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Anotace 

 

Diplomová práce Stabilita procesu technologie WAAM se zabývá 

porovnáním vybraných procesů přenosu svarového kovu pro technologii WAAM 

metodou MAG konkrétně zkratového procesu a modifikovaných zkratových 

procesů IAC a CMT. WAAM (Wire + Arc Additive Manufacturing) je alternativní 

aditivní technologií, kombinující elektrický oblouk jako zdroj tepla a přídavný 

materiál ve formě drátu k navařování a vrstvení jednotlivých návarových 

housenek. V současné době, kdy je trendem digitalizovat výrobu, i tento výrobní 

proces je možné navrhnout pomocí nástrojů pro off-line programování  

a následné 3D simulace robota, konkrétně softwaru ROBOGUIDE, který danou 

strukturu navaří. Jako přídavný materiál byl použit poměděný drát pro 

zušlechtěné a termomechanicky zpevněné jemnozrnné oceli. Ze získaných 

vzorků byly provedeny standardní technologické zkoušky, z jejichž výsledků byly 

vyvozeny kroky pro zajištění stability procesu. Nově navržené parametry dráhy 

navařování a použitého svařovacího procesu CMT v návaznosti na získaná data 

zajistily stabilitu procesu, poněvadž splnily předem daná kritéria pro hodnocení. 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Dle výroční zprávy mezinárodní federace robotiky IFR (International 

Federation of Robotics) z roku 2017, představené na tiskové konferenci ve 

Frankfurtu nad Mohanem, bude do roku 2020 ve výrobních podnicích po celém 

světě instalováno více než 3 miliony průmyslových robotů, přičemž počet těchto 

nainstalovaných jednotek ve světě vzroste od roku 2017 do roku 2020 až o 14 %. 

Tento vzrůstající trend nemusí být pouze reakcí na problém firem sehnat 

kvalifikované dělníky, na trend budoucnosti automatizovat malé a středně velké 

podniky koncepcí Industrie 4.0, ale také např. na využití robotizace pro nové 

technologie. [1] 

 

Obr. 1 – Počet nainstalovaných jednotek robotů (v tisících) ve světě do roku 2016  
a předpoklad růstu do roku 2020 [1] 

Jednou z těchto technologií může být i využití aditivní výroby v průmyslu 

na robotických linkách s využitím již v současnosti standardně aplikovaných 

zařízení – svařovací zdroj a robot. 

Touto alternativní aditivní technologií výroby je např. WAAM (Wire + Arc 

Additive Manufacturing). Spolu s využitím dostupných softwarových nástrojů 

jako jsou např. off-line simulátory robotických pracovišť lze tento proces  

v budoucnosti reálně aplikovat ve výrobě a současně nahradit neekonomické 

výrobní procesy pro konkrétní strojní součásti. 
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Cílem mé diplomové práce je experimentálně ověřit základní parametry 

popisující chování technologie WAAM. Nejprve bude nutné zvolit dráhovou 

strategii robotického navařování a parametry navařování. Z navařených 3D 

struktur vytvořit vzorky pro technologické zkoušky, jejichž výsledky společně,  

s naměřenými daty, použít pro porovnání tří zvolených dostupných technologií 

MAG navařování a následnému zajištění stability procesu WAAM mnou zvolené 

strategie navařování. 
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PB – powder based 

 

 

 

WB – wire based 

2. ADITIVNÍ VÝROBA 

Snížení nákladů a zvýšení efektivity – takto lze obecně charakterizovat 

hlavní požadavky zákazníků na současnou výrobu strojních součástí. Aditivní 

technologie výroby je v posledních letech jednou z nejrychleji se rozvíjejících 

výrobních technologiích. Používá se pro výrobu prototypů či celých komponent 

strojů. Tento proces výroby je založen na spékání (slinování) a vrstvení 

přídavného materiálu požadovaných vlastností pomocí tepelného zdroje tak, že 

se výsledná 3D struktura co nejvíce podobá finální součásti dle CAD předlohy. Na 

rozdíl od konvenčních technologií výroby, aditivní technologie produkují 

znatelně méně odpadového materiálu, jelikož vstupním materiálem není plný 

profil. 

Jsou dva různé aspekty, podle kterých lze aditivní technologie výroby dělit, 

a to dle druhu tepelného zdroje či druhu přídavného materiálu. Dle tepelného 

zdroje dělíme AM na technologii využívající laserový paprsek (LAM), elektronový 

paprsek (EBM) a elektrický oblouk (SMD). Druhé zmíněné rozdělení se dělí na 

skupiny technologií využívající vstupní materiál ve formě kovového prášku (PB) 

či ve formě kovového drátu (WB) viz Obr. 2. [2] 

Technologie WAAM, zkoumána v této diplomové práci, je považována za 

alternativní aditivní technologii, jelikož princip např. z klasické SLS technologie 

vychází. Svou investiční a provozní náročností je příznivější k její aplikovatelnosti. 

 

 

 

Obr. 2 – Hlavní rozdělení metod aditivní výroby 

AM - Additive
Manufacturing

LAM - Laser 
Additive

Manufacturing

EBM - Electron
Beam Melting

SMD - Shaped
Metal 

Deposition
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2.1 LAM – Laser Additive Manufacturing 

I přes to, že technologie využívající laserový paprsek jako tepelný zdroj 

používají přídavný materiál ve formě prášku, každá z metod, jakými jsou LS, LM  

a LMD má své specifické vlastnosti z hlediska použitých materiálů, postupu 

zpracování a následného použití vzniklých součástí viz Obr. 3. 

 

Obr. 3 – Rozdělení technologie LAM [3] 

2.1.1 LS – Laser Sintering 

 LS neboli laserové slinování je typickým AM procesem, který je založený na 

rozprostření práškové vrstvy po pracovní desce, která se výškové nastavuje vůči 

fokusační vzdálenosti laseru a následnému spékání přídavného materiálu 

v požadovaných místech, ačkoliv nedochází k plnému roztavení prášku. Jak je 

zobrazeno na Obr. 5. Systém procesu LS se skládá z laseru (obvykle CO2, Nd: YAG, 

vláknový, diskový apod.), automatického zařízení pro vrstvení a stírání prášku, 

počítačového řídicího systému a dalších pomocných zařízení, kterými jsou rozvod 

inertního plynu či vyhřívání pracovní desky. [2; 4] 

 

Obr. 4 – Příklad vytištěné součásti technologií LS 
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Obr. 5 – Schéma zařízení pro technologii LS [3] 

2.1.2 LM – Laser Melting 

 LM neboli laserové tavení má s technologií LS stejný princip i zařízení. 

Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma technologiemi je ten, že zatím co u LS 

nedochází k úplnému roztavení prášku, který je slinován, u technologie LM 

dochází k úplnému roztavení přídavného materiálu a dochází ke spojení na 

molekulární úrovni v homogenní stav. To je především důvod, proč se laserové 

tavení používá pro homogenní přídavné materiály, jelikož uvažujeme pouze 

jednu teplotu tavení. U technologie LS můžeme použít heterogenní kovové 

prášky, pouze není dosaženo z materiálového pohledu homogenity finální 

struktury. [2; 4] 

2.1.3 LMD – Laser Metal Deposition 

Jak již bylo řečeno, všechny metody, při kterých je použit laser jako tepelný 

zdroj aditivní výroby, jsou založeny na stejném principu. U technologie LMD 

stejně jako u LM je vhodné použít čisté materiály pro jejich úplně roztavení. Hlavní 

předností technologie LMD je absence rozměrného zařízení pro stírání a nanášení 

kovového prášku či nutnost zaplnit pracovní komoru inertní atmosférou. Prášek 

je totiž nanášen přímo na místo spékání průchodem speciální hlavy přímo do 

proudu laserového paprsku viz Obr. 6. Touto hlavou do místa spékání současně 
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protéká ochranný plyn (stejný princip jako např. u technologie svařování 

MIG/MAG), proto se tato metoda často nazývá jednoduše Laserové navařování, 

z důvodu jejího využití. [2; 3] 

 

Obr. 6 – Schéma depozice materiálu metodou LMD [5] 

2.2 EBM – Electron Beam Manufacturing 

Metoda EBM využívá elektronový paprsek jako tepelný zdroj pro tavení 

přídavného materiálu. Na rozdíl od laserových technologií, zde není použita 

inertní ochranná atmosféra, ale v pracovním prostoru je vytvořeno vakuum, aby 

se elektrony nezpomalovaly odrážením od částic v atmosféře. Toto především 

zajišťuje vyšší kvalitu výsledné struktury, která obsahuje znatelně méně nečistot 

či mikroporozitu. Tento proces výroby je využíván hlavně pro výrobu součástí pro 

lékařství či pro komponenty leteckých motorů, jelikož je takto zpracováván 

především titan. [2] 

2.3 SMD – Shaped Metal Deposition 

Technologie SMD je, na rozdíl od předchozích metod, odlišena především 

druhem přídavného materiálu, který je použit pro tvorbu součástí, jelikož jsou 

namísto kovového prášku použity klasické svařovací dráty. Jako tepelný zdroj 

může být opět použit laser či elektronový paprsek. Hlavním zástupcem této 

metody aditivní výroby strojních součástí je technologie WAAM využívající jako 

tepelný zdroj elektrický oblouk. [2; 6] 
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2.4 Technologie WAAM 

WAAM neboli Wire and Arc Additive Manufacturing je technologie vyvinuta 

na Cranfield University. První zmínky o ní jsou uváděny od 90. let 20. století, 

ačkoliv první patent byl podán již v roce 1925. Pro její realizaci se v současné době 

používá klasického vybavení pro robotizované svařování – víceosý robot či 

portálový automat, svařovací zdroj současnosti, svařovací hořáky, systémy pro 

podávání drátu. Zdrojem tepla je elektrický oblouk, přídavný materiál je použit ve 

formě drátu, který je dodáván na cívkách či ve vysokokapacitních sudových 

baleních. 

