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ÚVOD 

V průmyslu se 3D tisk objevil před více než třiceti lety a dnes se 

uplatňuje především v malosériové výrobě, realizaci zejména ve strojírenství, 

automobilovém a leteckém průmyslu. Své místo si upevňuje 

také v průmyslovém designu, navrhování spotřebního zboží, lékařství, 

umění, hobby či dokonce v potravinářském průmyslu. Díky stále lepší 

dostupnosti a rozšiřujícím se možnostem bývá tato metoda často spojována 

s pojmem Průmysl 4.0. 

V současné době mnoho firem 3D tisk teprve poznává a snaží se zjistit, 

jak ho lze využít pro své specifické účely. Společnosti testují často jen malé 

dávky dílů, aby si mohly být jisté, že fungují v reálných podmínkách 

s dodržením všech požadavků na kvalitu. V posledních letech se také zlepšila 

dostupnost technologie v podobě servisu – zakázkového tisku, nicméně 

technologii stále brzdí její nízká produktivita ale i nedostatek kvalifikovaného 

personálu. Je však nesporné, že 3D tisk má obrovský potenciál 

a v budoucnosti jeho význam v průmyslu nadále poroste. 

Tisknout lze z pestré škály materiálů – z plastu, kovu, keramiky, písku, 

vosku a dalších – a to v podobě prášků, pevných látek nebo kapalin. 

V závislosti na materiálu existuje několik metod tisku.  

Cílem této práce je obecně přiblížit problematiku 3D tisku, podat 

přehled jednotlivých metod. Dále pak vyhodnotit pevnostní vlastnosti, 

porozitu a kvalitu materiálu konkrétních vzorků v závislosti na parametrech 

tisku. Naměřené hodnoty ze zkoušek slouží také pro porovnání s hodnotami, 

které pro daný materiál uvádí výrobce ve svém katalogu. 
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1. PROBLEMATIKA 3D TISKU 

Jak vyplývá z předchozího úvodu, 3D tisk je poměrně mladá 

technologie a v této kapitole se jím budu blíže zabývat. 3D tisk se řadí do 

aditivních technologií, což znamená, že při stavbě modelu je materiál 

přidáván. 3D tiskárna vytváří objekt pokládáním souvislých vrstev materiálu 

na sebe, přičemž každá z těchto vrstev může být považována za rozříznutou 

horizontální sekci tisknutého objektu. Díky tomu jsme schopni touto 

technologií dosáhnout i tvarů, které jsou pro jakékoli jiné technologie 

nemožné. 

1.1 Princip vzniku výrobku na 3D tiskárně 

Ačkoliv se metody liší, pro všechny je společná nutnost vytvoření 3D 

modelu před tiskem. Toho lze dosáhnout několika způsoby - nejrozšířenější 

a nejjednodušší je vymodelování 3D modelu v CAD softwaru, mezi další 

použití patří například 3D skener.  

Poté co je připraven 3D objekt, může nastat fáze samotného tisku. Ale 

před tím se ještě musí provést převod 3D modelu do formátu .STL nebo .OBJ 

tak, aby ho software pro ovládání tiskárny přečetl. Dále se musí z formátu .STL 

vytvořit samotné instrukce pro tiskárnu (rychlost tisku, vnitřní struktura 

objektu, podpory, ...). Tyto instrukce se nazývají G-Code. G-Code se pošle 

tiskárně, která pak daný objekt vytiskne. 

 

 

Obrázek 1 - Proces 3D tisku 

Většinou se po tisku ještě objekt upraví. Tyto úpravy zahrnují mimo jiné 

opilování, odlomení podpůrných konstrukcí nebo dokonce obrábění. 

CAD model / 3D scan

Převedení do formátu 
STL nebo OBJ

Vygenerování G-codu

Odeslání do 3D tiskárny

Tisk

Hotový výrobek
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1.2 3D tisk nekovových materiálů 

Kvůli jednoduchosti, skvělé dostupnosti a nízkým finančním nákladům 

je z kategorie 3D tisku nekovových materiálů nejvýznamnější tisk z plastů. 

Své uplatnění nachází nejen při výrobě prototypů či málo namáhaných dílů, 

ale také ve šperkařství či v oděvním průmyslu. 

1.2.1 Metoda FDM 

Asi nejznámější je technologie Fused-deposition modeling (FDM), kdy 

se plastová struna namotaná na cívce vtlačuje do hlavy s tryskou, v níž se 

roztaví a tryskou se postupně nanáší vrstvu po vrstvě na desku. Oblíbenost 

této metody vychází především z cenové dostupnosti jak filamentu, tak 

tiskárny. 

