
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA STROJNÍ 

 

 

Ústav technologie obrábEní, projektování a metrologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BakaláUská práce 
Analýza vlastností vzork] vytvoUených metodou kovového 3D tisku 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

Jan Folkman          2018 

 





Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem svou bakaláUskou práci vypracoval samostatnE a použil jsem 

pouze podklady (literaturu, projekty, software, … atd.) uvedené v pUiloženém seznamu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne      ..……….…………… 

     Podpis 

 



PodEkování 

ChtEl bych podEkovat panu Ing. Pavlovi Zemanovi, Ph.D. za odborné vedení, jeho 

ochotu, trpElivost a cenné rady pUi vypracování této bakaláUské práce a panu Ing. Michalu 

Koptišovi z firmy Topmes za zprostUedkování technologie laser scanningu a pomoc pUi 

namEUení vzork] touto technologií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČVUT FS, Ústav technologie obrábEní, projektování a metrologie  Jan Folkman 2017/2018 
 

4 

 

Anotace: 
 

Autor:     Jan Folkman     

Název BP: Analýza stavu vzork] vzniklých technologií 3D 

tisku     

Rozsah práce:   46 

Školní rok zhotovení:   2017/2018 

Škola:      ČVUT – Fakulta strojní 

Ústav: Ú12134 – Ústav technologie obrábEní, projektování 

a metrologie 

Vedoucí BP:    Ing. Pavel Zeman Ph.D. 

Zadavatel:     ČVUT - FS 

Klíčová slova:  3D tisk, aditivní výroba, navaUování, kovová 

aditivní výroba 

Anotace:   BakaláUská práce se zabývá rešerší technologie 

kovové aditivní výroby (3D tisku). NáslednE 

návrhem kritérií pro hodnocení vzork] vzniklých 

popsanými technologiemi a vyhodnocením dle 

navržených kritérií. Výsledky jsou poté shrnuty 

v závEru a porovnány s teoretickými poznatky 

z rešeršní části této práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČVUT FS, Ústav technologie obrábEní, projektování a metrologie  Jan Folkman 2017/2018 
 

5 

 

Annotation 
 

Author:     Jan Folkman 

Title of bachelor thesis:  Analysis of properties the samples created by 3D 

metal printing 

Extent:    46 

Academic Year:    2017/2018 

University:     CTU – Faculty of Mechanical Engineering 

Department:  Ú12134 – Department of Machining, Process 

Planning and Metrology 

Supervisor:     Ing. Pavel Zeman Ph.D 

Submitter of the Theme:   CTU – Faculty of Mechanical Engineering 

Key words:  3D printing, additive manufacturing, welding, metal 

additive manufacturing 

Annotation:   This bachelor thesis deals with research of 

technology of metallic additive manufacturing (3D 

printing). After that is make suggestion of method 

of comparison for specimen made of the technology 

3D printing. Results are summarized at the end of 

this thesis and comparison with theoretic knowledge 

from the research at the beginning of this bachelor 

thesis. 

 

 

 

 

 

 



ČVUT FS, Ústav technologie obrábEní, projektování a metrologie  Jan Folkman 2017/2018 
 

6 

 

Obsah 
1 Úvod...................................................................................................................................... 7 

2 Cíl práce ............................................................................................................................... 8 

3 Technologie 3D tisku ........................................................................................................... 9 

3.1 Technologické možnosti kovové aditivní výroby .................................................... 10 

3.2 DElení kovové aditivní výroby .................................................................................. 11 

 Systém práškových loží (PBF – Powder Bed Fusion) .................................... 11 

 Systém s pUívodem prášku hubicí na místo svaUování (Powder Feed system)  

  ............................................................................................................................. 12 

 Systém s drátovým pUívodem (Wire Feed System) ........................................ 13 

 Hybrid manufacturing ...................................................................................... 14 

3.3 Shrnutí........................................................................................................................ 15 

4 Nastavení experimentu ..................................................................................................... 16 

4.1 Vzorky ........................................................................................................................ 16 

4.2 Návrh metodiky hodnocení ...................................................................................... 17 

 Laser scanning ................................................................................................... 17 

 Mikroskop .......................................................................................................... 20 

 MEUení tvrdosti .................................................................................................. 21 

5 Hodnocení .......................................................................................................................... 23 

5.1 Laser scanning ........................................................................................................... 23 

 Shrnutí ................................................................................................................ 30 

5.2 Mikroskop .................................................................................................................. 30 

 Shrnutí ................................................................................................................ 33 

5.3 Tvrdost ....................................................................................................................... 34 

 Shrnutí ................................................................................................................ 41 

6 ZávEr .................................................................................................................................. 42 

7 Seznam pUíloh .................................................................................................................... 44 

8 Seznam literatury .............................................................................................................. 45 

 

 

 

 

 

 

 



ČVUT FS, Ústav technologie obrábEní, projektování a metrologie  Jan Folkman 2017/2018 
 

7 

 

1 Úvod 
Tato práce se zabývá analýzou vzork] vzniklých technologií kovového 3D tisku. 

Jedná se o progresivní moderní technologii, která se v posledních letech čím dál více 

rozšiUuje a nachází své uplatnEní ve všech možných odvEtví strojírenské technologie, ale 

i v jiných odvEtvích. Technologie navaUování má své výhody a nevýhody. Mezi velké 

výhody patUí zejména výrazné snížení množství materiálu, který je nutný odebrat v rámci 

dokončovacích proces]. Na druhou stranu je zde mnohem menší tvarová a rozmErová 

pUesnost. Proto je tUeba klást na dokončovací operace vEtší d]raz. Dalším možným 

problémem m]že být i opakovatelnost výroby, a to zejména z pohledu dosažení 

podobných výrobk] v sérií. V tomto pUípadE by pak výraznE vzrostly náklady na 

nastavení dokončovacích proces], jelikož by se jednalo v podstatE o kusovou výrobu. 

Tato práce se snaží porovnat a vyhodnotit tyto aspekty.  

V rešeršní části tato práce popisuje technologie aditivní výroby, její výhody a 

nevýhody. Dále jsou zde popsány jednotlivé technologie kovové aditivní výroby (3D 

tisku), její technologické možnosti a je zde naznačen budoucí trend tEchto technologií. 

Na základE rešeršní části práce je dále proveden návrh metodiky hodnocení vzork], 

jejich porovnání a analýza. Jedná se zejména o srovnání pUesnosti výroby mezi 

jednotlivými technologiemi z pohledu kvality povrchu, rozmErové a tvarové pUesnosti. 

Dále je porovnávána i opakovatelnost u technologie s drátovým pUívodem (Wire Feed 

System). Po aplikaci této metodiky budou jednotlivé výsledky vyhodnoceny a vzájemnE 

porovnány, a to jak mezi sebou, tak s teoretickými výsledky rešerše. 
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2 Cíl práce 
Cílem práce je uvést pUehled jednotlivých technologií kovového 3D tisku. Dále je to 

návrh metodiky pro možnost hodnocení jakosti vzork] vytvoUených r]znými 

technologiemi aditivní výroby. Porovnání bude provedeno jak z pohledu jednotlivých 

technologií, tak i pro opakovatelnosti výroby. Podle této metodiky budou jednotlivé 

vzorky vyhodnoceny a porovnány, aby byly zjištEny pUednosti jednotlivých technologií, 

a to zejména z pohledu kvality a jakosti povrchu, tvarové a rozmErové pUesnosti a tvrdosti.  
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3 Technologie 3D tisku  
Technologie 3D tisku (anglicky additive manufacturing – AM, pUípadnE additive 

fabrication, additive processes, additive techniques nebo additive layer manufacturing) je 

založen na spojování materiálu na základE dat 3D modelu. Tato technologie na rozdíl od 

obrábEní nespočívá v odebírání materiálu, ale kladení vrstvy po vrstvE do konečné 

podoby. Tato technologie je použitelná pro mnoho r]zných materiál]. Jedná se zejména 

o kovové materiály, keramiku, polymery a kompozity. Aditivní technologie zažívají 

rozmach ve r]zných výrobních odvEtvích. A[ už se zejména o automobilový, letecký 

pr]mysl, ale i o medicínu. Je velmi pravdEpodobné, že zdokonalováním této technologie 

bude dále pokračovat její čím dál vEtší zastoupení v pr]myslu a u mnohých částí 

pr]myslové výroby nahrazení klasických výrobních metod. [1] [2] 

