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CｹﾉW ヮヴ=IW 

Cílem bakaláUské práce je v první části se teoreticky seznámit s problematikou navaUování, 

metodami, parametry a navaUováním kobaltových slitin plazmatem. V druhé fázi je cílem práce 

experimentálnE určit účinnost navaUovacího procesu v závislosti na rychlosti podávání a 

frekvenci pulzace pro kobaltovou návarovou slitinu typu Stellite 6. 
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Zkratky 

ZM –   základní materiál 

PM  –  pUídavný materiál 
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 N;┗;ギﾗ┗=ﾐｹ kovu 

NavaUování je technologický proces, pUi kterém dochází k natavení nového povlaku 

pUídavného materiálu na základní materiál. NavaUený materiál se aplikuje za účelem zlepšení 

povrchových vlastností p]vodního materiálu nebo opravení poškozené povrchu materiálu 

obdobným materiálem.  

Novým povlakem lze zvýšit odolnost proti korozi, abrazi, erozi, adhezi, tepelnému namáhání 

a dalším druh]m opotUebení. Pro navaUování se používá pUídavný materiál ve formE prášku, 

drátu, pásek a trubiček. [1] 

V první fázi dochází k ohUátí základního materiálu nad kUivku likvidu a vytvoUení tavné 

láznE. V tavné lázni se mísí základní materiál s pUídavným materiálem, jež povychladnutí a 

krystalizaci vytvoUí návar Výsledné vlastnosti povrchu návaru ovlivOuje základní a pUídavný 

materiál a jejich promísení.  

PUi rychlém chladnutí m]že docházet ke vzniku nerovnovážných strukturních fází ĚnapU. 

martenzit), které lze omezit pUedehUátím základního materiálu. Mezi návarem a základním 

materiálem dochází k tvorbE promísené, nestejnorodé struktury. Dalšími nežádoucími účinky 

navaUování, ale i svaUování, je vznik vnitUního pnutí a deformací. [2] 

Povrchová úprava navaUováním se liší od ostatních povrchových úprav ĚnapU. žárové 

zinkování, galvanické pokovování, chemicko-tepelné zpracování atd.) pUedevším 

v následujících bodech: 

Výhody navaUování: 

- metalurgické propojení ZM a PM 

- nízká, pUevážnE nulová porozita naneseného povlaku 

- funkční vlastnosti v závislosti na kombinaci zvolených prvk] 

možnost navaUení povlaku o vEtší tlouš[ce 

- snížení náklad] na výrobu 

- možnost mechanizace. [3] 
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Nevýhody navaUování: 

- tepelné ovlivnEní základního materiálu 

- nutnost pUedehUátí základního materiálu – ne vždy 

- rozdílná struktura ZM a PM 

- vznik pnutí a deformace základního materiálu i návaru 

- nutnost opracování návarové vrstvy 

- nelze zhotovit velmi tenké vrstvy návaru. [3] 

1.1 Metody ﾐ;┗;ギﾗ┗=ﾐｹ 

NavaUování je provádEno základními čtyUmi zp]soby: ruční, poloautomatické, automatické 

a robotické. Ruční navaUování závisí na zručnosti sváUecího operátora. Poloautomatické závisí 

také na zručnosti, nicménE základní materiál je mechanicky dopravován do tavné láznE. 

Automatický proces je kompletnE Uízen strojem, který Uídí elektrický oblouk, navaUovací 

parametry a trajektorii. Robotické navaUování se aplikuje v pUípadE vEtšího počtu navaUovaných 

struktur na složité součásti nebo sestavy. [4] 

BEžnE používané metody navaUování jsou navaUování plamenem, elektrickým obloukem 

Ěobalená elektroda, MIG/MAG, plazma, pod tavidlemě, laserem a hybridní – kombinace dvou 

metod Ělaser + elektrický oblouk, plazma + el. oblouk, plazma + laserě. 

Metody navaUování se liší podle tavící teploty, tlouš[ky základního a navaUovaného 

materiálu, složení materiálu a ekonomické náročnosti dané metody. Optimální postup je takový, 

bEhem kterého se materiál navaUuje za nízkou cenu a zároveO návar disponuje pUijatelnou 

kvalitou. Se zvyšující se mechanizací operační faktor roste. [5] 
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Tabulka 1:Závislost mechanizace na operačním faktoru [5] 

 

 

 

 

 

1.1.1. N;┗;ギﾗ┗=ﾐｹ ヮﾉ;ﾏWﾐWﾏ 

NavaUování plamenem využívá tepla vzniklého spalováním smEsi hoUlavého plynu a kyslíku 

nebo vzduchu. Pro navaUování se používají smEsi acetylenu s kyslíkem, kyslíku s vodíkem, 

výjimečnE smEsi složené z metanu, propanu a butanu. 

Pro navaUování plamenem je nejvýhodnEjší kyslíko – acetylenová smEs, která vytváUí vysoké 

teploty a má vysokou rychlost hoUení. Typy plamene lze rozdElit na tUi druhy, které jsou závislé 

na pomErovém složení C2, H2 a O2, a to na redukční, neutrální a oxidační plamen. [3] 

 

Obrázek 1: Druhy plamen] [5] 

Metoda Operační faktory [%] 

Ruční 5–30 

Poloautomatické 10–60 

Robotické 40–90 

Automatické 50–98 
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Kvalita návaru závisí na rychlosti pohybu a vysokého pUedehUevu základního materiálu. Dále 

musí být povrch základního materiálu dokonale vyčištEn od rzi, nečistot a dalších cizích látek. 

