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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením porozity dílu z nerezové oceli AISI 316L 

vytištěném na tiskárně Trumpf TruPrint 1000 technologií powder bed fusion. Vyhodnocování 

probíhá s ohledem na skutečnost, že je díl navržen pro následné vakuové zkoušky. Tím pádem 

se práce zabývá právě porozitou, která je u tohoto typu dílů nežádoucí. Porozita je zkoumána 

pomocí metalografických výbrusů zkoumaných pod mikroskopem a pomocí přístroje CT.  

 

Klíčová slova: 3D tisk kovových materiálů; Aditivní technologie; Porozita; Powder bed fusion; 

Trumpf  

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the evaluation of the porosity of a part made of stainless steel 

AISI 316L printed on a printer Trumpf TruPrint 1000 using powder bed fusion technology. The 

evaluation is performed with regard to the fact that the part is designed for subsequent vacuum 

tests. Thus, the work deals with porosity, which is undesirable for this type of parts. Porosity is 

examined by metallographic sections observed under a microscope and by CT. 

Keywords: 3D printing of metal materials; additive technology; Porosity; Powder bed fusion; 

Trumpf 
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1  Úvod 

V posledních letech zažívá trh s aditivními technologiemi rychlý vzestup. Podstatou aditivní 

technologie je tvorba trojrozměrných modelů, které vznikají postupným přidáváním vrstev              

a postupným tvořením výsledného dílu. Využití nachází 3D tisk nejen plastových, ale také 

kovových materiálů, v celé řadě odvětví. Už se nejedná pouze o prototypovou výrobu, 3D tisk je 

stále více a více začleňován do sériových výrobních závodů. Využití nachází především 

v biomedicíně, v letectví a v automobilovém průmyslu. 

Teoretická část slouží k seznámení se základními principy a technologiemi 3D tisku kovových 

materiálů. Je zde popsán postup výroby na 3D tiskárně, tisknutelné materiály, rozdílné způsoby 

spékání prášku při technologii powder bed fusion. Dále jsou popsány faktory ovlivňující výsledek 

tisku a jednotlivé technologické zásady pro docílení co nejkvalitnějšího tisku s minimalizováním 

vzniku deformací a vnitřních vad. 

Praktická část se zabývá vyhodnocením vnitřních vad nerezové oceli AISI 316L. Cílem je zjistit, 

zda je díl vytištěný na tiskárně Trumpf TruPrint 100 technologií powder bed fusion schopen 

pracovat jako díl vakuový. Jelikož má díl pracovat ve vakuovém prostředí, je žádoucí, aby měl             

co nejmenší množství vnitřních vad. Tuto hodnotu udává porozita materiálu. 3D tisk obecně měl 

ve svých začátcích s porozitou velké problémy, a tudíž cílem této práce je přesvědčit se, zda            

je v dnešní době trh s aditivními technologiemi schopen produkovat díly s dostatečnou 

porozitou pro práci ve vakuovém prostředí. Testy jsou prováděny dvojím způsobem. Prvním            

je konvenční způsob, kdy dojde k vytvoření metalografických výbrusů, které jsou následně 

zkoumány pod mikroskopem. Druhým, nekonvenčním, způsobem je skenování a vyhodnocování 

porozity na CT.  
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2 Co je to aditivní technologie 

Pojem aditivní technologie označuje proces, při kterém dochází ke vzniku výrobku postupným 

nanášením tenkých vrstev na sebe. Jedná se o aditivní výrobní proces, což znamená, že dochází 

k postupnému přidávání materiálu. Je to protipól běžného obrábění (soustružení, vrtání, 

frézování apod.), kde dochází naopak k úběru materiálu. Pro zjednodušení si člověk může 

představit například šroub, který se rozkrájí na velmi tenké plátky. Tyto plátky jsou postupně     

za sebou vytvářeny a vrstveny na pracovní ploše, dokud nedojde k vytvoření celého šroubu. 

Dalším příkladem může být nanášení vrstev minerálů v jeskyních a následný vznik stalagmitů          

a stalaktitů (ovšem tyto přírodou vytvořené objekty vznikají velkou řadu let). Aby mohlo dojít            

k realizaci trojrozměrného modelu, je zapotřebí digitální předloha, která je následně zpracována 

v počítači a softwaru příslušné tiskárny. [1] 

3 Historie a vývoj plastového 3D tisku 

Počátky aditivních technologií se datují od 80. let 

20. století, ovšem největšího vývoje a rozšíření    

se dočkaly až v posledních několika letech. 

Důvodem tohoto velkého rozmachu je nejen 

vypršení několika významných patentů, ale také 

velký vývoj v oblasti výpočetní techniky, což vedlo 

k usnadnění tvorby dat za pomoci CAD systémů. 

[2], [3]  

3.1 Historický vývoj 

První žádost o patent byla předložena roku 1980 doktorem Hideem Kodamouo. Tento Japonec 

ovšem nestihl v řádném termínu odevzdat všechnu potřebnou dokumentaci a žádost byla 

zamítnuta. Žádost o patent zahrnovala systém pro rychlé prototypování (tzv. rapid prototyping). 

Rychlé prototypování bylo jedno z prvních využití aditivní technologie v průmyslové výrobě. Šlo 

o vytvoření prototypů sloužících k testování, zkoumání a vyzkoušení jednotlivých dílů před 

spuštěním jejich výroby. Tento proces byl časově a nákladově efektivnější, k vytvoření prototypu 

došlo většinou v řádech několika hodin (záleželo na tvarové složitosti objektu). Technologie 

rychlého prototypování se používá dodnes. [2], [3]  

Obrázek 1: Dr. Hideo Kodama [2] 
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Roku 1986 si nechal Charles Hull patentovat technologii stereolitografie. Tato technologie              

je označována jako SLA a je používána dodnes. Spočívá ve vytvrzování tekutého fotopolymeru 

pomocí UV laseru. Hull pracoval ve společnosti na výrobu tvrdých povlaků na stoly a nábytek. 

Byl frustrovaný z faktu, že výroba malých plastových prototypů může trvat až několik týdnů. Byla 

mu poskytnuta vlastní laboratoř, kde prováděl různé pokusy za použití UV technologie                        

a polymerů. V této laboratoři také vynalezl technologii stereolitografie. Krátce poté založil firmu 

3D Systems, čímž odstartoval novou éru 

ve výrobě a průmyslu v oblasti 

aditivních technologií. V roce 1988 

přišla jeho firma s prvním komerčním 

produktem, a to s tiskárnou SLA-1. 

Firma 3D Systems působí dodnes                   

a je jednou z největších společností 

zabývající se aditivními technologiemi 

na světě. [2], [3]  

Zanedlouho po uvedení SLA-1 na trh se začaly objevovat první zmínky o technologii SLS. Tato 

technologie fungovala na jiném principu stavby objektů než metoda SLA. Fungovala na principu 

spékání práškového materiálu. Za vytvořením této technologie stojí Dr. Carl Deckard z University 

of Texas, který si tuto metodu nechal patentovat mezi lety 1987 a 1988. Jeho prvním strojem 

pracujícím na principu SLS byl stroj s názvem Betsi. Zanedlouho poté založil Deckard společnost 

DTM, která se stala největším konkurentem výše zmiňované společnosti 3D Systems. To ovšem 

platilo jen do roku 2001, kdy byla DTM koupena právě firmou 3D Systems. [2], [3] 

Obrázek 3: Charel Hull [2] 

Obrázek 2: První tiskárna SLA-1 od společnosti 3D Systems [3] 
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Ve stejné době jako patent Carla Deckarda byla 

podána žádost o patentování technologie FDM 

Scottem Crumpem, která fungovala na jiném principu 

než technologie SLA i SLS. Technologie využívá 

natavování drátu a postupného nanášení. Carl 

Deckard položil první základy 3D tiskárny, která 

zpracovává pevný materiál. Společně se svou ženou 

Lisou Crump založili roku 1989 společnost Stratasys. 

Svou jednoduchostí bylo umožněno rozšíření této 

technologie i do neprůmyslového sektoru. První 

komerční tiskárna byla uvedena na trh v roce 1992                

a nesla název 3D Modeler. [2], [4]  

Po vypršení patentů těchto 3 technologií se začalo s globálním vývojem a na trhu aditivních 

technologií se objevilo několik dalších společností (MarkerBot, Ultimaker, Prusa Research,                        

a několik dalších). [4] 

3.2 Projekt RepRap 

Nejdůležitějším datem v novodobé historie 3D tisku plastových materiálů je nejspíš rok 2005, 

kdy byl doktorem Adrianem Bowyerem na University of Bath založen projekt RepRap. Tento 

projekt nesl ideu tiskárny, která bude umět vytisknout co nejvíce vlastních součástek.                       

Od samého počátku byl tento projekt koncipován jako „open source“. RepRap tiskárny jsou 

nejdostupnějším a nejrozšířenějším typem tiskárny na světě. Na obrázku je vidět tiskárna (child), 

jejichž díly byly vytisknuty na druhé tiskárně (parent). [6]  

Obrázek 4: První tiskárna pro technologii SLS  

s názvem 3D Modeler od společnosti Stratasys 

[5] 

 

Obrázek 5: Projekt RepRap [6] 
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4 Počátky kovového 3D tisku 

Historie a vývoj 3D tisku kovových i nekovových materiálů se v celé své historii vzájemně prolínal 

a poznatky z obou zmíněných oblastí se využívaly v dalším jejich společném vývoji. Počátky 

postupného vrstvení kovů sahají až do roku 1926, kdy si jistý pan Baker nechal patentovat 

technologii, při níž docházelo k tavení a vrstevní kovu za použití elektrického oblouku jako zdroje 

tepla. [7] 

Další historický milník se datuje do roku 1971, kdy si společnost Mitsubishi nechala patentovat 

metodu, při níž pomocí svařování několika drátů z různých materiálů vznikaly odstupňované 

stěny. [7]  

V roce 1983 byla vyvinuta metoda, při níž docházelo k navařování materiálu na rotační součást. 

Hlavní využití těchto součástí bylo v jaderném průmyslu. Metoda umožňovala výrobu 

obrovských, až 79 tun vážících, součástí, které bylo možno navařovat rychlostí až 80 kg/h. [7] 

V pozdějších letech došlo hlavně díky rozvoji počítačových CAD systémů k novému způsobu 

chápaní pojmu „aditivní technologie“. Také za pomoci těchto systémů došlo k vývoji aditivní 

technologie do dnešní podoby. 

 

4.1 Historie technologií SLS a DMLS 

Technologii SLS (Selective Laser 

Sintering) vyvinul již výše zmiňovaný 

Carl Deckard v době působení                

na University of Texas v Austinu. 

