
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

 

FAKULTA STROJNÍ 

 

Ústav Strojírenské technologie 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomová práce 

 

PTA navařování čepele nože pro odřezávání zelené skalice  

 

 

 

 

 

2017        Bc.  Karel Šimeček 

 



 

 

 

 

 



ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie  

 

Prohlášení 

 

  Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze 

podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v přiloženém seznamu. 

 

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 zákona 

č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 10. srpna 2017    ………………..…………………. 

                  podpis  

  



ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie 

 

Poděkování 

 

Úvodem bych chtěl poděkovat vedoucímu mé diplomové práce, panu Ing. Pavlu 

Rohanovi Ph.D., za vedení této diplomové práce, jeho podnětné rady a připomínky při jejím 

vypracování. Dále bych rád poděkoval firmě KSK s.r.o. a panu Ing. Jiřímu Brunovi z firmy 

Precheza a.s., za pomoc a poskytnutí potřebných zařízení a dílců. V neposlední řadě bych 

chtěl poděkovat všem, kteří mi pomohli k úspěšnému dokončení práce. 

 

Chtěl bych také velice poděkovat svým rodičům za nesmírnou podporu a trpělivost, se 

kterou mě podporovali v průběhu celého studia a tvorbě této diplomové práce.  



ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie  

1 

Anotace 

Jméno autora:    Bc. Karel Šimeček 

 

Název diplomové práce: PTA navařování čepele nože pro odřezávání zelené 

skalice 

 

Rozsah práce:    65 stran 

 

Školní rok vyhotovení:  2016/2017 

 

Ústav: Ú-12135 Ústav strojírenské technologie FS ČVUT 

v Praze 

 

Vedoucí DP:    Ing. Pavel Rohan Ph.D. 

 

Zadavatel tématu:  ČVUT Fakulta strojní 

 

Datum odevzdání:  10. Srpna 2017 

 

Klíčová slova: Plazmové navařování, tvrdonávary, PTA, 

mikrotvrdost 

 

Anotace: Tato diplomová se zabývá navařením čepele 

odřezávacího nože zelené skalice metodou PTA. 

V teoretické části je proveden rozbor problematiky 

navařování a přídavných materiálů. Experimentální 

část je zaměřena na tvorbu návarů. Jsou zde 

popsány metody a zařízení, pomocí kterých byl 

návar zhotoven. V práci je podrobně popsán a 

zdokumentován vývoj optimalizace technologie 

pro úspěšné zhotovení návaru. 

  



ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie 

2 

Annotation 

Author:    Bc. Karel Šimeček 

 

Title: PTA hradfacing of cutting edge for chemical 

industry 

 

Range:     65 pages 

 

Academic year:   2016/2017 

 

Department:    Ú-12135 Ústav strojírenské technologie FS ČVUT  

     v Praze 

 

Tutor:     Ing. Pavel Rohan Ph.D. 

 

Title submiter:   CTU – Faculty of Mechanical Engineering  

 

Date of handove:   10. August 2017 

 

Keywords: Plasma hardfacing, hardfacing, PTA, 

microhardness 

 

Anotacion: This thesis focuses on fabrication of cutting blade 

made by PTA hardfacing. The theoretical part 

deals with the analysis of hardfacing and additional 

materials. The experimental part is focused on 

hardfacing. The devices and methods how the 

hadrfacing has been made are described. The 

development of technological optimalization for 

successful hardfacing has been described and 

documented.   



ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie 

3 

Seznam použité symboliky  

Symboly  

značka    veličina     jednotka 

t    čas         ] 

T      teplota          ] 

U    Napětí        ] 

I    Proud        ] 

IL    Dolní hodnota proudu      ] 

IH    Horní hodnota proudu     ] 

Vlin    Rychlost pojezdu          ] 

f    Frekvence        ] 

v    Rychlost           ] 

 

Zkratky 
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1 Úvod 

 Tato diplomová práce vznikla na Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojní 

ČVUT v Praze. Je zaměřena na navařování čepele odřezávacího nože zelené skalice, 

zhotoveného pomocí plazmového navařování, metodou Plasma Transferred Arc (dále 

jen „PTA“). Technologie navařování umožňuje vyrobit vlastní dílec z levnějšího 

materiálu, povrchových vlastností se dosáhne navařením návarového kovu. Navařením 

čepele nože se prodlužuje životnost a je možná jeho renovace po zničení čepele. [1] 

V diplomové práci je proveden teoretický rozbor problematiky navařování a 

optimalizace navařovacích parametrů. Experimentální část práce probíhala ve 

spolupráci s firmou Precheza a.s., která dodala odřezávací nože a následně navařený 

dílec instalovala do provozu, pro zjištění reálného přínosu tvrdonávarů vytvořených 

metodou PTA navařování. Provedení práce by nebylo možné bez spolupráce se 

společností KSK s.r.o. (Česká Třebová), která poskytla plazmový navařovací automat a 

přídavné materiály pro všechny navařovací práce. 

  

V teoretické části této diplomové práce jsou popsány nejpoužívanější 

technologie pro tvorbu návaru a přídavné materiály, které jsou pro navařování metodou 

PTA používány.  

 

Optimalizace navařovacích parametrů probíhala na plazmovém navařovacím 

automatu PPC 250 R6, který je umístěn ve Společné laboratoři plazmového navařování 

ÚST FS ČVUT a KSK, s.r.o. Na tomto zařízení byly prováděny výše zmíněné zkoušky, 

které byly následně ověřeny v reálném pracovním prostředí. 
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2 Cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je navaření čepele odřezávacího nože zelené 

skalice. Cílem teoretické části je provést teoretický rozbor problematiky navařovacích 

procesů s ohledem na navařování plazmatem, jakožto použitou technologií a na 

přídavné materiály, které se pro plazmové navařování běžně používají.  

Cílem experimentální části práce je zhotovit čepel odřezávacího nože pomocí 

tvrdonávaru vytvořeného metodou plazmového navařování PTA.  K vytvoření návaru je 

nutné zjistit optimální parametry navařovacího procesu pro správné vrstvení 

jednotlivých housenek do požadovaného tvaru, v závislosti na maximální úspoře 

přídavného materiálu. Dále je nutné vytvořit přesnou dráhu plazmového navařovacího 

stroje, pro umožnění opakovatelnosti navařovacího procesu a vyzkoušet dva různé 

přídavné materiály, pro porovnání rozdílů v technologické náročnosti a výsledné kvality 

návarů.  

Po konečném navaření je čepel zbroušena na požadovaný tvar. Z tohoto důvodu 

jsou návarové housenky kladeny s maximální dosažitelnou přesností pro minimalizaci 

brusného procesu. Optimalizaci parametrů je třeba provést na zkušebních vzorcích, pro 

zvolení optimální varianty s největší přesností, která se aplikuje na odřezávací nože. Po 

navaření byly na dílcích provedeny zkoušky a byly namontovány do provozu. Na závěr 

je nutné provést ekonomické porovnání PTA navařování s navařováním ruční obalenou 

elektrodou, kterou se dílec ve firmě Precheza a.s. běžně navařuje. 
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3 Teoretický rozbor 

3.1 Teorie navařování 

V současné době se kromě svařování, které je využíváno pro spojování materiálů 

a vytváření složitých konstrukcí, ve velké míře využívá navařování. Pomocí navařování 

chráníme součásti vystavené opotřebení různého typu s cílem získat odolnost proti 

určitému typu opotřebení nebo pro získání specifických vlastností. [1] 

Tato technologie, určená pro vytváření homogenních vrstev spojených se 

základním materiálem metalurgicky, je hojně využívána k mnoha účelům. Používá se 

pro renovaci výrobku nebo součásti, ale i pro vytvoření vrstvy, která má oproti 

základnímu materiálu zcela odlišné vlastnosti. [1] [2] 

Navařování se dnes používá v širokém rozsahu jako součást výrobní technologie 

a také jako prostředek ke zvyšování životnosti strojů, zařízení, součástí i nástrojů ve 

výrobě, údržbě i opravárenství. Navařování oceli nebo slitin se zvláštními vlastnostmi 

(např. odolnost proti otěru) na pracovní hrany a plochy strojních součástí vystavených 

velkému opotřebení je účinnou úpravou povrchu, která opotřebení zmenší a někdy mu i 

zcela zabrání. Jedná se o technologický postup umožňující hospodárnou výrobu 

trvanlivých a provozně spolehlivých součástí pro nejrůznější strojní zařízení. Tato 

technologie je běžně užívána v oblastech těsnicích ploch, uzavíracích a regulačních 

armatur, výstelek komponentů u důležitých dílů v jaderné energetice, funkčních 

povrchů v automobilovém a leteckém průmyslu a řadě dalších aplikací. [1] [2] 

Technologii navařování lze charakterizovat jako metalurgický proces, při kterém 

dochází k natavení jak základního materiálu, tak i zvoleného návarového kovu, přičemž 

se na povrchu základního materiálu vytváří vrstva homogenního kovu. K natavení 

základních a přídavných materiálů dochází působením vnějšího zdroje tepla. 

Základními zdroji tepla mohou být například: elektrický oblouk, plamen hořlavého 

plynu ve směsi s kyslíkem, plazma, laser nebo obloukový výboj. [3] 
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3.2 Rozdělení navařovacích technologií 

Nejčastěji používanou charakteristikou pro rozdělení různých metod navařování je 

způsob ohřevu přídavného a základního materiálu během navařovacího procesu. Běžně 

používané metody tvorby návaru jsou navařování plazmatem, navařování laserem, 

navařování plamenem, navařování elektrickým obloukem, navařování obalenou 

elektrodou a mnoho dalších. Mezi nejpoužívanější technologie patří navařování 

plazmatem, navařování laserem a navařování elektrickým obloukem. Jednotlivé 

technologie jsou zjednodušeně zobrazeny na obrázcích 1-3. První dvě zmíněné metody 

patří mezi nově využívané technologie, zatímco navařování elektrickým obloukem lze 

zahrnout mezi klasické metody.  