 

Obrázek 2 - 3D tiskárna PRUSA I3 MK2S pro metodu FDM [1] 

1.2.2 Metoda STL 

Stereolitografie (STL či SLA) je nejstarší a zároveň jednu 

z nejpřesnějších metod 3D tisku. Model při tomto postupu vzniká působením 

ultrafialového laserového paprsku na tekutou fotopolymerickou pryskyřici, 

která je působením laseru ztvrzována ve vrstvách, jejichž tvar vždy odpovídá 

dané vrstvě řezu STL modelu. Celá procedura se opakuje po vrstvách od 0,05 

do 0,25 mm. Tisková hlava se pohybuje přes tiskovou plochu s nanesenou 

fotopolymerovou pryskyřicí a ozařuje ji na počítačem určených místech. Tam, 
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kde tekutina ztuhne, se postupně vytvoří celý 3D objekt. Zařízením pro 

stereolitografii má vyšší pořizovací náklady a dražší je i používaný materiál 

[2]. 

1.2.3 Metoda LOM 

Metoda Laminated-object manufacturing (LOM) spočívá ve slepování 

vrstev lepícího papíru, plastu, nebo kovové fólie na sebe a jejich následném 

tvarování nožem nebo laserem.  Touto technologií lze vytvářet velmi přesné 

modely s kvalitním povrchem. I když náklady na její pořízení nejsou příliš 

vysoké, je LOM kvůli velkému podílu přebytečného materiálnu nyní spíše na 

ústupu a využívá se převážně v architektuře a geografii. [3] 

1.2.4 Metoda Ink-jet head 

Při tisknutí metodou Ink-jet head dochází k vytváření modelu pomocí 

nanášení tenké vrstvy prášku (sádry nebo pryskyřice) a vytlačováním pojícího 

lepidla z tiskových hlav. Jak název napovídá, jedná se o obdobu klasické 

inkjetové tiskárny. Rozměry výrobků se pohybují v řádech setin a tisícin 

milimetru, díky čemuž je ink-jet technologie nejčastěji užívána v elektronice, 

biochemii nebo modelářství. 

1.2.5 Metoda EBM 

Technologie Electron-beam melting (EBM) vytváří model tavením 

kovového prášku (nejčastěji slitiny titanu) ve vrstvách pomocí paprsku 

elektronů ve vakuu. Velkou výhodou této technologie je výjimečná přesnost, 

dobrá rychlost tisku a vynikající technické vlastnosti vytištěných objektů.  

Technologie se využívá v automobilovém, leteckém, strojírenském průmyslu 

a medicíně, nicméně její pořízení je velmi nákladné a v současnosti je také 

limitována počtem výrobních materiálů. [3] 
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Obrázek 3 - Objekt vytvořený metodou EBM [4] 

 

1.2.6 Metoda SLS 

Selective Laser Sintering (SLS) neboli selektivní spékání laserem je 

metoda, při které výrobek vzniká tavením práškového materiálu (tím může 

být např. plast, kov, keramika nebo sklo), který je po tenkých vrstvách spékán 

vysoce výkonným laserem. Z metody SLS vychází technologie DMLS, která 

bude podrobněji rozvedena v další kapitole. 

 

Obrázek 4 - Keramický objekt vytvořený metodou SLS [5] 

Jelikož se v této bakalářské práci zabývám především 3D tiskem z kovu 

metodou DMLS, budu se této technologii detailněji věnovat v následující 

kapitole. 
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2.  KOVOVÝ 3D TISK 

Jak již bylo řečeno, kovový 3D tisk umožňuje vytvářet složité tvary, 

které nelze vyrobit tradičním odléváním, tvářením nebo třískovým 

obráběním. Ty mohou být plné či duté, s podpěrami nebo bez nich. 

Technologie nachází využití především v automobilovém průmyslu při 

prototypování odlitků a plechových dílů. Dociluje se zde úspory nákladů 

a výrobního času ze dvou až tří týdnů na hodiny či dny. V letectví se 

technologie laserového spékání kovů používá k výrobě komplikovaných dílů 

například z hlinkových či titanových slitin. Díky softwarovým optimalizacím si 

díly při snížení hmotnosti zachovávají pevnostní parametry. Při optimalizaci 

tvarů se konstruktéři nechávají často inspirovat přírodou a vytvářejí lehké 

mřížkové struktury. [6] 

Existuje několik technologií používaných pro kovovou aditivní výrobu. 

Patří mezi ně již zmíněné technologie EBM a SLS. Jako další zle uvést metodu 

Selective Laser Melting (SLM), která je velmi podobná metodě SLS a může 

dosáhnout zcela stejných ale i lepších výsledků. Na rozdíl od SLS je totiž touto 

technologií možné docílit úplného natavení kovu. Prášek tak není pouze 

spojen, ale vytváří zcela homogenní strukturu. Tato metoda je vhodná 

například pro titan, zatímco pro jakékoliv slitiny se používá metoda SLS nebo 

DMLS. 

 

2.1 Technologie DMLS 

Princip technologie Direct Metal Laser Sintering (DMLS) je shodný 

s metodou SLS, nicméně jak název napovídá, používaným materiálem je 

pouze kov. Materiál je do tiskárny dodáván v podobě jemného kovového 

prášku. Na Obr. 5 je ukázáno naplnění zásobníku stroje práškovým kovem 

před zahájením výroby a doplňování v průběhu procesu. 