Deckard velmi úzce spolupracoval                

se svým profesorem Dr. Joe 

Beemanem, který mu pomáhal                   

s vývojem a podporou.    V roce 1997 

založili společnost NOVA Automation, která byla později přejmenována na DTM a poté prodána 

společnosti 3D Systems. Tímto nákupem získala firma patentová práva na technologii SLS a stala 

se z ní největší firma mezi dodavateli aditivních výrobních technologií. [8]  

Obrázek 6: Carl Deckard (vpravo) a jeho první SLS tiskárna kovových 

materiálů [9] 
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Mezitím byla založena v Německu 

společnost EOS GmbH – Electric Optical. 

Za jejím založením stojí pánové Dr. Hans 

Langer a Dr Hans Steinbichler. V době, 

kdy společnost 3D Systems získala 

patentová práva v USA na technologii SLS 

(rok 1997), uzavřeli 3D Systems a EOS 

dohodu. Společnost 3D Systems odkoupila od EOS produktovou řadu Stereos (stereolitografický 

tisk plastových materiálů) a zároveň souhlasila, aby společnost EOS převzala globální patentová 

práva na technologii SLS. Tím došlo k tomu, že společnost 3D Systems byla světovým 

dodavatelem číslo jedna ve stereolitografickém tisku plastů, a společnost EOS měla celosvětová 

práva na technologii SLS a v dalším výzkumu se věnovala pouze tomuto procesu. O pár desítek 

let později, konkrétně v roce 2013, došlo k žalobě společnosti 3D Systems společností EOS                    

za porušení patentu DTM v mnoha oblastech spékání práškových materiálů. Většině bodům 

obžaloby bylo vyhověno, a tak EOS pokračovala ve výzkumu a vývoji technologie DMLS, která 

převážně formuje dnešní trh. [9], [10]  

 

4.2 Historie technologie SLM 

Tato technologie má poněkud složitější historii než technologie SLS. Byla vyvinuta v německém 

městě Aachen Dr. Dieterem Schwarzem a Dr. Matthiasem Fockelem v roce 1995. K jejímu vývoji 

došlo v institutu pro laserovou technologii (ILT). Krátce poté spolu založili F&S 

Stereolithographietechnik GmbH, ovšem nadále úzce spolupracovali s ILT, aby byla tato 

technologie co nejdříve připravena ke komerčnímu použití. Na základě jejich výzkumu a znalostí 

byla založena společnost TRUMPF, která pracovala na vývoji svého vlastního SLM zařízení. 

Společnost TRUMPF dodnes drží exkluzivní práva na většinu patentů od institutu ILT týkajících 

se technologie SLM. [10] 

Kolem vývoje a několika patentů technologie SLM proběhla celá řada „bojů“, které definitivně 

ukončila až expirace patentu. Tím se otevřeli dveře k dalšímu vývoji těchto technologií                           

v celosvětovém měřítku. Velký rozmach prodejců aditivních systémů evidujeme na přelomu let 

2013 a 2014, kdy jejich počet začal strmě růst. [8] 

 

Obrázek 7: Dr. Hans Steinbichler [9] 
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5 Oblasti použití kovového 3D tisku 

Možností, kde využít 3D tisk v průmyslových odvětví, je spousta. Technologie 3D tisku je využita 

především v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu a v lékařství. Převážně se jedná 

o prototypovou výrobu, a až následně o výrobu složitých, těžko obrobitelných dílů. Dále odpadá 

například výroba formy pro lití. 3D tiskárna vyhotoví funkční díl, který čeká už jen mírné doladění 

v podobě například povrchové úpravy nebo jemného obrobení funkčních ploch. 

5.1 Automobilový průmysl 

V roce 2016 byl automobilový průmysl v oblasti aditivních technologií nejaktivnější. Velcí výrobci 

investovali nemalé částky do výroby prototypů a sériově vyráběných dílů. Můžeme zmínit 

například výrobce automobilů Audi a BMW, kteří podepsali partnerství se společností EOS                 

s cílem zlepšit prototypy a zahájit hromadnou výrobu součástí a speciálních nástrojů. Podle nich 

je aditivní výroba nejlepším způsobem, jak docílit integrování chladících kanálů, které není 

možnost vyrobit žádným jiným běžným způsobem. 

 

Další velkou společností v tomto odvětví je Michelin, jeden z předních výrobců pneumatik. 

Michelin se spojil se společností Fives a vytvořil vlastní 3D tiskárny na kovové materiály. Tyto 

stroje jsou vyvíjeny od roku 2000 a nesou název AddUp. Michelin využívá 3D tisk pro výrobu 

složitých forem pro své pneumatiky. Kovový 3D tisk byl integrován do výrobního procesu                

za účelem pomoci vývojovým návrhářům k vyrobení nových produktových řad pro Evropu a USA. 

Další možností využití aditivních technologií je zakázková výroba drahých vozů. Například 

společnost Ferrari plánuje využití 3D tisku ve svých závodních vozech Formule 1. Jejich plán 

neobsahuje pouze prototypovou výrobu, ale také několik částí automobilu, jako například 

Obrázek 8: vodní konektory pro motor Audi W12 od společnosti Additive 

Manufacturing pro společnost Volkswagen [13] 
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konstrukční díly podvozku nebo vytvoření pístu motoru. Zájem je také o vytvoření voštinové 

konstrukce, která je schopna vydržet namáhání stejnou silou jako konstrukce klasická, ovšem          

je mnohem lehčí. Za zmínku stojí určitě i společnost Divergent3D. Tato americká společnost 

nahrazuje konvenční strukturu vozidla 

patentovaným systémem end-to-end 

pro konstrukci a montáž. Vytváří novou 

strukturu založenou na počítačově 

řízené optimalizaci a aditivním způsobu 

výroby. Tento způsob výroby snižuje 

dobu montáže, náklady na energii              

a využití malé továrny a malého                

počtu zaměstnanců oproti běžným 

automobilovým koncernům. [11], [12]  

 

5.2 Letecký a kosmický průmysl 

Letecký a kosmický průmysl jsou vůbec první průmyslová odvětví, která začali využívat 3D tisk 

kovových materiálů. Hlavním problémem těchto oblastí je co největší snížení hmotnosti                      

a zároveň ponechání specifických mechanických vlastností. A právě tento problém je možno                 

za použití aditivních technologií vyřešit. Tato technologie umožňuje vytvářet složité, často 

běžnými technologiemi neobrobitelné tvary, a to za nižší cenu. Úspora hmotnosti může činit 40-

60 %, což vede i k výrazně nižší spotřebě paliva a většímu doletu. Technologie 3D tisku dále 

usnadňuje náklady na nástroje. Jedním z prvních, kdo se pustil do prozkoumávání této oblasti 

byla GE Aviation. Vyrobily několik prototypů za použití kovového 3D tisku (tryskový motor, 

palivová tryska, a další) a následně je integrovaly do výrobního procesu. [12]  

Obrázek 9: Auto od společnosti 3D Divergent tištěné na kovové 3D 

tiskárně [11] 

Obrázek 11: Palivová tryska od společnosti GE 

Aviation [14] 

Obrázek 10: Tištěné závory systému PDOS (Power 

Door Open Systém) od společnosti GE Aviation [15] 
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5.3 Zdravotnictví 

Dalším sektorem, ve kterém hraje využití 3D tisku, je zdravotnictví. Kovový tisk je široce rozšířen 

v oblasti protetiky, díky němuž dochází ke zdokonalování náhrad, ať už kloubních, nebo dokonce 

částí kostí apod. 

 3D tisk umožňuje tvorbu unikátních konstrukcí přesně vymodelovaných podle nějakého vzoru 

(pacienta) za pomoci CT snímků. Vhodným nastavením tiskárny a použitého materiálu lze docílit 

požadované porozity nebo drsnosti povrchu materiálu, aby došlo k rychlé integraci s živou tkání. 

V ČR je unikátním výrobcem náhrad za použití 3D tisku firma Beznoska, což je jeden z předních 

výrobců náhrad jakéhokoli druhu. [16], [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Náhradní dolní čelist tištěná na 3D tiskárně [16] 

Obrázek 12: Kyčelní dřík s inertní strukturou, která napodobuje kost (vyrobená na 3D tiskárně) [16] 
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6 Vznik prášku 

Prášek je vstupní materiál pro 

kovový 3D tisk. Jeho jakost je velice 

důležitým faktorem ovlivňující 

mechanické vlastnosti tištěného dílu 

a dále kvalitu jeho povrchu. Výrobce 

dodává prášky v zaplombovaných 

barelech a práce s nimi musí 

probíhat v souladu s bezpečnostními 

pravidly, které udává výrobce pro 

každý typ práškového materiálu 

samostatně. 

 

6.1 Plynová atomizace 

Plynová atomizace je fyzikální metoda, při níž dochází k roztavení kovu za pomoci vysokotlakého 

inertního proudu plynu (argon, dusík), následného ztuhnutí, a vytvoření prášku (viz obr. č. 15). 

Inertní plyn způsobuje tuhnutí roztaveného kovu. Jedná se o nejběžnější způsob výroby 

práškového materiálu, při němž vznikají sférické (kulové) částice prášku o různých průměrech. 

Tím dochází k dobrému vyplňování prázdných míst. [19]  

Obrázek 14: ilustrační foto [18] 

Obrázek 15: Schéma plynové atomizace [19] 
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6.2 Plazmová atomizace 

Tato metoda se obecně používá pro vysoce reaktivní materiály s vysokou teplotou tání, jako 

například slitina titanu Ti6Al4V. Výchozí materiál, kterým může být buď drát nebo prášek,              

je přiveden do rozprašovací komory, ve které dojde k jeho roztavení za pomoci plazmového 

hořáku a rozprášení. Prášek se následně usadí ve sběrné komoře (viz obrázek č. 16). [20]  

 

6.3 Atomizace kapalinou 

Atomizace kapalinou je velmi podobná metoda jako atomizace plynem, jen namísto inertního 

plynu je použita kapalina. Tato technologie se nejčastěji používá pro výrobu prášku                                 

z nereaktivních materiálů (např. ocel). 

Kvůli rychlejšímu procesu tuhnutí            

a chladnutí (oproti atomizací plynem) 

vznikají částice nepravidelného tvaru. 

Nevýhodou této metody je například 

nižší čistota u materiálů, které mají 

menší odolnost vůči oxidaci. Naopak 

výhodou jsou nižší náklady oproti 

jiným metodám atomizace. [21]  

Obrázek 16: Schéma plazmové atomizace [20] 

Obrázek 17: Schéma atomizace kapalinou [21] 
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6.4 Mechanické mletí 

Tento způsob je nejtypičtější pro vznik železného prášku za působení vnějších sil. Proces mletí 

se dělí na 3 typy – drcení, broušení a otěr. Po tomto procesu následují další způsoby zpracování, 

které připravují prášek do finální podoby. Výhodou této metody je možnost využití různých 

vstupních materiálů. [22] 

7 Materiály 

7.1 Oceli 

Jedná se o nejběžněji používané materiály v oblasti strojírenství. Pro různé technologie 3D tisku 

jsou nejpoužívanější oceli nerezové, ušlechtilé, nástrojové a vysokopevnostní. Díky své ceně           

v kombinaci s dobrými mechanickými vlastnostmi se jedná o nejčastěji používaný materiál              

v oblasti aditivních technologií. [23], [24] 

7.1.1 Ušlechtilá ocel 630-A 

Tato ocel je předem legovaná a podobá se nejvíce konvenční oceli 1.4542 (martenzitická 

precipitačně vytvrzená ocel). Mezi její charakteristické vlastnosti patří dobrá odolnost vůči 

korozi, dobrá kujnost a velmi dobré mechanické vlastnosti. Je využívána zejména v agresivním 

korozním prostředí, jako je lékařská technika nebo při stavbě lodí. [23], [24] 

7.1.2 Nástrojová ocel 1.2709 

Jedná se o předem legovaný materiál s dobrou tepelnou vodivostí, vysokou pevností a tvrdostí. 

