znázorněny na Obr. 2. Na charakter 

přenosu má vliv průměr drátu, zvolený navařovaný materiál a ochranná atmosféra.  

 

Obr. 2 - Druhy přenosu kovu v oblouku. [1] 

 

Při WAAM, kdy dochází ke kladení jedné vrstvy na druhou, je nutné zvážit vhodnost metody 

přenosu kovu. Základními kritérii jsou stabilita hořícího oblouku a množství vneseného tepla. 

Dalšími kritérii mohou být například: množství přeneseného kovu, poměr výšky a šířky 

návarových housenek, nutnost použití jiné ochranné atmosféry, či celkové provozní náklady. 

Velikost rozstřiku velmi závisí na stabilitě oblouku. Rozstřik vzniká dynamickým účinkem 

odtavené kapky na svarovou lázeň. Tím, že kapka dopadne do ještě neztuhlého kovu, dojde 

k rozstříknutí do okolí. Dalším možným vznikem rozstřiku je opětovné zapálení oblouku. 

Rozstřik je nežádoucí jev, který může při svařování vznikat a je nutno se mu vyvarovat. 

Znamená jednak zvýšenou spotřebu přídavného materiálu, horší vzhled svarové housenky,  

ale i možnost vzniku nestabilní geometrie návaru. Nestabilní geometrie je způsobena ulpěním 

přídavného materiálu v budoucí dráze svaru. Další nutností je zajistit, aby oblouk 

nezhasínal. [2] 

Dále je nutno minimalizovat množství vneseného tepla. Když nedojde k rychlému zchladnutí 

návaru, může dojít v další vrstvě ke stékaní ještě roztaveného kovu v nežádoucím směru, 

nebo dokonce k roztavení předchozí vrstvy návaru. Příliš velké množství vneseného tepla 

může vést ke vzniku deformace při tuhnutí návaru nebo v kombinaci s nedostatečnou 

ochranou svarové lázně ke vzniku pórů. [3], [4] 
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2.2.1 Krátký oblouk se zkratovým přenosem kovu 

Oblouk je pravidelně přerušován zkratem, při kterém dochází k oddělování konce elektrody 

a přechodu tekutého kovu do svarové lázně. V okamžiku vzniku kapky musí být drát 

dostatečně blízko, aby vznikl zkrat. Jeho uplatnění je především v nižších hodnotách proudu 

od 60 do 170 A. Užití je především při svařování tenkých plechů, překlenutí širších mezer  

a při vyvařování kořenových vrstev tupých svarů ve všech polohách svařování. [5] 

 

Obr. 3 - Průběh zkratového přenosu kovu v oblouku. [5] 

2.2.2 Přechodový oblouk s kapkovým přenosem kovu 

Oblast přechodového oblouku leží mezi zkratovým a sprchovým přenosem kovu. Tato oblast 

je z hlediska hoření oblouku nestabilní a přenos kovu obsahuje malé i velké kapky, které se 

oddělují v nepravidelných intervalech. 

2.2.3 Dlouhý oblouk se sprchovým přenosem 

Sprchový přenos je bezzkratový. Vytvořené drobné kapky jsou účinkem magnetického pole 

ustřiženy a osově urychlovány ve vysoké frekvenci 150 – 350 Hz směrem do tavné lázně. Pro 

dosažení sprchového přenosu je nutno použít hodnotu svařovacího proudu od 200 do 500 A 

a napětí od 28 do 40 V. Další nutností je použití směsi Ar a CO2, kde maximální množství CO2 

musí být nižší než 25 %. CO2 svým povrchovým napětím zabraňuje oddělování malých kapek 

svarového kovu. Při použití vyššího množství není možné přejít do sprchového přenosu. Je 

vhodný ke svařování středních a velkých tlouštěk výplňových housenek ve všech základních 

polohách. Má velkou hloubku závaru, z důvodu vysokého přenosu tepla obloukem, 

který nezhasíná. [1] 

2.2.4 Přenos rotujícím obloukem 

Přenos rotujícím obloukem je bezzkratový a lze ho dosáhnout v oblasti vysokých proudů 

 v rozmezí od 450 do 650 A a napětí od 50 do 65 V. Intenzivním působením 
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elektromagnetických sil, které roztáčí natavený konec elektrody dochází k souvislému přenosu 

roztaveného kovu. Kov, který se odtaví, přechází na základní materiál ve formě kuželové 

plochy, vytvořené rotačním pohybem oblouku. Dochází k hlubokému a širokému závaru. Jedná 

se o vysokovýkonný svařovací proces, který není možné realizovat v ručním  

nebo v poloautomatizovaném svařování.  Proces musí být plně automatizován 

nebo robotizován. Je nutné použít vysoké rychlosti podávání drátu a rychlosti posuvu hořáku. 

Další nutností je použití dražších ochranných atmosfér CO2 s přídavkem He nebo O2, 

případně směsný plyn Ar s přídavkem CO2. [6] 

 

Obr. 4 - Tvar závaru při svařování a) sprchovým přenosem, b) rotujícím obloukem. [7] 

2.1.1 Impulzní přenos 

Impulzní přenos spadá do oblasti, jak zkratového, tak i do sprchového přenosu (viz Obr. 2). 

Celý proces je řízen elektronickou cestou a má pravidelný cyklus, který má danou frekvenci 

amplitudy impulzního proudu. Nejnižším proudem je cca 40 A, jehož úkolem je udržení 

ionizace sloupce oblouku, a tím i vedení proudu. Impulzní proud je tvarově i časově řízený. 

Přesahuje do sprchové oblasti, aby byla oddělovány malé kapky svarového kovu. V konečné 

fázi amplitudy nastává odtavení kapky přídavného materiálu. Proces je parametricky velmi 

variabilní, nicméně účelem takového nastavení je, aby se při jednom pulsu svařovacího proudu 

oddělila právě jedna kapka tekutého svarového kovu – tím pak lze vhodně řídit množství 

odtaveného kovu i množství vneseného tepla. Oproti zkratovému přenosu hoří oblouk po 

celou dobu, a tím ohřívá jak svarovou lázeň, tak i přídavný materiál. 

Svařování impulzním přenosem má řadu výhod, např. pravidelnou kresbu povrchu svaru 

i kořene, vysoký výkon navařování, vhodnost svařování hliníku a jeho slitin i vysokolegovaných 

ocelí. V neposlední řadě je výhodou nižší efektivní hodnota impulzního proudu oproti 
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konstantnímu, způsobující snížení vneseného tepla, spojeného s klesáním deformačního 

účinku. [1] 

Na Obr. 5 je zobrazen pravoúhlý průběh proudu. Běžnější průběhy proudu jsou oblejší a různě 

tvarově upravené. 

 

Obr. 5 - Přenos kapky kovu v čase jednoho impulsu. tp – čas jednoho impulsu,  
Ip – impulsní proud. [6] 

 

2.2 Parametry a podmínky ovlivňující svařování  

V následujících podkapitolách budou popsány nejdůležitější parametry a podmínky svařování. 

Mezi které patří: svařovací proud, svařovací napětí, proudová hustota, druh a polarita 

svařovacího proudu a délka výletu drátu. 

2.2.1 Svařovací napětí 

Napětí určuje rozdíl potenciálů mezi drátem elektrody a povrchem svarové lázně. Napětí se 

mění dle délky oblouku. Změna velikosti svařovacího napětí má malý vliv na odtavovací výkon 

a na hloubku závaru. Dále má velký vliv na šířku svarové housenky a na dosažení optimálních 

podmínek samoregulace délky oblouku a ustálení pracovního bodu. Napětí je možné měnit 

pouze v omezeném rozsahu a má výrazný vliv na přenos kovu v oblouku. [1] 

 

Příliš vysoké napětí zvyšuje délku oblouku, propal, rozstřik a náchylnost na pórovitost. Svarová 

lázeň je široká s nízkou hloubkou závaru. Lázeň se špatně ovládá a vzniká nebezpečí předbíhání 

svarové lázně před oblouk. [1] 
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Příliš nízké napětí způsobuje nestabilní oblouk, úzké housenky s vysokým převýšením. Dochází 

k nedokonalému natavení svarových hran a ke vzniku studených spojů při vícevrstvém 

svařování. [1] 

 

Obr. 6 - Tvar svarové housenky v závislosti na napětí s – šířka housenky, p – převýšení,  
z – hloubka závaru. [1] 

2.2.2 Svařovací proud 

Svařovací proud stejně jako svařovací napětí významně ovlivňuje charakter přenosu kovu 

v elektrickém oblouku. Při nízkém svařovacím proudu dochází k vzniku užší svarové housenky, 

malému závaru a k nebezpečí vzniku studených spojů, případně neprůvarů. Při zvyšování 

proudu roste odtavovaný výkon, proudová hustota, velikost a tekutost svarové lázně. Při 

konstantním napětí a zvýšení hodnoty proudu dochází k nárůstu hloubky závaru a k malému 

růstu šířky a převýšení housenky. Svařovací proud má zásadní vliv na objem a frekvenci kapek 

a na síly působící na kapku. [1] 

 

Obr. 7 - Tvar svarové housenky v závislosti na proudu. s – šířka housenky, p – převýšení,  
z – hloubka závaru. [1] 

2.2.3 Proudová hustota 

Hodnota vyjadřující zatížení přídavného materiálu proudem s ohledem na průřez drátu. 

