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Výzkum vlivu parametru 'hatch distance' na 

kvalitu 3D kovového výtisku 

The research of parameter hatch distance in 3D metal print 

technology quality  



 
 

Anotace 

Předmětem této diplomové práce je výzkum vlivu parametru ,,hatch distance“ na 

kvalitu 3D kovového výtisku. Díly jsou zhotovené z martenzitické oceli (1.2709) pro 

práci za tepla a jsou vyrobené aditivní technologií laserového spékání kovového prášku 

DMLS. U zvolených vzorků jsou vyhodnocovány pevnostní vlastnosti martenzitické 

oceli, porezita materiálu a vliv parametru ,,hatch distance“ na výsledné vlastnosti dílů, 

které jsou stavěny v různých polohách. Cílem práce je porovnání naměřených hodnot ze 

zkoušek s hodnotami teoretickými. Podle metalografických a mechanických zkoušek je 

zřejmé, že nejdůležitějším faktorem je vzdálenost šrafování mezi jednotlivými body 

laseru (,,hatch distance“) a správně zvolený skenovací vzor z důvodu dobrého překrytí 

polí a snížení výskytu porezity. 

 

Abstract 

The subject of this thesis is to research the influence of parameter ,, hatch distance 

"to the quality of the 3D metallic print. The parts are made from hot-rolled martensitic 

steel (1.2709) and are manufactured with the additive technology of laser bonding of 

metallic powder DMLS. The selected samples evaluate the strength properties of 

martensitic steel, the material porosity and the effect of the hatch distance parameter on 

the resulting properties of the parts that are built in different positions. The aim of the 

thesis is to compare measured values from tests with theoretical values. According 

metallographic and mechanical tests, it is clear that the most important factor is the 

distance between the points a hatch laser (Hatch ,, distance "), and the correctly selected 

scan pattern because of the good overlapping fields and reduce the incidence of porosity.  
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1 Úvod 

Selective laser sintering (SLS) je energeticky poměrně náročnou metodou. Směs 

materiálů ve formě prášku je natavována, dochází ke slinování a zapékání práškového 

materiálu laserovým paprskem. Tloušťka vrstvy je cca 0,1 mm a jde o levný stavební 

materiál. SLS je jedna z nejstarších, ale velmi efektivních metod výroby prototypů. 

Využívá velmi výkonný laserový paprsek k tavení a spékání jemných zrnek tiskového 

materiálu do požadovaného tvaru. Tvorba objektů probíhá po vrstvách (Obr. 1.1). 

 

Obr. 1.1 Schéma metody SLS [1] 

 

Tato technologie umožňuje řadu výhod. Pro tisk lze použít široké spektrum 

materiálů dodávaných v práškové formě - plasty, kov, či sklo. Vzhledem k tomu, že 

tištěný objekt je v době výroby trvale obklopen neroztaveným materiálem, není nutná 

tvorba přídavného supportu ani při tisku složitých objektů. Mezi nevýhody této 

technologie lze zařadit vysokou energetickou náročnost a cenu zařízení, které je zpravidla 

vybaveno karbon-dioxidovým zdrojem paprsku, a dále pak nemožnost tisku uzavřených 

dutin, ve kterých materiál zůstane po tisku uzavřen. [1] [2] 
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1.1 Cíl práce 

Cílem mé diplomové práce je prozkoumat vliv parametru ,,hatch distance“ (rozteč 

paprsků) na kvalitu 3D tištěného kovového dílu. Prototypy byly vytištěny na 3D tiskárně 

M1 cusing od firmy ConceptLaser. S ohledem na vnitřní strukturu se vyhodnocovaly 

mechanické vlastnosti a rázová  
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2 Metody 3D tisku kovových částí 

2.1 Stavba 3D těles navařováním kovu 

2.1.1 Metoda navařování MIG 

Zkratka MIG (z anglického Metall Inert Gas) označuje poloautomatické svařování 

kovů v ochranné atmosféře inertního plynu, který nereaguje s daným kovem a brání 

přístupu vzduchu. Inertní plyn se nezúčastňuje žádných chemických reakcí ve svarové 

lázni a je tedy k probíhajícím chemickým procesům netečný neboli inertní. Používají se 

zejména při svařování lehkých kovů. Jako inertní plyny se v současné době nejčastěji 

používají argon, směs argonu a helia. 

2.1.2 Metoda navařování MAG 

Zkratka MAG (z anglického Metall Active Gas) pojmenovává poloautomatické 

svařování kovů v ochranné atmosféře aktivního plynu. Aktivní plyn má funkci jak 

ochrannou (zabránění přístupu vzduchu k roztavenému kovu), tak má za úkol vstupování 

do chemických reakcí ve svarové lázni. Aktivní plyn se aktivně podílí na procesech, které 

se konají v roztaveném svarovém kovu. Mezi aktivní plyny jsou v současné době 

nejčastěji používané oxid uhličitý (CO2), směs argonu a CO2 a vícesložkové směsi na bázi 

argonu. [3] 

2.1.3 Metoda navařování EBF (Electron Beam Fabrication) 

Proces výroby elektronových paprsků (EBF) může pracovat s téměř kteroukoliv 

kovovou slitinou a byl vyvinut v NASA. Kovová slitina je pouze kombinací pevného / 

čistého kovu, jako je železo nebo zlato, s jiným kovem nebo látkou. 

Například ocel není čistý kov (znamená pouze jednu látku), ocel je slitina složená 

ze směsi železa a uhlíku. Výroba je dalším termínem pro výstavbu; k výrobě něčeho. 

Elektron je negativně nabitá sub-atomová částice. EBF zaostřuje paprsek (konstantní 

proud / proud) elektronů. Svazek shromažďuje pozitivně nabité částice slitiny 

kovu/kovové slitiny a spojí je dohromady podobně jako svařování, ale dělá to ve vrstvách 

podobných procesu FDM (Fused Deposition Modeling). Části a kompletní předměty 

vyrobené procesem EBF obvykle potřebují dokončovací práci, která se na nich provádí, 

obecně pro kosmetický vzhled a / nebo se zbavit jakéhokoli dalšího nežádoucího 

materiálu. 
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2.1.4 Metoda navařování FDM (Fused Deposition Modeling) 

Tavné modelování depozice je možná nejdostupnější formou 3D tisku a je 

nejoblíbenějším procesem 3D tisku. FDM je proces vytlačování (nebo vynucení) 3D 

tiskového vlákna prostřednictvím tiskové trysky (Extruder). Filament (tiskový materiál) 

se umístí dolů do vrstev, jedna na druhou, dokud není objekt dokončen. Tato vlákna jsou 

známé jako termoplasty. Nejčastěji používané 3D Filamenty pro tiskárny jsou ABS a 

PLA s některými dalšími speciálními vlákny, které se každodenně stávají stále 

oblíbenějšími. [4] 

 

2.1.5 DMLS (Direct Metal Laser Sintering)   

Technologie DMLS (Obr. 2.1) přinesla při vývoji výrobku a jeho výrobě nový 

způsob myšlení, je to přechod od klasických výrobních technologií k novým flexibilním 

metodám.  

 

Obr. 2.1 - Schéma technologie DMLS [20] 

 

Díly vyrobené technologií DMLS jsou svými vlastnostmi totožné jako díly 

vyrobené z klasických kovových materiálů na klasických výrobních strojích. Tyto díly se 

dají dále brousit, svařovat, tepelně zušlechťovat atd. 
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2.1.5.1 Materiály pro DMLS a jejich využití 

MS1 - Martenzitická ocel (1.2709) - sériové plastikářské formy, sériové funkční díly, 

funkční prototypy  

SS - Nerezová ocel (1.4542) - sériové funkční díly, funkční prototypy  

DM20 - Bronz (směs) - prototypové plastikářské formy, funkční prototypy  

IN718 - Inconel - funkční díly pro letecký průmysl, žáruvzdorné aplikace ve strojírenství 

[5] 

Některé další příklady materiálů jsou korozivzdorná ocel (1.4404), hliníková 

slitina, titanová slitina, niklová superslitina, kobalt-chromová slitina, zlato, stříbro, bronz 

a jiné. [1] 

2.1.5.2 Popis procesu Direct Metal Laser Sintering 

DMLS (Direct Metal Laser Sintering) je technologie, jež vytváří výrobek po 

jednotlivých vrstvách. Jakékoliv libovolné geometrické tvary mohou být stavěny 

efektivně a rychle bez použití nástrojů či klasického obrábění (Obr. 2.2). Důležitým a 

nezbytným předpokladem jsou 3D CAD data dílu. 

 

Obr. 2.2 - Popis procesu DMLS [5] 

V průběhu výroby je 3D CAD model rozdělen na vrstvy, pak technologie DMLS 

staví požadovanou geometrii vrstvu po vrstvě. Energie laseru taví kovový materiál, který 

je v podobě jemného prášku, pouze v oblasti geometrie dílu. Proces DMLS umožňuje 

výrobu několika tvarově odlišných výrobků zároveň. [5] 

 

2.1.6 Rozdíl mezi DMLS a SLS 

DMLS a SLS jsou hodně podobné technologie - SLS je možno použít na různé 

materiály jako je plast, sklo, keramika, zatímco DMLS se doporučuje aplikovat na slitiny 
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kovu. Co ale odlišuje spékání na rozdíl od tavení nebo "Cusing", je to, že slinování ne 

zcela rozpustí prášek, ale zahřeje je do té míry, že prášek spojí na molekulární úrovni.  