Dále je dobře leštitelná a dobře obrobitelná. Využití nachází u dílů, které jsou vysoce mechanicky 

namáhány, dále v automobilovém průmyslu, letectví, a také na výrobu forem s chladícími kanály 

(pro tlakové lití plastů a lehkých kovů). Díky nízkému obsahu uhlíku (0,03 % C) je dobře svařitelná. 

[23], [24] 

7.1.3 Nerezová ocel AISI 316L 

AISI 316L je kyselinovzdorná chrom-nikl-molybdenová ocel s nízkým obsahem uhlíku. Za nižších 

a středních teplot je odolná vůči koncentrovaným kyselinám. Dále má zvýšenou odolnost proti 

korozi, je dobře svařitelná a vyniká skvělými mechanickými vlastnostmi (mez kluzu je uváděna 

dle tabulkových hodnot na 500 N/mm2, mez pevnosti je 5115 N/mm2, Youngův modul pružnosti 

200*103 N/mm2). Její využití je zejména v chemickém průmyslu v zařízeních, které jsou ve styku 

s mořskou vodou, a v lékařské technice. [23], [24] 
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7.2 Titan a jeho slitiny 

O titan a jeho slitiny je v oblasti 3D tisku velký zájem. Tyto materiály mají široké průmyslové 

využití u dílů, které lze těžko obrábět konvenčními metodami a mají velký požadavek na výkon. 

Kromě čistého titanu je nejpoužívanější slitinou Ti6Al4V. Titan a jeho slitiny nachází uplatnění 

díky svým vlastnostem a nízké hmotnosti hlavně v oblasti letectví a kosmonautiky. Tisknout            

z titanu nebo jeho slitin je ovšem finančně velice nákladné. [23], [24] 

7.2.1 Ti6Al4V 

Tento materiál vyniká svou měrnou pevností (síla vztažená k hustotě) a vynikající odolností proti 

korozi. Navíc se jedná o biokompatibilní materiál, což znamená, že dobře interaguje s prostředím 

v lidském těle. Využití tohoto materiálu je především ve zdravotnictví (v podobě endoprotéz) 

nebo leteckém a kosmickém průmyslu. [23], [24] 

 

7.3 Hliník a jeho slitiny 

Výroba hliníkových dílů pomocí 3D tisku není tak výhodná jako u výše zmiňovaného titanu. Může 

za to jeho poměrně snadná obrobitelnost, což vede k častějšímu použití konvenčních 

technologií. Další neméně podstatný důvod jsou špatné vlastnosti hliníku při svařování. Ovšem 

výhodou tisku z hliníku je jeho tepelná vodivost, čímž lze snížit potřebu podpor a zvýšit rychlost 

tisku. Tištěné díly z hliníku jsou lehce obrobitelné a mají dobrý poměr hmotnosti a pevnosti. 

Využití nachází v automobilovém a leteckém průmyslu a ve zdravotnictví. [25] 

7.3.1 AlSi10Mg a AlSi12 

Jedná se o předem legovaný materiál s dobrou pevností, tvrdostí, a vysokou odolností vůči 

korozi. Dále má dobrou tepelnou vodivost. Používá se při výrobě tenkostěnných dílů a v 

automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu. [25] 

 

7.4 Nikl a jeho slitiny 

Mezi hlavní přednosti niklu a jeho slitin patří schopnost udržet si dobré mechanické vlastnosti 

za tak vysokých teplot, kdy většina materiálů degraduje. Drží první příčky v oblastech materiálů 

používaných v teplotně náročných oblastech (např. letectví a kosmonautika). Mezi hlavní legující 

prvky patří chrom, který s niklem tvoří základ ochrany proti korozi. [25] 
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7.4.1 HX 

HX je žárupevná niklová slitina a vysokým obsahem chromu, která má výbornou odolnost vůči 

korozi a pevnost až do teplot okolo 1200 °C. Využití nachází ve výrobě komponent jako např. 

spalovací komory, součásti plynových turbín, v pecích, v jaderném průmyslu. [25] 

7.4.2 Inconel 718 

Tato nikl-chromová, korozivzdorná, vysokopevnostní slitina nachází uplatnění při teplotách         

od -250 do 700 °C. Nejčastěji se používá pro komponenty do raket, pro tvarové dílce do letadel 

a díky odolnosti vůči nízkým teplotám také jako součásti do mrazících zařízeních a kryogenních 

komor. [25] 

 

8 Od modelu k výrobku (krok za krokem) 

Proces výroby součásti pomocí aditivní výrobní technologie jde v zásadě rozdělit do několika 

kroků, přičemž každý z nich má vliv na výslednou kvalitu vytištěné součásti. Začátkem celého 

procesu jsou CAD data. Dále dochází k naimportování modelů na platformu a jejich 

vypodporování tak, aby se daly vytisknout. Poté přichází na řadu tzv. „rozsliceování“ a orientace 

na pracovní ploše. Tyto kroky se provádí na PC, který není součástí stroje. Vytvořená data                

se následně nahrají do tiskárny, která se připraví a může se spustit tisk. Po ukončení tisku je 

součást vyjmuta, dojde k jejímu odstranění z platformy a postprocesingu, při němž je upravena 

do finální podoby. Jsou-li všechny tyto kroky provedeny správně, měla by vytištěná součást 

odpovídat předpovězeným charakteristikám a parametrům.  

Obrázek 18: Proces výroby pomocí 3D tisku [26] 
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8.1 Krok 1: Model 

Model je vstupním prvkem pro aditivní výrobu. 

Je nejčastěji vymodelován v nějakém CAD 

softwaru a následně se uloží do příslušného 

formátu. Kvalita modelu významně ovlivňuje 

kvalitu vytištěné součásti. Špatná kvalita 

modelu vede ke špatnému výsledku celého 

procesu. Na obrázku je vidět porovnání 

modelu v CAD systému, a naopak model STL 

(jeden z nejvíce používaných formátů), který je 

tvořen soustavou trojúhelníků, jejichž velikost 

ovlivňuje výslednou kvalitu modelu. [26] 

8.2 Krok 2: Poloha součásti a vyvtoření podpor 

V tomto kroku dochází k polohování součásti, tzn. v jaké poloze se bude součást tisknout. Tato 

poloha by měla být volena v závislosti na požadované vlastnosti součásti. Množství podpor má 

velký vliv na cenu a čas, který je potřeba na vytištění. Jsou-li podpory nutné, měli by být snadno 

obrobitelné a umožnit dobrý odvod tepla ze součásti. Dále by měli zajistit dobré odstranění 

součásti z platformy po ukončení tisku. Další funkcí podpor je podpírat převislé části součásti. 

[26] 

Tento krok se dá považovat za poloautomatický. Software sám navrhne podpory a operátor               

je pouze upravuje dle doporučení nebo vlastních zkušeností. [26] 

 

Obrázek 19: Porovnání CAD a STL modelu [27] 

Obrázek 20: Vypodporovaná součást na platformě [28] 
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8.3 Krok 3: Umístění na platformu a „rozsliceování“ 

V tomto kroku se model s podporami 

rozřeže ve směru tisku na vrstvy určité 

tloušťky. Tato fáze probíhá zcela 

automaticky. V další fázi se model 

umístí na platformu tak, aby bylo 

možno dosáhnout co nekvalitnějšího 

tisku. Na obrázku jsou různě zvolené 

šířky jednotlivých vrstev a jejich vliv na 

kvalitu výsledného modelu. [26] 

8.4 Krok 4: Nastavení tisku 

Dalším krokem za dosažením úspěšného tisku je správné nastavení parametrů tiskárny. Tento 

proces je výrobci rozdělen zpravidla na 2 možnosti – tisk podle parametrů, které jsou předem 

nastaveny výrobcem a nastavení pomocí otevřeného programování. [26] 

8.4.1 Podle předem nastavených parametrů 

V tomto způsobu je většina parametrů pevně nastavena výrobcem a je jen malé množství 

parametrů, které může operátor ovlivnit, např. tloušťka vrstvy, strategie tisku atd. [26] 

Jedná se univerzální nastavení, jehož pomocí se dají tisknout různé typy součástí. [26] 

8.4.2 Vlastní programování 

Tato možnost vyžaduje hlubší znalost technologie, jelikož operátor má možnost libovolně 

nastavovat větší množství parametrů – výkon laseru, tloušťku vrstvy, skenovací rychlost, 

strategie tisku apod. [26] 

Po nastavení tisku se data uloží v potřebném formátu a odešlou do tiskárny. [26] 

8.5 Krok 5: Příprava tiskárny 

Tato fáze přípravy tisku nese také podíl na výsledné kvalitě tisku. Mělo by dojít k řádnému 

vyčištění stroje a přípravě prášku, který by měl být v dostatečném množství a řádně upěchován 

v zásobníku, aby docházelo k jeho rovnoměrnému nanášení na platformu. Před tiskem musí být 

vyplněny práškem kapsy kolem platformy a dojde k nanesení první vrstvy prášku. Komora musí 

být (pokud to práškový materiál vyžaduje) naplněna ochranou atmosférou. [26] 

Obrázek 21: Možné způsoby rozsliceování modelu [29] 
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8.6 Krok 6: Tisk 

Tato plně automatizovaná fáze výroby probíhá 

sama bez nutného zasahování operátora. 

