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Úvod 

Technologie aditivní výroby vyniká možností výroby komplexních geometrií a tvarů. 

Oproti konvenčním metodám se odlišuje způsobem výroby mající své výhody, ale i 

nevýhody. Aditivní metody se dělí do sedmi kategorií, které lze dále dělit dle energetického 

zdroje, nebo podle materiálu použitého na samotnou výrobu. 

Přestože tyto metody nejsou stále zavedeny v oblasti jaderné energetiky, bylo 

uskutečněno několik experimentů se snahou docílit tohoto zavedení. Stěžejní problémem 

představuje absence standardů a norem, které by kvalifikovaly a zaváděly jednotné postupy 

při výrobě a testování komponent do jaderného průmyslu těmito metodami. Práce se zabývá 

rozdělením a popsáním těchto metod se zaměřením na metody, jako jsou přímá energetická 

depozice, nebo metoda práškové lóže spolu s jejich výhodami i nevýhodami. Nedílnou 

součástí je rozbor dosavadních experimentů, sloužící k zhodnocení aplikovatelnosti 

aditivních metod v oblasti jaderné energetiky. Toto zhodnocení je prováděno skrze 

materiálové testování deponovaného materiálu a porovnání s materiálem nedeponovaným. 

Výsledky těchto experimentů poukazují na možnost budoucího využití těchto metod 

v jaderném průmyslu. Popsány jsou i základní numerické modely, sloužící k lepšímu 

pochopení dějů, ke kterým dochází při depozici materiálu, nebo také vliv různých nastavení 

depozičních parametrů. 

Druhá část práce je věnována experimentu, při kterém jsou navrženy a vytištěny vzorky 

z materiálu 08CH18N10T o různých depozičních parametrech, a to metodou přímé 

energetické depozice. Tatáž metoda i materiál jsou dále použity na opravu simulovaného 

defektu na základovém materiálu 08CH18N10T. Na všech odebraných vzorcích jsou 

provedeny série testů, jimiž jsou metalografie, tvrdost, pórovitost a chemický rozbor. 

Získaná data jsou na závěr porovnávána, a to i s materiálovými vlastnostmi nedeponovaného 

materiálu. Výsledkem je snaha o zajištění výrobních parametrů, pro získání optimálních 

materiálových vlastností. 
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1 Aditivní výroba (AM) 

Vyrobit součástky, modely, konstrukční díly či prototypy lze mnoha způsoby. V zásadě 

se proces výroby dělí na tři různé metody, a to na subtraktivní, formativní a aditivní, přičemž 

každá z nich má přitom bezesporu své výhody, nevýhody a oblasti využití. [1], [2] 

Oproti zbylým metodám, kde dochází k odběru materiálu, nebo jeho vyplňování do 

forem, zde je materiál ve velmi tenkých vrstvách nanášen jednu po druhé, dokud není 

výrobek zhotoven. [1], [2] S příchodem této metody se nabízí několik oblastí jejího 

potenciálního využití, jako jsou např. medicína a zdravotnictví obecně, stavební inženýrství, 

průmysl a další. [1] Své uplatnění tedy zajisté nalezne i ve specializovaném oboru, jakým je 

například právě jaderný průmysl. 

Výhoda AM se nachází nejen v přesnosti výroby, ale také v možnosti vytváření 

nejrůznějších tvarů daného výrobku. S tím jde ruku v ruce i menší množství použitého 

materiálu spotřebovaného pří výrobě. Bezesporu lze tedy konstatovat, že nesmírnou a hlavní 

výhodou této metody je právě možnost komplexních geometrií dané součásti. Tím jsou, 

například oproti subtraktivní metodě, odstraněny limity při návrhu komponentu. Další 

výhody lze nalézt například v rychlosti výroby (záleží na parametrech výroby a na AM 

metodě). [1], [2], [3] 

 

1.1 Od návrhu k výrobě 

Nežli dojde k samotné výrobě za pomocí některé z níže uvedených, či jiných aditivních 

metod, předchází tomu celá řada procesů, jež mají vliv na výslednou kvalitu výrobku. Velice 

často bývá série těchto kroků označována pod názvem „rapid prototyping“. [1], [2], [3] 

• Předzpracování 

Předzpracování, z anglického „pre-processing“, zahrnuje úkony, které musí být učiněny, 

než dojde k samotné výrobě. Jedná se konkrétně o vytvoření 3D modelu vyráběného 

komponentu v počítačovém softwaru, převod modelu na soubor s příponou .stl (pracuje se 

na přechodu na jiný formát) a rozdělení modelu do jednotlivých vrstev nebo také plošných 

řezů, jenž představují jednotlivé vrstvy (viz. Obr. 1, Obr. 2). [4] K návrhu modelu se 

nejčastěji užívá tzv. CAD softwaru [1], [3], do kterého se dají zařadit programy jako je 
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například Fusion 360, AutoCAD, Solid Edge, Autodesk Inventor a další. Ty umožňují přímé 

uložení finálního modelu do stl souboru, jenž je následně nahrán do softwaru pro dané 

výrobní zařízení. Takovýto software se nazývá slicer. [1] V něm je možno nastavit 

parametry tisku, a to například tloušťku vrstvy, rychlost tisku a další. Výsledkem je soubor 

obsahující model, rozdělený do jednotlivých řezů, představující jednotlivé vrstvy, z kterých 

bude daná součást zhotovena (viz. Obr. 2). Dále jsou v souboru zakomponovány informace, 

které výrobnímu stroji dávají instrukce, jakou část modelu má vyrobit a jakým způsobem. 

Série těchto informací, je zapsána v tzv. G-kódu. [1], [3], [5] 

 

Obr. 1: Rozdělení výrobku na jednotlivé vrstvy – převzato z [6] 

 

Obr. 2: Návrh modelu, nastavení parametrů v sliceru a rozdělení výrobku na jednotlivé vrstvy 

(předzpracování) (Obrázky pořízeny z Autodesk Inventor (platná licence ČVUT) a Creality Slicer (volně 

stažitelný SW) – vlastní tvorba) 

• Výroba 

Jedná se o samotný proces výroby užitím některé z metod AM („processing“). Celá 

výroba probíhá automaticky [1], přičemž časově může trvat od několika minut, přes hodiny 

až dny. Doba tisku se odvíjí od mnoha faktorů, jako je velikost součásti, použitá metoda, 

nastavení parametrů, kalibrace samotného výrobního zařízení atd. [1], [3] 
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• Dokončovací procesy 

Po výrobní práce (z anglického „post-processing) zahrnuje sérii procesů od vyjmutí 

výrobku ze stroje, přes odebírání podpěr, až po úpravy, a to jak povrchové, tak úpravy 

zaměřující se na mechanické vlastnosti (například tepelné úpravy). [1], [3], [5] 

 

1.2 Druhy AM 

Výrobu pomocí AM lze uskutečnit několika způsoby. Základní dělení je podle materiálu 

použitého na výrobu produktu, tedy kovy, keramiku, polymery. Další možné dělení je na 

základě způsobu samotné výroby. Dle ISO/ASTM 52900:2015, nebo také ASTM F2792 lze 

AM rozdělit na 7 kategorií (viz. Tab. 1). [3], [5], [7] 

Cílem této práce jsou aditivní metody užívající k výrobě kovové materiály. Ty totiž mají 

z hlediska výroby do jaderného průmyslu větší perspektivu 

Tab. 1: Rozdělení aditivní výroby dle ASTM – vyrobeno na základě informací z [3], [5], [7] 

Aditivní metoda Technologie aditivní metody 
Výrobní 

materiál 

přímá energetická depozice 
Laser Direct Energy Depostion 

Electron Beam Direct Energy Deposition 
kovy 

spékání/prášková lóže 

Selective Laser Sintering 

Selective Laser Melting 

Electron beam Melting 

polymery 

kovy 

keramika 

fotopolymerizace 
Stereolitography 

Digital Light Processing 

fotopolymery 

keramika 

plošné laminování 
Laminated Object 

Ultrasonic Consolidation 

kovy 

keramika 

plastové fólie 

vytlačování materiálu Fused Deposition Modeling polymery 

tryskání materiálu 
Polyjet 

Multi-Jet Modeling 

polymery 

fotopolymery 

vosk 

tryskání pojiva 

3D printing 

Voxeljet 

Exone 

kovy 

polymery 

keramika 
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1.2.1 Tisk kovem 

V této kapitole budou rozebrány AM metody využívající kovové materiály, přičemž 

popsány budou následující: přímá energetická depozice (DED – Direct Energy Deposition) 

a metoda práškové lóže (PBF – Powder Bed Fusion). Tyto dvě metody byly vybrány 

z následujících důvodů. Metoda PBF je nejčastěji používanou metodou pro experimentální 

výrobu komponent do jaderného průmyslu a metoda DED je dále použita v experimentu, 

jenž je součástí této práce. Každá z těchto metod se dělí na další, a to primárně podle 

použitého energetického zdroje, nebo podle formy, v jaké je tištěný materiál. [7], [8], [9] 

 

1.2.1.1 Prášková lóže (PBF – Powder Bed Fusion) 

Metoda práškové lóže umožňuje tisk komponent velmi tenkými vrstvami, čímž je 

umožněna výroba komplexních a zároveň jemných struktur. Výjimkou jsou výrobky mající 

například dutiny/uzavřené prostory (viz. níže). Na základě energetického zdroje, jenž spéká 

atomizovaný kov (taktéž známo jako „bulk“ materiál), je PBF dělena následovně. [9], [10] 

• SLM (Selective Laser Melting) 

Jak již z názvu vyplývá, SLM využívá k tavení materiálu laser. Nejprve je pomocí 

aplikátoru/nanášeče nanesena vrstva daného kovu na rovnou tisknoucí/základovou plochu 

(také z kovového materiálu). Je důležité, aby množství naneseného materiálu bylo optimální, 

neboť může dojít k nepřesnostem při výrobě, jako např. přebytku materiálu na různých 

místech, nebo naopak jeho nedostatku. V důsledku toho může dojít k nekonzistenci 

jednotlivých vrstev, nebo k vynechání některé z nich, a tedy k nepřesnostem v geometrii, ale 

i mechanických vlastnostech finálního produktu. Aby se předešlo těmto problémům, je 

množství prášku na každou vrstvu odměřeno ještě před jeho nanesením. Tím je zaručena 

konzistentnost před slinováním jednotlivých vrstev. V dalším kroku, po rozvržení materiálu 

na tisknoucí/základovou plochu, je materiál sjednocen v tenkou vrstvu a zavařen do plochy. 

Tím je vytvořena první vrstva. Následně je nanesena další vrstva a znovu pomocí laseru 

spojena s vrstvou předchozí. Takto se proces opakuje, dokud není finální produkt dokončen. 

[9], [11] Tisk laserem probíhá v uzavřené komoře obsahující inertní plyn, a to 

z důvodu minimalizace oxidace tištěné součásti. Použitým plynem bývá například 

dusík nebo argon. [3], [8], [9], [10], [12] Nevýhodou této metody, ostatně jako 
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jakékoliv práškové lóže, je nemožnost tisku geometrií obsahujících duté uzavřené 

prostory, a to kvůli výše popsanému procesu výroby. [3] Ten zároveň zabraňuje tisku 

na jiné než rovné plochy, a tím i jakýmkoliv opravám či úpravám povrchů 

poškozených komponent/výrobků. [9] Při výrobě geometrií obsahujících úhel větší 

než 45° (například převisy) je třeba použít podpěry a v případě tisku otvorů kolmo na 

tisknoucí plochu, jsou též vyžadovány podpěry, nebo změna geometrie otvoru do 

tvaru kapky. [12] 

Co se týče drsnosti povrchu u metody práškové lóže s laserem, ta se mění 

v závislosti na několika faktorech. Těmi jsou například tloušťka vrstvy, orientace 

součástky, nebo také samotný druh deponovaného materiálu. Orientačně se drsnost 

povrchu pohybuje okolo 10–20 µm. Často ovšem platí, že vertikální povrchy mají 

drsnost větší než například povrchy zkosené, nebo horizontální. [12] 

• EBM (Electron Beam Melting) 

Metoda EBM je téměř totožná s předchozí, avšak několik rozdílů existuje. Jedním z nich 

je využití elektronového paprsku ke slinování. S využitím paprsku elektronů jdou i ruku 

v ruce podmínky, za kterých výroba součástí probíhá. Aby bylo možné elektronový paprsek 

použít je nutné vytvořit v tiskovém prostoru vakuum. Tím je také zabráněno oxidaci 

deponovaného materiálu. [3], [8], [9], [10], [12] 

Stejně jako u SLM, i u této metody je možnost výroby geometrií s převisy do 45° 

a po překročení tohoto úhlu, je třeba užití podpěr. Drsnost povrchu při této metodě je 

lehce větší a pohybuje se mezi 15–30 µm, přičemž pro místa, kde byly umístěny 

podpěry je kvalita povrchu horší. [12] 

• SLS (Selective Laser Sintering) 

Třetí z metod práškové lóže je již zmiňovaná metoda SLS neboli selektivní laserové 

slinování. Na rozdíl od předchozích dvou metod, kde byl prášek rovnou taven a spojován do 

vrstev, při této metodě dochází k pouhému spojení částic, a to dostatečným zahřátím pomocí 

laseru. V případě potřeby dosáhnout stejného výsledku je při metodě SLM nebo EBM 

nutnost podrobit výrobek následným tepelným úpravám. Stejně jako je tomu u metody SLM, 

i zde je přítomnost inertního plynu. [3], [8], [9], [10] 
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Výhody metody práškové lóže jsou: 

• Velmi přesný tisk detailních a komplexních struktur s nízkou drsností povrchu [3], 