VEtšina stroj] pro aditivní výrobu má vysokou poUizovací cenu, ale i vysoké náklady 

na provoz. Vysoká poUizovací cena je zp]sobena zejména zatím relativnE malým 

rozšíUením této technologie. VEtšina tEchto stroj] se skládá z drahých díl] či zaUízení jako 

je napUíklad laser. Pokud by se tyto technologie masivnE rozšíUily, rozhodnE by cena 

produkt] 3D tisku mohla dramaticky snížit, zejména díky hromadné výrobE. Tato 

technologie snižuje velké náklady na obrábEní, jelikož není nutné odebírat takovou masu 

materiálu. Je možné vyrobit výraznE tvarovE složitEjší polotovar. Díky tomu lze ušetUit 

pomErnE velké prostUedky, které jsou bEžnE vynakládány na technologii obrábEní a 

zároveO se výraznE sníží množství odpadového materiálu, který není v tomto pUípadE 

nutné odebrat.  [7] [8] 

Další možností, jak snížit celkové náklady na stroje pro aditivní výrobu je jejich 

postupné zdokonalování. Zejména zvýšení pUesnosti výroby, rychlost tisku, množství 

druhu materiálu použitelného pro tuto technologii, možnosti vyrábEt vEtší výrobky, snazší 

vyjmutí výrobk]. Rozvoj stroj] s vylepšením tEchto parametr] ovlivní využitelnost 

technologie pro další odvEtví a její masivnEjší rozvoj. [7] 

Zajímavým pUíkladem úspEšné aplikace aditivní výroby je NASA, která v roce 2015 

vyrobila touto technologií raketový motor, který byl ze 70 % z tištEných díl]. Tento motor 

obsahuje mimo jiné turbo čerpadlo, u kterého se podaUilo díky technologii kovového 3D 

tisku snížit množství díl] o 45 % než pUedchozí model. Vyrobit takový motor bEžnou 

technologií trvá bEžnE okolo 6 mEsíc], zatímco te@ se snížila doba výroby na 3 týdny. 

Toho bylo dosaženo zejména díky redukci díl], kdy nebylo potUeba vyrábEt pEt díl] a ty 

pak následnE svaUit dohromady, ale rovnou se vyrobil kompletní díl. NASA není ovšem 
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jedinou velkou firmou, která ve vEtší míUe úspEšnE používá díly vyrobené touto 

technologií jako pUíklad dalších m]žeme jmenovat: SpaceX, Tesla, GE Aviation, Boeing 

a mnoho dalších. [7] 

3.1 Technologické možnosti kovové aditivní výroby 
Aditivní technologie je víceoborová výrobní technologie, která se na první pohled 

m]že jevit jako ucelené výrobní Uešení, ale pUitom zahrnuje celé spektrum proces]. Ty 

mohou ovlivnit finální podobu výrobk], jejich vyrobitelnost a zejména jejich finanční 

náročnost. [2] 

Každý rok se rozšiUuje množství druh] materiálu, které lze použít pro technologii 

kovového 3D tisku. KonstruktéUi a technologové mohou už dnes vybírat z široké nabídky 

materiál], mezi které patUí napUíklad:  

• Nástrojové oceli 

• Nerezové oceli 

• Titán 

• Titánové slitiny 

• Hliníkové slitiny  

• Slitiny na bázi niklu 

• Slitiny kobaltu a chromo 

• Slitiny na bázi mEdi 

• Zlato 

• StUíbro [7] 

U každého výrobku musí být posouzena technologičnost konstrukce. Zatím žádná 

z dostupných technologií nedokáže vyrábEt výrobky, které by splOovaly vysoké nároky 

na a požadavky na geometrickou pUesnost, kvalitu a jakost povrchu. Parametr drsnosti Ra 

dosahuje u aditivní výroby hodno vyšší než 6 µm (korozivzdorná ocel). Geometrická 

pUesnost se pohybuje v rozsahu ± 50 µm. Z tEchto údaj] vyplívá, že je tUeba do procesu 

zaUadit dokončovací operace – tzv. postprocesing. [2] 

Jelikož je technologie kovového 3D tisku pomErnE nová pro dokončovací operace, 

stále se vyvíjí metodika kontroly a vyhodnocení. [7] 

ZároveO ne všechny tvary jsme schopni tisknout. Problémy m]žou zp]sobovat 

zejména ostré pUechodové hrany, tenkostEnné plochy a malé nebo naopak pUíliš velké 
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otvory. Ostré hrany a pUechody je vhodné nahradit zaoblením a u stEn je nutné zvýšit 

tlouš[ku. Dále jsme omezeni výslednou jakostí povrchu a dodržením tvarových a 

rozmErových tolerancí. Z toho plynou další technologická omezení výroby za pomocí 

aditivní výroby. [2] 

3.2 DElení kovové aditivní výroby 
Kovovou aditivní výrobu m]žeme klasifikovat podle nEkolika kategorií, zejména 

podle druhu pUísunu materiálu, zdroje energie a objemu výroby. Budeme-li se Uídit 

kritériem pUísunu materiálu, tak m]žeme technologii 3D tisku dElit na tUi velké skupiny. 

Jedná se o systémy s práškovými loži (Powder Bed Fusion), systémy s pUívodem prášku 

hubicí na místo navaUování (Powder Feed System) a systémy s drátovým pUívodem (Wire 

Feed System). [1] 

 Systém práškových loží (PBF – Powder Bed Fusion) 
Stroje pro výrobu systémem práškových loží jsou vyrábEny zejména mimo USA. 

ObecnE lze Uíci, že objem výrobk] je menší než 0,3m3. Na obrázku číslo 1 je možné vidEt 

zjednodušené schéma výroby systémem práškového lože (Powder Bed Fusion). Jako 

zdroj energie se používá bu@ laserový paprsek nebo paprsek elektron], který je 

naprogramovaný tak, aby spékal prášek do tvaru požadovaného dílu. PUi užití laseru 

dostáváme kvalitnEjší povrch než pUi použití paprsku elektron]. Na druhou stranu pUi 

použití paprsku elektron] je celý proces výroby rychlejší a není zde takové tepelné 

ovlivnEní. Díly vyrobeny s elektronovým zdrojem jsou ménE náchylné na vznik 

deformací, vnitUního napEtí a zkroucení materiálu.  

 

Obrázek 1: schéma práškového lože (Powder bed fusion) [5] 
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Po dokončení vrstvy je do místa spékání dodán další prášek a celý proces se opakuje, 

dokud není hotová celá součást. Velkou výhodou této aditivní výroby je schopnost 

dosahovat velké pUesnosti a tvorby i tvarovE pomErnE složitých součástí. Zde je nEkdy 

nutné vkládat i do nehotových dutin či jinak odstávajících částí dílu podpEry. Tyto 

podpEry zabraOují zborcení dílu pUed jeho dokončením, a to zejména díky p]sobení 

velkého množství tepla. U paprsku elektron] je menší nutnost vkládat podpory. Jelikož 

se jedná o termální proces, je potenciální problém deformace, vznik napEtí a zkroucení 

materiálu. ZároveO je tato metoda relativnE nízkonákladová v porovnání s ostatními. 