Ovšem je-li to potřeba, může operátor v 

průběhu tisku měnit určité parametry, např. 

tloušťku vrstvy nanášeného prášku, nebo může 

zcela zrušit tisk nějaké součásti (tiskne-li se jich 

na jedné platformě víc). Stroj je naprogramován 

tak, že se v případě kolize sám vypne. [26]  

8.7 Krok 7: Vyjmutí + postprocessing 

Po ukončení tisku je potřeba 

součásti na platformě očistit              

od prášku a poté dojde k vyjmutí 

platformy i s vytisknutými 

součástmi. Prášek, který zůstal             

v tiskové komoře je vrácen zpět            

do zásobníku a stroj je důkladně 

vyčištěn vysavačem. Jelikož kovové 

prášky můžou být vznětlivé, výbušné 

nebo jakkoli jinak člověku nebezpečné, musí se dodržovat určité bezpečnostní zásady (např. 

respirační maska, ochranný oblek apod.). Další postup je prováděn v závislosti na velikosti 

součásti. V případě velkých součástí dochází okamžitě k tepelnému zpracování za účelem snížení 

vnitřních pnutí. U malých součástí není okamžité tepelné zpracování nezbytné. Dojde k odříznutí 

součástí od platformy, odstranění podpor a ve většině případech tepelné úpravě. U některých 

součástí může dojít k následnému doobrobení, leštění, nebo zvyšování tvrdosti. [26] 

Obrázek 22: Proces tisku (ilustrační foto) [23] 

Obrázek 23: Postprocessing (ilustrační foto) [30] 
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9 Technologie 

9.1 Powder Bed Fusion 

Metoda powder bed fusion (PBF) je nejvyspělejším a nejrozšířenějším výrobním způsobem tisku 

z kovového prášku. Celý proces začíná rozprostřením tenké vrstvy kovového prášku na silnou 

kovovou desku (platformu) pomocí nanašeče. Prášková vrstva se poté selektivně taví/spéká 

(tiskne) pomocí zdroje tepla v požadovaném průřezu tisknuté součásti. Zdrojem tepla může být 

buď laser nebo elektronový paprsek, ale o tom až níže v kapitole 9.2. Na první vytvořenou vrstvu                              

se rovnoměrně nanese další vrstva prášku a dojde opět k tavení/spečení. Tento proces se 

opakuje až do chvíle, kdy bude vytištěna celá součást. Poté dojde k odstranění zbývajícího prášku 

a model s platformou mohou být vyndány za účelem následného postprocessingu. [31], [32]  

 

9.2 Technologie spékání prášku 

Při používání technologie Powder Bed Fusion existuje mnoho faktorů, které mají vliv na kvalitu 

celého tiskového procesu. Jedním z faktorů je i zdroj tepla, který má za úkol spojovat materiál 

do výsledné podoby součásti. Existují 2 typy zdrojů tohoto tepla pro spojování kovových 

materiálů – Laser Beam Melting a Electron Beam Melting. [31], [32] 

 

Obrázek 24: Schematické znázornění metody PBF [31] 
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9.2.1 Electron Beam Melting 

Tento proces uvedla na trh v roce 2002 Švédská 

společnost Arcam a umožňuje vytvoření 

komplexních a odolných struktur. Princip Electron 

Beam Melting sestává z vysoce soustředěného          

a vysokorychlostního proudu elektronů, jehož 

kinetická energie se při dopadu na materiál mění 

v teplo a taví/spéká materiál. Usměrnění paprsku 

je zajištěno řadou čoček, které řídí směr paprsku. 

Kvůli povaze elektronových paprsků je v pracovní 

komoře snížen tlak na méně než 0,01 Pa, tudíž se 

jedná prakticky o vakuum. [31], [33]  

 

 

Výhody: 

- Větší výkon oproti LBM, 

- vyšší teploty oproti LBM, 

- spékání/tavení vyšší vrstvy prášku, 

- nedochází ke kontaminaci plynem (čisté prostředí), 

- možnost svařovat tlustší vrstvy materiálu v porovnání s LBM, 

- malá zóna ovlivněná teplem, 

- široké využití, 

- dokáže tisknout žáruvzdorné materiály, titan, niklové superslitiny apod., 

- není nezbytné další zpracování, 

- mnohonásobně rychlejší v porovnání s LBM (až 70x rychlejší doba tisku), 

- Není nezbytné použití podpor. [31] 

Nevýhody: 

- Vysoké počáteční náklady. [31] 

 

Obrázek 25: Schéma EBM [33] 



ČVUT Fakulta strojní 

Analýza vnitřních vad 3D tištěných součástí  Vojtěch Cermánek 
             

 

 

_____________________________________________________________________________ 

30 

9.2.2 Laser Beam Melting 

Zdrojem tepla v této metodě je soustředěný proud fotonů, jehož energie se podobně jako u EBM 

mění na teplo a taví/spéká materiál. V pracovní komoře se při technologii Laser Beam Melting 

udržuje inertní atmosféra s co nejnižším obsahem kyslíku (obvykle do 0,1 %). Jako inertní plyny 

se používají nejčastěji argon a dusík. [31]  

 

Výhody: 

- Nižší počáteční náklady. [31] 

Nevýhody 

- Je možná kontaminace plynem, 

- menší tloušťky vrstev prášků, 

- nečisté prostředí, 

- ve většině případech je nezbytné další zpracování. [31] 

 

 

Obrázek 26: Schéma metody LBM [31] 
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9.2.3 Laser Sintering vs Laser Melting 

Laser sintering (DMLS) neboli spékání a Laser melting (SLM) neboli tavení. Toto jsou 2 hlavní 

možnosti výroby součástí za použití aditivní technologie výroby. Při použití metody Laser melting 

dojde k úplnému roztavení materiálu, dojde tak k homogenizaci materiálu jako celku. Oproti 

tomu při použití Laser sintering dojde pouze k zahřátí materiálu do té míry, že prášek fúzuje           

s materiálem na atomární úrovni, což vede ke spojení materiálu. Výhodou DMLS oproti SLM            

je možnost řízení porozity materiálu pomocí teploty sintrování. DMLS pracuje většinou                     

se slitinami kovů, zatímco SLM pracuje nejlépe s čistými kovy. Součásti tisknuté pomocí 

technologie DMLS se po vytištění mohou dále tepelně upravovat za účelem snížení porozity. [34]  

10 Faktory ovlivňující kvalitu tisku  

Aditivní technologie můžeme rozdělit podle několika kritérií (např. zdroj energie, způsob 

přidávání materiálu apod.). Tyto metody se liší názvem, ovšem podstata a princip je u všech 

stejná. Model vytvořený v počítači je rozřezán na malé vrstvy v řádech mikrometrů (liší se)               

a poté je pomocí opětovného nanášení materiálu a jeho spékání/tavení vytvořen. Ovšem to 

s sebou nese i řadu faktorů, které celý tisk ovlivňují z hlediska finální kvality celého dílu. Jedním 

faktorů ovlivňujících kvalitu vytištěných součástí je vnitřní pnutí, které je důsledkem 

opakovaného rychlého zahřátí a ochlazení prášku. Dalším významným faktorem je vznik 

vnitřních vad a deformací. 

10.1 Vnitřní pnutí 

Paprsek spékající/tavící prášek neovlivňuje teplem pouze místa na které míří, ale i okolní 

materiál. Laser proniká horní vrstvou materiálu do vrstev nižších a dochází k jejich tavení/spékání 

a rychlému tuhnutí. Neděje se tak jen směrem dolů, ale paprsek stejně tak ovlivňuje materiál 

vedle míst, kam je namířen. V těchto místech dochází ke smrštění materiálu. Napětí může 

způsobit destrukci celého dílu, a čím je díl vyšší, tím je větší pnutí a tím je i větší nebezpečí 

poškození součásti. Pnutí může způsobit např. vlnění součásti, odtržení od podpor nebo spojení 

2 ploch/prvků, které jsou těsně vedle sebe. Abychom se těmto problémům vyhnuli, je potřeba 

Obrázek 27: Porovnání spékaného (vlevo) a taveného (vpravo) vzorku [34] 
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zvolit vhodnou strategii, která se snaží, aby vytištěné díly splňovaly chtěné požadavky (kvalita 

povrchu, deformace, trhliny, vnitřní vady atd.). [35]  

10.2 Vnitřní vady a deformace 

Vznik vnitřních vad a deformací je dalším nežádoucím faktorem limitujícím kovový 3D tisk. 

Jednou z možností jejich vzniku je rozstřik materiálu způsobený příliš vysokým výkonem 

laseru/paprsku, kdy v dílu zůstane nevyplněná dutina. Další možností je příliš vysoká rychlost 

skenování, což vede k nedostatečnému natavení materiálu. Případně kombinace výše 

zmíněných s výškou vrstvy, kdy se celá vrstva dostatečně neprotaví. Některé vady mohou 

vzniknout také od nanašeče, kdy břit nanašeče vyhrne prášek, a tak vznikne díra, která se sice 

časem zakryje dalšími vrstvami, ale v materiálu zůstane dutina. Vznik vnitřních vad a deformací 

může způsobit také degradovaný prášek častým používáním, protože oxidací změní zrna svůj 

tvar a nanesená vrstva nemusí být dokonalá. [35] 

 

10.3 Nastavení tisku 

Za účelem minimalizace zbytkového pnutí a vzniku vad je zapotřebí zvolit pro tisk vhodnou 

strategii. Možností, kterými se dá vznik pnutí a vad zabránit je několik, avšak chceme-li být 

úspěšní, musíme zvolit dobrou kombinaci těchto možností. Mezi ovlivňující parametry se řadí 

zejména strategie skenování, tloušťka vrstvy, velikost zrna, výkon laseru a rychlost skenování. 

[35] 

 

Obrázek 28: Znázornění tepelně ovlivněné oblasti [35] 
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10.3.1 Strategie skenování 

Při výběru správné strategie skenování je potřeba brát v potaz geometrii součásti a určit, která 

strategie je pro ni nejvhodnější. Laser/paprsek se pohybuje po určité přímkové trajektorii. 

Zvolením různých strategií lze ovlivnit délka těchto skenovacích vektorů, a tím i velikost pnutí. 

Čím kratší skenovací vektory, tím menší bude pnutí materiálu. Krom správně zvolené strategie 

pohybu je potřeba změnit i vzdálenost jednotlivých šraf. Zvolíme si například větší vzdálenost, 

než je potřeba, vytvoří se v součásti pravidelná porozita vzniklá nedostatečným spojením 

taveného/spékaného materiálu. [35] 

Na obrázku jsou vidět 3 různé strategie. Strategie a) zvaná MEANDR je vhodná pro tenkostěnné 

součástky. Skenovací vektory v těchto součástech nejsou tak dlouhé. Jedná se o nejrychlejší 

způsob skenování. Po každé vrstvě se dojde k rotaci směru skenování o 67˚, čímž docílíme 

rozdílnosti po sobě jdoucích vrstev. [35] 

Strategie b) (STRIPE) je vhodná pro větší a objemnější součástky. Mezi charakteristické znaky 

patří dráha laseru, která je vyhraničena pomyslnými pásy. Vektory jsou kratší, což pozitivně 

ovlivňuje velikost vnitřního pnutí a jeho rovnoměrného rozložení. [35] 

Strategie c), známá též jako CHESSBOARD, rozděluje skenovací dráhy do čtverců o délce strany 

5 mm tak, že každý vedlejší čtverec je posunutý o 90˚. Tím docílíme rovnoměrného rozložení 

pnutí. Stejně jako u strategie MEANDR dojde po každé vrstvě k rotaci skenování o 67˚. Tento 

způsob skenování je nejdelší ze všech tří, a je vhodný pro velké a objemné součásti. [35] 

 

Obrázek 29: Základní strategie skenování – a) MEANDR, b) STRIPE, c) CHESSBOARD [35] 
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10.3.2 Výkon laseru/paprsku a rychlost skenování 

Výkon laseru/paprsku a jeho rychlost jsou jedním ze zásadních parametrů ovlivňující výslednou 

kvalitu součásti. Při volbě parametrů se musí zohlednit vlastnosti materiálu a výška vrstvy, která 

má být spečena/roztavena. Vysoká rychlost skenování v kombinaci s nedostatečným výkonem 

vedou často k tvorbě vnitřních vad, což je 

způsobeno nedostatečným spojením materiálu. 