Na druhé straně selektivní laserové tavení může dělat to samé jako slinování - a 

dokonce ještě víc - s použitím laseru se dosáhne úplného roztavení. To znamená, že 

prášek není jen spojen, ale ve skutečnosti je roztaven do homogenní části. Metoda 

roztavení se používá pro homogenní materiál, který má jeden bod tání. V podstatě pokud 

se pracuje se slitinou nějakého druhu, použije se SLS nebo DMLs. [6] 
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3 Parametry ovlivňující tisk 

3.1 Strategie tisku 

3.1.1 Technologická pravidla stavby 3D tištěné součásti 

Důležité je vytvoření dílu tak, aby byly dodrženy požadované rozměry a dosažena 

kvalita povrchu. Základním principem je tvz. princip obrácené pyramidy (Obr. 3.1). 

Hlavní pointou této stavby je, že tisk dílu začne na co nejmenší straně (viz obrázek), aby 

nedocházelo k příliš vysokému pnutí a tím pádem i k vysokým deformacím. 

 

Obr. 3.1 - Princip obrácené pyramidy [7] 

 

Kovový prášek nelze použít jako nosný prvek, mohlo by dojít ke zborcení dílu 

v místech, kde nebyl dobře podepřen. Došlo by k deformaci nebo k úplnému zničení. 

Z toho důvodu jsou používány podpěry. Pokud je mezi deskou a dílem úhel menší než 

45° (Obr. 3.2), pak je nutné vygenerování nebo vymodelování podpěr, které jsou 

vytvořeny s velice malou stykovou plochou, aby se daly lépe odstranit.  Jsou vyrobené ze 

stejného materiálu jako díl, ale po vytištění jsou odstraněny drátovým řezáním anebo 

obráběním.  

Dalším důvodem použití podpěr je pnutí uvnitř dílu, který se během stavby má 

tendenci smršťovat. Použitím podpěr u dílů, které mají úhel s deskou menší než 45° se 

tomuto předchází. 
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Obr. 3.2 - Díl s podpěrami a bez podpěr [7] 

 

Jsou-li součástí dílu i klenby, pak se podpěry také staví a podepírá se jejich horní část, ale 

pouze pokud mají průměr do 6 mm (Obr.3.3). 

 

Obr. 3.3 - Stavba klenby [7] 

 

Tisk kulatého otvoru je poměrně problematický. Pokud je osa otvoru rovnoběžná 

s osou desky a nepoužívají se podpěry, dochází k propadu vrstvy a deformaci. Vhodnější 

je kulatý otvor stavět jako válec, tzn. osa válce je kolmá na osu desky (Obr. 3.4). 

 

Obr. 3.4 - Stavba kulatého otvoru [7] 
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Při používání podpěr u velkých ploch v jedné vrstvě je velké riziko jejich 

deformace. Maximální velikost této plochy může být 10x10 mm. Nejlepší variantou u 

této stavby je použití klenby nebo úkosů, co nejméně podpěr a zaručení možnosti jejich 

odstranění (Obr. 3.5).  

 

Obr. 3.5 - Stavba podpěr pro velké plochy [7] 

 

Při stavbě musíme uvažovat i nad tenkými plechy ve tvaru oblouků, u kterých 

dochází k dostředivému pnutí a jejich svírání se (Obr. 3.6). 

 

Obr. 3.6 - Dostředivé pnutí u tenkých plechů [7] 

 

Při tisknutí složitějších tvarů se 

průběžně podepírá těžiště hmotného 

bodu dílu (Obr. 3.7). 

 

Obr. 3.7 - Použití podpěr u složitějších dílů [7] 
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V průběhu tisku je velmi důležité nerozkmitat nanašeč, minimalizovat výšku a 

maximalizovat využití posuvné desky (Obr. 3.8). To by mohlo vést ke vzniku šikmých 

náběžných hran dílů. 

 

Obr. 3.8 - Deformace hran při rozkmitání nanašeče [7] 

 

Při volbě strategie tisku je dobré ji volit tak, aby bylo použito co nejméně podpěr 

z důvodu úspory materiálu a energie. Dalším důvodem je složitost odstranění podpěr 

v málo přístupných místech, jako jsou například dutiny. Ve většině případů bývají díly 

natolik složité, že snížení použití podpěr není úplně možné (Obr. 3.9).  

Úspory energie a materiálu také dosáhneme maximálním využitím stavební 

desky, tj. správným uspořádáním dílů na desce (Obr. 3.10). [7] 

 

 

Obr. 3.9 - Minimalizace výšky stavby z důvodu úspory materiálu a energie [7] 
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Obr. 3.10 - Maximální využití stavební desky [7] 

 

3.1.2 Technologičnost konstrukce 

Pokud má konstrukce správně fungovat, je nutné se vyhnout mezním převisům 

(převis 45°) (Obr. 3.11). 

 

Obr. 3.11 - Mezní převis [8] 

 

Vyhnutí se rovným stropům: 

Pokud je nutné, tak se část dílu musí přivařit k základně nebo k jiné připravené 

geometrii. Jedná se o kombinovanou stavbu tzv. hybridní stavbu (Obr. 3.12). 

Dále se využívají klenby a úkosy jak již bylo popsáno v kapitole 3.1.1. 
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Obr. 3.12 - Rovné stropy a jejich řešení [8] 

Klenby a kanály: 

V případě náklonu osy kanálu přesahujícím mezní úhel (45°) platí – pro svislý řez 

- mezní průměr horní klenby 6 mm Obr. 3.13). Viz kapitola 2.2.1. 

 

 

Obr. 3.13 - Řešení kleneb a kanálů [8] 

 

3.1.3 Návaznost kroků přípravy dat 

1. Tvorba geometrie ve fázi konstrukce s ohledem na technologii LaserCUSING 

 Předurčení orientace 

 Řešení detailů pro eliminaci nebo kontrolované umístění podpěr 

2. Technologická pravidla stavby - určují orientaci geometrie v prostoru stavební komory 

 Pro minimalizaci potřeby podpůrných struktur 
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 Pro minimalizaci vnitřního pnutí dílu 

3. Technologická pravidla stavby a orientace dílu - následně určují potřebu podpěr 

 Typ podpěr 

 Řešit odstranitelnost podpěr [8] 

 

3.2 Materiál pro 3D tisk kovových prototypů 

V oblasti ocelí se jedná například o korozivzdornou ocel, nástrojovou ocel pro práci 

za tepla či precipitačně vytvrditelnou korozivzdornou martenzitickou ocel. Z lehkých 

slitin lze spékat hliníkové slitiny, titanové slitiny třídy 5 či komerčně čistý titan. Mezi 

nevýhody těchto lehkých slitin je jejich nestálost na vzduchu, proto je třeba s nimi 

manipulovat v ochranných plynových atmosférách, např. dusíku. Ze speciálních slitin to 

jsou niklové superslitiny nebo kobalt-chromové slitiny. Pro co nejlepší rozložení prášku 

v prostoru se používá jejich běžná zrnitost sférického tvaru v rozmezí 10 až 40 

mikrometrů. [9] 

3.2.1 Titan (TiAl6V4) 

Materiál TiAl6V4 je jedna z nejznámějších slitin ve 3D tisku kovů, která spojuje 

výborné mechanické vlastnosti s velmi nízkou měrnou hmotností. Tento materiál je 

vysoce odolný proti korozi a uplatňuje se v celé řadě náročných konstrukčních prostředí 

jako je například v letectví. Také se využívá k výrobě funkčních prototypů, pevných dílů 

pro koncové využití, lékařských přístrojů nebo náhradních dílů. [10] 

3.2.2 Hliník (AlSi10Mg) 

AlSi10Mg je hliníková slitina spojující dobré pevnostní a tepelné vlastnosti s 

nízkou hmotností a flexibilitou pro dodatečné opracování. Z těchto důvodů jde o často 

využívaný materiál v automobilovém a leteckém průmyslu a v automatizaci. Mezi vhodné 

aplikace patří hlavně kryty, potrubí, díly motorů, výrobní nástroje a formy, a to pro 

výrobní i prototypovací účely. [10] 

3.2.3 Nerezová ocel (316L nebo 1.4404) 

316L (známá také jako 1.4404) je slitina nerezové oceli s nízkým obsahem uhlíku, 

která je vysoce odolná vůči korozi a nabízí výbornou pevnost. Vytištěná nerezová ocel 
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má vysokou tvárnost a dobré tepelné vlastnosti. Nerezovou ocel lze použít v 

potravinářství, na díly strojů a výrobní nástroje. Další aplikace zahrnují potrubí, odolné 

prototypy, náhradní díly, lékařské nástroje a protetika. [10] 

3.2.4 CL 50WS (1.2709) 

 Martenzitická nástrojová ocel pro práci za tepla 

 Práškový materiál pro výrobu hotových součástí, vstřikovacích forem pro plasty 

a tlakové lití lehkých kovových slitin 

 Rychlostí ohřevu 100 °C/h ohřát na 540 °C. Teplotu udržovat po dobu 6-10 hodin. 

Nechat vychladnout v peci rychlostí 100 °C/h. 

 

Tabulka 3.1 - Mechanické vlastnosti materiálu [11] 

Tvrdost [HRC] 52 - 54 

Mez kluzu [N/mm2] 1800 

Pevnost v tahu [N/mm2] 1900 

Prodloužení [%] 2 - 3 

Modul pružnosti [103 N/mm2] 200 

Tepelná vodivost [W/mK] 21 

 

Tabulka 3.2 - Chemické vlastnosti materiálu [11] 

Složka Orientační hodnota [%] 

Fe Rovnováha 

C ≤ 0,03 

Si ≤ 0,10 

Mn ≤ 0,15 

P ≤ 0,010 

S ≤ 0,010 

Cr ≤ 0,25 

Mo 4,50 – 5,20 

Ni 17,0 – 19,0 

Ti 0,80 – 1,20 

Co 8,50 – 10,0 
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3.2.4.1 Rozsah použití 

Vložky nástrojů s konformním chlazením v oblasti vstřikování a lití, jakož i 

funkční komponenty. 