 

Obrázek 5 - Fáze 1 - Naplnění práškem [7] 
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Při použití reaktivních kovů (např. hliníku) je třeba zamezit 

nežádoucímu kontaktu materiálu se vzdušnou atmosférou, protože 

přítomnost kyslíku by znamenala vážné poškození zařízení a ohrožení zdraví 

pracovníků. V tiskové komoře tedy dochází k odčerpání vzduchu 

a následnému zaplnění komory ochranným plynem (např. argonem). 

 

                          

Obrázek 6 - Fáze 2 -  Odčerpání 

vzduchu [7] 

Obrázek 7 - Fáze 3 - přivedení 

ochranného plynu [7] 

Poté je vrstva práškového kovu je nanesena na podkladovou desku. 

Tloušťka vrstvy se obvykle pohybuje v rozmezí 20 až 40 μm. Správná volba 

tloušťky vrstev je důležitá zejména s ohledem na přesnost a rychlost výroby 

– tenčí vrstva znamená vyšší přesnost, ale prodlužuje výrobní čas. 

 

Obrázek 8 - Fáze 4 - Nanesení vrstvy prášku [7] 

Po nanesení vrstvy laserový paprsek spojuje kovový prášek v místech 

přesně definovaných počítačem z G-codu. Pro spékání se používají vláknové 

lasery s příkonem mezi 200 W a 400 W. 
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Obrázek 9 - Fáze 5 - Laserové spékání [7] 

Podkladová deska se posune níže o velikost tloušťky následující vrstvy 

a opět se zaplní vrstvou prášku (Obr. 10). Poté nastává opět fáze č. 5 a tyto 

kroky se stále opakují a do dokončení výrobku. 

 

Obrázek 10 - Fáze 6 - Nanášení dalších vrstev [7] 

Po zakončení výrobního procesu je platforma s výrobky vyjmuta 

z pracovního prostoru zařízení a díly jsou odděleny od platformy. 

Nespotřebovaný prášek je přemístěn odsáním do zásobníku a z 98 % je 

znovu použit pro další výrobu. Dokončovací operace jsou nezbytnou součástí 

výrobního procesu. Nejprve je nutno odstranit podpůrné struktury z povrchu 

výrobku a poté lze povrch dále tryskat, brousit, leštit či obrábět stejným 

způsobem, jako klasický kovový materiál. [8] 

 

 

 

 

 

 



16 

 

3.  MATERIÁLY PRO METODU DMLS 

Metodou SLM a DMLS lze vytvářet součásti z různorodé škály kovů 

a kovových slitin včetně hliníku, nerezové oceli, titanu, kobaltu či chromu. 

Tyto materiály jsou schopné pokrýt potřeby většiny průmyslových odvětví, 

od letectví po medicínu. Je možné použití i drahých kovů, nicméně jejich 

uplatnění je převážně svázáno s výrobou šperků. Kovové prášky se liší jak 

velikostí zrn, tak jejich tvarem. Pro aditivní výrobu by zrna měla mít kulovitý 

tvar a velikost v rozmezí od 15 do 100 μm. 

Cena práškových kovů je velmi vysoká. Například jeden kilogram 

prášku z korozivzdorné oceli SS 316L stojí okolo 8 000 Kč. Z tohoto důvodu je 

třeba minimalizovat objem tisknutého výrobku a počet podpor na minimum. 

Nicméně výhodou kovového 3D tisku je jeho kompatibilita s materiály 

s vysokou pevností, jako jsou superslitiny niklu, které jsou obtížně 

zpracovatelné tradičními výrobními postupy. [9] 

Je důležité si uvědomit, že stejně jako jakákoliv jiná technologie, i DMLS 

vede k unikátním materiálovým i mechanickým vlastnostem výrobku. Tyto 

vlastnosti – vzhledem k mládí technologie - ne vždy splňují očekávání 

uživatele tiskárny. 
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4.  TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY PRO 3D TISK 

Kovový 3D tisk vyžaduje rozsáhlé přípravy tisku. Je třeba zohlednit 

teplotní změny při výrobě, omezení rozměrů (dle tiskárny) a požadovanou 

kvalitu povrchu výrobku. Jelikož prášek nelze použít jako nosný prvek, je 

třeba vytisknout podpory. Ty jsou vytvořeny ze stejného prášku jako tisknutý 

díl a budou v další fázi odstraněny. Správná volba podpor je klíčová pro 

správné vytisknutí dílu. Limitní úhel pro kvalitní tisk bez podpor je přibližně 

45° vzhledem k tiskové podložce. 

 

Obrázek 11 - Ukázka umístění podpor [12] 

Jako každá jiná technologie, i technologie DMLS má svá omezení. 

Problémem je například tisk dutých koulí, kvádrů a podobně, ale také 

vytváření ostrých hran. Z tohoto důvodu by veškeré hrany tisknutého modelu 

měli být předem navrženy se zaoblením minimálně 0,5 mm [13]. 

