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Abstrakt 

 

V této bakalářské práci jsou nejdříve popsány důležité pojmy týkající se problematiky 

aditivních technologií kovů a je popsán samotný proces metody spékání kovového prášku 

(Powder Bed Fusion). Dále jsou uvedeny parametry ovlivňující výsledek, rozepsány i další 

často využívané metody a popsány materiály, které lze pro kovový 3D tisk použít. Hlavní část 

je věnována soupisu doporučených technologických zásad, se kterými lze dosáhnout 

vyhovujících výsledků. Cílem práce je seznámit čtenáře s danou tématikou a vytvořit ucelený 

seznam obecných limitů pro metodu využívající spékání kovového prášku, které lze zkoušet na 

testovacím artefaktu. Ten dále slouží pro konfigurování nové, nebo stávající kovové 3D 

tiskárny. 

 

Klíčová slova: Kovový 3D tisk, aditivní technologie kovu, strategie kovového 3D tisku, tavení 

kovového prášku, technologická pravidla pro kovový 3D tisk 

 

 

 

Abstract 

 

In this bachelor thesis are firstly described important terms concerning the problems of additive 

technologies of metals and the process of metal powder sintering (Powder Bed Fusion). The 

following are the parameters that affect the result, other frequently used methods, and the 

materials that can be used for metallic 3D printing. The main part is devoted to a list of 

recommended technological principles with which we can achieve satisfactory results. The aim 

of this work is to acquaint the reader with the given topic and to create a comprehensive list of 

general limits for the metal powder sintering method that can be tested on a test artifact, which 

is further used to configure a new or existing 3D printer. 

 

Key words: 3D metal printing, Additive  Manufacturing of metal, strategy of 3D metal printing, 

Powder Bed Fusion, technological rules for  3D metal printing



 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE           Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 

 

 

 

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

2 Popis pojmu technologie kovového 3D tisku ...................................................................... 1 

2.1 Kovový 3D tisk ............................................................................................................ 1 

2.2 Popis částí tiskárny metody Powder Bed Fusion ......................................................... 2 

2.3 Popis procesu metody Powder Bed Fusion .................................................................. 3 

3 Možnosti volby strategie tisku a dalších ovlivňujících parametrů ...................................... 4 

3.1 Strategie tisku .............................................................................................................. 6 

3.1.1 Výkon a rychlost laseru ........................................................................................ 6 

3.1.2 Strategie skenování ............................................................................................... 6 

3.1.3 Výška vrstvy a velikost zrn .................................................................................. 8 

3.2 Nejpoužívanější metody aditivních technologií kovu ................................................. 8 

3.3 Tavení kovového prášku (Powder Bed Fusion) ........................................................... 8 

3.3.1 Laser Beam Melting (LBM) ................................................................................. 8 

3.3.2 Electron Beam Melting (EBM) .......................................................................... 10 

3.4 Přímé nanášení (Directed Energy Deposition) .......................................................... 11 

3.4.1 Laser Metal Deposition (LMD) .......................................................................... 11 

3.5 Tryskání pojiva (Binder Jetting) ................................................................................ 12 

3.6 Druhy materiálů ......................................................................................................... 14 

3.6.1 Oceli ................................................................................................................... 14 

3.6.2 Titanové slitiny ................................................................................................... 15 

3.6.3 Hliníkové slitiny ................................................................................................. 15 

3.6.4 Ostatní kovy ........................................................................................................ 16 

4 Soupis technologických zásad pro kovový 3D tisk ........................................................... 16 

4.1 Základní principy návrhu kovového 3D tisku ........................................................... 16 



 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE           Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 

 

 

 

4.1.1 Obecné informace ............................................................................................... 16 

4.1.2 Minimální rozměr struktur a pinů ....................................................................... 17 

4.2 Možnosti návrhu a odstraňování podpor ................................................................... 18 

4.2.1 Podpory pod úhlem ............................................................................................. 18 

4.2.2 Štětiny ................................................................................................................. 19 

4.2.3 Proměnlivá šířka podpor ..................................................................................... 20 

4.2.4 Blokové podpěry ................................................................................................ 21 

4.2.5 Frézování přidaného materiálu ........................................................................... 22 

4.2.6 Kombinované podpory ....................................................................................... 22 

4.3 Tloušťka stěny ........................................................................................................... 23 

4.4 Odlehčené struktury (Lattice structure) ..................................................................... 24 

4.5 Technologická pravidla .............................................................................................. 25 

4.5.1 Samonosné úhly .................................................................................................. 25 

4.5.2 Díry a kanály ...................................................................................................... 27 

4.5.3 Převisy ................................................................................................................ 30 

4.5.4 Mosty .................................................................................................................. 31 

4.5.5 Pozice a orientace dílu ........................................................................................ 32 

4.5.6 Štěrbiny ............................................................................................................... 35 

4.5.7 Výška prvků ........................................................................................................ 35 

4.5.8 Sbíhání ................................................................................................................ 36 

4.5.9 Pnutí .................................................................................................................... 37 

4.6 Shrnutí ........................................................................................................................ 38 

5 Závěr.................................................................................................................................. 40 

6 Seznam použité literatury .................................................................................................. 41 

7 Seznam obrázků ................................................................................................................ 46 



 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE           Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 

 

1 

 

 

1 Úvod  

V posledních letech po celém světě rapidně vzrůstá zájem o výrobu pomocí aditivních 

technologií. Oproti tradičním metodám obrábění, kde dochází k odstraňování materiálu, je 

aditivní výroba založena na postupném přidávání materiálu. To umožňuje tisk složitých 

geometrií, které by konvenčními metodami nebylo možné získat. Minimalizací spojovacích 

procesů a účinným využíváním materiálu při výrobě součásti lze v mnoha případech snížit 

náklady i dodací lhůty a přizpůsobit produkt požadavkům zákazníka. Díky těmto výhodám 

mají aditivní technologie využití v široké škále průmyslových odvětvích jako jsou letecký, 

automobilový i zdravotnický průmysl. [1] [2] 

V současné době patří mezi nejpoužívanější metody Powder bed fusion (SLS, SLM, DMLS), 

Direct energy deposition (DED) a Binder jeting. Tyto tři technologie proto budou spolu 

s různými používanými materiály dále v textu popsány. Práce je převážně zaměřena 

na metodu Powder Bed Fusion, jelikož je na trhu dominantní. Kvalita výsledku se u této 

metody odvíjí od správného nastavení parametrů tisku, které budou dále rozepsány, a od 

vhodně zvolené geometrie součásti. Většina výrobců 3D tiskáren dodává příručky pro 

specifické materiály a specifické stroje. Pokyny jsou obecné a neobsahují vše, co by měl 

vlastník tiskárny o kovovém tisku vědět, aby si firma ochránila své dosavadní poznatky. 

Cílem této práce je ucelený soupis těchto technologických pokynů od různých výrobců, se 

kterými se lze setkat. Pro názornost je každé pravidlo doplněno o schématický obrázek. 

Soupis pak dále může sloužit při testování limitů vlastní tiskárny na testovacím artefaktu tak, 

aby tisk dosahoval co nejlepších výsledků. [3] [4] 

2 Popis pojmu technologie kovového 3D tisku 

2.1 Kovový 3D tisk 

 

Kovový 3D tisk, známý také jako kovové aditivní technologie, je specifický 3D tisk 

využívající při tisku kovy. Na rozdíl od tradičních metod obrábění, kde dochází k vytvoření 

požadované geometrie úběrem materiálu, spočívá proces aditivní technologie v přidávání 
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materiálu vrstvu po vrstvě. Většina aditivních metod využívá jako vstupní surovinu prášek 

nebo drát, který je v určitých místech taven cíleně mířeným zdrojem tepla a následně 

ochlazen. Aditivní technologie jsou nám známi už více než 20 let, ale jejich použití se dříve 

omezovalo pouze na tvorbu prototypů či pórovitých struktur. S pokrokem technologií se 

zlepšovala kvalita i možnosti využití, například jako konformní chlazení součástí, nebo pro 

výrobu zubních protéz ve zdravotnictví. V posledních letech zájem a vývoj výroby kovových 

částí pomocí aditivní technologie stále stoupá. Dnes je pomocí nich možné spolehlivě 

vyrábět součásti několika různými způsoby aditivní technologie a z řady různých materiálů. 