Mezi nevýhody patUí zejména pomalý proces tvorby výrobku, omezená velikost výrobku 

a závislost kvality povrchu na velikosti zrna prášku. [1] [4] [5] [7] [8] 

 Systém s pUívodem prášku hubicí na místo svaUování (Powder Feed system) 
Základní schéma systému s pUívodem prášku hubicí (Powder Feed system) je 

vidEt na obrázku číslo 2. Možný objem vyrábEné součásti je zde mnohem vEtší než u 

pUedchozího systému (více jak 1,2m3). Tato technologie je taky mnohem lepší pro výrobu 

vEtších díl] než systém s práškovým ložem. Prášek se do pracovního prostoru dostává 

skrz hubici, kde je laserem roztaven v jedné nebo více vrstvách do požadovaného tvaru.  

 

 

Obrázek 2: PUívod prášku hubicí (Powder feed system) [1] 
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Tento proces je opakován, dokud nevznikne součást požadovaného tvaru. Tato 

technologie má dva zp]soby kinematiky výroby:  

• Výrobek se nepohybuje a pohybuje se navaUovací hlava.  

• NavaUovací hlava se nepohybuje a pohybuje se obrobek. 

 Výhoda tohoto systému je výroba vEtších součástí a oprava nedokonalých nebo 

poškozených součástí. Nevýhodou jsou vyšší výrobní náklady. [1] [7] [8] 

 Systém s drátovým pUívodem (Wire Feed System) 
Schéma systému s drátovým pUívodem (Wire Feed Systém) je na obrázku níže. 

Výchozí materiál je do pracovního prostoru pUiveden ve formE drátu. Jako zdroj energie 

je možné využít elektronový paprsek, elektrický oblouk, laser nebo plasmu. Součást je 

vytváUena postupným navaUováním materiálu vrstvu po vrstvE. ObecnE lze Uíci, že tento 

systém je vhodný pro výrobu vEtších díl] a vEtších výrobních sérií. Na druhou stranu u 

polotovar] vzniklých touto technologií je tUeba více pozornosti na dokončovací operace. 

Je to dané menší pUesností vytvoUených součástí oproti metodám za použití prášku. 

Výhodou jsou ale nižší náklady na výrobu a vEtší produktivita. Každá ze mínEných 

technologií má své výhody a nevýhody, a tedy najde uplatnEní v jiných typech výroby 

(prototypy x velkosériová výroba). [1] [6] [7] [8] 

 

 

Obrázek 3: Systém s drátovým pUívodem (Wire Feed Systém) [7] 
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 Hybrid manufacturing 
Novinkou z hlediska možností výroby aditivní technologií je tzv. hybrid 

manufacturing. Tuto technologii vyvíjí nEkolik firem, napUíklad YAMAZAKI MAZAK 

a jejich stroj INTEGREX i-400 AM nebo česká firma KOVOSVIT MAS se strojem 

WeldPrint 5AX. [2] 

 

Hybrid manufacturing je spojení technologie aditivní výroby a obrábEní v jednom 

stroji. NapUíklad již výše zmínEný stroj WeldPrint 5AX vychází z 5-osého obrábEcího 

centra (lze použít i jen jako standardní obrábEcí centrum). Pro aditivní výrobu se zde 

používá modifikace svaUování MIG/MAG za pomoci elektrického oblouku. Mezi 

jednotlivými vrstvami je pUedchozí vrstva ochlazena, očištEna, částečnE nebo úplnE 

obrobena, znovu očištEna a osušena. Díky tomu je tento stroj schopen vyrábEt dílce 

vysoké jakosti s minimálním množství geometrických vad. Další velkou výhodou této 

technologie je výrazné snížení množství odpadu bEhem obrábEní a schopnost kombinovat 

r]zné druhy kov] a slitin.  [2] [3] 

Obrázek 4: WeldPrint 5AX společnosti KOVOSVIT MAS [9] 
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3.3 Shrnutí 
V rešeršní části této práce byly shrnuty technologické možnosti kovové aditivní 

výroby. A to zejména nedokonalost výroby z pohledu kvality povrchu, rozmErové a 

tvarové tolerance. ZároveO však tyto technologie mají své výhody, kdy u nEkterých 

aplikací není nutné pUi dokončovacích procesech ubírat takové množství materiálu jako u 

klasického obrábEní. Tím lze ušetUil jak náklady na obrábEní, tak materiál. Dále bylo 

popsáno základní rozdElení metody kovového 3D tisku, a to na systém s práškových loží, 

systém pUívodu prášku hubicí a systém s drátovým pUívodem. Dále byly popsány výhody 

a nevýhody všech tEchto typ] technologií. A jako poslední byl naznačen nastupující trend 

tzv. hybrid manufacturing, tedy spojení kovové 3D tiskárny s obrábEcím centrem, které 

m]že umožOovat komplexnEjší výrobní Uešení. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Pracovní prostor stroje WeldPrint 5AX [9] 
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4 Nastavení experimentu 
 

4.1 Vzorky 
Pro potUeby experimentu byly vytvoUeny tUi vzorky, a to dvEma technologiemi – 

systémem s drátovým pUívodem (Wire Feed Systém) a systémem s pUívodem prášku 

hubicí na místo svaUování (Powder Feed Systém). Systémem pUívodu prášku hubicí na 

místo svaUování byly vytvoUeny dva vzorky, pro porovnání opakovatelnosti výroby a její 

pUesnosti. Vzorky vzniklé pomocí drátu jsou označeny jako 1-1-1 a 1-1-2, zatímco vzorek 

vyrobený z prášku je označen 2-1-3.  

 Vzorky byly vyrobeny již dUíve optimalizovaných parametr] technologie tisku. 

Samotné nastavení parametr] navaUování vzork] nebylo pUedmEtem této práce. PUi 

výrobE vzorku systémem prášku hubicí byl použit vláknový laser LDF 10 000 – 100 

umístEný na navaUovací hlavE Laserline, ta má výkon 2500 W. Celá navaUovací hlava 

byla pak namontována na robotickém rameni FANUC 710i. Použitý prášek je od výrobce 

Högenas a je označen jako 316 L–5520. Vzorky vyrobené pomocí drátu byly navaUeny 

pomocí technologie MIG. Použitý agregát je od firmy Fronius a nese označení CMT 

Advance 4000R, dále byl použit podavač drátu VR7000_CMT a Uídící panel RCU5000i. 

Jako ochranná svaUovací atmosféra byl použit plyn Inoxline C2 (složení 97,5 % Ar + 2,5 

% CO2), který dodala firma Messer. Pro výrobu byl použit drát o tlouš[ce 1 milimetr. 

Celý vzorek byl vyrábEn po vrstvách se stejnou sekvencí operací. Po každé vrstvE se mEní 

smEr navaUování housenek (ve vrstvE je smEr shodný) z d]vodu odlišné výšky začátku a 

konce návaru housenek. Tímhle opatUením by se mEl tento rozdíl v následující vrstvE 

Obrázek 6: CAD model vzork] 
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vyrovnat. Rychlost posuvu pUi navaUování byla 500 mm/min. Po navaUení každé vrstvy je 

celá plocha očištEna kartáčem o velikosti Ø 75 mm. Otáčky vUetene kartáče byly 1600 

otáčky/min. a pracovní posuv 400 mm/min, který byl následnE od vrstvy Z58,8 zvýšen 

na 600 mm/min. 

Vzorky jsou vyrobeny z nerezové austenitické oceli 316L (ČSN 17 349). Tato 

ocel má chemické složení: 0,03 % C; 1,0 % S; 2,0 % Mn; 16,5-18,5 % Cr; 2,0-2,5 % Mo 

a 11,0-14,0 % Ni.  Každý vzorek je navaUen na ocelovou destičku o rozmErech 

105x105x12mm a samotný díl je vytisknutý doprostUed základní destičky. Vzorek na 

destičce by dle navrženého CAD modelu mEl mít rozmEry 60x60x60mm.  