Opakem toho je malá rychlost a vysoký výkon, 

to způsobuje vypařování materiálu (a také vznik 

vad). Výkon laseru se pohybuje mezi 200-500 

Watty a elektronu mezi 1 000-6 000 Watty. 

Rychlosti jsou v rozmezí 10-50 cm3/h u laseru            

a 50-90 cm3/h u elektronu. Správné nastavení 

hodnot závisí především na materiálu. [36] 

 

10.3.3 Výška vrstvy a velikost zrn 

Dalším faktorem ovlivňující 

vlastnosti a výsledek 3D tisku jsou 

výška vrstvy a velikost zrn. Výška 

vrstvy se odvíjí od způsobu spojování 

materiálu – buď laserem, nebo 

elektronovým paprskem. U laseru             

se pohybujeme v oblasti 20-100 

mikronů, u elektronu 100-200 

mikronů. Co se velikosti zrn týče, u laseru jsou částice menší, zhruba mezi 15-60 mikrony, 

zatímco u elektronu je to mezi 45-105 mikrony. [37]  

 

Obrázek 30: Skenování (ilustrační foto) [36] 

Obrázek 31: Porovnání 3 různých tlouštěk vrstev 
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11 Topologická optimalizace 

V dnešní době nevyžadují konstrukce 

už jen funkčnost, stálost a pevnost.           

S rozvojem aditivních technologií             

je kladen čím dál větší důraz                    

na úsporu materiálu při zachování 

stejných mechanických vlastností. 

Cílem topologické optimalizace          

je nalézt pomocí speciálního 

softwaru optimální řešení 

konstrukce a optimální využití 

materiálu se zachováním mechanických vlastností. Princip této metody spočívá v rozdělení 

definovaného prostoru pomocí algoritmu na segmenty, a následném hledání, které segmenty 

jsou pro tuhost dílu nejdůležitější (viz obrázek). Pro správné řešení topologické optimalizace je 

zapotřebí předem nadefinovat několik parametrů – místo, směr a velikost zatížení, původní 

design součásti, kterou chceme optimalizovat, a také části, které zůstanou nezměněny 

(například funkční dosedací plochy, závity apod.) Na obrázku č. 32 a 33 je znázorněn proces 

topologické optimalizace a zároveň je možné si všimnout, jak funkční plochy (úchytky a díry) 

zůstaly nezměněné. [38] 

 

 

 

Obrázek 32: Ukázka postupu při topologické optimalizaci [39] 

Obrázek 33: Topologická optimailzace [40] 
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11.1 Bionické konstrukce 

Bionika (nebo též bionické konstrukce) je vědní obor zabývající se biologickými metodami                  

a systémy, které můžeme najít volně se vyskytující v přírodě. Prvním, kdo se o bionické struktuře 

zmínil, byl Američan Otto Schmitt při práci na projektu o vesmírné stanici. V Americe byla jako 

první uznána bionika jako věda, která je založena na systémech živých tvorů. Prvním pokusem o 

vytvoření struktury inspirované přírodou byl Leonardo Da Vinci, který se při pokusu o sestrojení 

létajícího stroje inspiroval ptáky.  

Při zvolení topologické optimalizace do tzv. bionické struktury není zpravidla nutné vytvořit 

podpory. Struktura bionicky navrženého dílu by měla fungovat tak, že poslední vytištěná vrstva 

plní zároveň funkci podpory pro vrstvu následující.  Toto je ovšem podmíněno správným 

umístěním a polohováním na stavební platformě, příklad je vidět na obrázku č. 34. S menším 

počtem podpor odpadá samozřejmě také časově a finančně náročný postprocessing. [39], [41]  

Obrázek 34: Porovnání potřeby podpor při různém polohování součásti s 

bionickou strukturou [39] 
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12 Technologičnost konstrukce 

12.1 Orientace součásti 

Na rozdíl od jiných výrobních procesů vytváří 3D tisk součásti s anizotropními vlastnostmi.                   

To znamená, že mají v různých směrech jiné mechanické vlastnosti. Například ve směru os X a Y 

mají součásti větší pevnost v tahu než ve směru osy Z. To je důvodem, proč je třeba pečlivě zvážit 

orientaci součásti, hlavně ve chvíli, kdy má být hotová součást jakkoli mechanicky namáhána. 

Existuje také estetičnost, kdy má stejná součást při různé orientaci jiný vzhled. U složitých 

součástí je důležité, aby orientace součásti byla taková, že je možné odstranit nutné podpory. 

[42], [43]  

V rovině je potřeba zohlednit orientaci vůči nanášeči. Mohlo by se stát, že se nanášeč silou 

dotkne předešlé vrstvy a poškodí ji. Ideální geometrií je kruhový profil, U-profil, nebo profily 

podobné. Naopak nejméně vhodným je tenký dlouhý průřez, který je zároveň rovnoběžný               

s čepelí nanašeče. Je potřeba, aby čepel najížděla na součást postupně a pozvolna. Tiskneme-li 

součást s plochým povrchem, měl by být natočen minimálně o 5° vůči čepeli, aby se čepel dotkla 

nejdřív v bodě součásti. Na obrázcích č. 36 a 37 jsou vidět různé příklady polohování součásti. 

[42], [43]  

Obrázek 35: Ukázka správného (zeleně) a špatného (červeně) polohování součásti [44] 

Obrázek 36: Ideální profily [45] 



ČVUT Fakulta strojní 

Analýza vnitřních vad 3D tištěných součástí  Vojtěch Cermánek 
             

 

 

_____________________________________________________________________________ 

38 

 

V prostoru můžeme vhodným natočením součásti omezit například velikost plochy, která                 

je tavena/spékána laserem v jedné vrstvě a tím omezit tepelné pnutí. Vhodnou prostorovou 

orientací můžeme nadále ovlivnit množstvím podpor, čímž dosáhneme menší spotřeby 

materiálu, rychlejšího tisku, a snazšího postprocessingu. [42], [43]  

Při tisku více součástí na jedné platformě je potřeba umístit součásti vedle sebe a s mírným 

pootočením. Docílíme tak pozvolného najíždění nanášeče a jeho rovnoměrného opotřebení. 

Pokud by byly součásti rozmístěny za sebou, dojde k zatěžování nanášeče vždy na jednom místě, 

což by vedlo k opotřebení jen na jednom místě a následným nerovnoměrnostem                                      

a nepřesnostem. Abychom docílili co největší přesnosti, je vhodné orientovat součásti co nejvíce 

do středu platformy. [42], [43] 

 

Obrázek 37: Špatné a správné natočení součásti v rovině [45] 

Obrázek 38: Špatné s správné natočení součásti v prostoru [45] 
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12.2 Podpory 

V oblasti aditivních výrobních technologií hrají podpůrné konstrukce (zjednodušeně podpory) 

zásadní roli. Jejich použití má nejen několik kladů, ale také záporů. Čím více podpor se použije, 

tím více spotřebujeme materiálu a s tím rostou i náklady na materiál. Současně rostou náklady 

na provoz tiskárny, jelikož se prodlouží doba tisku jedné součásti. Zvyšují se také náklady spojené 

s následným odstraněním podpůrných struktur a tím klesá kvalita povrchu, ze kterého                         

se podpory odstraňují. Na druhou stranu mají podpůrné struktury také několik pozitiv. Jedna                 

z hlavních funkcí je pevné ukotvení součásti k platformě, dále zabraňují kroucení, redukují 

možnost odtržení součásti od platformy při přejíždění nanášeče kovového prášku. Poskytují 

podporu geometriím, které není možno vytisknout bez podpor, aniž by se zhroutily (viz další 

kapitoly). Dalším jejich úkolem je odvod tepla, čímž zajišťují stabilitu celého tiskového procesu. 

[35] 

12.2.1 Podpory pod úhlem 

Při tisku například vodorovných otvorů jsou podpory 

potřebné pro zajištění správné geometrie otvoru. Tato 

oblast potřebuje vnitřní podepření a podpory se nachází na 

dvou místech. S tím jsou spojeny vyšší náklady na 

postprocessing (je potřeba upravit větší povrch). Ne vždy              

je nutné, aby podpory vycházely ze součásti a končili v ní. Při 

použití podpor pod úhlem dojde ke spojení spodní části 

konstrukce přímo s platformou, a tím dojde k minimalizování 

plochy s ovlivněným povrchem. Při navrhování těchto 

podpor musíme být velice opatrní a brát ohled na samonosné úhly. [35]  

Obrázek 39: Podpory pod úhlem [46] 

Obrázek 40: Podpory pod úhlem [47] 
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12.2.2 Štětinové podpory 

Za použití silné podpory s úzkými štětinami na konci 

docílíme dostatečně pevné konstrukce a následného 

snadného odstranění. Pro dobrou pevnost spojení se 

doporučuje, aby výčnělky lehce pronikaly do součásti. 

Jinak by se mohly zlomit a způsobit deformaci dílu. Při 

odstraňování podpor můžou vzniknout v součásti 

důlky, tudíž musíme být při odstraňování velice 

opatrní. Tomu se snaží zabránit podpory s 

předdefinovaným krčkem, ve kterém dojde k jejich 

zlomení. Po odlomení dojde k vyhlazení povrchu. [35]  

 

12.2.3 Blokové podpory 

Blokové podpory se tvoří pomocí mřížek s obvykle 

stejnou tloušťkou, jako má tavná lázeň (na rozdíl od 

objemových podpor, které jsou zcela vyplněny 

materiálem). Vytvoříme-li mezi jednotlivými blokovými 

podporami mezeru, dojde tím k jejich snazšímu 

odstranění. Jejich použití je zejména tam, kde dochází               

k tisku velice tenkých stěn. [35]  

 

 

Obrázek 41: Štětinové podpory [48] 

Obrázek 42: Štětinové podpory se zúženými konci pro jejich lepší odstranění [49] 

Obrázek 43: Blokové podpory [50] 
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12.2.4 Podpory s proměnlivou šířkou 

Šířka podpůrných konstrukcí není 

nijak pevně stanovena, tudíž může 

docházet k její proměnlivosti.                

U součástí, kde není požadovaná 

silná vazba mezi součástí                                    

a platformou, může dojít ke                

zúžení podpor (tím usnadnit 

postprocessing). Naopak u vysokých 

a tenkých součástí, které potřebují 

podpory docílíme zvýšení celkové 

stability zvětšením šířky podpor.  