Jednotka je definovaná v A·mm-2. Se snižující průřezem drátu roste proudová hustota. Má vliv 

na hloubku závaru a na výkon odtavení. U běžných MIG/MAG způsobů svařování se proudová 

hustota pohybuje od 80 A·mm-2 do 350 A·mm-2 a při svařování vysokovýkonnými metodami 

dosahuje až 600 A·mm-2. [1] 
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2.2.4 Druh a polarita svařovacího proudu 

U metody MIG/MAG se obvykle používá stejnosměrný proud a zapojení odtavované elektrody 

na kladný pól zdroje, tzn. nepřímá polarita. Toto zapojení způsobuje zvýšenou hloubku závaru, 

malé převýšení a širší housenku. Zároveň při tomto způsobu zapojení má oblouk nejvyšší čistící 

účinek (zejména při svařování v čistém argonu – metoda MIG), což se využívá k odstranění 

vysokotavitelných oxidických vrstev, např. při svařování Al, Mg a jejich slitin. [1] 

Při zapojení elektrody na záporný pól zdroje, tzn. přímá polarita se hloubka závaru a šířka 

housenky snižuje. Naopak převýšení roste, a díky tomu lze toto využít při navařování, kde je 

žádán nízký průvar. Tohoto se ale u procesu MIG/MAG nepoužívá. Velmi zřídka výrobci začínají 

nabízet zařízení pro MIG/MAG svařování, které je schopno generovat i AC (střídavý proud), 

což lze použít při svařování Al a Mg slitin. [1] 

2.2.5 Výlet drátu 

Délka výletu drátu je dána vzdáleností konce drátu od výstupu z kontaktního průvlaku. Obecně 

platí, že délka by měla být přibližně desetinásobkem průměru drátu. Skutečná délka drátu se 

mění dle typu přenosu kovu a použitého plynu. [1] 

 

2.3 Používané ochranné plyny 

Hlavním důvodem použití plynů je ochrana tavné lázně před nežádoucími vlivy okolního 

prostředí. Především vzdušných plynů jako jsou O2, N2 a H2, které způsobují zejména oxidaci 

a nitridaci svarového kovu, což vede ke zhoršení mechanických vlastností svarového spoje, 

příp. ke stárnutí.  Ochranné plyny dále napomáhají ke stabilnějšímu hoření oblouku pomocí 

ionizační schopnosti a významně přispívají i k přenosu tepelné energie, čímž mohou ovlivňovat 

geometrický tvar svaru. [1] 

 

Ochranné plyny výrazně ovlivňují [1] : 

• způsob přenosu svarového kovu obloukem, 

• profil svaru a hloubku závaru, 

• rozstřik, 

• stabilitu oblouku, 

• svařovací rychlost. 

 



21 

2.3.1 Ochranné plyny u metody MAG 

Ochranné plyny pro metodu MAG se nazývají aktivními, protože mohou chemicky reagovat se 

svarovou lázní. Reakci řeší dezoxidační přísady v přídavném materiálu. Značení a rozdělení 

všech technických plynů řeší norma EN ISO 14175. 

Oxid uhličitý – CO2 

Plyn s vysokou teplotní vodivostí a vysokou schopností přenosu tepla do svarové lázně. Díky 

tomu způsobuje velmi dobré natavení hran, způsobuje hluboký průvar a vyhovující odplynění 

lázně. V dnešní době je použití čistého CO2 velmi malé, neboť je nahrazeno směsnými plyny 

přinášejícími řadu výhod. 

Směsné plyny Ar + 15 až 25 % CO2 

Směsné plyny používané jako univerzální pro svařování nelegovaných  

a nízkolegovaných ocelí. Nejpoužívanější z této skupiny plynů je směsný plyn  

Ar + 18 % CO2, který zaručuje stabilní oblouk, hluboký závar a velmi dobré svařovací vlastnosti. 

Je možné ho použít pro zkratový i sprchový přenos s nízkým rozstřikem. Svár je hladký, 

s plynulým přechodem do základního materiálu. Lze ho použít na jakoukoliv tloušťku plechu. 

Směsné plyny Ar + 8 % CO2 

Směsné plyny, které jsou používány pro impulzní a sprchový přenos kovu s vhodností pro 

vysokovýkonné metody svařování. Vyznačují se vysokou rychlostí svařování, nízkým 

rozstřikem, minimální tvorbou strusky a plochostí svaru. Jsou vhodné pro všechny tloušťky 

plechu. 

Směsné plyny Ar + 5 až 13 % CO2 + 5 % O2 

Směsné plyny s obsahem kyslíku způsobují výborné odplynění a velmi dobrou tekutost tavné 

lázně. Svár je hladký a čistý. Zajišťují sprchový přenos kovu i při nízké intenzitě proudu. Vytváří 

hladké a čisté sváry a uklidňuje hoření oblouku.  Jsou vhodné pro malé a střední tloušťky 

plechu. Lze je použít jak v mechanizovaném, tak i v robotizovaném procesu. [1], [8] 
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2.3.2 Ochranné plyny metody MIG 

Ochranné plyny pro metodu MIG se nazývají inertními, protože chemicky nereagují se 

svarovou lázní. 

Argon – Ar 

Nejpoužívanější inertní plyn vhodný ke svařování hliníkových materiálů, měděných slitin, 

titanu, tantalu a zirkonu. Má malou tepelnou vodivost a relativně nízký ionizační potenciál. 

Díky tomu oblouk v argonu dobře zapaluje, má vysokou stabilitu při relativně velké délce, 

umožňuje vysokou proudovou zatížitelnost a sloupec oblouku dosahuje vysokých teplot. Je asi 

1,4krát těžší než vzduch, což přispívá k velmi dobré schopnosti ochrany v poloze PA. 

Helium – He 

Plyn s vyšší tepelnou vodivostí než argon. Při jeho použití však dochází k horšímu zapalování 

oblouku z důvodu horších ionizačních vlastností. Má také nižší měrnou hmotnost než vzduch, 

takže je potřeba nastavit větší průtok plynu pro stejný stupeň ochrany jako u Ar (také je 

v našich podmínkách výrobně dražší). Je používán především pro svařování větších tlouštěk 

s vysokou tepelnou vodivostí, např. hliníku nebo mědi. 

Směsné plyny Ar + He 

Směsi používané hlavně pro svařování hliníku a mědi pomocí ručního nebo strojního 

svařování. Vyznačují se zvýšením svařovací rychlosti a zvětšením hloubky závaru. Podle 

poměru plynů kombinujeme vhodné vlastnosti směsi. Obvyklé kombinace jsou 70 % Ar + 30 % 

He, 50 % Ar + 50 % He nebo 30 % Ar + 70 % He.  

Směsné plyny Ar + H 

Směsi s velmi podobnými vlastnostmi jako směsi Ar + He. Rozdílem je použití vodíku (H), místo 

helia (He), v obsahu 5 až 10 %. Redukuje oxidy, a tím je zlepšena čistota povrchu svaru. Tyto 

směsi lze použít pro svařování vysoce legovaných austenitických a austeniticko-feritických 

chromniklových ocelí nebo pro svařování Ni a jeho slitin. Nesmí se s nimi svařovat 

martenzitické a feritické CrNi oceli, protože H způsobuje trhliny za studena. Není možné 

svařovat ani slitiny hliníku nebo mědi. Dochází k nárůstu křehkosti, neboť při přítomnosti H 

v Al dochází k vzniku pórů. [1], [8] 

Na Obr. 8 je zobrazeno tvarování lázně v závislosti na použitém plynu. 
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Obr. 8 - Vliv ochranného plynu na tvar lázně. [1] 

 

2.4 Speciální druhy přenosu svarového kovu 

2.4.1 CMT 

Modifikací metody MAG vznikl přenos Cold Metal Transfer (CMT). Technologie CMT nevyužívá 

vysoké proudové špičky k odtavení drátu jako běžné svařovací přenosy, ale navyšuje svařovací 

proud tak, aby na konci elektrody došlo k zaoblení a začátku tvoření kapky přídavného 

materiálu. Ve chvíli, kdy dojde k dotyku tvořící se kapky s tavnou lázní, nedochází k oddělení 

kapky do lázně (jako u běžných svařovacích přenosů z důvodu vzniku proudové špičky a Pinch 

efektu). Oddělení do lázně je zajištěno prudkým zpětným zatažení přídavného materiálu do 

hubice pomocí integrovaného podavače v svařovací hlavě. Zpětný pohyb drátu probíhá 

přibližně sedmdesátkrát za sekundu. Metoda CMT bude použita v praktické části této práce. 

 

 

Obr. 9 - Chování drátu u metody CMT. [9] 

Digitální řízení procesu umožňuje správné oddělení kapky téměř bez rozstřiku. Řídící procesor 

má zpětnou vazbu a udržuje konstantní vzdálenost a rozměr housenky v jakýkoliv podmínkách 

svařování. Obvykle se používají průměry drátů 1,2 mm, proto je nutné si zachovávat vysoké 

rychlosti svařování. 

Výhody technologie CMT: 

• malé vnesené teplo a tím nízké tepelné namáhání, 
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• malé tepelné deformace, 

• dobrá přemostitelnost spár, 

• nedochází k rozstřiku materiálu – vyšší využití, nedochází ke znečištění. 

 

2.4.2 Porovnání zkratového přenosu a CMT 

Při pohledu na zkratový proces zobrazený na Obr. 10 vlevo, můžeme vidět grafický průběh 

rychlosti podávání drátu (vD), proudu (Is) a napětí (Us) v závislosti na čase. Svařovací drát je 

přiváděn do svarové lázně konstantní rychlostí. Přenos kovu do lázně probíhá ve zkratovém 

režimu při značném zvýšení svařovacího proudu. Zvýšení proudu má za následek vnesení 

výrazného množství tepla a celý proces je doprovázen silným rozstřikem. Následně probíhá 

hoření oblouku s nárůstem napětí a pozvolným poklesem proudu viz popis v kapitole 2.2.1. 

[10], [11] 

 

Obr. 10 - Průběh svařovacích parametrů u zkratového oblouku (vlevo), CMT (vpravo). [10] 

Zatímco když se podíváme na metodu CMT zobrazenou na Obr. 10 vpravo všimneme si, že tato 

metoda kombinuje fázi hoření oblouku se studenou fází přenosu kovu. V horké fázi, 

kdy dochází k zesílení a hoření oblouku, je natavována elektroda a základní materiál. Roste 

napětí a proud. Drát se pohybuje směrem do lázně. Ve studené fázi při kontaktu drátu s lázní, 

dojde v momentě zkratu ke snížení intenzity proudu a drát je zatažen zpět směrem do hubice. 
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Proběhne rychlé zatažení vyvolávající odtržení kapky s minimálním rozstřikem. Snížením 

intenzity proudu a napětí je snížena i hodnota vneseného tepla do svaru. [10], [11] 

2.4.3 CMT Pulse 

CMT Pulse je kombinací CMT a pulzního oblouku. U procesu jde libovolně volit dva druhy 

přechodu materiálu. Příkladem jsou dva zkratové přechody a jeden bezzkratový pulzní 

přechod. Použití vyššího množství pulzů vede k vytvoření pórů ve svaru, kdy se ale většina 

z nich se stihne vyplavit na povrch. Póry větších rozměrů se obvykle neshromažďují na 

natavované hraně, proto svarová oblast není náchylná na trhliny. [11] 

2.4.4 CMT Cycle step 

U tohoto režimu svařování je možné nastavit, kolik jednotlivých kapek má být uvolněno na 

svařovaný bod. Jde tedy stanovit délku pauzy mezi jednotlivými cykly. Díky tomu lze zajistit 

vysokou přesnost, snadnou reprodukovatelnost a dobrý vzhled svaru. Definované svařovací 

cykly zajišťují opticky bezvadné svary se zřetelnou šupinatostí, bez převýšení a bez rozstřiku. 