4.2 Návrh metodiky hodnocení 
Jednotlivé vzorky budou hodnoceny z hlediska tvarové pUesnosti v]či návrhovému 

CAD modelu za pomocí laser scanningu. Kdy je možné porovnat pUesnE reálný tvar a 

rozmEr vzork] s pUesným návrhem. To nám zejména ukáže, jaké pUesnosti jsou jednotlivé 

technologie schopny dosahovat. Dále pak budou porovnány jednotlivé struktury na 

mikroskopu a pormEUena tvrdost výsledných návar]. PUi hodnocení vzork] se 

zamEUujeme zejména na tvarovou a rozmErovou pUesnost a dále na strukturu povrchu a 

v neposlední UadE na výslednou tvrdost povrchu. 

 Laser scanning 
Jednotlivé vzorky byly nasnímány laser scannerem Nikon Altera 15.10.8 umístEném 

na 3D souUadnicovém mEUícím stroji. Data byla dále zpracována v multisenzorovém 

softwaru Camio 8. Z počátku panovala obava, že vzorky bez úpravy povrchu nebude 

Obrázek 7: Vzorek vyrobený pomocí prášku (vlevo) a vzorek vytvoUený pomocí drátu 
(vpravo) 
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možné nasnímat díky špatnému odrazu laseru. Tato starost naštEstí byla lichá a nebylo 

nutné použít ani speciální sprej, který zmatOuje povrch a tím umožOuje lepší nasnímání. 

V našem pUípadE probEhlo nasnímání laserem bez problému. 

Vzhledem k tomu, že podkladová podložka se u všech vzork] vlivem teploty pUi 

navaUování deformovala, byla využita funkce Best fit. Ta spočívá v nejpUívEtivEjším 

vložení teoretického CAD modelu do nasnímaného modelu reálného vzorku, tak aby se 

minimalizovaly odchylky vzniklé deformací podkladové desky a bylo možné co možná 

nejpUesnEji hodnotit pUesnost natisknutí samotného vzorku bez kladení d]razu na 

podkladovou destičku.  

Obrázek 8: scannování vzork] laser scannerem Nikon Alterra 15.10.8 

Obrázek 9: CAD x nasnímaný reálný vzorek  
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V dalším kroku byla takto získaná data konfrontována s teoretickým CAD modelem 

a vyhodnocena v globálním pohledu, kdy jednotlivé hodnoty odchylek jsou zachyceny 

dle intenzity odstínem barvy. Ta je pak vložena na stupnici, kde k jednotlivým barvám 

jsou uvádEny odchylky v milimetrech.  V tomto pohledu si lze udElat snadno pUehled o 

rozdílu rozmEru a tvaru výsledného vzorku v]či návrhovému CAD modelu. V tEchto 

pohledech je dobUe vidEt i zkroucení podkladové destičky vlivem tepelného p]sobení. 

 

Dále byly provedeny Uezy v ose x a v ose y, na kterých jsou vidEt pUesné hodnoty 

odchylek v konkrétních bodech. NejvýznamnEjší odchylky jsou pak vytažené na štítkách 

v okolí obrázku. HnEdý obrys je CAD model, tedy ideál, ke kterému se snažíme, co 

nejvíce pUiblížit a modUe zobrazený je nasnímaný vzorek. Velikosti jednotlivých odchylek 

jsou opEt zvýraznEny barevnE a čím studenEjší barevný odstín, tím vEtší kladná odchylka 

(pUebývající materiál). Naopak čím teplejší barevný odstín, tím vEtší záporná odchylka 

(chybEjící materiál).  

 

 

 

 

Obrázek 10: Globální porovnání CAD modelu se vzorkem 
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 Mikroskop 
Po dokončení laser scanningu byly vzorky nafoceny na mikroskopu, tak aby se daly 

porovnat jednotlivé technologie z hlediska kvality povrchu.  

 

Obrázek 11: Schéma Uez] v ose x a y 

Obrázek 12: Focení struktur na mikroskopu 
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V tomto mEUení byly porovnány jen rozdílnost technologií systému s drátovým 

pUívodem (Wire Feed System) a systému s pUívodem prášku hubicí na místo svaUování 

(Powder Feed System). Každý vzorek byl nafocen v detailu s mEUítkem, ve vEtší ploše a 

na závEr byl vykreslen celkový reliéf vrchní plochy vzork]. Dále jsme se pokusil zachytit 

rozdílnou strukturu hran jednotlivých vzork]. 

 MEUení tvrdosti 
Dalším hodnotícím kritériem je tvrdost povrchu vzork]. Ta byla namEUena dvEma 

zp]soby – dle Brinella a dle Vickerse. NáslednE byly výsledky z Brinella pUepočítány na 

hodnoty dle Vickerse a porovnali mezi sebou. 

Tvrdost dle Brinella (ČSN 42 0371) spočívá v zatlačování indentoru do zkoušeného 

materiálu. Indentor je kulička ze zakalené chromové oceli nebo spékaného karbidu. 

Pr]mEry kuličky mohou být D = 10; 5; 2,5; 2 a 1 mm. ZatEžovací síla je závislá na tvarové 

podobnosti vtisk] a leží v rozmezí 9,8 až 29 430 N. Tyto veličiny popisuje vztah:  繋 噺 計経態. [11] 

 

Velikost hodnoty K je opEt závislá na zkoušeném materiálu. Brinellova tvrdost je 

vyjádUena jako pomEr mezi zatížením F a ploše vtisku. Jako standardní podmínky se bere 

pr]mEr D = 10 mm, síla F = 29 430 N a čas t = 10 s. Takto namEUená tvrdost je označována 

jako HB. V pUípadE, že je použitý jiný indentor, síla či čas, tak zápis hodnoty tvrdosti 

m]že vypadat napUíklad takto: 180 HB 5/750/20. Tento zápis značí pr]mEr vtisku D = 5 

mm, PUítlačnou sílu F = 7 355 N a čas t = 20 s. [9] 

Obrázek 13: Schéma mEUení tvrdosti dle Brinella [10] 
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Tvrdost dle Vickerse vychází z podobného principu jako zkouška tvrdosti dle 

Brinella. Jako indentor je zde použit diamantový čtyUboký jehlan, která má vrcholový 

úhel 136°. Na vzniklém vtisku je tUeba zmEUit úhlopUíčky. Velikost vtisku je geometricky 

podobná pro r]zné zátEžné síly. Z toho plyne, že tento zp]sob není tolik závislý na 

velikosti zátEžné síly. Ta má bEžnE hodnotu 294 N. V nEkterých pUípadech se používá 

jiná zátEžná síla, v tEchto pUípadech se síla pohybuje v rozmezí 98 až 980 N. Dle materiálu 

se opEt volí i doba zatEžování. V pUípadE, že máme kvalitní povrch materiálu a homogenní 

materiál, tak se jedná o nejpUesnEjší metodu mEUení tvrdosti. Výsledná tvrdost je 

označována jako HV. Vzorec pro hodnotu tvrdosti dle Vickerse:     茎撃 噺 ど┸なぱひな 庁鳥鉄   岷ひ峅[13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: Zkouška tvrdosti dle Vickerse [7] 
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5 Hodnocení 
V této kapitole budeme aplikovat návrh kritérií pro hodnocení vzork] kovové 

aditivní výroby na konkrétní vzorky. 

5.1 Laser scanning  
PUi porovnání globálních pohled] systému s drátovým pUívodem vidíme, že oba 

vzorky jsou si celkem podobné. Oba vykazují pomErnE velké odchylky od CAD modelu 

v pUíčném smEru na smEr navaUování, a to v Uádu jednotek milimetr]. RozpEtí odchylek 

zde je od 2,025 do 3,484 milimetr]. Zatímco ve smEru navaUování je odchylka již menší 

(o nEkolik milimetr]) a rozmEry se více blíží námi požadovaným výsledk]m.  