[12] 

• Tisk součástí s převisy do 45° (úhel se může lišit v závislosti na geometrii převisu) 

[12], [13] 

• Recyklovatelnost materiálu použitého na výrobu [3], [13] 

• Možnost tisku více kusů stejného modelu (jednoho na druhý) za užití podpěr mezi 

nimi [12] 

• Výroba vnitřních kanálů v daném komponentu, avšak je třeba ošetřit odebrání 

nespečeného, přebytečného materiálu [12] 

Nevýhody metody práškové lóže jsou: 

• Tisk pouze z jednoho druhu materiálu [3] 

• Pokud není zajištěn odvod přebytečného materiálu, nelze tisknout uzavřené dutiny 

[3], [12] 

• Časová náročnost výroby [3], [13] 

• V důsledku menších částic prášku použitého na výrobu je tisk cenově vyšší než 

například výroba přímou energetickou depozicí [13] 

• Rozdílné mechanické vlastnosti než u součástí vyrobených konvenčními metodami 

[3] 

 

1.2.1.2 Přímá energetická depozice (DED – Direct Energy Deposition) 

DED technologie by se dala přirovnat k FDM metodě (FDM – Fused Deposition 

Modeling) neboli k vytlačování materiálu. Rozdílem je, že FDM se užívá k výrobě 

z polymerních materiálů. [11] Obdobně jako je tomu u práškové lóže, i zde je zdrojem 

energie, jenž taví a spojuje materiál v jednotlivé vrstvy, laser nebo svazek elektronů. Rozdíl 

však spočívá v konstrukčním řešení samotného zařízení. U práškové lóže byla na tisknoucí 

plochu nanášena tenká vrstva materiálu, která byla na požadovaných místech spojena za 

pomocí energetického zdroje. Plocha se poté snížila o tloušťku jedné vrstvy a proces se 

opakoval. K tomuto však zde nedochází. Technologie DED užívá pohyblivé hlavice, sloužící 

jako nástroj k dodávání a současnému tavení/spojování materiálu v jednotlivé vrstvy. [3], 
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[8], [9], [10] Na základě ISO/ASTM 52900 je přímá energetická depozice definována jako 

proces, při kterém je materiál taven a spojován za jeho současné depozice, a to pomocí 

koncentrovaného/fokusovaného zdroje tepelné energie (laser, elektronový paprsek atd.) [14] 

Postup výroby touto metodou je následovný. Nejprve dojde ke kontaktu laseru se substrátem, 

na kterém bude probíhat depozice. To zapříčiní vytvoření tzv. melt poolu, jenž je oblast 

roztaveného materiálu. Do této oblasti jsou následně zachycovány částice deponovaného 

materiálu, způsobující nárust objemu melt poolu. Poté v průběhu pohybu hlavice dochází 

k jeho tuhnutí a opětovnému vytváření na dané trase. Tím jsou vytvářeny nové vrstvy 

deponovaného materiálu (viz. Obr. 3). [9], [10], [14] 

Stejně jako tomu bylo u práškové lóže i u přímé energetické depozice se rozděluje, zdali 

je použit k tavení materiálu laser (L-DED), nebo elektronový paprsek (EB-DED). Na 

základě toho se rozlišuje forma použitého materiálu na výrobu. [3], [8], [10], [12], [13] 

Na rozdíl od ostatních metod, DED nabízí široké uplatnění, které se nachází nejen 

v samotné výrobě, ale především v možnosti spojování různých dílů, oprav defektů, 

či povlakování, testování a výzkumu materiálů. [3], [15] Pokrývání materiálů bývá za 

účelem zlepšení původních vlastností materiálu, a to proti opotřebení, nebo korozi. Samotná 

výroba přímou energetickou depozicí je často tzv. „near net shape manufacturing“. Jejím 

cílem není tisk s nízkou drsností povrchu a přesnými rozměry, ale s rozměry, jenž 

požadované převyšují. Po dokončení tisku následuje často úprava některým ze 

subtraktivních zařízení, a také tepelné úpravy pro dosažení chtěných vlastností, rozměrů a 

povrchu výrobku. [13] 

Velikost tištěného objektu je obecně limitována rozměry komory, ve které tisk probíhá, 

ale také rozměry tisknoucí plochy. Dalším faktorem omezujícím velikost může být šíření 

tepla zapříčiňující praskliny a deformace v důsledku zbytkového pnutí v deponovaném 

materiálu, nebo také smršťování materiálu v průběhu odvodu tepla. [13] 

 

Laserová přímá energetická depozice (L-DED) 

V případě, že energetickým zdrojem je laser, má materiál, z něhož je součást vyráběna, 

nejčastěji podobu prášku, ale užití drátu není výjimkou. [14] Prášek je dále pomocí inertního, 

nebo ochranného plynu dodáván skrze hlavici přímo pod ní do melt poolu, a to buď 

koaxiálně nebo postranně. [9], [14] 
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Metoda L-DED užívá při výrobě inertní, nebo tzv ochranný plyn. V prvním případě 

probíhá tisk v uzavřené komoře, ve které je vzduch nahrazen právě oním inertním plynem. 

V druhém příkladě probíhá výroba v otevřeném prostředí a materiál je dodáván za pomocí 

proudícího ochranného plynu. [9] Užití inertního plynu navíc poskytuje, stejně jako u 

práškové lóže, prevenci vůči oxidaci deponovaného produktu. [3], [10] 

Tisk za pomoci L-DED nabízí výrobu komplexnějších geometrií a v případě tisku dílů 

obsahujících převisy kolmo na tiskovou podložku, je jejich úhel limitován do ~ 30° (úhel se 

může lišit v závislosti na geometrii převisu [13]). V případě, že požadovaná součástka 

obsahuje převisy s úhly přesahující tuto hodnotu (například otvory), situace je řešena 

změnou geometrie otvoru do tvaru kapky, kosočtverce, nebo „citrónu“. Další možností je 

přidat podpěry. Co se týče drsnosti povrchu, ta se zde pohybuje okolo 30 µm. Povrch je tedy 

trochu hrubší, než je tomu u práškové lóže. [12] 

 

Obr. 3: Schéma L-DED technologie – převzato z [3] 

 

Přímá energetická depozice s elektronovým paprskem (EB-DED) 

V druhém případě přímé energetické depozice je namísto laseru užíván jakožto 

energetický zdroj svazek elektronů. Materiál je v tomto případě v podobě drátku [11], jenž 

je k pohybující se hlavici připevněn ze strany (viz. Obr. 4). Z tohoto místa je přiváděn do 

oblasti pod tryskou, kde je za pomocí elektronového paprsku taven. Užití metody 

s elektronovým paprskem vyžaduje přítomnost vakua, což zároveň zabraňuje nežádoucí 

oxidaci. [8], [10], [12] 
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Metoda EB-DED je nejčastěji užívaná, stejně jako L-DED, k povrchovým opravám, 

úpravám, ale také k samotné výrobě. Nevýhodou této metody jsou limity v oblasti geometrie 

tištěné součásti, které jsou způsobeny formou deponovaného materiálu (v podobě drátku). 

Velkou výhodou této metody je rychlost tisku, která L-DED převyšuje, a to troj až 

čtyřnásobně. [12] 

Výhody přímé energetické depozice jsou: 

• Oproti metodě práškové lóže je rychlejší [3], [13] 

• Na výrobu komponentu lze použit více materiálů, popř. jejich kombinace a gradientní 

přechody [3], [13] 

• Tisk hustších a mechanicky pevnějších materiálů než metoda práškové lóže [13] 

• Schopnost graduovaného tisku (možnost měnit poměr materiálů a parametry výroby 

v průběhu tisku – viz. 1.2.1.3) [13], [16] 

• Opravy defektů, normální tisk a tisk povlaků na již vyrobené objekty [3], [13] 

• Víceosý tisk [13] 

• Menší množství spotřebovaného materiálu oproti konvenčním metodám [13] 

• Materiál v podobě prášku, použitý pro výrobu přímou energetickou depozicí, je 

levnější, a to díky větší velikosti, než je u práškové lóže [13] 

Nevýhody přímé energetické depozice jsou: 

• Deformace a praskliny v důsledku zbytkového pnutí, způsobeného rozdíly teplot při 

samotné depozici. [13] 

• Oproti metodě práškové lóže je výroba tímto procesem méně přesná (typicky se jedná 

o „near net shape manufacturing“) [3], [13] 

• Menší množství použitého materiálu (v práškové podobě) lze oproti metodě práškové 

lóže recyklovat. V tomto ohledu je přímá energetická depozice nákladnější. [13] 

• Nemožnost výroby komponent obsahujících vnitřní dutiny. [3] 
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Obr. 4: Schéma EB-DED – převzato z [12] 

 

1.2.1.3 Graduovaný tisk 

Výrobu produktu výše uvedenými metodami lze uskutečnit mnoha způsoby. Kromě 

výroby z jednoho či více materiálu a „konstantní“ hustotě, existuje tzv. graduovaný tisk 

(FGAM – Functionally Graded Additive Manufacturing). Tento způsob výroby nabízí, 

kromě tisku z více materiálu, možnost měnit v průběhu tisku jejich poměr, tedy uspořádání 

materiálů v daném komponentu. Dále lze v průběhu tisku měnit potřebné parametry, a tím 

dosáhnout požadovaných vlastností výrobku. Zatímco běžná AM výroba je spíše 

soustředěná na geometrii produktu, FGAM klade větší důraz na materiálové vlastnosti nežli 

na přesnost výroby. [16] 

Mezi druhy AM, které jsou vhodné pro FGAM výrobu lze zařadit přímou energetickou 

depozici, metodu práškové lóže, plošné laminování, vytlačování materiálu a technologii 

Polyjet, kterou lze zařadit do kategorie tryskání materiálu. [16] 
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1.3 Materiály užité při AM 

Základní dělení materiálu lze rozdělit na polymery, keramiku, kovy, a dále také materiály 

kompozitní. [10], [17] Kovových materiálů užitých k aditivní výrobě existuje několik a jsou 

nejčastěji ve formě drátku nebo prášku. [17] Mezi kovy, které jsou vhodné k AM, se dá 

zařádit prakticky jakýkoliv kov, jenž je možné svařit. [10] Jedná se typicky o různé druhy 

oceli (nerez apod.) a slitiny titanu, hliníku nebo niklu. [18] Tato práce se konkrétně zabývá 

užitím ocelí 08CH18N10T a AISI 316L. 

 

1.3.1 AISI 316L 

Materiál AISI 316L je korozivzdorná austenitická ocel, s nízkým obsahem uhlíku 

(chemické složení viz. Tab. 2). Z hlediska mechanických vlastností má tento materiál dobrou 

houževnatost i tažnost, ale nižší mez kluzu než materiály s větším množstvím uhlíku (viz. 

Tab. 3). [3], [19] 

Tab. 2: Chemické složení oceli AISI 316L v hm% – převzato z [3] 

Fe C Si Mn P S Cr Ni Mo 

Bal. 
Max. 

0,03 

Max. 

1,00 

Max. 

2,00 

Max. 

0,045 

Max. 

0,03 
16,0 – 18,0 10,0 – 14,0 2,0 – 3,0 

 

Tab. 3: Mechanické vlastnosti oceli 316L při pokojové teplotě – hodnoty převzaty z [19] 

Materiál 
Rm [MPa] 

min. 

Rp 0,2 [MPa] 

min. 

E [%] 

min. 

Tvrdost 

Rockwell 

[HRB] max. 

Brinell 

[HB] max. 

AISI 316L 515 170 40 95 217 

Pro účely výroby metodou přímé energetické depozice je materiál dodáván buď v tzv. 

atomizované podobě (v literatuře je možno se setkat s názvem „bulk“ materiál), nebo ve 

formě navinutého drátku, tj. pro případ přímé energetické depozice s elektronovým 

paprskem. V případě metody práškové lóže je materiál pouze v práškové podobě. V praxi to 

znamená, že materiál je v podobě jemného prášku, jehož částice se velikostí (průměr) 

pohybují od desítek µm po nižší stovky µm ([3] uvádí rozmezí použitého „bulk“ materiálu 

50–150 µm). Velikost se může lišit v závislosti na výrobci. 
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V měření provedeném Framatomem byly srovnány mechanické vlastnosti AISI 316L 

vyrobené konvenčními metodami a užitím AM technologie. Použitou AM metodou byla 

laserová prášková lóže. Framatome konstatuje, že mechanické vlastnosti tištěného materiálu 

nejsou jednoznačně izotropní, a to z důvodu, jakým samotný tisk probíhá, tedy výroba po 

jednotlivých vrstvách nanášených na sebe navzájem. To dále ústí v nepříznivé vlastnosti ve 

směru kolmém na rovinu, ve které jsou vrstvy nanášeny (v tomto případě jde o osu Z). 

Z výsledků měření pak plyne, že deponovaný materiál má vysokou mez kluku a téměř 

nulové deformační zpevnění. Dále bylo provedeno žíhání, po němž má křivka deformace 

(viz. Obr. 5) podobný průběh jako křivka kovaného materiálu. Deponovaný materiál však 

stále vykazuje vyšší mez kluzu a nižší mez pevnosti. [20] 

 

Obr. 5: Srovnání mechanických vlastností tištěné, kované a tepelně opracované oceli AISI 316L za pokojové 

teploty – převzato z [20] 

Testování bylo učiněno na patnácti vzorcích dle ASTM E8 [20], a to sice v ose Z. 