 

Obr. 7 – Proces nanášení materiálu technologií WAAM [7] 

Během procesu se vytváří jednotlivé návarové housenky, jejichž postupné 

kladení a vrstvení je naprogramováno do řídící jednotky robota viz Obr. 7. Tyto 

dráhy co nejpřesněji kopírují CAD předlohu finálního výrobku. 

 

Obr. 8 – (a) šikmé stěny (ocel), (b) zakřivené stěny (ocel), (c) vodorovné stěny (hliník), 
 (d) průsečíkové dráhy (hliník), (e) uzavřený polokruh (ocel) [2] 
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2.4.1 Využití WAAM 

V současné době je vývoj WAAM směřován k jejímu využití v leteckém 

průmyslu, jelikož čím dál vyšší požadavky na snižování množství odpadu při 

výrobě leteckých komponent nutí nahradit současné výrobní postupy objemných 

konstrukcí. Měřítkem pro tuto optimalizaci je výrobní koeficient BTF (Buy-to-Fly 

ratio), který se zaměřuje na poměr objemu vstupního materiálu k výstupnímu, 

který je v současnosti často v rozmezí 10÷20:1. [8] 

 

Obr. 9 – 24kg Ti-6Al-4V sestava součásti podvozku letounu Bombardier [9] 

Tab. 1 – Porovnání koeficientu BTF pro součást z Obr. 9 [10] 

Technologie 
Hmotnost  
vstupního  
materiálu 

Hmotnost 
součásti 

BTF Odpad 

Obrábění 240 kg 21 kg 11,4 91 % 

WAAM 24 kg 21 kg 1,14 13 % 

Pomocí této alternativní aditivní technologie se předpokládá snížení 

tohoto poměru o 35-45 % a ve výsledku dokáže snížit hmotnost letadla o 30 %, 

jeho cenu dokonce o 60 %. 

WAAM není z hlediska velikosti součástí zdaleka tak používaná pro malé  

a detailní součásti. Naopak je využívána pro součásti, které jsou z pohledu 

aditivních technologií jednoduché. Jedná se o velice rozměrné součásti, a to 

především pro již zmiňované radikální snížení odpadového materiálu, jelikož se 

jedná o odlehčené či duté profily, součásti s výztuhami apod. Není výjimkou, že 

na takto rozměrných součástech pracují i dva roboti najednou. Laserové 

technologie využívající kovový prášek jsou omezeny svou rychlostí nanášení,  
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a především velikostí pracovního prostoru. WAAM je pro dodržení kvality sice 

také rychlostně omezena, ale rychlost je oproti ostatním aditivním technologiím 

vyšší. Co se týče velikosti pracovního prostoru, WAAM je omezena jen velice málo, 

jelikož pokud robotu nestačí jeho osobní pracovní prostor, je možné ho usadit na 

lineární pojezd. Toto je především důvod, proč není WAAM použita na prvky 

leteckých motorů, ale na rozměrné části skeletu letadel. [11; 12] 

2.4.2 Materiály pro WAAM 

Přídavný materiál ve formě drátu může být použit ze všech svařitelných 

materiálů, tj. konstrukční či vysokopevné oceli, slitiny hliníku, titanu, niklu apod. 

Spektrum použitelných materiálů nám umožňuje dokonce vytvářet heterogenní 

součásti pro plné využití vlastností jednotlivých materiálů. V těchto případech je 

ale nutné dodržet přesný technologický postup jako např. sledovat  teplotu mezi 

jednotlivými vrstvami. 

  

Obr. 10 – Součást navařená kombinací ocel – bronz [10] 

Na Obr. 10 můžeme sledovat součást, která byla navařena z kombinace 

materiálů ocel – bronz. Na zkušebním vzorku z této součásti nedošlo k porušení 

v místě přechodu obou materiálů. To jen dokazuje, že touto technologií lze při 

dodržení správného technologického postupu heterogenní součásti vytvářet 

v požadované kvalitě. [6] 

Rychlá aplikovatelnost této technologie tkví především v používaných 

metodách svařování MIG/MAG a TIG využívající elektrický oblouk a z finanční 

stránky je pořízení takového zařízení výhodnější než pořízení laserové hlavy se 

zdrojem energie. Co se týče rychlosti nanášení přídavného materiálu u metody 

TIG, pohybuje se tato hodnota okolo 1 kg/hod. U metod MIG/MAG je to ale 
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dokonce např. 10÷15 kg/hod. Je ovšem nutné upozornit, že vhodnost těchto 

metod se s použitím různých materiálů liší. [6] 

Obecně se při technologii navařování WAAM potýkáme se stejnými 

problémy jako při klasickém svařování. Těmi jsou porozita, vysoký rozstřik, 

nestabilita elektrického oblouku či velké vnesené teplo. Na tyto problémy reagují 

výrobci svařovacích zdrojů modifikací klasických svařovacích procesů, kterými 

jsou např. CMT (Fronius) či proces IAC (Migatronic). [10] 

2.4.3 Metodika hodnocení 

Hodnocení návarů vzniklých pomocí WAAM lze popsat především dvěma 

parametry, které lze na vytvořených návarech hodnotit. Těmi jsou parametry 

efektivní tloušťky stěny (EWT) a vlnitost povrchu (SW). 

 

Obr. 11 – Náhled na metodiku hodnocení návarů pomocí parametrů EWT a SW [2] 

Na kvalitu výroby a tím pádem i na velikosti těchto dvou parametrů mají, 

dle již publikovaných výzkumných prací, významný vliv nastavené parametry 

procesu. Těmi jsou především rychlost podávání svařovacího drátu, průměr 

svařovacího drátu či rychlost pohybu svařovacího hořáku. 



23 

 

        a)       b) 

Obr. 12 – Závislosti rychlosti navařování TS na parametry EWT a SW [2] 

Z Obr. 12 je zjevné, že parametr efektivní tloušťky stěny (Weff) se při 

zvyšující rychlosti navařování (TS) snižuje a při zvyšování rychlosti podávání drátu 

(WFS) zvyšuje. Ukazatel vlnitosti povrchu (SW) se značně snižuje s rychlostí 

navařování v intervalu 0,1÷0,2 m/min, dále se jeví konstantně. Lze si povšimnout 

mírného vlivu na tento parametr při různém průměru svařovacího drátu. 

Metodika kontroly spolu s dalšími technologickými zkouškami budou 

nástrojem pro hodnocení a korekci parametrů vedoucí k dosažení stability 

procesu WAAM pro zvolenou dráhu navařování. 
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3. OFF-LINE SIMULACE POHYBU ROBOTA 

3.1 Využití off-line simulátorů 

Současný trend digitalizace a monitorování výroby přináší na trh stále vyšší 

využití softwarových řešení pro předběžné plánování výroby. Programy pro off-

line 3D simulace pohybu či průběhu aplikačních příkazů snižují dobu vytváření 

nových pohybových konfigurací. Standardně simulační programy podporují 

provázání s CAD modely, je proto možné navrhovat či digitalizovat stávající 

robotická pracoviště. Každý výrobce robotů má k dispozici svůj vlastní program, 

který je kompatibilní se systémovým prostředím a knihovnou nabízených 

produktů. Simulátory slouží pro všechny typy robotů s jejich konkrétními 

aplikacemi jako např. automatické odstraňování otřepů, manipulace s výrobky, 

lakování součástí, paletizace a právě technologie svařování. [13] 

 

Obr. 13 – Zleva virtuální simulace lakování, paletizace a svařování v softwaru FANUC 
ROBOGUIDE [13] 

V těchto softwarech lze robotem pohybovat pomocí všech jeho os  

a programovat jednotlivé pohybové instrukce ještě před tím, než jsou nahrány 

do řídící jednotky umístěné na skutečném pracovišti. 