[35] 

12.2.5 Kombinované podpory 

Hybridní podpůrné struktury se skládající ze tří částí. V dolní části je podpora tvořena nosnou 

konstrukcí ve tvaru stromu nebo kužele, v prostřední části je podpora s plným objemem a v dolní 

části je podpora bloková. Tyto hybridní podpůrné struktury používá firma Materialise Magics, 

která je má patentované. [35] 

 

 

Obrázek 44: Podpory s proměnlivou šířkou [46] 

Obrázek 45: Kombinované/hybridní podpory, ve spodní části štětinové, 

poté přechod do stromových a nahoře podpory blokové pro lepší 

podepření součásti [51] 
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12.3 Samonosné úhly 

Samonosný úhel popisuje úhel daného tištěného prvku vzhledem k platformě. Čím menší je úhel, 

tím menší je pravděpodobnost jeho správného vytištění. Naopak čím vyšší úhel bude, tím                  

se pravděpodobnost správného vytištění zvyšuje. Obecně platí, že by se neměl vytvořit 

samonosný prvek (tzn. bez podpor), který by byl menší než 45 stupňů. Budeme-li chtít vytisknout 

úhel menší než 45 stupňů, bude docházet ke zdrsňování povrchu až k následnému poškození 

součásti, zmenšíme-li úhel příliš. Při použití různých materiálů se mohou tyto hodnoty měnit, 

stejně jako při použití různých metod a strojů. [52], [53]  

 

12.4 Převisy 

Převisy se na rozdíl od samonosných úhlů liší              

v tom, že se jedná o náhlou změnu geometrie 

součásti. Společnost Proto Labs uvádí, že při 

použití jakéhokoli převisu přesahující hodnotu 

0,5mm je potřeba použít příslušné podpory                   

za účelem zamezení zborcení součásti. Při použití 

velkých přesahů může dojít ke zmenšení detailů            

a v nejhorším případě ke zborcení součásti. Je 

proto vhodné zamyslet se nad vhodnou orientací 

součásti, která by těmto problémům předešla. 

[52], [53]  

Obrázek 46: Vliv velikosti samonosných úhlú na deformaci součásti [52] 

Obrázek 47: Vliv velikosti převisů na deformaci 

součásti [52] 
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12.5 Kanály a otvory 

Jedna z výhod 3D tisku je možnost vytvoření vnitřních kanálů a otvorů, které není možno vyrobit 

jinými konvenčními metodami. Kanály zajišťují rovnoměrné chlazení a zároveň pomáhají 

snižovat hmotnost celé součásti. Doporučený maximální průměr kanálů je 8 mm. Podobně jako 

u geometrií, které směřují dolů a nemají podporu, dojde k deformaci se vzrůstajícím průměrem 

kanálu nebo díry. Toto by se dalo vyřešit například změnou tvaru kanálu/otvoru na tvar slzné 

kapky nebo do tvaru kosočtverce, čímž bychom mohli jejich rozměr několikanásobně zvětšit. 

Nejmenším udávaným rozměrem díry/kanálu je 0,5 mm, protože při menším průměru hrozí 

zaplnění díry/kanálu materiálem. Naopak největším udávaným průměrem, kde nejsou zapotřebí 

podpory je přibližně 8 mm (liší se dle použité technologie). [52], [53]  

12.6 Mosty 

Mostem se rozumí libovolný plochý povrch, který směřuje dolů a který je podepírán minimálně 

2 prvky. Jako minimální vzdálenost, u níž nejsou potřeba podpory, jsou přibližně 2 mm. Mosty 

přesahující tento rozměr budou mít špatnou kvalitu a nebudou strukturálně zdravé. Při použití 

mostů o větších rozměrech bude zapotřebí použití příslušných podpor. [52], [53]  

Obrázek 48: Testování reálných vzorků na minimální a maximální průměr díry [52] 

Obrázek 49: Reálné testování šířky mostů a jejich její vliv na deformaci součásti [52] 
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12.7 Tloušťka stěny 

Obecným pravidlem je udržovat hodnotu nejmenší tloušťky stěny nad 1 mm. Tyto hodnoty se 

liší dle různých zdrojů (některé uvádí 0,5 mm, některé 0,4 mm atd.). Konkrétně tato hodnota 

stanovit nelze, jelikož závisí na celé řadě faktorů, od nastavení tiskárny až po tištěný materiál. 

Stěny pod 1 mm by měly dodržovat poměr výšky ku tloušťce 1:40. Při volbě tlustší stěny 

zvyšujeme výrobní náklady (více materiálu, delší doba tisku) a hmotnost součásti. Další možností 

použití stěny s tzv „lattice stucture“ uprostřed, kdy dojde k odlehčení stěny a nebude se zbytečně 

plýtvat materiálem. [53], [54]  

 

  

Obrázek 50: Tvary odlehčených struktur [55] 
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13 Návrh experimentu 

Cílem experimentální části je zjistit porozitu vytištěného dílu z nerezové oceli AISI 316L na stroji 

Trumpf TruPrint 1000. Díl je navržen pro následné vakuové zkoušky, tudíž je potřeba, aby jeho 

porozita byla co nejmenší. Tištěn byl nejen díl, ale také 5 zkušebních kostiček, které při testech 

díl suplovaly. Zkoušky byly prováděny nekonvenčním a konvenčním způsobem. Jedna zkouška 

byla pomocí CT, druhá pomocí metalografických výbrusů a následného vyhodnocování za 

pomoci digitálního mikroskopu. 

Z dostupné literatury (viz zdroje [57] a [58]) je patrné, že při použití běžného nastavení tisku 

(výkon, skenovací rychlost, výška vrstvy atd.) pro příslušnou tiskárnu lze běžně dosáhnout 

porozity v rozmezí 0,03 až 0,08 % (zdroj [57]), respektive 0,01 až 0,09 % (zdroj [58]) na běžných 

vzorcích. Oba uvedené zdroje se zabývají porozitou vytištěných vzorků z nerezové oceli                 

AISI 316L. Zdroj [57] zkoumá vzorky vytištěné na tiskárně Renishaw AM4000, zdroj [58] na 

tiskárně Trumpf TruPrint 1000 s těmito parametry tisku – výkon laseru 90 W, skenovací rychlost 

500 mm/s, výška vrstvy 20 μm. Z uvedených informací lze očekávat, že s obdobným nastavením 

tisku se dosáhne podobných hodnot i v tomto případě na stejné tiskárně Trumpf TruPrint 1000.  

Vakuové díly se zkoušejí nejčastěji pomocí tlakových zkoušek, kdy se zjišťuje, jestli díl dostatečně 

těsní nebo netěsní. Obecně lze říct, že čím nižší porozitu díl má, tím spíše obstojí a tím větší je 

pravděpodobnost funkčnosti ve vakuovém prostředí.  
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14 Příprava dat 

Příprava dat pro tisk probíhala v softwaru NX. 3D Software NX obsahuje široký výběr možností. 

Lze v něm nejen připravovat data pro 3D tisk, ale také pro obrábění, měření, a lze v něm také 

modelovat. 

Pro přípravu na 3D tisk byla využita záložka „Additive Manufacturing“. Vybere se konkrétní 

tiskárna a otevře se pracovní prostor dané tiskárny. Nyní může dojít k nahrání předem 

vymodelované součásti, v mém případě příruby a pěti různě rozmístěných kostiček. Kostičky byly 

různě rozmístěny kvůli následnému zkoumání porozity. Součást je do softwaru nahrána ve 

formátu .prt. 

Po nahrání součásti software automaticky sám vygeneruje podpory, které může obsluha buď 

upravit, nebo vytvořit sama.  Na obrázku lze vidět vypodporovanou součást. Jedná se                                

o jednoduchý tvar, tudíž tvorba podpor nebyla nijak složitou záležitostí. Všechny části jsou 

pomocí podpor zvednuté do výšky, aby byl zajištěn co nejlepší tisk, a zároveň aby šly všechny 

části jednoduše odstranit ze stavební platformy. [56]  

 

 

Obrázek 51: Návrh podpor pro přírubu a kostičky v softwaru NX 
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Na obrázku č. 52 je vidět poloha součásti vůči nanašeči, kde je celá součást mírně pootočená z 

důvodu snížení pravděpodobnosti poškození stěrače najetím kolmo na vodorovnou plochu, a 

tím i poškození celého tiskového procesu (viz. teorie).  

Po napolohování a vypodporování součásti došlo k volbě parametrů tisku (tloušťka vrstvy, 

rychlost skenování, strategie skenování, výkon laseru apod.) a následnému vygenerování drah 

laseru a dalších dat nutných pro 3D tisk. Do tiskárny se data přenáší ve formátu .vza. 

 

15 Tiskárna Trumpf TruPrint 1000 

Tento stroj od společnosti TruPrint 1000 je nejmenší 3D tiskárnou určenou pro tisk kovových 3D 

součástí od této společnosti. Tiskárna Trumpf TruPrint 1000 je laboratorním typem tiskárny, což 

znamená, že obsluha přijde do přímého kontaktu s kovovým práškem, a musí se tudíž chránit 

ochrannými pomůcky a dodržovat určité zásady při práci (o tom víc v kapitole „Bezpečnost 

práce“). 

Tiskárna TruPrint 1000 je vhodná především pro tisk menších dílů. Vyrábí díly podle předem 

vytvořeného CAD modelu stejně jako drtivá většina jiných 3D tiskáren. V průběhu tisku je                   

ve stavební komoře dusíkem tvořena inertní atmosféra. [56] 

 

Obrázek 52: Rozložení a poloha tisknutých dílů 
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15.1 Parametry tiskárny 

 

 

15.2 Popis tiskárny 

Pod číslem 1 je vidět ta nejdůležitější část 

celého stroje, tedy procesní komora. Jak         

je vidět na obrázku, do procesní komory        

je tvořen průhled s ochranou před 

laserovými paprsky. Číslo 2 označuje hlavní 

filtr, který se nachází pod procesní 

komorou. Hned vedle filtru je skříňový 

rozvaděč pod číslem 3. Bezpečnostní 

vypínač, který se nachází vedle ovládacího 

panelu najdeme pod číslem 4. [56]  

Tabulka 1: Parametry tiskárny Tumpf TruPrint 1000 [56] 

Obrázek 53: Tiskárna Trumpf TruPrint 1000 [56] 
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15.3 Procesní komora 

V procesní komoře probíhá v ochranné atmosféře proces LMF. Nanášecí zařízení nanáší                        

ze zásobovacího válce vrstvu kovového prášku na stavební paletu. Přebytečný materiál                   

se shromažďuje v přepadovém koši. [56] 

Číslo 1 označuje nanášecí zařízení, které nanáší prášek na stavební platformu. Pod číslem 2                      

je odsávání, které je potřebné vzhledem k prašnosti a potřeby inertní atmosféry. Přepadový 

válec je označen číslem 3. Číslo 4 značí montážní válec, na kterém je stavební paleta. Místo, kam 

je nasypán prášek před každým tiskem je zásobní válec a je označen číslem 5. [56] 