Framatome uvádí, že naměřené hodnoty tahové zkoušky jsou v souladu s požadavky ASTM 

F3184. [20] Dále byla na vzorcích tištěných ve vertikálním směru (ve směru osy Z) a po 

žíhání provedena zkouška vrubové houževnatosti (zkouška Charpyho kladivem). Zkouška 

byla provedena při pokojové teplotě a na sedmnácti vzorcích vytisknutých na stejné 

platformě. Naměřená data byla porovnána s daty uvedenými v literatuře a vykazují s nimi 

blízkou shodu. Navíc vzorky splňují požadavky na použití v jaderné energetice (≥ 47 J). 

Z dat dále plyne vysoká dosažená hustota vzorků s průměrnou hodnotou 99,85 % teoretické 

hustoty (tedy pórovitost pod 0,15 %). [20] 
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Tab. 4: Výsledky z měření mechanických vlastností tištěného materiálu při pokojové teplotě – převzato z [20] 

Parametr Rp 0,2 [MPa] Rm [MPa] E [%] RA [%] 

Průměr 395±7 618±15 41,2±2,2 61,0±6,5 

Minimum 389 605 36,5 41,0 

Maximum 415 660 43,5 66,0 

 

Tab. 5: Výsledky zkoušky vrubové houževnatosti při pokojové teplotě – převzato z [20] 

Charpyho parametr Hodnota [J] 

Průměr 75,2±9,9 

Minimum 61,3 

Maximum 91,3 

Pokud je tedy dbán důraz na postup výroby, pak komponent po žíhání typu B, 

definovaným v standardu ASTM F3184, má vhodné/akceptovatelné materiálové vlastnosti 

mimo jiné pro použití v jaderné energetice. [20] 

 

1.3.2 08CH18N10T 

Materiál 08CH18N10T je chrom niklová, titanem stabilizovaná, austenitická 

korozivzdorná ocel, která je díky svým vlastnostem hojně využívána v jaderném průmyslu, 

jako jsou například reaktorové nádoby (chemické složení viz. Tab. 6). [21], [22], [23] 

Většina primárního okruhu jaderných elektráren s reaktory typu VVER 1000 a VVER 440 

je právě z tohoto materiálu. [22] Dle ASTM/ASME je 08CH18N10T svými vlastnostmi 

velmi podobný oceli AISI 321. [21], [22], [23] Jde tedy o materiál, jenž dobře zachovává 

své vlastnosti při změnách teplot. 

Tab. 6: Chemické složení 08CH18N10T v hm% – převzato z [23] 

C Mn S P Ni Cr Ti 

≤ 0,08 1,0 – 2,0 ≤ 0,02 ≤ 0,035 9,0 – 11,0 17,0 – 19,0 ≥ 5C ≤ 0,6 

V měření provedeném v [23] byla zkoumána závislost tvrdosti na rozdílné době žíhání 

při 700 °C. Tvrdost byla nejprve změřena při pokojové teplotě, bez žíhání, a následně po 1, 

2, 4 a 6 hodinách žíhání. Bylo zjištěno, že hodnota naměřené tvrdosti se zvyšuje spolu 

s dobou žíhání, kterému byl vzorek podroben. Tvrdost vzorku bez žíhání dle Vickerse a při 

zatížení HV5 byla naměřena 175,6 ± 4,9. V experimentu v [24] byly zkoumány mechanické 

vlastnosti na vzorcích z opláštění materiálem 08CH18N10T. Střední hodnota tvrdosti dle 
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Vickerse při zatížení HV0,5 byla naměřena 165. [24] Ostatní vlastnosti materiálu 

08CH18N10T jsou pak zaznamenány v Tab. 7. 

Tab. 7: Mechanické vlastnosti materiálu 08CH18N10T při pokojové teplotě – převzato z [24] 

Materiál Rm [MPa] Rp 0,2 [MPa] A [%] RA [%] 

08CH18N10T 556 263 53 76 

 

1.4 Využití AM v jaderném průmyslu 

Užití aditivních metod lze nalézt v celém spektru oborů. Od zdravotnictví, přes letecký a 

automobilový průmysl, inženýrství, nebo také například ve stavebnictví či armádním 

sektoru. [1], [2] Jedním z cílů této práce je zkoumat užití AM v jaderném průmyslu, a to 

z několika úhlů pohledu. Na součásti užité v jaderném průmyslu je kladeno mnoho 

požadavků. Mezi ně se řadí například mechanické vlastnosti, zkoumání vlivu radiace, 

oxidace apod. [15] Snahou je v tomto odvětví vytvořit standardy a normy, které by zajistily 

jednotné postupy a jejich splnění by zajistilo povolení k užití těchto metod i pro výrobu 

komponent se vztahem k jaderné bezpečnosti. V tomto ohledu se AM užité v jaderném 

průmyslu značně odlišuje od ostatních. [4] 

Aditivní výroba je v jaderném průmyslu relativně nový způsob pro výrobu nejrůznějších 

dílů. Kromě tradičních metod se můžeme setkat například s práškovou metalurgií, která je 

na rozdíl od AM pro tuto oblast více optimalizovaná. [15] Využití AM v této oblasti je bráno 

v potaz z důvodů zkrácení doby výroby, nákladů na výrobu, ale také především díky širším 

možnostem při samotném návrhu dílů. Velkou výhodou, oproti například zmiňované 

metalurgii, je schopnost kontroly dílčích vrstev v průběhu tisku, anebo také zmiňovaný 

graduovaný tisk (viz. 1.2.1.3). [15] Zásadní je však pro budoucnost jaderné energetiky vývoj 

a optimalizace komponentů z materiálů mající velmi dobrou korozivzdornost a toleranci 

vůči radiaci. [15] Jedním takovým je například již zmiňovaná nerezová ocel AISI 316L, jenž 

vykazuje na základě informací z [15] a [25] zvýšenou odolnost vůči koroznímu praskání 

s přítomností radiace (IASCC – irradiation-assisted stress-corrosion-cracking). Kromě 

komponentů z AISI 316L bylo vytištěno také několik graduovaných vzorků. Jedná se 

například o přechody oceli s mědí, Inconelem, nebo také se sloučeninami titanu. [15] 
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1.4.1 Normy a standardy 

Nejen výroba produktů, ale i spoustu jiných věcí ve světě, jako například citování textů, 

musí podléhat určitým normám a standardům. Mezi organizace vytvářející takovéto 

standardy se řadí například známé ISO (International Organization for Standardization), 

avšak v technologických odvětvích jsou také známy ASTM (American Society of Testing 

and Materials), ASME (American Society of Mechanical Engineers), ASME BPV 

(American Society of Mechanical Engineers Boiler and Pressure Vessel) popř. další. [15] 

Cílem těchto standardů je nastavení jednotných postupů a kroků, jenž musí být při výrobě 

splněny, aby daný komponent mohl být použit, vyráběn a aplikován v praxi. Příkladem 

takovýchto standardů je například ISO/ASTM 52900:2015 nebo také ASTM F2792, jenž 

definují a rozdělují AM metody do sedmi kategorií. [3], [7] Problematika spojená se 

zavedením standardů pro AM je spojená s nekonzistentností materiálových vlastností 

komponentů vyrobených užitím AM metod. Srovnáním dvou komponent vyrobených 

stejnou metodou za stejných podmínek/parametrů, lze nalézt rozdíly v jejich výsledných 

vlastnostech. [17] 

Přestože standardy pro užití AM v jaderné energetice stále chybí a mnoho 

měření/experimentů je stále třeba provést, existuje několik možností, jak tuto technologii 

v tomto průmyslu uplatnit. Některé možné aplikace jsou popsány v následující kapitole. 

 

1.4.2 Dosavadní úspěchy 

Mezi některé z celosvětově známých organizací či pracovišť, podílejících se na 

experimentech a zavedení AM v jaderné energetice, lze zařadit například Westinghouse 

Electric Company, Oak Ridge National Laboratory (ORNL), Framatome, Tennessee Valley 

Authority (TVA), nebo třeba Idaho National Laboratory. V následujícím textu budou 

popsány, a více či méně, rozebrány dosavadní úspěchy a data získaná při měřeních, jež byly 

provedeny ve snaze získat informace o vlastnostech materiálů vyrobených pomocí AM za 

účelem použití v lehkovodních reaktorech. V některých případech se jedná pouze o 

experimentální vzorky, na kterých byla provedena série testů. V jiných byly naopak 

vyrobeny funkční prototypy komponent do jaderných zařízení. 
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1.4.2.1 Framatome 

Framatomu se podařilo vyvinout a vyrobit komponent do BWR reaktoru, sloužící na 

správnou lokaci a jištění palivových proutků v rámci palivového souboru, přičemž k výrobě 

samotné bylo užito laserové práškové lóže. Jedná se o tzv. distanční mřížky a Framatome 

jich navrhnul a otestoval celkově deset (viz. Obr. 6). [20] 

 

Obr. 6: Distanční mřížka a úchyty palivových proutků – převzato z [20] 

Další úspěšnou aplikací AM Framatomem, je výroba součástky zvané konzole 

palivového kanálu (anglicky Channel Fastener) (viz. Obr. 7). Framatome ve spolupráci s 

ORNL a TVA vytvořil tento komponent za účelem aplikace této součásti v komerční jaderné 

elektrárně. K výrobě bylo užito laserové práškové lóže a komponenty byly zhotoveny 

z nerezové oceli AISI 316L. Celkově byly vytištěny čtyři konzole, které byly po výrobě dále 

mechanicky a tepelně opracovány. K umožnění testování v komerční jaderné elektrárně 

muselo být splněno několik požadavků. Těmi byly: nákresy součástek, podrobnosti o 

výrobě, důkladná kontrola samotného procesu výroby, či případná optimalizace a kontrola 

kvality výroby společně s kontrolou kvality výsledné součásti. Dále bylo na komponentech 

provedeno nedestruktivní testování (NDE – non-destructive examination), chemický rozbor 

a zjištění mechanických vlastností. Poté byly všechny čtyři konzole zavezeny do TVA a 

nainstalovány na palivové soubory ATRIUM 10XM2. Ty byly následně zavezeny do jaderné 

elektrárny Brown´s Ferry blok 2, kterou provozuje TVA, a jsou v provozu od jara 2021. 

První po radiační testování (PIE – Post Irradiation Examination) je plánované v roce 2023. 

[20] Výsledky materiálových analýz (mechanické vlastnosti neozářeného materiálu apod.) 

jsou uvedeny v kapitole 1.3.1. 
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Obr. 7: Postup výroby kazety palivového souboru – převzato z [20] 

Kromě výše uvedeného se Framatome také zabývá aplikací AM metod v oblasti výzkumu 

paliva jaderných reaktorů. Palivo do výzkumných jaderných reaktorů je ve většině případů 

z kovových materiálů, kterými jsou nejčastěji slitiny uranu v práškové podobě, jenž jsou 

dále v pokrytí tvořeným slitinami hliníku. Framatome tento výzkum započal s cílem 

posoudit aplikaci 3D tisku pro výrobu z uranových materiálů. Bylo užito slitin uran-

molybden a uran s křemíkem k posouzení dosažených materiálových vlastností a poté byly 

použity pro aplikaci na komponenty uranových paliv. [26] 

 

1.4.2.2 Westinghouse Electric Company 

Společnost Westinghouse (celým názvem Westinghouse Electric Company) se aktivně 

zapojuje do zavedení technologie aditivních metod v jaderném průmyslu. Důkazem je 

spolupráce se společností Exelon, z které v roce 2020 vzniklo nainstalování komponentu 

zvaného Thimble Pluging Device (TPD) do jaderné elektrárny Byron. Součástka byla 

vyrobena z nerezové oceli AM 316L. [26] 

Další komponent vyrobený užitím technologie AM je filtr cizích předmětů/těles (filtr 

pevných částic). Jednou z nejčastějších příčin selhání BWR palivových souborů je uvíznutí 

kovových drátků nebo hoblin v prostoru distančních mřížek. Na základě toho vyvinul 

Westinghouse nový StrongHold filtr cizích těles. Ten byl vyroben nejen konvenčními 

metodami, ale také za použití právě aditivních metod. To umožnilo několik úprav 
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v samotném designu a konstrukci filtru (viz. Obr. 8). [27] Tyto filtry byly před nedávnem 

zavezeny do dvou varných reaktorů ve Finsku (Olkiluoto 2) a Švédsku (Oskarshamn 3), za 

účelem zlepšení provozu a spolehlivosti. [28] 

 

Obr. 8: StrongHold filtr (vlevo) a AM StrongHold filtr (vpravo) – převzato z [27] 

 

1.4.2.3 Projekt NUCOBAM 

Projekt NUCOBAM byl vytvořen za účelem optimalizovat nejen výrobní procesy, ale 

také testování a hodnocení provozního chování komponent vyrobených pomocí AM. Doba 

trvání projektu NUCOBAM je stanovena na čtyři roky a je do něj zapojeno třináct různých 

partnerů z šesti států. Jejich cílem je tak zavést standardy, pro použití AM v jaderné 

energetice. [29] 

Uvedený cíl je specifikován pro metodu laserové práškové lóže a materiál AISI 316L. 