Takový svar je zobrazen na Obr. 11. Vnesené teplo je minimální, a díky tomu je možné spojovat 

velmi tenké plechy i při polohovém svařování. Touto metodou je možné nahrazovat bodové 

odporové svařování. [12] 

 

 

Obr. 11 - Svar provedený v režimu CMT Cycle step se zřetelnou šupinatostí. [12] 
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2.4.5 Ukázka skutečných průběhů u přenosů CMT 

Během vytváření experimentální části byly nasnímány průběhy u všech tří procesů. Zde jsou 

pro ukázku uvedené podoby skutečných průběhů. Pro detailní pohled je tentýž proces 

přiblížen. Procesy byly zaznamenány systémem WeldMonitor. Zobrazené průběhy jsou vždy 

pro svařovací proud 150 A.  

 

Obr. 12 - Průběh proudu (I) a napětí (U) v závislosti na čase (t), u procesu CMT, vzorek 3. 

 

Obr.13 - Průběh proudu (I) a napětí (U) v závislosti na čase (t), u procesu CMT Cycle step, vzorek 13. 

 

Obr.14 - Průběh proudu a napětí procesu CMT Cycle step při přiblížení, vzorek 13. 
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Obr. 15 - Průběh proudu (I) a napětí (U) v závislosti na čase (t), u procesu CMT Pulse, vzorek 23. 

 

Obr.16 - Průběh proudu a napětí procesu CMT Pulse při přiblížení, vzorek 23. 

 

Výše uvedené grafy průběhu svařovacích veličin byly zaznamenány monitorovacím systémem 

WeldMonitor. Systém WeldMonitor umožňuje velmi detailní záznam hlavních svařovacích 

veličin, kterými jsou svařovací proud a svařovací napětí, dále i doplňkové hodnoty jako 

histogram průběhu zkratů či výpočet vneseného tepla. Pomocí externích senzorů připojených 

do systému lze monitorovat i průtok ochranné atmosféry, rychlost podávání přídavného 

materiálu či pomocí termočlánků monitorovat teplotu. Systém je schopen zaznamenávat 

hlavní svařovací hodnoty až do frekvenčního rozsahu 12.500 Hz, což je nezbytné pro detailní 

zobrazení průběhu zkratových, impulsních a sprchových svařovacích procesů. Výše uvedené 

grafy jsou pouze ilustrativním přiblížením specifikací jednotlivých speciálních svařovacích 

procesů, použitých při experimentální části této bakalářské práce. Bližší studium těchto 

svařovacích procesů není náplní experimentu.  
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3. Rozbor problematiky procesu WAAM 

3.1 Představení technologie WAAM 

Technologie WAAM (Wire and Arc Additive Manufacturing) patří do skupiny výrobních 

procesů označovaných jako additive manufacturing (AM). Dále je označována jako wire-feed, 

kde je jako přídavný materiál dodáván drát. Umožňuje vyšší využití materiálu a zkracuje 

výrobní časy. Také umožňuje větší volnost při navrhování dílů, což může výrazně ovlivnit váhu 

a množství použitých součástí.  Ovšem stále existují určité problémy a výzvy, kterými je 

potřeba se zabývat – deformace a zbytkové napětí v důsledku enormního tepelného příkonu, 

relativně nízká rozměrová přesnost a drsný povrch součásti (je nutné dodatečné  

opracování). [13] 

Moderní průmysl neustále objevuje nové materiály a vyhledává nové technologie výroby. 

Jedním z příkladů je letecký průmysl, který je velmi náročný na speciální materiály. [14]  

To především proto, že používá materiály jako titan, který má vysoký poměr BTF (buy-to-fly), 

tudíž má nízké materiálové využití. Důvodem je nehospodárnost výroby, jelikož je nutné 

nakupovat větší množství výkovků nebo ingotů pro výrobu malého množství hotových dílů.  

[15] 

 

3.2 Proces výroby 

WAAM začíná jako každá jiná technologie AM – návrhem 3D modelu. Model se navrhuje buď 

pomocí speciálního softwaru, nebo pomocí reverzního inženýrství – např. 3D scannerem. 

Model je následně uložen ve standartním formátu (obvykle *.stl), který zobrazuje geometrii 

výrobku. Formát popisuje pouze povrchové body v modelu, které jsou převedeny na 

trojúhelníkovou síť jednotkovými normálami a vrcholy. Kvalitnějšího povrchu lze dosáhnout 

vyšší hustotou sítě. Tento model je základem pro rozřezání modelu po určitých výškách do 2D 

vrstev. Tyto vzniklé kontury jsou použity pro vytvoření tras hubice. Následuje zvolení vhodných 

parametrů – rychlost posuvu, velikost proudu, napětí apod. S vygenerovanou dráhou nástroje 

a zvolenými parametry svařování můžeme začít vyrábět. První vrstva se nanese na základovou 

desku, hořák se přizvedne o danou výšku vrstvy a nanese další vrstvu. Proces pokračuje, dokud 

není vyroben celý díl. Potřebné obrábění lze provádět současně s tiskem, ale obvykle se 

provádí až po tepelném zpracování. [16], [17], [18] 
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Vybavení používané pro WAAM se skládá ze standartních zařízení používaných pro běžné 

svařování, tj. svařovacího zdroje, hubice a podavače drátu. Nutností je ovšem automatizace 

nebo robotizace procesu. Z hlediska pohybu svařovacího hořáku lze použít standartní 

průmyslová robotická pracoviště. [19] 

 

3.3 Další metody AM 

Při vzniku dílů lze využít mnoha různých procesů, proto je vhodné je rozdělit do skupin. 

Hlediska rozdělení 3D technologii jsou například minimální výška vrstvy, velikost tisknutelné 

plochy, nebo zda je materiál spékán, či taven.  Nejběžněji je lze rozdělit aditivní technologie 

podle formy materiálu, s kterou daná technologie pracuje. Zobrazeno je to na Obr. 17. [20], 

[21] 

 

Obr. 17 - Celkové rozdělení aditivních technologii. [20] 

Rozdělení aditivních technologií je dáno normou ISO/ASTM 52900: 2015 (Additive 

manufacturing— general principles—terminology), na jejímž základě jsou děleny do sedmi 

kategorií [20], [21]: 

• vat photo polymerization (fotopolymerizace), 
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• material extrusion (vytlačování materiálu), 

• powder bed fusion (spékání práškové vrstvy), 

• material jetting (tryskání materiálu), 

• binder jetting (tryskání pojiva), 

• sheet lamination (laminace vrstev), 

• directed energy deposition (řízená energetická depozice).   

 

Nejběžnější metody využívající spékaní jsou powder bead fusion a binder jetting. Přídavný 

materiál je z pravidla prášek nebo drát. S ohledem na to, jaký přídavný materiál je dodáván lze 

technologie rozdělit také na powder-feed/bed proces, nebo wire-feed proces. [13] 

 

Powder-feed/bed proces funguje na principu spékání (sintrace) nebo tavení kovového prášku 

laserem nebo elektronovým svazkem. Jsou to metody, např. Direct Metal Laser Sintering 

(DMLS), Electron Beam Melting (EBM), Selective Laser Sintering (SLS) a Selective Laser Melting 

(SLM). 

Výhodou procesů, kdy se taví prášek, je možnost vyrábět větší součásti  

a dosahovat vyšší geometrické přesnosti. Obvyklou nanesenou vrstvou je 20–100 μm při 

přesnosti ± 0,05 mm. Nevýhodou je ovšem velmi nízká produktivita, přibližně 10 g/min, což 

limituje výrobu na střední až vetší komponenty. [13] 

 

Wire-feed proces má velmi vysokou efektivitu, dosahuje až 100% využití drátu vloženého do 

komponentu. Jedná se o nejdostupnější a nejlevnější variantu. Má velmi vysokou produktivitu 

a to až 330 g/min. Ukazuje se, že při výběru typu procesu AM je možnost volby mezi vysokou 

rychlostí depozice nebo vysokou přesností. Další výhodou je, že nevystavuje operátora 

nebezpečí vdechnutí nebezpečných částic prachu jako u metody powder-feed. [13] 

 

2.1 Metody podobné WAAM 

WAAM je zařazen do skupiny procesů používající drát, tedy Wire-feed. Podle toho, jaký zdroj 

energie použijeme lze proces rozdělit do 3 skupin. Laser-based (dále jen laser), Arc welding-

based (dále jen tavné svařování) a Electron beam-based (dále jen elektronový svazek). Laser 

se stal oblíbený především kvůli své přesnosti. Nicméně má ale velmi nízkou účinnost (2–5 %). 

Elektronový svazek má účinnost lepší (15–20 %), ale je nutné pracovat ve vakuu. Při porovnání 
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těchto dvou metod s metodami, kde je použit elektrický oblouk (MIG, MAG/TIG s účinností až 

90 %) je účinnost laseru a elektronového paprsku zřetelně nižší.  Dále cena běžného vybavení 

pro tavné svařování je relativně nízká oproti ceně za vybavení pro metody laserového nebo 

elektronového navařování. [13] 

 

Pro metody TIG a PAW (plazmové svařování) se používají netavící elektrody. Rozdílný je  

i způsob podávání drátu oproti MIG/MAG. U TIG a PAW je variabilní, má vliv na kvalitu 

depozice, a tím komplikuje výrobní proces. Tepelně ovlivněná oblast u PAW je užší než u TIG, 

zatímco u TIG je oblast širší.  Jak je vidět na Obr. 18. Výsledkem je užší svarová housenka. 