NejvhodnEjší metodou odstranEní tEchto nečistot je obrábEní nebo broušení povrchu. [6] 

1.1.2. N;┗;ギﾗ┗=ﾐｹ ヴ┌Lﾐｹ ﾗHalenou elektrodou 

NavaUování obalenou elektrodou je metoda obloukového navaUování, kdy oblouk hoUí mezi 

základním materiálem a tavící se obalenou elektrodou. Oblouk vzniká právE v momentE dotyku 

mezi ZM a elektrodou. Tato metoda patUí mezi nejstarší metody navaUování, v současnosti je 

nahrazována produktivnEjšími metodami. 

 

Obrázek 2: Schéma navaUování obalenou elektrodou [7] 

Obalená elektroda je složena ze dvou částí – jádra a obalu. Jádro tvoUí pUídavný materiál. 

Obal elektrody po roztavení chrání tavnou lázeO vytvoUením ochranné atmosféry a strusky, 

která prodlužuje dobu chladnutí, a je jí nutno následnE odstranit.  Existuje nEkolik typ] elektrod, 

které se liší podle typu obalu - bazický, celulózový, rutilový nebo kyselý obal. Elektrody se liší 

podle chemického složení, stability oblouku a rychlosti nanášení návaru. NejčastEji je 

používaná elektroda s bazickým obalem, který zaručuje nízkou absorpcí vlhkosti a dobré 

mechanické vlastnosti. Elektrody s dvojitou vrstvou tvoUí rutilový obal, na kterém je vrstva 

bazického obalu.  [3] [8] 
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Výhodou této metody je jednoduché a pUenosné zaUízení, možnost navaUování v polohách a 

není potUeba externí zaUízení plynového hospodáUství. Nevýhodou této metody je malá 

produktivita a nutnost odstranEní strusky. Délka návar] je limitována délkou elektrody, poté je 

nutné elektrodu vymEnit. [9] 

1.1.3. Na┗;ギﾗ┗=ﾐｹ ﾏWデﾗSﾗ┌ MIG/MAG 

Metoda navaUování MIG/MAG je metoda obloukového navaUování v ochranné atmosféUe 

pomocí tavící se kovové elektrody. Oblouk, který vzniká mezi tavící se elektrodou a základním 

materiálem (tavnou lázní), vytváUí teplo k odtavení pUídavného materiálu. Ochranný plyn 

omezuje pUístup vzduchu ke svarové lázni a pomáhá k zapálení a stabilizaci elektrického 

oblouku.  

V tomto procesu se drát automaticky pUivádí svaUovacím hoUákem do místa navaUování a 

taví se v oblouku. Drát p]sobí jako vodivá elektroda a zároveO navaUovaný kov. NavaUovací 

drát je strojem dodáván z bubnu nebo cívky pomocí kladek vedením do svaUovacího hoUáku. 

Celému procesu dodává energii sváUecí zdroj. Klíčovými parametry pro optimální výkon 

navaUování jsou proud, napEtí, rychlost podávání drátu, rychlost posuvu hoUáku, délka oblouku 

a množství pr]toku plynu. [10] 

Tato metoda obloukového navaUování se rozlišuje podle druhu ochranného plynu, který 

vstupuje nebo nevstupuje do chemických reakcí ve svarové lázni. 

Metoda MIG využívá inertního plynu, který nereaguje s taveninou a zabraOuje oxidaci 

navaUeného kovu a základního materiálu. Jako ochranný plyn se využívá argon, helium nebo 

jejich smEsi. Tato metoda je vhodná pro navaUování neželezných kov] – hliníku a jeho slitin, 

mEdi, bronzu a titanu. 

Metoda MAG využívá aktivního plynu, který reaguje s taveninou, a kromE zamezení 

oxidace navaUeného materiálu vstupuje aktivnE do chemických reakcí a podílí se na procesech, 

které probíhají bEhem vzniku návaru. Jako aktivní plyn se nejčastEji používá smEs Ar s oxidem 

uhličitým, kyslíkem, pUípadnE dalšími plyny (H2, He). Tato metoda se využívá k navaUování 

legovaných a nelegovaných ocelí. 
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Obrázek 3:Schéma hoUáku MIG/MAG [11] 

Pro tyto metody obloukového navaUování se používá stejnosmErný proud pUipojený obvykle 

elektrodou na kladný pól. Stroje na stUídavý proud jsou nákladné a drahé na provoz, používají 

se pouze k navaUování barevných kov]. PUipojení na zápornou elektrodu se používá z d]vodu 

špatné stability elektrického oblouku. ObE metody MIG/MAG používají stejné zdroje. [12] 

PUenos kovu z elektrody do svarové láznE neboli roztavení pUídavného materiálu a jeho 

pUechod do svarové láznE probíhá r]zným zp]sobem v závislosti na vybraných parametrech 

jako je proudová hustota, napEtí, složení pUídavného materiálu a druh ochranného plynu. 