Průběh projektu je pak rozdělen na dvě etapy. Nejprve je kladen důraz na získání 

materiálových vlastností ze vzorků tištěných na různých zařízeních a s různými depozičními 

parametry. V druhé části jsou deponované vzorky vystaveny provozním podmínkám, jako 

jsou v lehkovodních reaktorech, a z naměřených dat jsou pak vyhodnoceny potřebné 

parametry pro výrobu. Tím jsou získány požadované specifikace AM vyrobených 

komponent. Výsledkem by mělo být prokázání spolehlivosti a bezpečnosti AM pro výrobu 

komponent do jaderného průmyslu. Projektem záměrně vybrané komponenty, na kterých je 

pak snahou demonstrovat schopnosti AM, jsou těleso ventilu a filtr pevných částic. [29] 
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2 Numerické metody 

Numerické simulace a modely jsou v dnešní době nezbytnou součástí při návrhu téměř 

jakéhokoliv prototypu. Ať se jedná o výrobu komponentu nebo chování nějakého jevu, 

numerické simulace umožňují dosáhnout vcelku přesné představy, na základě které se 

přistoupí k realizaci. Tím jsou značně zmenšeny náklady, které by jinak byly vynaloženy na 

výrobu a získání informací z následných experimentů. [30] 

K samotnému modelování a výpočtu pak slouží softwarové programy, jakými jsou 

například Autodesk CFD, Abaqus, Ansys, Simufact, 3Dexperience atd. V těchto 

programech je uživateli nabídnuto nastavit mnoho funkcí, umožňující maximální přiblížení 

k reálnému problému. Lze nastavit parametry okolního prostředí, jako jsou teplota, tlak, 

chemické složení, ale i parametry daného komponentu atd. Dále lze nastavit tzv. okrajové 

podmínky. Ty udávají vlastnosti, chování materiálu, popř. vliv okolí na komponent, na 

krajních bodech/plochách daného objektu. Po dokončení těchto úkonů je objekt rozdělen 

jemnou sítí (tzv. meshing) na konečný počet prvků. To značně zjednodušuje dobu a složitost 

výpočtu. Poté co program učiní výpočet, lze vytvářet například animace dané situace nebo 

také porovnávat model s jinými. 

Při výrobě součásti pomocí technologie aditivní výroby dochází k několika jevům, které 

mohou ovlivnit výsledné vlastnosti. Při tisku dochází k velkým změnám teploty, a to jak 

v průběhu samotné depozice (výroby), tak i díky následnému chlazení. Na základě toho 

může vlivem teplotní roztažnosti docházet k vyšší porozitě tištěného komponentu, k většímu 

množství zbytkového pnutí, a poté i praskání deponovaného materiálu. [30] Tato kapitola se 

zaměřuje na popis simulace depozice kovu, a to v práškové podobě. Při depozici je třeba 

zaměřit se na více jevů, ke kterým dochází, avšak ze samotného průběhu výroby metodou 

DED lze snadno vyrozumět, že všechny tyto jevy jsou úzce spjaty s melt poolem. Obecně 

by se tato problematika dala rozdělit na problematiku spojenou s melt poolem, jenž zahrnuje 

nejen vliv depozičních parametrů, ale také dynamiku taveniny v melt poolu, a tím i teplotní 

pole melt poolu. Další oblastí je pak dynamika samotných částic deponovaného materiálu 

(dynamika prášku), jenž silně ovlivňuje nejen například zeslabení laseru, ale také využití 

dodávaného materiálu. [30], [31], [32] 
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Způsobů, jakými lze k řešení tohoto problému přistupovat je několik. Kupříkladu v [33] 

byla k simulaci přímé energetické depozice použita metoda hydrodynamiky vyhlazovacích 

částic. Dle [30] je klíčem k úspěchu správné CFD modelování. Jedná se o tzv. výpočetní 

fluidní dynamiku (CFD – Computational Fluid Dynamics). Pro výpočty distribuce prášku a 

popisu jeho pohybu při tisku je užito této metody a namodelování popisující dynamiku 

prášku pak slouží k popisu hustoty a pevnosti deponovaného materiálu i výsledného 

komponentu. Pro popis a studium melt poolu a teplotního pole v místě kontaktu laseru 

s tisknoucí plochou je nutné stanovit rychlost chlazení a zbytkové napětí s případnými 

prasklinami, jež mohou v tištěné součásti vznikat. [30] 

 

2.1 Dynamika prášku 

Částice deponovaného materiálu nejprve prochází hlavicí skrze trysku, dále pak přichází 

do kontaktu s laserem a jsou zachytávány v melt poolu. Při tomto turbulentním proudění 

částic dochází k předávání tepla částicím prášku, které toto teplo hned ztrácí vlivem radiace 

a konvekce. Při kontaktu částic s paprskem laseru může například dojít k okamžitému 

vypaření částic, částečnému natavení nebo úplné změně z pevného skupenství na kapalné. 

Pro lepší pochopení dějů, ke kterým dochází při proudění prášku bylo zavedeno několik 

modelů počítající s nejrůznějšími parametry, úvahami a zjednodušeními. Těmi jsou 

například často uvažované Gaussovské (normální) rozložení velikosti deponovaných částic 

[31], [32], nebo například různé úvahy distribuce intenzity laserového paprsku. [32] Dle 

reference [32] je dále také třeba započítat zeslabení laserového paprsku vlivem kontaktu 

paprsku s částicemi prášku nebo také energii, kterou jednotlivé částice od laserového 

paprsku přijmou. V experimentu v [32] byl vytvořen nový model obsahující kromě popisu 

průchodu plynu také dynamiku částic deponovaného materiálu a popis zeslabení laseru (viz. 

Obr. 9, Obr. 10). Data z navrženého modelu byla porovnána s experimentálními, ve kterých 

byla měřena teplota deponovaných linií (částic) metodou DED, a vykazují dobrou shodu. 
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Obr. 9: Trasy částic prášku dle teploty – převzato z [32] 
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Obr. 10: Trasy částic prášku dle rychlosti – převzato z [32] 

 

2.2 Problematika melt poolu 

Kromě zmíněné dynamiky prášku jsou všechny další důležité jevy spojeny primárně 

s melt poolem (více o melt poolu viz. 1.2.1.2). Nastavení různých parametrů, jako je výkon 

laseru, rychlost depozice atd. ovlivňuje rozměry melt poolu. V referenci [31] byl navržen 

model, zkoumající vliv výkonu laseru, rychlosti depozice, obsah síry v materiálu a množství 

dodávaného prášku na dynamiku melt poolu substrátu a dynamiku melt poolu při opláštění 

(neboli při samotné depozici). Při návrhu modelu byl uvažován laminární a nestlačitelný tok 

v melt poolu, žádné vypařování melt poolu, distribuce velikosti částic deponovaného 

materiálu je Gaussovská, rychlost částic na povrchu substrátu je zanedbatelná, tlak vyvíjející 

krycí plyn na melt pool je zanedbatelný a zeslabení laseru odpovídá množství dodávaných 

částic deponovaného materiálu. 
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Přestože je síra obsažena v substrátu v malém množství, její přítomnost má 

nezanedbatelný vliv na rozměry melt poolu. V experimentu v [31] byly brány v potaz tři 

substráty obsahující různé množství síry (0 hm% 0,015 hm% a 0,03 hm%). Při daném 

výkonu laseru, vzdálenosti trysky od substrátu a rychlosti tisku byl melt pool o 45 % hlouběji 

v substrátu u oceli se zastoupením síry 0,015 hm% než u oceli bez síry. Pro porovnání 

experimentálního měření a navrženého modelu bylo uvažováno zastoupení 0,03 hm%, 

tedy stejné zastoupení jako je v oceli použité pro experiment (tou byla ocel AISI 316L). 

 

2.2.1 Závislost rychlosti depozice na dynamiku melt poolu 

substrátu 

Pro navržený model, simulující melt pool při různých depozičních parametrech byly 

uvažovány dvě depoziční rychlosti, a to 500 mm/min a 1000 mm/min. Pro menší z rychlostí 

se objevují velké hodnoty rychlostí povrchových toků ve středu horní oblasti melt poolu (na 

povrchu), a stejně tak v středu melt poolu (uvnitř) se objevují velké hodnoty rychlostí toku 

taveniny. V druhém případě, pro rychlost depozice 1000 mm/min, bylo zjištěno, že většina 

rychlostí toků je v celém melt poolu, až na horní část melt poolu, menší než 0,1 m/s (viz. 

Obr. 11). Důvodem je, že s větší rychlostí depozice dojde k menšímu předání energie 

substrátu od laserové paprsku. Závěrem je, že čím pomalejší je rychlost depozice, tím více 

energie je předáno a hlubší i širší melt pool je vytvořen. Dále je pro větší hloubky melt poolu 

přisuzován silně konvexní tvar především kvůli Marangoniho efektu, způsobující tok 

taveniny od okrajů do středu melt poolu. Experimentálně zjištěné hodnoty, jako jsou 

polovina šířky melt poolu či hloubka melt poolu, byly porovnány s daty z navrženého 

modelu, a to pro obě uvažované rychlosti depozice (viz. Obr. 12). Data vykazují dobrou 

shodu s odchylkami od skutečných rozměrů do 8 %. [31] 
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Obr. 11: Rychlostní profil melt poolu pro různé rychlosti depozice při pevném výkonu laseru 1000 W: (a) v = 

500 mm/min, (b) v = 1000 mm/min – převzato z [31] 

 

Obr. 12: Porovnání rozměrů melt poolu substrátu získaných z modelu a experimentu při různých depozičních 

rychlostech a pevném výkonu laseru 1000 W: (a) v = 500 mm/min, (b) v = 1000 mm/min – převzato z [31] 

 

2.2.2 Dynamika melt poolu při depozici 

Na počátku depozice dochází ke vzniku opláštění nebo povlaku, vzniklého roztavenými 

částicemi kovu s maximální teplotou na horním povrchu melt poolu a největší rychlostí toku 

taveniny uprostřed volného povrchu melt poolu. V důsledku Marangoniho efektu dochází 

ke vzniku dvou toků směřujících od okrajů melt poolu k jeho středu. V další části depozice 

dochází ke zvětšování melt poolu, v důsledku prohlubováni melt poolu substrátu působením 

laserového paprsku, a také většího množství zachytávajících se částic deponovaného 

materiálu. V důsledku pohybu trysky při depozici dochází v melt poolu k vytvoření víru 

pohybujícího se proti směru hodinových ručiček. Výsledkem těchto úvah je velká závislost 

toku taveniny v melt poolu na výsledné rozměry a geometrii deponovaných linií. [31] 
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V navrženém modelu v [31] byl zaznamenán časový průběh tvorby melt poolu, spolu s toky 

taveniny pohybující se v něm (viz. Obr. 13). 

V referenci [31] byl učiněn i experiment zkoumající dynamiku melt poolu při depozici 

materiálu na substrát, a to při různých depozičních parametrech (dynamika melt poolu 

substrátu viz. kapitola výše). Těmito parametry byl výkon laseru, rychlost depozice a 

množství procházejícího prášku tryskou. Bylo učiněno celkově osm různých měření, 

s různými kombinacemi již zmíněných parametrů, která byla porovnána s navrženým 

modelem. Stejně jako v minulé kapitole, i zde byly experimentálně zjištěné rozměry melt 

poolu a porovnány s daty získanými z navrženého modelu. Porovnány byly hodnoty jako 

jsou polovina šířky melt poolu, jeho hloubka v substrátu a výška nad povrch substrátu. 

Numericky získaná data znovu vykazovala se změřenými dobrou shodu a odchylka 

numericky získaných dat byla pro všech osm případů maximálně 7,04 %. Výstupem z tohoto 

měření bylo zjištěno, že rozměry deponovaných linií se zmenšují se zvětšující se rychlostí 

depozice. S vyšší rychlostí depozice také dochází k menšímu záchytu deponovaných částic 

do melt poolu, tedy menšímu využití materiálu, a také dochází s vyšší rychlostí depozice 

k horší smáčivosti toku taveniny. Dále bylo zjištěno, že se zvětšujícím se výkonem laseru 

dochází k velkému zvětšení šířky a, ne tolik významně, k zvýšení výšky melt poolu. 

V neposlední řadě bylo zjištěno, že se zvětšujícím se množstvím dodávaných částic 

deponovaného materiálu dochází k nárůstu výšky melt poolu, přičemž jeho šířka zůstává 

téměř nepozměněná. [31] 
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Obr. 13: Časový vývoj rychlostního pole a distribuce teploty v melt poolu v rovině XY při pevném výkonu 

laseru 1000 W, rychlosti depozice 1000 mm/min, proudu částic prášku 10 g/min a zeslabení laseru 15 % - 

převzato z [31] 
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3 Praktická část 

V praktické části bakalářské práce je navrženo a vytištěno osm vzorků z materiálu 

08CH18N10T (viz. 1.3.2) v práškové formě („bulk“ materiál), a to použitím laserové přímé 

energetické depozice (dále jen L-DED). Materiál užitý k depozici byl dodán společnosti 

AMP a velikost částic (průměr částic) použitého práškového 08CH18N10T byla 45–120 µm. 

Součástí experimentu je také oprava simulace defektu na vzorku tvaru krychle, o hraně 

80 mm, vyrobeného z materiálu 08CH18N10T (viz. 1.3.1) konvenčními metodami. Defekt 

je opraven totožným materiálem za užití metody L-DED. 

Všech osm vzorků bylo navrženo s ohledem na následné měření (metalografie, 

pórovitost, chemický rozbor a tvrdost), malé množství dostupného materiálu k depozici a 

také vzhledem k informacím získaných z experimentu v [3]. Vzorky byly navrženy jakožto 

krychle, o hraně 20 mm, a rozděleny do dvou skupin po čtyřech s různými depozičními 

parametry. Tento rozměr byl zvolen z důvodu úspory materiálu, kratší doby depozice, 

vzhledem k informacím získaným z experimentu v [3], a především na základě konzultace 

s pracovníky z COMTES FHT a.s., kde celá experimentální část této práce probíhala.  

