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ABSTRAKT 
 
 ůditivní technologie umožňují výrobu součástí s velmi komplexními tvary, 
které jsou b žnými technologiemi jen obtížn  vyrobitelné. Jednou z nich je 
technologie Selective Laser Melting (SLM). Mezi vhodné aplikace pro technologii 
SLM pat í výroba odlehčených 3D struktur jako jsou tzv. lattice structure nebo 
organická geometrie zvaná gyroid. 
 
 Tato práce se zam uje na vytvá ení 3D model  gyroidní struktury a jejich 
aplikaci do součásti s následnou výrobou technologií SLM. Pomocí matematických 
softwar  byla vytvo ena ada model  gyroidních struktur s využitím implicitn  
definovaných rovnic pro ízení geometrie struktury. Možnosti využití a vyrobitelnost 
gyroidních struktur byla testována p i aplikaci do ob žného lopatkového kola. 
V záv ru práce bylo úsp šn  vyrobeno ob žné kolo, které obsahovalo dva typy 
gyroidních struktur (single-gyroid a double-gyroid). 
 
 
 
KLÍČOVÁ SLOVů 
 
Gyroid, gyroidní struktury, Selective laser melting, Matlab, light-weight struktury, 
mechanické vlastnosti, aditivní technologie 
 
 
ABSTRAKT 
 
 Additive technologies allow manufacturing of components with very complex 
shapes which are difficult to manufacture with conventional technologies. Among 
these technologies belongs the Selective Laser Melting (SLM). Suitable applications 
of SLM include manufacturing of light-weight 3D structures like lattice structure or 
an organic geometry called gyroid. 
 
 This bachelor thesis is focused on creation of models of gyroid structure and 
its application to parts followed by manufacturing with SLM. Series of models were 
made with mathematical software. Implicitly defined equation were used for better 
geometry coordination of created models. Options utilization and manufacturability 
of gyroid structures were tested within application into turbocharger impeller. At the 
end of this thesis was successfully manufactured the impeller including two types of 
gyroid structure (single-gyroid and double-gyroid)  
 
KEY WORDS 
 
Gyroid, gyroid structures, Selective laser melting, Matlab, light-weight structures, 
mechanical properties, additive technologies 
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ÚVOD 

ÚVOD 
 
 Lidé již po mnoho let čerpají svou inspiraci z p írody a jejích rozmanitých 
tvar . Vliv její inspirace není dnes patrný pouze z esteticky vyhlížejících um leckých 
d l, ale nachází své uplatn ní také v technických sm rech. I p es obrovský rozvoj 
technologií v současné dob  nám má p íroda stále co nabídnout. 
 
 Jednou z možných inspirací se stala i mikroskopická struktura zvaná gyroid. 
Díky svým jedinečným vlastnostem a unikátní pravideln  se opakující geometrii 
si získala pozornost nejen mezi um lci, ale i v dci z oblasti techniky. Tato chitinová 
struktura mající p vod kup íkladu ve struktu e motýlích k ídel, byla poprvé popsána 
ůlanem Schoenem Ěpodle n j Schoengyroidě matematikem pracujícím pro NASA. 
Schoenovým cílem bylo použit gyroid k vytvo ení light-weight (velmi lehkých) 
super pevných struktur. [9,10] 

 ůž do nedávna neexistoval zp sob, jak tuto strukturu efektivn  replikovat 
v makroskopických velikostech. Teprve velký rozvoj aditivních technologií umožnil 
výrobu struktur tohoto typu jak z polymerních, tak i z kovových materiál . 
S nástupem dostatečn  výkonných laser  je možno vyráb t součásti komplexních 
tvar  konvenčními metodami b žn  nedosažitelnými. Aditivní technologie Selective 
Laser Melting se ukázala jako velmi efektivní p i výstavb  kvalitních kovových díl  
obsahujících gyroidní struktury. [5,8] 
 

 