Na pokládání jednotlivých vrstev, a tedy i na kvalitu dílu má vliv také 

orientace součásti při tisku. Přímá hrana dílu by neměla být rovnoběžná 

s hranou tiskové platformy, aby nedocházelo k bránění pohybu nanášecího 

zařízení. 
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Obrázek 12 – Špatné (vlevo) a vhodné (vpravo) umístění modelu [13] 

Dalším důležitým faktorem je hustota řádkování výplně. Vzdálenost 

sousedních trajektorií je vždy předem definována a měla by odpovídat 

dvěma třetinám průměru natavené oblasti. Volbou skenovacího vzoru lze 

ovlivnit výsledná drsnost povrchu i vnesené teplo. S hustotou výplně 

a tiskovou strategií se mění pórovitost vrstvy i doba tisku. V praxi se testuje 

a používá mnoho skenovacích vzorů, systém Renishaw však používá 

převážně tyto čtyři: 

 

 

Obrázek 13 - Skenovací vzory [12] 

Kromě struktury vrstvy je významným parametrem i její tloušťka, která 

se většinou pohybuje v řádech setin milimetru. Čím větší je tloušťka vrstvy, 

tím horší je kvalita povrchu i pevnost výrobku, nicméně kratší doby tisku. 

Vliv na mechanické vlastnosti má samozřejmě i samotný laser. Laser 

nepůsobí na prášek kontinuálně, ale v impulzech. Lze nastavit, jakou energií 

a jak dlouho bude laser na jedno místo působit, ale i jaká bude vzdálenost 

mezi jednotlivými impulzy. Tato vzdálenost výrazně ovlivňuje soudržnost 

vrstev a vznik pórů ve struktuře materiálu. Pro zajištění minimální porozity by 

měla mít stejně jako vzdálenost sousedních trajektorií (sousedních šrafů) 

hodnotu dvou třetin průměru natavené oblasti. Dalším nastavitelným 
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parametrem laseru je focus level, neboli ohnisková vzdálenost. Ta ovlivňuje 

průměr natavené oblasti. 

 

Obrázek 14 - Oblast natavení prášku [14] 

Výše zmíněné parametry jsou vzájemně provázané a nelze říci, který 

z nich je nejdůležitější. Existuje obrovské množství různých kombinací, které 

vedou k odlišným výsledným mechanickým vlastnostem dílu.  
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5.  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Předmětem experimentální části práce je posoudit jaký vliv má výplň 

zkušebních vzorků na jejich mechanické vlastnosti. Vzhledem k typu 

zkoumaných parametrů proběhlo nejprve metalografické pozorování a poté 

zkouška tahem, pro kterou je právě vnitřní struktura materiálu klíčová. 

Konkrétně se jedná o parametr vzdálenosti bodů (laserových impulzů) a 

parametr vzdálenosti šrafování výplně jednotlivých vrstev. Zkušební vzorky 

byly vytisknuty z ocelového prášku SS 316L-0407. 

 

5.1 Prášek z oceli SS 316L-0407 (ČSN EN 10088-1 1.4404) 

Ocel SS 316L je označení pro korozivzdornou austenitickou ocel 

legovanou chrómem (16–18 %), niklem (10–14 %), molybdenem (2–3 %). 

Mezi další příměsi patří mangan (<2 %), křemík (<1 %), dusík (<0,1 %), kyslík 

(<0,1 %), fosfor (<0,045 %), uhlík (<0,03 %) a síra (<0,03 %). Jedná se o velmi 

tvrdý a houževnatý materiál s velmi dobrou leštitelností a odolností vůči 

korozi. Slitina 316L-0407 je variací slitiny 316L s velmi nízkým obsahem uhlíku 

a je tedy odolný vůči srážení karbidu na hranicích zrn. Vykazuje dobrou 

svařitelnost, což je nutná podmínka pro technologii 3D tisku. [10] 

Využívá se pro výrobu chirurgických nástrojů nebo tělních implantátů (je 

hypoalergenní a biokompatibilní), kuchyňského vybavení, šperků, vřeten 

a šroubů. Výrobce Renishaw udává, že optimálními základními parametry 

pro zpracování v podobě prášku jsou výkon laseru 200 W a výška vrstvy 

50 µm [7]. 

 

Obrázek 15 - Snímek kovového prášku 316L z rastrovacího elektronového 

mikroskopu [11] 
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Tabulka 1 - Specifikace oceli 316L dle firmy Renishaw [10] 

Veličina  Technologie DMLS  

Hustota  7,99 g/cm3  

Tepelná vodivost  16,2 W/mK  

Rozsah tavících teplot  1371–1399 °C  

Mez pevnosti v tahu (vodorovný směr XY)  676 MPa ± 2 MPa  

Mez pevnosti v tahu (svislý směr Z)  624 MPa ± 17 MPa  

Mez kluzu v tahu (vodorovný směr XY)  547 MPa ± 3 MPa  

Mez kluzu v tahu (svislý směr Z)  494 MPa ± 14 MPa  

Tažnost (vodorovný směr XY)  43 % ± 2 %  

Tažnost (svislý směr Z)  35 % ± 8 %  

Modul pružnosti (vodorovný směr XY)  197 GPa ± 4 GPa  

Modul pružnosti (svislý směr Z)  190 GPa ± 10 GPa  

Tvrdost dle Vickerse (vodorovný směr XY)  198 HV0,5 ± 8 HV0,5  

Tvrdost dle Vickerse (svislý směr Z)  208 HV0,5 ± 6 HV0,5  

Drsnost povrchu dle parametru Ra (XY)  4–6 μm  

Drsnost povrchu dle parametru Ra (Z)  4–6 μm  

 