V procesní komoře lze dále najít trysku, která vhání dovnitř dusík a vytváří v procesní komoře 

inertní atmosféru. Uvnitř procesní komory se nachází několik čidel na kyslík, a pokud klesne 

hladina kyslíku pod 0,3 % je tiskárna připravena na tisk. [56] 

Obrázek 54: Procesní komora [56] 
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15.4 Ovládací panel tiskárny 

Ovládací panel tiskárny se nachází v pravé horní části tiskárny. Je dotykový a jeho součástí                      

je také klávesnice, která je chytře skryta uvnitř tiskárny a jen v případě potřeby si jí může obsluha 

vytáhnout a používat. Samozřejmostí je také možnost připojení myši, nebo použití klávesnice                

s touchpadem. Na obrázku je vidět ovládací panel, který je rozdělen na 3 hlavní sekce. [56] 

 

Po zapnutí tiskárny a stisku tlačítka „start“ je uvedena tiskárna do referenční polohy. Data pro 

tisk se do tiskárny naimportují pomocí flash-disku. Následně se zobrazí náhled stavebního 

prostoru. V náhledu je možné ještě provést změnu některých parametrů součásti (např. polohy 

na platformě atd.) nebo tisku (např. výkon laseru atd.). Tiskárna sama dokáže vyhodnotit, jak 

dlouho jí bude tisk trvat a kolik materiálu (prášku) bude potřebovat. [56] 

Po skončení tiskového procesu tiskárna nabídne report, v němž jsou buď stručně nebo podrobně 

pospány informace o tisku. Jsou zde například data o počtu vrstev, výkonu laseru, době tisku, 

rychlosti stěrače (nanašeče), velikosti součásti apod. [56] 

Obrázek 55: Ovládací panel tiskárny [56] 
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16 Příprava tiskárny 

16.1 Bezpečnost práce 

Jak už je zmíněno výše, tiskárna TruPrint 1000 je laboratorním typem tiskárny, kde obsluha 

přichází do přímého kontaktu s práškovým materiálem. Částice prášku mohou být karcinogenní 

a díky jejich velikosti se do těla nemusí dostat jen vdechnutím, ale také póry v pokožce. Je proto 

potřeba, aby každý člověk, který přijde do přímého kontaktu s touto tiskárnou, dodržoval zásady, 

které jsou doporučeny pro práci na tomto typu tiskárny. Mezi nejdůležitější ochranné pomůcky 

patří zejména: 

- Ochranné rukavice, 

- respirátor, 

- ochranné brýle, 

- antistatický náramek, 

- pevné uzavřené boty, 

- ochranný oblek. 

16.2 Příprava před tiskem 

Jako první je potřeba zkontrolovat nanášecí zařízení. Jestli je 

dobře připevněné, a jestli je nanašeč v perfektním stavu. 

Dalším krokem je plnění zásobovacího válce. Při tomto kroku 

je potřeba nezapomínat na průběžné zhutňování (zvýšení 

hustoty a homogenizace) prášku pomocí např. násypky, aby 

byl prášek co nejvíce zhutněn a dosáhlo se tak co nejlepších 

výsledků. Až bude zásobovací válec naplněn, zarovná                 

se prášek do roviny s hranou válce. Poté se uzavře procesní 

komora a zmáčkne „reset“.  Nyní je důležité sledovat, zda 

nanašeč při přejezdu vytvoří na stavební platformě dokonalou 

homogenní vrstvu prášku. Pokud tomu tak není, je potřeba 

vyzvednout zásobovací válec a tento proces opakovat. 

Tiskárna bohužel nemá žádnou přednastavenou pozici pro vyrovnání válců, musí se proto dělat 

pouze „od oka“. Je to zapříčiněno tím, že stavební paleta může být různých tlouštěk a může            

se používat opakovaně. Po každém použití se musí zarovnat pomocí broušení nebo soustružení. 

Obrázek 56: Barel pro uchování 

práškového materiálu 
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16.3 Nahrání dat 

Nahrání dat pro tisk do tiskárny probíhá skrze ovládací panel tiskárny, který má v sobě 

průmyslový software PC Trumpf. Po nahrání dat je možné vidět umístění součásti na platformě, 

jednotlivé vrstvy, parametry nastavení tisku (rychlost skenování, výkon laseru, tloušťku vrstvy 

apod.). Parametry nastavení lze v softwaru upravovat, takže když člověk najde nějakou chybu, 

může jí přímo v tiskárně opravit a nemusí kvůli tomu tisk rušit a vytvářet nová data. 

 

17 Samotný 3D tisk 

Jak už bylo psáno výše, samotný tiskový proces probíhá v inertní atmosféře tvořené dusíkem             

s obsahem kyslíku pod 0,3 %. Tisk součásti je možné pozorovat přes průhled s ochranou proti 

laserovým paprskům. Po celou dobu tisku je tiskárna připojena na nádobu s dusíkem, aby se 

mohl dusík postupně doplňovat a udržela se tím inertnost atmosféry v procesní komoře. 

Na obrázku č. 57 je zobrazeno schéma nanášení prášku. Válec číslo 1 je zásobovací komora,              

ze které nanašeč přenáší rovnoměrně prášek po stavební platformě (č. 2). Přebytečný prášek 

přepadává do přepadové komory (č. 3). V průběhu tisku každé jednotlivé vrstvy se zásobovací 

komora zvedá, zatímco stavební platforma klesá, aby se každá vrstva skenovala ve stejné 

vzdálenosti od zdroje laseru.  

 

 

Obrázek 57: Schéma nanášení práškového materiálu [56] 
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Na obrázku je vidět průhled do tiskárny při tisku příruby a kostiček. Je zde také zásobovací 

komora, stavební platforma, přepadová komora a nanašeč.  

 

 

18 Konec tiskového procesu 

Po ukončení tiskového procesu je potřeba, aby nanášecí zařízení bylo v levé úvrati, a potom                  

se může přistoupit k vyjmutí součásti. Nejprve dojde pomocí GloveBoxu k očištění celé procesní 

komory a vytištěné součásti, při kterém se zbylý prášek nahrne pomocí štětce do přepadové 

komory. Po otevření GloveBoxu dojde k důkladnějšímu vyčištění komory i na místech, kam            

se nedalo dostat přes GloveBox. Dojde k vysání celé komory, vysát se musí také samotná součást 

(mezi podporami je stále velké množství prášku).  

 

Obrázek 58: Tiskový proces 

Obrázek 59: Konec tiskového procesu 



ČVUT Fakulta strojní 

Analýza vnitřních vad 3D tištěných součástí  Vojtěch Cermánek 
             

 

 

_____________________________________________________________________________ 

54 

Po vyčištění dojde k vyjmutí součásti, kde je z tiskárny vyjmuta stavební platforma, která                        

je připevněna k válci pomocí vnitřního šestihranu. Přebytečný prášek se recykluje pomocí tzv. 

přesévání, aby mohl být následně použit v dalších stavbách.  

18.1 Report, vyhodnocení tisku 

Na konci tisku vyhodnotí tiskárna celý tisk a umožní stáhnout data z tisku, tzv. report, který je 

uveden v tabulce.  

Tisk trval 15 hodin, 38 minut a 55 vteřin, bylo vytištěno 2530 vrstev, přičemž každá vrstva byla 

vysoká 20 mikrometrů. Výkon laseru byl 90 W, rychlost laseru byla 500 mm/s. Vrstvy byly 

nanášeny rychlostí 100 mm/s. Celou dobu tisku byla v komoře udržována inertní atmosféra                 

a kyslík nepřesáhl koncentraci 0,3 %. 

Obrázek 60: Vyjmutí platformy z tiskárny 

Tabulka 2: Report tisku 
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19 Postprocessing 

Postprocessing je nedílnou součástí výroby každé součásti, která je vytištěna na 3D tiskárně. 

Kvůli technologickým možnostem 3D tisku není možné tisknout ve většině případech přímo 

hotové výrobky, a proto je nutné na nich provést několik dalších úkonů, aby byly připraveny k 

použití. 

Prvním, co se musí udělat, je odříznutí všech vytištěných dílů z platformy, poté odstranění 

podpor, tepelné zpracování, a dále dle potřeby doobrobení funkčních ploch atd. 

19.1 Tepelné zpracování 

Jak je zmíněno v teoretické části, při 3D tisku vznikají v materiálu velká vnitřní pnutí. Proto je 

potřeba každý vytištěný díl tepelně upravit. Všechny vytištěné díly (příruba + 5 kostiček) byly 

vyžíhány. Žíhání proběhlo při nárustu teploty během 3 hodin na teplotu 550 °C a trvalo 6 hodin, 

poté došlo k samovolnému ochlazení. 

19.2 Odříznutí z platformy 

Všechny díly byly tištěny na platformu na podporách. Prvním důvodem bylo zajištění dostatečné 

kvality ploch, druhým důvodem bylo snadné odstranění z platformy, kdy bylo potřeba využití 

daleko menších sil, než kdyby se tiskl díl přímo na platformu bez podpor. Odstranění dílů                        

z platformy proběhlo za použití ruční pilky na kov a následného odlomení.  

 

Obrázek 61: Odříznutí z platformy 
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19.3 Odstranění podpor 

Význam podpor je především v tom, aby celý tisk proběhl hladce a aby vytištěná součást 

splňovala požadavky konstruktéra. Z toho vyplývá, že podpory drží součást „pohromadě“, aby 

se během tisku nezhroutily plochy, které nejsou samonosné. Odstranění podpor proběhlo                  

za pomoci pilky a kleští.  

Obrázek 62: Odstraňování podpor 

Obrázek 63: Podpory odstraněny 

Obrázek 64: Všechny součásti jsou připraveny na testy 
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20 Testy porozity 

Porozita je jednou ze základních vlastností materiálů používaných nejen ve strojírenství. Je to 

vlastnost tuhých látek, které obsahují množství dutin či otvorů různých původů a tvarů. Porozita 

se uvádí v procentech jako podíl objemu celé zkoumané součásti a objemu všech dutin či otvorů 

(lze také udávat jako podíl obsahu plochy ku obsahu dutin a otvorů). Čím nižší je porozita, tím 

menší počet dutin či otvorů součást obsahuje a naopak. V některých případech je porozita 

žádoucím jevem, například u cihel použitých ve stavebnictví je dostatečně vysokou porozitou 

docíleno výborné izolace. V případě této práce a vakuových zkoušek je žádoucí dosažení                    

co nejmenší hodnoty porozity. 

Testy porozity byly prováděny dvojím způsobem. Prvním bylo naskenování příruby a kostiček na 

CT přístroji a druhým bylo vytvoření metalografických vzorků z kostiček a následné pozorování 

pod mikroskopem. 