Obrázek 15: Globální pohled na vzorky 1-1-1 a 1-1-2 (Systém s drátovým pUívodem) 
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Odchylka se pohybuje v intervalu od 0,712 do 2,450 milimetr]. Na nasnímaných 

modelech m]žeme rovnEž spatUit stékání roh] vzorku, které je zp]sobeno vysokou 

teplotou bEhem procesu samotného tisku. Tím byly vzorky narušeny natolik, že bylo 

nutné navaUit ještE jednu necelistvou vrstvu na vrch vzorku, aby splOovala rozmEry 

požadované návrhem. Tato navaUená housenka, opEt dost zvýšila nepUesnost vzorku v]či 

modelu, a to o cca 5,5 milimetru. Na druhou stranu nikde není absence materiálu, a tudíž 

je možné následným obrábEním dosáhnout pUesného požadovaného tvaru a rozmEr].  

 

Obrázek 16: Globální pohled na vzorky 1-1-1 a 1-1-2 (Systém s drátovým pUívodem) – pohled 
z druhé strany 
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Zajímavé je, že pUi porovnávání vzorku 1-1-1 vytvoUeného pomocí drátu a vzorku 2-

1-3 vytvoUeného pomocí prášku je na první pohled patrná odlišná struktura výsledného 

povrchu. U vzorku vytvoUeného práškem nevidíme tak patrné ovlivnEní roh] vzorku 

teplotou a následné stékání materiálu smErem dol]. Také je možné si povšimnout, že 

smErem nahoru v ose z se u této technologie pUesnost zvyšuje. I zde m]žeme najít 

pomErnE velké odchylky (2-3 milimetry). NicménE nelze Uíct, že by byly závislé na smEru 

tisku/spékání, spíše na vertikálním smEru. StejnE tak vrchní část vzorku má výraznE lepší 

hodnoty odchylek. Na jednom rohu lze spatUit absenci materiálu, to bylo pravdEpodobnE 

zp]sobeno deformací podkladové destičky. NicménE technologie pUívodu prášku hubicí 

dokáže dotisknout chybEjící materiál, a tudíž je tato závada opravitelná.  

Obrázek 17: Globální pohled na vzorky 1-1-1 x 2-1-3 (Systém s drátovým pUívodem x systém 
s pUívodem prášku hubicí na místo navaUování)  
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V následujícím kroku byl naskenovaný povrch dle návrhu metodiky hodnocení 

rozUezán na pEtkrát v ose x a v ose y. Tyto Uezy byly opEt srovnány s CAD modelem a 

zároveO mezi sebou. Jednotlivé odchylky jsou znovu zvýraznEny stejným zp]sobem 

barevnE a na význačných místech jsou pUidány štítky s konkrétními hodnotami odchylek. 

ZároveO je zde možné vidEt deformace podkladové desky a srovnání CAD modelu do 

laserem nasnímaného vzorku za užití funkce best fit – nejlepšího vložení. Pro názornost 

jsou zde zobrazeny Uezy dva, a to jeden v ose x (x=0) a v ose y (y=0). Odchylky z tEchto 

Obrázek 18: Globální pohled na vzorky 1-1-1 x 2-1-3 (Systém s drátovým pUívodem x systém s 
pUívodem prášku hubicí na místo navaUování) - pohled z druhé strany 
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Uez] byly zpracovány do tabulek. Zde uvádím zpracování dvou tabulek podle zde 

pUiložených Uez], zbytek tabulek společnE s Uezy je v pUílohách k této práci. 

Obrázek 19: Srovnání Uez] v ose x = 0, shora vzorky 1-1-1, 1-1-2 a 2-1-3 
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Obrázek 20: Srovnání Uez] v ose y = 0, shora vzorky 1-1-1, 1-1-2 a 2-1-3 
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Tabulka 1: odchylky vzork] v Uezu x = 0 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-1-1 1,461 1,494 1,396 1,869 4,219 2,348 3,218 1,621 1,911 1,793 1,997 

1-1-2 1,931 2,139 2,241 2,492 3,766 3,165 5,067 0,840 0,712 0,797 0,920 

2-1-1 3,369 3,000 2,383 2,202 1,281 1,992 1,435 2,619 2,147 2,630 2,758 

 

Tabulka 2: odchylky vzork] v Uezu y = 0 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-1-1 2,685 2,601 2,359 2,670 1,990 2,448 3,416 2,755 2,876 2,794 2,405 

1-1-2 2,676 3,130 3,116 3,216 4,303 3,247 2,697 1,937 2,188 1,909 2,218 

2-1-1 3,292 2,711 2,065 2,029 1,480 2,174 1,020 1,949 2,655 3,049 2,907 

 

Na tEchto Uezech m]žeme blíže posoudit pUesnost aditivní výroby. Je zde vidEt, že 

vzorek 2-1-3 (systém pUívodu prášku hubicí na místo navaUování) je mnohem pUesnEjší 

na vrchu vzorku než oba vzorky vytvoUené z drátu. NicménE je zde absence materiálu 

v horní části vzorku. Toho si lze všimnout i u vzork] vzniklých technologií výroby 

z drátu, nicménE tato absence není tak velká. Tyto absence materiálu v požadovaném 

rozmEru vznikly pravdEpodobnE díky deformaci základní desky, na které byly vzorky 

natištEny. Toto teplotní ovlivnEní, jak již bylo zmínEno výše je výraznEjší u technologie 

výroby z drátu, nicménE u ní je to Uešeno kladením více vrstev v ose z, tak aby zde bylo 

Obrázek 21: Označení míst, odkud byly vyneseny odchylky do tabulky 
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dostatečné množství materiálu pro dokončovací technologie. To by bylo dobré udElat i u 

technologie pUívodu prášku hubicí na místo navaUování, aby se zajistil dostatečnE velký 

polotovar a nevytváUely se zmetky. 

Podíváme-li se na pUesnost výrobk] na bocích vzork], tak vidíme, že technologie 

navaUování z drátu je pUesnEjší než z prášku. U technologie z prášku se postupnE 

s rostoucí výškou v ose z vzorku pUesnost vylepšuje, nicménE pUesto zaostává za 

technologií z drátu.  

Porovnáme-li pak oba vzorky z drátu mezi sebou, tak krom velmi velkých rozdílu 

na povrchu vzork], zp]sobené odlišnými deformacemi podkladové destičky a následným 

navaUením housenky na dorovnání chybEjícího materiálu. Na bocích se vzájemné 

odchylky pohybují do cca 1,5 milimetru.  

 Shrnutí 
Za použití technologie laser scanningu byly vzorky porovnány z hlediska pUesnosti 

tvaru a rozmEr]. Pokud budeme hodnotit rozmEry na bocích vzork], tak jednoznačnE 

pUesnEjší je technologie pUívodu drátu do místa navaUování. Avšak technologie z prášku 

je zase výraznE pUesnEjší v rozmEru vrchní části vzorku. ObE technologie, jak ukázaly 

Uezy, trpí absencí materiálu, která je zp]sobena deformací podkladové destičky. Ta je 

zp]sobena vysokou teplotou p]sobící bEhem výrobního procesu. Ta se více projevuje u 

technologie s drátovým pUívodem (Wire Feed System), kde dochází k velkému stékání 

materiálu zejména v rozích vzork]. Zajímavé je, že u technologie pUívodu prášku hubicí 

na místo navaUování (Powder Feed System) se zvyšuje pUesnost výroby s rostoucím 

rozmErem v ose z.  

Pokud budeme hodnotit opakovatelnost výroby u technologie s drátovým systémem, 

tak u obou vzork] se odchylky pohybují v rozpEtí cca 2-3 milimetry na bocích vzork], 

vzájemnE se liší o cca. 0 – 1,5 mm. Velikost odchylek na vrchu vzorku je závislá od 

deformace podkladové destičky a následné nutnosti dotisknutí housenky. Tam se oba 

vzorky od sebe výraznE liší. 