3.2.4.2 Mikrostruktura 

Komponenty vyrobené z oceli za tepla CL 50WS vykazují homogenní, hustou 

strukturu po výrobě pomocí procesu laserového tavení laserem LaserCUSING®. [11] 

3.2.5 Výroba kovového prášku 

Pro výrobu prášku se využívají dvě technologie a to chemická precipitace a atomizace. 

3.2.5.1 Chemická reakce v reaktoru 

Redukce kovových sloučenin buď pomocí pevného, nebo plynného redukčního 

činidla je jednou z nejpodstatnějších metod výroby práškových kovů. Během redukce v 

pevné fázi je eliminováno znečištění kovu struskou, která se vyskytuje při tavném 

způsobu. Dále je nutné získaný kovový prášek rafinovat magnetickými, mechanickými 

nebo chemickými postupy. U redukčních procesů musí mít výchozí materiály 

dostatečnou disperznost, aby termodynamicky schůdné reakce mohly proběhnout 

efektivně a v reálném čase. Během reakcí pevná fáze – plyn (včetně oxidačně-redukčních 

reakcí s uhlíkem) se tak značně urychluje difuze redukčního plynu k oxidu a poté i odvod 

reakčních produktů (zpravidla plynných) přes kovovou vrstvu. Základními redukčními 

činidly jsou uhlík a vodík, a to buď v elementární formě nebo ve formě jejich sloučenin 

a směsí – CH4, CO, štěpný NH3, apod. Redukční procesy probíhají ve většině případů za 

zvýšených teplot (≥ 800 °C), při kterých je rovnováha na straně vzniku CO, a tak lze 

sumární redukční reakci zapsat v obecném tvaru: 

MeO + C -> Me + CO 

 

3.2.5.2 Atomizace (rozstřikování) 

Podstata atomizace spočívá v působení tlakového plynu, proudu tekutiny nebo 

odstředivých sil na tekutý kov. Vzniklé kapky následně tuhnou v důsledku rychlého 

ochlazení v rozstřikovacím mediu. O vlastnostech získaných částic (velikost, tvar, 

morfologie, struktura…) rozhoduje řada činitelů a jejich vzájemná kombinace, které jsou 
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teplota taveniny, viskozita a povrchové napětí taveniny, podmínky ochlazování a 

podmínky atomizace. [12] 

Čím je přehřátí taveniny a mechanická energie působící na taveninu větší, tím je 

větší podíl jemného prášku. Velikost prášku se zároveň snižuje s rostoucí teplotou 

taveniny, tzn. s klesající viskozitou. Povrchové napětí taveniny a tím zároveň tvar 

vznikajících částic lze při přípravě sférických částic ovlivnit přísadami jako B, P aj., které 

mohou ve větším množství podstatně změnit viskozitu taveniny. Její rychlé ochlazení 

poskytuje dosažení jemné a homogenní distribuce jednotlivých složek slitiny v částicích, 

které by se jinak z důvodu rozdílné hmotnosti silně odměšovaly (segregovaly), např. 

slitiny na bázi Fe-Pb, Cu-Pb apod. Jednou z výhod je znemožnění tvorby hrubozrnných 

strukturních složek (precipitátů), které by se vytvářely při pomalém ochlazování. Jedná 

se například o různé typy karbidů v rychlořezných ocelích. [12] 

 

3.3 3D tiskárna M1 cusing 

Používané materiály: 

 Korozivzdorná ocel 

 Nástrojové oceli 

 Vytvrditelná korozivzdorná ocel 

 Ni superslitiny (Inconely) 

 CoCr slitiny 

 

 

Obr. 3.14- Stroj M1 cusing [13] 

 

Stroj (Obr. 3.4) funguje pro prototypovou výrobu z ocelí, titanu, žárupevných 

slitin, nástrojových ocelí apod. v automobilovém průmyslu, v leteckém odvětví a kostních 

náhrad z CoCr slitin, které mají větší objem. 

Stavební komora stroje má půdorys o velikosti 250 x 250 mm (Obr. 3.15), která 

umožňuje stavět díly do výšky 250 mm. Proces stavby dílu se uskutečňuje v uzavřené 

procesní komoře s řízenou cirkulací dusíkové atmosféry k zajištění kvality spékání a 
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odvodu spalin (Obr. 3.16). Pro výrobu dusíkové procesní atmosféry je možno přidat tichý 

generátor dusíku, který vytvoří potřebné množství dusíku z dílenského tlakového 

vzduchu. 

Stroj M1 cusing má konstrukčně oddělený procesní a manipulační prostor. Toto 

je společným odlišujícím znakem všech strojů Concept Laser, který přispívá jak k 

zvýšené bezpečnosti a zároveň tak k maximálnímu komfortu práce se strojem. 

Manipulační prostor je se shora přístupný pro vkládání a vykládání palety a pro snadnou 

a rychlou výměnu materiálu. Při volbě konfigurace stroje je možno zvolit základní verzi 

s 200 W laserem nebo jako opci 400 W laser.  

Produktivitu a zajištění stavby je možno ještě zvýšit unikátními opčními QM 

moduly pro řízení jakosti: 

QM Meltpool 3D – systém lze dovybavit sledováním tavného bodu v reálném čase, které 

nahrazuje následnou rentgenovou nebo CT kontrolu a může zjistit eventuální vady stavby 

(letectví a medicína). 

QM Coating -  tímto modulem lze sledovat a vyhodnocovat postup nanášení vrstvy – 

pokud dojde k nedostatečnému dávkování, tak se zopakuje nanesení prášku, pokud je 

dávkování naopak nevyužito, pak lze postupně dávkování zmenšovat pro úspornost 

celého provozu. 

QM Powder - pro uvedení do původního stavu práškového materiálu je možné základní 

interní prosévačku zaměnit za produktivnější externí prosévačkou, která je způsobilá 

prosít např. 10 kg oceli za 10 minut. 

QM LiveView – díky tomuto modulu je možno převádět obrazový záznam samotné 

stavby pro vzdálenou kontrolu nebo pro umístění na web. 

Moduly QM Laser, QM Atmosphere a QM Documentation - pro sledování výkonu laseru, 

zbytkového kyslíku a tvorbu protokolu stavby - jsou součástí základní výbavy stroje. 

Uživatelské prostředí je graficky velmi srozumitelné a obsluha se nemusí obávat 

neúmyslných chyb. Řídicí systém běží na platformě Windows a strojní data generovaná 

z 3D modelů je možné do systému přenést pomocí USB disku nebo přes síťové připojení. 
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Pro přípravu jsou dostupné dva CAM systémy:  

Materialise Magics – ten je výchozím softwarem pro obsáhlé spektrum aplikací s 

možností dovybavení o moduly rozšiřující jeho možnosti. 

3shape CAMbridge – je software zaměřený pro dentální aplikace s vyšší úrovní 

automatizace přípravy dat a organizace zakázek. [13] 

 

Obr. 3.15 - 1 - Stroj M1 cusing, 2 - Odsávací a filtrační zařízení, 3 - Skříňový rozvaděč laseru [14] 
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Obr. 3.16 - 1 - Manipulační stanice, 2 - Procesní stanice, 3 - Ovládací panel, 4 - Obrazovka, 5 - Tlačítko 

NOUZOVÉHO VYPNUTÍ, 6  - Tlačítka, 7 - Průzor, 8 - Víko manipulační stanice, 9 - Přední dveře stroje [14] 

 

 

Obr. 3.17 - 1 - Levý přepad prášku, 2 - Nanášecí zařízení s Crossjet tryskou, 3 - Výrobní komora, 4 - Dávkovací 

komora se sítem, 5 - Víko manipulační stanice [14] 

 

Ve výrobním modulu (Obr. 3.18) je pomocí výškového přísuvu dávkovací 

platformy (osa Y) dodáván do nanášecího zařízení (2) z dávkovací komory (4) při každém 

nanášecím cyklu výrobní materiál ve formě jemného kovového prášku (Obr. 3.17). Při 

každém pojezdu nanášecího zařízení doleva (osa X) je dodáván výrobní materiál (prášek) 
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a nanášen na konstrukční díl. Přebytečný prášek je při pojezdu odhrnut do levého přepadu 

prášku (1). [14]

 

Obr. 3.18 - Výrobní modul (vnitřní pohled) [14]

Výrobní modul se pohybuje pomocí elektromotoru s převodovkou a vřetenem. 

Dávkovací platforma se zvedána a spouští zdvihátkem dávkovací komory pomocí 

elektromotoru s převodovkou a vřetenem. Výrobní modul s výrobním prostorem je 

vzájemně zajištěn pneumaticky pomocí čepů. Pokud prášek propadne mezi těsněním 

zdvihátka výrobní desky a výrobní šachtou (popř. mezi těsněním zdvihátka dávkovací 

komory a šachtou dávkovací komory) dolů, může se odebrat výpustmi prášku. [14] 

 

3.4 3D tiskárna M2 cusing 

 

Obr. 3.19 - Stroj M2 cusing [15] 

M2 cusing (Obr. 3.19) je stroj střední velikosti, který se obecně využívá pro 

prototypovou výrobu z ocelí, hliníkových a titanových slitin v automobilovém průmyslu 

(např. odlitků nebo plechových dílů), výrobu dílů z lehkých nebo žáruvzdorných slitin v 
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leteckém odvětví, výrobu většího objemu zubních a kostních náhrad z CoCr a titanových 

slitin nebo jakýchkoliv tvarově složitých výrobků díky široké škále materiálů. 