Energie PAW může být i 3x větší než u TIG a způsobovat menší svarové rozrušení, menší sváry 

a dosahovat vyšších svařovacích rychlostí. [13] 

 

Obr. 18 - Na obrázku je zobrazen rozdíl mezi plazmovým obloukem na levé straně a TIG obloukem na 
pravé. Ukazuje kulatý tvar plazmového oblouku v porovnání kuželovitého oblouku metody TIG. [13] 

 

2.2 Aktuální problémy a výzvy 

Wire-feed technologie je velmi dobře použitelná pro výrobu větších leteckých součástí 

s mírnou složitostí, jako jsou například příruby či držáky podvozků. Existuje však několik 

technických výzev, které je nutné vyřešit. Problémem jsou velká zbytková napětí, deformace 

z nadměrného množství přivedeného tepla, relativně špatná přesnost a nízká kvalita 

povrchu. [13] 
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2.2.1 Zbytkové napětí a deformace 

Mít pod kontrolou zbytkové napětí a deformace během WAAM procesu je jedním z hlavních 

podmínek kvalitní výroby. Má vliv jednak na rozměrové tolerance součásti, ale i na praskání  

a ostatní vady. Při svařování je tepelně indukované napětí výsledkem tepelně indukovaných 

deformací, vyvolaných nestejnoměrností roztahování a smršťování materiálu. Vyvolané napětí 

způsobí, že materiál nebo struktura reaguje zkroucením. Pokud není možné přimět strukturu, 

aby reagovala makroskopickým zkreslením, způsobí to mikroskopickou deformaci. Deformace 

(případně trhliny) zůstane uzamčena uvnitř a vytvoří zbytkové napětí. Když není vyráběný 

komponent upnutý, vnesená energie do materiálu způsobí deformaci a napětí. Ačkoliv 

zbytkové napětí může být minimalizováno post-procesními technologiemi, je hlavním 

důvodem ztráty rozměrových tolerancí. Z toho důvodu je vhodné mít pod kontrolou zbytkové 

napětí už v průběhu depozice. [17] 

 

Bylo zkoumáno mnoho výzkumných strategií zaměřených na analýzu tepelného namáhání 

materiálu při nanášení jednovrstvým vs. vícevrstvým způsobem. Výzkum řešil změny způsobu 

depozice, předehřev nebo chlazení mezi jednotlivými vrstvami. Selektivní depoziční přístup 

nejprve ukládá řadu malých záplat („věží“), které se následně spojí a vytvoří spojitý návar. 

Používají se pro snížení deformací, způsobené vlivem tepelného napětí při tvarové depozici. 

Na Obr. 19 jsou zobrazeny tyto „věže“, které jsou omezovány pouze směrem zespoda, zatímco 

do všech jiných směrů je možné zmenšovat svůj objem při chladnutí. Selektivní depozice může 

snížit deformaci dílu tím, že dovolí uvolnit deformace předtím, než je depozice zcela 

dokončena. [13]  

 

Obr. 19 - Možnost způsobu depozice. Upraveno dle [13] 

Obvyklý způsob depozice 

Krok 1   Krok 2 

Selektivní způsob depozice 
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Bylo zjištěno, že krátký rastrový vzor způsobuje nižší výchylku housenky od podkladu, zatímco 

depozice ve spirále způsobuje menší a více symetrické výchylky. [22] To naznačuje, že vzor 

depozice významně ovlivňuje teplotní historii procesu a následně i rozložení napětí. [13] 

 

Obr. 20 - Depozice ve stylu rastru (a), depozice do spirály směrem ven (b), depozice do spirály směrem 
dovnitř (c). Upraveno dle [13]. 

Dále bylo zjištěno, že plynulá depozice bez meziprocesního chlazení způsobuje ve výsledku 

nižší deformaci, ovšem nutno podotknout, že je doprovázena i předehříváním podkladu. Dále 

bylo dokázáno, že jednotným předehříváním podkladu se snižuje zbytkové napětí  

a deformace. Nicméně plynulá depozice vnáší mnoho tepla do jednoho místa. Výsledkem je 

vysoký teplotní gradient a velké přetavování podkladu, které způsobuje špatné rozměrové 

tolerance a kvalitu povrchu. Nutností je tedy zvolení kompromisu, vedoucího mezi zavedením 

chlazení a jednotlivými průchody. Sloužící k odstranění nadměrného přehřívání a udržování 

dostatečného předehřevu snižující deformace. [13], [23] 

 

Bylo zjištěno, že zbytkové napětí jsou závislá na způsobu ukládání při kontinuální depozici.  

Zatímco nejvyšší hodnota napětí se nemění, nejvyšší napětí jsou vždy nalezena v poslední řadě 

depozice. Je to z toho důvodu, že vrstvy jsou prohřáty následující vrstvou, což umožňuje 

relaxaci a uvolnění napětí. Nicméně s dostatečným chlazením mezi jednotlivými svarovými 

housenkami, začíná být distribuce zbytkového napětí nezávislá na způsobu depozice. 

Neovlivňuje předchozí vrstvy a tím pádem na způsobu depozice nezávisí. [13] 

 

Studie [23] ukazuje, že jednosměrný proces depozice oproti alternativním směrům vyniká 

lepšími podmínky pro šíření tepla a přívětivějším průběhem teplotního gradientu. Další 

výzkum na konstrukce stěn [24] ukazuje, že teplo vytváří tažné napětí ve směru svarové 

         a) 

a 

        b)  

 

c) 

 

     Přetavený okraj 
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housenky vlivem stahování materiálu při tuhnutí. Prohnutím tedy dochází k vyrovnání 

zbytkového tlakové napětí v podkladu. [13] 

 

 

 

Obr. 21 - Konstrukce stěny Ti-6Al-4V vytvořené procesem WAAM, znatelný průhyb podél směru 
depozice. [13] [25] 

 

 

2.2.2 Přesnost a drsnost povrchu 

Kromě deformací způsobených zbytkovým napětím, další hlavním faktorem, který ovlivňuje 

přesnost dílu je dokonalost splynutí. Tzv. schodišťový efekt vzniká tím, že se k danému tvaru 

snažíme přiblížit kladením jednotlivých vrstev. Příkladem takové nepřesnosti je Obr. 22. 

Depozice vykazuje rozměrové chyby oproti požadovanému tvaru. Při požadavku na vysokou 

přesnost by, bylo nutné zařadit do procesu i dokončovací proces obrábění. [26] 

 

 

 

Obr. 22 - Zobrazení schodišťového efektu. Upraveno dle [27]. 

 

 

Směr 

výroby 

Výška nepřesnosti  
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Na Obr. 23 můžeme vidět, jak se prostor mezi dvěma, vedle sebe ležícími svarovými 

housenkami liší při změně jejich vzdálenosti. Při vzdálenosti jejich středů větších, než je šířka 

housenky nevzniká žádný přesah. Se snižující vzdáleností středů se přesah zvětšuje a oblast 

mezery zaniká. S dalším poklesem jejich vzdálenosti roste tloušťka vrstvy depozice a roste 

drsnost povrchu. V důsledku toho je vyvozena optimální vzdálenost středů. Optimální je, 

když je oblast přesahu stejně velká jako oblast mezery. Experimenty však bylo zjištěno, že není 

možné dosáhnout ideálně rovného povrchu. [26], [28], [29] 

 

S tímto souvisí i naše práce. Je nutno znát skutečné rozměry housenky, aby dle ní bylo možné 

vytvořit kvalitní simulaci. V případě špatně navrženého rozměru housenky vzniká naprosto 

odlišná dráha. Každá nepřesnost se přičítá a chyba roste. Při zanedbání je predikce dráhy 

hořáku špatná a dochází ke špatnému překrývání vrstev a ke vzniku neprůvarů, resp. 

studených spojů.  

 

 

Obr. 23 -Zobrazení možnosti překrytí jednotlivých svarových housenek. S klesající osovou vzdáleností 
roste překrytí. Upraveno dle [13] 

2.2.3 Optimalizace orientace dílu 

Depozice kratších vrstev vede k nižšímu zbytkovému napětí a k snížení deformací, tudíž během 

příprav by mělo být vhodně rozmyšleno, jak bude součást orientována. Snahou je, aby vznikly 

co nejkratší cesty hořáku. Na Obr. 24 můžeme vidět studii realizovatelnosti, kde ta samá 

výztuha křídla byla vytvořena horizontálně bez nutnosti podpory konstrukce, přichycená 

k podkladu pouze díky silám, které vznikly v roztavenému kovu. Ovšem je důležité si uvědomit, 

že parametry vhodné pro svislou polohu budou zcela rozdílné od parametrů pro odlišnou 

polohu svařování. 

 

Výška housenky 

Osová vzdálenost 

Zóna překrytí 

  Šířka housenky 
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Obr. 24 - Dva nosníky křídla, 1,2m dlouhé, z materiálu Ti–6Al–4V, vytvořené technologii WAAM 
(vlevo), tentýž nosník křídla v půdorysném pohledu (vpravo). [19] 

 

 

Obr. 25 - Tentýž nosník křídla, vytvořený ovšem kolmo na nejdelší stranu, bez nutnosti podpor. [19]  

 

Na kvalitu depozice v horizontální poloze má největší vliv zejména rychlost posuvu (v(s)). Na 

Obr. 26 je vidět, že nejlepšího výsledku depozice dosáhneme při nejnižším posuvu a to v(s)= 

0,2 m/min. V ostatních případech, kde se zvyšuje rychlost posuvu, jsou výsledky jen horší. 

Poměr rychlosti posuvu drátu a rychlosti hořáku je konstantní.  

I když je výhodné z pohledu nízkého zbytkového napětí přeorientovat součást, přináší to 

mnoho rozběhů/zastavení, což je velmi neekonomické. Pro běžný průmysl tedy 

neaplikovatelné. Z toho důvodu je nutné znovu vyzkoušet, jaké parametry budou nejvíce 

vyhovující. [16] [19] 
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Obr. 26 - Zkoumání vlastností horizontální depozice bez podpor. Materiál: nízkouhlíková ocel, proces: 
Fronius CMT. Upraveno dle [19]. 