5.2 Mikroskop 
Po laser scanningu byly vzorky nasnímány na mikroskopu. Zkoumaly se vždy jeden 

vzorek vzniklý technologií s drátovým pUívodem (Wire feed System), označeného 1-1-1, 

a vzorek s pUívodem prášku hubicí na místo navaUování (Powder Feed System), 

označeného 2-1-3. Vzorky byly nasnímány ve velkém detailu a poté ve vEtší ploše.  
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Pokud se podíváme na obrázek číslo 22, tak vidíme detailní pohled na povrchy obou 

vzork]. U vzorku vyrobeného technologií za pomoci prášku m]žeme vidEt zbytky 

dopečeného prášku. U tohoto porovnání vidíme značné rozdíly ve struktuUe, kdy vzorek 

vyrobený z drátu má jasnEjší a ostUejší strukturu. 

Na obrázku číslo 23 m]žeme vidEt pohled na vEtší plochu obou vzork]. Na první 

pohled je vidEt, že vzorek vyrobený technologií s pUidáváním drátu má jasnEjší a 

pravidelnEjší strukturu než vzorek vyrobený za pomoci prášku. ZároveO je čistEjší díky 

absenci nedopečeného prášku. Na vzorku vyrobeného pomocí drátu jsou vidEt pravidelné 

housenky vzniklé postupným navaUováním. 

PUi detailnEjším pohledu na hrany vzork] vidíme opEt rozdílné struktury. OpEt 

m]žeme u vzorku z prášku vidEt nedopečený prášek, který pokrývá celý povrch vzorku a 

vytváUí pomErnE zrnitý povrch. U vzorku z drátu m]žeme sledovat pravidelnost 

Obrázek 22: Porovnání detailu povrchu vzork], vlevo 1-1-2 a vpravo 2-1-3 

Obrázek 23: Porovnání vEtší plochy povrch] vzork], vlevo 1-1-2 a vpravo 2-1-3 
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jednotlivých housenek, ze kterých je vzorek vytisknutý. Je zde tUeba zmínit, že na fotkách 

nevidíme hloubku jednotlivých výstupk], proto se nám jeví jako pravidelnEjší vzorek 

vyrobený z drátu, i když vzorek z prášku má mnohem jemnEjší strukturu, nebo[ housenky 

z drátu jsou pomErnE velké a drsné. 

PUi porovnání mapy celého povrchu m]žeme pozorovat u vzorku vyrobeného pomocí 

drátu jakousi vlnu, která je zp]sobena zejména nestejným počtem housenek na vrchu 

vzorku – dotisknutá housenka, kv]li tečení roh] vzork]. Oproti tomu vzorek vzniklý 

pomocí prášku je rovný a má jen lokální výstupky. Tyto lokální výstupky mají ovšem oba 

vzorky a jsou u obou zhruba stejnE velké, viz. obrázek číslo 25.  

 

 

 

 

Obrázek 24: rozdílné struktury hran vzork] – nahoUe 1-1-2, dole 2-1-3 
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 Shrnutí 
Pod mikroskopem byly nasnímány dva vzorky – z drátu a z prášku. Nasnímal se 

jednak detail povrchu, tak vEtší plocha, hrany a celá 3D mapa. Z tEchto snímk] je možné 

porovnat obE technologie z hlediska kvality povrchu. Oba vzorky mají odlišnou strukturu. 

Na vzorku z prášku m]žeme pozorovat pomErnE velké množství nedopečeného prášku, a 

ne úplnE pravidelnou a jasnE čitelnou strukturu. Zatímco na vzorku z drátu vidíme jasnou 

strukturu vzniklou z postupnE vrstvených housenek. Oba vzorky vykazují určitE lokální 

extrémy, které jsou si ovšem navzájem velmi podobné a dosahují velmi podobných 

hodnot. U 3D mapy vzorku z drátu m]žeme vidEt jakousi vlnu napUíč celým povrchem. 

Ta je pravdEpodobnE zp]sobena dotisknutím housenky na jedné stranE, kv]li stékání roh] 

vlivem teploty bEhem výrobního procesu. 

Obrázek 25: Porovnání nasnímaného 3D povrchu vzork] na mikroskopu, nahoUe 1-1-2, dole 
2-1-3 
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5.3 Tvrdost 
Tvrdost byla mEUena za standardních podmínek, tj. D = 10 mm, F = 29 430 N a t = 

10 s.  MEUení probíhalo dle Brinella a dle Vickerse na povrchu vzork]. Dále se ještE 

hodnoty dle Brinella pUepočítali na Vickerse (to upravuje norma ČSN EN ISO 1826). 

ZmEUeny byly všechny tUi vzorky a následnE společnE porovnány. 

Tabulka 3: NamEUené hodnoty tvrdosti vzorku 1-1-1 

 
Povrch 

č. 
mEUení HB HV pUepočítané HV 

1 174 183 171 

2 158 167 156 

3 162 170 171 

4 167 176 201 

5 155 164 176 

6 163 171 179 

7 173 183 167 

8 161 169 156 

9 167 176 159 

10 154 162 161 

11 181 190 160 

12 161 169 158 

13 169 178 168 

14 164 172 196 

15 168 177 180 

16 152 160 137 

17 177 186 161 

18 166 175 170 

19 163 171 193 

20 150 158 165 

21 184 194 172 



ČVUT FS, Ústav technologie obrábEní, projektování a metrologie  Jan Folkman 2017/2018 
 

35 

 

22 159 167 154 

23 150 158 175 

24 175 184 161 

25 177 186 157 

26 159 168 144 

27 164 172 140 

28 185 195 176 

29 159 167 140 

30 164 172 167 

 

Tyto hodnoty byly dále zpracovány do grafu a hodnoty byly vzájemnE porovnány. 

Z grafu vidíme, že v obou pUípadech se tvrdost pohybuje v rozpEtí od 137 HV do 195 HV. 
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Graf 1: Porovnání tvrdosti povrchu dle Vickerse a pUepočítané tvrdosti z Brinella na Vickerse 
u vzorku 1-1-1 
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Tabulka 4: NamEUené hodnoty tvrdosti vzorku 1-1-2 

 
Povrch 

č. mEUení HB HV pUepočítané HV 

1 174 184 171 

2 166 175 148 

3 189 199 157 

4 151 159 193 

5 167 176 174 

6 151 159 189 

7 154 162 152 

8 148 156 183 

9 163 171 145 

10 147 155 181 

11 151 159 156 

12 142 149 140 

13 164 172 143 

14 170 179 181 

15 155 164 159 

16 166 175 165 

17 167 176 193 

18 166 175 184 

19 148 156 158 

20 151 159 184 

21 165 174 150 

22 149 157 171 

23 155 164 145 

24 157 166 178 

25 195 205 150 

26 178 187 147 
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27 186 196 166 

28 170 179 160 

29 164 172 154 

30 159 167 163 

 

Tyto hodnoty byly opEt pUepočítány z Brinella na Vickerse a následnE porovnány 

s pUímo namEUenými hodnotami dle Brinella a zaneseny do grafu číslo 2. I v tomto 

pUípadE se hodnoty pohybují v rozpEtí od 140 HV do 205 HV. A u vEtšiny mEUení není 

velký rozdíl v namEUené hodnotE pUímo dle Vickerse a pUepočítáné z Brinella. Ten je 

markantnEjší jen u 2. a 3. mEUení a pak od 25. do 27. 

 

Graf 2: Porovnání tvrdosti povrchu dle Vickerse a pUepočítané tvrdosti z Brinella na 
Vickerse u vzorku   1-1-2 

A jako poslední se namEUil vzorek vyrobený pomocí prášku. 