5.2 Přehled zkoušených vzorků 

V rámci mé bakalářské práce byly zhotoveny dvě série vzorků z prášku 

z korozivzdorné oceli SS 316L-0407 na kovové tiskárně AM250. Přehled 

hodnot parametrů pro jednotlivé vzorky je uvedený v tabulce 2. 
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Tabulka 2 - Hodnoty parametrů zkušebních vzorků 

Označení vzorku 1 2 3 4 5 

A 

Vzdálenost bodů [μm] 20 20 20 20 20 

Vzdálenost šrafování 

výplně [mm] 
0,02 0,045 0,07 0,095 0,12 

B 

Vzdálenost bodů [μm] 45 45 45 45 45 

Vzdálenost šrafování 

výplně [mm] 
0,02 0,045 0,07 0,095 0,12 

C 

Vzdálenost bodů [μm] 70 70 70 70 70 

Vzdálenost šrafování 

výplně [mm] 
0,02 0,045 0,07 0,095 0,12 

D 

Vzdálenost bodů [μm] 95 95 95 95 95 

Vzdálenost šrafování 

výplně [mm] 
0,02 0,045 0,07 0,095 0,12 

E 

Vzdálenost bodů [μm] 120 120 120 120 120 

Vzdálenost šrafování 

výplně [mm] 
0,02 0,045 0,07 0,095 0,12 

 

První série vzorků obsahovala dvacet pět zkušebních těles pro 

metalografické pozorování. Tělíska měla tvar pyramid. Pozorování první série 

vzorků bylo zaměřeno na zaznamenání přítomnosti pórů ve struktuře 

materiálu. Dalším předmětem zkoušky byla kvalita napojení jednotlivých 

vrstev jak ve svislém, tak i ve vodorovném směru. materiálu. předmětem  
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Obrázek 16 - Zkušební vzorky pro metalografické pozorování 

Pro objektivní analýzu závislosti výsledných mechanických vlastností 

na vnitřní struktuře materiálu byl zvolen širší rozsah tiskových parametrů. 

Předpokladem však je, že nejlepší vlastnosti budou mít vzorky se vzdáleností 

jednotlivých impulzů laseru rovnou dvěma třetinám natavené oblasti. Čili 

sousední natavené oblasti bodů by se neměli překrývat o méně než jednu 

třetinu. Tomu také odpovídá optimální konfigurace od firmy Renishaw. 

Při příkonu laseru 200 W s nastavením ohniska tak, že laserový paprsek 

směřuje na horní hranu vytvořené vrstvy o tloušťce 0,05 mm, dosahuje horní 

průměr natavené oblasti hodnoty 0,075 mm. Vzdálenost mezi sousedními 

středy kružnic natavených oblastí by tedy měla být nastavena na dvě třetiny 

této hodnoty – v tomto případě přibližně na 0,05 mm. 

5.3 Metalografie 

Metalografické pozorování se provádí za účelem sledování struktury a 

vad materiálu. Pro správné vyhodnocení výsledků je nutné přesně dodržet 

všechny zásady pro přípravu vzorků. V průběhu přípravné fáze nesmí dojít 

k ovlivnění struktury zkušebních těles. Ke změnám ve vnitřní struktuře 

materiálu by mohlo dojít například plastickou deformací nebo vlivem 

vysokých teplot. Pozorováním vzorků lze získat poměrné zastoupení 

metalurgických fází, zjišťovat výskyt porozity materiálu nebo vyhodnocovat 

měření mikrotvrdosti. [15]  

Metalografické výbrusy pro tuto bakalářskou práci jsem pozorovala 

metodou optické mikroskopie. Výsledkem metalografického pozorování 

jsou snímky vzorků A1 až E5 (viz Obrázek 14) v řezu svislém a vodorovném 

vzhledem k tiskové platformě. Na Obrázku 15 jsou zobrazeny vždy v horní 

řadě snímky řezu vodorovného s tiskovou platformou. V dolní řadě jsou 
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umístěny snímky vrstvy, přičemž řez byl veden kolmo vzhledem k tiskové 

platformě. Každá skupina snímků příslušného vzorku je označená písmenem 

a číslicí. 

 

Obrázek 17 - Výsledky metalografického pozorování 
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V následující části jsou detailněji ukázány výsledky pro tři vzorky s tím, 

že každý z nich byl vytisknut se zcela odlišnými tiskovými parametry. Dva ze 

zástupců představují extrémy, tedy parametry nehodící se pro dosažení 

maximálních mechanických vlastností a kvality zpracování. Jsou zde tedy 

přiblíženy převážně pro porovnání se třetím vybraným vzorkem. Tím bude 

právě hledaný vzorek s takovou konfigurací tisku, která umožní dosažení 

minimální porozity a zároveň maximální soudržnosti jednotlivých vrstev. 