 

 

 

Obr. 3.  Navařován. laserem [27] 

  

Obr. 1.  Navařování el. obloukem [27] Obr. 2. Navařování plazmatem[27] 
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3.2.1 Navařování plamenem 

Zdrojem tepla při plamenovém navařování je chemická reakce hoření plamene, 

která vznikne hořením směsí oxidujícího a hořlavého plynu. Parametry zdroje tepla 

(plamene) se řídí použitými plyny. Nejvyšší pracovní teplota se docílí při hoření 

kyslíko-acetylenové směsi. [4] [5] 

Oxidující hořlavý plyn se přivádí z jejich zdroje do hořáku. Po smíšení obou 

plynů vzniklá směs, která se u výstupu z hořáku zapálí a vznikne plamen, u kterého lze 

rozeznat 3 pásma (kužel, závoj, chvost).[4]  

 

Plamenové navařování patří mezi klasické metody navařování, vyznačující se 

dlouhou tradicí. Této metody se často používá pro navařování tvrdých slitin, které 

vyžadují přesné dodržení technologických postupů pro kvalitní návar bez trhlin, dále je 

zde nutná teplota předehřevu a součást nesmí obsahovat žádné vady. Používají se dvě 

techniky navařování a to navařování dopředu a dozadu. Metoda plamenového 

navařování se stále využívá vzhledem k nízkým finančním nákladům, avšak z důvodů 

vznikajících deformací a vnitřních pnutí je nahrazována navařováním MAG. [4] [5] 

Nejčastějšími návarovými kovy používanými u technologie navařování 

plamenem jsou slitiny kovů s vysokou tvrdostí, které můžeme podle množství a druhu 

legujících prvků rozdělit do následujících skupin: slitiny s obsahem neželezných prvků 

menším než 20 %, slitiny s obsahem legujících prvků nad 20 %, neželezné návarové 

slitiny a karbidy. Přídavné materiály jsou dodávány ve formě tyčinek a prášků. Slitina 

návarového kovu není nikdy nanášena na výrobek již obrobený na požadovaný rozměr. 

Při procesu navařování dochází všeobecně působením tepla ke značným objemovým 

změnám a tvarovým deformacím materiálu, proto je doporučováno zařadit tento proces 

ihned po ohrubování součásti. Funkční plochy, na které je navařování prováděno, musí 

být dokonale čisté a hladké. Hrubý povrch může způsobovat zbytečné lokální tavení 

základního materiálu do tavné lázně návarového kovu a zhoršovat tak počáteční 

podmínky navařování. Tomuto natavení je možné předcházet dokonalým zaoblením 

veškerých ostrých hran a jemným obrobením funkčních ploch, na které má být 

návarový kov nanesen. [2][5]  

Obr. 4.  Popis plamene: (a) kužel,(b) závoj, (c) chvost[29] 
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3.2.2 Navařování obalenou elektrodou 

Jedná se o metodu, která je investičně nenáročná a používá se všude tam, kde jde 

obtížně mechanizovat výrobu (u menších sérií a při montážních pracích). Při navařovaní 

ruční obalenou elektrodou jsou používány elektrody s bazickým nebo rutilovým 

obalem. Elektroda se skládá z jádra a obalového materiálu. Elektrický oblouk hoří mezi 

jádrem obalené elektrody a základním materiálem, díky čemuž vytváří svarovou lázeň. 

Návar vzniká z nataveného základního materiálu a přídavného materiálu z jádra 

elektrody. Podmínky navařovaní jsou stejné jako u svařování ruční elektrodou, proto je 

nutné dodržovat určité zásady. Před samotným navařováním je nutné předehřát materiál 

na vypočtenou hodnotu, držet krátký oblouk bez rozkyvu s rovným vedením, dělat jen 

krátké housenky a následně zajistit postupné chladnutí návaru. [6] [7] [8] 

 

Obr. 5. Schéma ručního navařování elektrodou[7] 
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3.2.3 Navařování elektrickým obloukem 

Navařování elektrickým obloukem využívá jako zdroj tepla elektrický oblouk 

hořící mezi elektrodou a navařovaným materiálem, který taví kov elektrody a roztavuje 

povrch základního materiálu.  Roztavený kov elektrody přechází sloupcem oblouku do 

tavné lázně a slitím tohoto přídavného materiálu a nataveného materiálu vzniká návar. 

Obloukové navařování má řadu modifikací, které výrazně rozšířily oblast jejího 

použití.[6]  

Tato technologie se v praxi používá pro navařování tvrdých slitin na rozměrné 

součásti s nepravidelně opotřebovaným povrchem, u kterých není vyžadována vysoká 

drsnost povrchu. Navařování elektrickým obloukem bývá produktivnější než 

technologie navařování plamenem, ale dochází při tom ke značnému zředění kovu 

základního materiálu návarovým kovem. Tuto nevýhodu však lze odstranit postupným 

nanášením návarových vrstev tak, že se nejprve nanese tenká vrstva návarového kovu a 

poté je na ni nanášena finální vrstva o odpovídající požadované tloušťce [2]. 

Navařování stejnosměrným proudem využívá přímé polarity oblouku. Na 

elektrodě je pól záporný a na základním materiálu pól kladný. V opačném případě, kdy 

je na elektrodě pól kladný a na základním materiálu záporný, jde o nepřímou polaritu.  

Navařovací oblouk je vysokotlaký elektrický výboj kruhového průřezu, který prochází 

horkým ionizovaným plynem. Do oblouku musí být dodáváno dostatečné množství 

proudu (10 – 2000 A) a musí zde být dostatečné napětí, které je vyšší než ionizační. 

Teplota oblouku je přes 5000 °C. Při navařování lze ovlivňovat geometrický tvar a 

stabilitu oblouku. Základní části elektrického oblouku jsou: 

 Katodová oblast 

 Sloupec oblouku 

 Anodová oblast 

Teplota na anodě je vyšší než na katodě, protože se katoda ochlazuje termoemisí 

elektronů a anoda se jejich dopadem zahřívá. Navařování elektrickým obloukem 

využívá dvě metody a to navařování s neodtavující wolframovou elektrodou (TIG) a 

s odtavující se elektrodou (MIG/MAG).[5] [6] 
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3.2.3.1 Obloukové navařování v ochranných atmosférách 

Při této metodě hoří oblouk obklopen ochranným plynem, který chrání před 

účinky okolní atmosféry. Jako ochrana se používá inertní nebo aktivní plyn. Zařízení 

pro použití této technologie se vyrábějí poloautomatická a automatická, případně se 

používají ve spojení s navařovacím robotem. Přenos materiálu se může uskutečňovat 

bezzkratovým nebo zkratovým přenosem. [5] [6] 

 

3.2.3.1.1 MIG, MAG navařování  

U navařování metodou MIG (metal inert gas) se odtavuje kovová elektroda 

(drát) v inertním plynu, nejčastěji argonu nebo heliu, či jejich směsi. Oblouk hoří mezi 

drátem a základním materiálem a je zcela obklopen inertním plynem. Drát je na cívce a 

podávacím mechanismem je transportován do navařovacího hořáku. Povrch tavné lázně 

je také chráněn inertním plynem, který nereaguje s materiálem, a proto je metoda často 

využívána pro navařování neželezných kovů. [6] 

Navařování metodou MAG je velmi podobné metodě MIG, s tím rozdílem, že je 

inertní plny nahrazen aktivním. Aktivním plynem je obvykle C   nebo směs C  , 

argonu, kyslíku apod. Aktivní plyn vstupuje do chemických reakcí se základním 

materiálem, a proto se používá k navařování nelegovaných, nízkolegovaných a 

vysocelegovaných ocelí. [6] 

 

3.2.3.1.2 Navařování TIG 

Při metodě navařování TIG (Tungsten Inert Gas) hoří oblouk mezi netavící se 

wolframovou elektrodou a základním materiálem. Jako ochrana se používá inertní plyn. 

Při navařování se používá střídavý (pro hliník, hořčík a jejich slitiny) nebo stejnosměrný 

proud (pro ocel, měď, titan a jejich slitiny). Nezávislost přídavného materiálu je 

výhodná pro jemnou regulaci navařovacích parametrů. Při navařování se udržuje krátký 

oblouk, aby se dosáhlo úzké tepelně ovlivněné zóny, díky čemuž se dá dosáhnout dobré 

návarové kvality. [5] [6] 
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3.2.3.1.3 Pulzní navařování 

Pulzní navařování je zvláštní variantou MIG/MAG navařování. Pracuje na 

principu dvou různých hladin elektrického proudu, které se střídají. Tento cyklus 

rozděluje střední energii oblouku na dvě různé energetické hladiny: horní a dolní. 