Tabulka 5: NamEUené hodnoty tvrdosti vzorku 2-1-3 

 
Povrch 

č. mEUení HB HV pUepočítané HV 

1 206 217 178 

2 153 161 174 

3 169 178 164 

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Tvrdost vzorku 1-1-2

HV ヮギWヮﾗLｹデ;ﾐY

HV



ČVUT FS, Ústav technologie obrábEní, projektování a metrologie  Jan Folkman 2017/2018 
 

38 

 

4 179 188 189 

5 181 190 196 

6 187 197 184 

7 161 169 182 

8 184 194 178 

9 169 178 178 

10 201 212 158 

11 206 217 183 

12 168 177 181 

13 203 214 190 

14 194 204 167 

15 161 169 193 

16 200 211 185 

17 195 205 179 

18 182 191 178 

19 179 188 199 

20 206 217 193 

21 190 200 202 

22 198 209 194 

23 198 209 194 

24 195 205 190 

25 170 179 189 

26 197 208 197 

27 198 209 198 

28 179 188 200 

29 189 199 198 

30 163 171 191 
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StejnE jako u pUedchozích dvou vzork] i zde byly hodnoty pUepočítány a společnE 

vyneseny do grafu pro porovnání rozdílnosti mEUení. Z tEchto namEUených hodnot 

m]žeme na první pohled vidEt, že tvrdost u vzorku vzniklého technologií systému s 

pUívodem prášku hubicí na místo navaUování dosahuje o nEco málo vEtší tvrdosti povrchu. 

Ta se v tomto pUípadE pohybuje od 158 HV do 217 HV.  

Dále byly všechny namEUené hodnoty porovnány mezi sebou a vyhodnoceny – 

vypočten rozptyl, aritmetický pr]mEr. Všechny výsledky zaneseny do graf] pro vzájemné 

srovnání.  

Tabulka 6: Srovnání hodnot tvrdosti jednotlivých vzork] 

Vzorek j HB j HV 景博 HB 景博 屈勲 使┻ 景博 屈勲 
1-1-1 9,36 15,20 165,37 174,00 165,70 
1-1-2 12,78 15,86 162,27 170,90 164,67 
2-1-2 15,19 10,90 185,37 195,13 186,07 
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Graf 3: Porovnání tvrdosti povrchu dle Vickerse a pUepočítané tvrdosti z Brinella na Vickerse 
u vzorku 2-1-3 
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Z tabulky a graf] jasnE vidíme, že nejvyšší tvrdosti dosahuje vzorek vyrobeny 

technologií pUívodu prášku hubicí na místo navaUování (Powder Feed System) a to o cca 

20 HB. Pokud se podíváme na srovnání jednotlivých vzork] vyrobených technologií 

s drátovým pUívodem (Wire Feed System), tak vidíme, že rozdíl mezi vzorky není nijak 

veliký, cca 2 HB.  Lze tedy u technologie z drátu počítat s pomErnE stálou tvrdostí po 

tisku. 
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Graf 4: Porovnání tvrdosti HV vzork] 

100

120

140

160

180

200

220

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Porovnání tvrdosti HV vzork]

HV 1-1-1

HV 1-1-2

HV 2-1-3

 Graf 5: Porovnání všech mEUení tvrdosti HV vzork] 

 



ČVUT FS, Ústav technologie obrábEní, projektování a metrologie  Jan Folkman 2017/2018 
 

41 

 

 Shrnutí 
Na všech vzorkách byla zmEUena tvrdost povrchu, a to jak dle Brinella, tak dle 

Vickerse. Hodnoty dle Brinella byly poté pUepočteny na hodnoty dle Vickerse a 

porovnány s pUímo namEUenými hodnotami dle Vickerse. Tyto hodnoty byly dále 

zpracovány a vyneseny do graf]. Z takto zpracovaných hodnot nám jasnE vychází, že 

vzorek vzniklý technologií z prášku dosahuje vyšší tvrdosti povrchu než vzorky vyrobené 

z drátu, a to zhruba 14,2 %. ZároveO není velikých rozdíl] u opakování výroby 

technologií z drátu mezi jednotlivými vzorky (rozdíl cca 1,9 %). Lze tedy konstatovat, že 

tvrdost povrchu u výrobk] vyrobených touto technologií bude dle pUedpokladu a 

zkušeností z pUedchozí výroby.  
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6 ZávEr 
Hlavním cílem této práce bylo vzájemné porovnání a analyzování vlastností vzork] 

vzniklých r]znými technologiemi kovové aditivní výroby (3D tisku) a zároveO porovnat 

možnosti opakovatelnosti výroby.  

V úvodní části byly popsány jednotlivé technologie kovového 3D tisku, jejich 

výhody a nevýhody, možnosti a limity jejich použití. Základní rozdElení je na metody 

práškové a drátové. Z obou tEchto technologií byly pozdEji vyrobeny vzorky pro 

praktickou část této práce. Dále zde byl naznačen trend hybrid manufacturing – spojení 

kovové 3D tiskárny s obrábEcími centry.  

Vzorky pro praktickou část byly vytvoUeny ze dvou základních technologií, a to 

technologií s drátovým pUívodem di místo navaUování (navaUování elektrickým obloukem 

– MIG) a pUívodu prášku hubicí do místo navaUování (navaUování vláknovým laserem 

s navaUovací hlavou Laserline). Technologií s drátovým pUívodem byly vytvoUeny vzorky 

dva pro porovnání opakovatelnosti výroby. Všechny vzorky byly vyrobeny z oceli 316L. 

Dalším krokem bylo navrhnutí metodiky hodnocení jednotlivých vzork]. V tomto 

kroku bylo určeno, že vzorky budou hodnoceny zejména z hlediska kvality, jakosti 

povrchu, tvarové a rozmErové pUesnosti a v neposlední UadE tvrdosti výsledného povrchu. 

RozmErová pUesnost byla hodnocena z hlediska pUesnosti výroby, tedy pUiblížení se ideálu 

CAD modelu. Toto kritérium bylo vyhodnoceno pomocí technologie laser scanningu, kdy 

byly všechny vzorky nasnímány a pUímo porovnány s CAD modelem. Porovnány byly s 

globální obrazy a v dalším kroku došlo na Uezy model] v osách x a y vždy na pEt Uez]. 

Odchylky získané tEmito Uezy byly zpracovány do pUehledné tabulky. Dalším kritériem 

byla výsledná struktura povrchu, která byla nasnímána na mikroskopu a vzájemnE 

porovnána. A jako poslední kritérium byla výsledná tvrdost na povrchu vzork], kdy byl 

povrch zmEUen podle Brinella a podle Vickerse. 

PUi aplikaci tEchto kritérií pro hodnocení jednotlivých vzork] se došlo k tEmto 

poznatk]m. Technologie výroby z drátu dosahuje bEhem výrobního procesu velké 

teploty, díky jejíž p]sobní dochází ke stékání materiálu zejména v rozích vzork]. To 

velmi ovlivnilo výsledný rozmEr vzorku a bylo nutné navaUit ještE na vrch pár housenek 

kv]li absenci materiálu. U obou technologií se také objevuje výrazné deformace 

podkladové destičky zp]sobené teplotou. NicménE ovlivnEní vzorku p]sobením teploty, 

a to jak v rozích, tak na podkladové destičce je závažnEjší u technologie výroby z drátu. 
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Co se rozmEr] týče, tak u vzork] z drátu jsou odchylky menší než u prášku na bocích 

vzorku, naopak na vrchní části dosahuje vEtší pUesnosti technologie z prášku, to bylo 

zp]sobeno pravdEpodobnE mírou deformace podkladové destičky. Zajímavým jevem u 

vzorku z prášku je postupné zmenšování odchylky s rostoucí z souUadnicí. PUi porovnání 

obou vzork] z drátu nejsou patrné výrazné rozdíly, oba jsou pomErnE hodnE nepUesné 

v]či CAD modelu, a to v Uádech jednotek milimetr]. U obou technologií je tedy tUeba 

dbát na dokončovací operace, aby výsledná součást plnila tvarové a rozmErové 

požadavky. 