Každý výrobce robotů disponuje vlastním softwarem, který obsahuje 

knihovnu veškerých komponent jejich sortimentu, což usnadňuje tvorbu  

a kalibraci daných pracovišť. 
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Obr. 14 – Vizualizace robotizovaného pracoviště simulátorem ABB RobotStudio® [14] 

Za účelem zvýšení kvality a konkurence přicházejí na trh vývojáři se 

softwary podporující stále více druhů robotů a zařízení od více výrobců současně. 

 

Obr. 15 – Vizualizace robotického pracoviště softwarem od Octopuz Robotics [15] 

S odkazem na koncepci Průmysl 4.0 je možné simulační softwary  

v průmyslových podnicích využít k sledování reálných pohybů robota či řešit 

servisní problémy dokonce i v případech, kdy se operátor obsluhující tyto 

softwary v danou chvíli nepohybuje přímo na pracovišti – v těchto chvílích se 

software nepoužívá k off-line programování, ale k on-line monitorování. 
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3.2 Off-line, on-line a hybridní programování 

Během on-line programování je nutné vytvářet pohybové instrukce za 

přítomnosti obsluhy přímo na pracovišti, a to s omezenou rychlostí pohybu 

robota a současně je zde vysoká pravděpodobnost jeho kolize s prostředím při 

zkušebním provozu. Robot je ovládán a programován pomocí rozhraní (ovladače) 

nazýváme TeachPendant, pomocí kterého je možné ovládat robota i přímo 

programovat jednotlivé pohybové instrukce. Obsluha navádí robota, resp. 

svařovací hořák do požadovaných míst v prostoru a v daném místě pomocí 

tlačítek TeachPendantu zaznamená pohybové instrukce do programu. Tímto 

způsobem je vytvořena série bodů. Samotný program neobsahuje pouze 

pohybové instrukce, ale také speciální funkce. Těmi jsou např. začátek či konec 

zapálení oblouku s nastavením parametrů svařování. [16] 

Off-line programování probíhá v již zmíněných speciálních softwarech na 

externím zařízení. Programování probíhá citelně rychleji, jelikož se robot v tomto 

grafickém prostředí pohybuje rychleji a automaticky natáčí jeho jednotlivé  

osy – toto přímo vede ke snížení času programování, jelikož u on-line 

programování se jednotlivé osy vůči prostředí musí naklápět samostatně. 

Pomocí počítačového prostředí dosáhneme přesného sklonu svařovacího 

hořáku, čehož je na pracovišti těžké dosáhnout, přičemž tento sklon má nemalý 

vliv na celý svařovací proces především u MIG/MAG procesů. Vytvořený program 

lze libovolně simulovat. Tím je možné odhalit zbytečné pohyby, ale především 

kolize robota s prostředím – především se svařovacími přípravky i samotným 

svařencem během změny polohy. Robot je sice vybaven bezpečnostními prvky, 

které hlídají přetížení jednotlivých os, ale geometrická deformace hořáku změní 

polohu TCP bodu. TCP (Tool Center Point) je bod, k němuž jsou definovány veškeré 

pohybové instrukce robota. Pro každý nástroj je definován vlastní TCP bod, 

konkrétně pro svařovací hořáky je naprogramován přibližně na konec výletu 

drátu o hodnotě 15 mm. Takto vytvořený kód (program) lze vyexportovat do řídící 

jednotky robota a opět znovu zkontrolovat. Hlavní výhodou využití off-line 

programování není jen snížení času a zvýšení kvality tvorby programů. Při 

požadovaném vytížení výrobních linek není tvorbou nových programů robot 

blokován a nevznikají výrobní prostoje. [16] 
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Hybridní vytváření programů je metoda využívající výhody jak on-line, tak 

off-line programování. Následně je uvedeno shrnutí výhod obou metod:

Výhody on-line programování 

•  Snadný přístup 

•  Programování s aktuálním 

souladem s pozicí nástroje 

•  Větší přehled nad detaily 

prostředí 

 

 

 

 

 

 

Výhody off-line programování 

•  Nevznikají prostoje ve výrobě 

•  Simulace kolizí 

•  Efektivní a kvalitní tvorba 

programů 

•  Opakované využití CAD 

prostředí 

•  Vizualizaci lze také využít pro 

předběžnou tvorbu pracovišť 

•  Návrh svařovacích přípravků 

vůči pracovnímu prostoru 

robota 

Hybridní program se skládá ze dvou částí, přičemž každá z nich je tvořena 

jinou metodou. Část lokace obsahující pozice a uspořádání, část logiky programu 

obsahující řídící struktury, komunikaci s příslušenstvím, kalkulaci jednotlivých 

pracovních rovin. Část logiky programu a částečně také poziční informace lze 

zajistit off-line programováním. Především pozice musí být opraveny on-line 

korekcí, jelikož je zde vysoké riziko kolize. [16; 17] 

 

Obr. 16 – Druhy programování robotických linek [17] 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Hlavní část experimentu probíhala v mezifakultní Laboratoři výuky 

svařovacích technologií (LVST) na Fakultě strojní ČVUT, která disponuje, mimo 

jiného, robotizovaným pracovištěm pro obloukové svařování. Toto pracoviště 

obsahuje univerzálního 6ti-osého robota FANUC Arc Mate 100iC s maximálním 

dosahem 1420 mm a opakovatelností ±0,08 mm a jeho řídící jednotka R-J3iC. 

Dále je zde jednoosé polohovadlo FANUC P250, svařovací zdroje pro MIG/MAG  

a TIG svařování od společnosti Migatronic a svařovací zdroj s procesem CMT od 

společnosti Fronius. K nim příslušné podavače přídavného drátu, dále zásobníky 

svařovacího drátu a lahve s ochranným plynem. Pracoviště obsahuje centrální 

odsávání a bezpečnostní prvky, jako jsou světelné závory zamezující vstupu do 

pracovního prostoru, koncové spínače na dveřích zamezující osobám vstup do 

prostoru operačního. 

4.1 Využití 3D off-line simulace pohybu robota 

Pro plné využití virtuálního pracoviště je nutné, aby bylo zkalibrováno s tím 

reálným. Pro aktuální pracoviště bylo vycházeno z již vytvořeného modelu  

Ing. Pavlem Presem, který ho použil při řešení svého projektu (Robotizované 

svařování mostního zábradlí metodou MAG, 2013). Nicméně bylo nutné opět 

pracoviště kalibrovat a ve virtuálním pracovišti přidat a pozměnit část 

komponent pro správnou funkčnost viz Obr. 17. 

 

Obr. 17 – Pohled na reálné pracoviště (vlevo), pohled na pracoviště v simulátoru FANUC 
ROBOGUIDE (vpravo) 
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Obr. 18 – Pohled na návrh upevnění základního plechu na svařovací stůl (vpravo), 
realizace v laboratoři LVST (vlevo) 

4.1.1 Tvorba programu pro navařování 

Jelikož se jedná o kontinuální návar, je potřeba v samotném programu 

vytvořit smyčku a využít možnosti registrů, které hlídají, jak přednastavený počet 

cyklů, tak i výškový offset bodů z každého předchozího cyklu. 

  

Obr. 19 – Digitalizace iPendantu 

Dále jsou jen v krátkosti popsány hlavní funkce programu, které vysvětlují 

jeho výpis umístěným v přílohách diplomové práce. 
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PR[ ]=LPOS 

Funkce zajišťující uložení aktuální pozice robotu do daného pozičního 

registru v kartézském souřadném systému v aktuálním souřadném systému  

a s aktuálním nástrojem. 

LBL[ ] 

Jedná se o označení řádku, kam po funkci JMP LBL program skočí. Příkaz 

JMP LBL lze i vytvořit s podmínkou jeho provedení. Např. V tomto programu je 

zavedena podmínka IF R[11]<50,JMP LBL[1], která přímo říká – pokud je v registru 

číslo 11 nižší hodnota než 50, pokračuj na řádek s označením LBL[1], který je 

umístěn na požadovaném místě v programu. Takto je zajištěno cyklické 

opakování programu, dokud není podmínka pro pokračování mimo smyčku 

splněna. 

P[ ] Offset,PR[ ] 

Označení P[ ] v programu řídících jednotek společnosti Fanuc představuje 

bod v prostoru. Spolu s funkcí Offset,PR[ ] představuje offsetování (posunutí) 

daného bodu dle použitého pozičního registru. 

R[ ]=R[ ] + X 

Funkce zvyšující hodnotu pozičního registru o programátorem zvolenou 

hodnotu X. 

PR[GPx:i,j]=PR[GPx:i,j]+konstanta 

Tento zápis zajišťuje zvětšení souřadnice j (1=X, 2=Y, 3=Z), pozičního 

registru i o hodnotu konstanta. To vše v rámci pohybové skupiny GPx (v laboratoři 

GP1 představuje systém robot s polohovadlem). Pro konkrétní zápis v mém 

programu PR[GP1:11,3]=PR[GP1:11,3]+1,2 platí přičtení hodnoty 1,2 mm  

k Z souřadnici (výškové souřadnici) pozičního registru 11. 