 

 

Obrázek 18 - Metalurgické snímky vzorku A1 

Na metalurgických snímcích zkušebního tělíska A1 je patrný značný 

výskyt pórů ve struktuře materiálu. Tato skutečnost bude způsobovat 

zhoršení mechanických vlastností vzorku. Tisk byl v tomto případě nastaven 

tak, že vzdálenost bodů a sousedních šrafů výplně byla rovna 0,02 mm. Malá 

vzdálenost laserových impulzů zapříčinila větší natavení kovu v oblasti 

spékání. To znamená, že došlo k přivedení většího množství tepla 

a následnému vzniku vnitřních pnutí v materiálu. To však také vede k lepšímu 

propojení tiskových hladin. 
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Obrázek 19 - Metalografické snímky vzorku E5 

Na snímku vzorku E5 lze pozorovat, že struktura materiálu vykazuje 

pórozitu v mnohem vyšší míře, než tomu bylo u vzorku A1. To je způsobeno 

příliš vysokou hodnotou vzdáleností laserových impulzů. Natavené oblasti 

materiálu nepřekrývají a vzniklý prostor tedy vytvoří póry. V tomto případě 

byla vzdálenost bodů rovna 0,12 mm. Následkem takového nastavení by ve 

výrobku došlo ke špatnému propojení tiskových vrstev, a tedy i k výraznému 

poklesu mechanických vlastností. 
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Obrázek 20 - Metalografické snímky vzorku B2 

Posledním ze tří vybraných vzorků bylo zkušební tělísko B2. Jeho tiskové 

parametry byly konfigurovány na 0,045mm vzdálenosti šrafování výplně 

i vzdálenosti tiskových impulzů. Ze snímků je patrné, že toto nastavení tisku 

nejblíže koresponduje s teoreticky nejlepšími parametry, díky kterým má být 

dosaženo minimální porozity, maximální soudržnosti vrstev a dobré kvality 

tisku. Překrytí natavených oblastí odpovídá ⅓ svého průměru. Struktura je 

dokonale vyplněna kovem a podařilo se tak předejít vzniku pórů v materiálu. 

Tiskové vrstvy by měly být navzájem lépe provázané a neměly by se 

oddělovat v namáhaných místech. Z tohoto důvodu považuji dané 

parametry za nejvhodnější pro experiment zjištění nejlepších mechanických 

vlastností materiálu 316L. 

 

5.4 Zkouška tahem 

Zkouška tahem je jednou z nejrozšířenějších statických zkoušek. 

Zkušební tyč je pozvolna zatěžována tahovým napětím, dokud nedojde 

k jejímu přetržení. V průběhu zkoušky lze zjistit velikost deformace 

zkušebního vzorku a okamžitou velikost zatěžující síly. Z výsledků měření se 

převodem následně určuje mez pevnosti Rm, smluvní mez kluzu Rp0,2 

a tažnost A. Mez kluzu představuje mezní hodnotu napětí, při kterém již 
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dochází k další plastické deformaci i bez dalšího zvyšování napětí. Jelikož 

však některé materiály vykazují nevýraznou mez kluzu, určuje se tzv. smluvní 

mez kluzu. Ta je definována jako napětí, při kterém se poměrné prodloužení 

rovná zpravidla 0,2 % trvalé deformace.  [16] 

 

mez kluzu:     𝑅𝑒 =
𝐹𝑒

𝑆0
 [MPa]    (1) 

 

smluvní mez kluzu:    𝑅𝑝0,2 =
𝐹𝑝0,2

𝑆0
  [MPa]   (2) 

 

Kde: 

Fp0,2  síla při dosaženi trvalé deformace 0,2 % počáteční                     

délky [N] 

Fe síla na mezi kluzu [N] 

S0  počáteční příčný průřez [mm2] 

 

Mez pevnosti v tahu představuje smluvní napětí, které odpovídá 

největšímu zatížení před porušením zkušebního vzorku. [10] 

 

Mez pevnosti v tahu:   𝑅𝑚 =
𝐹𝑚

𝑆0
 [MPa]    (3) 

 

Kde: 

Fm  maximální síla před přetržením zkušební tyče [N] 

 

Poslední měřenou veličinou je tažnost materiálu. Ta se udává 

v procentech a je definovaná jako podíl prodloužení měřené délky po 

přetržení a původní měřené délky. [10] 

 

tažnost:     𝐴 =
𝐿𝑢−𝐿0

𝐿0
 [%]    (4) 

 

Kde: 

L0   počáteční délka zkušební tyče [mm] 

Lu   výsledná délka zkušební tyče po přetržení [mm] 
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5.4.1 Zkušební vzorky pro zkoušku tahem 

Firma METAL 3D, s. r. o. dodala druhou sérii vzorků určenou pro zkoušku 

tahem.  Tato série obsahovala tyčinky kruhového průřezu. Přesné rozměry 

jsou znázorněny na Obrázku 22. Parametry tisku zkušebních vzorků 

odpovídají parametrům použitými pro vytisknutí vzorků z první série. Pro 

každou kombinaci parametrů byly vyrobeny tři vzorky. Celkem tedy druhá 

série obsahuje 75 zkušebních těles.  