PUi pozorování pod mikroskopem m]žeme pozorovat rozdílné struktury povrch] 

jednotlivých vzork]. Vzorek z drátu má jakousi pravidelnost, kdy vidíme jednu 

navaUenou housenku vedle druhé. Zatímco u vzorku z drátu vidíme jen jednotlivé 

horizontální vrstvy. PUi detailnEjším pohledu m]žeme též pozorovat zbytky 

nedopečeného prášku. Toto zdání je ovšem zp]sobeno tím, že se na vzorek koukáme jen 

jako na plochu. Pokud se totiž podíváme na nasnímání z laseru, vidíme, že vrstvy 

vytvoUené z prášku jsou mnohem jemnEjší než housenky z drátu. 

Tvrdost vzork] byla mEUena na neobrobeném povrchu, a to dvEma zp]soby – dle 

Brinella a dle Vickerse. Hodnoty dle Brinella byly pozdEji pUevedeny na hodnoty dle 

Vickerse a porovnány s pUímo mEUenými hodnotami dle Vickerse. NáslednE byly všechny 

hodnoty ze všech vzork] porovnány mezi sebou a vyneseny do graf]. Z nich bylo možné 

jednoznačnE určit, že vyšší tvrdosti dosahuje vzorek vyrobený z prášku, a to o cca 20 HV, 

tedy nEjakých 14,23 %. Oba vzorky vytvoUené z drátu dosahují pUibližnE podobných 

hodnot tvrdosti, a tedy je možné s nimi pro budoucí výrobu počítat (rozdíl 1,91 %).  

Z tEchto poznatk] nám vychází jako lepší a vhodnEjší z hlediska jakosti a kvality 

povrchu technologie výroby z prášku, která dosahuje lepších hodnot.  Na druhou stranu 

technologie z drátu dosahuje na vEtšinE povrchu lepších rozmEr]. NicménE velkým 

negativem ovlivOujícím výslednou pUesnost výrobku u této technolgoie teplotní 

ovlivnEní, které narušuje tvarovou a rozmErovou pUesnost. Je tUeba také zmínit 

ekonomický aspekt, a to že technologie z drátu je levnEjší a rychlejší.   
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Obrázek 1: Srovnání Uez] v ose x=0, shora vzorky 1-1-1, 1-1-2 a 2-1-3 
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Obrázek 2: Srovnání Uez] v ose x=12,5, shora vzorky 1-1-1, 1-1-2 a 2-1-3 
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Obrázek 3: Srovnání Uez] v ose x=-12,5, shora vzorky 1-1-1, 1-1-2 a 2-1-3 
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Obrázek 4: Srovnání Uez] v ose x=25, shora vzorky 1-1-1, 1-1-2 a 2-1-3 
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Obrázek 5: Srovnání Uez] v ose x=-25, shora vzorky 1-1-1, 1-1-2 a 2-1-3 
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Obrázek 6: Srovnání Uez] v ose y=0, shora vzorky 1-1-1, 1-1-2 a 2-1-3 
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Obrázek 7: Srovnání Uez] v ose y=12,5; shora vzorky 1-1-1, 1-1-2 a 2-1-3 
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Obrázek 8: Srovnání Uez] v ose y=-12,5; shora vzorky 1-1-1, 1-1-2 a 2-1-3 
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Obrázek 9: Srovnání Uez] v ose y=25, shora vzorky 1-1-1, 1-1-2 a 2-1-3 
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Obrázek 10: Srovnání Uez] v ose y=-25, shora vzorky 1-1-1, 1-1-2 a 2-1-3 
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Tabulka 1: odchylky vzork] v Uezu x = 0 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-1-1 1,461 1,494 1,396 1,869 4,219 2,348 3,218 1,621 1,911 1,793 1,997 

1-1-2 1,931 2,139 2,241 2,492 3,766 3,165 5,067 0,840 0,712 0,797 0,920 

2-1-1 3,369 3,000 2,383 2,202 1,281 1,992 1,435 2,619 2,147 2,630 2,758 

 

Tabulka 2: odchylky vzork] v Uezu x = 12,5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-1-1 1,699 1,583 1,794 1,606 3,754 2,302 3,081 1,791 1,848 1,512 2,091 

1-1-2 1,823 2,041 2,180 2,375 3,500 3,188 4,956 0,948 0,853 1,357 1,039 

2-1-1 3,499 2,938 2,674 2,044 1,096 1,609 1,267 2,628 2,333 2,378 2,905 

 

Tabulka 3: odchylky vzork] v Uezu x = -12,5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-1-1 1,414 1,286 1,630 1,704 4,035 2,321 3,054 1,535 1,945 1,476 1,816 

1-1-2 2,278 2,261 2,501 2,348 3,654 3,033 4,993 0,974 1,193 0,910 1,151 

2-1-1 3,331 2,927 2,492 2,229 1,232 1,896 1,488 2,356 2,182 2,477 2,811 

 

Tabulka 4: odchylky vzork] v Uezu x = 25 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-1-1 1,643 1,609 1,704 1,745 5,629 3,430 3,807 1,502 1,652 1,881 1,893 

1-1-2 2,188 2,188 2,035 1,968 2,451 1,953 3,705 1,231 0,752 0,911 0,823 

2-1-1 3,629 2,915 2,364 1,907 -0,243 0,190 0,489 2,96 2,581 2,988 2,694 

 

Tabulka 5: odchylky vzork] v Uezu x = -25 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-1-1 1,866 1,168 1,929 1,639 2,575 0,771 1,767 1,303 1,772 1,591 1,875 

1-1-2 2,206 2,037 2,206 2,159 4,467 4,331 6,552 1,158 1,093 1,351 1,519 

2-1-1 3,227 2,768 2,520 2,476 0,887 0,932 0,752 1,679 1,862 2,408 2,695 
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Tabulka 6: odchylky vzork] v Uezu y = 0 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-1-1 2,685 2,601 2,359 2,670 1,990 2,448 3,416 2,755 2,876 2,794 2,405 

1-1-2 2,676 3,130 3,116 3,216 4,303 3,247 2,697 1,937 2,188 1,909 2,218 

2-1-1 3,292 2,711 2,065 2,029 1,480 2,174 1,020 1,949 2,655 3,049 2,907 

 

Tabulka 7: odchylky vzork] v Uezu y = 12,5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-1-1 2,764 2,750 2,632 2,583 1,968 2,771 3,732 2,652 2,850 2,726 2,557 

1-1-2 2,524 2,900 3,034 3,354 5,123 3,750 3,128 1,632 2,300 2,298 2,400 

2-1-1 3,499 2,705 2,200 2,137 1,353 1,832 1,071 1,962 2,790 2,668 3,142 

 

Tabulka 8: odchylky vzork] v Uezu x = -12,5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-1-1 2,556 2,767 2,230 2,668 2,056 2,599 4,079 2,732 2,710 2,808 2,384 

1-1-2 2,710 2,715 3,127 3,548 4,453 3,222 2,526 1,809 2,300 1,968 2,214 

2-1-1 3,099 2,818 2,309 1,871 1,325 1,770 0,591 2,333 2,591 2,773 3,246 

 

Tabulka 9: odchylky vzork] v Uezu x = 25 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-1-1 3,617 3,341 3,166 2,961 2,162 2,754 3,145 3,216 3,533 3,474 3,451 

1-1-2 3,698 3,778 3,963 4,146 6,547 5,003 4,198 2,542 2,913 2,996 3,408 

2-1-1 3,459 2,928 2,190 2,119 0,941 1,332 0,818 2,088 2,462 2,280 2,892 

 

Tabulka 10: odchylky vzork] v Uezu x = -25 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-1-1 3,660 3,227 3,158 3,256 3,014 4,003 5,699 3,636 3,639 3,518 3,653 

1-1-2 3,620 3,732 3,878 4,028 3,995 3,546 2,809 2,528 2,693 2,941 3,168 

2-1-1 3,212 2,791 1,695 1,130 0,768 0,319 -0,428 2,901 2,732 2,697 3,367 

 

 

 

 