 

3.1 Depoziční zařízení 

Oprava defektu a tisk všech osmi vzorků byl proveden na depozičním zařízení Insstek 

MX – 600. Technické parametry depozičního zařízení jsou zaznamenány v Tab. 8. Tisknout 

lze ve dvou základních režimech, tj. režim s pevným výkonem laseru nebo režim DMT. Při 

pevné hodnotě výkonu, nedochází k žádným jeho změnám v průběhu depozice a velikost 

melt poolu zůstává neměnná. Naopak v režimu DMT dochází k jeho regulaci, a to díky 

senzorům kontrolujícím parametry melt poolu v průběhu depozice. Tím se snaží depoziční 

zařízení zajistit konzistentní výšku dílčích vrstev, avšak v důsledku proměnného výkonu 

laseru se mění i velikost melt poolu. [3], [34] 
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Tab. 8: Parametry depozičního zařízení [3], [34] 

Laser Max 2 kW Ytterbiový vláknový laser (1070 nm) 

Pracovní prostor – X/Y/Z 450/600/380 mm 

Pohyb 5 os 

Moduly pro tisk SDM 800, SDM 1600, SDM 2400 

Zásobníky pro prášek 4 zásobníky 

Software Insstek CAM Software 

Materiály pro tisk Fe, Ti, Ni, Co slitiny atd. 

 

3.2 Vliv parametrů tisku 

Parametrů ovlivňujících kvalitu tisku existuje mnoho, přičemž každý z nich se podílí na 

výsledné kvalitě komponentu více či méně. V následující kapitole budou popsány všechny 

parametry mající vliv na tisk metodou DED, a to z důvodu použití zmíněné technologie 

v experimentální části této práce. V referenci [14] se uvádí, že parametry depozice se dělí 

na následující kategorie: laser, dodávání materiálu, deponovaný materiál, pohyb a dráha 

hlavice. Dále uvádí, že největší vliv má výkon laseru, rychlosti depozice a množství 

dodávaného prášku. Ovlivněny tím jsou spoje mezi jednotlivými vrstvami, mikrostruktura, 

porozita a zbytkové napětí. [14] Nejvlivnějšími parametry pro technologii přímé energetické 

depozice jsou dle [3], [35] výkon laseru, rychlost tisku, strategie, výška vrstev, vzdálenost 

mezi jednotlivými liniemi, množství dodávaného prášku, posun paprsku od osy a vzdálenost 

hlavice od substrátu. 

 

3.2.1 Strategie tisku 

Strategie tisku udává směr pohybu hlavice v průběhu výroby, a tím i jakým způsobem 

jsou jednotlivé vrstvy nanášeny. Volba strategie tisku má velký vliv například na pórovitost 

či jakým způsobem dochází k přenosu a odvodu tepla při tisku. [3] Existují například 

strategie Spiral, ZigZag nebo také Zig, či šachovnice. [3], [36] Dále lze také volit v jaké 

kombinaci kontur a výplně bude daná vrstva tisknuta (kontura je obvodová linie dané 

vrstvy). „Například, pokud je strategie označována jako CFC+CF znamená to, že tisk 

proběhne následovně: v první vrstvě se vytiskne kontura, poté se tiskne výplně vrstvy a 

nakonec se vytiskne opět kontura. V následující vrstvě proběhne tisk kontury a poté výplně. 

Tyto dvě vrstvy se následně střídají a je tím zajištěna nejlepší výška krajů součásti a 

nedochází k zaoblení vrchních hran.“ [3] Jednotlivé vrstvy je také možné vůči sobě rotovat 
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(v rovině tisku). Příkladem může být depozice další vrstvy natočené oproti předchozí o 90°. 

Následující vrstva je pak znovu natočena o 90° atd. Toto lze provést u všech tří zmíněných 

strategií. [3] 

• Strategie Zig 

Při tisku dochází k depozici jedné linie. Poté se tisková hlavice vrátí o danou délku zpět 

a provede další linii (viz. Obr. 14a). Takto se proces opakuje až do dokončení výroby. Právě 

z důvodu tisku po jednotlivých liniích je tato strategie časově nejnáročnější. [3] 

• Strategie ZigZag 

Zde je proces velmi podobný předchozímu, avšak po dokončení první linie se tisková 

hlavice nezastavuje a nevrací do počátku, nýbrž se na konci linie (bez přerušení tisku) posune 

v rovině o tloušťku první linie a vrací se zpět. Při tomto návratu dochází též k depozici a tisk 

tedy není přerušen, alespoň do doby, dokud není hotová daná vrstva (viz. Obr. 14b). Tento 

typ strategie je oproti typu Zig značně méně časově náročný, a to díky nepřerušovanému 

tisku v dané vrstvě. [3] 

• Strategie šachovnice 

Tento typ strategie není tak častý pro přímou energetickou depozici, jako spíše pro 

metodu práškové lóže. Každá vrstva materiálu je v tomto případě složena, stejně jako u 

reálné šachovnice, z malých čtverců, jenž jsou vůči sobě natočeny o 90° (viz. Obr. 14c). 

Každý z těchto čtverců je navíc deponovaný strategií ZigZag. [36] 

• Strategie Spiral 

Tato strategie probíhá ve tvaru spirály. Tisk není jakkoliv, v rámci dané vrstvy, přerušen 

(stejně jako je tomu u tipu ZigZag). Rozdílem je, že vrstva se začíná z prostředku a po 

uražení dané vzdálenosti linie, pokračuje hlavice v tisku pod úhlem 90°. Neboli tryska 

spirálovitým pohybem vyplní celou vrstvu. „V každé vrstvě dochází i ke změně směru tisku 

– po směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček.“ [3] Tato metoda není 

časově náročnější než strategie ZigZag a doba tisku bývá téměř totožná. [3] Znázornění této 

strategie viz. Obr. 14d. 
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Obr. 14: Strategie tisku: (a) Zig, (b) ZigZag, (c) šachovnice, (d) Spiral – převzato z [36] 

 

3.2.2 Výkon laseru 

Výkon laseru má velký vliv na výsledné rozměry tištěného komponentu (odchylka od 

navržených rozměrů tištěné součásti). Přesněji má ale vliv na tvar, rozměry, přilnavost a 

pórovitost melt poolu, který vrstvy formuje. Se zvětšujícím se výkonem laseru dochází 

k nárustu jak šířky, tak výšky melt poolu. Pokud je výkon laseru moc nízký, dochází 

k malému přenosu tepla a nedojde k natavení materiálu a fúzi s nově přicházejícím práškem 

z trysky. Deponovaná linie pak není dostatečně přilnuta k substrátu. Pokud je naopak výkon 

moc velký, dojde k zvýšení melt poolu a vytváření pórů v jeho vrchní části. [35] Nutné je 

tedy optimalizovat výkon, s ohledem na ostatní parametry, aby nedocházelo ani k jednomu 

z výše uvedených případů. V referenci [35] bylo deponováno železo a AISI 316L užitím 

metody DED a zkoumána byla závislost výkonu laseru (a dalších parametrů) na tvar a 

rozměry melt poolu. V tomto měření bylo zjištěno, že při výkonu 0,5 kW až 1,0 kW dochází 



46 

k již zmíněnému prvnímu případu, a to sice k nedostatečné adhezi deponované linie 

k substrátu. Při navýšení výkonu na 1,5 kW došlo k snížení, za současného rozšíření melt 

poolu, a při výkonu 2,0 kW byly zajištěny optimální vlastnosti. Po dalším navyšování až na 

2,5 kW se melt pool zvýšil i rozšířil a došlo k druhému dříve zmíněnému případu, a to sice 

k vytvoření pórů v horní části melt poolu. 

 

3.2.3 Odklon laseru 

Laser procházející tryskou hlavice je užitím čočky/čoček fokusován do jednoho bodu na 

substrátu, do něhož zároveň přichází prášek. Je velmi důležité, aby nedocházelo v průběhu 

tisku k odklonu paprsku od osy, neboť by mohlo dojít k vytvoření melt poolu s póry. To by 

mohlo mít za následek vytvoření porézní struktury. [3] 

 

3.2.4 Vzdálenost trysky od substrátu 

Podle vzdálenosti trysky od substrátu dochází znovu k změně tvaru melt poolu. 

V případě, že tryska je blízko substrátu, plyn nesoucí prášek je koncentrován do malé oblasti 

a způsobuje deformaci melt poolu, a tedy i deponované linie, popř. celé vrstvy. Tím jsou 

navíc v melt poolu vytvořeny póry. Při zvětšování vzdálenosti mezi tryskou a substrátem 

dochází k zmenšování, až téměř vymizení pórů v melt poolu. V experimentu v [35] byla 

stanovena optimální vzdálenost na 11 mm a více. Při překročení této vzdálenosti na 13–15 

mm se melt pool zvýšil a došlo k jeho nedostatečnému přichycení k substrátu. Při dalším 

navyšování vzdálenosti byl výsledek stejný. Je tedy nutné optimalizovat vliv tlaku 

ochranného/nosného plynu na tvar melt poolu. [35] 

 

3.2.5 Průtok prášku 

Množství dodávaného prášku neboli jeho průtok, má obdobný vliv na melt pool, stejně 

jako výkon laseru. S vyšším průtokem prášku, dochází k rozšiřování a zvyšování melt poolu, 

avšak závislost není tak silná jako u výkonu laseru. Dále dochází při zvyšování průtoku 

k snižování pórovitosti v melt poolu a při dalším zvyšování nad určitou úroveň se růst melt 

poolu zastaví (viz. Obr. 15). [35] 
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Obr. 15: Závislost průtoku prášku tryskou na tvaru a vlastnostech melt poolu – převzato z [35] 

 

3.2.6 Rychlost depozice 

Rychlost depozice nebo také rychlost tisku udává rychlost, s jakou se pohybuje 

hlavice/tryska daného depozičního zařízení. To má také vliv na tvar melt poolu, a tedy i na 

deponovanou vrstvu. Se zvyšující se rychlostí tisku/pohybu trysky z 0,1 cm/s na 0,3 cm/s, 

dochází k zužování a snižování melt poolu. [35] Navíc se odchylka ve výšce a šířce tištěné 

linie snižuje pro rychlosti nižší než 0,2 cm/s, nebo naopak vyšší než 0,9 cm/s. Pro příliš 

nízké, a naopak příliš vysoké rychlosti je typická formace vnitřních pórů v melt poolu, což 

rovněž ovlivňuje jeho vzhled. Pro příliš vysoké rychlosti dále může docházet ke špatné 

přilnavosti melt poolu k substrátu. Je tedy důležité najít optimální nastavení ležící v tomto 

rozsahu. [35] 
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3.2.7 Vzdálenost deponovaných linií 

Vzdálenost mezi liniemi nebo také jak je v [3] uvedeno, vzdálenost mezi šrafováním 

výplně, je vzdálenost mezi jednotlivými trasami, které tryska při depozici urazí (anglicky 

hatch distance). Tento parametr by se dal také pojmout jakožto šířka, o kterou se jednotlivé 

linie při depozici překrývají. Správnou optimalizací této vzdálenosti lze dosáhnout menší 

pórovitosti, lepších mechanických vlastnosti a také dodržení navržených rozměrů tištěného 

komponentu. V experimentu v [36] byl testován vliv překryvu jednotlivých linií pro všechny 

čtyři výše zmíněné strategie. Testovacím vzorkem byly krychle, o hraně 16 mm, a šířka 

laserové paprsku depozičního zařízení byla 0,8 mm. Ve experimentu byl testován překryv o 

0,44 mm a 0,55 mm, přičemž nejlepší zachování rozměrů krychle měla strategie Spiral (v 

referenci [36] je strategie uvedena pod názvem contour). [36] V referenci [3] je uvedeno, že 

optimální délka překryvu těchto linií by měla být přibližně 1/3 šířky laserového paprsku 

(tedy vzdálenost jednotlivých linií by měla být v ideálním případě 2/3 šířky laserového 

paprsku). 

 

3.3 Návrh depozice a depozičních parametrů 

Pro návrh parametrů byla brána v potaz data z experimentu v [3] a vliv jednotlivých 

parametrů depozice (více viz. 3.2). Na základě nich byly zvoleny parametry pro tisk vzorků. 

Z důvodu omezeného množství materiálu bylo vybráno osm vzorků, rozdělených do dvou 

skupin po čtyřech. Pro každou ze skupin byly použity jiné moduly pro tisk (optika), a to sice 

SDM 1600 a SDM 2400. Ty udávají průměr laserového paprsku, tedy 1600 µm nebo 

2400 µm. V rámci každé ze skupin byly dva vzorky vytištěny strategií ZigZag a dva strategií 

Spiral. Všech 8 vzorků bylo deponováno na substráty z materiálu 08CH18N10T. Pro první 

4 vzorky s modulem SDM 1600 byl použit substrát o rozměrech 95x95x21,5 mm a pro zbylé 

4 vzorky, tištěné modulem SDM 2400, měl substrát rozměry 95x95x30 mm. Rozměry těchto 

substrátů byly taktéž zmenšeny oproti původním 100x100x10 mm, a to z důvodu úspory 

materiálu a zmenšení rozměrů deponovaných vzorků. Všech osm vzorků bylo tištěno 

v režimu DMT a formou CFC+CF (viz. 3.2.1), kdy každá deponovaná vrstva je oproti 

předchozí rotována 90 °. 

Oprava simulace defektu probíhala na vzorku tvaru krychle, o hraně 80 mm, s výřezem 

v horní podstavě. (rozměry vzorku a defektu viz. Obr. 16). Geometrie defektu byla navržena 
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pracovníky COMTES FHT a.s., a to vzhledem k rozměrům vzorku, na základě možností 

depozičního zařízení a také na základě konzultace s pracovníky Škoda JS. Depoziční 

parametry pro opravu simulovaného defektu byly stejné, jako pro tisk vzorků modulem 

SDM 1600 a doba tisku byla necelé dvě hodiny. Konkrétní depoziční parametry pro vzorky, 

a tedy i opravu simulace defektu jsou uvedeny v Tab. 9. 