Obr. 1 Struktura motýlích k ídel [19] 
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 Struktura je se svými vlastnostmi Ěp edevším porositouě p edurčena 
pro stavbu light-weight konstrukcí, u kterých je zároveň vyžadována co nejvyšší 
míra zachování mechanických vlastností plných díl . Velkou výhodou je bezesporu 
také výstavba bez nutnosti podp rných struktur. Její aplikace tedy m žeme v blízké 
budoucnosti očekávat v automobilovém a leteckém pr myslu. Své využití 
pravd podobn  tato struktura najde i ve vesmírném pr myslu, kde jsou light-weight 
materiály vysoce cen né. [2,17] 

 
 Tato práce se zabývá modelováním a úpravou gyroidních struktur 
v matematických softwarech a prost edí CůD s následnou implementací do plných 
součástí. Práce dále testuje jejich vyrobitelnost metodou Selective Laser Melting. 
  

Obr. 2 Um ni inspirované gyroidní strukturou (autor 
Bathsheba) [20] 
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P EHLED SOUČůSNÉHO STůVU POZNÁNÍ 

1 P EHLED SOUČůSNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 
 Aditivní technologie v současné dob  zaujímají významnou pozici 
v pr myslu. Nachází své uplatn ní p edevším v oblasti Rapid Prototyping a Rapid 
Manufacturing. Pomocí t chto technologií nevznikají pouze prototypy, ale nov  
i malosériov  využívané díly. Za ízení pro stavbu takovýchto díl  pracují jak 
s polymerním materiály (SLA, SLS, FDM), tak i s kovovými prášky (DMLS, SLM). 
  
 
1.1 Aditivní technologie pro stavbu kovových díl  
 
 Technologie pracující s kovovými prášky využívají k jejich tavení výkonných 
laser , které umožňují r zný stupeň natavení materiálu. P i tomto procesu 
je dosahováno tvorby vysoce kvalitních díl , které jsou svými vlastnostmi 
srovnatelné s vlastnostmi díl  zhotovených konvenčními metodami a zároveň 
umožňují vyráb t díly, které jsou konvenčními technologiemi nevyrobitelné nebo 
velmi pracn  vyrobitelné. [14] 

 Jedním z p íklad  je Selective Laser Melting (SLM).Je to kovová aditivní 
technologie, která umožňuje zpracovávat celou adu materiál  od hliníkových 
až po titanové slitiny. Vzhledem k časové náročnosti procesu výroby je uplatn ní této 
technologie limitováno pouze kusovou nebo malosériovou výrobou. Touto 
technologií lze nap íklad vyráb t vložky do vst ikovacích forem, které mají uvnit  
dílu p esn  navržené konformní chladicí kanály.Tento typ chlazení zkracuje doby 
pracovního cyklu a prodlužuje životnost nástroje.  
 
 Další oblastí uplatn ní této technologie je medicína. Typickým p íkladem je 
výroba kyčelních implantát  nebo chirurgických nástroj  z titanových slitin. SLM je 
vhodné i pro výrobu dentálních implantát , konkrétn  zubní výpln  Ězubní korunkyě 
nebo celého zubu (nutno potáhnout keramikou) ze slitin kobaltu a chromu (viz 
obr. 4). [9] 
 

 

 

 

Obr. 3 Komponenty do letadel společnosti ůirbus vyrobené pomocí 3D tisku [21] 
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 Ve srovnání s konvenčními technologiemi Ěnap . odléváníě SLM snižuje 
množství času pot ebného b hem celého výrobního procesu a značn  redukuje 
náklady na výrobu prototypových součástí. Geometrická volnost této metody 
umožňuje navíc vyráb t součásti s dosud nedosažitelnými vlastnostmi jako jsou duté 
struktury, strukturované díly p izp sobené tuhosti nebo povrchovou strukturu. [8] 
 