2.3 Výhody použití WAAM 

2.3.1 Cena základního vybavení 

Sestava použitelná pro depozici oceli nebo hliníkových slitin je složena nejčastěji z šestiosého 

robota (1,2 mil. Kč), svařovacího zdroje, včetně hořáku a příslušenství (500 tis. Kč) upínacího 

systému a ovládacího softwaru (250 tis. Kč). Dohromady je to tedy vybavení za přibližně 2 mil. 

Kč. Pro svařování titanu je nutno připočítat dodatečné vybavení pro chránění v inertní 

atmosféře (500 tis. Kč). [19] 

Pro srovnání cena 3D tiskárny s práškovou technologii je cca 20 mil. Kč. 

2.3.2 Variabilita  

Koncový uživatel může kombinovat jakékoliv značky vybavení. Operátor má úplnou kontrolu 

nad hardwarem, a to díky softwaru, který podporuje jakékoliv specifické vybavení. Kromě toho 

uživateli zůstává svoboda měnit všechny parametry depozice. Software sice navrhne 

doporučené parametry, ale uživatel je může dle potřeby upravit. [19] 

2.3.3 Velikost dílů 

Materiály jako hliník nebo ocel nejsou nijak náročné na ochranou atmosféru, takže maximální 

rozměry možného dílu závisí pouze na dosahu hořáku svařovacího robota, příp. soustavy 

robotů. Titan vyžaduje lepší ochranu, a proto je maximální rozměr omezen velikostí komory. 

[19] 
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2.3.4 Rychlost depozice 

Depoziční rychlost je dostatečně vysoká na to, aby se dosáhlo depozice dílů velkého měřítka 

v rozumném čase. S rychlostí v rozmezí od 1 kg/h do 4 kg/h pro oceli a hliníkové slitiny je 

možné většinu dílů vyrobit za jeden pracovní den. Lze dosáhnout i vyšších navařovacích 

rychlostí kolem 10 kg/h, ovšem to už se pohybujeme v oblasti s nízkou přesností a zcela jistě 

by muselo následovat obrábění s velkým odběrem materiálu. To už je ale z ekonomického 

hlediska méně atraktivní. Udržování rychlosti depozice na střední úrovni (např. 1 kg/h pro titan 

a hliník a 3 kg/h pro ocel) zajišťuje poměr BTF ideální a tím maximalizuje úsporu nákladů. [16] 

2.3.5 Cena a využití materiálu 

Svařovací drát je levným zdrojem materiálu. Cena oceli se pohybuje mezi 50 Kč/kg až 400 

Kč/kg. Cena hliníku se pohybuje mezi 200 Kč/kg až 400 Kč/kg. Cena titanu Ti–6Al–4V se 

pohybuje mezi 2500 Kč/kg až 6000 Kč/kg. Cena závisí na složení materiálu a průměru drátu. 

Kromě toho se použití drátu vyhýbá mnoha problémům spojenými s prášky, jako je kontrola 

velikosti nebo distribuce částic, které ovlivňují výkonnost procesu a bezpečnost práce. V místě 

depozice je drát zcela roztaven a je plně součástí finální struktury, tudíž možnost kontaminace 

je velmi nízká v porovnání s práškem. [19] 

2.4 Nevýhody použití WAAM  

Charakteristickým rysem metody WAAM je nehomogenní a vrásčitá struktura povrchu. Je to 

zároveň jedna z daní za rychlost výroby. Mezi jednotlivými vrstvami vznikají prohlubně, a tudíž 

i potencionální místa pro vruby. Vrub jako takový už je potencionálním místem vzniku trhliny. 

Řešením tohoto problému je obrobení rizikových míst. 

WAAM je schopný vytisknout do jisté míry i složité součásti, ale oproti 3D tisku práškovými 

materiály přichází o velkou výhodu. Prášek se u metod, využívajících spékaní, chová jako 

podpora. U WAAM žádné okolní opory nejsou a soudržnost v prvotní fázi závisí pouze na silách 

vzniklých v tavné lázni. [19], [30]. 
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2.5 Porovnání WAAM s běžnými metody 3D tisku 

Tab. č. 1 - Porovnání metod tisku. (LMD – Laser Metal Deposition, PBF – Powder Bed Fusion) Upraveno 
dle [30]. 

Powder-feed technology (LMD and PBF) Wire-feed technology (WAAM) 

Nižší rychlost depozice Vyšší rychlost depozice 

Nižší využití materiálu ( 50 %) Vyšší využití materiálu během procesu (90 % až 

100 %) s ohledem na možnou nutnost obrábění 

Možné problémy s kvalitou a vadami Žádné vzniklé vady v průběhu depozice 

Velmi vysoká cena součástí Nižší cena součástí 

Menší maximální rozměry součásti 

s vysokou přesností 

Větší maximální rozměry s nízkou přesností 

Dosažitelnost výroby složitých tvarů Dosažitelné pouze jednoduché až středně 

složité tvary 

Vyšší přesnost Nižší přesnost  

Potenciální rizika problémů s kontaminací Čistější a šetrnější k životnímu prostředí 

Bezpečnostní problémy – komora musí 

být uzavřena, představuje nebezpečí 

požáru 

Odpadá problém při manipulaci s práškem 
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3. Programování robotů 

3.1  On-line Programování 

U běžných šestiosých robotů se standartně programovalo pomocí bodů. Nejprve se body 

zadaly a následně bylo zadáno, jakou funkci má mezi jednotlivými body zařízení provést 

(svařovat, přejíždět apod.). V úplných počátcích se programování provádělo přímo na zařízení 

tzv. on-line programování na programovací konzoli (viz Obr. 28). Úskalí on-line programování 

je především při výrobě složitějšího svařence. Dochází k prostojům zařízení, ke zvýšenému 

riziku kolizí a je zapotřebí zvýšené pozornosti obsluhy. Jak samotné programování vypadá je 

zobrazeno na Obr. 27. [31], [32] 

 

 

Obr. 27 - Proces on-line programování svařovacího robota. [33] 

 

Obr. 28 - Programovací konzole (tzv. teachpendant) svařovacích robotů od značky IGM vlevo [34] a od 
značky FANUC vpravo. [35] 
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3.1.1 Play-back 

Dalším způsobem, jak vytvořit program je metoda Play-back. Robot je veden obsluhou po 

požadované dráze s určitou rychlostí. Jednotlivé pohyby jsou ukládány (po 20 ms) do paměti. 

Běžně se tímto způsobem programují roboti určené např. pro stříkání barvy. Mezi nevýhody 

patří případná chybovost obsluhy, fyzická náročnost při větších projektech, přítomnost 

obsluhy v malých prostorech a ztráta času, který mohl být použit pro výrobní činnost. Výhodou 

je zjednodušení tvorby a téměř okamžité vytvoření programu. [36] 

 

3.2 Off-line programování 

Off-line programování neboli nepřímé programování je prováděno v počítači, kde je použit 

skutečný model robotického pracoviště. Programuje se před zahájením procesu, což pomáhá 

k vytvoření optimálního programu bez časového stresu a bez pozastavení výroby na 

robotickém pracovišti. Výhodou off-line programování je možnost celý úkol popsat 

komplexně, měnit sestavení buňky, eliminovat kolize a verifikovat proces ve 3D prostředí. Díky 

tomu, že programování je mimo pracovní prostor stroje, značně se snižují jeho prostoje 

v důsledku přechodů na jiné výrobní programy. [36] 

 

Objekty vytvořené v CAD systému jsou přeneseny do programovacího prostředí robota (např. 

KukaSim, RobCad, RoboGuide, RobotStudio apod.), kde jsou společně s vybraným robotem 

umístěny do prostředí. Naváděním funkčních modelů do určitých poloh se vytvoří pracovní 

cyklus. Cyklus je odsimulován a odladěn přímo v off-line prostředí. Na závěr je ověřený 

program přeložen do programu robota a po přenesení do řídící jednotky robota krokově 

ověřen. V případě potřeby je program na místě pracoviště upraven do konečné podoby, 

aby mohl fungovat v provozu. Koloběh datových informací je zobrazen na Obr. 29. [36] 
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Obr. 29 - Propojení mezi CAD systém a robotem při off-line programování. Upraveno dle [36].  

 

 

Dalšími výhodami off-line programování je [36]: 

• eliminace chyb ve vytvářeném programu, 

• automatické vyhledávání vhodné trajektorie a vyhýbání se překážkám, 

• možnost kompletní simulace procesu v počítači, 

• zjednodušení a zefektivnění programování, 

• vyzkoušení dosahu robota, 

• absence fyzické přítomnosti na pracovišti. 

 

 

 

Mezi nevýhody off-line programování patří vysoká citlivost na reálná data. Musí být dodržena 

minimální rozdílnost mezi virtuálním pracovištěm a tím skutečným, jinak by výsledek byl 

nepřesný a tím pádem velmi špatně použitelný. [36] 

 

 

 

CAD/CAM SYSTÉM 

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM 

PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA 

ROBOT 

OFF-LINE PROGRAM 
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3.2.1 Off-line simulace robotizovaného pracoviště na ÚST FS ČVUT v Praze  

Na Obr. 30 můžeme vidět digitální dvojče robotizovaného pracoviště v areálu ČVUT v Praze. 

Na tomto pracovišti proběhne experimentální část bakalářské práce. Obsahuje kompletní 

robotické rameno, pracovní stůl, svařovací zdroj a vše potřebné k bezproblémovému 

navrhnutí výrobního procesu. Více v kapitole 5.2. 

 

 

 

 

Obr. 30 - Zobrazení kompletního pracoviště během svařovacího procesu. 
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4. Software pro programování robotů 

Na problematiku off-line programování průmyslových robotů v současné době nemusíme 

pohlížet pouze z pohledu specializovaných softwarů výrobců robotů. V současné době lze 

sofistikovanými metodami použít i standardní CAD/CAM softwary. Ať jde o generování modelu 

s již určenými místy svařování či používání vygenerovaných CAM drah pro svařovací hořák. 