Řízený přechod kovu obloukem je dosahován díky možnosti regulace pulzního proudu a 

frekvence pulzů. Při každém pulzu dochází k přechodu kapky roztaveného kovu z konce 

drátu, který je natavován základním proudem. Důležitý je pro dosažení přenosu kovu i 

ochranný plyn. Musí mít alespoň 83% Argonu. Běžné směsi vhodné pro pulzní 

navařování jsou: 90% argonu s 10% C  . Celková střední energie navařovacího 

procesu se pohybuje na úrovni hodnot klasického zkratového procesu navařování. [6] 

[8] [9] 

 

Obr. 6. Schématické znázornění průběhu navařovacího proudu při pulzním navařování [8] 

 

Pulzní režim navařování charakterizují pulzní parametry:    – proud pulzu, 

   – proud základu,   – střední hodnota proudu,    – kritická hodnota proudu,    – čas 

trvání pulzu,    – čas trvání základu. Aby bylo dosaženo stabilního procesu, je nutné 

všechny parametry definovat v závislosti na rychlosti podávání přídavného materiálu 

  , směsi ochranných plynů, objemu a chemickém složení přídavného materiálu. [8]  
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3.2.4 Laserové navařování 

Laserové navařování je technikou laserové povrchové úpravy, která může zlepšit 

vlastnosti nebo renovovat povrch součásti. V současnosti patří tato technologie mezi 

jedny z nejdokonalejších technologií navařování. Díky fokusaci paprsku je možné 

dosáhnout malého teplotního ovlivnění a lze navařovat i drobné součásti. Návar vzniká 

při laserovém navařování tak, že se laserové záření absorbuje a roztaví v malé oblasti 

podkladového materiálu, čímž vznikne svarová lázeň, do které je navařovací materiál 

vstřikován a spojí navařovaný materiál s podkladovým, čímž vznikne nová vrstva. Ve 

srovnání s jinými termomechanickými procesy je laserové navařování považováno za 

vynikající, pokud jde o jeho schopnost produkovat menší promísení a jemnější 

mikrostrukturu ve vrstvě návaru. Proto je tato technika realizována pro zvýšení 

povrchových vlastností. Jedná se o zvýšení tvrdosti povrchu, odolnosti proti opotřebení 

a korozivzdornosti. [10] [11] 

Laserové navařování díky těmto svým vlastnostem patří mezi nejméně destruktivní 

způsoby renovace, ovšem vyplatí se ji používat jen pro dílce s vysokou hodnotou, 

protože investiční náklady laserové technologie jsou velmi vysoké. [10] [11] 

 

 

Obr. 7. Ukázka laserového navařování[11]   
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3.2.5  Plazmové navařování 

Plazmová navařovací technologie je v současnosti jedna z předních používaných 

metod pro zlepšení povrchových vlastností dílců. Pomocí navaření speciálních slitin lze 

dosáhnout specifických vlastností zaručující odolnost proti opotřebení. Plazma má 

mnoho využití. Jednou z nejdůležitějších aplikací je lokální ohřev materiálu nad bod 

tání umožňující svařování, navařování, ale i tepelné ovlivnění povrchu. Plazmové 

navařování se díky širokým možnostem řízení procesu řadí před klasické metody. Jeho 

vznik byl způsoben postupným vývojem TIG navařování. [12] [13]  

Plazma jako čtvrté skupenství hmoty je nejrozšířenější formou známé hmoty ve 

vesmíru. Pro technickou praxi je plazma vytvářená působením elektrického oblouku o 

vysokých teplotách s plyny o různém složení. Vznik sloupce plazmatu je zapříčiněn 

průchodem chlazenou tryskou, ve které se stabilizuje elektrický oblouk. V jádru sloupce 

plazmatu se koncentruje velké množství energie, které je následně využíváno 

v závislosti na druhu hořáku. [12] [14]  

 

 

  

Obr. 8. Plazmový hořák  [28] 
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3.2.5.1 Princip technologie PTA 

Technologie plazmového navařování metodou PTA je používána již od roku 

1962. Tato technologie se používá především pro povrchové úpravy zařízení a součástí. 

Použitím metody PTA lze dosáhnout vysoké odolnosti proti extrémním pracovním 

podmínkám, jako jsou teplo, otěr, koroze, eroze, adheze a abrazivní opotřebení. [15] 

Plazma je stav hmoty vznikající ionizací, případně disociací plazmového plynu. Je 

složena z kladných iontů a volných záporných elektronů, které způsobují její elektrickou 

vodivost pro uzavření elektrického obvodu. [15] 

K transformaci plynu na plazma je potřeba značné množství energie a úrovně 

ionizace, která probíhá za teplot v rozmezí od 6000 do 20 000 °C. Vzhledem k tomu, že 

se při tvorbě plazmatu tlak přibližuje atmosférickému tlaku, dochází ke srážkám rychle 

se pohybujících částic v dostatečném množství, aby došlo k přeměně kinetické energie 

na teplo, což má za následek značné zvýšení teploty. Plazmový plyn nesmí reagovat 

s materiálem trysky a katody. V následující tabulce jsou uvedeny plazmové plyny s 

jejich ionizačními energiemi, z nichž nejpoužívanějším je argon. [12] [15] [16] 

Tab. 1 . Ion izačn í  energ ie p lazmových  p lynů [12]  

 

 Přenesený oblouk (transferred arc) se nejdříve zapaluje pilotním obloukem. 

Pilotní oblouk zapálí průtok argonového plynu, který je dodáván mezi wolframovou 

elektrodu a vodou chlazenou trysku (nejčastěji měděnou). Následně je plazmový plyn 

přeměněn na plazma. Proud plazmatu je koncentrován díky ochlazení vnějších vrstev 

proudícího plynu pomocí vodou chlazené trysky. Podél stěn trysky se vytvoří vrstva 

chladného neionizovaného plynu, sníží se elektrická vodivost vnějších ochlazených 

vrstev a vznikne oblouk plazmatu s vysokou hustotou energie. Aby nedošlo ke snížení 

přenášeného výkonu, musí dojít ke zvýšení teploty paprsku. Přenesený oblouk se 

zapaluje po přiblížení součásti a následně vzniká tavná lázeň. [12] [15] [16] [20] 

Plyn Teplota varu 

 (°C) 

Rel. Hustota 

(vzduch = 1) 

Ionizační energie 

(eV) 

Vodík -252,9 0,06 13,59 

Argon -185,9 1,38 15,76 

Helium -268,9 0,14 24,56 

Dusík -195,8 0,91 14,55 
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Současně je navařovací práškový materiál dodáván do plazmového oblouku 

nosným plynem, jako je hélium nebo argon, který se po roztavení spojí se svarovou 

lázní a po krystalizaci vytvoří návar. [12] [15] [16] [20] 

 

3.2.5.2 Plazmové hořáky 

Plazma je tvořené pomocí plazmových hořáků, neboli plazmatronů. Plazmatrony 

jsou rozděleny v závislosti na primárním zdroji, který může být stejnosměrný proud 

nebo střídavý proud. Konvenční plazmový hořák je tvořen katodou z wolframové tyče a 

vodou chlazenou měděnou anodou, tvarovanou ve formě trysky (dýzy). Když je do dýzy 

zaveden plazmový plyn a mezi elektrodami je vytvořen pilotní oblouk, který je tlačen 

tryskou, čímž vznikne plamen s vysokou teplotou a vysokou rychlostí. 

Elektromagnetické síly a stabilizace plynu vytvoří sloupec plazmatu s teplotou téměř  

20 000 °C.  

Těleso hořáku se skládá z chladicích komor pro katodu a anodu. Existuje několik 

typů hořáků rozdělených na základě stabilizace oblouku. Rozdělují se podle geometrie 

elektrod, plazmového plynu, chlazení elektrod a typu průtoku plynu. Konstrukce hořáků 

se liší dle formy přidávaného materiálu (ve formě prášků nebo drátů) a tvar bývá 

zpravidla přizpůsoben pro navařování specifických povrchů. Proud plazmatu může být 

provozován v přeneseném - nepřeneseném obloukovém režimu (obr. 9 a, b) v závislosti 

na tom, zda je oblouk elektricky přenášen na součást nebo nikoliv. Oblouk obvykle 

prochází z katody přes otvor trysky k anodě nebo uzemnění, protože představuje cestu 

nejmenšího odporu. [12] [17] 

 

.  

Obr. 9. Plazmový hořák v (a) přeneseném a (b) nepřeneseném 

obloukovém režimu [17] 

1. Katoda 

2. Plazmový plyn – argon 

3. Anoda 

4. Chladící komora 

5. Proud plazmatu 

6. Podklad 
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1. Přívod ochranného plynu 

2. Ochranný plyn 

3. Tryska hořáku (dýza) 

4. Fokusační plyn 

5. Chlazení vodou 

6. Plazmový plyn 

7. Wolframová elektroda 

8. Ionizátor 

9. Zdroj pro nezávislé zapojení 

10. Zdroj pro závislé zapojení 

11. Spínač 

12. Základní materiál 

13. Plazmový paprsek 

14. Návarový (svarový) kov 

 
 

  Obr. 10. Princip plazmového hořáku a schéma zapojení [20] 

 

3.2.5.3 Příklady použití PTA navařování 

Plazmatem lze navařovat téměř všechny typy součástí z ocelí i slitin neželezných 

kovů (mědi, hliníku, niklu a titanu). Plazmové navařování nachází široké uplatnění 

v oblastech jaderného průmyslu, chemického průmyslu, potravinářství, elektronice, 

stavbě lodí, leteckého průmyslu a automobilového průmyslu. Pro příklad jsou zde 

uvedeny nejčastěji navařované součásti firmou KSK s.r.o., která je výrobcem stroje, 

pomocí kterého byly tvořeny návary na odřezávací nůž. Jedná se především o součásti 

průmyslových armatur. [18] 

Průmyslové armatury  

Klíny šoupátek

 

Sedla šoupátek

 

Kuželky regulačních 

ventilů

 

Sedlo ventilu 

 

Obr. 11. Ukázka návarů metodou PTA [18] 
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3.3 Přídavné materiály pro navařování plazmatem 

Přídavné materiály pro navařování lze dělit dle chemického složení, způsobu provedení 

návaru nebo zdroje tepla použitého k jejich nanášení (viz obrázek 11). Přídavné 

materiály jsou zpravidla založeny na principu matrice s určitým obsahem zpevňující 

fáze. [3] [12] [21] 

 

Obr. 12. Diagram chemického složení v závislosti na odolnosti přídavného materiálu  [21] 

 

Jako kritérium pro rozdělení dle chemického složení je zpravidla považován 

obsah nejvíce zastoupeného prvku (tj. matrice). V technické praxi jsou nejčastěji 

využívány návarové materiály s matricí kobaltovou, niklovou a železnou. [25] 

Přídavné materiály použité pro navařování metodou PTA, byly dodávány ve 

formě prášku. Vzhledem k vysokému korozivnímu prostředí a nízkým mechanickým 

rázům byl prášek vybírán dle jeho korozivzdornosti.  
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3.3.1 Prášky s kobaltovou matricí 

Využívají se především pro navařování plazmatem a laserem. Pro navařování 

plazmatem se velikost částic přídavného materiálu pohybuje v rozmezí 53–150 μm. 