 

 

 



31 

4.1.2 Strategie navařování 

 
 

 

Obr. 20 – Grafické zobrazení sekvence vytvořeného programu 

Obr. 20 znázorňuje postup naprogramované strategie navařování. Po 

uběhnutí jednoho cyklu (kružnice) program kontroluje hodnotu pozičního 

registru, a pokud nesplňuje podmínku pro ukončení, vrátí se na začátek, provede 

nastavený výškový krok pro počáteční bod a pokračuje v cyklu. 

4.1.3 Off-line simulace jako reverzní inženýrství 

Při popisu off-line simulátorů bylo již zmíněno, že se nejčastěji používají 

pro předběžné tvorby programů. Při tomto experimentu byl použit opačný 

postup. Program sestaven on-line programováním byl importován do simulátoru  

a kontrolován. Při této kontrole bylo díky mapování trasy TCP (Tool Center Point) 

bodu svařovacího hořáku zjištěno, že počáteční a koncová pozice kruhové dráhy 

nesouhlasila a ve výsledku by v tomto místě, kde se hořák zvedá o jeden krok 

výšky, mohly vznikat vady. 

K této vadě nejspíše došlo v důsledku programování kruhové dráhy, která 

se skládá z pohybových instrukcí dvou půlkruhů. Koncový bod nebyl vytvořen 

postupem, kdy je robot naveden do již zapsaného bodu, který je použit jako nový. 

Jelikož měla každá polokružnice jiný rádius, jednalo by se o geometricky 

nevyhovující kus, pokud by se jednalo o reálně vyráběnou strojní komponentu. 

Dále je vyobrazen postup opravy programu. 
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Obr. 21 – Chybně vytvořený počáteční a koncový bod on-line programováním 

 

 

Obr. 22 – Prostorové zobrazení vlivu vady na konečnou dráhu 

 

Opravený program byl odsimulován a následně vyexportován zpět do 

řídící jednotky robota pro jeho spuštění. 

 

 

Obr. 23 – Opravená dráha robota pomocí off-line programování 
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Obr. 24 – Vyobrazení pohybové strategie opraveného programu 

4.2 Vstupní data pro experiment 

Jako přídavný materiál pro navařování byl použit poměděný drát pro 

zušlechtěné a termomechanicky zpevněné jemnozrnné oceli v průměru 1 mm  

s obchodním označením Böhler Union X 90, dle ČSN EN ISO 16834 označen  

G 89 6 M Mn4Ni2CrMo s následujícími vlastnostmi. 

Tab. 2 – Minimální mechanické hodnoty drátu Union X 90 při běžné teplotě [18] 

�� 
� � ∙ ���	 
 

�� 
� � ∙ ���	 
 

 �  
� % 
 

 ��  
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950 890 15 90 

Tab. 3 – Chemické složení drátu Union X 90 v hm.% [18] 

C Si Mn Cr Mo Ni 

0,1 0,8 1,8 0,35 0,6 2,3 

Dalšími parametry byl svařovací proud 70 A, ochranný plyn M21 (82 % Ar, 

18 % CO2), rychlost posuvu svařovacího hořáku 30 cm/min. Celý program byl 

nastaven na 50 cyklů (vrstev) s konstantní zvedáním hořáku po uběhnutí jednoho 

cyklu o 1,2 mm ve výškové ose Z. 

Součástí experimentu je také porovnání použitých dvou různých typů 

přenosu svarového kovu – zkratový a modifikovaný zkratový přenos IAC 

(Intelligent Arc Control) dostupný na svařovacích zdrojích Migatronic. 
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Motivací pro modifikaci svařovacích procesů jsou především snížení 

rozstřiku, vneseného tepla a dosažení stability elektrického oblouku.  

U klasického zkratového přenosu svarového kovu při MIG/MAG svařování je téměř 

celá energie využitá pro roztavení drátu a následnému uvolnění kapky. Během 

hoření oblouku současně vyzářená energie produkuje teplo přecházející jak do 

přídavného, tak do základního materiálu. Redukovaný rozstřik a vnesené teplo je 

regulováno modifikovaným zkratovým přenosem IAC, který je charakteristický 

vyšší intenzitou proudu při oddělení kapky. Vyšší intenzita zkratového proudu by 

ale za nezměněné doby zkratu způsobila ještě větší rozstřik. Pro IAC je typické 

zkrácení doby trvání zkratového proudu. 

 

Obr. 25 – Porovnání průběhu zkratového procesu (tečkovaná křivka) a teoretického 
průběhu IAC procesu (plná čára). Upraveno dle [19] 

Na Obr. 25 je vyobrazeno porovnání těchto dvou procesů. Oblast A 

představuje oblast fáze oblouku, oblast B vyjadřuje fázi zkratu. Klasický zkratový 

proces je vyobrazen tečkovanou čarou a je možné pozorovat zvyšující hodnotu 

proudu až do chvíle oddělení kapky a následnému poklesu až do fáze 

následujícího zkratu. Teoretický průběh IAC je naznačen plnou čarou. Zde je 

vyobrazen výrazný nárůst proudu za kratšího času a následný rychlý pokles na 

nižší úroveň proudu, než která je při fázi oblouku – to zajistí zamezení rozstřiku. 

Dále je proud udržován na nízké hodnotě až do oddělení kapky a následně dojde 

k jeho navýšení pro udržení stability oblouku. [19] 
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4.3 Prvotní zhodnocení experimentu 

4.3.1 Metodika postupu experimentu 

Před započetím experimentu je nutné stanovit jeho postup a metodiku 

vyhodnocování. Ten je pro každý navařený vzorek následující: 

1. Příprava programu drah. 

2. Ustanovení podkladového plechu na svařovací stůl polohovadla  

a jeho zafixování pro zamezení jeho úhlové deformace. 

3. Nastavení svařovacího programu, svařovacích parametrů, spuštění 

programu. 

4. Vychladnutí návaru na volném vzduchu. 

5. Vizuální zhodnocení a nafocení vzorku. 

6. Analýza dat získaných měřící stanicí WeldMonitor. 

7. Odříznutí návaru na pásové pile co nejblíže paty návaru. 

8. Příprava tělísek pro zkoušku tahem a zapouzdření vzorků pro 

metalografické zkoušky 

9. Ověření mechanických vlastností kritického místa návaru. 

10. Zkouška tvrdosti návarů po celé délce ve směru výškového přírůstku. 

11. Vyhodnocení parametrů EWT a SW. 

12. Zhodnocení získaných dat a návrh opatření a kroků pro zajištění stability 

procesu WAAM. 

13. Aplikace navržených postupů. 

14. Vyhodnocení navržených postupů. 

 

 

Obr. 26 – Schéma metodiky postupu experimentu 
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4.3.2 Vizuální zhodnocení navařených struktur 

  

Obr. 27 – Strukturovaný návar pomocí zkratového procesu (vlevo), pomocí  
procesu IAC (vpravo) 

Na první pohled můžeme pozorovat značný rozdíl v konečné výšce návarů. 

Zatímco u zkratového přenosu kovu je konečná výška přibližně 60 mm, u přenosu 

IAC je výška přibližně 67 mm při stejném počtu návarových vrstev. 

Naopak u obou vzorků pozorujeme pravidelné, vizuálně a geometricky 

vzhledné jednotlivé vrstvy přibližně do výšky 20 mm (přibližně 16.÷17. vrstvy). 

Toto může být způsobeno příliš vysokou teplotou působící na tavnou lázeň, 

nevhodně zvoleným konstantním krokem zdvihu či vzdáleností místa navařování 

od základní desky. 

4.3.3 Výstup z měřící stanice WeldMonitor 

 

Obr. 28 – Záznam průběhů proudu, napětí a počtu zkratů zkratového přenosu kovu při 
navařování 
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Obr. 29 – Záznam průběhů proudu, napětí a počtu zkratů IAC procesu při navařování 

 

Obr. 30 – Zobrazení kratšího intervalu záznamu IAC procesu při navařování 

Pro srovnání obou procesů jsou na Obr. 28 a Obr. 29 vyobrazeny průběhy 

svařovacího proudu na čase byly znamenány měřící soupravou WeldMonitor. Na 

první pohled je zjevné, že hlavním rozdílem je počet zkratů v daném časovém 

úseku, který je u procesu IAC téměř dvojnásobný. Také proudové špičky se 

pohybují v blízkosti 200 A, zatím co u zkratového přenosu jde o hodnoty přibližně 

150 A. Na Obr. 30 je vidět, že reálná křivka IAC procesu se výrazně liší od té 

teoretické na Obr. 25.  