Stroj má stavební komoru o půdorysu 250 x 250 mm, která umožňuje stavět díly 

do výšky 280 mm. Stavební proces prototypu probíhá v uzavřené procesní komoře s 

řízenou cirkulací dusíkové nebo argonové atmosféry pro zajištění kvality spékání a 

odvodu spalin. 

Pro výrobu dusíkové procesní atmosféry se dodává tichý generátor dusíku, který 

vytvoří potřebné množství dusíku z dílenského tlakového vzduchu. Při zpracování 

titanových slitin se pro zajištění argonové atmosféry a plynulý průběh stavby doporučuje 

připojení alespoň svazku lahví s automatickým přepínáním na záložní svazek.  

Stroj má konstrukčně oddělené procesní a manipulační prostory (stejně jako u M1 

cusing). Uzavřený manipulační prostor s rukavicemi umožňuje nakládání s reaktivními 

materiály (Al, Ti) v ochranné atmosféře. Díky tomu byla konstrukce stroje navržena v 

souladu s ATEX Guideline II (category 3D, Zone 22) pro hořlavé a výbušné materiály. 

Při volbě sestavy stroje je možné kombinace jednoho nebo dvou laserů s výkonem 

200 W nebo 400 W. 

Používané materiály pro M2 cusing jsou korozivzdorná ocel, nástrojové oceli, 

vytvrditelná korozivzdorná ocel, Ni superslitiny (Inconely), CoCr slitiny, hliníkové a 

titanové slitiny. [15] 

Opční QM moduly a CAM systémy jsou stejné jako pro M1 cusing. 

QM moduly: 

 QM Meltpool 3D  

 QM Coating 

 QM Powder 

 QM LiveView 

 QM Laser, QM Atmosphere 

 QM Documentation 

CAM systémy: 

 Materialise Magics  
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 3shape CAMbridge [15] 

 

3.5 Srovnání M1 a M2 cusing 

M1 cusing je předchůdcem M2 cusing. Má k dispozici pouze jeden laser, zato M2 

cusing má k dispozici dva lasery, které mají výkon 200 W nebo 400 W. 

M2 cusing má uzavřenou manipulační komoru s ochrannými rukavicemi, protože 

je možnost pracovat i s reaktivními materiály jako je hliník a titan. Další výhodou je vyšší 

stavební prostor, který je 280 mm (u M1 cusing 250). 

 

3.6 Základní prvky parametrů výtisku 

Mezi základní členění parametrů výtisku patří podpora mřížky, základní povrchová 

plocha, která je nepřetržitá tzv. kontinuální anebo ostrov neboli šachovnice. Dále 

rozeznáváme pojmy základní vnitřní obrys nebo vnější obrys. Offsety kontur originální 

součásti se nastavují v aplikaci Concept Laser Slicer (Obr. 3.20). [16] 

 

 

Obr. 3.20 - Nastavování parametrů v aplikaci Concept Laser Slicer [16] 
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3.6.1 Ovlivnění stavby nastavením Sliceru 

3.6.1.1 Parametry obrysu 

 

Obr. 3.21 - Nastavení obrysu součásti – bez aktivního nastavení Sliceru [16] 

 

Na Obr. 3.21 je parametr obrysu bez aktivního nastavení Sliceru. Vnitřní obrys 

bude vystaven přímo na aktuálním obrysu části. To bude mít za následek, že součást 

bude příliš velká. [16] 

 

 

Obr. 3.22 - Nastavení obrysu součásti - s aktivním nastavením Sliceru [16] 

 

Zde je uveden parametr obrysu s aktivním nastavením Sliceru (Obr. 3.22). Vnitřní 

obrys bude přesazen dovnitř části pomocí offsetu vnitřních kontur a díky tomu budou 

rozměry součásti v pořádku. [16] 
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Obr. 3.23 - Parametr plochy bez aktivního nastavení Sliceru [16] 

 

Další ukázkou, jak nám nastavení Sliceru ovlivňuje stavbu je parametr plochy bez 

aktivního nastavení Sliceru (Obr. 3.23). Zde budou plošné vektory postaveny až ke 

skutečnému obrysu části, ale to bude mít za následek špatnou kvalitu povrchu. [16] 

 

 

Obr. 3.24 - Parametr plochy s aktivním nastavením Sliceru [16] 

 

Při parametru plochy s aktivním nastavením Sliceru budou vektory plochy 

vyrovnány na vnitřní straně součásti pomocí Beam Compensation (,,Kompenzace 

paprsku“) (Obr.3.24). Tímto se u součásti dosáhne kvalitního povrchu. [16] 
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3.6.1.2 Druhy strategií při tisku 

Druhy strategií při souvislém tisknutí jsou buď standardní, obousměrné nebo se 

záhybem (Obr. 3.25). [16] 

 

Obr. 3.25 - Strategie (z leva) standardní, obousměrné, se záhybem [16] 

 

Při tisku se používá střídání parametru ve dvou sekvenčních vrstvách, což 

znamená, že při tisknutí další vrstvy se směr ostrovů při tisku přetočí, o kousek posune a 

tak se tisknou na sebe další vrstvy (Obr. 3.26, 3.27). Hlavním důvodem tohoto tisknutí je 

vyvarování se pórovitosti a vnitřních vad dílu. [16] 

 

Obr. 3.26 - Střídavá expozice ve dvou sekvenčních vrstvách [16] 

 

 

Obr. 3.27 - Ostrovní expozice s meandrem, rotací ostrova, střídavou expozicí a pohybem ostrova [16] 



35 
 

Šachovnice 

Výplň je rozdělena do čtvercových polí, které jsou mezi sebou vzájemně natočena 

o úhel 90° (Obr. 3.28). Lze aktivovat překryv polí a tím snížit výskyt pórovitosti ve 

vytištěném dílu. Časy skenování jsou však výrazně vyšší, proto se tato metoda běžně 

nepoužívá. [17] 

 

 

Obr. 3.28 - Skenovací vzor ,,šachovnice" [17] 

 

Meander 

Strategie typu „Meander“ (Obr. 3.29) pracuje na principu, kdy se směr skenování 

natočí vždy o úhel 67° po každé nanesené vrstvě. Tento úhel je ideální proto, že 

počátečního směru se dosáhne až po nanesení dalších 180 vrstev. Tato strategie je rychlá 

a efektivní. Ideální je pro díly malého průřezu. [17] 

 

Obr. 3.29 - Skenovací vzor ,,meander" [17] 

 

3.6.1.3 Popsání vzdáleností v základní ploše 

Ve struktuře skenovacích vzorů jsou vzdálenosti (Obr. 3.30, 3.31), které mohou zlepšovat 

vlastnosti 3D tištěné kovové součásti. Tyto vzdálenosti lze nastavovat a měnit jejich 

velikost.  
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Obr. 3.30 - Vzdálenosti v základní ploše [16] 

 

A1  - Překrývání mezi dvěma vektory (při výchozím nastavení se A1 = 0,7) a to 

vytvoří překrytí o 30 % 

A2/A3 – Měřítko/Překrytí mezi dvěma ostrovy – výchozí nastavení u A2/A3 = 0,15 [16] 

 

 

Obr. 3.31 - Vzdálenosti v 3D modelu [18] 
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Výpočet hustoty energie se dá spočítat dle vzorce: 

𝐸𝑉 =
𝑃𝐿

𝑣𝑆∙𝐷𝑆∙∆𝑦𝑆
 [J] 

 

PL  – Výkon laseru [J/S] 

vs  – Rychlost skenování [mm/s] 

DS  – Tloušťka vrstvy [mm] 

Δys  – Vzdálenost šrafování [mm] [18]  

 

 

Výška vrstvy (Slice thickness) 

 

Obr. 3.32 – Vrstvy [18] 

Tímto způsobem se určuje množství vrstev (Obr. 3.32), které má systém 

LaserCUSING® zpracovávat. Vrstva je obvykle mezi 15 μm - 100 μm. Zjednodušeně se 

dá říci, že čím větší je tloušťka vrstvy, tím menší je doba výstavby. Tento parametr má 

výrazný vliv především na výslednou drsnost povrchu, mechanickou pevnost nebo čas 

tiskového procesu. [18] 
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Energie laseru (Laser power) 

Laser působí v každém bodě s určitou energií, která způsobuje natavení kovového 

prášku. Nejvyšší hodnota energie je závislá na parametrech laseru, který mívá výkon 200 

W a 400 W. Její hodnotu lze nastavit zvlášť pro každou oblast tisku. [17] 

 

Vzdálenost šrafování (Hatch Distance) 

Z jednotlivých bodů se vytváří výplň obrazce, které jsou umísťovány na 

vektorovou trajektorii a ta se nachází v definované vzdálenosti od sousední trajektorie 

(Obr. 3.33). Jedná se o překrývání mezi dvěma vektory (při výchozím nastavení se A1 = 

0,7) a to vytvoří překrytí o 30 %. Tato vzdálenost výrazně ovlivňuje pórovitost vrstvy a 

mechanické vlastnosti tištěné součásti. Její hodnota se udává v milimetrech nebo 

mikrometrech. [17] 

 

Obr. 3.33 - Schéma ,,Hatch Distance" [17] 
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3.7  Simulace 3D tisku 

Simulace probíhala v softwaru Simufact Additive, který je schopný simulovat 3D 

kovové díly. 