 

 

Obrázek 21 - Zkušební vzorky před odstraněním z platformy 

 

Obrázek 22 - Výkres zkušebního tělesa (hodnoty v mm) 

Délka měřené části vzorků odpovídala krátkým poměrovým tyčinkám. 

Vyhodnocení měření zahrnuje zkušební tělesa bez tepelného zpracování. 
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5.4.2 Příprava zkoušky 

Pro zkoušku tahem v rámci experimentální částí mé bakalářské práci 

volím zkušebním stroj LabTest 5.100SP1. Zařízení disponuje siloměrnou 

hlavou pro určování velikosti zatěžující síly a dále také laserovým 

průtahoměrem LE 05 pro měření deformace zkušebního vzorku. Volba 

parametrů pro tuto zkoušku jsem provedla na základě normy ČSN EN ISO 

6892-1 [17]. Pro zkušební rychlost jsem zvolila metodu A a rozsah 1. 

 

           Obrázek 23 - Zkušební stroj LabTest5.100SP1 
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Tabulka 3 - Specifikace zkušebního stroje 5.100SP1 

Technická data 5.100SP1 Jednotky 

Jmenovité zatížení 100 kN 

Min. zkušební rychlost 0,001 mm/min 

Max. zkušební rychlost 600 mm/min 

Návratová rychlost 600 mm/min 

Přesnost řízení rychlosti ±0,5 % 

Rozlišení polohy příčníku 1 um 

Opakovatelnost změny 2 um 

Výška pracovního prostoru 1130 mm 

Šířka pracovního prostoru 400 mm 

Rozměry stroje V x Š x H 2373x920x880 mm 

Hmotnost stroje 533 Kg 

Tuhost rámu 1,6x10-6 mm/N 

Barevná úprava 9005 elox RAL 

Teplota pracovního prostředí 10 – 35 °C 

Vlhkost pracovního prostředí 20 – 70 % 

Napájecí napětí 230V 50/60Hz V 

Příkon stroje 2200 VA 

 

5.4.3 Vyhodnocení zkoušky tahem 

 Dle normy ČSN EN ISO 6892-1 jsou na mechanickém zkušebním stroji 

pro zkoušku tahem vyhodnocovanými parametry mez pevnosti Rm, mez 

kluzu Rp0,2, homogenní tažnost Ag a celková tažnost A. Vzhledem k velkému 

počtu zkušebních vzorků zde uvádím pouze průměrné hodnoty zjišťovaných 

mechanických vlastností pro každou kombinaci parametrů. Výsledné 

hodnoty meze kluzu, meze pevnosti a tažnosti jsou zaznamenány v Tabulce 

4. Maximální a zároveň i nejlepší hodnoty jsou zvýrazněny světle modrou 

barvou. 
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Tabulka 4 - Výsledné hodnoty ze zkoušek tahem 

Označení vzorku Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] Ag [%] A [%] 

A1 466 563 33 37 

A2 458 575 30 37 

A3 468 571 26 29 

A4 464 554 19 20 

A5 455 548 16 18 

B1 493 593 35 43 

B2 470 574 28 31 

B3 461 564 21 24 

B4 440 563 20 22 

B5 449 531 10 12 

C1 489 587 38 43 

C2 481 578 28 30 

C3 473 530 9 10 

C4 446 543 10 12 

C5 457 502 3 5 

D1 477 588 25 31 

D2 466 538 10 12 

D3 428 487 2 4 

D4 389 440 1 2 

D5 387 453 1 2 

E1 482 561 18 29 

E2 400 448 1 2 

E3 343 380 1 2 

E4 355 380 1 2 

E5 332 336 1 1 

 

Z výsledků zkoušky tahem pro materiál 316L je patrné, že parametry 

tisku velmi ovlivňují výsledné mechanické vlastnosti tisknutého dílu. Nejvyšší 

hodnoty všech zkoumaných veličin byly zaznamenány u vzorku s označením 

B1. Vzorek C1 dosáhl velmi podobných hodnot, jeho odchylka od 

zkoumaných veličin je tedy zanedbatelná. Dále je možné pozorovat, že 
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jednotlivé dílčí hodnoty veličin mají značně kolísavý charakter. To mohlo 

způsobit nerovnoměrné rozvrstvení elementů tiskového média (prášku) 

nebo zvýšený podíl hrubších částic prášku. Případně také rozpojení tiskových 

vrstev v místě s menší provázaností s okolními vrstvami. 

 Vzorky B1 a C1 vykazují lepší mechanické vlastnosti než vzorek B2, díky 

menší vzdálenosti laserových impulzů, a tedy většímu překryvu natavených 

oblastí, čímž došlo k silnějšímu spojení v těchto místech. Nicméně použití 

stejné konfigurace tisku jako pro vzorky B1 a C1 znamená prodloužení 

celkové doby tisku. Dojde také k značnému tepelnému ovlivnění součásti, 

a tím k většímu vnitřnímu pnutí v materiálu, což vede k větším rozměrovým 

disproporcím. Vzhledem k těmto nedostatkům je třeba počítat s vyššími 

tiskovými náklady.  