Kobaltová matrice zajišťuje odolnost proti otěru, vzniku trhlin, korozi a erozi za 

vysokých teplot. Proto jsou přídavné materiály s kobaltovou matricí vhodné pro 

aplikace v energetice a pro součásti, u kterých dochází k opotřebení za zvýšených 

teplot. [21] [22] 

Tyto přídavné prášky se vyznačují vysokou tvrdostí za tepla, vysokou korozní 

odolností a žáruvzdorností do 900 °C. Návar má vynikající kluzné vlastnosti při 

vysokých teplotách a vysokou tažnost z pohledu tvrdonávaru. Následná tepelná 

zpracování ovlivňují tvrdost minimálně. Návar lze opracovat i do vysokého lesku, je po 

navaření nevytvrditelný, lehce nemagnetický. [19] 

 
Jedná se například o prášek CELSIT 21-P (DEW, Německo): 

 Legovaný kovový prášek stříkaný do ochranné atmosféry 

 Tvrdonávarový na bázi Co-matrice, dolegovaný C-Cr-W. 

Směrná chemická analýza prášku (hmotnostní %): 

C Cr Mo Ni Co 

0,25 28 5 2,8 základ 

Tab. 2 . Směrná  chemick á  analýza  prášk u  CELSIT 21 -P ( hmotnostn í  %)  [19]  

 

Použití: 

Pro navařování a “pancéřování” třecích a těsnících ploch armatur z oblastí 

plynárenství, páry, vody, dopravy chemických medií, nástrojů pracujících při vysokých 

teplotách, sedel ventilů, kuželek a dosedacích ploch šoupátek, komponentů extrudérů. 

[19]   
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3.3.2 Prášky se železnou matricí 

Materiály s železnou matricí jsou používány především díky výhodnější ceně v 

porovnání s materiály s kobaltovou matricí. Tyto přídavné prášky se vyznačují vysokou 

tvrdostí za tepla, vysokou korozní odolností a žáruvzdorností do 900 °C. Návar má 

vynikající kluzné vlastnosti, dobrou odolnost proti rázům, dobrou odolnost proti 

adhezivnímu a abrazivnímu opotřebení, vysokou odolnost proti kavitaci a dobrou 

tažnost. Návar je možno opracovat do vysokého lesku a je nevytvrditelný po navaření.  

[19] 

Jedná se například o prášek FESIT V-P (DEW, Německo): 

 

 Legovaný kovový prášek stříkaný do ochranné atmosféry 

 Tvrdonávarový na bázi Fe-matrice, dolegovaný C-Cr-Ni-Si-Co0. 

Směrná chemická analýza prášku (hmotnostní %): 

C Si Cr Ni Co Fe 

1 5 30 10 12 Zbytek 

Tab. 2 . Směrná  chemick á  analýza  prášk u  FESIT V -P ( hmotnostn í  %)  [19]  

 

Použití: 

Pro navařování zejména třecích a těsnících ploch armatur v plynárenství, 

energetice /pára/, chemickém průmyslu / doprava kyselin/ a dalších látek a tekutin s 

příměsemi abrazívních částic. Dále při navařování a renovacích nástrojů a pohyblivých 

komponentů, pracujících za tepla, navařování sedel, ventilů a klikových hřídelí 

spalovacích motorů, třecích ploch dopravních systémů, mlecích zařízení, vrtacích 

nástrojů, ploch razících, lisovacích a tvářecích nástrojů. [19]   
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3.3.3 Prášky s niklovou matricí 

Tyto přídavné prášky se vyznačují žárupevností, vysokou korozní odolností, 

dobrou odolností proti abrazivnímu a adhezivnímu opotřebení, rázům. Má vynikající 

kluzné vlastnosti. Návar lze dobře třískově opracovat, povrchově leštit. Dobře odolává i 

tepelným šokům. Tyto prášky si zachovávají svou tvrdost až do teploty 600 °C [19] [23] 

Jedná se například o prášek NIBORIT 234-P (DEW, Německo): 

 

 Legovaný kovový prášek stříkaný do ochranné atmosféry 

 Základ na bázi Ni-matrice, dolegovaný Cr, Mo, Si, P a B 

Směrná chemická analýza prášku (hmotnostní %): 

C Si P Cr Mo Fe B Ni 

0,2 2,8 1,8 4,3 10 0,25 1,1 Základ 

Tab. 3 . Směrná  chemick á  analýza  prášk u  NIBORIT 234 -P ( hmotnostn í  %)  [19]  

Použití: 

Pro navařování především plazmatem /PTA/, ale i pro ostatní metalurgické 

technologie s následným přetavením. Na komponenty forem pro sklářský průmysl, 

ústních forem, hran, popř. celoplošných návarů atd. [19] 
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4 Experimentální část 

Tato část diplomové práce je zaměřena na konkrétní způsob zhotovení 

požadovaného návaru pro čepel odřezávacího nože. Tepelná bilance navařovacího 

procesu byla upravena aplikací měděné příložky. Ta má za účel odebírat přebytečné 

teplo během navařovacího procesu a následně zpomalit chladnutí navařené součásti, pro 

minimalizaci vzniku vad v návaru. Poté byly ve Společné laboratoři plazmového 

navařování ÚST FS ČVUT a KSK, s.r.o. provedeny zkušební návary na předem 

připravené vzorky o návarové ploše totožné s plochou návaru na noži. Díky těmto 

zkušebním návarům byly následně optimalizovány technologické parametry zařízení 

pro tvorbu návaru a bylo možné aplikovat návar na odřezávací nože. 

 

  Obr. 13. Laboratorní pracoviště 
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4.1 Zadávací podklady 

Součást, pro kterou byl vytvořen návar, byl odřezávací nůž železné skalice, který 

se nachází v odstředivce v rámci technologického celku krystalizace. Základní materiál 

nože je korozivzdorná ocel 17 348. Na obrázcích 14-17 je nůž před instalací do provozu 

a po vyjmutí z provozu. Návar čepele je vytvářen ručně, obalenou elektrodou UTP 

Celsit 701. 

 

4.1.1 Nerezová ocel ČSN 17 348 (X6CrNiMoTi17 12 2) 

Austenitická kyselinovzdorná chrómniklmolybdenová ocel, stabilizovaná 

přísadou titanu, která má vysokou odolnost vůči kyselinám, vyšší mez kluzu a pevnosti, 

nevzniká u ní riziko hluboké místní koroze (díky přísadě molybdenu). Její použití je 

především ve stavebním a chemickém průmyslu. V mnoha případech se využívá tato 

ocel na výrobu tlakových nádob. Je vhodná pro svařované komponenty, které nelze po 

svařování žíhat (stabilizace titanem) a kde není požadována leštitelnost na vysoký lesk 

(přísada titanu). [24] [25] 

Směrná chemická analýza oceli (hmotnostní %): 

C ≤ Si ≤  Mn ≤  Cr  Mo Ni  Ostatní 

0,08 1,0 2,0 16,5 - 18,5 2,0 - 2,5 10,5 - 13,5 Ti ≥ 5 % C do 0,8 

Tab. 4 . Směrná  chemick á  analýza  nerezové  ocel i  ČSN 17  348  ( hmotnostn í  %)  [24]   

Obr. 14. Nůž po vyjmutí z provozu Obr. 15. Nůž s novým návarem 

Obr. 16. Nůž po vyjmutí z provozu Obr. 17. Nůž s nový návarem 
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4.1.2 Elektroda UTP Celsit 701 

Rutilová elektroda legovaná v jádře pro návar ve vodorovné poloze, s vysokou 

odolností proti otěru, korozi a teplotě až 900°C. Má dobré kluzné vlastnosti, leštitelný, 

měkce magnetický povrch, opracovatelný broušením a tvrdokovy. Používá se v 

chemickém průmyslu pro oběžné a těsnící plochy armatur, sedla a ventily spalovacích 

motorů, střižné, rozmělňovací, mlecí, vrtací a míchací nástroje. [26] 

Tvrdost návaru: 54-56 HRC při 600°C  

Směrná chemická analýza návarového kovu (hmotnostní %): 

C Cr W Co 

2,3 32 13 Základ 

Tab. 5 . Směrná  chemick á  analýza  návarového  k ovu  ( hmotnostn í  %)  