Simufact Additive je výkoné simulační prostředí pro ,,prvou“ optimalizaci 

výrobních postupů přísadového prášku.  

Předpovídá zkreslení a zbytkové namáhání v části a vede výrobního technika k 

tomu, jak kompenzovat, aby zajistila kvalitní část poprvé. Procesní proměnné mohou být 

zvoleny tak, aby optimalizovaly 3-D tiskový proces ke snížení času a odpadu. 

Program může být použit k prozkoumání prostoru procesu, včetně zkoumání vlivu: 

výběru materiálu, energie vs. rychlost, práškové charakteristiky, stavební cesty/vzoru 

šrafování, podpor/vnitřních struktur. 

Simufact Additive simuluje celý proces včetně: procesu splynutí práškové vrstvy, 

tepelného zpracování, tlakování, odpojení částí, odstranění podpůrné struktury, HIP 

proces (hot isostatic pressing - ,,horké izostatické lisování“) předpovídající zkreslení, 

zbytkové napětí a zhuštění materiálu. 

Program také využívá efektivní výpočetní metody k předvídání: sražení, deformace 

součásti, zbytkového napětí, optimální umístění součásti, struktury podpor, odhadnutí 

deformace základní desky, předpověď vlivu několika komponentů ve stavebním prostoru. 

[19] 

3.7.1 Možnosti v softwaru 

Individuální umístění částí ve virtuálním prostoru – to poskytuje interaktivní 

manipulační schopnosti k určení nejúčinnější polohy součástí na základní desce a 

umožňuje iterativně optimalizovat orientaci sestavení. Umístění součásti je velmi 

předběžné vzhledem k snadno použitelnému rozhraní. 

 Aktivace polohování v místní nabídce (Obr. 3.34) 
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Obr. 3.34 - Polohování dílu [21] 

 Přepnutí mezi posuv / rotace (Obr. 3.35, Obr. 3.36) 

 Pohybování součástí pomocí:  

o Držení levého tlačítka myši 

o A / nebo přímý vstup 

 

Obr. 3.35 - Změna polohy [21] 

 Pokud jsou umístěny pomocí levého tlačítka myši, může se provést změna 
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Obr. 3.36 - Polohování dílu pomocí myši [21] 

 Možnosti 

o Krokování 

o Automatické centrování a vzdálenost od základní desky 

o A / nebo přímý vstup 

Stavový indikátor / projektový asistent – vstupní modelování je průběžně 

ověřováno pro konzistenci a jakoukoli chybu, která je pro uživatele indikována.  

 Barevné indikátory pod hlavním widgetem 

 

Obr. 3.37 - Barvy značící stav vstupu [21] 

 Barvy označují stav vstupu (Obr. 3.37) 

o Bílá / zelená: vstup je kompletní a žádná chyba nebo varování 

o Žlutá: vstup je volitelný 

o Červená: Chybí povinný vstup nebo nesprávný vstup 

 Zelené indikátory vyžadované pro spuštění simulace (Obr. 3.38) 

 

Obr. 3.38 - Zelené indikátory [21] 
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Podpora ortotropních materiálových vlastností - umožňuje realističtější 

reprezentaci houževnatosti podpůrných struktur. Hrubší mřížkování poskytuje spolehlivé 

výsledky kromě rychlých výpočtů časů. 

 Mechanické podpůrné vlastnosti mohou být definovány jako ortotropické pro 

modelování ne-izotropního chování kvůli: geometrii, vzoru šrafování (Obr. 3.39, 

Obr. 3.40, Obr. 3.41)

 

Obr. 3.39 – Podpory [21] 

 

Obr. 3.40 - Rozkliknutí vlastností [21] 

 

 

Obr. 3.41 - Vlastnosti podpor [21] 

 

Otevření vstupních dat a funkce restartu - efektivní a rychlá optimalizace celého 

procesního řetězce, včetně tisku, tepelného zpracování, řezání / odstraňování podpěr a 

HIP. S tímto novým vydáním mohou uživatelé nyní zastavit a znovu spustit proces 

simulace v libovolné fázi procesního řetězce. Každý krok procesu lze optimalizovat 

samostatně na základě předchozích výsledků. 

 Ukončení / zastavení simulace lze odemknout kliknutím myši na zámek (Obr. 

3.42) 
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Obr. 3.42 Ukončení / zastavení simulace [21] 

 Změna vstupních parametrů nebo přidávání kroků 

 Etapy ovlivněné modifikovanými vstupními parametry 

 

Obr. 3.43 - Restartování simulace [21] 

 Restartování simulace kliknutím na šipku 

o Pouze postižené fáze jsou znovu simulovány 

 

Obr. 3.44 - Dokončení simulace [21] 

 Vysoký růst produktivity v důsledku snížené doby výpočtu 

 

Simulace HIP procesů – nyní lze simulovat zhutňování komponentů. Tento proces 

snižuje pórovitost a prodlužuje životnost výrobků. 

Srovnání s fyzickým testováním - nová verze nyní umožňuje uživatelům porovnávat 

simulované součásti s cílovou konstrukcí nebo 3D data měření jako referenci. Uživatelé 
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mohou také hodnotit deformace ve srovnání s referenční geometrií., Výsledek exportu, 

Zlepšení použitelnosti. [21] 

 

Tabulka 3.3 - Vhodné materiály pro simulaci [21] 

Materiál Minimální teplota [°C] Maximální teplota [°C] 

316L_powder 20 1300 

AlSi10Mg_powder 20 600 

IN-625_powder 25 1200 

IN-718_powder 20 1500 

MS1_powder 20 20 

TiAl6V4_powder 20 1600 

Haynes_282_powder 20 1000 
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4 Návrh experimentu pro vyhodnocení vlivu 

parametru ,,hatch distance“ 

V experimentální části se bude vyhodnocovat třicet tělísek s různými skenovacími 

vzory a rozdílnými ,,hatch distance“, dále devět tělísek pro tahovou zkoušku, která jsou 

všechny tisknuty stejnými parametry a šest dílů pro zkoušku rázem v ohybu, které taky 

mají stejné parametry. Díly jsou vyrobené z martenzitické oceli a byly precipitačně 

vytvrzené. 

4.1 Zkušební tělesa pro metalografické zkoušky 

Pro tuto zkoušku bylo použito třicet těles (Obr. 4.1) s různými skenovacími vzory 

a různými hatch distance (Tabulka 4.1). Vytištěné díly jsou vidět na Obr. 4.2. Pro 

komponenty, které jsou označeny čísly od 1 do 10, je použit skenovací vzor ,,šachovnice“. 

Pro komponenty s označením 11 až 20 byl zvolen skenovací vzor ,,šachovnice“ s dvakrát 

objetou hranou a díly 21 až 30 byly tisknuty skenovacím vzorem ,,meander“. Parametr 

hatch distance přiřazený k jednotlivým dílům je znázorněn na následující tabulce. 

 

Obr. 4.1 - Výkres tělesa 
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Obr. 4.2 - Vytisklé díly z M1 cusing 

 

Tabulka 4.1 - Hatch distance pro jednotlivé díly 

Hatch Distance Šachovnice Šachovnice s dvakrát 

objetou hranou 

Meander 

0,55 1 11 21 

0,6 2 12 22 

0,65 3 13 23 

0,675 4 14 24 

0,7 5 15 25 

0,725 6 16 26 

0,75 7 17 27 

0,8 8 18 28 

0,85 9 19 29 

0,9 10 20 30 

 

Parametr ,,hatch distance“ se nastaví přímo v 3D tiskárně M1 cusing pro každé 

těleso zvlášť (Obr. 4.3). Celý tento proces se odehrává v softwaru Materialise Magics. 
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Obr. 4.3 - Nastavení parametrů pro tělesa 1 – 10 

 

4.1.1 Metalografické zkoušky 

V této kapitole jsou použity vzorky s nejvíce průkaznými výsledky a s ohledem na 

množství výsledků je zbytek umístěn v přílohách. Výsledky metalografické zkoušky jsou 

rozděleny do tří skupin podle hatch distance, která je 0,55 pro vzorky 1, 11, a 21. Další 

je 0,7 pro vzorky značené 5, 15, 25 a poslední skupinou je hatch distance 0,9 pro vzorky 

s označením 10, 20 a 30. 

4.1.1.1 Hatch distance 0,55 

4.1.1.1.1 Vzorek 1 

V případě vzorku 1 je pozorována struktura kolem kruhových otvorů o průměru 0,3 mm 

(Obr. 4.4), průměru 0,8 mm (Obr. 4.5) a 1 mm (Obr. 4.6). 

 

Obr. 4.4 - Kruhový otvor o průměru 0,3 mm 
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Obr. 4.5 - Kruhový otvor o průměru 0,8 mm 

 

Obr. 4.6 - Kruhový otvor o průměru 1 mm 

 

V oblasti díry o průměru 0,3 mm nejsou žádné znatelné vady ani vysoká porezita. 

U díry o průměru 0,8 mm je nepatrná porezita i malá deformace. V případě průměru 1 

mm je také menší porezita především v oblasti díry. Porezita ani v jednom případě nemá 

vysoký výskyt a při spékání materiálu je to běžné. 
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4.1.1.1.2 Vzorek 11 

U vzorku 11 je zkoumána struktura v oblasti kruhových otvorů o průměru 0,6 mm 

(Obr. 4.7), 0,8 mm (Obr. 4.9) a hranové díry o šířce 0, 6 mm (Obr. 4.8). 