Jednotlivé druhy pUenos] pUídavného materiálu lze rozlišit na: zkratový, kapkový, impulsní, 

sprchový, moderovaná sprcha a pUenos rotujícím obloukem. [13] 

Pro navaUování bude nejčastEji využíván zkratový pUenos charakterizovaný minimálním 

ovlivnEním ZM a tím i minimálním promísením. Vysokovýkonné metody svaUování, napU. 

rotující oblouk nebo moderovaná sprcha, jsou charakterizované hlubokým závarem, a proto 

nejsou vhodné pro navaUování slitin s rozdílným chemickým složením ZM a PM. 
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1.1.4. Metoda TIG 

Metoda TIG je metoda obloukového svaUování, kdy oblouk hoUí mezi netavící se 

wolframovou elektrodou a základním materiálem. Teplota tání wolframové elektrody je 

ň410°C. Okolí láznE je chránEno inertní atmosférou tvoUenou argonem, heliem nebo jejich 

smEsí. Výhodou této metody je možnost kontroly svarové láznE. NejčastEjší použití této metody 

je pro ruční navaUování. Nevýhodou je malá produktivita, vysoká náročnost na zručnost obsluhy 

a vysoké tepelné ovlivnEní oblasti základního a pUídavného materiálu. [14] 

SvaUovací hoUák pro metodu TIG je složen z trysky Ědýzaě vyrobené z keramického 

materiálu, který je odolný v]či vysokým teplotám oblouku. MEdEná kleština je chlazena 

kapalinou, pr]mEr trysky je 6 až 15 mm v závislosti na ochranE tavné láznE a elektrody. 

NadmErný pr]tok ochraného plynu z trysky m]že dát vzniknout  turbulenci, která má za 

následek snížení účinnosti ochranného plynu. Tento problém lze částečnE vyUešit pomocí 

plynových čoček, které usmErOují ochrannou atmosféru do oblasti tavné láznE. [15] 

 

Obrázek 4: TIG metoda [16] 

BEhem ručního navaUování sváUeč drží v jedné ruce hoUák a ve druhé navaUovací drát. PUi 

částečné mechanizaci je drát pUivádEn bowdenem do oblouku pomocí motoru a kladek. PUi 

automatizovaném navaUování stroj sám Uídí hoUák i podávání drátu. [17] 
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PUi svaUování metodou TIG lze použít tUi druhy polarity: 

-StejnosmErný proud s pUímou polaritou: elektroda je pUipojena na záporný pól, 

materiál na kladný pól, nejvíce využívaný zp]sob, návar je úzký a hluboký. 

-StejnosmErný proud s nepUímou polaritou: elektroda je pUipojena na kladný pól 

zdroje, materiál na záporný pól, nutnost chladit elektrodu, aby nedošlo k jejímu tavení. 

Vhodné pro navaUování hliníku a hoUčíku, dále pro tenký základní materiál. 

-StUídavý proud: nejménE využívaný zp]sob, vhodné pro navaUování slitin 

 hliníku. [18] 

1.1.5. N;┗;ギﾗ┗=ﾐｹ ヮﾗS デ;┗ｷSﾉWﾏ 

Tato metoda pracuje na principu navaUování elektrickým obloukem, kdy elektrický oblouk 

hoUí mezi základním materiálem a tavící se elektrodou – pUídavným materiálem. PUídavný 

materiál jen kontinuálnE pUivádEn ve formE drátu, trubičky nebo pásku. Oproti ostatním 

metodám se liší v ochranE svarové láznE. Ostatní metody chrání tavnou lázeO pUed oxidací 

ochrannými plyny, pUi navaUování pod tavidlem chrání tavnou lázeO práškové tavidlo, které 

bEhem celého procesu zasypává lázeO. Tavidla jsou tavná, keramická nebo sintrovaná. Pod 

vrstvou tavidla hoUí elektrický oblouk. Tavidlo zabraOuje prostupu UV záUení a nebezpečných 

plyn] do okolí, leguje a formuje návar. V praxi se používá navaUování s jedním drátem, 

navaUování s dvEma dráty vedle sebe nebo za sebou, páskou a dvEma páskami. [3] [19] 
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Obrázek 5: NavaUování pod tavidlem [20] 

Výhodou této metody je vysoká produktivita a rychlost navaUování – až 40 kg navaUeného 

kovu za hodinu, vysoký pr]var, minimální kouUivost a bezpečnost operátora v]či účink]m 

záUení. [21] 

1.1.6. L;ゲWヴﾗ┗Y ﾐ;┗;ギﾗ┗=ﾐｹ 

Laserové navaUování je vysoce kvalitní, minimálnE tepelnE deformuje oblast základního 

materiálu a disponuje vysokou rychlostí a kompaktností spojení ZM a PM. V tomto procesu se 

materiál taví absorpcí tepla vyvolané opticky usmErnEným laserovým svazkem. 

Kovový prášek se bEhem procesu podává tryskou pod laser, který prášek roztaví a vznikne 

tavná lázeO, jejíž hloubka odpovídá jedné vrstvE. Dalšími zp]soby jsou navaUování drátu nebo 

prášku pUedem umístEného v místE návaru. Z tEchto tUí zp]sob] je prokázáno, že podávání 

prášku pod trysku je neúčinnEjší. Tlouš[ka návaru je 0,05 až Ň mm a šíUka m]že být menší než 

1 mm [22]. Plnohodnotná vrstva vznikne, když se dráhy pUekrývají pUes sebe. Pohyb laseru je 

Uízen automaticky pomocí CAD systém] CNC stroje. [23] 
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Pro navaUování se používají tUi typy laser]:  

- Diodový laser s vlnovou délkou Ř0Ř nebo ř40 nm 

- Nd:YAG laser (1064 nm) 

- CO2 laser s vlnovou délkou 10 たm.  