4.1.3 Popis technologie krystalizace 

Cílem procesu krystalizace a odstřeďování zelené skalice je snížit koncentraci 

síranu železnatého v titanovém roztoku na takovou hodnotu, která vyhovuje 

požadavkům technologie výroby titanové běloby. Prakticky se to provádí metodou 

krystalizace v diskontinuálním vakuovém krystalizátoru a separací vyloučené zelené 

skalice na odstředivkách. Zelená skalice odpadá v procesu krystalizace ve formě 

zelených krystalů heptahydrátu síranu železnatého, jako vedlejší produkt při výrobě 

titanové běloby.  Následně je odvodněná skalice dopravována na sekundární provozy 

pro další využití. Od zelené skalice vyčištěný titanový roztok je dopravován na provoz 

titanové běloby pro zpracování v dalším technologickém uzlu. [30] 
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4.2 Konstrukční část 

Pro lepší odvod tepla při navařování a vymezení navařovací plochy byly navrženy 

a vyrobeny měděné příložky, které byly připnuty z obou stran odřezávacího nože a 

spojeny pomocí šroubů. Jako materiál příložek byla zvolena měď kvůli vynikajícím 

tepelným vlastnostem. Původně byly příložky modelovány jako dva hranoly (Obr. 19), 

ale dle dodaného polotovaru, kterým byla kulatina Ø45x200, bylo nutné přizpůsobit 

jejich tvar (Obr. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18. Model odřezávacího nože 

Obr. 19. Původní návrh sestavení příložek  Obr. 20.  Optimalizace návrhu 
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Jelikož nebyly všechny nože dodány se stejnými rozměry, bylo nutné vytvořit 

návrh příložek s dostatečným prostorem pro jejich univerzální použití. Tento návrh byl 

úspěšně vytvořen a následně byly příložky vyrobeny dle výrobních výkresů (Viz Příloha 

1). Příložky byly spojeny pomocí dvou šroubů M10. 

Tyto příložky plní jak ochlazovací funkci při začátku navařování, tak i dohřívací 

funkci po ukončení navařovacího procesu. Díky této vlastnosti chladnou návary pomalu 

a zamezuje se jejich poškození. 

 

 

 

  

Obr. 21. Spodní část příložky 

Obr. 22. Horní část příložky 
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4.3  Zvolené materiály 

Materiály použité pro vytvoření návaru byly s kobaltovou a železnou matricí, 

protože nejlépe splňují požadované vlastnosti, především odolnost proti korozi. Materiál 

s železnou matricí je zde zvolen pro nižší cenu při srovnatelných vlastnostech. 

4.3.1 FeCrV 12-P 

 Legovaný kovový prášek stříkaný do ochranné atmosféry 

 Tvrdonávarový na bázi Fe-matrice 

 Tvrdost: 

o  při 20 °C: ca. 60-62 HRC, u dvouvrstvého návaru metodou PTA [19] 

Směrná chemická analýza prášku (hmotnostní %): 

C Si Cr Mn Mo V Fe 

3 1 5 1 1 12 Zbytek 

Tab. 6 . Směrná  chemick á  analýza  prášk u  FeCrV 12 -P ( hmotnostn í  %)  [19]  

4.3.2 Celsit V-P 

 Legovaný kovový prášek stříkaný do ochranné atmosféry 

 Tvrdonávarový, na bázi Co-matrice, dolegovaný C-Cr-W. 

 Teplota tavení: 1240 – 1340 °C  

 Měrná hmotnost: 8,3 g/cm³  

 Tepelná roztažnost mezi 20-1000 °C: 16,9.10-6 m/m°C  

 Tepelná vodivost při 20 °C: 15 W/mK 

 Tvrdost: 

o  při 20 °C: ca. 41 HRC, u 2 dvouvrstvého návaru metodou PTA 

o  při 500 °C ca. 32 HRC, u 2 dvouvrstvého návaru metodou PTA [19] 

Směrná chemická analýza prášku (hmotnostní %): 

C Cr Fe Ni W Co 

1,1 28 1 1 4,5 Základ 

Tab. 7 . Směrná  chemick á  analýza  prášk u  Celsi t  V -P ( hmotnostn í  %)  [19]  
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4.4 Použité přístroje, zařízení a metody  

4.4.1 Navařovací automat PPC 250 R6 

Pro vytvoření návarů byl použit plazmový navařovací automat PPC 250 R6 

(KSK s.r.o., Česká Třebová). Ten je určen na navařování rotačních součástí z čela nebo 

na obvodu  (sedla, klíny a kuželky armatur, středící kroužky, ústní formy, dýnka, 

závěrové hlavy sklářských forem, ventily a sedla spalovacích motorů apod.) metodou 

PTA s přídavným materiálem ve formě prášku. Polohovací systém hořáku je řízený ve 

čtyřech osách X,Y,Z,N, polohovadlo navařované součásti je řízené v dvou osách C,R. 

Průměr stolu je 300mm s maximální nosností 70 kg. Navařovací automat je možné 

provozovat v ručním nebo automatizovaném režimu, má programovatelný cyklus 

navařování. V ručním režimu lze parametry ukládat do paměti stroje jako jednotlivé 

programy. Je zde také možné programování v dialogu PPC nebo metodou „Teach-in“. 

[19]  

 

Obr. 23. Navařovací automat PPC 250 R6 [19] 

Navařování probíhalo v ručním režimu, kdy byla po nastavení parametrů 

vytvořena dráha automatu. Vše bylo následně uloženo jako program stroje. Pro 

jednotlivé součásti pak byl tento program optimalizován dle potřebných požadavků.  
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4.4.2 Parametry navařování 

Aby byl vytvořen požadovaný návar, bylo nejdříve nutné stanovit navařovací 

parametry, které jsou pro následné kladení návaru nejvhodnější svou celistvostí a 

rozprostřením housenky. Tyto parametry byly zkoumány na několika vzorcích a 

následně byly určeny ty nejlépe vyhovující. 

4.4.2.1  První varianta tvorby návaru 

Návar byl vytvářen pomocí pulzního navařování s vysokofrekvenční pulzací. 

Tato varianta byla zvolena pro dobrou celistvost housenek. 

První parametry byly zkoušeny v sériích o čtyřech návarech a následně byl 

nejlepší použit jako referenční pro další sérii. Jednotlivé parametry s výsledným 

zhodnocením housenky jsou uvedeny v následujících tabulkách kde: 

IH horní hodnota proudu  [A] IL dolní hodnota proudu [A]   

Vlin  rychlost pojezdu       ] Pod  podávání prášku dle nastavení zařízení 

f frekvence pulzů [Hz] 

První série návarů: 

Tab. 8 . Varian ta  1  pro  navařování   vysok o frek venčn í  pu lzací  

 

Tab. 9 . Varian ta  2  pro  navařování  vysok o frek venčn í  pu lzací  

Tab . 10 . Varian ta  3  pro  navařování   vysok o frek venčn í  pulzací  

  

IH  IL f Vlin Pod Návar 

120 55 101 4 14  Nepřehřívá základní materiál 

 Dobré rozprostření návaru 

IH IL f Vlin Pod Návar 

100 55 101 4 14  Nepřehřívá základní materiál 

 Nízká výška a rozprostření návaru  

IH IL f Vlin Pod Návar 

100 55 101 6 21  Nepřehřívá základní materiál 

 Nízká výška a rozprostření návaru 
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Tab. 11 . Varian ta  4  pro  navařování   vysok o frek venčn í  pu lzací  

Po první zkoušce parametrů vyšla nejlépe varianta 1, ta byla použita i při 

následných zkouškách jako referenční. 

Druhá série parametrů:  

Tab. 12 . Varian ta  1  pro  navařování   vysok o frek venčn í  pu lzací  

Tab . 13 . Varian ta  2  pro  navařování   vysok o frek venčn í  pu lzací  

Tab . 14 . Varian ta  3  pro  navařování   vysok o frek venčn í  pu lzací  

Tab . 15 . Varian ta  4  pro  navařování   vysok o frek venčn í  pu lzací  

V této sérii návarů byla opět nejlepší varianta 1, ovšem pro zvětšení objemu 

může být zajímavá i varianta 3. Je také patrné, že snížením rychlosti pojezdu dochází 

k propalování základního materiálu.  

IH IL f Vlin Pod Návar 

100 55 101 2 7  Mírně přehřívá základní materiál 

 Tendence stékat 

IH IL f Vlin Pod Návar 

120 55 101 4 14  Nepřehřívá základní materiál 

 Dobré rozprostření návaru 

IH IL f Vlin Pod Návar 

120 55 101 2 10  Propaluje základní materiál 

 Tendence stékat 

IH IL f Vlin Pod Návar 

150 55 101 4 18  Mírně přehřívá základní materiál 

 Dobrá výška, tendence stékat 

IH IL f Vlin Pod Návar 

180 55 101 4 23  Přehřívá základní materiál 

 Dobrá výška, stéká 
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Třetí série parametrů: 

Tab. 16 . Varian ta  1  pro  navařování   vysok o frek venční  pu lzací  

Tab . 17 . Varian ta  2  pro  navařování   vysok o frek venčn í  pu lzací  

Tab . 18 . Varian ta  3  pro  navařování   vysok o frek venčn í  pu lzací  

Tab . 19 . Varian ta  4  pro  navařování   vysok o frek venčn í  pu lzací  

Zde se jako nejzajímavější jeví varianta 3, je patrné že zvýšením podávání nelze 

parametry optimalizovat. Dále bylo zjištěno, že při vysokofrekvenčním pulzním 

navařování dochází k velkému přetékání návarových housenek. Z tohoto důvodu byla 

další varianta tvorby návaru provedena pomocí nízkofrekvenčního pulzu. 