 

Obr. 4.7 - Kruhový otvor o průměru 0,6 mm 

 

 

Obr. 4.8 - Hranový otvor o šířce 0,6 mm 
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Obr. 4.9 - Kruhový otvor o průměru 0,8 mm 

 

Vzorek 11 má vyšší výskyt pórů než vzorek 1. Vyšší výskyt je v případě průměru 

0,6 mm a hranového otvoru 0,6 mm, u průměru 0, 8 mm je také množství pórů. Ani 

v jednom případě není porezita vysoká a nevyskytují se zde žádné vnitřní vady. 

4.1.1.1.3 Vzorek 21 

Pro vzorek 21 jsou vybrány kruhové otvory o průměru 0,3 mm (Obr. 4.10), 0,8 

mm (Obr. 4.11) a 1 mm (Obr. 4.12). 

 

Obr. 4.10 - Kruhový otvor o průměru 0,3 mm 
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Obr. 4.11 - Kruhový otvor o průměru 0,8 mm 

 

Obr. 4.12 - Kruhový otvor o průměru 1 mm 

 

U vzorku 21, který byl tisknut skenovacím vzorem ,,meander“ (Kapitola 3.6.1.2) 

není žádný vyšší výskyt porezity než v ostatních případech. 
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4.1.1.2 Hatch distance 0,7 

4.1.1.2.1 Vzorek 5 

Pro hatch distance 0,7 a vzorek 5 jsou řešeny kruhové otvory a jejich oblasti o 

průměru 0,3 mm (Obr. 4.13), 0,6 mm (Obr. 4.14) a 1 mm (Obr. 4.15). 

 

 

Obr. 4.13 - Kruhový otvor o průměru 0,3 mm 

 

 

Obr. 4.14 - Kruhový otvor o průměru 0,6 mm 
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Obr. 4.15 - Kruhový otvor o průměru 1 mm 

 

Zde je vidět, že u snímku Obr. 4.13 není opět porezita nijak vysoká stejně jako 

pro vnitřní vady. Avšak u díry průměru 0,6 mm už jsou vidět drobná porezita a stejně tak 

i pro průměr 1 mm. 

4.1.1.2.2 Vzorek 15 

Pro tento vzorek jsou zvoleny kruhové otvory o průměru 0,3 mm (Obr. 4.16), 0,6 

mm (Obr. 4.17) 0,8 mm (Obr. 4.18). 

 

Obr. 4.16 - Kruhový otvor o průměru 0,3 mm 
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Obr. 4.17 - Kruhový otvor o průměru 0,6 mm 

 

 

Obr. 4.18 - Kruhový otvor o průměru 0,8 mm 

 

U tohoto vzorku je větší výskyt pórů pouze v okolí průměru 0,6 mm (Obr. 4.17). 

U všech děr je vidět, že při stavbě došlo k malé deformaci kruhového otvoru. Ze snímků 

není zřejmé, že jsou ve struktuře dílu závažné vady.  
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4.1.1.2.3 Vzorek 25 

U tohoto vzorku jsou vybrány kruhové otvory o velikosti průměru 0,3 mm (Obr. 

4.19), 0,5 mm (Obr. 4.20), 0,8 mm (Obr. 4.21). 

 

Obr. 4.19 - Kruhový otvor o průměru 0,3 mm 

 

 

Obr. 4.20 - Kruhový otvor o průměru 0,5 mm 
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Obr. 4.21 - Kruhový otvor o průměru 0,8 mm 

 

Ze všech snímků lze vidět, že v tomto případě je výskyt pórů pro hatch distance 

0,7 nejvyšší. Nejvyšší porezita je v okolí díry o průměru 0,8 mm. 

4.1.1.3 Hatch distance 0,9 

4.1.1.3.1 Vzorek 10 

Pro vzorek 10 byly vybrány kruhové otvory o průměru 0,3 mm (Obr. 4.22), oblast 

mezi otvorem o průměru 0,5 mm a dírou o šířce 0,5 mm (Obr. 4.23) a kruhový otvor o 

průměru 0,8 mm (Obr. 4.24).  
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Obr. 4.22 - Kruhový otvor o průměru 0,3 mm 

 

 

Obr. 4.23 - Porezita mezi průměrem 0,5 a dírou o šířce 0,5 mm 
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Obr. 4.24 - Kruhový otvor o průměru 0,8 mm 

 

U tohoto vzorku je zvýšený výskyt porezity nejen kolem děr, ale i na dalších 

místech uvnitř součástky jak je vidět na Obr. 4.23.  

4.1.1.3.2 Vzorek 20 

Vzorek 20 je posuzován v oblasti kruhového otvoru o průměru 0,6 mm (Obr. 

4.25), 0,8 mm (Obr. 4.27) a v oblasti mezi průměrem 0,6 mm a šířce díry 0,6 mm. (Obr. 

4.26). 

 

Obr. 4.25 - Kruhový otvor o průměru 0,6 mm 
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Obr. 4.26 - Porezita mezi průměrem 0,6 mm a šířce díry 0,6 mm 

 

 

Obr. 4.27 - Kruhový otvor o průměru 0,8 mm 

 

Je patrné, že u vzorku 20 je porezita i deformace kruhového otvoru velmi vysoká.  
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4.1.1.3.3 Vzorek 30 

Pro vzorek 30 je pozorována struktura v oblasti mezi kruhovým otvorem o 

průměru 0,6 mm a dírou o šířce 0,6 mm (Obr. 4.30) a průměry 0,5 mm (Obr. 4.28) a 0,6 

mm (Obr. 4.29). 

 

Obr. 4.28 - Kruhový otvor o průměru 0,5 mm 

 

 

Obr. 4.29 - Kruhový otvor o průměru 0,6 mm 
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Obr. 4.30 - Porezita mezi kruhovým otvorem o průměru 0,6 mm a dírou o šířce 0,6 mm 

 

Porezita je opět vyšší a to nejvíce v oblasti mezi kruhovým otvorem a dírou (Obr. 

4.30) a kolem kruhového otvoru o průměru 0,5 mm (Obr. 4.28). 

4.1.1.4 Vzorek 16 

Pro tento vzorek je důležitá jeho hrana (Obr. 4.31, Obr. 4.32), která byla dvakrát 

objetá laserem při každé vrstvě. Jeho hatch distance je 0,725.  

 

 

Obr. 4.31 - Hrana vzorku 100x zvětšená 
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Obr. 4.32 - Hrana vzorku 200x zvětšená 

 

Snímky neukázaly žádné vady nebo vysoký výskyt porezity. 

 

4.2 Zkušební tělesa pro tahovou zkoušku 

Pro tahovou zkoušku bylo vytisknuto devět vzorků (Obr. 4.34, Obr. 4.35). Všechny 

díly mají stejný skenovací vzor ,,šachovnice‘‘ , jejich hatch distance je 0,7 a stejné 

rozměry (Obr. 4.33). Tři vzorky byly vytištěny vodorovně, další tři pod úhlem 45° a 

zbytek svisle. 

 

 

Obr. 4.33 - Výkres tělesa pro tahovou zkoušku 
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Obr. 4.34 - Díly vytišzěny pdo úhlem 45° a svisle    Obr. 4.35 - Díly vytištěny vodorovně 

 

 

4.2.1 Simulace pro tahovou zkoušku 

Díly byly nejprve odsimulovány v programu Simufact Additive, kde jsme mohli 

vidět např. výsledné skutečné napětí nebo celkový posun. Simulace byly provedeny pro 

vzorky, které byly tisknuty svisle, pod úhlem 45° a vodorovně. Do programu bylo možné 

naimportovat pouze jeden díl, proto nebylo možné udělat simulaci pro všechny vzorky 

najednou a proto je v této kapitole je řešena pouze simulace pro vzorky, které byly 

vytištěny pod úhlem 45°. 

4.2.1.1 Simulace 1 

Před samotnou simulací bylo potřeba vygenerovat podpěry, které byly vysoké 5 

mm od základní desky. Po umístění dílu na základní desce, nastavení podpěr (Obr. 4.36) 

a analýze modelu a podpěr (Obr. 4.37) bylo možné spustit simulaci.  
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Obr. 4.36 - Vygenerování podpěr 

 

Obr. 4.37 - Analýza modelu a podpěr 
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Obr. 4.38 - Celkový posun 

 

Obr. 4.39 - Skutečné napětí 
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Obr. 4.40 - Posun v ose Z 

 

Výsledkem simulace byl celkový posun (0br. 4.38), který vyšel nejvyšší v horní 

části dílu. Skutečné napětí (0br. 4.39) je převážně v dolní půlce dílu. V obou dvou 

případech měla na výsledky vliv stavba dílu a výška podpěr. Posun v ose Z (Obr. 

4.40) nebyl nijak výrazně nevyhovující.  

4.2.1.2 Simulace 2 

Pro druhou simulaci byla výška podpěr zvolena 10 mm od základní desky. Opět 

se nejprve nastavila pozice dílu, proběhlo vygenerování podpěr (Obr. 4.41) a analýza 

modelu a podpěr než se spustila simulace. 
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Obr. 4.41 - Vygenerování podpěr 

 

 

Obr. 4.42 - Celkový posun 
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Obr. 4.43 - Skutečné napětí 

 

 

Obr. 4.44 - Posun v ose Z 
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Celkový posun (Obr. 4.42) a skutečné napětí (Obr. 4.43) vyšly menší než 

v předchozí simulaci. To je zapříčiněno tím, že byla zvětšena výška podpěr z 5 mm na 10 

mm. Posun v ose Z (Obr. 4.44) opět není nijak výrazný. 