Diodový laser dosahuje oproti CO2 pUi vyšší absorpci paprsku, vyšší rychlost navaUování za 

srovnatelných podmínek a tUikrát více energie pro vytvoUení taveniny. [24] 

Kvalita návaru v prvé UadE závisí na rychlosti a množství pUivádEného prášku, rychlosti 

posuvu a výkonu laserového paprsku. [25] 

Metoda laserového navaUování je vhodná pro rapid-prototyping metodu layer-by-layer 

ĚnavaUování nové vrstvy na pUedchozí vrstvuě, což umožOuje vytvoUit geometricky složitou 3D 

součást s homogenní strukturou. Povlak vytvoUený laserovým navaUováním je čistý, ale 

potUebuje další úpravy obrábEním. Struktura zrna je dobrá a má vlastnosti lepší, než je základní 

materiál. Tento zp]sob výroby snižuje dobu potUebnou ke zhotovení součásti a snižuje finanční 

náročnost procesu. [26] 

 

Obrázek 6: Laserové navaUování [27] 

 

V porovnání s plazmovým obloukem má laserový svazek vyšší koncentraci energie, ovšem 

energická účinnost je nižší a zároveO jsou vyšší náklady na provoz. [28] 
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1.1.7. Pﾉ;┣ﾏﾗ┗Y ﾐ;┗;ギﾗ┗=ﾐｹ 

Metoda PTA je metoda plazmového navaUování, vynalezená v roce 1960. Tímto procesem 

se zvyšuje pevnost, odolnost proti opotUebení a korozi a náchylnost k tečení povrchu kovových 

materiál]. P]sobením plazmového oblouku dochází k tavení základního a pUídavného materiálu 

a následným tuhnutím dochází k vzájemnému spojení. 

Plazma je vysoce ionizovaný plyn složený z elektron] a iont], které vzniká odtržením 

elektronu z elektronového obalu nebo roztržením molekuly. Podmínkou vzniku plazmatu je 

kvazineutralita Ěstejný počet kladnE a zápornE nabitých částicě. Plazma je vysoce elektricky a 

magneticky vodivé, využívá se pUi vzniku elektrického oblouku, v záUivkách a zobrazovacích 

panelech. 

Plazmové navaUování probíhá pomocí elektrického oblouku mezi netavící se wolframovou 

elektrodou umístEnou v hoUáku a základním materiálem (PTA – pUenesený obloukě. Pro PTA 

metodu se používají tUi plyny – plazmový, ochranný a podávací. 

 Inertní plazmový plyn je veden dutým otvorem do trysky smEUující do místa konce 

wolframové elektrody. Tento plyn slouží k vytvoUení plazmatu a ochranE elektrody. Plazmový 

plyn je argon, helium, nebo jejich smEs. Plazmový oblouk je usmErnEn plazmovou tryskou v 

plazmový sloup s teplotou 10000 až 15000 °C. [29] 

Tryska hoUáku omezuje plazmový oblouk a lze s ní Uídit jeho tvar. Tryska je vyrábEna 

v nEkolika r]zných pr]mErech. 

Ochranný plyn prochází otvorem vnEjšího okraje hoUáku a vytváUí ochrannou atmosféru 

v okolí místa návaru a zamezuje kontaminaci atmosférickými nečistotami. Tyto plyny jsou 

argon a smEs argonu s vodíkem. PUítomnost atmosférického vzduchu bEhem navaUování 

negativnE ovlivOuje strukturu návaru. 

Mezi otvorem pro pUívod plazmového a ochranného plynu se nachází tryska pro pUívod 

práškového materiálu. Tento materiál je do hoUáku vhánEn pomocí plynu (podávací, dopravní 

plyn), nejčastEji argonu (Obr. 7 A) a taví se. Velikost prášku je obvykle 50 – 150 たm. PUi použití 

pUídavného materiálu ve formE drátu je drát pUivádEn boční trubičkou (Obr. 7 B) [30]. 
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Obrázek 7: Schéma hoUáku PTA [31] 

Z d]vodu umístEní wolframové elektrody uvnitU trysky hoUáku je obtížné zapálit oblouk 

stykem. Vysokofrekvenční výboj vytváUí elektrické jiskry mezi wolframovou elektrodou - 

katoda a tElem hoUáku – anodou, vzniká pilotní oblouk. Pilotní oblouk je krátký, slouží 

k zapálení a stabilizaci hlavního oblouku. [30] [32]  

V pUípadE PTA navaUování stačí k dosažení požadovaných vlastností zpravidla jedna vrstva. 

Hlavní výhodou je vyšší rychlost svaUování, malá tepelnE ovlivnEná oblast, dobré propojení 

základního a pUídavného materiálu. Na návaru neulpívá také žádná struska. [28] 

Nejd]ležitEjšími parametry, které určují výslednou kvalitu plazmového navaUování jsou: 

- navaUovací proud, napEtí 

- objemový tok plazmového a podávajícího plynu 

- navaUovací rychlost. [33] 

ObE technologie ĚPTA a TIGě využívají wolframové netavící se elektrody a ochranný plyn. 

SvaUování plazmatem zužuje oblouk na malou plochu svaUence a zvyšuje tepelnou hustotu 

energie. Oproti navaUování laserem je plazmové navaUování ménE finančnE a energeticky 

náročné. [28] 
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Metoda PTA se typicky aplikuje pro: 

- tEsnící plochy ventil] 

- Sedla ventil] spalovacích motor]  

- Tezné nástroje 

- Procesní a zpracovatelská technika, zemEdElství 

- Energetika, chemická a jaderná technika – sedla a vUetena generátor] 

- Vytlačovací šrouby 

- Formy a výkovky. [34] 

1.2 Mateヴｷ=ﾉ┞ ヮヴﾗ ﾐ;┗;ギﾗ┗=ﾐｹ 

PUídavný materiál pro navaUování m]že být použit v nEkolika formách – prášek, drát, pásek 

nebo trubička. Volba závisí na zvolené technice navaUování. Odolné materiály se zpravidla dElí 

podle druhu matrice – železná, kobaltová a niklová.  