[5] [6] 

2.2 Popis částí tiskárny metody Powder Bed Fusion 

Jelikož se ve své bakalářské práci zabývám technologickými zásadami pro technologii 

spékání kovového prášku, pod kterou spadá Selective Laser Melting (SLM), Selective Laser 

Sintering (SLS), Direct Metal Laser Sintering (DMLS), zaměřím se pouze na podrobný 

popis této technologie, která bude rozepsána v jednotlivých základních krocích. Tyto 

základní kroky by měly být pro všechny technologie spékání prášku společné, avšak v 

závislosti na různých výrobcích se může proces mírně lišit. [7] 

 

obr.  1  Popis částí tiskárny metody Powder bed fusion [8] 
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Na obrázku (obr. 1) jsou zobrazeny jednotlivé části, které jsou při procesu používány. Mezi 

ně patří laser, jehož paprsek je směřován pomocí skenovací hlavy na požadovaná místa, 

nanášeč, který rovnoměrně rozprostírá kovový prášek a písty stavební a zásobovací komory, 

které se v závislosti na tom, v jaké fázi se nachází, pohybují nahoru nebo dolů. Dále se 

tiskárna skládá ze zařízení pro řízenou cirkulaci ochranné atmosféry ve stavebním prostoru.  

2.3 Popis procesu metody Powder Bed Fusion 

Samotný proces je zobrazen na obrázku (obr. 2). Během něj je ve stavební komoře udržována 

inertní atmosféra, aby se ohřáté kovové části ochránily před oxidací. Některé stroje zajišťují 

předehřátí stavební plošiny, nebo celé stavební komory. Po skončení všech dějů je odstraněn 

přebytečný prášek a součásti jsou odstraněny ze stavební plošiny. [7] 

 

 

 

obr.  2 Proces kovového 3D tisku metody Powder bed fusion [8] 
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Proces většinou probíhá v jednotlivých krocích (zobrazených na obr. 2), následujících za 

sebou: 

 

Krok 1: Na začátku procesu dochází k dodávání materiálu. Píst zásobovací komory se s 

materiálem pohybuje směrem nahoru a prášek je umístěn před rameno nanášeče. 

Krok 2: V dalším kroku se nanášeč pohybuje přes píst zásobovací komory a rovnoměrně 

roznáší prášek přes píst stavební komory. 

Krok 3: Při kroku č. 3 laser spéká prášek v požadovaném průřezu každé součásti, která je 

stavěna na stavební plošině.  

Krok 4: Píst stavební komory klesá dolů. Pokles je roven tloušťce jedné tištěné vrstvy.  

Krok 5: Předešlé čtyři kroky jsou za sebou opakovány tak dlouho, dokud nejsou součásti 

zcela vytisknuté.  

Krok 6: Po vytištění všech součástí píst se stavební komorou stoupá nahoru, aby umožnil 

odstranění nespečeného prášku a vyjmutí stavební plošiny. 

 [7] [8] 

3 Možnosti volby strategie tisku a dalších ovlivňujících 

parametrů  

Aditivní technologie můžeme rozdělit podle různých kritérií, kterými jsou například způsob 

dodávání materiálu, nebo zdroje energie. Ačkoliv se metody liší názvem, postup mají stejný. 

Vše začíná vytvořením 3D modelu pomocí počítače. Ten je následně rozdělen na tenké 

vrstvy šířky několika mikrometrů, v závislosti na použité metodě. Na základě těchto dat je 

fyzická součást vytvořena opakovaným pokládáním vrstev a lokálním tavením materiálu 

zdrojem tepla. [7] 
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Jedním z faktorů ovlivňující výsledný produkt při tisku pomocí metody práškového spékání 

je zbytkové napětí. To je důsledkem rychlého zahřívání a chlazení, které je pro spékání 

kovového prášku typické. [9] 

 

obr.  3 Model tisku nové vrstvy metodou spékání kovového prášku 

 

Na obrázku (obr. 3) je zjednodušený model spékání nové vrstvy. Paprsek laseru ovlivňuje 

místa, na které je přímo namířen, ale i okolní oblasti. V závislosti na parametrech (např. 

výkonu laserového paprsku, tloušťce vrstvy), laser proniká přes roztavenou horní vrstvu 

a taví i více již nanesených, předchozích vrstev. Teplo proudí z horké tavné lázně 

roztaveného kovu směrem dolů do tuhého, ještě nespečeného prášku a roztavený kov se 

ochlazuje a tuhne. V okolí roztaveného kovu dochází i k částečnému natavení nespečeného 

prášku i v ostatních směrech a vše se děje během několika vteřin. Jak nová vrstva tuhne 

a ochlazuje se na povrchu předešlé vrstvy, dochází ke smrštění. Nový kov je omezen pevnou 

strukturou nacházející se pod ním, a tak mezi jednotlivými vrstvami dochází k pnutí. 

Zbytkové napětí může mít destruktivní následky a přidáváním dalších vrstev se zvyšuje. To 

může způsobit různé deformace dílu jako jsou zvlnění na okrajích a odtržení od podpor, 

deformaci stavební platformy, nežádoucí spojení prvků, které jsou příliš blízko u sebe, nebo 

vytvoření části slinutého prášku, která nemůže být odstraněna z prostoru mezi spečenými 
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plochami součásti. Z těchto důvodů je třeba dbát na určitá technologická pravidla, jež 

předchází nepříznivé kvalitě povrchu, deformaci, nebo v krajních případech zborcení 

součásti. [8] [9] 

3.1 Strategie tisku 

Aby byla zbytková napětí u metody laserového spékání minimální, je třeba zvolit vhodnou 

strategii tisku. Ovlivňujících parametrů u metody Powder Bed Fusion je několik. Mezi 

nejvýznamnější patří výkon laseru, rychlost skenování, volba vzoru skenování a odstup 

jednotlivých linek, tloušťka vrstvy a velikost zrna. [7] 

Další možností je zvolit jinou metodu kovového 3D tisku, která by mohla být pro danou 

geometrii výhodnější, nebo použít materiál s lepšími vlastnostmi.  

3.1.1 Výkon a rychlost laseru 

Při zahřívání a ochlazování je třeba vzít v úvahu vlastnosti materiálu a velikost hmoty, která 

má být roztavena. Nedostatečná energie, obvykle v kombinaci s vysokou rychlostí 

skenování a velkou tloušťkou vrstvy, často vede k tvorbě kuliček materiálu. To je způsobeno 

nedostatečným smáčením tavného bazénu předchozí vrstvou. Na druhou stranou, vysoký 

výkon laseru, ale malá rychlost skenování může mít za následek rozsáhlé vypařování 

materiálu. Odpařený materiál může kondenzovat na laserovém okně a narušovat dodávku 

výkonu laseru. [7]  

3.1.2 Strategie skenování 

Dalším ovlivňujícím faktorem je výběr strategie skenování, který je pro geometrii součásti 

nejvhodnější. Při skenování se laser obvykle pohybuje podle určité šablony po přímkové 

trajektorii směrem tam a zpět. Zvolením jiné šablony můžeme ovlivnit délku skenovacích 

vektorů, a tím i míru zbytkového napětí, které by se v dílu pravděpodobně vytvořilo. 