 

4.2.2 Výsledky tahové zkoušky 

 

4.2.2.1 Vzorky stavěné vodorovně 

Vzorky byly vyrobeny tři se stejnou hatch distance – 0,7, stejného skenovacího 

vzoru – šachovnice, a stejných rozměrů. Tahová zkouška byla prováděna dle normy DIN 

EN ISO 6892 – 1. V této kapitole bude podrobně popsána tahová zkouška pouze pro jeden 

ze vzorků s označením 0_01. Zbylé výsledky pro vzorky 0_02 a 0_03 budou přiloženy 

v příloze. 

 

4.2.2.1.1 Vzorek 0_01 

V této kapitole jsou výsledné hodnoty vzorku 0_01 rozebrány podrobněji 

(Tabulka 4.2, Tabulka 4.3, Obr. 4.45) a z výsledků vzorků 0_01, 0_02, 0_03 je vytvořená 

průměrná hodnota, která je dále srovnána s teoretickými hodnotami martenzitické oceli. 

 

Obr. 4.45 - Diagram tahové zkoušky pro vzorek 0_01 
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Tabulka 4.2 - Zkušební parametry 

Zkušební norma Tahová zkouška kovu – DIN EN ISO 6892-1 

Typ stroje LabTest 5.100SP1 

Snímač síly 100kN 

Průtahoměr Extenzome 

Upínací přípravek Ne 

Zkušební prostor Spodní zkušební prostor 

Rozměry vzorku h = 1 mm; m = 1 g 

Zadání délek Le = 19,72 mm; Lc = 50 mm; L0 = 30 mm 

Zkušební rychosti V0 = 2,5 mm/min; V1 = 2,5 mm/min 

Přepínací body: F0 = 100 N 

Kritérium ukončení zkoušky Síla = 98000 N; dF = 75 % 

 

 

Tabulka 4.3 - Tabulka výsledků tahové zkoušky pro vzorky 0_01, 0_02, 0_03 

 0_01 0_02 0_03 
Průměrná 

hodnota 

E [GPa] 145,844 144,581 148,694 146,373 

Rpx2 [N/mm2] 1 728 1 804 1 738 1 756,67 

Fpx2 [N] 52 498,40 52 384,10 52 475,40 52 452,63 

ReH [N/mm2] 0,00 0,00 0,00 0,00 

ReL [N/mm2] 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rm [N/mm2] 1 772 1 865 1 796 1 811 

Fm [N] 53 844,30 54 155,60 54 227,80 54 075,9 

Ae [%] 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ag [%] 1,28 1,06 1,29 1,21 

A [%] 3,09 3,71 3,71 3,50 

Agt [%] 2,50 2,35 2,50 2,45 

At [%] 3,85 4,49 4,43 4,26 

 

 

Srovnání s teoretickými hodnotami: 

Srovnání výsledných průměrných hodnot vzorků 0_01, 0_02, 0_03 s teoretickými 

hodnotami martenzitické oceli (Tabulka 4.4). 

Tabulka 4.4 - Srovnání s teoretickými hodnotami 

 Teoretická Průměrná 

hodnota 

Mez kluzu [N/mm2] 1 800 1 756,67 

Pevnost v tahu [N/mm2] 1 900 1 811 

Prodloužení 2 – 3 3,50 

Modul pružnosti [103 

N/mm2] 

200 146,374 
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Po srovnání teoretických hodnot s průměrnými je zřejmé, že hodnoty vytištěných 

vzorků 0_01, 0_02 a 0_03 se od teoretických výrazně neliší (Tabulka 4.4).  

4.2.2.2 Vzorky stavěné pod úhlem 45° 

Vzorky s označením 45_01, 45_02 a 45_03 jsou všechny rozměrově i typově 

stejné, tzn. Stejné rozměry, stejná hatch distance – 0,7 a stejný skenovací vzor – 

šachovnice. Tahová zkouška je prováděna dle normy DIN EN ISO 6892 – 1. Předmětem 

v této kapitole bude především vzorek 45_01. Vzorky 45_02 a 45_03 budou součástí 

přílohy. 

4.2.2.2.1 Vzorek 45_01 

Pro popis vzorků stavěných pod úhlem 45° byl vybrán vzorek 45_01, pro který 

jsou uvedeny zkušební parametry tahové zkoušky (Tabulka 4.5), diagram tahové zkoušky 

(Obr. 4.46) a výsledky zkoušky (Tabulka 4.6), kde jsou i pro vzorky 45_02 a 45_03, ze 

kterých je vytvořená průměrná hodnota srovnána s teoretickými hodnotami materiálu 

(Tabulka 4.7). 

 

Obr. 4.46 - Diagram tahové zkoušky pro vzorek 45_01 
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Tabulka 4.5 - Zkušební parametry 

Zkušební norma Tahová zkouška kovu – DIN EN ISO 6892-1 

Typ stroje LabTest 5.100SP1 

Snímač síly 100kN 

Průtahoměr Extenzome 

Upínací přípravek Ne 

Zkušební prostor Spodní zkušební prostor 

Rozměry vzorku h = 1 mm; m = 1 g 

Zadání délek Le = 19,87 mm; Lc = 50 mm; L0 = 30 mm 

Zkušební rychosti V0 = 2,5 mm/min; V1 = 2,5 mm/min 

Přepínací body: F0 = 100 N 

Kritérium ukončení zkoušky Síla = 98000 N; dF = 75 % 

 

Tabulka 4.6 - Tabulka výsledků tahové zkoušky pro vzorky 45_01, 45_02, 45_03 

 45_01 45_02 45_03 
Průměrná 

hodnota 

E [GPa] 153,515 154,754 146,424 151,564 

Rpx2 [N/mm2] 1 857 1 880 1 820 1 852 

Fpx2 [N] 52 847,5 53 154,40 52 311,80 52 771,23 

ReH [N/mm2] 0,00 0,00 0,00 0,00 

ReL [N/mm2] 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rm [N/mm2] 1 895 1 923 1 876 1 898 

Fm [N] 53 925,3 54 378,80 53 926,40 54 076,83 

Ae [%] 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ag [%] 1,02 1,32 1,01 1,12 

A [%] 2,07 3,34 1,98 2,46 

Agt [%] 2,25 2,56 2,29 2,37 

At [%] 2,86 4,09 2,77 3,24 

 

Srovnání s teoretickými hodnotami: 

Výsledky, zvolené pro srovnání s teoretickými, jsou průměrnou hodnotou všech 

tří vzorků (Tabulka 4.7). 

Tabulka 4.7 - Srovnání s teoretickými hodnotami 

 Teoretická Průměrná 

hodnota 

Mez kluzu [N/mm2] 1 800 1 852 

Pevnost v tahu [N/mm2] 1 900 1 898 

Prodloužení 2 – 3 2,46 

Modul pružnosti [103 

N/mm2] 

200 151,564 

 

Z Tabulky 4.7 je možno vidět, že průměrná hodnota vzorků je velmi blízká k teoretickým 

hodnotám. 



73 
 

4.2.2.3 Vzorky stavěné svisle 

Tyto vzorky jsou opět všechny vytištěny se stejnými rozměry, hatch distance – 

0,7 a stejným skenovacím vzorem, kterým je šachovnice. Tahová zkouška byla prováděna 

dle normy DIN EN ISO 6892 – 1. Předmětem této kapitoly budou vzorky s označením 

90_01, 90_02 a 90_03. Podrobněji bude popsán pouze vzorek 90_01 a všechny výsledné 

hodnoty vzorků 90_02 a 90_03 budou přiloženy v příloze. 

4.2.2.3.1 Vzorek 90_01 

Ze vzorků stavěných svisle je zvolen vzorek 90_01, u kterého bude ukázán 

diagram tahové zkoušky (Obr. 4.47), zkušební parametry (Tabulka 4.8) a výsledná 

tabulka hodnot (Tabulka 4.9). Ze vzorků 90_01, 90_02 a 90_03 bude vytvořena průměrná 

hodnota, která se srovná s teoretickými hodnotami martenzitické oceli. 

 

Obr. 4.47 - Diagram tahové zkoušky pro vzorek 90_01 
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Tabulka 4.8 - Zkušební parametry 

Zkušební norma Tahová zkouška kovu – DIN EN ISO 6892-1 

Typ stroje LabTest 5.100SP1 

Snímač síly 100kN 

Průtahoměr Extenzome 

Upínací přípravek Ne 

Zkušební prostor Spodní zkušební prostor 

Rozměry vzorku h = 1 mm; m = 1 g 

Zadání délek Le = 19,92 mm; Lc = 50 mm; L0 = 30 mm 

Zkušební rychosti V0 = 2,5 mm/min; V1 = 2,5 mm/min 

Přepínací body: F0 = 100 N 

Kritérium ukončení zkoušky Síla = 98000 N; dF = 75 % 

 

Tabulka 4.9 - Tabulka výsledků tahové zkoušky pro vzorky 90_01, 90_02, 90_03 

 90_01 90_02 90_03 
Průměrná 

hodnota 

E [GPa] 154,685 146,709 149,251 150,215 

Rpx2 [N/mm2] 1 825 1 832 1 823 1 827 

Fpx2 [N] 51 076,50 51 272,30 51 032,10 51 126,97 

ReH [N/mm2] 0,00 0,00 0,00 0,00 

ReL [N/mm2] 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rm [N/mm2] 1 857 1 864 1 857 1 859 

Fm [N] 51 977,60 52 190,90 51 978,60 52 049,03 

Ae [%] 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ag [%] 0,57 0,57 0,60 0,58 

A [%] 3,83 4,49 4,18 4,17 

Agt [%] 1,77 1,84 1,84 1,82 

At [%] 4,51 5,19 4,89 4,86 

 

Srovnání s teoretickými hodnotami: 

Pro srovnání jsou zvolené průměrné hodnoty vzorků 90_01, 90_02 a 90_03 

s teoretickými hodnotami martenzitické oceli (Tabulka 4.10). 