  

IH IL f Vlin Pod Návar 

120 55 101 4 14  Nepřehřívá základní materiál 

 Dobré rozprostření návaru 

IH IL f Vlin Pod Návar 

120 55 101 5 20  Nepřehřívá základní materiál 

 Nízká výška a rozprostření návaru 

IH IL f Vlin Pod Návar 

150 55 101 6 25  Nepřehřívá základní materiál 

 Dobrá výška a rozprostření návaru 

IH IL f Vlin Pod Návar 

165 55 101 4 32  Mírně přehřívá základní materiál 

 Dobrá výška, stéká 
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4.4.2.2 Druhá varianta tvorby návaru 

V této variantě byl návar tvořen pomocí nízkofrekvenční pulzace. Díky této 

optimalizaci nedochází k  přetékání návaru, jelikož se jednotlivé svarové kapky spojují 

do úzkého návaru. Vzhledem k malé ploše (20 mm x 3mm) je tato varianta výhodnější, 

avšak vzhledem k malé výšce návaru je nutné navařit více housenek pro dosáhnutí 

požadovaných parametrů. Návary byly nejdříve vytvořeny na kovové desce pro prvotní 

určení vhodných technologických parametrů, následně byly tyto parametry odzkoušeny 

na plechu se stejnou velikostí navařované plochy. 

 

 

Díky této prvotní zkoušce byla zjištěna minimální frekvence pulzace pro spojení 

jednotlivých kapek svarové lázně do celistvého návaru. V tabulce jsou uvedeny prvotní 

parametry, u kterých nedocházelo ke spojování kapek do návaru (viz. Obr. 24 vpravo).  

IH horní hodnota proudu  [A] IL dolní hodnota proudu [A]   

Vlin  rychlost pojezdu       ] Pod  podávání prášku dle nastavení zařízení 

f frekvence pulzů [Hz] 

 

Tab . 20 . Parametry navařování  s  nízk o frek venčn í  pu lzací  

V další tabulce jsou uvedeny parametry pro část, kdy se již vytvořil celistvý 

návar (viz Obr. 24 vlevo). 

Tab. 21 . Opt imal izované parametry navařování  s  dlouhou  pu lzací  

Z tabulek 21 a 22 je patrné, že pro vytvoření celistvého návaru při malé pulzaci 

je nutné dbát na správnou navařovací rychlost. 

  

IH IL f Vlin Pod 

180 55 0,7 4 15 

IH IL TL Vlin Pod 

180 55 0,8 2,5 15 

Obr. 24. Zkušební návar pro prvotní zjištění parametrů  
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(2) 

(3) 

Pro navařování na zkušební vzorek byla v programu Excel vytvořena výpočetní 

tabulka pro zjištění velikosti efektivního proudu, jenž je dodáván jednotlivými pulzy.  

Na základě vypočtených hodnot byly vybrány v závislosti na efektivním proudu a 

vneseném teple parametry s nejmenší teplotním ovlivněním základního materiálu. 

Následně byl na zkušební vzorek vytvořen vícevrstevný návar pomocí předem 

připraveného programu trasy automatického navařovacího stroje.  

Efektivní proud Ief byl spočítán jako součin celkové plochy pulzace       a 

celkové frekvence f.  

 

                  

 

             

 

 

Následně bylo nutné spočítat velikost vnesené energie     v závislosti na 

rychlosti pojezdu. 

    
   

    
 

V přiložené tabulce je možné vidět výpočet těchto parametrů pro jednotlivé 

návarové vrstvy. 

vrstva 1 IH [A] 150 IL[A] 50 f [Hz] 0,8      [mm/s] 3 

vrstva 2 IH [A] 150 IL[A] 50 f [Hz] 0,8      [mm/s] 3 

vrstva 3 IH [A] 150 IL[A] 50 f [Hz] 0,8      [mm/s] 3 

vrstva 4 IH [A] 150 IL[A] 50 f [Hz] 0,8      [mm/s] 3 

vrstva 5 IH [A] 120 IL[A] 50 f [Hz] 0,8      [mm/s] 3 
 Tab . 22 . Parametry navařování   

 

vrstva 1 Celk. plocha 80 I ef [A] 66,66667 

vrstva 2 Celk. plocha 80 I ef [A] 66,66667 

vrstva 3 Celk. plocha 80 I ef [A] 66,66667 

vrstva 4 Celk. plocha 80 I ef [A] 66,66667 

vrstva 5 Celk. plocha 74 I ef [A] 61,66667 
Tab. 23 . Vypočtené hodnoty efek t ivn ího  napět í  

 

  

(1) 
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Následně byly tyto parametry použity na zkušebním vzorku pro zhotovení pěti 

vrstev návaru (viz Obr.26). Jednotlivé vrstvy byly navařovány se stejnými parametry 

(viz Tab. 24) 

IH horní hodnota proudu  [A] IL dolní hodnota proudu [A]   

Vlin  rychlost pojezdu       ] Pod  podávání prášku dle nastavení zařízení 

f frekvence pulzů [Hz] 

První vrstva: 

Tab . 24 . Parametry navařování  zk ušebního  vzork u  

 

 

Obr. 25. Zkušební vzorek po navaření první vrstvy 

 

 

 

Nedošlo k přetékání návaru (Obr. 26), návar byl spojitý a měl dostatečnou 

výšku. Tyto parametry byly aplikovány pro navaření druhého odřezávacího nože.   

IH IL f Vlin Pod 

150 50 0,8 3 10 

Obr. 26. Zkušební vzorek po navaření páté vrstvy 



ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie 

37 

4.4.3 Dráha navařovacího automatu 

Pro správné navaření bylo nutné vytvořit přesnou navařovací dráhu, po které se 

bude navařovací automat pohybovat. Pro vytvoření této dráhy byl z papírového kartonu 

zhotoven model součásti, který měl stejnou velikost navařovací plochy jako reálná 

součást. Následně byla plazmatronová hlavice vyměněna za zkušební etalonovou hlavici 

simulující bod dopadání paprsku při navařovacím procesu (viz Obr. 27).  

 

 

Nejprve byl ustaven počáteční bod navařování a následně byl pomocí ručního 

programovacího režimu s ukládáním, vytvořen prvotní program pro tvorbu návaru. 

Jednalo se pouze o postupné nanášení jednotlivých vrstev návaru rovnoběžně na sebe 

s výškovým odstupem jednotlivých housenek o 1,5 mm. Pro ověření správnosti byl 

karton nahrazen kovovou deskou o tloušťce 6 mm, na této desce byly vyřezány 

návarové plochy o stejné velikosti jako na reálné součásti.  

  Po provedení prvního návaru bylo zjištěno vysoké přetékání návaru. Pro 

optimalizaci tohoto procesu se mezi druhými dvěma vrstvami použil náklon desky, 

která držela vzorek. Deska se po prvním rovném návaru natáčela mezi jednotlivými 

vrstvami o 20° (rozpětí bylo tedy 40°), aby došlo k rovnoměrnému nanášení 

jednotlivých vrstev pro požadovaný tvar. Po navaření však docházelo k nerovnoměrné 

výšce mezi začátkem a koncem návarových housenek. Proto byly jednotlivé návary 

kladeny vždy z opačného směru než předchozí. Díky tomuto opatření již měly návary 

přibližně stejnou výšku z obou stran.  

Obr. 27. Sestava pro simulaci dráhy s etalonovou hlavicí 
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4.4.4 Metalografie 

V rámci metalografického hodnocení materiálu byla analýza zaměřena na výskyt 

trhlin a dalších vad v návarech. Vzorky byly nejprve nařezány v místech návaru na pile 

Labotom 3 (od firmy STRUERS).  

 

V další fázi byly vzorky zalisovány v metalografickém lisu CitoPress 1 (firma 

STRUERS) do fenolové pryskyřice MultiFast. Vytvrzování probíhalo při teplotě 180 °C 

a tlaku 250 kPa. 

 

 

  Poté následovalo broušení a leštění. Následně byl naleptán povrch vzorků pro 

odstranění škrábanců a zdůraznění návarových housenek.  

Obr. 28. pila Labotom 3  

Obr. 29. Lis CitoPress 1  
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Tyto vzorky byly následně umístěny pod mikroskop (od firmy ZEISS), s funkcí 

pořízení snímků vzorků. Pomocí mikroskopu byla vizuálně zkontrolována struktura 

jednotlivých návarových housenek, jejich homogenita a případný výskyt vad. 

 

4.4.5 Měření mikrotvrdosti 

Měření tvrdosti dle Vickerse probíhalo na tvrdoměru IndentaMet 1104, (od 

firmy BEUHLER). Na přístroji bylo nastavené zatížení vtisku 1 kilogram s výdrží 

působení zatížení 11 s. Prvotní vtisk byl vytvořen v základním materiálu. Následně byly 

vtisky vedeny středem vzorku ve vzdálenosti 0,5mm od sebe až do vzdálenosti 1mm od 

konce návaru. Z naměřených hodnot byly sestaveny grafy, ve kterých je vyznačena 

mikrotvrdost základního materiálu, návaru a přechodové oblasti mezi těmito dvěma 

stavy. 

 

Obr. 30. Mikroskop ZEISS  

Obr. 31. Tvrdoměr  IndentaMet 1104 
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4.5 Výsledky a diskuze 

Celkem bylo navařeno osm dílců. Z toho bylo pět dílců navařeno materiálem 

Celsit V-P s kobaltovou matricí a tři dílce materiálem FeCrV 12-P s železnou matricí. 

Z každé série byl odebrán jeden kus na metalografické zkoušky a zkoušky 

mikrotvrdosti. Návar prvního dílce neodpovídal požadovaným parametrům, proto byl 

obroušen a dílec byl znovu navařen (v práci uvedený jako druhý dílec). 