Strategie tisku, která bude mít kratší skenovací vektory, bude generovat i menší zbytková 

napětí. Kromě typu skenování můžeme měnit i odstup jednotlivých šraf. Špatně zvolená 

vzdálenost může znamenat pravidelně se opakující porozitu v tisknutých dílech, protože se 

sousední linky taveniny zcela nespojí. [7] [9] 
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obr.  4 Strategie skenování [9] 

 

Na obrázku (obr 4.) jsou zobrazeny 3 různé strategie skenování: 

Strategie a) 

Laser součást skenuje pohybem „tam a zpět“ a po každé další vrstvě se šablona otočí o 67 

stupňů. Skenování pomocí této strategie je rychlé, ale dochází ke zvýšení zbytkového napětí, 

proto je výběr této strategie vhodný pro malé a tenké součásti. 

Strategie b) 

Rozdělením skenování na několik pruhů se i zbytkové napětí rozloží rovnoměrněji. 

Skenování pomocí této metody je rychlejší, než pomocí šachovnicové metody a hodí se pro 

větší součásti. 

Strategie c) 

Pro zajištění rovnoměrného rozložení zbytkového napětí se každá vrstva rozdělí na malé 

čtverce velikosti 5 mm x 5 mm připomínající šachovnici a po skenování jednoho čtverce se 

šablona pootočí o 67 stupňů. Tento způsob skenování bude trvat déle než předešlé způsoby 

a bude vhodný pro větší součásti.  

[9] 
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3.1.3 Výška vrstvy a velikost zrn 

I správně zvolená výška vrstvy může ovlivnit výsledek tisku. Její výška se obvykle pohybuje 

v rozmezí od 20 µm do 100 µm. To by mělo zajistit rovnováhu mezi dosažením jemného 

rozlišení a umožněním dobré sypkosti prášku. Prášky s většími velikostmi jednotlivých zrn 

mají za důsledek špatné rozlišení. Na druhou stranu, prášky s malou velikostí zrna mají 

tendenci snadno se hromadit, díky Van der Waalsovým silám mezi nimi, což způsobuje 

špatnou sypkost prášku, a s tím související zhoršení kladení prášku. [7]  

3.2 Nejpoužívanější metody aditivních technologií kovu 

Mnoho firem vyvíjí své vlastní variace již existujících technologií a charakterizuje je jiným, 

nebo upraveným názvem. Nejpoužívanější metody aditivních technologií kovu jsou Powder 

bed fusion (PBF), Direct energy deposition (DEP), Material/Binder Jetting a Extrusion. 

Méně používané jsou pak metody využívající laminaci a pryskyřici. Například pod 

nejrozšířenější metodu Powder Bed Fusion spadají metody DMLS (Direct Metal Laser 

Sintering), DMP (Direct Metal Printing), LaserCUSING, LBM (Laser Beam Melting), EBM 

(Electron Beam Melting), LMF (Laser Metal Fusion), SLS (Selective Laser Sintering), SLM 

(Selective Laser Melting). Rozdíly mezi těmito metodami jsou kupříkladu ve zdroji tepla, 

nebo se liší v některém kroku procesu. [3] [10] [11] 

3.3 Tavení kovového prášku (Powder Bed Fusion) 

3.3.1 Laser Beam Melting (LBM)  

LBM je synonymem pro metody SLS, SLM, DMLS, DMP, LaserCUSING, LBM, LMF, jen 

s nepatrnými rozdíly, které se liší podle firem, které danou metodu využívají a spadá do 

kategorie využívající tavení prášku (Powder bed fusion). Je to proces, při kterém je kovový 

prášek rozprostřen v tenkých vrstvách typicky o tloušťce 20µm – 100 µm na pracovní plochu 

o rozměrech od 50 mm x 50 mm až do velikostí 800 mm x 400 mm.  Kovový prášek je 

dopravován buď z násypky, nebo ze zásobárny umístěné poblíž pracovní plochy. Pro 

rovnoměrné rozprostření kovového prášku se používá buď vyrovnávací systém, nebo 

rameno s břitem. S pomocí galvanometrického skeneru o rychlosti skenování až 15 m/s je 

laserový paprsek o síle mezi 20 W až 1 kW nasměrován na položenou vrstvu prášku. Podle 

průřezu dílu je kovový prášek vystaven laserovému paprsku v rovině XY. Při překročení 
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teploty tání materiálu se prášek roztaví. Jak již bylo zmíněno, energie dodávaná do vrstvy 

prášku nezpůsobuje pouze tavení vystaveného materiálu, ale také ovlivňuje oblasti 

v blízkosti tavné lázně díky tepelné vodivosti. Během tuhnutí taveniny se spéká předešlá, 

ztuhlá vrstva s novou roztavenou vrstvou. Po vystavení práškového lože laserovému paprsku 

se stavební deska sníží, aplikuje se další kovový prášek a opakuje se proces nanesení 

a roztavení nové vrstvy prášku. Po dokončení tisku může být prášek proset a být znovu 

zaveden do procesu. Samotná součást je upevněna na stavební desce. Proces LBM se provádí 

v uzavřené komoře, ve které je udržována inertní atmosféra tak, aby byl obsah zbytkového 

kyslíku nižší než 0,1 %. Do komory je přiváděn dusík nebo argon, aby se zabránilo 

nežádoucím interakcím kovového prášku s jeho prostředím a aby se tavenina ochránila. 

Kromě toho jsou sekundární produkty procesu, jako je svařovací dým, odstraňovány 

proudem inertního plynu proudícího kolem pracovní oblasti. [10] [12] 

 

obr.  5 Proces metody Laser Beam Melting na stroji s dvojitou dávkovací komorou [12] 
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3.3.2 Electron Beam Melting (EBM) 

Tavení elektronovým paprskem používá podobně jako LBM tavení kovového prášku. Prášek 

je přiváděn z násypky a rovnoměrně rozprostřen přes konstrukční desku typicky o velikosti 

200 mm x 200 mm, nebo přes desku velkou 300 mm v průměru. Tloušťka vrstvy obvykle 

činí 50µm – 200 µm. Na rozdíl od metody Laser Beam Melting (LBM), kde je zdrojem tepla 

laserový paprsek, metoda EBM využívá pro roztavení kovového prášku elektronový 

paprsek. Ten je generován elektronovým dělem, urychlen, zaostřen pomocí 

elektromagnetických čoček a nasměrován magnetickou snímací cívkou do požadované 

polohy na základní desce v rovině XY. Práškové lože se nejdříve předehřeje rozostřeným 

paprskem, který několikrát snímá jeho povrch. Při použití velkého proudu paprsku až 30mA 

a rychlosti skenování přibližně 10 000 mm/s dosahuje práškový materiál Ti-6Al-4V teploty 

větší než 700 °C, zatímco při zachování parametrů byla u mědi naměřena teplota větší než 

500°C. To vede nejenom k zahřívání prášku, ale i ke spékání jeho částic. Aby se zajistilo 

kompletní roztavení kovového prášku, je snížen proud paprsku na 5µm-10µm, a rychlost 

skenování na 100 mm/s. Analogicky jako u procesu LBM stavební deska klesne a je 

nanesena nová vrstva kovového prášku. Proces rozprostření prášku, skenování nejvyšší 

vrstvy a klesnutí stavební desky se opakuje, dokud není díl dokončen. Provozní atmosféra 

pro proces EBM je prakticky vakuum s tlakem méně než 0,01 Pa. Dodáváním helia do 

pracovního prostoru během procesu tavení se zabrání elektrickému nabíjení částic kovového 

prášku a zvýší se vedení tepla i chlazení taveniny. Tato technologie se používá primárně u 

součástí vyráběných pro letecký průmysl. [10] [13] [14] 
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obr.  6 Proces metody Electron Beam Melting [15] 

3.4 Přímé nanášení (Directed Energy Deposition) 

3.4.1 Laser Metal Deposition (LMD) 

U metody LMD je součást vyrobena tavením povrchu a současným nanášením kovového 

prášku. Ten je přiváděn pomocí několikaproudové trysky. Tavná lázeň je typicky chráněna 

proti oxidaci přiváděním argonu nebo helia. Na rozdíl od metod využívajících práškové lože, 