Hlavním úkolem této části měření bylo získání dat, které charakterizují celý 

navařovací cyklus a sledovat jejich chování. Bylo možné identifikovat hodnoty, 

které mají zásadní vliv na konečnou kvalitu návarů. Těmito hodnotami jsou 

především svařovací napětí, proud a rychlost podávání drátu, která má zásadní 

vliv na spotřebu přídavného materiálu. Pro orientační zhodnocení byl pořízen 
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výpis parametrů s frekvencí snímání 60 sekund. Tyto data byla rozdělena na 5 

částí, které byly zprůměrovány v Tab. 4. 

Tab. 4 – Průměrné hodnoty v jednotlivých částech navařovacího procesu pro I=70 A 

               Část 
Proces 

1 2 3 4 5 

 Napětí U [V] 
Zkrat 20,4 20,3 20,4 20,5 20,5 

IAC 20,5 20,5 20,8 20,6 21,0 

 Proud I [A] 
Zkrat 77,8 78,9 77,3 76,9 76,3 

IAC 101,2 102,4 104,4 106,3 109,9 

 Posuv drátu vd [m/min] 
Zkrat 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

IAC 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Z výsledků je patrná mírně klesající tendence u svařovacího proudu se 

zvyšující se výškou návaru u zkratového procesu. Naopak u procesu IAC se  

s výškou návaru proud značně zvyšuje. Každý z procesů má také jinou rychlost 

podávání drátu pro nastavených 70 A, což ve výsledku značně ovlivňuje množství 

použitého materiálu. Na zkratový proces bylo využito 80,86 m drátu, u IAC byla 

spotřeba drátu 100,87 m. Kolísání svařovacího proudu souvisí s délkou výletu 

drátu. Toto je pravděpodobně reakce na výslednou výšku návarů, jelikož s větším 

výletem drátu se zvyšuje odpor a svařovací proud klesá.  

Aby bylo dosaženo objektivního srovnání dle rychlosti podávání 

svařovacího drátu, byl svařovací zdroj pro nový vzorek vytvořený pomocí IAC 

nastaven právě touto hodnotou. K této hodnotě vd=2,4 m/min je adekvátně dle 

synergické linie nastavena hodnota svařovacího proudu na 57 A. 

 

Obr. 31 – Strukturovaný návar pomocí procesu IAC s nastavenou hodnotou rychlosti 

posuvu drátu vd=2,4 m/min 
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Tento návar má výslednou výšku přibližně 65 mm. Vizuálně a geometricky 

vzhledné jednotlivé vrstvy opět dosahují výšky přibližně 20 mm. Pro další 

porovnání těchto dvou přenosů svarového kovu pro WAAM proces byly použity 

vzorky, při kterých byla nastavena hodnota vd=2,4 m/min. 

Tab. 5 – Průměrné hodnoty jednotlivých částí navařovacího procesu pro vd=2.4 m/min  

               Část 
Proces 

1 2 3 4 5 

 Napětí U [V] 
Zkrat 20,4 20,3 20,4 20,5 20,5 

IAC 20,3 20,2 20,3 20,3 20,3 

 Proud I [A] 
Zkrat 77,8 78,9 77,3 76,9 76,3 

IAC 83,7 85,1 85,9 83,7 87,9 

 Posuv drátu vd [m/min] 
Zkrat 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

IAC 2,4 2,4 2,5 2,3 2,4 

V Tab. 5 jsou hodnoty zkratového přenosu stejné, změna se týká pouze dat 

procesu IAC. Hodnoty napětí lze považovat za konstantní, hodnoty proudu, až na 

odchylku průměrných hodnot čtvrté části hodnocení, mají opět vzrůstající 

charakter, jako reakci na změnu velikosti výletu svařovacího drátu. Spotřeba 

materiálu se u obou procesů liší v řádu desetiny metru (80,29 m), což je dle výpisu 

svařovacího procesu způsobeno mírným kolísáním hodnoty vd. 

4.3.4 Mechanické vlastnosti navařené struktury 

Zkouška tahem 

Vzorky pro tahovou zkoušku provedené dle norem pro zkoušku tahem [20] 

a podélnou zkoušku tahem svarového kovu [21] byly odebírány po 90° v obvodu 

návaru, první vzorek v obou případech pocházel z místa výškového nárůstu 

(vzorky 1 a 5). 

  

Obr. 32 – Místa odebírání vzorků (vlevo), poměrné vzorky pro zkoušku tahem (vpravo) 
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Hlavním cílem provedení tahové zkoušky je porovnání mechanických 

vlastností jednotlivých míst návaru. Především porovnání vzorku, kde dochází  

k výškovému nárůstu oproti ostatním místům, protože jeho výsledky mohou 

ukázat zmíněné místo jako kritické. 

  

Obr. 33 – Zkušební trhací stroj LabTest 5.100SP1 (vlevo), zkušební tělísko v čelistech po 

přetržení se sponami s reflexními proužky pro zaměření sledované délky (vpravo) 

 
Obr. 34 – Smluvní diagram tahové zkoušky vzorků z procesu IAC 

 

Obr. 35 – Smluvní diagram tahové zkoušky vzorků ze zkratového procesu 
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Během zkoušení vzorku číslo 2 měřící zařízení nezaznamenalo hodnoty 

prodloužení, proto není do porovnání tento vzorek zařazen. Ve výsledku lze 

předpokládat, že jeho absence v porovnání nemá vliv na konečný výsledek. 

Z grafického zobrazení výsledků je zjevné, že průběhy zkoušky 

jednotlivých vzorků se v zásadě neliší a lze je považovat za srovnatelné, jelikož 

zkouška proběhla v jeden den za stejných podmínek se stejnou obsluhou stroje 

LabTest 5.100SP1. Výsledky dokazují, že aplikovaný pohyb zvedání svařovacího 

hořáku nemá zásadní vliv na mechanické vlastnosti daného místa v návaru. 

 

Zkouška tvrdosti 

Mezi další základní technologické zkoušky, dle kterých lze hodnotit 

stabilitu procesu WAAM, je měření tvrdosti návaru. Tvrdost byla měřena 

postupně, od paty návaru, ve směru materiálového přírůstku. Vzdálenosti mezi 

středy jednotlivých vtisků byly zvoleny 1 mm, což odpovídá předpisům 

stanoveným normou pro zkoušku tvrdosti podle Vickerse. [22] 

Zatížení indentoru bylo zvoleno 1 kg. Jedná se o nejvyšší zatížení, které lze 

na použitém tvrdoměru nastavit. 

  

Obr. 36 – Tvrdoměr IndentaMet 1104 (vlevo) a ustanovení vzorku (vpravo) 
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Obr. 37 – Graf měření tvrdosti pro vzorek ZKRAT 

Grafické znázornění výsledků dokládá pokles tvrdosti žíháním struktury 

během kontinuálního procesu. Poslední dva body vykazující zvýšení tvrdosti 

mohou být způsobeny ukončením svařovacího procesu a rychlým zchladnutím 

povrchové vrstvy na vzduchu okamžitým zvětšením teplosměnné plochy. 

 

Obr. 38 – Graf měření tvrdosti pro vzorek IAC 

Oproti grafu pro vzorek ZKRAT u vzorku IAC není pokles tvrdosti ve směru 

navařování tak strmý. Předpokladem je menší tepelné ovlivněním celé struktury 

návaru, což má proces IAC zajistit. Opět je možné si povšimnout, že poslední 

hodnoty nabývají vyšších hodnot oproti klesajícímu trendu tvrdosti. 
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4.3.5 Parametr EWT a SW 

   

Obr. 39 – Hodnoty EWT a SW pro vzorek ZKRAT (vlevo) pro vzorek IAC (vpravo) 

Hodnota EWT u vzorku ZKRAT dosahuje 3,8 mm, hodnoty SW dosahují  

1,6 a 1,3 mm. Za jeden z faktorů zajištění stability procesu WAAM jsem stanovil 

pro tento experiment maximální hodnotu parametru SW na 1 mm. 

U vzorku IAC je hodnota EWT rovna 3,7 mm, ale již s nižší vnější hodnotou 

SW 0,8 mm a vnitřní 1,4 mm. Vnější hodnota spadá do stanovené hranice. 

Výšky jednotlivých vzorků se liší, jelikož byly odebírány od základního 

plechu odříznutím celého návaru na pásové pile. Pro další zkoumání by bylo 

vhodné připravit vzorky i se základním plechem, aby bylo možné zhodnotit 

úhlovou deformaci mezi osou efektivní tloušťky vzorku a základního plechu. 

4.4 Návrh kroků pro zajištění stability procesu 

4.4.1 Volba vhodného svařovacího procesu 

Všeobecně je v současné době hlavním cílem výrobců svařovacích zdrojů 

soustředit se na vývoj svařovacích procesů, které redukují množství vneseného 

tepla při svařování. Takovým by měl být i proces IAC firmy Migatronic použitý 

v tomto experimentu. Firma Fronius vyvinula proces CMT (Cold Metal Transfer), 

který svým řešením nepřináší pouze modifikaci v průbězích hodnot proudu  
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a napětí, nýbrž i mechanickým řízením dopředného, ale i zpětného pohybu 

přídavného materiálu během svařovacího procesu. 