Vzhledem k tepelné roztažnosti základního a pUídavného materiálu musí mít koeficient 

roztažnosti oba materiály podobný. PUi r]znorodém koeficientu mohou vznikat pUi tuhnutí 

praskliny. 

Materiály na bázi železa jsou martenzitické, austenitické a slitiny s vysokým obsahem 

karbid]. Martenzitické a austenitické slitiny se používají k obnovE tvaru a tvrzení povrchu, jsou 

odolné proti ráz]m a otEru. Materiály s vysokým obsahem karbid] mají nízkou rázovou 

odolnost a vynikající odolnost proti otEru. Slitiny na bázi niklu a kobaltu jsou drahé, využívají 

se v ekonomicky opodstatnEných situacích – napUíklad pro vysokoteplotní aplikace. [35]  

1.2.1. Slitiny typu Stellite 6 

Slitiny Stellite jsou vyrábEny firmou Deloro Stellite Company. Tuto slitinu vynalezl roku 

1ř00 americký hutník Elwood Haynes jako náhražku za stUíbro. Materiály typu Stellite jsou 

složeny z kobaltu, molybdenu, chromu, niklu, wolframu, železa, boru, hliníku, manganu, 

uhlíku, fosforu, kUemíku, síry a titanu. Jednotlivé slitiny se liší podle r]zných pomEr] tEchto 

prvk], pUičemž obsahují vždy čtyUi až šest z tEchto prvk]. Tyto slitiny nemají žádný specifický 

vzorec, celkový počet je okolo 60 druh], napU. Stellite 1, Stellite 6, Stellite 1Ň. Obecnými 
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vlastnostmi Stellite je nemagnetičnost, tvrdost, houževnatost a vysoká odolnost v]či korozi 

[36]. V současnosti jsou tyto slitiny dodávány vEtšinou dodavatel] pUídavných materiál] pod 

r]znými obchodními názvy napU. Celsit ĚDEW, NEmeckoě 

Stellite 6 je materiál na bázi kobalt – chromové matrice. Tento materiál má vysokou odolnost 

proti opotUebení a vynikající chemickou a korozi odolnost. Chemické prvky Cr, C, W a Mo 

dodávají odolnost proti kavitaci, abrazi a erozi. Kombinace kobaltu a chromu pUispívá 

k vysokému bodu tavení, který umožOuje použití materiálu k výrobE Uezných nástroj]. Malé 

množství uhlíku zabraOuje kavitaci, vysoké množství snižuje tUení. Detailní chemické složení 

viz. (Tab. 2). Vzhledem k vysoké tvrdosti slitin typu Stellite 6 je složité návar obrábEt bEhem 

dokončovacích operací. PUi obrábEní jsou použity vysoce výkonné a speciální zaUízení, které 

materiál nejčastEji brousí, Uezání se používá jen ve výjimečných situacích. [37] [38] 

Tabulka 2: Chemické složení a fyzikální vlastnosti Stellite 6 [39] 

Co Cr [%] W [%] C [%] 
Ostatní 
prvky Tvrdost Hustota 

Teplota 
tavení 

Základní 
prvek 27 - 32 4 - 6 0,9 -1,4 

Ni, Fe, Si, 
Mn, Mo 

36-45 HRC 
380-490 HV 

8,44 g/cm3 
0,305lb/in3 

2340-Ň570 °F 
1285-1410 °C 

 

1.3 ÚLｷﾐﾐﾗゲデ ﾐ;┗;ギﾗ┗;IｹIｴ ヮヴﾗIWゲ└ 

Tepelná účinnost se skládá z účinnosti plazmového oblouku a účinnosti tavení. Účinnost 

tavení je závislá na parametrech celého procesu, účinnost plazmového oblouku je množství 

tepelné energie pUenesené na navaUený materiál. 

 Tabulka 3: Tepelná účinnost [40] [41] [42] 

Metoda Tepelná účinnost [%] 

Laserový paprsek 90  

MIG 85 

Plasma 65  

TIG 75  

 



26 

 

Tepelný pUíkon Q [KJ/mm] je množství tepelné energie, které je pUeneseno elektrickým 

obloukem do svarové láznE, kde さ [-] je tepelná účinnost pUenosu tepla a v [mm/min] je rychlost 

navaUování. 

芸 噺 腸┻彫┻挺┻滞待怠待待待┻塚   (1) 

1.4 MﾗSWﾉﾗ┗=ﾐｹ ﾐ;┗;ギﾗ┗;Iｹｴﾗ ヮヴﾗIWゲ┌ 

Pro simulaci navaUovacích proces] lze použít výpočtové postupy obvyklé pro oblast 

svaUování, napU: navaUování lze simulovat pomocí metody konečných prvk]. Tato simulace 

tepelnE analyzuje celý proces a pUedpovídá strukturu návaru. Výsledky simulace navaUování lze 

použít k vysvEtlení podstaty komplexních jev] a m]že posloužit k optimalizaci parametr] 

celého procesu, napU. rychlosti svaUování, pUedehUevu součásti. Dále lze pUedpovEdEt zbytkové 

namáhání vlivem tepelného ovlivnEní oblasti v místE návaru a vzniku trhlin. [43] 

NejčastEji používaným modelem je model od firmy Goldak s prostorovým dvojitým 

elipsoidem (Obr. Obrázek 8).  