LMD nabízí velkou rychlost stavění a umožňuje stavbu objemnějších součástí. Vzhledem 

k intenzivnímu vývoji se vyvinulo několik různých systémů LMD metody. Nejčastěji je 

součást nehybná a nanášecí hlava se po nanesení každé vrstvy přemístí, například pomocí 5-

osého portálového systému, nebo robotickým ramenem. V ostatních systémech se součást 

pohybuje pod nehybnou nanášecí hlavou. Běžně opravované, nebo vyráběné díly jsou 

turbínové lopatky, hřídele a části převodových mechanismů převážně z ocelí, titanu a jeho 
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slitin a slitiny na bázi niklu. Provedení s tryskou může být modifikováno a využívat místo 

prášku jako surovinu drát. Tato varianta může jako zdroj tepla využívat laser nebo 

elektronový paprsek. [10] [16] 

 
 

obr.  7 Proces metody Laser Metal Deposition [16] 

3.5 Tryskání pojiva (Binder Jetting) 

Tato metoda spočívá v tryskání pojiva na určitá místa kovového prášku. Tím dohromady 

spojuje oblasti, které vrstvu po vrstvě tvoří pevnou část. Téměř všechny parametry procesu 

jsou předem stanoveny výrobcem stroje. Typická tloušťka vrstvy pro tisk je 50 µm. Aby se 

díly neskládaly pouze z kovových částic spojených polymerním pojivem, po vytisknutí 

součásti je nutný ještě sekundární proces slinování, aby se dosáhlo dobrých mechanických 

vlastností. Díly se umístí do vysokoteplotní pece, kde je vypáleno pojivo a zbývající kovové 

částice jsou spečeny dohromady, což má několik důsledků. Dochází k vnitřní porozitě 

součásti a vlivem tepla dochází i ke smršťování. Rozměry dílu jsou proto předem 

kompenzovány softwarem a musí být zohledněny během fáze návrhu. Navíc může docházet 
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k nepřesnostem, když se se zvyšující teplotou součást stává měkčí a nepodepřené oblasti se 

pod vlastní tíhou mohou deformovat. [17] 

Oproti jiným metodám kovového 3D tisku ke spojování zrn kovového prášku dochází při 

pokojové teplotě. Tím jsou eliminovány deformace spojené s tepelnými procesy, ke kterým 

u jiných metod využívající dodatečné zdroje tepla dochází. Díky tomu jsou stroje pro metodu 

Binder Jetting ve srovnání s ostatními metodami větší a často se používají pro výrobu 

modelů a forem pro pískové lití. Velký prostor také umožňuje paralelní výrobu více dílů 

najednou. Další velkou výhodou je, že tato metoda nevyžaduje podpory, jelikož okolní 

prášek poskytuje dílu potřebnou podporu, na rozdíl od většiny jiných metod kovového 3D 

tisku. Metoda Binder Jetting proto umožňuje volnost ve vytváření kovových konstrukcí 

pouze s několika geometrickými omezeními a také dobrou drsnost vnějšího povrchu. Jelikož 

díly nemusí být připevněny ke stavební platformě, může být využit celý objem prášku, a tím 

se zvyšuje ekonomičnost metody. Hlavní nevýhodou této metody jsou mechanické vlastnosti 

vytisknuté součásti, dány vnitřní porozitou vytisknutého materiálu, jelikož dutiny můžou 

vést k iniciaci trhlin. Proto nejsou vhodně pro vysoké namáhání. [17] 

obr.  8 Proces metody Binder Jetting [18] 
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3.6 Druhy materiálů 

Běžnými materiály pro kovový 3D tisk jsou ocel, slitiny hliníku, titan a jeho slitiny, 

superslitiny na bázi niklu, CoCr a různé další kovové materiály, které se používají 

v práškovém stavu. [6] 

3.6.1 Oceli 

Oceli jsou stále nejběžnějším materiálem používaným ve strojírenství, proto je o ně velký 

zájem i při výrobě pomocí aditivních technologií.  Třídy ocelí pro metodu LBM jsou 

převážně austenitické nerezové oceli a vysokopevnostní oceli. Pro metodu EBM se jedná 

převážně o nástrojové oceli, stejně tak jako o austenitické nerezové oceli. Použití 

austenitické nerezové oceli a nástrojové oceli bylo zaznamenáno i u metody LMD. 

Výše popsané materiály splňují typické požadavky na univerzální aplikace. Navíc splňují 

zvýšené požadavky na pevnost a tvrdost například pro výrobu forem nebo nástrojů.  Na jednu 

stranu lze využít alotropie slitin na bázi železa, schopnosti mít různou strukturu s odlišnými 

vlastnostmi při kombinaci s vysokou teplotou vyskytující se při tisku, a dosáhnout tak 

unikátní mikrostruktury. Na druhou stranu, slitiny vyskytující se v různých fázích 

v závislosti na rychlosti ochlazení, budou citlivé na výběr parametrů dané aditivní metody 

a budou muset být pečlivě kontrolovány.  

[6] [19] 

Výtisky z nerezové oceli dosahují u Powder Bed Fusion velmi dobrých výsledků a jsou 

použitelné jak pro průmyslové aplikace, tak i v letectví, automobilovém průmyslu, nebo 

v lékařství. Výhodami jsou vysoká pevnost a odolnost proti vysokým teplotám i korozi 

a schopnost tvorby komplexních geometrií. Nevýhodou může být vyšší cena.  

Nerezové oceli mají své uplatnění i u metody tryskání materiálu (Binder Jetting). Používají 

se pro různě barevné části, nízkonákladový kovový tisk a pro velké odlévací formy do písku. 

Výhodami jsou nízké náklady na výrobu dílu, možnost různobarevných částí a schopnost 

tisku velmi rozměrných součástí. Nevýhodou jsou horší mechanické vlastnosti než u metody 

Powder Bed Fusion a horší přesnost rozměrů ve srovnání s metodou Powder Bed Fusion. 

[6] [19]  
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3.6.2 Titanové slitiny 

O titan a jeho slitiny je v oblasti aditivních technologií velký zájem. Kombinuje široké 

průmyslové využití u dílů s vysokými požadavky na výkon, které mají vysoké náklady na 

obrábění konvenčními metodami a dlouhé dodací lhůty. Výroba součástí z titanu pomocí 

aditivních technologií tak nabízí mnohé finanční výhody. Kromě čistého titanu se široce 

využívá slitina Ti6Al4V i pro komerční výrobu. Titan se objevuje u metod LBM, EBM, 

LMD i u dalších. Velká rozmanitost mikrostruktury a alotropie titanu kombinovaná 

s vysokými teplotami a tepelnými cykly tisku dělá z titanu a jeho slitin jeden 

z nejzajímavějších materiálů pro výzkum mikrostruktury a procesů během tisku. 

Používá se především v leteckém, automobilovém a zdravotnickém průmyslu díky svému 

výbornému poměru pevnosti ku hmotnosti. Tisk z titanu je dražší než tisk z nerezových 

ocelí, nebo z hliníku. 

[6] [20] 

3.6.3 Hliníkové slitiny 

Počet různých slitin hliníku pro aditivní technologie je stále poměrně omezený. Jedním 

z důvodů je to, že hliník je v porovnání například s titanem lehko obrobitelný a náklady na 

hliníkové díly poměrně nízké. Výroba hliníkových součástí pomocí aditivní technologie tak 

má menší obchodní výhodu. Dalším důvod je, že mnoho slitin hliníku je obtížně 

svařitelných. Vysoce výkonné slitiny obvykle získávají svoji pevnost precipitačním 

vytvrzováním. Hliník má navíc vysokou odrazivost pro vlnové délky laseru obvykle 

používaného metodami LBM a LMD. Dalším limitem může být nízká viskozita roztaveného 

hliníku způsobující pouze malé tavné lázně, což zvýhodňuje použití hliníku pro metodu 

LBM oproti metodě LMD. Na druhou stranu mají hliníkové díly při kovovém tisku vysokou 

tepelnou vodivost, což snižuje vnitřní pnutí a lze tak snížit potřebu užití podpor. Kromě toho 

vysoká tepelná vodivost umožňuje i vyšší rychlosti tisku. [6] 

Součásti z hliníku jsou lehko obrobitelné a tažné a mají dobrý poměr pevnosti ku hmotnosti. 