Během klasických svařovacích procesů se drát pohybuje vpřed, až dojde ke 

kontaktu se svařovaným materiálem, následně se vzniklým zkratovým proudem 

docílí odtavení kapky přídavného materiálu do tavné lázně. U CMT je celý proces 

řízen digitálně. První fáze procesu probíhá stejně jako u všech klasických 

MIG/MAG procesů, ale jakmile dojde ke zkratu, digitálně řízený svařovací obvod 

zareaguje signálem do podávacího zařízení, které zatáhne drát zpět, což značně 

podpoří uvolnění kapky, na čemž se podílí i povrchové napětí tavné lázně. 

Zatažením drátu zpět od základního materiálu se značně snižuje doba mezi 

vznikem a přerušením zkratu oproti klasickým svařovacím procesům. K přenosu 

materiálu dochází na velmi nízké úrovni zkratového proudu, vnáší se do materiálu 

méně tepelné energie. [23] 

 

Obr. 40 – Princip pohybu přídavného materiálu během CMT procesu. Upraveno dle [24] 

Délka svařovacího oblouku je u CMT řízena rychlostí a dobou zatažení 

svařovacího drátu. Jedná se tedy o řízení mechanickými veličinami namísto 

svařovacího napětí. Např. při oscilačním pohybu svařovacího drátu o frekvenci  

130 Hz (dle konkrétního typu zařízení) je délka oblouku nastavována 70krát za 

sekundu, proto je nutné zajistit vysokorychlostní komunikaci mezi všemi 

komponentami systémového řešení CMT sestavy. Délku svařovacího oblouku lze 

takto řídit nehledě na velikost výletu drátu, kvalitu povrchu základního materiálu 

nebo změna u rychlosti svařování. Naopak u klasických MIG/MAG procesů jsou 

tyto tři faktory hlavními parametry, dle kterých si svařovací zdroj upravuje 

velikost oblouku. [25] 
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Obr. 41 – Systémové řešení robotické sestavy CMT v laboratoři LVST [26] 

 – Svařovací zdroj TPS 3200 CMT 

Jedná se o digitalizovaný a mikroprocesorem řízený svařovací zdroj o výkonu 

max. 320 A. 

 – Podavač drátu VR 7000 CMT 

Podavač drátu se sériovým 4kladkovým pohonem, který podává přídavný 

materiál pouze dopředu, kvůli své značné setrvačnosti. Pro použití v sestavě CMT 

je nutné použít svařovací hlavu Robacta Drive  a absorbér drátu . 

 – Chladící modul FK 4000-R FC 

Chladící modul je nezbytnou součástí všech vodou chlazených svařovacích 

systémech, a to především u tohoto procesu, kdy je svařovací hořák nepřetržitě 

tepelně namáhán po delší dobu. Tyto moduly lze osadit senzory průtoku či 

teploty, které při kritických hodnotách zastaví svařovací proces a zabrání zničení 

zařízení. 

 – Absorbér drátu 

Okamžik, kdy je drát zatahován zpět od základního materiálu, dochází 

k protiběžnému pohybu motorů, které zajišťují podávání přídavného materiálu,  

a je nutné vyrovnat superponované frekvenční pohyby drátu spolu se zajištěním 

přechodu těchto pohybů na lineární posuv. Jelikož v té chvíli současně dochází 

k rozdílu délek drátu mezi komponentami  –  (oblast a) a  –  (oblast b) je 

vyrovnávací bowden vsunutý mezi obě části a upevněn v pohybovém členu, který 
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posílá informace. Současně absorbér snižuje nutnou sílu motorů pro vytahování 

drátu ve svařovacím hořáku Robacta Drive. Na Obr. 42 je pohled na upevněný 

absorbér spolu s detailem na hybný člen, dávající informace o zaplnění 

absorbéru. 

  

Obr. 42 – Absorbér drátu upevněný na rameni robota 

 – Kolizní skříňka 

Důležitým bezpečnostním prvkem v rámci robotického svařování je kolizní 

skříňka (CrashBox) umístěná mezi hořákem a poslední osou robota. Tento 

element zajistí při případné kolizi hořáku se svařencem okamžité přerušení 

procesu svařování a zastavení pohybu robota. Magnetické spojení hlavních dvou 

přírub tohoto bezpečnostního prvku zajišťuje, že při kolizi nedochází 

ke geometrické deformaci těla hořáku a v tomto případě se díky pružinovému 

mechanismu po uvolnění kolizního kontaktu vrátí hořák do původní pozice. 

 – Robacta Drive CMT a tělo hořáku 

Jedná se o speciální hořák, který má ve své konstrukci stejnosměrný motor 

pohánějící zmenšenou konstrukci kladkového podávání přídavného materiálu. 

Pohonná jednotka je schopná podávat drát v rozmezí rychlostí 0,5÷22 m/min, ale 

především, jak již bylo zmíněno, zajišťuje jeho dopředný i zpětný pohyb. Díky 

absorbéru  není pohon nijak přetěžován, jelikož v části b nepracuje s celou 
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délkou drátu mezi  a , ale s vůlí, která je řízena absorbérem. Pohonná 

jednotka je především koncipována na rychlost podávání, a ne na tažnou sílu 

potřebnou pro podávání drátu z cívky či sudového balení a drát je veden 

propojovacím svazkem několikametrovou dráhou. 

  

Obr. 43 – Hořák Fronius CMT PAP 

 – Dálkové ovládání RCU 5000i 

Ovladač RCU 5000i je doplňkovou komponentou celého systému, jehož 

prostřednictvím je možné sledovat, ale i měnit před a během procesu svařovací 

parametry. Připojením k počítačovému rozhraní přes USB lze přehrávat software 

spolu s databankami obsahující vyladěné svařovací charakteristiky. 

 

Obr. 44 – RCU 5000i 
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4.4.2 Změna charakteru pohybu výškového kroku 

Protože proces CMT velice rychle reaguje na změny velikosti oblouku, může 

být předchozí návrh pohybu nevhodný. Ve chvíli, kdy se hořák téměř na místě 

zvedá o výškový krok na další vrstvu, změní se velikost oblouku a podavač drátu 

umístěný v hořáku okamžitě zvýší posuv. Tím pádem je v daném místě naneseno 

více materiálu, než tomu bylo v předchozích případech, což se při každé další 

vrstvě opakuje. Tento faktor může do procesu vnést značnou geometrickou vadu. 

Aby se celému problému předešlo, je nutné pozměnit samotný program drah  

a již vyhodnocená zkouška tahem dokázala, že na mechanické vlastnosti návaru 

změna pohybové strategie nebude mít vliv. 

Pro vyřešení problému je nutné vyřadit ze smyčky programu bod, který je 

brán jako počáteční celé kruhové dráhy tak, aby představoval pouze počáteční 

bod pro celou dráhu. 
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Tab. 6 – Porovnání změn části programu pro navařování 

Část původního programu Část změněného programu 

          9:J P[8] 100% FINE; 

          10:  LBL[1]; 

          11:  Arc Start[1]; 

          12:L P[1] 7mm/sec CNT100 Offset,PR[11]; 

          13:C P[2] Offset,PR[11] 

              :  P[3] 7mm/sec CNT100 Offset,PR[11]; 

          14:C P[4] Offset,PR[11] 

              :  P[5] 7mm/sec CNT100 Offset,PR[11];  
          15:  PR[GP1:11,3]=PR[GP1:11,3]+1.2; 

          16:  R[11]=R[11]+1    ; 

          17:  IF R[11]<50,JMP LBL[1] ; 

          10: L P[1] 7mm/sec CNT100; 

          11:  LBL[1]; 

          12:  Arc Start[1]; 

          13:C P[2] Offset,PR[9] 

              :  P[3] 30cm/min CNT100 Offset,PR[9]; 

          14:C P[4] Offset,PR[9] 

              :  P[5] 30cm/min CNT100 Offset,PR[9]; 

          15:  PR[GP1:9,3]=PR[GP1:9,3]+1.2; 

          16:  R[9]=R[9]+1; 

          17:  IF R[9]<50,JMP LBL[1]; 

 

 

 

 

Obr. 45 – Grafické zobrazení změny dráhy navařování 
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4.5 Ověření nových parametrů 

Dle navržených kroků pro zajištění stability byl experiment zopakován. 

V Tab. 7 jsou vypsány přednastavené parametry procesu CMT. 