 

Obrázek 8:Model elipsoidního zdroje tepla [44] 
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1.5 ZギWS[ﾐｹ 

Hodnota zUedEní D Ěz ang. Dilutioně udává podíl základního kovu uvnitU návaru. Obvyklá 

hodnota zUedEní nabývá v rozmezích 20 až 40 %. Tato hodnota závisí na parametrech 

svaUování a použité metodE, v nEkterých pUípadech m]že být v Uádech procent, naopak pUi 

svaUování kyslíko-acetylenovým plamenem bez pUídavného materiálu 100%. Ze zvyšující se 

nerovností povrchu základního materiálu roste hodnota zUedEní. [45] 

経 噺 喋凋袋喋  ┻などど  (2) 

Metoda PTA produkuje hodnotu zUedEní ň až 10%. Tato hodnota souvisí se správnou 

stabilitou plazmového oblouku. Nízké zUedEní snižuje spotUebu prášku, klesá výrobní cena a 

doba navaUování. [46] 

 

Obrázek 9: Tez v rovinE kolmé k podélné ose návaru. Plocha ů je návar a plocha B je závar. 

Pro zjištEní velikosti zUedEní se používá metoda Uezu v rovinE kolmé k podélné ose návaru. 

1.6 Pulzace 

Pulzní navaUování je stUídání vysokého a nízkého proudu. Pulzací se bEhem navaUování 

metodami TIG a plasmového oblouk oproti konstantnímu proudu snižuje tepelný pUíkon, 

zvyšuje promíchání tavné láznE. TedEní materiálu vlivem pulzace klesá následkem menšího 

množství vneseného tepla, a vede k jemnEjším a homogennEjším strukturám navaUeného 

povlaku. V pUípadE navaUování kontinuálním proudem dochází ke zvyšování zUedEní se 

zvyšující se intenzitou navaUovacího proudu. [47] PUíklad pulzace plazmového oblouku pUi 

navaUování frekvencí 1ř Hz je na (obr. 10). 
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Obrázek 10: Pulzace 

Impulzní navaUování probíhá pUi metodE MIG/MAG jako stUídání vysokého a nízkého 

proudu. PUenos materiálu probíhá oddElením kapičky z drátu pulzem vysokého proudu, nízký 

proud udržuje hoUení oblouku.



29 

 

 E┝ヮWヴｷﾏWﾐデ=ﾉﾐｹ L=ゲデ 

Experimentální část se zabývá závislostí účinnosti navaUování na podávací rychlosti, proudu 

a frekvenci pulzace pro kobaltovou návarovou slitinu typu Stellite 6 – Celsit V – P s pr]mErnou 

zrnitostí 1Ň1たm (tavba 256358, DEW). 

Tabulka 4: Typické složení Celsit V - P [48] 

Co C [%] Cr [%] W [%] 

Základní materiál 1,1 28 4,5 

 

 

Obrázek 11: Vzhled prášku Celsit V-P (DEW, NEmecko) 

2.1 Pギｹヮヴ;┗; ┗┣ﾗヴﾆ└ 

Podložky pro navaUování z plech] z materiálu Ocel 14 260/ 54SiCr6 byly očíslovány 

razníkem a poté zváženy na vahách Sartorius 1265 MP s pUesností tisíciny gramu. Výsledná 

hmotnost vzorku vzešla z aritmetického pr]mEru tUech vážení, hodnoty jsou zaznamenány (viz 

Tabulka 7). 
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ヲくヲ DWaｷﾐﾗ┗=ﾐｹ ヮ;ヴ;ﾏWデヴ└ - vliv pulzace 

PUi zjiš[ování závislosti pulzace byly parametry definovány dle (Tabulka 5). Délka strojové 

housenky mEUila 57 mm, rychlost posuvu byla lineární Ň,5 a podávání zvoleno 15. Vzorek    

číslo ň byl navaUován konstantním proudem 160 A, zbylé vzorky byly navaUovány proudy Ň40 

A a 80 A. Mezi tEmito hodnotami proud pulzuje ve zvolené frekvenci. Množství podávajícího 

plynu bylo 2,65 l/min. 

Tabulka 5: Parametry pulzace 

Č. vzorku 
Horní 

proud [A] 

Čas 

horního 

proudu. [s] 

Dolní 

proud [A] 

Čas 

dolního 

proudu [s] 

Frekvence 

[Hz] 

3 160 - - - - 

4 240 0,5 80 0,5 1 

5 240 0,01 80 0,01 50 

6 240 0,0055 80 0,0056 90 

7 240 0,0033 80 0,0034 150 

8 240 0,0025 80 0,0025 200 

 

BEhem navaUování byly na plech pUipevnEny termočlánky typu K pUipojené do mEUící 

ústUedny ALMEMO 5690-2M. Poloha termočlánku byla zvolena podle dle (Obrázek 12). 

 

Obrázek 12: Rozložení termočlánk] 
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ヲくン DWaｷﾐﾗ┗=ﾐｹ ヮ;ヴ;ﾏWデヴ└ に vliv ヮﾗS=┗=ﾐｹ 

PUi určování vlivu podávající rychlosti byla zadaná frekvence pulzace ř0 Hz pro všechny 

vzorky, horní proud Ň40 A a spodní proud Ř0 A. Strojová délka housenky byla nemEnná, a to 

57 mm. Podávání prášku se pohybovalo v rozmezí 10–40 (viz Tabulka 6). Hodnoty podávání 

jsou strojem pUeddefinované. K plech]m byly navaUeny termočlánky, aby byl zaznamenán 

pr]bEh teplot v závislosti na čase. Pro zjednodušení jsou brány v potaz maximální teploty 

zaznamenané bEhem celé operace. 