Až na výjimky je většina depozičních parametrů a jejich vliv popsán v předcházející 

kapitole 3.2. Parametr koaxiálního plynu popisuje množství plynu, jenž prochází tryskou za 

minutu. Parametr ochranného plyn pak popisuje množství plynu, které je přiváděno skrze 

trysku, pro zajištění inertního prostředí v okolí deponovaného místa. Posledním parametrem 

je plyn pro prášek, který udává množství plynu za minutu, jenž je použito na přenos prášku 

ze zásobníku. 

Tab. 9: Parametry depozice pro SDM 1600, SDM 2400 a různé depoziční strategie 

SDM 1600 

Strategie 

rychlost 

tisku 

[mm/min] 

hatch 

distance 

[mm] 

výška 

vrstvy 

[mm] 

koaxiální 

plyn 

[l/min] 

ochranný 

plyn 

[l/min] 

plyn pro 

prášek 

[l/min] 

průtok 

prášku 

[g/min] 

doba 

tisku 

2x ZigZag 849 1,1 0,6 10 10 2,5 5,5 ~ 28 min 

2x Spiral 849 1,1 0,6 10 10 2,5 5,5 ~ 28 min 

2x SDM 2400 

Strategie 

rychlost 

tisku 

[mm/min] 

hatch 

distance 

[mm] 

výška 

vrstvy 

[mm] 

koaxiální 

plyn 

[l/min] 

ochranný 

plyn 

[l/min] 

plyn pro 

prášek 

[l/min] 

průtok 

prášku 

[g/min] 

doba 

tisku 

2x ZigZag 849 1,5 0,9 10 10 2,5 9,7 ~ 22 min 

2x Spiral 849 1,5 0,9 10 10 2,5 9,7 ~ 22 min 
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Obr. 16: Schéma vzorku s opravou simulace defektu 

 

Obr. 17: Vzorek o hraně 20 mm deponovaný modulem SDM 1600 a strategií ZigZag
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4 Experimentální měření 

V experimentální části práce bylo potřeba tištěné vzorky a opravu defektu připravit pro 

daná měření. Nejprve byly všechny deponované vzorky nařezány na vodou chlazené 

kotoučové pile Struers Discotom-6, a to přibližně v polovině hrany. Vzhledem k tomu, že 

od každé strategie byly deponovány dva vzorky, byl vždy jeden rozříznut v rovině XZ a 

druhý v rovině YZ (viz. Obr. 17, Tab. 10). Poté byly vzorky odříznuty od substrátu, na který 

byly dříve deponovány (ze substrátu byly u každého vzorku ponechány zhruba 2 až 3 mm). 

Dále byly vzorky vybroušeny a tím připraveny pro nadcházející měření. Vzorky byly 

označeny dvěma čísly a názvem strategie s jakou byly deponovány (např. 1_6_ZigZag 

označuje první vzorek z dané sady, deponovaný modulem SDM 1600 a strategií ZigZag, 

zatímco 3_4_Spiral označuje třetí vzorek z dané sady deponovaný modulem SDM 2400 a 

strategií Spiral). Je nutno podotknout, že deponované vzorky se svými rozměry od 

původních navržených rozměrů liší. To je způsobeno samotnou metodou výroby za pomocí 

L-DED, která je „near net shape manufacturing“ (více viz. 1.2.1.2). 

Tab. 10: Roviny řezu pro jednotlivé deponované vzorky 

Vzorek Rovina řezu 

1_4_ZigZag YZ 

2_4_ZigZag XZ 

3_4_Spiral YZ 

4_4_Spiral XZ 

1_6_ZigZag YZ 

2_6_ZigZag XZ 

3_6_Spiral YZ 

4_6_Spiral XZ 

V případě opravy defektu byly nařezány a vybroušeny celkem čtyři vzorky. Všechny čtyři 

vzorky byly vzaty z přechodové oblasti mezi deponovaným materiálem a materiálem, na 

kterém proběhla oprava, přičemž dva byly vzaty ze spodní oblasti a dva z oblasti zkosené 

(viz. Obr. 18). Vzorky byly nařezány jednak v rovině XZ, tak v rovině YZ. Dle toho jsou i 

vzorky pojmenovány (1_XZ, 2_YZ atd.) 
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Obr. 18: Návrh vzorků z opravy simulovaného defektu 

 

4.1 Metalografie 

Všechny vzorky byly nejprve leptány v činidle Glyceregia (složení HCl, HNO3, glycerol 

– 3:2:1), pro zviditelnění jejich mikrostruktury. Poté užitím světelné mikroskopie byly 

vzorky sledovány na mikroskopu Zeiss Observer.Z1m s kamerovým systémem AxioCam 

ICc 3, a to v počítačovém programu AxioVision SE64. Dále byly pořízeny snímky všech 

vzorků, včetně detailních snímků vměstků, pórů a prasklin, pro následnou metalografickou 

analýzu. 

 

4.1.1 Metalografie deponovaných vzorků 

V případě osmi deponovaných vzorků byla u všech vzorků pozorována struktura se 

sloupcovými a jemnými rovnoosými zrny směřujícími od krajů melt poolů do jejich středu, 

tedy ve směru maximálního tepelného toku. Zrna jsou tedy uspořádána stejným směrem, 

jakým jednotlivé melt pooly chladly. Dále je možné pozorovat pro vzorky deponované 

modulem SDM 1600 menší zrna, nežli u vzorků deponovaných modulem SDM 2400. 

U všech vzorků, nehledě na strategii tisku nebo použitý optický modul, lze dále pozorovat 

nekonzistentní velikosti melt poolů prostupujících do předchozí deponované vrstvy. To je 
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způsobeno depozicí v módu DMT, v němž depoziční zařízení upravuje automatizovaně 

výkon laseru pro dosažení konzistentní výšky deponovaných vrstev. Není tedy rozdílná 

jenom velikost samotných melt poolů, ale i jejich prostup do předchozí vrstvy či substrátu 

(viz. Obr. 19). 

V případě depozice vzorků strategií Spiral byla objevena pro oba optické moduly téměř 

opačná anomálie. Pro vzorky 3_6_ Spiral a 4_6_Spiral došlo k vytvoření výstupku ve 

středové oblasti vzorku, zatímco u vzorků 3_4_Spiral a 4_4_Spiral došlo v jejich středu 

k vytvoření nadměrně velkých pórovitých oblastí. Obě tyto anomálie byly nejspíše 

způsobeny kombinací několika parametrů, jimiž jsou množství dodávaného prášku pro 

depozici, průměr laseru a samotná depoziční strategie. Pro vzorky 3_6_Spiral a 4_6_Spiral 

lze dále pozorovat tvorbu pórů každou osmou deponovanou vrstvu.  

 

Obr. 19: Mikrostruktura vzorku 1_6_ZigZag 
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Obr. 20: Akumulace materiálu v středové oblasti vzorku 4_6_Spiral 

 



55 

 

Obr. 21: Pórovité oblasti v středu vzorků 3_4_Spiral a 4_4_Spiral 

V mikrostruktuře všech deponovaných vzorků lze pozorovat vměstky, póry i praskliny 

(viz. Obr. 22), jenž se z velké části nachází na rozhraní jednotlivých melt poolů. Tyto defekty 

byly nejspíše vytvořeny v průběhu chladnutí/tuhnutí deponovaného materiálu. Pórovité 

oblasti mohly být dále způsobeny nedostatečným přilnutím sousedících deponovaných linií 

a poté překrytím těchto oblastí následující vrstvou. 
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Obr. 22: Trhliny a vměstky/póry vzorku 3_6_Spiral 

 

4.1.2 Metalografie vzorků z opravy simulovaného defektu 

Stejně jako u osmi deponovaných vzorků i zde byla u všech vzorků z opravy 

simulovaného defektu pozorována struktura se sloupcovými a jemnými rovnoosými zrny 

uspořádanými ve směru chladnutí/tuhnutí jednotlivých melt poolů. Tedy ve směru od krajů 

do středu melt poolu. Depozice proběhla opět v režimu DMT, což způsobilo nekonzistentní 

velikosti melt poolů v důsledku změn výkonu laseru, a to za účelem zachování konzistentní 

výšky vrstvy. Rozdíly ve velikostech melt poolů mají za následek jejich větší prostup 

v některých místech deponované oblasti, a stejně tak v některých místech přechodu substrátu 

a deponovaného materiálu (viz. Obr. 23).  
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Obr. 23: Rozdílné velikosti melt poolů a jejich prostup do předchozích vrstev a substrátu – vzorek 1_YZ 

U obou vzorků 1_YZ a 2_YZ, lze sledovat téměř stejný prostup deponovaného materiálu 

do substrátu, a stejně tak lze u všech vzorků pozorovat konzistentní množství vměstků a pórů 

či prasklin, které se z velké části objevují na rozhraní a krajích melt poolů. Tyto defekty 

vznikly s největší pravděpodobností při chladnutí/tuhnutí deponovaného materiálu. 

Výjimkou je vzorek 2_XZ, u které jsou pozorovatelné pravidelné póry a praskliny, viditelné 

na rozhraní melt poolů okolo čtvrté vrstvy od spodu (viz. Obr. 24). 

 

Obr. 24: Pravidelné póry a praskliny vzorku 2_XZ na rozhraní melt poolů ve spodní oblasti 
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4.2 Měření tvrdosti 

Měření tvrdosti všech vzorků probíhalo na zařízení Struers DuraScan a zkouška tvrdosti 

byla provedena dle Vickerse při zatížení HV1. Každý vzorek byl nejprve naskenován, 

z čehož byla následně určena výchozí pozice a navoleny body, v kterých bylo měření 

provedeno (provedeno v počítačovém programu ecos Workflow). 

 

4.2.1 Tvrdost deponovaných vzorků 

U všech vzorků byla snaha nastavit výchozí bod do středu spodní hrany, tak aby první 

měření bylo provedeno za rozhraním zbytkového materiálu substrátu, tedy v oblasti 

deponovaného materiálu (viz. Obr. 25). Na základě konzultace a doporučení pracovníků 

COMTES FHT a.s. bylo měření provedeno ve směru rovnoběžném ke směru tisku (ve směru 

osy Z). V případě, že by měření bylo uskutečněno ve směru osy X či Y, naměřené hodnoty 

tvrdosti by byli získány pouze z „jedné“ deponované vrstvy a naměřená data by byla značně 

ovlivněna volbou pozice, kde by měření probíhalo. Měřením tvrdosti ve směru tisku jsou 

tedy získány hodnoty ze „všech“ vrstev, z kterých je vzorek tvořen a tím je získán výsledek, 

jenž popisuje tvrdost celého vzorku. Jediným rozdílem, u měření tvrdosti, byly vzorky 

3_4_Spiral a 4_4_Spiral, u nichž byla osa bodů, v které měření probíhalo, vychýlena směrem 

k vnější hraně (viz. Obr. 26). To bylo zapříčiněno přítomností velkých pórovitých oblastí ve 

středu těchto vzorků (viz. Obr. 21). Tvrdost byla provedena na všech vzorcích s krokem 

mezi měřeními 1 mm.  

Výsledky z měření tvrdosti všech osmi vzorků jsou zaznamenány v Tab. 11. V tabulce 

jsou zaznamenány jak průměrné hodnoty tvrdosti naměřené v deponované oblasti, tak 

směrodatné odchylky. 

Tab. 11: Výsledky měření tvrdosti (v rovinách XZ a YZ) vzorků deponovaných strategiemi ZigZag a Spiral na 

modulech SDM 1600 a SDM 2400 při pokojové teplotě – ZZ označuje strategii ZigZag a S označuje strategii 

Spiral 

Hodnoty tvrdosti vzorků dle Vickerse (HV1) 

Vzorek 
1_4_ZZ 

YZ 

2_4_ZZ 

XZ 

3_4_S 

YZ 

4_4_S 

XZ 

1_6_ZZ 

YZ 

2_6_ZZ 

XZ 

3_6_S 

YZ 

4_6_S 

XZ 

Průměr 178,52 178,19 172,32 173,36 182,00 190,52 176,83 175,78 

Směrodatná 

odchylka 
7,77 5,07 7,97 6,20 9,55 8,97 10,64 9,08 
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Obr. 25: Měření tvrdosti – vzorek 1_4_ZigZag 

 

Obr. 26: Měření tvrdosti (vychýlení) – vzorek 4_4_Spiral 
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4.2.2 Tvrdost vzorků z opravy simulovaného defektu 

Měření tvrdosti proběhlo na všech čtyřech vzorcích obdobným způsobem jako pro měření 

předchozí (viz. 4.2.1). Vzhledem k časové náročnosti měření a větším rozměrům vzorku byl 

zvolen krok mezi jednotlivými měřeními 2 mm. V následující Tab. 12 jsou opět 

zaznamenány průměrné hodnoty společně s hodnotami směrodatných odchylek. 

Tab. 12: Hodnoty tvrdosti vzorků opravy simulovaného defektu v rovinách XZ a YZ při pokojové teplotě 

Hodnoty tvrdosti dle Vickerse (HV1) 

Vzorek 1_XZ 1_YZ 2_XZ 2_YZ 

Průměr 213 210,47 215,33 210 

Směrodatná odchylka 9,67 9,74 8,11 9,17 

 

4.3 Pórovitost 

Vybroušené vzorky byly nafoceny užitím světelné mikroskopie (na stejném zařízení jako 

v případě metalografie). Jednotlivé snímky poté byly nahrány do softwaru NIS-Elements 

AR, v kterém byla pórovitost vyhodnocována. Přestože je pórovitost silně heterogenní 

veličinou a značně se odvíjí od uvažované oblasti. Zde byla pórovitost počítána vždy jako 

poměr plochy zabírané jednotlivými prasklinami, póry ku ploše daného vzorku. Počítána 

byla tedy globální pórovitosti. Oblasti, ve kterých byly pozorovány póry či praskliny (lokální 

pórovitost) jsou popsány v kapitole metalografie (viz. kapitola 4.1) a detailněji rozebrány 

v diskuzi výsledků (viz. kapitola 5). 