 

4.1 CAD/CAM 

V dnešní době je běžné použít pro konstrukci jakéhokoliv strojního zařízení software z řady 

CAD (CAD – Computer Aided Design = počítačem podporovaný návrh). Dřívější konstruktérské 

návrhy se z papíru přenesly do počítačového prostředí. Za dobu používání 3D prostředí se 

vyvinulo mnoho programů, které jsou si velice podobné a práce probíhá na stejné bázi. Vytváří 

se v nich jednotlivé díly, které se skládají do sestav pomocí vazeb a z nich se vytvářejí 

výkresy. [36] 

 

K moderním CAD systémům neodlučně patří i CAM softwary (CAM – Computer Aided 

Manufacturing = počítačem podporovaná výroba). Úkolem těchto programů je příprava dat 

pro řízení výrobních strojů na základně použitých součástí z CAD softwarů.  Ve virtuálním 

prostředí umožňují simulace procesů (obrábění, svařování apod.), a tím optimalizují výrobní 

náklady. Po odladění a prověření bezpečného chodu je softwarem vygenerován kód, 

kterým je řízen pohyb výrobního stroje. [37] Postup použití těchto programů je vidět 

na Obr. 31. 

 

Obr. 31 - Hierarchie programů pro výrobu součástí s pomocí CAD/CAM systémů. [37] 

Různorodé spektrum CAD/CAM programů nese i svoje úskalí v podobě špatné možnosti 

přenosu součástí mezi jednotlivými programy. Prakticky lze říci, že většina firem využívá své 

specifické datové formáty. Během let používání 3D programů byl problém s migrací souborů 
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vyřešen sjednocením pod Mezinárodní standardizační organizaci (ISO) a byl zaveden standart 

STEP. [38]  

Následuje přehled základních a nejvíce používaných SW. 

 

4.2 Mastercam 

Jedná se o jeden z nejuniverzálnějších CAD/CAM softwarů od firmy CNC software. Program je 

rozdělen do několika modulů, které si zákazník dle potřeby pořizuje [39]: 

• Mill – modul umožňující 2,5D, 3D hrubovací i dokončovací frézování, 

• Lathe – modul pro definování dráhy nástroje pro všechny soustružnické operace, 

• Wire – umožňuje generování drah nástroje pro dvouosé i čtyřosé drátové EDM stroje, 

• Art – modul pro obrábění uměleckých předmětů a reliéfů, 

• Multiaxis – modul pro programování drah nástrojů pro víceosé obráběcí stroje, 

• Design tools – CAD modul umožňující tvoření prostorových objektů i ploch.  

 

Mastercam je zajímavý už z důvodu celosvětové vysoké prodejní úspěšnosti. Dle statistik firmy 

CIMdata, si společnost vede jako vůbec nejprodávanější software. Porovnání prodejnosti je 

zobrazeno na Obr. 32. [40] 

 

 

Obr. 32 - Množství instalací CAM softwarů. [40] 
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4.3 RoboGuide 

RoboGuide je off-line programovací prostředí s virtuálním robotem (roboty) od společnosti 

FANUC. V tomto softwaru je možné vymodelovat celou výrobní linku, odsimulovat trajektorie 

robotů či vytvořit aplikační příkazy. Dokáže tak efektivně snížit čas potřebný k vytvoření 

požadované trajektorie. Je schopen spustit celou linku včetně všech nástrojů, a tak simulovat 

celý reálný proces. [41] 

 

Obsahuje velkou knihovnu nástrojů, robotů a mnoho dalších užitečných věcí. V případě 

absence požadovaného objektu je možné jej vymodelovat v CAD aplikaci a importovat do 

programu. [41] 

 

Tento software disponuje třemi aplikačními nástroji pro svařování: ArcTool (obloukové 

svařování), SpotTool (bodové svařování) a HandlingTool (manipulace). [41] 

 

Zjednodušení programování nám zajistí import CAD dat ve formátu IGES. Funkce detekce 

kolize nás v případě kolize během simulace upozorní vizuálním varováním. K optimalizace času 

jednotlivých kroků pomůže „teach pendant program profiler“, který analyzuje jednotlivé kroky 

programu a následně je upravuje. Umí přezkoumat dosah na vybrané body, abychom zajistili 

správnou polohu obrobku. Virtuální TeachPendant má stejné menu a displej jako ve 

skutečném provedení, díky tomu je obsluha programu nenáročná. [41] 

 

Tento program bude použit v experimentální části práce. 
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5. Návrh experimentu 

Na začátku experimentu byly vytvořeny tří simulací v off-line softwaru pro programování 

robotů Fanuc RoboGuide. Každá simulace obsahovala jednu housenku s rozdílnými rozměry. 

Housenky jsou vidět na Obr. 33. Následně byly všechny housenky proměřeny v programu 

ImageJ. Měření sloužilo k pochopení, jaké parametry jsou pro vizualizaci procesu stěžejní, 

protože v programu nejsou stanoveny hodnoty vykreslení. Do programu lze vložit pouze 

hodnotu Bead radius (viz Obr. 34), podle které pak program vykresluje geometrii. Úkolem tedy 

bylo zjistit, jaký je skutečný poloměr zaoblení housenky po provedení návaru. Po analýze 

reálných návarů, bychom měli být schopni zpřesnit vstupní hodnoty geometrie návaru do 

vizualizace off-line simulace navařování. 

 

 

Obr. 33 - Housenky vytvořené v off-line simulaci. Zleva hodnota Bead radius = 5 mm; = 3 mm; = 1 mm. 
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Obr. 34 - Simulační okno v off-line simulačním programu. 

 

5.1 Výběr vhodných metod 

Dle provedené literární rešerše bylo zjištěno, že týmy zabývající se WAAM technologií,  

mají snahu při kontinuálním navařování více vrstev na sebe, vnášet do procesu co nejméně 

tepla. Proto byl zvolen proces CMT a jeho dostupné modifikace. Zvolená metoda navařování 

disponuje schopností odtrhávání kapky, která má za důsledek snížení proudové hustoty, 

což rapidně snižujeme vnesené teplo. Bližší popis je uveden v kapitole 2.4.  
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5.2  Popis pracoviště a vybavení 

Vyhotovení návarů bylo provedeno na robotickém pracovišti pro obloukové svařování ve 

školních prostorách. Konkrétně v Laboratoři výuky svářečských technologií, která je vybavena 

univerzálním 6ti-osým robotickým ramenem FANUC Arc Mate 100iC s řídícím systémem  

R-J3iC. Rameno je vybaveno ovládacím prvkem TeachPendant, pomocí kterého je robot 

naveden do požadované polohy. Dále disponuje rotačním polohovadlem FANUC P250, na 

kterém je připevněn rám s univerzálním přípravkovacím stolem. Svařovací zdroj Fronius Trans 

Puls Synergic 3200 CMT je umístěn vedle svařovacího stolu, jehož hořák Robacta drive je 

připevněn na robotické rameno. Pracoviště disponuje i řadou bezpečnostních prvků jako je 

ochranný plot, světelná závora či koncový spínač k zamezení vstupu osobám do pracovního, 

respektive do operačního prostoru. 

5.3 Svařovací zdroj 

Zařízení Fronius TransPuls Synergic 3200 CMT je zcela digitální a mikroprocesorem řízený 

svařovací zdroj MIG/MAG o maximálním výkonu 320 A. Díky své schopnosti multiprocesního 

provozu se tento svařovací zdroj hodí i pro svařování a navařování metodami MIG/MAG, TIG 

či MMA v manuálním nebo robotizovaném provozu. Disponuje CMT technologii, tudíž pohyb 

drátu je začleněn do procesního řízení a díky tomu je možné pájet tenké plechy od tloušťky 

0,3 mm nebo pájet pozinkované plechy a spojovat ocel s hliníkem. 

Disponuje ovladačem RCU (Remote Control Unit), která umožňuje vzdáleně měnit parametry 

svařování. 
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Obr. 35 - Svařovací zdroj Fronius Trans Puls Synergic 3200 CMT. [42] 

 

6. Průběh experimentu 

Během experimentu bude provedeno navaření housenek v jedné vrstvě třemi různými procesy 

svařování. Návary budou zhotoveny s konstantní rychlostí navařování a stejným úhlem sklonu 

hořáku. Proměnná bude pouze hodnota proudu, od níž si zdroj nastavený v synergickém 

režimu dopočítá další parametry. Pomocí monitorovacího systému WeldMonitor budou 

nasnímány hodnoty proudu a napětí a porovnány. Porovnání proběhne mezi hodnotami 

proudu, geometrii návaru a použitými přenosy kovu. Z hlediska geometrie návaru byly měřeny 

a porovnávány především šířka, výška a poloměr zaoblení housenky. 

 

Celkově proběhlo navaření tří sérií návarů po deseti kusech, v přenosovém režimu CMT, CMT 

Pulse a CMT Cycle step.  

 

Navaření proběhlo na ocelové plechy z materiálu S235 o rozměrech 100x30x4 mm. Před 

navařením byly plechy odmaštěny. 
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Na každý plech byla zhotovena pouze jedna návarová housenka, aby nedocházelo k ovlivnění 

následujícího návaru. Housenka měla délku 90 mm. Každý plech byl pevně upnut ke 

svařovacímu stolu. Upnutí plechu je zřetelné z Obr. 36. 

 

Obr. 36 - Upnutí plechu během navařování. 

Jako přídavný materiál byl použit poměděný drát Vac 60 G3Si1 dle normy EN ISO 14341A 

o průměru 1 mm. G3Si1 je poměděný drát určený pro svařování nelegovaných  

a nízkolegovaných uhlíko-manganových konstrukčních ocelí metodou MAG. Typické použití 

tohoto drátu je při výrobě ocelových konstrukcí. Je vhodný pro svařování koutových a tupých 

svarů ve všech svařovacích polohách. Lze svařovat jak v atmosféře směsného plynu Ar/CO2, 

tak i v čistém CO2. [43]  

 

Mechanické vlastnosti drátu jsou zobrazeny v Tab. č. 2 a chemické složení v Tab. č. 3. [43] 

Tab. č. 2 - Typické mechanické hodnoty čistého svarového kovu G3Si1. [43] 

Re 

[N·mm-2] 

Rm 

[N·mm-2] 

A5 

[%] 

KV 

[J] 

KV/-30°C 

[J] 

470 560 26 130 70 
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Tab. č. 3 - Chemické složení G3Si1. [43] 

C Si Mn 

0,11 0,85 1,30 

 

Ochranná atmosféra byla tvořena plynem Inomaxx®2 který má složení: 98 % Ar, 2 % CO2. Řadí 

do kategorie plynů M12 dle ČSN EN ISO 14175. Průtok byl nastaven na 12 l/min u všech návarů. 