 Hodnoty mechanických vlastností vzorku B2 nejsou nijak výrazně nižší 

a zároveň vzorek vykazuje menší pórovitost materiálu čili čistší strukturu. 

Díky tomu by si součást s touto konfigurací tisku měla zachovat své 

mechanické vlastnosti v celém svém objemu.  

Všechny výše zmíněné vzorky dosahují nebo i převyšují hodnoty, které 

udává výrobce Renishaw. Na některých vzorcích je demonstrováno špatné 

nastavení tiskových parametrů, což se projevilo výrazným snížením hodnot 

zkoušky tahem. Jedná se například o vzorky s označením D5, E4 nebo E5. 

Velká vzdálenost laserových impulzů zde vedla k malému překryvu 

natavených oblastí. Došlo ke vzniku velkého množství pórů ve struktuře 

materiálu a ke špatnému propojení tiskových vrstev.  
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6.  ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ  

 Teoretická část této bakalářské práce podává všeobecný přehled 

o současných metodách 3D tisku z kovových i nekovových materiálů. 

Detailněji je popsána metoda DMLS použitá pro výrobu zkušebních vzorků 

pro experimentální část. Dále je charakterizován použitý materiál ocel 316L. 

V experimentální části práce jsem vysvětlila vliv konfigurace tiskových 

parametrů a ověřila ho na reálných zkušebních tělesech vyrobených 

metodou laserového spékaní kovů DMLS. Cílem bylo nalézt takové nastavení 

parametrů, které zajistí maximální mechanické vlastnosti a čistou strukturu 

materiálu s nejnižším výskytem pórů. Tato konfigurace se také musela 

vyrovnat parametrům deklarovaných výrobcem Renishaw.  

V první části experimentu jsem se zaměřila na zkoumaní vnitřní 

struktury materiálu s použitím metalografického pozorování. Zkušebními 

tělísky byly vzorky tvaru pyramid tištěné s různými parametry. Výsledné 

metalografické snímky ukazují, že největší vliv na kvalitu povrchu má 

vzdálenost tiskových impulzů a vzdálenost šrafování výplně. Výsledkem tedy 

bylo nalezení optimální hodnoty těchto parametrů pro strukturu bez pórů. 

Provedla jsem porovnání všech nashromážděných výsledků 

metalografického pozorování a jako optimální vzorek s minimální pórovitostí 

se jeví zkušební těleso s označením B2. 

 

 

Obrázek 24 - Metalografický snímek vybraného vzorku B2 
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Tento vzorek byl tištěn s nastavením vzdálenosti laserových impulzů 

i vzdálenosti šrafování výplně na hodnotu 0,045 mm. Tím je zajištěn ideální 

překryv natavených oblastí o 1⁄3. 

V druhé části experimentu jsem porovnávala výsledné hodnoty 

mechanických vlastností zkušebních vzorků, které byly tištěny s použitím 

shodných parametrů jako pro metalografické pozorování. Nejvyšší hodnoty 

mechanických vlastností vykazují vzorky B1 a C1. Hodnoty meze kluzu Rp0,2 

dosahovaly necelých 500 MPa, hodnoty meze pevnosti Rm 600 MPa a hodnoty 

celkové tažnosti A okolo 40 %. Vzorek B2, který disponuje nejčistší strukturou 

materiálu sice nedosáhl tak vysokých hodnot mechanických vlastností, jako 

vzorky B1 a C1, nicméně se jim velmi blíží. Hodnota Rp0,2 má pro tento vzorek 

průměrnou hodnotu 470 MPa, hodnotu Rm 574 MPa a hodnotu celkové 

tažnosti rovnu 31 %. Se svou čistší strukturou navíc lépe zaručí své 

mechanické vlastnosti v celém objemu tištěné součásti. 

 Takto definovaná konfigurace tiskových parametrů vede k dosažení 

homogenity materiálu bez studených spojů, maximální soudržnosti vrstev 

a k dosažení minimální porozity. Toto nastavení se dobře uplatní pro získání 

vlastností ověřovaných zkouškou tahem, případně zkouškou tvrdosti nebo 

rázem v ohybu. Vlivem nahromaděného vnitřního napětí však může dojít 

k výraznějším deformacím součásti. Další nevýhodou je delší doba tisku. Pro 

produkty, kde není vyžadována maximální mechanická pevnost a nízká 

porozita, by se konfigurace tisku lišila. Jednalo by se například o produkty 

s vyššími nároky na kvalitu povrchu, přesnost či kratší dobu zhotovení. 

Z tohoto důvodu není možné určit univerzální konfiguraci tisku, která by 

vyhovovala jakémukoliv zadání.  

 Pro tuto bakalářskou práci nebyly zadány limitní náklady na tisk či 

potřebný časový fond. Nebylo tedy možné stanovit hodinovou sazbu 

nákladů na provoz tiskárny ani specifikovat parametry ekonomického tisku. 
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