 

4.3.1 Pórovitost deponovaných vzorků 

Naměřené hodnoty všech osmi vzorků jsou zaznamenány v následující tabulce Tab. 13. 

Zvýšená hodnota pórovitosti pro vzorky 3_4_Spiral a 4_4_Spiral byla způsobena 

nadměrnou pórovitou oblastí v jejich středu. Ta byla nejspíše způsobena kombinací použité 

strategie a optického modulu pro jejich depozici (snímek pórovitých oblastí ve středu obou 

vzorků viz. Obr. 21). 
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Tab. 13: Hodnoty pórovitosti pro deponované vzorky v rovinách XZ a YZ 

Vzorek Pórovitost [%] 

1_6_ZigZag – YZ 0,066 

2_6_ZigZag – XZ 0,081 

3_6_Spiral – YZ 0,110 

4_6_Spiral – XZ 0,067 

1_4_ZigZag – YZ 0,100 

2_4_ZigZag – XZ 0,024 

3_4_Spiral – YZ 1,400 

4_4_Spiral – XZ 2,400 

 

4.3.2 Pórovitost vzorků z opravy simulovaného defektu 

Snímky pořízené světelnou mikroskopií byly pořízeny pro všechny čtyři vzorky totožným 

postupem jako v případě předchozím. Následně byla v tomtéž softwaru vyhodnocena 

pórovitost všech čtyř vzorků z opravy simulovaného defektu (viz. Tab. 14). 

Tab. 14: Hodnoty pórovitosti pro vzorky opravy simulovaného defektu v rovinách XZ a YZ 

Vzorek Pórovitost [%] 

1_YZ 0,061 

1_XZ 0,044 

2_XZ 0,141 

2_YZ 0,028 

 

4.4 Chemické složení 

Rozbor chemického složení materiálu 08CH18N10T deponovaného metodou L-DED, 

proběhl na jednom vzorku, a sice pracovníky COMTES FHT a.s. Zastoupení dílčích prvků 

v deponovaném materiálu je zaznamenáno v Tab. 15. V Tab. 15 byly zaznamenány jen 

některé hodnoty z chemického složení, a to pro srovnání s hodnotami nedeponovaného 

materiálu, jenž byly nalezeny v literatuře (viz. 1.3.2). Hodnoty zastoupení všech prvků jsou 

zaznamenány v Tab. 16. 

Tab. 15: Naměřené chemické složení materiálu 08CH18N10T deponovaného metodou L-DED v hm% 

C Mn S P Ni Cr Ti 

0,081 0,789 0,0044 0,018 10,63 17,52 0,525 
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Tab. 16: Hodnoty zastoupení všech dílčích prvků z naměřeného chemického složení v hm% 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Al 

0,081 0,723 0,789 0,018 0,0044 17,52 0,254 10,63 0,037 0,032 

As B Ce Co Mg N Nb Pb Sb Sn 

0,0097 0,0019 0 0,03 - 0,067 0,0027 0 0 0,01 

Ta La Ti V W Zn Zr Se Fe 
 

0 0 0,525 0,083 0,014 0 0 - zbytek 
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5 Diskuze výsledků 

Za účelem porovnání vlastností deponovaného materiálu 08CH18N10T 

s nedeponovaným bylo učiněno několik základních testů na osmi deponovaných vzorcích a 

čtyř vzorcích z opravy simulovaného defektu. Těmito testy bylo: určení tvrdosti, pórovitosti, 

metalografická analýza struktury materiálu a na závěr chemické složení. Depozice probíhala 

užitím dvou optických modulů (SDM 1600 a SDM 2400) v kombinaci s dvěma různými 

strategiemi (ZigZag a Spiral). Na základě použitého optického modulu pro depozici byla 

skupina osmi deponovaných vzorků rozdělena na dvě po čtyřech, přičemž vždy dva byly 

deponovány stejnou strategií (viz. Tab. 9). Díky totožnosti dvojce vzorků v dané skupině 

(stejný modul a stejná strategie) byly vždy učiněny řezy v rovině XZ a YZ (viz. Tab. 10). 

V případě opravy simulovaného defektu byl použit optický modul pro depozici SDM 1600, 

společně se strategií ZigZag. Zde byly vytvořeny celkem čtyři vzorky, a to dva z dolní části 

přechodové oblasti a další dva ze zkosené části přechodové oblasti (viz. Obr. 18). Řezy 

vzorky byly taktéž učiněny v rovině XZ a YZ. 

Porovnáním chemického složení deponovaného a nedeponovaného materiálu 

08CH10N10T je patrné, že nedochází k žádným změnám a zastoupení dílčích prvků je vždy 

v rámci mezí uvedených v literatuře (viz. Tab. 6). Jediným rozdílem je menší zastoupení 

Mn, které je v deponovaném materiálu 0,789 hm%, zatímco literatura uvádí pro 

nedeponovaný materiál 1–2 hm%. 

 

5.1 Deponované vzorky 

Mikrostruktura deponovaných vzorků byla pozorována užitím světelné mikroskopie, kde 

byla vypozorována struktura tvořena sloupcovými a jemnými rovnoosými zrny, směřujícími 

vždy ve směru od krajů melt poolu do jeho středu. Dále byly u vzorků deponovaných 

optickým modulem SDM 2400 pozorovány zrna větších rozměrů nežli u modulu SDM 160 

U všech vzorků lze dále pozorovat nekonzistentní velikosti melt poolů, a tedy i jejich prostup 

do předchozích vrstev či substrátu. To je zapříčiněno depozicí v režimu DMT, kdy je 

automatizovaně upravován výkon laseru. 

Pro vzorky 3_6_Spiral a 4_6_Spiral lze pak pozorovat akumulaci materiálu ve středové 

oblasti, způsobující tvorbu výstupku. To je nejspíše způsobeno kombinací několika faktorů, 
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jako jsou především optický modul a strategie. V případě vzorků deponovaných modulem 

SDM 1600, kdy je průměr laseru menší, je množství deponovaných linií na vrstvu větší než 

v případě modulu SDM 2400. V důsledku toho nejsou linie deponované ve středu vzorku 

dostatečně zchlazené, nežli dojde k depozici linie na ně navazující. Při depozici těchto 

navazujících linií dochází (v jejich těsné blízkosti) k jejich opětovnému natavení, a to 

natolik, aby v nich byly částice proudícího prášku zachyceny, popř natolik, aby se linie téměř 

sloučily v jednu. Tím dochází k nechtěné akumulaci materiálu v této středové oblasti, což 

má za následek nekonzistentnost výšky vrstvy ve středu vzorku. Důkazem toho je i velikost 

melt pool ve středu vzorku. Ten nabývá větších rozměrů než všechny okolní, což bylo 

nejspíše způsobeno právě sloučením deponovaných linií ve středu vzorku (viz. Obr. 20). 

V jiných oblastech vzorku k tomu nedochází, jelikož čas, který uběhne, nežli se depoziční 

hlavice vrátí k místu, kde začala předchozí linii, je dostatečný na to, aby stihla předchozí 

deponovaná linie ztuhnout. Dále lze pozorovat, významněji u vzorku 3_6_Spiral, přítomnost 

pórů a prasklin nacházejících se v levé i pravé části deponovaného vzorku, a to každou 

osmou vrstvu. Tento jev nelze přesně vysvětlit, avšak jeho přítomnost je nejspíše zapříčiněná 

následujícími fakty. Při tisku dochází po každé deponované vrstvě k otočení depozice 

následující vrstvy o 90 ° oproti předchozí. Tisk navíc probíhá způsobem CFC + CF (viz. 

3.2.1), což dohromady s rotací způsobuje obnovu cyklu (tisk ze stejného místa jako na 

počátku) každých osm vrstev. To, společně se strategií Spiral musí způsobovat určitou formu 

nepřesnosti, ke které po každém obnovení cyklu dochází (viz. Obr. 20). Pro vzorky 

3_4_Spiral a 4_4_Spiral je situace opačná. Množství deponovaných linií na jednu vrstvu je 

menší, v důsledku většího průměru laseru. Průměr laseru je zároveň natolik velký, že 

nedojde k žádoucímu spojení deponovaných linií v této středové oblasti, což má za následek 

vytvoření pórů nadměrných velikostí (viz. Obr. 21). 

U všech vzorků jde dále pozorovat velice obdobná přítomnost vměstků, pórů a prasklin. 

Z následného měření pórovitosti je pak tento fakt potvrzen, kdy nejvyššího procentuálního 

zastoupení těchto defektů dosahovaly vzorky 3_4_Spiral, 4_4_Spiral, a to 1,4 % a 2,4 % 

(vysvětleno výše). Obecně pak platí, že vzorky deponované strategií ZigZag dosahovaly 

nižších hodnot pórovitosti nežli vzorky deponované strategií Spiral, nezávisle na použitém 

optickém modulu. 

Měření tvrdosti proběhlo na všech osmi vzorcích dle Vickerse při pokojové teplotě a se 

zatížením HV1. Měření proběhlo vždy ve směru výšky vzorku (ve směru osy Z), a to 

v několika bodech. Z průměrných hodnot tvrdosti je patrné, že při neměnném optickém 
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modulu dosahují vzorky tištěné strategií ZigZag vyšších průměrných hodnot tvrdosti nežli 

vzorky tištěné strategií Spiral. Dále platí, že při neměnné depoziční strategii dosahují vzorky 

deponované optickým modulem SDM 1600 vyšších hodnot tvrdosti než vzorky deponované 

modulem SDM 2400 (viz. Tab. 11). Nejvyšších hodnot tvrdosti tedy dosahují vzorky 

2_6_ZigZag a 1_6_ZigZag, a to 190,52 a 182. Nejnižších hodnot pak dosahují vzorky 

3_4_Spiral a 4_4_Spiral, a to 172,32 a 173,36. 

Hodnoty tvrdosti z experimentu byly dále porovnány s hodnotami nalezenými z dostupné 

literatury. Hodnota tvrdosti dle Vickerse při zatížení HV5 pro nedeponovaný materiál 

08CH18N10T, je 175,6 ± 4,9 dle [23] a při zatížení HV0,5 je dle [24] tato hodnota 165. 

Zároveň lze experimentální data porovnat s materiálem AISI 321, který je dle ASTM 

ekvivalentem k materiálu 08CH18N10T. Hodnota tvrdosti dle Vickerse při zatížení HV0,3 

materiálu AISI 321 je pak 175,17 (viz. [37]). Porovnáním těchto hodnot s hodnotami 

naměřenými v experimentu lze konstatovat, že hodnoty tvrdosti všech deponovaných vzorků 

v experimentu, vyjma vzorků 3_4_Spiral a 4_4_Spiral, jsou stejné či vyšší. 

 

5.2 Vzorky opravy simulovaného defektu 

Mikrostruktura vzorků opravy simulovaného defektu je obdobná té, jenž byla pozorovaná 

u deponovaných vzorků 1_6_ZigZag a 2_6_ZigZag, a to vzhledem k stejné strategii a 

optickému modulu, s jakou byla oprava deponována. Opět je k nalezení struktura tvořena 

sloupcovými a rovnoosými zrny uspořádanými směrem od krajů do středu melt poolu. Dále 

jsou znovu pozorovány rozdílné velikosti melt poolu, zapříčiněny depozicí v režimu DMT.  

U všech vzorků lze dále pozorovat obdobné procentuální zastoupení pórů (viz. Tab. 14) 

v rozmezí 0,028 % až 0,061 %. Nejvyšší hodnoty pórovitosti pak dosahoval vzorek 2_XZ, 

a to 0,141 %. Zde byly nalezeny pravidelné pórovité oblasti po celé délce vzorku, a to vždy 

na rozhraní jednotlivých melt poolu přibližně okolo čtvrté vrstvy od spodu (viz. Obr. 24). 

Měření tvrdosti proběhlo opět dle Vickerse při pokojové teplotě se zatížením HV1. 

Měření proběhlo opět ve směru výšky vzorku (ve směru osy Z) a v několika bodech. 

Z naměřených hodnot pak byla spočtena průměrná hodnota a směrodatná odchylka pro 

jednotlivé vzorky. Tyto hodnoty se pak v zásadě nijak nemění, kdy nejvyšší hodnota byla 

naměřena u vzorku 2_XZ, a to 215,33. Nejnižší hodnota byla pak naměřena u vzorku 2_YZ, 

a to 210. 
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Hodnoty tvrdosti zjištěné z experimentu byly znovu porovnány s hodnotami pro 

nedeponovaný materiál nalezenými v literatuře (viz. [23], [24], [37]). Těmi jsou 175,6 ± 4,9 

pro 08CH18N10T při zatížení HV5, dále 165 při zatížení HV0,5 a 175,17 pro AISI 321 při 

zatížení HV0,3. Z porovnání je patrné, že hodnoty tvrdosti všech vzorků opravy 

simulovaného defektu jsou vyšší než hodnoty tvrdosti nalezené v literatuře. 

Hodnoty tvrdosti vzorků opravy simulovaného defektu byly dále porovnány s hodnotami 

tvrdosti deponovaných vzorků 1_6_ZigZag a 2_6_ZigZag, jelikož se jedná o stejnou 

depoziční strategii a optický modul. Z porovnání plyne, že hodnoty tvrdosti vzorků opravy 

simulovaného defektu značně převyšují hodnoty tvrdosti u těchto dvou deponovaných 

vzorků.  