Jsou taktéž použitelné pro průmyslové aplikace, letecký a automobilový průmysl a pro 

zdravotnictví. [21] 
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3.6.4 Ostatní kovy 

Dalšími materiály s průmyslovým využitím jsou například superslitiny na bázi niklu pro 

aplikace ve vysokých teplotách a extrémních prostředí. Jednou z nejpoužívanějších 

superslitin niklu je Inconel, používaný stejně jako jiné superslitiny niklu pro LBM i EBM 

neboli pro DMLS/SLM metody. Jejich výhodou je velká odolnost proti korozi a opotřebení. 

Hojně využíván je také materiál CoCr. Obě popsané skupiny se díky svým vlastnostem hodí 

pro biomedicínské aplikace a letecký průmysl. Jejich cena je však vyšší než u ocelí, nebo 

hliníku. Tisk je prováděn i například s tantalem, zlatem a mědí. [6] [22] [23] 

4 Soupis technologických zásad pro kovový 3D tisk 

 

4.1 Základní principy návrhu kovového 3D tisku 

4.1.1 Obecné informace 

Nejjednodušší geometrií pro kovový 3D tisk je vertikálně přímo z podložky, kde každá další 

vrstva navazuje na předešlou. Při navrhování složitějších dílů je dobré dodržovat určitá 

geometrická doporučení abychom zajistili, že se díly vytisknou podle našich očekávání. Tím 

je myšleno, že budou splňovat danou kvalitu, povrchovou úpravu a rozměrovou přesnost. 

Mnohé z těchto konstrukčních návodů jsou závislé na materiálu a laserových parametrech. 

[24] [25] 

Rychlým ohřevem a následným ochlazením materiálu v něm vzniká vnitřní pnutí, které má 

za následek deformaci, nebo zakřivení určitých prvků, které nejsou dobře podepřeny. 

I malými změnami v konstrukci lze dosáhnout zásadních rozdílů ve výsledné kvalitě, 

přesnosti, ale i ve výrobních nákladech. Nosné podpory je potřeba po samotném tisku 

odstranit následným postprocessingem. Tím se zvyšuje energetická a časová náročnost. 

Abychom čas a vynaloženou energii minimalizovali, snažíme se o co nejmenší počet 

podpůrných struktur. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je, aby byla geometrie co 

nejvíce samonosná. To znamená dodržovat hodnoty úhlů, navrhovat zkosení a zaoblení na 

rozích a prvcích a užít tvary, které jsou samonosné. Zredukováním objemu a hmotnosti 

se výrazně zmenší cena, jelikož se sníží čas tisku, spotřebuje se méně materiálu a zvýší se 

pravděpodobnost, že se součást vytiskne správně. [24] [26] [27] 
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4.1.2 Minimální rozměr struktur a pinů 

Při procesu LBM je průměr zaostřeného laserového paprsku, který je přibližně 0,4 mm, 

ekvivalentem nástroje vytvářející geometrii. Vlivem tepelné vodivosti je reálná šířka 

slinování o něco vyšší než ohnisko laseru. Stejně jako u jiných metod obrábění nelze vytvářet 

vnitřní prvky menší, než je rozměr nástroje. U metody Powder Bed Fusion je limitující 

velikost spíše minimální rozměr (např. tloušťka prvku), nikoliv vnitřní velikost (např. šířka 

drážky). Minimální šířka slinování udávaná firmou EOS je v závislosti na použitém stroji 

v rozmezí 0,6-0,9 mm. Pokud geometrie, která má být postavena, obsahuje struktury menší 

než tento rozměr, nemůže být vytištěna správně. To by mělo být zváženo především u 

ostrých rohů a hran. 

Minimální spolehlivý průměr pinů neboli kolíků tyčících se do výšky by měl být 1 mm. 

Menší průměry jsou možné, ale jejich kontury nebudou tolik ostré, jako při dodržení 

pravidla. U kruhových pinů se také obecně doporučuje, aby byly po vytisknutí vloženy do 

vrtů, které byli dříve vytvořeny v CAD souboru. Tím docílíme vysoce přesných a silných 

kolíků s minimálním úsilím. 

Stejně tak i nekruhové výčnělky by měly být, pokud to návrh umožňuje, vloženy jako inserty 

do předem vytvořených otvorů.  

[26] [28] 

 

obr.  9 Minimální rozměr výčnělků a pinů 
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4.2 Možnosti návrhu a odstraňování podpor 

Podpůrné struktury jsou v aditivních technologiích věcí zásadní, ale zároveň jsou s nimi 

spojeny i negativní účinky. Čím více struktur použijeme, tím více spotřebujeme materiálu. 

Současně stoupají náklady spojené s jejich odstraňováním a rovněž klesá kvalita povrchu, 

ze kterého podpory odstraňujeme. Na druhou stranu je tyto podpůrné konstrukce nezbytně 

nutné použít, jelikož mají několik podstatných funkcí. Jednou z nich je, že ukotvují části ke 

stavební plošině.  Zabraňují zkroucení, zejména u povrchů směřujících dolů, a redukují 

riziko oddělení součásti od stavební plošiny při přejíždění nanášeče rozprostírajícího kovový 

prášek. Dále odvádí teplo, což zajišťuje stabilitu procesu. Poskytují dočasnou podporu 

geometriím, které jsou po vytisknutí pevné, ale během procesu výstavby nikoliv a hrozí tak 

u nich riziko zhroucení.  

Ideálním případem je navrhnout součást tak, aby nevyžadovala žádné podpory. V realitě je 

takový návrh jen zřídka možný. Proto se snažíme navrhnout co nejvíce samonosné 

komponenty s co nejmenším množstvím podpor, které zohledňují návrh a orientaci dílu. 

Pokud jsou potřeba další podpůrné struktury, pokročilé softwary pro 3D tisk nabízí širokou 

škálu typů podpor, ze kterých si můžeme vybrat takové, které by mohli být pro danou 

geometrii ideální.  

[24] [29] 

Chceme-li, aby součást odolávala napětí a držela na místě, je ideální zvolit struktury 

objemového typu (stromy, kužely, úzké dlouhé výčnělky) umístěné v dobře zvolených 

polohách. Takové nosné konstrukce jsou silné, lehko odstranitelné a nezachytávají 

přebytečný prášek. Pro dosažení dobré kvality je stěžejní použití hojného množství 

kontaktních bodů na součásti (blokové struktury). Tím je zajištěno správné lokální vedení 

tepla, zamezení tvorby strusky a poskytnutí náležité kvality povrchu. [30] 

4.2.1 Podpory pod úhlem 

Některé oblasti potřebují vnitřní podepření (např. vodorovné otvory) a podpory jsou mezi 

dvěma místy v součásti. To znamená, že se při post-processingu musí upravit mnohem větší 

povrch, což není vždy žádoucí. Není vždy nutné, aby se nosné struktury dotýkaly součásti 
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dvakrát. Použitím šikmé nosné konstrukce můžeme spojit spodní část nosné konstrukce se 

stavební plošinou, a tím minimalizovat plochu s ovlivněným povrchem. Pokud se nemůžeme 

vyhnout dvojitému dotyku na součásti, vedeme podporu k ploše, která bude pro následný 

postprocessing lehce přístupná. Při navrhování šikmých podpor je nutné dbát na samonosné 

úhly. Jelikož nejsou podpory tak silné jako samotný díl, můžou být samonosné úhly menší. 