Tab. 7 – Přednastavené parametry procesu WAAM s technologií CMT 

Rychlost posuvu svařovacího drátu 2,4 m/min 

Korekce délky oblouku 0 % 

Korekce dynamiky 0,0 

Svařovací charakteristika CMT 1682 

Svařovací rychlost 30 cm/min 

Výškový krok 1,2 mm 

Počet cyklů 50 

Ochranný plyn M21 (82 % Ar, 18 % CO2) 

Průtok plynu 15,7 l/hod 

Přídavný materiál Böhler Union X 90 

Průměr přídavného materiálu 1,0 mm 

 

4.5.1 Vizuální zhodnocení 

 

Obr. 46 – Strukturovaný návar pomocí procesu CMT 

Vytvořený návar dosahuje výšky přibližně 65 mm, hlavní změnou oproti 

předchozím návarům je výška, do které se návar jeví geometricky pravidelně,  

a to na rozdíl od předchozích vzorků, u kterých tato výška dosahovala 20 mm,  
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vzorek navařený pomocí procesu CMT se jeví geometricky pravidelně přibližně do 

výšky 35 mm. Právě použití ,,studeného‘‘ svařovacího procesu může mít na tuto 

výšku vliv, jelikož dojde k přehřívání návaru déle než u předchozích procesů. 

4.5.2 Výstup z měřící stanice WeldMonitor 

 

Obr. 47 – Záznam průběhů proudu, napětí a počtu zkratů CMT procesu při navařování 

Na Obr. 47 je vyobrazen grafický záznam stejného časového úseku 

navařování jako na Obr. 28 a Obr. 29. Na první pohled si lze všimnout pravidelnosti 

všech sledovaných veličin, což je způsobeno digitálně řízeným procesem. Pokud 

lze na předchozích záznamech sledovat pravidelnost u hodnot proudu či napětí, 

počet zkratů u nich není ani zdaleka tak pravidelný jako u CMT. 

Ze získaných dat byl do porovnání procesů přidán i výpočet průměrného 

tepelného příkonu v každé z částí dle 
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Tab. 8 – Průměrné hodnoty jednotlivých částí navařovacího procesu 

               Část 
Proces 

1 2 3 4 5 

 Napětí U [V] 
Zkrat 20,4 20,3 20,4 20,5 20,5 

IAC 20,3 20,2 20,3 20,3 20,3 

CMT 15,7 15,7 15,8 15,6 15,7 

 Proud I [A] 
Zkrat 77,8 78,9 77,3 76,9 76,3 

IAC 83,7 85,1 85,9 83,7 87,9 

CMT 91,3 91,1 91,4 91,3 91,3 

 Posuv drátu vd [m/min] 
Zkrat 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

IAC 2,4 2,4 2,5 2,3 2,4 

CMT 2,2 2,5 2,4 2,3 2,6 

 Tepelný příkon Q [kJ/mm] 
Zkrat 0,25 0,26 0,25 0,25 0,25 

IAC 0,27 0,27 0,28 0,27 0,28 

CMT 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Získaná data zmíněná v Tab. 8 dokazují předchozí popis technologie CMT. 

Zatímco hodnoty proudu i napětí se jeví konstantní, hodnota rychlosti podávání 

svařovacího drátu značně kolísá. V porovnání se zkratovým přenosem kovu  

a procesem IAC se sledované veličiny chovají přesně naopak. Zatímco u prvních 

dvou zmíněných je velikost oblouku řízena změnou svařovacího proudu a napětí, 

u CMT je řízen mechanicky změnou rychlostí podávání drátu.  

Tepelný příkon je dle očekávání ze všech tří procesů u CMT nejnižší. 

Výpočet je ale nutné brát pouze jako orientační, jelikož hodnota účinnosti pro 

metodu MAG o hodnotě 0,8 (dle [27]) platí pouze pro standardní procesy, kterými 

IAC a CMT nejsou. Konkrétně IAC dle výpočtu vychází jako ,,nejteplejší‘‘ proces, ale 

dle geometrického zhodnocení a charakteru poklesu tvrdosti vzorku není 

struktura tolik tepelně ovlivněna, jako tomu je u klasického zkratového procesu. 
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4.5.3 Zkouška tvrdosti 

 

Obr. 48 – Graf měření tvrdosti pro vzorek CMT 

Na rozdíl od předchozích měření, kdy se u vzorku ZKRAT regresivní křivka 

dle naměřených hodnot pohybuje v rozmezí 300÷260 HV1, u vzorku IAC v rozmezí 

290÷270 HV1 lze tvrdost u vzorku CMT hodnotit v rozmezí 310÷280 HV1. Pokles 

tvrdosti vzorku CMT je tedy větší než u vzorku IAC, ale i přesto je tento rozptyl  

u vzorku CMT položen na vyšších hodnotách tvrdosti, kdy změřené hodnoty 

neklesly pod hodnotu 280 HV1. 

Pro porovnání byla změřena tvrdost samotného svařovacího drátu. Průměr 

změřených hodnot ukazuje tvrdost drátu o hodnotě 348,5±13,3 HV1. Vysoká 

odchylka může být způsobena malým počtem vtisků, což způsobuje předem 

stanovený minimální rozestup mezi vtisky dle ČSN EN ISO 6507-1, která stanovuje 

vzdálenost mezi středy sousedních vtisků u ocelí, mědi a slitin mědi alespoň 

trojnásobek střední délky úhlopříčky a alespoň 2,5násobek střední délky 

úhlopříčky středu vtisku od hrany zkušebního vzorku. [22] 
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4.5.4 Parametr EWT a SW 

 

Obr. 49 – Hodnoty EWT a SW pro vzorek CMT 

Vzorek CMT byl dle předchozího vyhodnocení připraven i s částí základního 

plechu, aby bylo možné zjistit úhlovou deformaci efektivní tloušťky stěny. Pro 

dané parametry vykazuje vzorek parametr EWT o hodnotě 4,3 mm s parametrem 

SW 1 mm na obou stranách vzorku. Hodnoty SW splňují předem stanovenou 

maximální velikost právě 1 mm, která byla stanovena jako hranice pro potvrzení 

zajištění stability procesu WAAM. 

Z bližšího zkoumání vzorku je zjevné, že první housenky jsou svojí šířkou 

znatelně užší než housenky následující. Z tohoto důvodu by bylo vhodné pro 

první či první dvě vrstvy nastavit vyšší parametry nejen z důvodu vytvoření 

rozměrnějších prvotních vrstev, ale také k řádnému ohřátí základního plechu. 

 

Obr. 50 – Užší geometrie prvních vrstev návaru  
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5. ZÁVĚR 

Diplomová práce na téma Stabilita procesu technologie WAAM popisuje 

základní principy a rozdíly mezi klasickými aditivními technologiemi výroby 

strojních součástí, kde byla současně zařazena a charakterizována alternativní 

aditivní technologie WAAM. Závěr teoretické části popisuje současný trend 

využití off-line programování a simulace robotických linek. 

V experimentální části bylo využito off-line programování robotického 

pracoviště pro simulaci drah navařování. Pro porovnání byly použity dva různé 

procesy pro přenos svarového kovu – konkrétně zkratový a modifikovaný 

zkratový přenos IAC. Zkouška tahem na získaných vzorcích dokázala, že charakter 

zvedání svařovacího hořáku neovlivňuje mechanické vlastnosti v jednotlivých 

částech návaru. Vizuální hodnocení i zkoušky tvrdosti ukázaly, že proces  

s menším tepelným příkonem je schopen vytvořit struktury, u kterých nebude 

vysoký pokles tvrdosti a geometricky zajistí malé zvlnění povrchu. Parametr 

vlnitosti povrchu byl hlavním kritériem pro hodnocení zajištění stability. 

Maximální hodnotu zvlnění povrchu splňoval návar vytvořený pomocí IAC 

procesu, ale pouze na vnější stěně vzorku. 

V závěru experimentální části byla s ohledem na získané výsledky 

provedena změna dráhy pro zvedání svařovacího hořáku. Druhou změnou bylo 

použití procesu CMT, který je v současnosti, oproti ostatním svařovacím 

procesům, schopen během svařování vnést do materiálu nejméně tepla, což 

mělo za výsledek dosažení vyšší konečné tvrdosti vzorku oproti ostatním 

procesům. Parametr zvlnění povrchu vyhověl kritériu stability. Ze získaných 

výsledků lze konstatovat, že vytyčené cíle diplomové práce byly splněny. 

Získaná data budou nejen základem pro mé doktorské studium, ale také 

pro závěrečné práce zaměřené na teplotní cykly a jejich vlivu na vznik 

mikrostruktur a volbu vhodného tepelného zpracování návarů. Dále na vliv 

korekce šířky oblouku a dynamiky procesu CMT, vliv použitých ochranných plynů 

a přídavných materiálů, využití senzoriky pro řízení materiálového přírůstku při 

navařování technologií WAAM či vysokorychlostní navařování, ale také podnětem 

pro výzkum koeficientů účinnosti pro modifikované a speciální procesy MIG/MAG 

svařování.  
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Příloha č. 4 – Formulář měření tvrdosti vzorku ZKRAT 

Vzorek ZKRAT 

 

Datum 2.7.2018 
Norma ČSN EN ISO 6507-1 
Zatížení 1 kg 
Doba zatížení 10 s 
Poznámka Měřit tvrdost uprostřed 

vzorku příčného řezu 
v linii. Rozestup mezi 
vtisky 1 mm. 