Tabulka 4.10 - Srovnání s teoretickými hodnotami 

 Teoretická Průměrná 

hodnota 

Mez kluzu [N/mm2] 1 800 1 827 

Pevnost v tahu [N/mm2] 1 900 1 859 

Prodloužení 2 – 3 4,17 

Modul pružnosti [103 

N/mm2] 

200 150,215 
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Výsledné hodnoty vzorků 90_01, 90_02 a 90_03 jsou blízké hodnotám 

teoretickým. Prodloužení vyšlo o trochu vyšší (Tabulka 4.10). 

Z diagramů tahových zkoušek lze vidět, že u vzorku 90_01 je větší tažnost než u 

ostatních vzorků. To je způsobeno stylem stavby vzorku, což je svisle.  

 

4.3 Zkušební tělesa pro zkoušku rázem v ohybu 

Pro zkoušku rázem v ohybu bylo vytištěno šest prototypů. Z toho tři vzorky 

vodorovně a tři svisle (Obr. 4.47). Zvolené parametry pro tisk byly stejné pro všechny 

díly (Obr. 4.46). Zvolená hatch distance je 0,7 a skenovací vzor je šachovnice. Norma pro 

zkoušku rázem v ohybu je ČSN ISO 148 – 1. 

 

Obr. 4.48 - Výkres tělíska 

 

 

Obr. 4.49 - Vytištěné díly 
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4.3.1 Výsledky zkoušky rázem v ohybu 

U vzorků B1 až B5 byl udělán vrub ve tvaru V a následně byly přeraženy na 

Charpyho kladivě (Obr.4.50, Obr. 4.51, Obr. 4.52, Obr. 4.53). Vzorek s označením B6 

byl vyhodnocen jako neplatný, jelikož byl proveden bez vrubu a nedošlo k přeražení.  

4.3.1.1 Vzorky stavěné vodorovně 

 

Tabulka 4.11- Výsledky rázové zkoušky v ohybu 

Poloha 

tělesa 

[°] 

Označení 

vzorku 

Nárazová 

práce [J] 

Průměrná 

nárazová 

práce [J] 

Vrubová 

houževnatost 

[J/cm2] 

Průměrné 

vrubová 

houževnatost 

[J/cm2]  

0 B1 12 

11 

15 

14 0 B3 10 13 

0 B4 11 14 

 

 

Obr. 4.50 - Přeražený vzorek B3 

 

 

Obr. 4.51 - Přeražený vzorek B4 
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4.3.1.2 Vzorky stavěné svisle 

 

Tabulka 4.12 - Výsledky rázové zkoušky v ohybu 

Poloha 

tělesa [°] 

Označení 

vzorku 

Nárazová 

práce [J] 

Průměrná 

nárazová 

práce [J] 

Vrubová 

houževnatost 

[J/cm2] 

Průměrná 

vrubová 

houževnatost 

[J/cm2] 

90 B2 11 
9,75 

14 
12,5 

90 B5 8,5 11 

90 B6 Neplatná zkouška 

 

 

 

Obr. 4.52 - Přeražený vzorek B2 

 

 

Obr. 4.53 - Přeražený vzorek B5 
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Tabulka 4.13 - Výsledky zkoušky rázem v ohybu 

Poloha 

těles [°] 

Průměrná 

nárazová 

práce [J] 

Průměrná 

vrubová 

houževnatost 

[J/cm2] 

Teoretická 

nárazová práce 

[J] 

0 11 14 
11 ± 4 

90 9,75 12,5 

 

Z hodnot je vidět, že průměrná hodnota vzorků stavěných vodorovně vyšla stejně 

jako teoretická. Vzorky, které byly stavěny svisle, vyšly optimálně (Tabulka 4.13). 
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5 Závěr 

Cílem mé práce bylo prozkoumat vliv parametru hatch distance na kvalitu 3D 

tištěných kovových dílů. Vzorky pro metalografické zkoušky měly proměnlivou hatch 

distance od 0,55 do 0,9. Pro vzorky byly zvoleny různé skenovací vzory. Pro vzorky 1 - 

10 je skenovací vzor šachovnice, pro 11 – 20 jsou skenovací vzory opět šachovnice, ale 

s dvakrát objetou hranou. Pro vzorky 21 – 30 je skenovací vzor meander. Pro tuto práci 

byla vybrána hatch distance 0,55; 0,7 a 0,9. Ostatní hatch distance jsou přiloženy 

v přiloze. Dále byly provedeny tahové zkoušky na vzorcích 0_01, 45_01 a 90_01. Zbytek 

výsledků je opět přiložen v příloze. 

Z metalografických zkoušek je vidět, že u hatch distance 0,55  pro vzorky 1, 11 a 21 

není vysoký výskyt porezity a ani žádných vážných vnitřních vad. Pro hatch distance 0,7 

opět není výsoký výskyt vad a porezity až na vzorek 25. U vzorku 5 je u kruhového otvoru 

o průměru 0,6 mm drobná porezita. Vzorek 25 má vysokou porezitu. Ze všech snímků 

lze vidět, že je výskyt pórů pro hatch distance 0,7 u toho vzorku nejvyšší. Nejvyšší 

porezita je v okolí díry o průměru 0,8 mm. To může být způsobeno tím, že vzorek 25 je 

stavěn skenovacím vzorem meander (Obr. 3.29). Pro hatch distance 0,9 je porezita 

nejvyšší pro všechny tři vzorky (Vzorek 10, 20 a 30).  

Tahové zkoušky byly prováděny se stejnými parametry tj. hatch distance 0,7 a 

skenovací vzor byla zvolena šachovnice. Vytištěno bylo devět vzorků. Tři byly stavěny 

vodorovně, další tři pod úhlem 45° a zbytek svisle. V této práci jsou podrobněji popsány 

díly s označením 0_01, 45_01 a 90_01. Zbytek je opěr přiložen v příloze. Pro vzorek 

45_01 byly provedeny dvě simulace před samotným tiskem. Pro Simulaci 1 byla zvolena 

výška podpěr 5 mm a u Simulace 2 byly podpěry 10 mm. Výsledkem Simulace 1 byl 

celkový posun (0br. 4.38), který vyšel nejvyšší v horní části dílu. Skutečné napětí (0br. 

4.39) je převážně v dolní půlce dílu. V obou dvou případech měla na výsledky vliv stavba 

dílu a výška podpěr. Posun v ose Z (Obr. 4.40) nebyl nijak výrazně nevyhovující. Pro 

Simulaci 2 vyšel celkový posun (Obr. 4.42) a skutečné napětí (Obr. 4.43) vyšly menší než 

v předchozí simulaci. To je zapříčiněno tím, že byla zvětšena výška podpěr z 5 mm na 10 

mm. Posun v ose Z (Obr. 4.44) opět není nijak výrazný.  Z diagramů tahových zkoušek 

lze vidět, že u vzorku 90_01 je větší tažnost než u ostatních vzorků. To je způsobeno 

stylem stavby vzorku, což je svisle. Průměrné výsledné hodnoty vyšly velmi blízko 

k teoretickým (Tabulka 5.1). 
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Tabulka 5.1 - Výsledky tahové zkoušy 

 Teoretická 
Průměrná 

hodnota 0_01 

Průměrná 

hodnota 45_01 

Průměrná 

hodnota 90_01 

Mez kluzu 

[N/mm2] 

1 800 1 756,67 1 852 1 827 

Pevnost v tahu 

[N/mm2] 

1 900 1 811 1 898 1 859 

Prodloužení 2 – 3 3,50 2,46 4,17 

Modul pružnosti 

[103 N/mm2] 

200 146,374 151,564 150,215 

 

Pro zkoušku rázem v ohybu bylo vytištěno šest vzorků s označením B1 až B6. Tři 

vodorovně a tři svisle. U vzorků B1 až B5 byl udělán vrub ve tvaru V a následně byly 

přeraženy na Charpyho kladivě (Obr.4.50, Obr. 4.51, Obr. 4.52, Obr. 4.53). Vzorek s 

označením B6 byl vyhodnocen jako neplatný, jelikož byl proveden bez vrubu a nedošlo 

k přeražení. U dílů, které se stavěly svisle, byly spočítány průměrné hodnoty, jako je 

nárazová energie a vrubová houževnatost. Stejný postup byl zvolen i pro díly stavěné 

vodorovně. Hodnoty vyšly skoro stejné jako teoretické hodnoty pro zkoušku rázem 

v ohybu (Tabulka 5.2). 

Tabulka 5.2 - Výsledky zkoušky rázem v ohybu 

Poloha 

těles [°] 

Průměrná 

nárazová 

práce [J] 

Průměrná 

vrubová 

houževnatost 

[J/cm2] 

Teoretická 

nárazová práce 

[J] 

0 11 14 
11 ± 4 

90 9,75 12,5 

 

Od výrobce je doporučená hodnota hatch distance 0,7. Pro ověření se provedly 

zkoušky pro různé hatch distance a hodnota 0,7 vyšla jako nejlepší z důvodu úspory 

energie a času. U nižších hodnot vycházela vnitřní struktura taky jako vyhovující, ale bylo 

to časově a energeticky náročnější. Pro vyšší hodnoty byla naopak zase vysoký výskyt 

vnitřních vad, což také nebylo ideální. 
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