Tabulka 6: Podávání prášku 

Č. vzorku Podávání prášku 

6 15 

9 10 

10 20 

11 30 

12 40 

 

Vzorky návar] byly po navaUení naUezány na pile Labotom-ň od firmy Struers kotouči 

46AŇ5 od téže firmy s rozmEry Ň50x1,5xňŇ mm. Tez byl veden v rovinE kolmé na osu 

navaUování ve stUedu délky návaru, aby se zamezilo rozdílným vlastnostem struktury na začátku 

a konci povlaku. 

Výbrus by vylisován pomocí stroje CitoPress-1 firmy Struers a následnE vyleštEn pomocí 

stroje Beta Grinder – Polisher s poloautomatickou hlavou Vector Power head. 

Snímky vrozk] byly vytvoUeny pomocí mikroskopu Zeiss s mikroskopickou kamerou 

AxioCam Ers 5s. 

Pomocí volnE šiUitelného software IrfanView a GIMP byla ze snímk] zmEUena plocha návaru 

a závaru v pixelech a stanovena konstanta pUepočtu pixel-mm.  
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2.4 N;┗;ギﾗ┗;Iｹ ゲデヴﾗﾃ 

Pro navaUování byl použit automatický navaUovací stroj PPC 250 R6 firmy KSK, s.r.o. 

(Česká TUebová). Tento stroj je určen k navaUování rotačních součástí z čela nebo obvod], 

programovatelným cyklem navaUování. NavaUovací materiál je ve formE prášku. Tento stroj je 

určen pro navaUování v 6 osách – 4 osy pro pohyb hoUáku, 2 osy pro polohovadlo. Maximální 

nosnost stolu je 70 kg a pr]mEr stolu je ň00 mm. [49] 

 

Obrázek 13: NavaUování na automatickém plazovém zaUízení PPC 250 R6 (KSK,s.r.o., Česká TUebová)
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 V┠ゲﾉWSﾆ┞ 

Na 1Ň podložek byl navaUen návar podle pUedem definovaných parametr] a následnE se 

porovnávaly hmotnosti návaru v závislosti na tEchto parametrech. 

Tabulka 7: Hmotnosti vzork] pUed navaUením 

Č. vzorku Hmotnost vzorku [g] 
Pr]mErná hmotnost 

[g] 

1 242,862 242,862 242,854 242,86 

2 265,330 265,326 256,326 262,33 

3 254,697 254,697 254,699 254,70 

4 250,366 250,368 250,366 250,37 

5 250,460 250,456 250,457 250,46 

6 245,889 245,890 245,891 245,89 

7 244,882 244,879 244,880 244,88 

8 248,214 248,212 248,212 248,21 

9 245,553 245,554 245,556 245,55 

10 249,070 249,068 249,069 249,07 

11 243,824 243,821 243,823 243,82 

12 244,697 244,697 244,694 244,70 

 

3.1 Vliv pulzace 

Dle zvolených parametr] (viz Tabulka 5) byly navaUeny jednotlivé housenky návar]. 

Výsledná hmotnost navaUeného vzorku je zaznamenána v (Tabulka 8). Hmotnost návaru byla 

stanovena jako rozdíl hmotností počátečního a navaUeného plechu. 
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Tabulka 8: Vliv pulzace 

Č. 
vzorku 

Počáteční 
hmotnost [g] 

Konečná hmotnost [g] Pr]mErná 
hmotnost [g] 

Hmotnost 
návaru [g] 

3 254,70 263,257 263,259 263,26 263,26 8,56 

4 250,37 258,556 258,556 258,554 258,56 8,19 

5 250,46 258,789 258,79 258,789 258,79 8,33 

6 245,89 254,347 254,346 254,346 254,35 8,46 

7 244,88 253,27 253,27 253,272 253,27 8,39 

8 248,21 256,71 256,709 256,711 256,71 8,50 

 

Hmotnost návaru je graficky znázornEna v (Obrázek 14). Na vodorovné ose je zvolená 

frekvence pulzace v Hertzech, na svislé ose hmotnost návaru v gramech. 
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Obrázek 14: Vliv pulzace, podávání 15, proud 160 ů 
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Dle (Obrázek 12ě byly zaznamenány pr]bEhy teplot bEhem celé navaUovací operace.  

 

Obrázek 15: Teplotní pr]bEh vzorku č. 7 

 

Pro srovnání byly do ĚTabulka 9ě zapsány maximální teploty bEhem celé operace na pozici 

termočlánk] M2 a M3 (viz Obrázek 12). 
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Tabulka 9: Maximální teploty 

Čく 
vzorku 

Teplota 

3 1213,2 

4 1024,0 

5 1022,1 

6 1032,4 

7 1031,6 

8 1047,8 

 

3.2 Vﾉｷ┗ ヮﾗS=┗=ﾐｹ 

Nejprve bylo nutné určit velikost podávání. NavaUovací stroj má pUeddefinované hodnoty 

podávání, které odpovídají skutečným hodnotám v gramech. Proto bylo pUistoupeno k odmEUení 

sypání hmotnosti prášku za 1 a Ň minuty, následné určení ustáleného množství podávání prášku 

za vteUinu.  

Tabulka 10: Podávání prášku 

PﾗS=┗=ﾐｹ Hﾏﾗデﾐﾗゲデﾐｹ デﾗﾆ ヮヴ=ジﾆ┌ ぷｪっゲへ 

10 0,28 

15 0,37 

20 0,47 

30 0,63 

40 0,73 
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Obrázek 16 a - e: Tezy návar] vzork] č. 6,ř,10,11,12 
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Velikost zUedEní byla vypočtena pomocí rovnice ĚŇě.  