 

5.3 Výsledek diskuze 

Z metalografické analýzy je patrné, že vzorky deponované optickým modulem SDM 

1600 mají strukturu tvořenou menšími zrny, což je pro dosažení lepších materiálových 

vlastností žádoucí. U všech vzorků, nezávisle na strategii depozice, či použitém optickém 

modulu, lze pozorovat nekonzistentní velikosti melt poolu a jejich prostup do předchozích 

vrstev či substrátu v důsledku použitého režimu DMT. Zdali má tento jev výsledek na 

materiálové vlastnosti je nutno porovnat se vzorky deponovanými s různými hodnotami 

pevného výkonu laseru. 

Z hlediska tvrdosti materiálu při různých depozičních parametrech pak dosahuje nejvyšší 

tvrdosti materiál deponovaný strategií ZigZag a za užití optického modulu SDM 1600. Dále 

lze z experimentu usuzovat, že delší doba depozice (větší množství předaného tepla) má za 

následek zvýšení tvrdosti materiálu stejně jako například žíhání (viz. [23]). 

Nejnižších hodnot pórovitosti dosahuje materiál deponovaný strategií ZigZag, a to 

nezávisle na použitém optickém modulu pro depozici. Tyto hodnoty se pak pohybují 

v relativně velkém rozmezí, a to mezi 0,024 % až 0,141 %. Dalšího zmenšování těchto 

hodnot by pak šlo dosáhnout například žíháním. 
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6 Závěr 

Aditivní výroba (AM) nabízí mnoho výhod, jako jsou komplexní geometrie, rychlost 

výroby nebo menší množství spotřebovaného materiálu. Metod AM existuje několik a 

komponenty či produkty lze díky nim vyrábět z materiálů jako jsou plasty, keramika, kovy 

anebo například kompozity. Mezi nejpoužívanější metody tisknoucí kovové materiály se 

řadí metoda přímé energetické depozice (DED) a metoda práškové lóže (PBF). Zatímco 

metoda práškové lóže je spíše vhodná pro výrobu komponent, a to díky přesnosti výroby a 

tisku tenkých vrstev, metoda přímé energetické depozice je vhodná pro povlakování, tisk na 

nerovné povrchy nebo tzv. graduovaný tisk. 

Již v dnešní době existují přímé aplikace těchto metod. Uplatnění lze nalézt například 

v automobilovém, armádním či zdravotnickém průmyslu, ale zejména v oblasti 

prototypování. Jednou z dalších možných aplikací těchto metod je jaderný průmysl, do 

kterého je velkou snahou tento způsob výroby zavést. Velkou snahu vynakládají společnosti 

jako jsou Framatome, Westinghouse Electric Company, a zejména pak projekt NUCOBAM, 

jimž se podařilo navrhnout a realizovat několik experimentů zahrnujících komponenty 

jaderných elektráren. Příkladem je Stronghold AM filtr (filtr pevných částic), 4x konzole 

palivového kanálu, 10x distanční mřížka a jiné. Vzhledem k možnostem, které aditivní 

výroba nabízí, lze AM využít k výrobě specifických komponent, a to jak pro stávající či 

budoucí jaderné elektrárny, nebo například pro modulární a experimentální reaktory, které 

bývají často konstrukčně ojedinělé. Uplatnění AM v jaderném průmyslu je tedy spíše 

směřováno na výrobu cílených komponent, s možností optimalizace a prototypizace, nežli 

na sériovou výrobu velkého množství částí. Další využití AM lze pak nalézt v povlakování 

či v graduovaném tisku, který nabízí výrobu z více materiálu najednou nebo jejich gradientní 

přechody. 

Problematika spojená se zavedením AM do jaderného průmyslu je však spojena s absencí 

standardů popisujících jednotné postupy pro výrobu komponent do jaderného průmyslu 

těmito metodami. Dosavadní standardy kladou velký důraz na materiálové testování a 

materiálové vlastnosti. Snahou je proto optimalizovat celý proces výroby a například užitím 

numerických metod nasimulovat děje, ke kterým dochází při depozici materiálu, nebo 

chování takto vytvořených komponent v provozu simulovaném prostředí. To vše za 

nejrůznějších kombinací depozičních parametrů. V rámci projektu NUCOBAM je pak 
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snahou získat data z provozu simulujících podmínek, a to za účelem vytvoření nových 

standardů popisujících aplikaci AM v jaderném průmyslu. 

Značná část komponent v jaderné elektrárně je tvořena z nerezových ocelí, jako jsou 

například AISI 316L nebo 08CH18N10T. V experimentální části této práce je proto 

navrženo osm vzorků v podobě krychlí, o hraně 20 mm, s různými depozičními parametry 

z materiálu 08CH18N10T. Tyto vzorky jsou deponovány na substrát ze stejného materiálu, 

a to metodou laserové přímé energetické depozice (L-DED). Kromě depozice osmi vzorků 

je také učiněna oprava simulovaného defektu týmž stejným materiálem, a to v horní 

podstavě krychle, o hraně 80 mm, vyrobené opět z materiálu 08CH18N10T. Tvar vzorku 

simulující reálny defekt byl navržen ve spolupráci s pracovníky COMTES FHT a.s., a to na 

základě možností použitého depozičního zařízení a také konzultace s pracovníky Škoda JS. 

Z depozice osmi krychlí bylo připraveno osm vzorků v různých rovinách a z opravy 

simulovaného defektu pak byly připraveny čtyři vzorky, z různých míst přechodové oblasti 

deponovaného materiálu a substrátu (též v různých rovinách). Vzorky z depozice krychlí 

byly rozděleny do dvou skupin po čtyřech, a to na základě použitého optického modulu pro 

depozici (SMD 1600 a SDM 2400). V rámci každé skupiny pak byly dva vzorky 

deponovány strategií ZigZag a dva strategií Spiral. Oprava simulovaného defektu proběhla 

užitím optického modulu SDM 1600 a strategií ZigZag. 

Na všech vzorcích proběhla série testů, jimiž byly metalografická analýza užitím světelné 

mikroskopie, dále pak měření tvrdosti, pórovitosti a také chemického složení deponovaného 

materiálu. Všechna tato měření proběhla při pokojové teplotě. 

• Vzorky deponované optickým modulem SDM 1600 mají strukturu tvořenou menšími 

zrny, což je žádoucí pro lepší materiálové vlastnosti. 

• Vzorky deponované optickým modulem SDM 1600 mají vyšší průměrnou tvrdost 

nežli vzorky deponované optickým modulem SDM2 400. 

• Vzorky deponované strategií ZigZag dosahují vyšší průměrné tvrdosti než vzorky 

deponované strategií Spiral. 

• Vzorky deponované optickým modulem SDM 1600 a strategií ZigZag dosahují 

nejvyšší průměrné tvrdosti. 

• Naměřené hodnoty tvrdosti z opravy simulovaného defektu značně převyšují hodnoty 

tvrdosti naměřené u deponovaných vzorků 1_6_ZigZag a 2_6_ZigZag, přestože 
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oprava simulovaného defektu byla provedena za stejných depozičních parametrů 

(SDM 1600 a ZigZag). 

• Všechny testované vzorky (deponované i z opravy), vyjma vzorků 3_4_Spiral a 

4_4_Spiral, vykazují stejné nebo vyšší průměrné hodnoty tvrdosti než jsou hodnoty 

nalezené v dostupné literatuře pro nedeponovaný materiál. 

• Vzorky deponované strategií ZigZag vykazují menší procentuální zastoupení pórů, 

prasklin či vměstků, a to nezávisle na použitém depozičním modulu. Tyto hodnoty se 

pak pohybují v rozmezí 0,024 % až 0,141 %.  

• Z provedeného měření chemického složení a následného porovnání naměřených 

hodnot s hodnotami z dostupné literatury nejsou patrné žádné odchylky v zastoupení 

dílčích prvků. Jedinou výjimkou je zastoupení Mn, které bylo změřeno 0,789 hm%, 

zatímco literatura uvádí pro nedeponovaný materiál 1–2 hm%. 

Pro získání optimálních depozičních parametrů bylo učiněno základní měření, z kterého 

byly zjištěny lepší materiálové vlastnosti u vzorků deponovaných optickým modulem SDM 

1600 a strategií ZigZag. Pro detailnější zjištění závislosti depozičních parametrů na 

materiálové vlastnosti deponovaného materiálu 08CH18N10T je třeba učinit pokročilejší 

měření a testování (tahová zkouška, test lámavé houževnatosti, fraktografie, elektronová 

analýza zpětně odražených elektronu (EBSD), popř. další), a to na vzorcích s různými 

kombinacemi depozičních parametrů, popř. užitím jiných aditivních metod. Vhodné by také 

bylo porovnání metody přímé energetické depozice a metody práškové lóže. Přímá 

energetická depozice a aditivní metody obecně mají již teď opodstatněné místo ve výrobě, 

povlakování či opravě komponent. Avšak pro zavedení těchto metod do jaderného průmyslu 

je bezesporu nutno dalšího testování, a to nejen závislostí depozičních parametrů, ale také 

dokončovacích procesů na výsledné materiálové vlastnosti. Dosažení optimálních výrobních 

parametrů a postupů pro získání požadovaných materiálových vlastností je totiž klíčem 

k zavedení aditivní výroby do tohoto průmyslu.
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Přílohy 

Tab. 17: Hodnoty tvrdosti deponovaných vzorků ve všech měřených bodech 

Hodnoty tvrdosti vzorků dle Vickerse (HV1) 

Bod měření 1_4_ZZ 2_4_ZZ 3_4_Spi 4_4_Spi 1_6_ZZ 2_6_ZZ 3_6_Spi 4_6_Spi 

1 184 187 181 180 203 208 194 197 

2 192 179 185 183 207 207 182 188 

3 191 176 182 174 184 195 188 186 

4 186 184 167 179 179 190 187 193 

5 184 182 182 175 188 197 191 179 

6 192 185 178 175 186 203 172 185 

7 181 175 176 172 188 195 182 175 

8 182 183 172 169 187 193 190 171 

9 178 180 178 180 178 195 179 176 

10 181 181 168 171 182 191 175 171 

11 173 171 161 179 181 191 169 167 

12 180 187 159 171 175 179 172 170 

13 174 175 173 175 179 193 182 169 

14 171 179 166 171 179 183 179 173 

15 175 176 177 170 175 177 179 172 

16 169 173 174 182 165 194 166 164 

17 176 174 165 179 178 180 157 174 

18 177 176 173 167 181 190 174 166 

19 171 178 178 166 175 181 179 183 

20 169 169 177 173 170 177 178 181 

21 163 172 164 167  182 163 174 

22   155 156   149 165 

23       180 164 
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Tab. 18: Hodnoty tvrdosti vzorků opravy simulovaného defektu ve všech měřených bodech 

Hodnoty tvrdosti dle Vickerse (HV1) 

Bod měření 1_XZ 1_YZ 2_XZ 2_YZ 

1 220 215 218 219 

2 216 228 226 212 

3 217 217 230 210 

4 213 220 221 211 

5 222 216 216 214 

6 210 210 213 214 

7 200 209 218 215 

8 210 209 207 214 

9 209 210 214 215 

10 223 209 210 202 

11 227 208 223 184 

12 226 201 205  

13 215 208 220  

14 217 218 211  

15 207 216 198  

16 198 203   

17 191 181   

 

 

Obr. 27: Vybroušený a připravený vzorek na nadcházející měření 
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Obr. 28: Snímek mikrostruktury vzorku 1_XZ 
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Obr. 29: Snímek mikrostruktury vzorku 1_YZ 



78 

 

Obr. 30: Snímek mikrostruktury vzorku 2_XZ 
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Obr. 31: Snímek mikrostruktury vzorku 2_YZ 
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Obr. 32: Snímek mikrostruktury vzorku 1_6_ZigZag 
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Obr. 33: Snímek mikrostruktury vzorku 2_6_ZigZag 



82 

 

Obr. 34: Snímek mikrostruktury vzorku 3_6_Spiral 
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Obr. 35: Snímek mikrostruktury vzorku 4_6_Spiral 
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Obr. 36: Snímek mikrostruktury vzorku 1_4_ZigZag 
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Obr. 37: Snímek mikrostruktury vzorku 2_4_ZigZag 
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Obr. 38: Snímek mikrostruktury vzorku 3_4_Spiral 
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Obr. 39: Snímek mikrostruktury vzorku 4_4_Spiral 
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Obr. 40: Zařízení pro vybroušení vzorků 
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Obr. 41: Mikroskop pro analýzu světelnou mikroskopií 

 

Obr. 42: Vodou chlazená kotoučová pila 
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Obr. 43: Tvrdoměr 

 

Obr. 44: Vzorek deponovaný modulem SDM 1600 a strategií ZigZag 
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Obr. 45: Vzorek deponovaný modulem SDM 1600 a strategií Spiral 

 

Obr. 46: Vzorek deponovaný modulem SDM 2400 a strategií Spiral 

 

Obr. 47: Vzorek deponovaný modulem SDM 2400 a strategií ZigZag 
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Obr. 48: Oprava simulovaného defektu užitím optického modulu SDM 1600 a strategie ZigZag 

 

Obr. 49: Oprava simulovaného defektu užitím optického modulu SDM 1600 a strategie ZigZag – detail na 

opravu 
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Obr. 50: Průběh opravy simulovaného defektu metodou L-DED 


	scan_20220703122140
	scan_20220703122221
	BP_1.7