 

20.1 CT 

Metrotom 1500 od firmy Zeiss je přístroj, který pracuje na stejném principu jako rentgen. Lze 

říct, že pracuje na principu světla a tmy. Čím tlustší je stěna zkoumaného dílu, tím méně paprsků 

skrz ni projde a vyobrazí se jako tmavší.  Naopak čím tenčí je stěna, tím světleji se zobrazí. 

Zkoumaný objekt se postupně otáčí a zařízení vytváří jednotlivé snímky, které následně 

softwarově skládají do trojrozměrného modelu. Počet snímků se může lišit, ale zpravidla                 

se pohybuje v řádech tisíců. Nejsnadněji prozářitelný materiál je plast díky jeho malé hustotě. 

Naopak obtížně prozářitelné jsou materiály jako zinek, nikl a další materiály s vysokou hustotou. 

Mezní hodnota prozáření se pro ocel uvádí přibližně 50 mm.  

Obrázek 65: Metrotom 1500 od firmy ZEISS 
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Na obrázku je vidět rozmístění kostiček uvnitř CT. K jejich upnutí byl použit polystyren 

(polystyren má tak malou hustotu, že je v porovnání s ocelí na CT takřka neviditelný). Nejdříve 

byla naskenována příruba, poté proběhlo měření všech 5-ti kostiček najednou, a následně byly 

naskenovány samostatně kostička s nejnižší a nejvyšší porozitou. Při obou skenování byly použity 

rozdílné parametry (napětí, vstupní proud, počet snímků, rozlišení, apod.), které jsou uvedeny 

v kapitole 21.1. 

 

 

  

Obrázek 66: Pohled do CT 
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20.2 Metalografie 

Zkoumání porozity pod mikroskopem je manuálně náročnější činnost oproti skenování na CT.            

V první řadě bylo potřeba vytvořit ze zkušebních kostiček metalografické vzorky. To proběhlo                 

na stroji Struers CitoPress-10, kde se vzorky zalily do pryskyřice. Vytvořené „puky“ dále putovaly 

na leštící brusku Struers Tegramin 25. K vybroušení vzorků bylo použito několik brusných papírů 

o různých zrnitostech (500, 800, 1200). Pro dokonalý povrch byl jako poslední použit diamantový 

roztok s velikostí diamantových částic 0,6 μm a 0,3 μm. Tyto vytvořené metalografické vzorky 

byli dále zkoumány na digitálním mikroskopu Keyence VHX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 67: Tvorba metalografických výbrusů 

Obrázek 68: Mikroskop VHX 
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21 Vyhodnocení experimentální části 

Pro lepší pochopení závěrů a představu slouží obrázek položený níže, na kterém je možné vidět 

označené zkušební kostičky pomocí čísel 1-5. Je zde vidět poloha kostiček a také šipka, která 

znázorňuje směr nanášení prášku.  

 

 

 

Obrázek 69: Platforma s polohou dílu a kostiček 
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21.1 CT 

CT sken celé příruby odhalil několik vad větších než 0,03 mm3. Celkem se jedná o 6 vad, jejichž 

rozmístění a velikost lze vidět na obrázku. Největší defekt má velikost 0,077 mm3 a nachází se v 

horní části příruby na převislém okraji, kde by ovšem neměl při použití vadit, jelikož je zde 

tloušťka stěny podstatně větší než ve zbytku dílu.  

Obrázek 70: CT sken příruby 

Obrázek 71: Barevné vyznačení největších vnitřních vad odhalených na CT 
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Dalším krokem bylo naskenování všech 5-ti kostiček najednou, aby bylo vidět, která kostička je 

na tom co se porozity týče nejlépe a která nejhůře. Na obrázku je vidět 3D sken všech kostiček s 

vyznačenými vadami. Pro podrobnější zkoumání byli vybrány kostičky s nejmenší a nejvyšší 

porozitou (č.1 a č.2). Jak je vidět, software označil velké množství vad, avšak naprostá většina z 

těchto vad je menších než 0,01 mm3. U takto malých vad nelze říct, zda se jedná o vadu, šum ve 

fotce, případně rozdílný stupeň šedi mezi jednotlivými zrny materiálu a mylné softwarové 

automatické vyhodnocení. Tyto defekty nebyly do výsledného zkoumání započítány a počítalo 

se pouze s defekty větších rozměrů. Skenování proběhlo při napětí 200 kV, vstupním proudu 265 

µA a integračním čase 2000 ms. Rozlišení bylo nastaveno na 2048 x 2048 px a vytvořilo se celkem 

950 snímků. V každé poloze stroj udělal 2 fotky. 

 

  

Obrázek 72: CT sken všech kostiček 
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V další fázi byly tedy naskenovány pouze 2 kostičky. V tabulce je vidět porovnání výsledků 

nejlepší (č. 2) a nejhorší (č. 1) kostičky. Ze skenování vyšlo, že porozita kostičky č.2 je 0,00263 % 

a naopak kostička č. 1 má porozitu 0,01885 %. Skenování proběhlo při napětí 225 kV, vstupním 

proudu 237 µA a integračním čase 2000 ms. Rozlišení bylo nastaveno na 2048 x 2048 px                            

a vytvořilo se celkem 650 snímků. V každé poloze udělal stroj 2 fotky. Rozdílný objem kostiček 

(viz. tabulka 3) je dán spodní neopracovanou hranou, na které mohly zůstat neodstraněné 

podpory. 

 

 

  

Obrázek 73: CT sken kostiček č. 1 a č. 2 

Tabulka 3: Hodnoty porozity kostiček č. 1 a 2 
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21.2 Mikroskop 

V níže uvedených tabulkách a obrázcích jsou vidět výsledky, kterých bylo dosaženo při 

mikroskopickém pozorování na stroji Keyence VHX 6000 a pod zvětšením 200X. 

• Na obrázku č. 74 je znázorněn výsledek kostičky č. 3, která dopadla nejlépe. Její porozita 

je 0,018 %. V tabulce je uveden soupis a charakteristiky jednotlivých nalezených vad. 

Největší vada měla plochu 0,004 mm2. Na obrázku je snímek z mikroskopu s polohou 

nalezených vad. 

 

Obrázek 74: Kostička č. 4 pod mikroskopem 

Tabulka 4: Naměřené hodnoty kostičky č. 3 
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• Naopak nejhoršího výsledku dosáhla kostička č. 5, jejíž porozita byla 0,042 %                              

a největší vada měla plochu 0,08 mm2. 

 

Obrázek 75: Kostička č. 5 pod mikroskopem 

Tabulka 5: Naměřené hodnoty kostičky č. 5 
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• V následující tabulce jsou sepsány pro představu výsledky zbylých 3 kostiček. Porozity 

kostičky č.1 byla 0,032 %. Kostička označená číslem 2 měla porozitu 0,021 % a kostička 

č.4 0,031 %. 

 

  

  

Tabulka 6: Výsledky porozity kostiček č. 1, 2 a 4 

Obrázek 76: Kostičky č. 1, 2 a 4 (zleva doprava) pod mikroskopem 
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22 Diskuze 

Měřením na CT bylo zjištěno, že porozita kostiček se pohybuje v řádech setin až tisícin procenta. 

Kostička s nejmenší porozitou (kostička č. 2) měla hodnotu porozity 0,003 %. Naopak kostička s 

nejvyšší porozitou (kostička č. 1) měla porozitu 0,019 %. Na mikroskopu bylo zjištěno, že kostička 

s nejmenší porozitou (kostička č. 3) má hodnotu porozity 0,018 %. Nejvyšší porozity dosáhla 

kostička č. 5, a to 0,042 %. Z výsledků lze usoudit, že se hodnoty z CT a mikroskopu mírně liší, ale 

ani jedna hodnota nepřesáhla hodnotu 0,05 %, což značí relativně dobrý výsledek.  

 

Plyn ve stavební komoře proudí směrem od kostičky č. 3 ke kostičce č. 2, tudíž je předpoklad, že 

kostička č. 3 dopadne nejlíp a č. 2 nejhůř. Ovšem při pozorování na CT dopadla kostička č. 2 

nejlépe a na mikroskopu dopadla nejlépe kostička s číslem 3. Proto nelze jednoznačně určit vliv 

polohy kostiček na stavební platformě na výslednou porozitu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 7: Souhrn zjištěných hodnot porozity z mikroskopu a CT 
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23 Závěr 

Teoretická část této bakalářské práce slouží k seznámení se základními pojmy a principy 3D tisku 

kovových materiálů. Jsou v ní popsány oblasti použití 3D tisku, materiály, z nichž je možné 

tisknout, je také popsán proces vzniku prášku a technologie jeho spékání. Na závěr jsou popsány 

základní technologická pravidla, která by měla zajistit co nejhladší a nejkvalitnější proces tisku            

a minimalizovali počet vzniklých deformací a nepřesností.  

Cílem praktické části práce bylo vyhodnocení porozity dílu z nerezové oceli AISI 316L vytištěného 

na 3D tiskárně Trumpf TruPrint 1000 technologií powder bed fusion. Díl je navržen pro následné 

vakuové zkoušky, tudíž je u něj porozita velice nežádoucí. Byl vytištěn spolu s kostičkami, které 

ho při testech suplovaly. Testy porozity byly provedeny pomocí CT přístroje Metrotom 1500                

od firmy ZEISS a metalografických výbrusů, které byly vyhodnocovány na digitálním mikroskopu 

Keyence VHX 6000. Výhodou CT je to, že poskytne uživateli náhled na celý zkoumaný díl                        

a porozita se počítá jako poměr dvou objemů. U mikroskopu udává porozitu poměr dvou 

vybroušených ploch. Pozorování pod mikroskopem je vždy směrodatné, protože je přesně vidět 

poloha a počet vad na pozorovaných plochách. 

Na CT byla naměřena hodnota porozity 0,003 % u kostičky č. 2, která dopadla nejlépe. Naopak 

nejhůře dopadla kostička s číslem 1 a porozitou 0,019 %. Při metalografickém pozorování 

dopadla nejlépe kostička č. 3 s porozitou 0,018 % a nejhůře kostička č. 5 s porozitou 0,042 %. 

Průměrně se hodnoty porozity zjištěné na mikroskopu a na CT liší o 0,019 %, což je zanedbatelný 

rozdíl. 

Co se týče vlivu pozice dílu v pracovním prostoru na výslednou porozitu jsou vidět mírné rozdíly, 

ale s ohledem na jejich velikost je vliv polohování zanedbatelný. 

Ke srovnání sloužily zdroje [57] a [58], jež dosáhly hodnot porozity na úrovni setin procenta           

(v rozmezí od 0,01 % až 0,09 %). Oba uvedené zdroje použily stejný materiál, a jeden z nich 

dokonce i stejnou tiskárnu s velice podobnými parametry nastavení tisku. Jelikož i zde bylo 

dosaženo obdobných hodnot, dá se experiment považovat za zdařilý.  

S ohledem na zjištěné výsledky by měla příruba při zkouškách obstát.
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