Tabulka 11: ZUedEní 

Čく ┗┣ﾗヴﾆ┌ N=┗;ヴ ぷヮｷ┝へ N=┗;ヴ ぷﾏﾏ2] Z=┗;ヴ ぷヮｷ┝へ Z=┗;ヴ ぷﾏﾏ2] ZギWS[ﾐｹ ぷХへ 
9 450989 13,96 234665 1,31 8,55 

6 561180 17,37 168238 0,94 5,11 

10 752898 23,30 139679 0,78 3,23 

11 1020202 31,57 90700 0,50 1,57 

12 1193038 36,92 25418 0,14 0,38 

 

Hmotnost návaru byla stanovena z objemu a hustoty. Objem byl vypočítán z obsahu návaru 

a fiktivní délky Ň,5 mm. Podmínkou toho pUedpokladu je homogenní návar. Rychlost pohybu 

hoUáku byla nastavena na stroji Ň,5 mm/s. Účinnost navaUování さ byla vypočtena podle vzorce 考 噺 陳濡陳韮 (3) 

kde 兼鎚[g/s] je hmotnost prášku dávkovaného strojem a 兼津 [g/s] je hmotnost navaUené 

struktury. 

Tabulka 12: Účinnost vlivem podávání 

Č. vzorku Podávání Účinnost [%] Teplota [°C] 

6 15 91 1032,4 

9 10 97 1044,9 

10 20 96 947,7 

11 30 97 916,1 

12 40 97 880,4 
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 Diskuze 

4.1 Vliv pulzace 

Návar bez pulzace dosáhl hmotnosti 8,56 g. Dle (Obrázek 17) je patrné, že se zvyšující se 

frekvencí pulzace roste účinnost navaUování, a tato hodnota se blíží k hodnotE navaUování bez 

pulzace i když jsou rozdíly pomErnE malé 

Teplota v návaru je nejvyšší v ose navaUování a roste s rostoucí frekvencí pulzace. Rozdíl, 

mezi teplotou pUenesenou navaUováním s pulzací a bez pulzace je znatelný, v d]sledku čehož 

je vnesené teplo a tepelnE ovlivnEná oblast základního materiálu vlivem pulzace nižší. 

 

 

Obrázek 17: Teplota navaUovaného plechu - pulzace 

ヴくヲ Vﾉｷ┗ ヮﾗS=┗=ﾐｹ 

V první fázi byla zvolena metoda určování vlivu celkového návaru. V experimentálním 

zjiš[ování podávání stroje bylo zjištEno, že navaUovací stroj nepodává prášek po celou operaci 

rovnomErnE. Na začátku operace stroj podává ménE prášku, v závErečné více. Proto bylo 

pUistoupeno k metodE Uezu v části, ve které je podávání konstantní. 
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Hodnoty zUedEní Ěviz Tabulka 11ě odpovídají hodnotám. [46] Se zvyšujícím se podáváním 

klesá zUedEní. Množství tepla použitého pro natavení základního materiálu klesá se zvyšujícím 

se množstvím podávaného prášku. Nízké zUedEní zp]sobuje nízké promísení základního a 

pUídavného materiálu, návar se dostatečnE nespojí se základním materiálem a m]že dojít 

k odtržení návaru od základního materiálu. 

 

 

Obrázek 18: Srovnání ploch návaru a závaru zjištEných na metalografickém výbrusu 

 

Účinnost procesu se v závislosti na zvoleném podávání pUíliš nemEní. Pokud bychom dále 

zvyšovali dávkování prášku, prášek by se více sypal do okolí. NavaUovací stroj PPC 250 R6 

neumožOuje zvýšení podávání nad hodnotu 40. Možností je manuální zásah do podávacího 

zaUízení, což by znamenalo citelný zásah do nastavení stroje a aktuálních projekt], které na 

tomto stroji soubEžnE s tímto mEUením probíhají. 
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Z=┗[ヴ 

V teoretické části byla vypracovaná rešerše zabývající se rozborem problematiky 

navaUování, metodami navaUování, používaného pUídavného materiálu se zamEUením na slitiny 

typu    Stellite 6 (Celsit V-P, DEW, NEmeckoě, pulzace, modelování procesu, tepelné účinnosti 

a zUedEní. 

V praktické části byly úspEšnE navaUeny vzorky kobaltové návarové slitiny Celsit V-P a 

vyhodnoceny návary v závislosti na velikosti podávací rychlosti a frekvence pulzace. 

NavaUování kontinuálním proudem 160 A má vyšší účinnost než navaUování pulzním 

proudem Ěvyšší proud Ň40 A, nižší proud Ř0 A), což vyplývá z podstaty dEje, kdy je prášek 

podáván kontinuálnE zatímco plazmový proud pulzuje a bEhem periody s nízkou hodnotou 

dostatečnE netaví PM. Pulzací se snižuje tepelnE ovlivnEná oblast základního materiálu, a to 

vede ke snížení tepelných deformací základního materiálu v oblasti návaru. PUi rozdílných 

frekvencích pulzace nebyly zjištEny výrazné rozdíly maximálních teplot. 

PUi zjiš[ování účinnosti navaUování v závislosti na podávání se účinnost výraznE nemEní. Na 

tento problém by bylo vhodné dále provádEt výzkum s vyšším podávání prášku a zjištEní 

množství prášku, pUi kterém účinnost navaUování začne klesat a prášek se bude sypat do okolí.  

Dále bylo zjištEno, že se zvyšujícím podáváním klesá teplota mEUená na opačné stranE 

navaUované podložky a také klesá zUedEní až ke kritickým hodnotám kdy nedochází ke spojení 

PM a ZM. Toto zjištEní odpovídá publikaci. [47] 
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