Rychlost posuvu svařovacího hořáku byla 30 cm/min. Svařovací hořák byl orientován kolmo 

na plech.  

 

Hlavním parametrem byl svařovací proud. Byl zvolen základní rozsah od 50 do 200 A, 

při kterém se dal očekávat přijatelný výsledek. Rozsah byl zvolen široký, aby byly zřetelné 

rozdíly v geometriích housenek. První ze sady návarů byl obvykle nepoužitelný. Příklad je 

zobrazen na Obr. 37. Následně byly nesystematicky voleny velikosti proudu, aby bylo možné 

v příští práci ověřit, zda předpokládané chování housenky v nezvolené oblasti bude odpovídat 

námi vytvořené predikci. Vstupní hodnoty proudu byly u všech režimů stejné. Svařovací zdroj 

pracoval v synergickém režimu, takže hodnoty napětí a posuvu drátu byly automaticky 

dopočítány dle zadaného proudu.  

 

Obr. 37 - Příklad nepoužitelného návaru se špatně zvolenými parametry. 
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Obr. 38 - Příklad použitelného návaru s vhodně zvolenými parametry. 
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7. Analýzy hodnocení experimentu 

Analýzy experimentu byly provedeny ve dvou fázích. V první fázi byla zkoumána geometrie 

návarů na optickém mikroskopu. V druhé fázi byly vyhotoveny metalografické výbrusy návarů 

a obě metody byly mezi sebou porovnány a vyhodnoceny.  

7.1 Měření geometrie návarových housenek na optickém 

mikroskopu 

Měření návarů bylo provedeno na mikroskopu Keyence VHX 6000. Provádělo se při pohledu 

vodorovně shora (poloha PA). Díky tomu, že mikroskop umožňuje vytvářet 3D snímky 

a zároveň skládat obrázky a vytvářet detailní snímky, bylo možné přesně vyhodnotit geometrii 

návaru.  

 

Pro vyšší přesnost a vyšší vypovídající hodnotu byly vytvořeny tři řezy z každého návaru. V řezu 

je pak měřena výška a poloměr zaoblení návaru. 

 

Návar obvykle vykazoval nejvyšší stabilitu v prostřední části, proto bylo měření prováděno 

minimálně 20 mm od konce. 

 

Měření probíhalo za pomoci ovládacího softwaru mikroskopu. Komplikace nastaly, při snaze 

vytvořit kvalitní snímek pro vytvoření řezu, jelikož odlesky znehodnocovaly snímek. Bylo proto 

nutné nastavit světlost ve dvou rovinách, kdy první úroveň osvětlení je v základní rovině 

návaru a druhá na vrcholu. Při správném nastavení pak mikroskop vytvoří kvalitní 3D snímek, 

ze kterého je už možné měřit.  
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Obr. 39 - Příklad použitelného 3D snímku pro měření. 

 

Vyhodnocovanými parametry z hlediska tvaru návarových housenek byla výška h, šířka s  

a poloměr zaoblení r. Metodika měření je patrná z Obr. 40. 

 

 

Obr. 40 - Způsob měření parametrů. 
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7.1.1 Výsledky měření geometrie na optickém mikroskopu 

 

Obr. 41 - Grafická závislost svařovacího proudu na šířce housenky procesu CMT. 

 

Obr. 42 - Grafická závislost svařovacího proudu na výšce housenky procesu CMT. 

 

Obr. 43 - Grafická závislost svařovacího proudu na poloměr housenky procesu CMT. 
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Obr. 44 - Grafická závislost svařovacího proudu na šířce housenky procesu CMT Cycle step. 

 

Obr. 45 - Grafická závislost svařovacího proudu na výšce housenky procesu CMT Cycle step. 

 

Obr. 46 - Grafická závislost svařovacího proudu na poloměru zaoblení housenky procesu CMT Cycle 
step. 
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Obr. 47 - Grafická závislost svařovacího proudu na šířce housenky procesu CMT Pulse. 

 

Obr. 48 - Grafická závislost svařovacího proudu na výšce housenky procesu CMT Pulse. 

 

Obr. 49 - Grafická závislost svařovacího proudu na poloměru zaoblení housenky procesu CMT Pulse. 
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7.2 Měření geometrie návarových housenek 

na metalografických výbrusech 

Po měření na optickém mikroskopu byly z návarů vytvořeny metalografické výbrusy. Jako 

v předchozím měření bylo nutné vytvořit tři řezy. Dva z řezů byli cca 20 mm od kraje a jeden 

uprostřed návaru. Návar rozhodně není v celé délce identický. Pro přiměřenou vypovídající 

hodnotu tedy bylo nutné vytvořit více než jeden řez. Tvarová odlišnost mezi jednotlivými řezy 

je rozeznatelná na Obr. 50. Celkem tedy vzniklo 90 výbrusů.  

 

 

Obr. 50 - Okem viditelná rozdílnost stejného návaru v odlišných místech řezu. 

Měření probíhalo v softwaru ImageJ. Po otevření vytvořeného snímku bylo nastaveno 

měřítko, a provedeno měření. Vyhodnocovanými parametry jako v předchozím případě byla 

výška h, šířka s a poloměr zaoblení r. Měřeno bylo pomocí vložení úsečky. Metodika měření je 

patrná z Obr. 51. 

 

Obr. 51 - Ukázka měření v programu ImageJ. 
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7.2.1 Výsledky měření na metalografických výbrusech 

 

Obr. 52 - Grafická závislost svařovacího proudu na šířce housenky procesu CMT. 

 

Obr. 53 - Grafická závislost svařovacího proudu na výšce housenky procesu CMT. 

 

Obr. 54 - Grafická závislost svařovacího proudu na poloměru zaoblení housenky procesu CMT. 
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Obr. 55 - Grafická závislost svařovacího proudu na šířce housenky procesu CMT Cycle step. 

 

Obr. 56 - Grafická závislost svařovacího proudu na výšce housenky procesu CMT Cycle step. 

 

Obr. 57 - Grafická závislost svařovacího proudu na poloměru zaoblení housenky procesu CMT Cycle 
step. 
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Obr. 58 - Grafická závislost svařovacího proudu na šířce housenky procesu CMT Pulse. 

 

Obr. 59 - Grafická závislost svařovacího proudu na výšce housenky procesu CMT Pulse. 

 

Obr. 60 - Grafická závislost svařovacího proudu na poloměru zaoblení housenky procesu CMT Pulse. 
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7.3 Porovnání naměřených hodnot 

Bylo předpokládáno, že měření na metalografickém výbrusu bude přesnější,  

a proto hodnoty měření (výška, šířka a poloměr) na mikroskopu a v řezu byly graficky 

porovnány.  

 

Obr. 61 - Grafické porovnání měření obou metod. Měřena šířka housenky, proces CMT. 

 

Obr. 62 - Grafické porovnání měření obou metod. Měřena výška housenky, proces CMT. 
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Obr. 63 - Grafické porovnání měření obou metod. Měřen poloměr zaoblení housenky, proces CMT. 

 

Obr. 64 - Grafické porovnání měření obou metod. Měřena šířka housenky, proces CMT Cycle step. 

 

Obr. 65 - Grafické porovnání měření obou metod. Měřena výška housenky, proces CMT Cycle step. 
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Obr. 66 - Grafické porovnání měření obou metod. Měřen poloměr zaoblení housenky, proces CMT 
Cycle step. 

 

Obr. 67 - Grafické porovnání měření obou metod. Měřena šířka housenky, proces CMT Pulse. 

 

Obr. 68 - Grafické porovnání měření obou metod. Měřena výška housenky, proces CMT Pulse. 
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Obr. 69 - Grafické porovnání měření obou metod. Měřen poloměr zaoblení housenky, proces CMT 
Pulse. 
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8. Diskuze výsledků 

U optického mikroskopu je nevýhodou nemožnost zobrazení plochy, která je něčím překryta. 

Můžeme to pozorovat na Obr. 70, kde je vidět, že pata návaru není vůbec z optického 

mikroskopu zřetelná, ale dle metalografického výbrusu tam zobrazena je. Optický mikroskop 

vidí pouze svislou část směrem dolů, ale nedokáže dohlédnout pod návar. Tím je měření 

znehodnoceno.  

 

 

Obr. 70 - Úskalí optického mikroskopu při měření totožného vzorku odlišnou metodou. 

 

U metalografického výbrusu se špatně měří poloměru zaoblení. Pro změření poloměru je 

nutné odhadem proložit kružnici. Vzhledem k ručnímu umístění měřící přímky dochází ke 

značné chybovosti u měření poloměru. Způsob měření poloměru je zřetelný z Obr. 71. 

Na Obr. 72 je vidět důsledek na výsledcích měření. Na druhou stranu touto metodou lze 

měření šířky provést velmi dobře. 

NEVIDITELNÉ MÍSTO 

PRO OPTICKÝ MIKROSKOP 
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Obr. 71 - Způsob měření poloměru zaoblení. 

 

Obr. 72 – Největší dosažená rozdílnost mezi měřeními. 

 

Pro získání dat nejvyšší kvality by bylo zapotřebí strojní měření. Počítač by sám vyhodnocoval, 

kde měřit, a hlavně by vždy měřil stejným způsobem. Lidská ruka vždy vnese jistou míru 

chybovosti. 
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9. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo osvojení si problematiky procesu WAAM a bližší poznání 

problematiky využití off-line simulací robotizovaných pracovišť pro vizualizaci procesu 3D 

navařování. Byl navržen experiment se třemi různými procesy svařování CMT, CMT Pulse 

a CMT Cycle step. Pro všechny procesy byly použity stejné hodnoty svařovacího proudu, jako 

vstupní hodnota. Experiment byl proveden se svařovacím zdrojem Fronius Trans Puls Synergic 

3200 CMT.  

Vytvořené vzorky byly nejdříve podrobeny zkoumání na optickém mikroskopu Keyence VHX 

6000, na němž byly vytvořeny 3D fotografie, ze kterých se odečítaly rozměry housenek. 