[29] [31] 

 

obr.  10 Šikmá podpora [32] 

 

4.2.2 Štětiny 

Kombinací silných podpor s úzkými vysokými štětinami blízko u sebe docílíme toho, že 

konstrukce bude dostatečně pevná, a současně jejich odstranění bude snadné. Pro pevné 

spojení se doporučuje, aby jednotlivé výčnělky lehce pronikaly do dílu, jinak by se mohly 

zlomit a způsobit posunutí vrstvy. Při neopatrném odstraňování podpor, můžou na součásti 

vzniknout poškození v podobě důlků, zejména u citlivých prvků jako jsou tenké stěny, nebo 

lehké konstrukce. Možností, jak se tomu vyhnout, je navrhovat podpory, které mají 

předdefinovaný krček, ve kterém se ulomí, tvarem připomínající přesýpací hodiny. Po 

ulomení se povrch vyhladí a odstraní se zbytek. [29] 
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obr.  11 Podpory tvaru štětin [33] 

 

4.2.3 Proměnlivá šířka podpor 

Šířka nosných konstrukcí mezi stavební platformou a součástí nemusí být konstantní. Pokud 

není požadováno silné spojení se stavební plošinou, můžeme šířku podpory snížit, a tím 

zmenšit oblast, která by potřebovala následné opracování. Naopak u vysokých a tenkých 

geometrií chceme docílit zvýšení stability nosné konstrukce, a proto šířku zvětšíme.  [29] 
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obr.  12 Měnící se šířka podpor [29] 

 

4.2.4 Blokové podpěry 

Zatímco objemové podpory jsou zcela vyplněny materiálem, bloková podpěra se skládá 

z mřížek, obvykle se stejnou tloušťkou, jako má tavná lázeň. Rozdělením blokových podpěr 

na menší segmenty nebo mezerou mezi nimi, usnadníme jejich následné odstraňování. Návrh 

tohoto druhu podpor musí zohledňovat například to, že pokud budeme podpory odstraňovat 

ručně, je nutné, aby šířka kanálku blokové struktury byla dostatečná pro vložení nástroje. 

Pro oblasti, které jsou podepřeny, ale jejich průmět je tenký, je jejich užití nerelevantní. [29] 
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obr.  13 Bloková podpůrná struktura [29] 

 

4.2.5 Frézování přidaného materiálu 

V některých případech je vhodné přidat další materiál na místa, která potřebují podpory a po 

vytištění jej odfrézovat na požadovaný tvar. Touto cestou zůstane kvalita povrchu 

zachována, nebo je dokonce zvýšena a nejsou nutné žádné další kroky následného 

zpracování, protože oblasti, které byly podepřeny, jsou ofrézovány nebo leštěny. [30] [31]  

 

4.2.6 Kombinované podpory 

Firma Materialise Magics používá patentované hybridní podpůrné struktury, jež mohou být 

užitečné, když je zapotřebí dosáhnout určité výšky od stavební plošiny. Skládá se ze tří 

různých částí: v horní části je podpora bloková, střední část je podporou s plným objemem 

a spodní část je tvořena z nosných konstrukcí tvaru stromu nebo kužele. [30] 
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obr.  14 Kombinovaná podpora [30] 

 

4.3 Tloušťka stěny 

Obecným pravidlem je pohybovat se přibližně nad hodnotou 1 mm. Zdroj [34] uvádí jako 

mezní hodnotu, kdy se stěny nezbortí pod svou vlastní vahou, 0,5 mm. Zdroj [26] píše, že 

úspěšného 3D tisku lze dosáhnout s většinou materiálů i nad tloušťku 0,4 mm a tisk tenčích 

struktur je možný v závislosti na materiálu, orientaci a parametrech tiskárny. Firma Proto 

Labs se dále drží pravidla, že stěny pod 1 mm by měly dodržovat poměr výšky stěny ku 

tloušťce menší než 40:1. Na druhou stranu, nevýhody příliš tlustých stěn spočívají v delší 

době výstavby a nepříliš efektivního využití materiálu, což vede k vyšším výrobním 

nákladům. [24] [26] [27] [34] 

Za účelem efektivnějšího rozložení materiálu se objem součásti rozdělí na oblast tzv. obal 

a na oblast jádra. Obě oblasti jsou stavěny s odlišnými parametry a mohou mít i rozdílnou 

tloušťku vrstvy.  Firma EOS GmbH doporučuje, aby byl obal tlustý 1-3 mm ve směru os x, 

y, i z a aby tloušťka vrstvy byla 0,02-0,05 vždy v závislosti na použitém stroji.  Tloušťku 

jádra doporučuje 0,06 - 0,1 mm. Obal je budován s parametry poskytujícími maximální 

pevnost a tvrdost, zatímco stavba jádra probíhá rychleji. Tímto způsobem výstavby můžeme 

výrazně snížit čas výstavby, aniž by byla snížena kvalita povrchu při zachování stability 

vyšších součástí. [28] 
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Vnější hranice každé vrstvy-kontury jsou navíc vystaveny velkému výkonu laseru, což vede 

k velmi vysoké stabilitě. Plocha zvýšené stability se nachází asi 0,5 mm pod povrchem. 

V této hloubce při následném postprocessingu dosáhneme nejlepších výsledků kvality 

a tvrdosti povrchu. Je vhodné dopředu znát umístění děr a poskytnout informace o jejich 

umístění už v CAD modelu, abychom předešli umístění otvoru do méně stabilního jádra. 

Dále se doporučuje navrhnout průměr požadovaného otvoru o přibližně 0,6 mm menší 

a posléze je vyvrtat. Tím docílíme toho, že boční stěny vyvrtaného otvoru budou v oblasti 

kontur, kde je nejvyšší pevnost. [28] 

4.4 Odlehčené struktury (Lattice structure) 

Kromě tisku s odlišnými parametry pro jádro a obal lze také použít takzvané odlehčené 

struktury. Díky nim lze dosáhnout kratšího času stavby a výrazně snížit hmotnost finálního 

dílu s minimálním poklesem pevnostních vlastností. Řešením je navrhovat prvky s dutými 

silnými rysy, voštinovou nebo mřížkovou strukturou, a tím snížit náklady na materiál i dobu 

zpracování při zachování konstrukční integrity. [35] 

 

 

obr.  15 Lattice structure [34] 

 



 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE           Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 

 

25 

 

Odlehčené struktury se vyskytují v mnoha různých tvarech, jak je vidět na obrázku (obr. 16), 

například tvaru voštiny, tvaru mřížky, nebo trojúhelníků. Jejich tvar, výška i hustota jsou 

klíčové pro zjišťování, jak bude součást odolávat námaze a zatížení. [35] 

 

 

obr.  16 Tvary odlehčených struktur [35] 

 

4.5 Technologická pravidla 

4.5.1 Samonosné úhly 

Co se týče samotných pravidel, jedním z nejvíce zmiňovaných je dodržení samonosného 

úhlu, přičemž samonosným úhlem se rozumí úhel mezi prvkem a konstrukční deskou (obr. 

17).  

 

 
 

obr.  17 Samonosný úhel 
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Čím nižší tento úhel je, tím je menší šance, že prvek bude mít požadovaný tvar, aniž bychom 

použili podpory. Různé materiály se chovají odlišně, ale je obecným pravidlem vyhnout se 

navrhování samonosného prvku, který má méně než 45°. Na obrázku (obr. 18) je vidět, jak 

se reálně s klesajícím úhlem povrch stává hrubším, až nakonec dojde k úplnému zhroucení. 

 
 

obr.  18 Zhoršování povrchu při změně úhlu [27] 

 

Pokud se rozhodneme tisknout pod menším úhlem bez použití podpor, vytvoří se sice hrubší 

povrch, ale po vytisknutí nebude potřeba použít žádný další proces, kterým bychom museli 

podpory odstranit. Výsledek je velmi ovlivněn i konkrétním strojem, na kterém 3D tisk 

provádíme. Proto někteří výrobci mohou tisknout pod menším úhlem bez podpor, aniž by 

došlo ke zhoršení drsnosti povrchu. Například se systémem EOSINT M [28] je udáváno, že 

lze tisknout bez podpor i pod úhlem do 25°. 