 

Vzdálenost 
od paty HV 1 D1 D2 Vzdálenost 

od paty HV 1 D1 D2 

1 307,2 77,8 77,6 31 269,8 83,1 82,7 
2 302,9 78,0 78,5 32 274,4 82,8 81,6 
3 304,8 78,3 77,7 33 275,5 82,8 81,3 
4 309,5 78,2 76,6 34 273,4 82,9 81,8 
5 307,9 77,6 77,6 35 273,8 82,2 82,4 
6 299,0 77,4 80,1 36 276,1 82,0 81,9 
7 304,4 77,6 78,5 37 272,5 81,7 83,3 
8 291,9 79,9 79,5 38 271,8 83,0 82,2 
9 280,6 81,2 81,4 39 266,9 84,5 82,2 

10 279,9 81,1 81,7 40 271,8 82,7 82,5 
11 283,3 81,0 80,8 41 271,8 82,3 82,9 
12 279,2 81,0 82,0 42 270,8 83,4 82,1 
13 285,5 80,7 80,5 43 269,2 83,4 82,6 
14 293,4 80,2 78,8 44 272,5 83,0 82,0 
15 286,2 80,0 81,0 45 270,8 82,7 82,8 
16 283,6 81,4 80,5 46 270,2 82,2 83,5 
17 295,3 79,1 79,1 47 267,2 83,5 83,1 
18 297,1 80,1 77,9 48 268,5 83,9 83,9 
19 287,6 79,8 80,8 49 269,8 82,6 83,2 
20 290,1 79,9 80,0 50 272,1 82,1 83,0 
21 284,0 81,6 80,0 51 269,2 82,8 83,2 
22 281,2 81,6 80,8 52 268,9 82,7 84,4 
23 279,2 83,4 79,6 53 275,5 80,8 83,3 
24 280,9 80,5 82,0 54 278,8 81,8 81,3 
25 282,3 80,9 81,2     
26 281,9 80,3 81,9     
27 282,3 81,2 80,9     
28 275,1 82,7 81,5     
29 271,8 83,9 81,3     
30 272,1 83,9 81,2     



 

Příloha č. 5 – Formulář měření tvrdosti vzorku IAC 

Vzorek IAC 

 

Datum 2.7.2018 
Norma ČSN EN ISO 6507-1 
Zatížení 1 kg 
Doba zatížení 10 s 
Poznámka Měřit tvrdost uprostřed 

vzorku příčného řezu 
v linii. Rozestup mezi 
vtisky 1 mm. 

 

Vzdálenost 

od paty 
HV 1 D1 D2 

Vzdálenost 

od paty 
HV 1 D1 D2 

1 299,8 78,2 79,1 31 280,9 81,2 81,3 
2 296,4 78,4 79,8 32 282,3 80,8 81,3 
3 297,5 77,5 80,4 33 280,6 81,5 81,1 
4 290,5 79,6 80,2 34 283,3 81,2 80,6 
5 300,9 80,2 76,8 35 283,0 81,4 80,5 
6 292,7 79,6 79,6 36 278,2 81,0 81,3 
7 296,8 79,5 78,6 37 277,5 82,3 81,2 
8 292,3 80,5 78,8 38 274,8 81,5 82,8 
9 288,3 79,0 81,4 39 277,8 81,4 82,0 

10 287,9 81,0 81,0 40 273,4 83,6 80,9 
11 283,7 79,2 82,5 41 278,2 81,1 82,2 
12 284,7 80,4 81,0 42 277,1 81,9 81,7 
13 285,1 80,1 81,2 43 274,1 81,8 82,7 
14 277,1 82,0 81,6 44 275,8 82,1 81,9 
15 277,1 81,6 82,6 45 274,8 81,4 82,9 
16 278,2 81,0 81,3 46 277,1 81,7 81,9 
17 275,1 82,0 82,2 47 274,8 81,1 83,2 
18 287,2 79,6 81,1 48 273,8 83,7 80,9 
19 280,9 82,6 79,9 49 270,5 83,3 82,3 
20 284,4 80,1 81,4 50 273,1 82,0 82,8 
21 283,7 80,8 80,9 51 277,5 82,2 81,3 
22 286,5 80,4 80,5 52 278,2 82,5 81,8 
23 284,4 81,0 80,5 53 275,5 82,9 81,2 
24 284,7 81,2 80,2 54 273,1 80,4 84,4 
25 289,0 82,0 78,2 55 274,1 82,9 81,6 
26 287,2 79,4 81,3 56 276,1 82,2 81,7 
27 286,5 80,5 80,4 57 281,9 80,7 81,5 
28 289,0 81,1 79,1 58 282,6 81,2 80,8 
29 283,3 81,6 80,2 59 280,9 81,1 81,4 
30 277,5 83,0 80,5 60 279,5 81,8 81,1 



 

Příloha č. 6 – Výpis parametrů svařování pro proces CMT 

 

 

  



 

Příloha č. 7 – Formulář měření tvrdosti vzorku CMT 

Vzorek CMT 

 

Datum 26.7.2018 
Norma ČSN EN ISO 6507-1 
Zatížení 1 kg 
Doba zatížení 10 s 
Poznámka Měřit tvrdost uprostřed 

vzorku příčného řezu 
v linii. Rozestup mezi 
vtisky 1 mm. 

 

Vzdálenost 

od paty HV 1 D1 D2 
Vzdálenost 

od paty HV 1 D1 D2 

1 327,5 76,7 73,8 34 293,0 81,2 77,9 

2 324,5 77,5 73,7 35 293,0 80,5 78,6 

3 332,8 76,7 72,6 36 291,2 80,5 79,1 

4 315,6 78,5 76,0 37 287,6 81,5 79,1 

5 310,7 78,2 75,1 38 284,4 82,2 79,3 

6 309,5 79,5 75,3 39 283,3 82,8 79,0 

7 309,5 77,1 77,7 40 290,5 79,7 80,1 

8 309,1 79,0 75,9 41 292,7 80,1 79,1 

9 309,9 77,2 77,5 42 284,4 81,4 80,1 

10 305,6 77,9 77,9 43 282,6 81,6 80,4 

11 304,4 78,2 77,9 44 284,0 82,7 78,9 

12 304,4 78,3 77,8 45 283,0 81,8 80,1 

13 297,9 79,3 78,5 46 284,7 82,3 79,1 

14 302,5 78,5 78,1 47 284,7 81,5 79,9 

15 298,6 79,5 78,1 48 289,8 82,2 77,8 

16 296,6 79,4 78,9 49 285,1 81,5 79,8 

17 301,3 78,9 78,0 50 286,5 81,8 79,1 

18 297,5 79,1 78,8 51 285,1 82,1 79,2 

19 294,9 79,8 78,8 52 282,3 82,2 79,9 

20 296,8 79,5 78,6 53 284,7 81,6 79,8 

21 292,7 79,3 79,9 54 289,8 80,8 79,2 

22 293,6 79,5 79,6 55 294,5 78,8 79,9 

23 296,1 86,0 79,9 56 282,6 81,7 80,3 

24 297,9 79,7 78,1 57 284,4 82,7 78,8 

25 298,3 79,6 78,1 58 286,2 81,4 79,6 

26 296,8 82,6 76,1 59 288,7 81,9 78,4 

27 293,4 82,4 76,6 60 288,7 81,9 79,0 

28 297,5 79,9 78,0 61 290,1 80,1 79,8 

29 292,3 81,1 78,2 62 302,5 79,1 77,5 

30 291,2 80,0 79,6 63 295,3 80,2 78,3 

31 290,8 80,6 79,7 64 304,4 77,9 78,2 

32 291,2 80,0 79,6 65 305,6 78,6 77,4 

33 294,9 80,3 78,3 66 302,9 80,2 76,3 



 

Příloha č. 8 – Formulář měření tvrdosti přídavného materiálu Union X 90 

Vzorek Union X 90 

 

Datum 27.7.2018 
Norma ČSN EN ISO 6507-1 
Zatížení 1 kg 
Doba zatížení 10 s 
Poznámka Materiál dle ČSN EN ISO 

16834  
G 89 6 M Mn4Ni2CrMo 
Dodržet rozestup mezi 
vtisky dle normy ČSN EN 
ISO 6507-1 

 

Číslo 
měření 

HV 1 D1 D2 Číslo 
měření 

HV 1 D1 D2 

1 371,5 70,8 70,5     
2 340,0 74,0 73,7     
3 350,4 73,1 72,4     
4 331,9 74,5 75,0     
5 348,5 72,4 73,5     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 