Zaznamenané rozměry se uchovaly k ověření druhou metodou. Z každého návaru byly 

vytvořeny tři metalografické výbrusy, z nichž každý byl přeměřen a porovnán s předchozí 

metodou měření. Celkem bylo vytvořeno 30 návarových housenek, z nichž bylo vytvořeno 90 

výbrusů a celkem 180 měření. Ze vzniklých grafů měření návarů byl vytvořen podklad 

k dalšímu zkoumání a optimalizaci metodiky měření návarových housenek pro potřeby 

vizualizací off-line programovacích softwarů. Bylo zjištěno, že použitá metoda měření 

poloměru zaoblení housenky není příliš vhodná. Při měření dochází ke zkreslení důsledkem 

lidského faktoru. Úskalím druhého typu měření je náročné měření šířky návarové housenky. 

Během měření vzniká zkreslení dané typem zařízení pro měření geometrie.  

Výsledky BP dávají prvotní základ pro predikci tvaru návarových housenek a jejich verifikaci při 

tvorbě zkušebních vzorků technologii WAAM. 
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Přílohy 

 

Tab. č. 4 - Měření na metalografickém výbrusu. 

 

 

  

PROUD šířka výška radius(průměr) šířka výška radius(průměr) šířka výška radius(průměr) P.šířka P.výška P.radius(průměr) Poloměr P.radius ø šířka ø výška ø radius

CMT CMT

1 101 2827 4077 3642 3023 3568 3727 2996 3905 3834 2948,667 3850 3734,333333 1867,166667 2,948667 3,85 1,867167

2 51 neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie

3 150 3685 4771 5146 3888 4729 4907 3844 4584 4939 3805,667 4694,667 4997,333333 2498,666667 3,805667 4,694667 2,498667

4 200 7544 4856 7722 6946 4987 8207 7598 4654 7732 7362,667 4832,333 7887 3943,5 7,362667 4,832333 3,9435

5 135 3785 4266 4466 3866 4429 4355 4313 4657 5389 3988 4450,667 4736,666667 2368,333333 3,988 4,450667 2,368333

6 175 5022 4666 5867 5348 4681 6222 5044 4726 5955 5138 4691 6014,666667 3007,333333 5,138 4,691 3,007333

7 90 2926 3287 3199 3053 3366 3357 3009 3574 3417 2996 3409 3324,333333 1662,166667 2,996 3,409 1,662167

8 140 4231 4646 4835 4122 4859 4978 3921 4395 4762 4091,333 4633,333 4858,333333 2429,166667 4,091333 4,633333 2,429167

9 190 6399 4829 7289 6044 4800 6888 7443 4467 X 6628,667 4698,667 7088,5 3544,25 6,628667 4,698667 3,54425

10 160 3990 4841 5367 3769 4714 5022 4151 5013 5498 3970 4856 5295,666667 2647,833333 3,97 4,856 2,647833

CYCLE STEP CMT cycle step

11 100 3751 3306 3762 3972 4256 4446 3301 3437 3621 3674,667 3666,333 3943 1971,5 3,674667 3,666333 1,9715

12 50 neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie

13 149 4739 3988 5231 5171 3420 4934 5367 3798 4840 5092,333 3735,333 5001,666667 2500,833333 5,092333 3,735333 2,500833

14 200 9389 3708 10886 9200 3645 8977 8462 3784 7703 9017 3712,333 9188,666667 4594,333333 9,017 3,712333 4,594333

15 136 5309 3721 5155 5088 3692 4935 5057 3474 4644 5151,333 3629 4911,333333 2455,666667 5,151333 3,629 2,455667

16 175 6281 4302 5783 6267 3834 5638 6459 4078 6106 6335,667 4071,333 5842,333333 2921,166667 6,335667 4,071333 2,921167

17 91 3018 3666 3407 2963 3250 3064 2810 3532 3282 2930,333 3482,667 3251 1625,5 2,930333 3,482667 1,6255

18 139 5224 3443 4757 5581 3516 4861 5474 3925 5178 5426,333 3628 4932 2466 5,426333 3,628 2,466

19 190 7600 3718 7155 7867 3593 7186 7718 3873 6694 7728,333 3728 7011,666667 3505,833333 7,728333 3,728 3,505833

20 161 6390 3716 5716 6237 3843 6094 5908 3923 5630 6178,333 3827,333 5813,333333 2906,666667 6,178333 3,827333 2,906667

CMT PULSE CMT PULSE

21 101 4120 2713 3611 4111 2515 3555 4220 2536 4071 4150,333 2588 3745,666667 1872,833333 4,150333 2,588 1,872833

22 49 neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie

23 150 5479 2911 5360 6050 2906 5252 5107 3071 4571 5545,333 2962,667 5061 2530,5 5,545333 2,962667 2,5305

24 201 6273 3249 5798 6319 3054 5810 6528 2765 6118 6373,333 3022,667 5908,666667 2954,333333 6,373333 3,022667 2,954333

25 136 4705 3057 4480 4952 2878 4608 4723 3275 4674 4793,333 3070 4587,333333 2293,666667 4,793333 3,07 2,293667

26 175 6222 3224 5321 6023 2698 5343 5822 3249 5703 6022,333 3057 5455,666667 2727,833333 6,022333 3,057 2,727833

27 90 4126 3001 4024 4449 2474 3886 3984 2773 4049 4186,333 2749,333 3986,333333 1993,166667 4,186333 2,749333 1,993167

28 141 4866 2563 4498 5274 2715 4812 5386 2647 4789 5175,333 2641,667 4699,666667 2349,833333 5,175333 2,641667 2,349833

29 191 6687 3035 6225 6497 3099 5946 6236 3118 5775 6473,333 3084 5982 2991 6,473333 3,084 2,991

30 160 5692 2752 5433 5615 2706 5206 5585 2804 5124 5630,667 2754 5254,333333 2627,166667 5,630667 2,754 2,627167
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Tab. č. 5 - Měření na metalografickém výbrusu. 

 

 

PROUD šířka výška radius(průměr) šířka výška radius(průměr) šířka výška radius(průměr) ø šířka ø výška ø radius (průměr) ø radius ( poloměr ) ø šířka ø výška ø radius

CMT CMT

1 101 5077 4052 1666 5023 4039 1660 5047 3881 1653 5049 3990,667 1659,666667 829,8333 5,049 3,990667 0,829833

2 51 neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie

3 150 7194 4767 1725 7201 4819 1729 5783 4711 2045 6726 4765,667 1833 916,5 6,726 4,765667 0,9165

4 200 10682 4806 3478 7880 4646 3549 10157 4945 3754 9573 4799 3593,666667 1796,833 9,573 4,799 1,796833

5 135 7593 4394 2332 8239 4405 8239 8343 4407 2036 8058,333 4402 4202,333333 2101,167 8,058333 4,402 2,101167

6 175 7059 4608 2509 7171 4774 2447 8181 4699 2706 7470,333 4693,667 2554 1277 7,470333 4,693667 1,277

7 90 6142 3429 1397 4986 3472 1533 4972 3572 1414 5366,667 3491 1448 724 5,366667 3,491 0,724

8 140 8763 4624 2439 6678 4656 2210 6588 4524 2312 7343 4601,333 2320,333333 1160,167 7,343 4,601333 1,160167

9 190 9261 4707 3179 9377 4728 3296 3551 4884 3351 7396,333 4773 3275,333333 1637,667 7,396333 4,773 1,637667

10 160 8953 4694 2458 8834 4811 2394 8973 4663 2480 8920 4722,667 2444 1222 8,92 4,722667 1,222

CYCLE STEP CMT

11 100 5584 4048 1648 5576 3907 1737 5737 4052 1474 5632,333 4002,333 1619,666667 809,8333 5,632333 4,002333 0,809833

12 50 neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie

13 149 6589 4164 6589 6614 3927 2319 6594 3655 2133 6599 3915,333 3680,333333 1840,167 6,599 3,915333 1,840167

14 200 9827 4215 3979 9842 3950 3414 9192 3985 3715 9620,333 4050 3702,666667 1851,333 9,620333 4,05 1,851333

15 136 6450 3570 2203 6537 3377 2040 6469 3475 2005 6485,333 3474 2082,666667 1041,333 6,485333 3,474 1,041333

16 175 7477 3881 2774 7535 3990 2675 7447 4078 3814 7486,333 3983 3087,666667 1543,833 7,486333 3,983 1,543833

17 91 4562 3839 1690 4624 3608 1474 4589 3377 1436 4591,667 3608 1533,333333 766,6667 4,591667 3,608 0,766667

18 139 6567 3782 2448 6683 3874 2327 6674 3667 2172 6641,333 3774,333 2315,666667 1157,833 6,641333 3,774333 1,157833

19 190 7647 4567 2891 6789 3773 2854 6880 3748 1962 7105,333 4029,333 2569 1284,5 7,105333 4,029333 1,2845

20 161 7082 3855 2409 7135 3747 2412 7023 3797 2473 7080 3799,667 2431,333333 1215,667 7,08 3,799667 1,215667

CMT PULSE CMT PULSE

21 101 4155 2337 1490 4252 2544 864 4263 2509 1209 4223,333 2463,333 1187,666667 593,8333 4,223333 2,463333 0,593833

22 49 neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie neměřitelná geometrie

23 150 6723 2996 1721 6737 2909 1190 6711 2858 1671 6723,667 2921 1527,333333 763,6667 6,723667 2,921 0,763667

24 201 6438 3123 2252 6570 2976 2290 6372 2824 2106 6460 2974,333 2216 1108 6,46 2,974333 1,108

25 136 7606 2866 1570 4685 2940 1198 4912 2797 1551 5734,333 2867,667 1439,666667 719,8333 5,734333 2,867667 0,719833

26 175 6953 3237 2572 6985 3083 2567 6967 2901 2160 6968,333 3073,667 2433 1216,5 6,968333 3,073667 1,2165

27 90 4448 2468 1198 4532 2424 1386 3906 2327 1337 4295,333 2406,333 1307 653,5 4,295333 2,406333 0,6535

28 141 5950 3325 1225 5928 2989 1241 5376 2772 1564 5751,333 3028,667 1343,333333 671,6667 5,751333 3,028667 0,671667

29 191 6766 2961 2113 7580 3209 2443 7686 3222 2395 7344 3130,667 2317 1158,5 7,344 3,130667 1,1585

30 160 7043 2686 2250 6800 2765 2015 6825 2708 1956 6889,333 2719,667 2073,666667 1036,833 6,889333 2,719667 1,036833