4.5.1 Navaření prvního dílce Celsit V-P 

Pro vytvoření prvního návaru byly použity parametry s vysokou pulzací 

ověřenou na zkušebních vzorcích. Jako přídavný materiál byl použit Celsit V-P  

Návar byl tedy proveden dle těchto parametrů:  

vrstva 1 IH [A] 150 IL[A] 50 f[Hz] 101 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 2 IH [A] 150 IL[A] 50 f[Hz] 101 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 3 IH [A] 150 IL[A] 50 f[Hz] 101 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 4 IH [A] 150 IL[A] 50 f[Hz] 101 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 5 IH [A] 120 IL[A] 50 f[Hz] 101 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

Tab. 25 . Parametry navařování  prvn ího  d í lce  

 

 

 

  

Obr. 32. Detail návaru prvního dílce  

Obr. 33. Detail návaru prvního dílce Obr. 34. Detail návaru prvního dílce 
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(4) 

(5) 

 

Tyto parametry ovšem způsobily velké přetékání návaru a díky vysoké frekvenci 

pulzů nerostl návar do požadované výšky (Obr. 32-34). Z těchto důvodů byla tedy 

vypočítána optimální frekvence pulzů, která zaručovala menší přetékání návaru a 

zároveň jeho lepší výškový růst.  

 

Tab . 26 . Pu lzace  

 

Čas pojezdu 

     
 

    
 

Počet pulzů na čepel 

           

Z výpočtu bylo zjištěno, že optimální frekvence pulzu je 1,7 Hz, tudíž bylo nutné 

přizpůsobit TL (čas trvání základu) a TH (čas trvání pulzu) této frekvenci. Dále bylo 

nutné dosáhnout rovnoměrné výšky na začátku a na konci návarové housenky. 

K tomuto nepoměru docházelo díky propálení základního materiálu při nájezdu 

navařovacího automatu a naopak velkému nárůstu objemu při ukončení návaru. Tento 

problém byl odstraněn díky směru navařování. Jednotlivé housenky byly na sebe 

kladeny pokaždé z opačného směru, a tudíž se vyrovnaly nájezdové a přejezdové 

výškové rozdíly.  

pulzace 

Rychlost pojezdu- Vlin 3 

Délka návaru - l 20 

Frekvence pulzace -    1,7 

Čas pojezdu -      6,7 

Počet pulzů na čepel -    11,4 
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4.5.2 Navaření druhého dílce Celsit V-P 

Pro tento návar byl použit předchozí dílec z důvodu nevyhovujícího návaru, bylo 

proto nutné nejdříve zbrousit dílec na požadované rozměry. Pro navařování bylo použito 

metody s nízkofrekvenční pulzací. Jako přídavný materiál byl použit Celsit V-P.  

 

Návar byl proveden dle těchto parametrů: 

vrstva 1 IH [A] 120 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 2 IH [A] 120 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 3 IH [A] 120 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 4 IH [A] 105 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 5 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 6 IH [A] 105 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 7 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 20 

Tab. 27 . Parametry navařování  druhého  d í lce  

 

 

 

 

 

Tato varianta odpovídá všem potřebným parametrům, avšak stále není optimálně 

vyřešen nájezd a výjezd navařovacího automatu. Na obrázku 35 je patrné, že na levé 

čepeli byla překročena návarová délka, což vedlo k vytvoření velké návarové bubliny. 

Vzhledem k nutnosti zabroušení čepele do požadovaného tvaru je tato závada lehce 

odstranitelná a tudíž nemá zásadní vliv na funkci nože. Pro tuto variantu byly navíc 

přidány další dvě návarové housenky.  

Obr. 35. Detail návaru druhého dílce Obr. 36. Detail návaru druhého dílce 
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4.5.3 Navaření třetího dílce Celsit V-P 

Dílec, na který byl proveden návar, měl nejvyšší opotřebení, a tudíž bylo nutné 

manuálně navařit chybějící materiál, aby byly obě čepele zarovnány ve stejné výšce. 

Jako přídavný materiál byl použit Celsit V-P. 

 

Návar byl proveden dle těchto parametrů:  

vrstva 1 IH [A] 120 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 2 IH [A] 120 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 3 IH [A] 120 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 4 IH [A] 105 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 5 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 6 IH [A] 105 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 7 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 20 

Tab. 28 . Parametry navařování  t řet ího  d í lce  

 

 

 

Tento návar odpovídá požadovaným parametrům, ale docházelo zde k mírnému 

přetékání na okrajích.  

  

Obr. 37. Detail návaru třetího dílce Obr. 38. Detail návaru třetího dílce 
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4.5.4 Navaření čtvrtého dílce Celsit V-P 

Pro navaření čtvrtého dílce byly upraveny nájezdy a přejezdy plazmového 

hořáku pro první dvě vrstvy, plazmový hořák byl s nízkým proudem a vyšší pulzací 

zapnut před dílcem. Tyto změny byly provedeny z důvodů přetékání návaru. Jednalo se 

o nový dílec s přesnými rozměry a bylo tudíž jednoduší optimalizovat potřebnou dráhu. 

Jako přídavný materiál byl použit Celsit V-P. 

 

 Návar byl proveden dle těchto parametrů:  

vrstva 1 IH [A] 120 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 2 IH [A] 120 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 3 IH [A] 120 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 4 IH [A] 105 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 5 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 6 IH [A] 105 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 7 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 20 

Tab. 29 . Parametry navařování  čtvrtého  d í lce  

 

  
Obr. 39.  Detail návaru čtvrtého dílce 

Obr. 40. Detail návaru čtvrtého dílce Obr. 41. Detail návaru čtvrtého dílce 
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4.5.5 Navaření pátého dílce Celsit V-P 

Pro navaření pátého dílce byla upravena navařovací dráha. Plazmatron byl 

posunut o 2 mm výše od dílce pro menší tepelné ovlivnění. Jako přídavný materiál byl 

použit Celsit V-P. 

 

Návar byl proveden dle těchto parametrů: 

vrstva 1 IH [A] 120 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 2 IH [A] 120 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 3 IH [A] 120 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 4 IH [A] 105 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 5 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 6 IH [A] 105 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 7 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 20 

Tab. 30 . Parametry navařování  p á tého  dí lce  

 

 

 

Tento návar vyhovuje všem rozměrovým požadavkům, ale pro maximální 

využití přídavného materiálu, byly parametry dalšího dílce dále optimalizovány. 

  

Obr. 42. Detail návaru pátého dílce 
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4.5.6 Navaření šestého dílce Celsit V-P 

Pro navaření šestého dílce byly upraveny parametry navařování pro první dvě 

vrstvy. Proud byl v první vrstvě snížen ze 120 A na 105 A, ve druhé vrstvě ze 120A na 

110 A, dále bylo zvýšeno podávání v posledních dvou vrstvách. Tyto změny byly 

provedeny z důvodů přetékání návaru a vysokému natavení základního materiálu. 

Použitý přídavný materiál Celsit V-P. 

 

Návar byl proveden dle těchto parametrů: 

vrstva 1 IH [A] 105 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 2 IH [A] 110 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 3 IH [A] 120 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 4 IH [A] 105 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 5 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 6 IH [A] 105 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 20 

vrstva 7 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 25 

Tab. 31 . Parametry navařování  šestého  d í lce  

 

 

 

Tento návar vyhovuje všem rozměrovým požadavkům a nedochází zde k téměř 

žádnému přetékání. Tyto parametry jsou nejvhodnější pro navařování odřezávacích 

nožů přídavným materiálem Celsit V-P s kobaltovou matricí.   

Obr. 43. Šestý dílec po navaření   
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4.5.7 Navaření prvního dílce FeCrV 12-P 

Jako druhý přídavný materiál byl vybrán prášek s železnou matricí FeCrV 12-P, 

pro který byly sníženy velikosti napětí na 95 A. Toto opatření bylo provedeno z důvodu 

rozdílné viskozity tohoto materiálu oproti prášku s kobaltovou matricí. Dále bylo nutné 

přidat další dvě vrstvy návaru z důvodu nižší velikosti dodaného dílce oproti 

předchozím.  

 

Návar byl proveden dle těchto parametrů: 

vrstva 1 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 2 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 3 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 4 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 5 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 6 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 7 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 8 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 9 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 25 

Tab. 32 . Parametry navařování  prvn ího  d í lce  

 

 

 

Tento návar měl požadovanou výšku, ale neodpovídala šířka u prvních dvou 

vrstev. Proto zde bylo nutné ručně navařit další vrstvu.  

Obr. 44. Detail návaru prvního dílce 
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4.5.8 Navaření druhého dílce FeCrV 12-P 

U druhého návaru bylo zvýšeno podávání v posledních dvou vrstvách. Dále byla 

změněna dráha pokládání prvních dvou vrstev, pro vytvoření širší základny byly 

housenky nanášeny na hrany nože. Použitý přídavný materiál FeCrV 12-P. 

 

Návar byl proveden dle těchto parametrů: 

vrstva 1 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 2 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 3 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 4 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 5 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 6 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 7 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 20 

vrstva 8 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 20 

vrstva 9 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 25 

Tab. 33 . Parametry navařování  druhého  d í lce  

 

 

 

Tento návar vyhovuje všem rozměrovým požadavkům, a proto byly tyto 

parametry použity pro navaření dalšího dílce. 

  

Obr. 45. Detail návaru druhého dílce 
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4.5.9 Navaření třetího dílce FeCrV 12-P 

Třetí dílec byl navařen se stejnými parametry jako druhý. Použitý přídavný 

materiál FeCrV 12-P. 

 

Návar byl proveden dle těchto parametrů: 

vrstva 1 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 2 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 3 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 4 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 5 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 6 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 15 

vrstva 7 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 20 

vrstva 8 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 20 

vrstva 9 IH [A] 95 IL[A] 50 f[Hz] 1,7 Vlin[mm/s] 3 Podávání 25 

Tab. 34 . Paramet ry navařování  t řet ího  d í lce  

 

 

Tento návar vyhovuje všem rozměrovým požadavkům a nedochází zde k téměř 

žádnému přetékání. Tyto parametry jsou nejvhodnější pro navařování odřezávacích 

nožů přídavným materiálem FeCrV 12-P s železnou matricí.  