[24] [28] 



 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE           Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 

 

27 

 

Na obrázku (obr. 19) byl tisk prováděn na stroji FormUp 350 firmy AddUp. Ačkoliv stejně 

jako v minulém případě (obr. 18) nebyly použity podpory, prvky nejeví takové známky 

poškození jako na předešlém obrázku.  

 

 
 

obr.  19 Testování samonosných úhlu firmy AddUp [27] 

 

 

Pokud bychom chtěli určit přesnější hodnoty úhlů pro různé materiály, zdroj [24] uvádí, že 

pro titan je hodnota úhlu, pod kterým ještě lze tisknout bez podpor 20-30 stupňů.  Pro 

nerezové oceli a pro slitiny kobaltu s chromem uvádí 30 stupňů a pro superslitiny nebo hliník 

výše zmiňovaných 45 stupňů. [24] 

4.5.2 Díry a kanály 

Vnitřní kanály a díry patří mezi jednu z hlavních výhod DMLS, jelikož je nelze vytvořit 

pomocí konvenčních metod obrábění kovů. Kanály zajišťují chlazení uvnitř celé součásti 

a současně pomáhají snižovat hmotnost komponentu. Doporučuje se, aby průměr 

nepodepřené díry nebyl větší než 8 mm. Při nedodržení pravidla podobně jako u jiných 

struktur bez podpor, může u povrchů směřujících dolů při zvětšující se šířce otvoru nebo 

kanálu dojít k deformaci. Pokud to návrh dovoluje, je lepší navrhnout kanály připomínající 

tvarem kapku nebo diamant. Dodržením těchto tvarů můžeme maximalizovat průměr kanálu 

a zajistit rovnoměrnější povrchovou úpravu podél kanálu. [24] [28] 
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Podle zdroje [34] by měly být přidány podpory, pokud průměr díry přesahuje 10 mm 

a současně by průměr díry neměl být menší než 0,5 mm. Menší díry se vystavují riziku, že 

se stěny díry spojí a zaplní prázdný prostor. 

 
 

obr.  21 Reálné testování minimálního a maximálního průměru díry [27] 

 

Zdroj [26] má rozmezí hodnot děr, kdy lze spolehlivě tisknout bez podpor 0,5-6 mm. Použití 

podpor u děr od 6-10 mm závisí na orientaci. Horizontálně umístěné díry nad 10 mm 

vyžadují podepření. [26] 

obr.  20 Minimální a maximální rozměr děr 
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Díry s průměrem do 6 mm podle [24] mají ideální velikost. Pokud je kruhový otvor větší, 

výsledkem bude drsný povrch v horní části povrchu díry, který by mohl vyžadovat následný 

post processing. Řešením je tedy buď úprava tvaru, nebo podpěra přidaná do prostředku 

otvoru, aby se předešlo kolapsu nebo pokřivení během procesu tisku. [24] 

 

Na obrázku (obr. 23) je opět ukázka tisku, který byl prováděn firmou AddUp na stroji 

FormUp 350. Vnější průměr součásti je 48 mm a součást nebyla následně opracována. 

Ačkoli byla vytisknuta bez použití podpor, lze zde vidět, že dosahuje velice dobré kvality 

a přesnosti. 

obr.  22 Změna designu na tvar kapky 
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obr.  23 Ukázka tisku bez podpor firmy AddUp [27] 

4.5.3 Převisy 

Od samonosných úhlů se převisy liší tím, že se jedná o náhlou změnu v geometrii součásti. 

Ve srovnání s jinými technologiemi 3D tisku, je jejich tvorba pomocí Powder Bed Fusion 

poněkud limitována. V laboratořích Proto Labs při tisku vyžadují, aby jakákoliv konstrukce 

s převisem větším než 0,5 mm měla dodatečnou podporu, aby se zabránilo poškození 

součásti. Stejnou hodnotu uvádí i zdroj [34]. Při návrhu je lepší jejich podpory 

předimenzovat, jelikož velké převisy mohou vést ke snížení detailů na součásti, nebo ke 

zborcení celé součásti. Všechny struktury směřující dolů (úhel s vodorovnou rovinou větší 

než 45°), musí být navrhovány se zkosením s konkávním nebo konvexním tvarem, aby byl 

díl sám o sobě podporou. [24] [27] [34] 

 

Pokud můžeme změnit geometrii, je vhodné zaměnit původní, která vyžaduje mnoho 

podpůrných struktur, jednoduchou křivkou nevyžadující žádné podpory. [24] 
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obr.  24 Maximální nepodepřený převis a úprava designu převisu na samonosný 

4.5.4 Mosty 

Most je jakýkoliv rovný povrch směřující dolů, který je podepřen dvěma, nebo více prvky. 

Zdroj [27] má jako maximální přípustnou vzdálenost, která nevyžaduje dodatečné podpory, 

hodnotu 2 mm. V porovnání s jinými technologiemi 3D tisku je tato vzdálenost poměrně 

krátká. To je způsobení namáháním, které vzniká při rychlém ohřevu a následném ochlazení.  

 

obr.  25 Testování maximální vzdálenosti mezi podpěrami [27] 
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Na obrázku (obr. 27) lze pozorovat, jak při zvyšující se nepodepřené vzdálenosti most 

vychyluje podpory. Díly s nepodepřenou vzdáleností přesahující limit budou mít špatnou 

kvalitu a nebudou tvarem odpovídat návrhu. 

 

 

obr.  26 Maximální vzdálenost nepodepřeného mostu a vhodnější volba geometrie 

 

4.5.5 Pozice a orientace dílu 

• V rovině  

Orientace dílu vzhledem k nanášeči hrnoucímu před sebou kovový prášek je důležitá. Když 

rameno přechází přes součást a nanáší další vrstvu, může se stát, že se se silou dotkne 

předešlé vrstvy. Ideální geometrií zajišťující hladké vedení čepele je kruhový profil. Stejně 

tak vhodným tvarem je otevřený U-profil, nebo jemu podobné tvary, jelikož čepel na součást 

najíždí postupně a pozvolna. Takový profil je dost pevný, aby odolal síle, kterou vyvolá 

přejíždějící čepel.  

Nejhorší možnou geometrií je pravděpodobně tenký dlouhý průřez, rovnoběžný s čepelí. 

Čepel při najíždění na stěnu poskočí a součást síle neodolá.  

[24] 
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obr.  27 Ideální profily 

 

Všechny ploché povrchy by proto měly být minimálně o 5° pootočeny od roviny čepele, aby 

se čepel nejdříve dotkla bodu, nikoliv v plochy součásti.  

 

obr.  28 Špatné a správné natočení součásti v rovině 

 

Kromě úhlu je dalším pomocným faktorem, pokud je geometrie přirozeně tuhá, aby odolala 

ohybovým silám. Dlouhé tenčí části se zaoblenými konci mají dobrou stavbu. Jsou 

dostatečně pevné a současně přes ně čepel přejede hladce a postupně. 

[24] 
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• V prostoru 

I nakloněním součásti v prostoru můžeme zmenšit plochu, která by byla laserem exponována 

v jedné vrstvě a tím snížit tepelné ovlivnění dílu. Zároveň lze zmenšit plochu vystavenou 

nanášeči a snížit tak riziko vzniku otřepů a ostrých rohů. Vhodnou orientací můžeme 

zredukovat počet i velikost podpor, a tím dosáhnout menší spotřeby materiálu, kratšího času 

tisku a minimalizovat náročnost postprocessingu. 