Obr. 46. Detail návaru třetího dílce 
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4.5.10 Metalografie 

Metalografie byla provedena na vzorcích, u kterých byla vytipována možnost 

výskytů vad. Na snímcích z mikroskopu je patrné (Obr. 47 a 48), že u návarů 

zhotovených pomocí navařování plazmatem nedošlo k výskytu trhlin a návar je 

homogenní. Jedná se o snímky hrubých návarů, které jsou před instalací do provozu 

zabroušeny na požadovaný tvar. Oproti tomu návar vytvořený ruční obalenou 

elektrodou (Obr. 49) obsahuje řadu pórů a trhlinu. Tyto závady mohou způsobit 

odlomení nebo jiné poškození návaru v provozu. 

 

 

  

Obr. 47. Návar materiálem FeCrV 12-P  Obr. 48. Návar materiálem Celsit V-P  

Obr. 49. Návar ruční obalenou elektrodou UTP Celsit 701  
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4.5.11 Zkouška mikrotvrdosti 

4.5.11.1 Návar s přídavným materiálem FeCrV 12-P 

Přídavný materiál s železnou matricí (FeCrV 12-P) dosahuje vyšších 

mikrotvrdostí, ale jeho mikrotvrdost není stabilní, mění se v závislosti na počtu 

návarových housenek.  

 

 

 

Z grafu je patrné, že prášek s železnou matricí (FeCrV 12-P) dosahuje vyšších 

tvrdostí, ale jeho tvrdost není stabilní, mění se v závislosti na výšce návaru.   

Obr. 50 Graf mikrotvrdosti návaru s přídavným materiálem FeCrV 12-P 
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4.5.11.2 Návar s přídavným materiálem Celsit V-P 

Přídavný materiál s kobaltovou matricí vykazuje stabilní mikrotvrdost po celé 

délce návaru a tudíž je předpoklad postupného opotřebení při zachování stále stejných 

mikrotvrdostí. 

 

 

Díky stabilní mikrotvrdosti, je přídavný materiál Celsit V-P vhodnější pro 

navaření čepele nože. Je zde totiž nižší riziko zničení čepele z důvodu změny 

fyzikálních vlastností. 

  

Obr. 51 Graf tvrdosti materiálu Celsit V-P 
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4.5.11.3 Návar obalenou elektrodou UTP Celsit 701 

Návar zhotovený ručním navařením elektrodou UTP Celsit 701 vykazuje 

nejlepší mikrotvrdost s dobrou stabilitou vlastností.  

 

 

Nevýhodou ručního navařování je možnost tvorby prasklin a vměstků v návaru. 

V okolí těchto vad dochází k výrazné změně mikrotvrdosti návaru. Tato nestabilita 

může vést k ulomení nebo jinému znehodnocení čepele.  

Obr. 52. Graf mikrotvrdosti návaru elektrodou UTP Celsit 701  
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4.5.12 Shrnutí výsledků  

Z provedených zkoušek a technologického vývoje lze vypozorovat, že přídavné 

materiály s kobaltovou matricí jsou vhodnější pro navařování dílců tohoto typu. Díky 

své viskozitě návary s kobaltovou matricí méně přetékají, mají větší homogenitu a 

vykazují stabilní tvrdost ve všech vrstvách návaru. Oproti ručnímu navařování obalenou 

elektrodou je u navařování metodou PTA menší riziko tvorby vad v návaru, které by 

zapříčinily zničení čepele. 

Dílce navařené přídavným materiálem Celsit V-P byly následně instalovány do 

provozu pro ověření těchto předpokladů. Nainstalovány byly čtvrtý, pátý a šestý dílec, 

které byly nejdříve obroušeny do požadovaného tvaru (Obr. 53-56).   

Prášky se železnou matricí se jeví jako levnější varianta, avšak nevykazují 

stabilní vlastnosti, které jsou vhodnější pro technologické použití tohoto dílce. 

 

 

 

 

  

Obr. 53. Odřezávací nůž před instalací  Obr. 54. Detail návaru po obroušení 

Obr. 55. Detail návaru po obroušení zleva  
Obr. 56. Detail návaru po obroušení zprava 
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Po měsíci v provozu byly nože vytaženy pro zjištění opotřebení. Na čepeli 

nedošlo k  žádnému úbytku navařeného materiálu (Obr. 57-60), nože se pouze mírně 

otupily na své špičce, avšak tento druh opotřebení byl předpokládán a není důvodem pro 

výměnu. 

 

  
Obr. 57. Detail nože po vyjmutí z provozu  Obr. 58. Detail návaru po vyjmutí z provozu 

Obr. 59. Detail návaru po vyjmutí z provozu Obr. 60. Detail návaru po vyjmutí z provozu  
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5 Ekonomicko-technická rozvaha 

V provozu krystalizační technologie společnosti Precheza a.s., je instalováno sedm 

odstředivek, z nichž každá obsahuje tři odřezávací nože. Cena jednoho odřezávacího 

nože je 980 Kč bez návaru. Návar je prováděn ručně, pomocí elektrody UTP Celsit 701. 

Na navaření jednoho nože jsou spotřebovány tři elektrody, kdy cena jedné elektrody je 

128,9 Kč. Celková cena jednoho návaru pomocí ručního navařování je 386,7 Kč. 

Spotřeba materiálu při plazmovém navaření jednoho nože je zhruba 142,098 g. Cena 

jednoho kilogramu Celsitu V-P je 1300,- Kč/Kg. 

 Ruční navařování PTA navařování 

Cena spotřebovaného materiálu 386,7 Kč 185 Kč 

Časová náročnost navaření 10 min 5 min 

Tab. 35 . Ek onomick á  rozvaha  

 

  Z tabulky 35 je patrné, že navařování plazmatem je z hlediska materiálu a času o 

polovinu úspornější řešení. V plném provozu je instalováno dvacet jedna nožů, které je 

nutno po opotřebení čepele vyměnit. Použití navařování metodou PTA má tedy úsporný 

efekt. Nevýhodou ručního navařování je delší doba zhotovení návarů, kdy dochází 

k vysokému ohřevu základního materiálu a je zde tudíž větší možnost praskání svaru. 

Doba ručního navaření jednoho dílce je průměrně deset minut. Použitím navařovacího 

automatu trvá navaření jednoho dílce pouhých pět minut. Nespornou výhodou 

automatizovaného způsobu navařování je také zaručená opakovatelnost a stabilní 

kvalita návaru.  
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6 Závěr 

V teoretické části diplomové práce byl proveden rozbor rozdílných metod 

navařování. Dále byl proveden rozbor přídavných materiálů používaných při 

plazmovém navařování metodou PTA. 

 Hlavním cílem předkládané diplomové práce bylo navržení technologie tvorby 

návarů pro čepel odřezávacího nože zelené skalice. Vzhledem k velmi malým 

rozměrům, na které byl návar pokládán (plocha 20mm x 3mm) bylo nutné provést 

mnoho zkoušek s různými technologickými parametry. Dle kvalitativních požadavků 

pak byly vybrány ty nejvhodnější a aplikovány na jednotlivé dílce. Pro chlazení takto 

malého dílce bylo také nutné zhotovit měděné příložky, které při navařovacím procesu 

odvádějí teplo a zároveň slouží k dohřívání dílce po navaření, čímž se zamezí 

případnému poškození návaru vlivem rychlého chladnutí. 

Technologie tvorby návaru pomocí plazmového navařovacího automatu byla 

nakonec úspěšně optimalizována. Po počátečním přetékání návarů a nedostatečné výšce, 

bylo změnou pulzace a dráhy navařovacího automatu dosaženo požadovaných rozměrů, 

při maximální úspoře přídavného materiálu. Tohoto úspěchu bylo dosaženo testováním 

ve Společné laboratoři plazmového navařování ÚST FS ČVUT a KSK, s.r.o. Vývoj je 

podrobně popsán a zdokumentován v diplomové práci. 

Pro vytvoření návarů byly použity dva materiály. Materiál s železnou matricí 

(FeCrV 12-P) a materiál s kobaltovou matricí (Celsit V-P). Pro zjištění fyzikálních 

vlastností a kvality návarových housenek byla provedena metalografická zkouška a 

zkouška mikrotvrdosti, která potvrdila předpokládané vlastnosti přídavných materiálů, 

kdy díky celistvosti návarů a stabilní tvrdosti ve všech vrstvách byly z těchto dvou 

materiálů vybrány nože, jejichž návar byl vytvořen  přídavným materiálem s kobaltovou 

matricí (Celsit V-P). 

Celsit V-P byl upřednostněn pro jeho lepší antikorozní vlastnosti, stabilní 

fyzikální vlastnosti a lepší vlastnosti při tvorbě návaru. Odřezávací nože navařené tímto 

přídavným materiálem byly následně instalovány do odstředivek a vyzkoušeny v 

provozu. Po měsíci v provozu nejevily nože téměř žádné známky opotřebení, pouze se 

ztupily jejich přední hrany, což není považováno za důvod k jejich výměně.   
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Došlo k prodloužení životnosti se snížením výrobních nákladů a zvýšením 

kvality návarů. Z časového a ekonomického hlediska je navařování metodou PTA o 

polovinu úspornější, oproti navařování elektrodou. Výhodou automatizovaného způsobu 

navařování je také zaručená opakovatelnost a stabilní kvalita návaru.  
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