 

obr.  29 Vhodná orientace dílu v prostoru 

 

Pokud budou jednotlivé díly vzhledem k nanášeči v řadě za sebou, nanášeč bude zatěžován 

při každém přejezdu na stejném místě. To může mít dopad na jeho opotřebení (zejména při 

použití nanášeče s pryžovou čepelí) pouze v jednom místě a následné přenášení opakující se 

nerovnoměrnosti na další součásti umístěné po směru chodu nanášeče. Rozmístěním 

součástí vedle sebe a mírným natočením docílíme pozvolného najíždění nanášeče a současně 

jeho rovnoměrného opotřebování. Kvůli zvýšení přesnosti je výhodné orientovat součást co 

nejvíce doprostřed stavební plošiny.  

 [36] 
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4.5.6 Štěrbiny 

Pokud se v geometrii objevují hluboké štěrbiny, je třeba vzít v úvahu, že svislé plochy 

nebudou mít ideální drsnost. Otvory bude třeba dodatečně opracovat postprocessingem, 

nebo je navrhovat se zkosenými stěnami. Pro otvory, které jsou přístupné pro broušení 

a leštění jsou dostatečné úhly o hodnotě 0,5°-1°. Pro nepřístupné otvory musí být hodnota 

úhlu zvětšena. Pokud geometrie nedovoluje zvětšení zkosení, měla by být součást v tomto 

místě rozdělena a roviny později upraveny. Také je potřeba myslet na odstraňování 

přebytečného prášku. [28] 

 

obr.  30 Model štěrbiny bez zkosení a se zkosením v řezu 

4.5.7 Výška prvků 

Jak se rameno nanášeče posouvá přes součást, u vyšších geometrií může tlačit příliš velkou 

silou. Ačkoliv přesné proporce vždy záleží na konkrétní geometrii, poměr mezi výškou 

a tloušťkou by neměl být vyšší než 8:1. Pokud je část příliš vysoká, hrozí nebezpečí, že ji 

nanášeč zohýbá, nebo se na něm během procesu nanášení vytvoří nerovnost, která se přenese 

i na další díly a musí se ukončit celá sekvence stavení. Aby se těmto problémům předešlo, 

vertikální prvky je potřeba spojit v určitých místech mostem. Nejlepším řešením je u těchto 

mostů použití oblouků, aby se předešlo zdeformování povrchů směřujících dolů. [24] 
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4.5.8 Sbíhání 

Ačkoliv součást může být po vytisknutí jako celek pevná, během stavení bude potřebovat 

podepřít. Například u geometrie tvaru obráceného písmena „v“ bude s rostoucí výškou klesat 

pevnost celé součásti. Současně vzniká riziko, že se stěny odkloní od navržené geometrie 

a na vrcholu se neprotnou. Řešením je přidání podpůrného prvku doprostřed součásti, který 

zajistí tuhost, než bude součást kompletně vytištěna. Pokud je důvodem pro tuto otevřenou 

geometrii pouze redukce váhy, může být lehčím řešením součást perforovat děrami (ideálně 

menšími než 6 mm v průměru), které sníží hmotnost, aniž by vyžadovali přítomnost podpor. 

Případně tisknout díl v opačné orientaci, tedy jako písmeno „v“. [24] 

 

obr.  32 Způsoby řešení sbíhání prvků 

obr.  31 Deformování vysokých prvků a jejich vhodnější řešení 
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4.5.9 Pnutí 

Pokud se součást dotýká velkou plochou stavební plošiny, může v ní zůstávat zbytkové 

napětí, které je výsledkem ohřevu a následného chlazení, expanze a smrštění, ke kterému 

dochází během procesu 3D tisku. Pokud toto zbytkové napětí překročí mez pevnosti v tahu 

tiskařského materiálu nebo stavební plošiny, mohou se vyskytnout defekty jako je praskání, 

nebo deformace. Část se může zcela oddělit od podpor, nebo může ohnout stavební plošinu, 

když se uvolňuje, nebo když prochází dalším tepelným zpracováním.  

 

 

 

obr.  33 Oddělení součásti od stavební plošiny [37] 

 

Pokud dojde k deformaci součásti, rameno nanášeče může na součást při nanášení další 

vrstvy narazit a poškodit se. Lze tomu předejít výběrem ideálního počtu podpor umístěných 

na správná místa, nebo úpravou geometrie tak, že se součást dotýká co nejmenší plochou, 

aby se z ní lépe odvádělo teplo.  

[37] [38] 
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obr.  34 Geometrie generující velké a malé pnutí 

 

 

4.6 Shrnutí 

Toto byl soupis obecných technologických pravidel pro metodu spékání kovového prášku.  

Všechna tato pravidla jsou však závislá na konkrétní velikosti tisknuté součásti, materiálu, 

typu stroje, designu dílu, podporách a vše z výše jmenovaných může měnit výsledek. Výše 

uvedená pravidla jsou proto pouze orientační. Nicméně udávají obecný směr volby strategie 

a návrhu dílů, kterého je dobré se držet pro dosažení uspokojivého výsledku.  

 

Pro ověření těchto pravidel a nastavení vlastních limitních hranic existují různé testovací 

artefakty. Na nich lze otestovat jak se kombinace materiálu, stroje a parametrů tisku 

projevuje na reálné stavbě. Testovací artefakt neslouží jen pro ověření těchto pravidel, ale 

současně slouží i jako kontrola geometrických tolerancí, jako jsou rovinnosti či kruhovitosti.  

 

Například na ukázce jednoho ze zkušebních artefaktů (obr. 35) lze vidět testování několika 

různých limitů, které byly v práci popsány. Číslem 1 je na obrázku níže označen měnící se 

samonosný úhel, přičemž po překročení hodnoty samonosného úhlu 45° se většinou zhoršuje 

kvalita povrchu spodní plochy (tzv. bottom skin). Číslo 2 značí testování minimálního 
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a maximálního rozměru děr ve svislé stěně. Minimální rozměr, který lze obvykle vytisknout 

bývá minimálně 0,5 mm a maximální nepodepřený rozměr díry 8 - 10 mm. Číslem 3 se 

testuje šířka stěny, jež může být spolehlivě vytištěna a současně kvalitu prvků tyčících se do 

výšky. Šířka stěny se obvykle pohybuje minimálně okolo hodnoty 0,4 mm - 1 mm a poměr 

výšky stěny ku tloušťce by měl menší než 40:1. Číslo 4 označuje testování různých velikostí 

štěrbin, jejichž kvalita povrchu se bude se zmenšujícím se průměrem zhoršovat. Maximální 

výšku pinů a minimální tloušťku válcové stěny lze testovat na prvcích označených číslem 5.  

 

 

obr.  35 Model zkušebního artefaktu [39] 
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5 Závěr 

V práci byly popsány nejčastější metody i materiály používané u kovového 3D tisku. Byl 

blíže vysvětlen proces metody Powder Bed Fusion, na kterou byla práce zaměřena včetně 

různých strategií tisku, které lze volit. Jako hlavní bod práce byl sepsán soupis 

technologických pravidel, jež mají za cíl zlepšovat kvalitu vytisknutých součástí. Jednotlivá 

pravidla vychází z požadavku na minimalizaci deformací vlivem teplotního působení během 

procesu spékání kovového prášku, ale i z požadavku na co největší životnost nanášeče a jeho 

stabilní chod. Konkrétně byly blíže zkoumány samonosné úhly, díry a převisy, mosty, pozice 

a orientace dílu v rovině i v prostoru, štěrbiny, výška prvků, sbíhání a pnutí. 

 

Výše popsaná pravidla jsou obecným doporučením pro přípravu stavby a úpravu designu 

součástí tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší kvality vytištěných dílů. Tento soupis nelze brát 

jako dogma, jelikož výsledky stavby jsou ovlivněny mnoha faktory a mohou se lišit 

v závislosti na konkrétním použitém stroji, materiálu, stavebních parametrech a specifickém 

designu součásti. Avšak pro vytvoření představy o limitech při designování vlastní součásti 

a jejím umístění ve stavebním prostoru jsou více než dobrým vodítkem. 
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