 
1.2 Porézní 3D struktury 
 
 Mezi nov jšími aplikacemi aditivních technologií jsou light-weight struktury. 
Elementární stavební jednotkou t chto struktur je pravideln  se opakující základní 
buňka. Vícenásobnou duplikací této buňky vzniká porézní struktura o výrazn  nižší 
hmotnosti než jakou má plný materiál. Obvykle bývá takováto struktura tvo ena 
prutovou soustavou a navenek tak tvo í p íhradovou konstrukci. [6] 
 
 O mechanických vlastnostech struktury rozhoduje mimo materiálu také 
architektura její pórovitosti. U konvenční tvorby porézních struktur není vznik pór  
p esn  ízen a struktura je nepravidelná.Typickým p íkladem jsou tzv. kovové p ny. 
Oproti tomu definováním struktur pomocí matematických rovnic jsme schopni 
daleko lépe ídit jejich vlastnosti zm nou parametr  a pom rn  p esn  stanovit 
rozložení pór . [1] 
 
 Hao et al. (2011) experimentovali s výrobou komplexních porézních struktur 
z kov  pomocí technologie SLM. Struktury o pravidelném uspo ádání byly 
modelovány pomocí implicitn  zadaných funkcí. Byla testována vyrobitelnost 
struktur typ  diamond a gyroid p i r zných velikostech základové buňky. 
 
 Výsledky ukázaly, že generování struktur, které jsou definovány 
matematickou funkcí, je velmi flexibilní a p esné. P i výrob  bylo dokázáno, že ob  
struktury mohou být vytvo eny s velikostí základové buňky 2, 5 a Řmm 
bez vážn jších deformací.[16] 
 
 Na p edchozí výzkum navázali Yan et al. (2013). Zam ili se p edevším 
na gyroidní strukturu, která je díky zak ivení svého povrchu v základové buňce 
samonosná. V praxi to znamená, že struktura ve výrobním procesu díky svým 
vlastnostem nevyžaduje výrobu podp rných struktur. Tato vlastnost umožňuje zkrátit 
výrobní časy a ušet it materiál i energii p i výstavb  struktury.  

1.2 

Obr. 4 Aplikace SLM - nástroj vybavený chladicími kanálky Ěvlevoě, zubní výplň ĚCoCrě a kyčelní 
implantát ĚTiě Ěuprost edě, pneumatický ventil ĚFesto ůG & Co. KGě Ěvpravoě [Ř] 
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 Bylo vytvo eno mnoho zkušebních t les o r zném objemovém podílu a r zné 
orientaci k ov ení vyrobitelnosti struktur p i rozdílných parametrech. T lesa struktur 
o velikostech základových bun k v rozmezí 2 až Ř mm se ukázala jako spolehliv  
vyrobitelná.P i jejich výrob  a následném pozorování elektronovým mikroskopem se 
zjistila dobrá tvarová shoda s navrženými CůD modely. P i podrobném pozorování 
prut  byla odhalena pom rn  velká drsnost jejich povrchu. Pruty byly hrubé 
a zvln né následkem procesu postupného natavování materiálu. Také jejich velikost 
byla v tší oproti vzorovému CůD modelu. Se zv tšujícím se objemovým podílem se 
zv tšoval rozdíl vyrobené tloušťky prut  oproti p vodn  modelované. 
 
 U testovaných struktur bylo dále zjišt no, že s rostoucí velikostí základové 
buňky pevnost klesá a zároveň se snižuje relativní hustota struktury, což vede 
k prodloužení skenovacích čas  p i výrob . [14] 
 
 Hussein et al. (2013) navázali testováním možností porézních struktur pro 
tvorbu podp rných struktur. Objektem jejich zájm  se staly struktury typ  gyroid a 
diamond. Testovací t lesa byla vyrobena metodou SLM ze slitiny titanu (Ti6Al4V). 
Pro experiment byla vytvo ena ada zkušebních t les s r znou velikostí základové 
buňky a r zným objemovým podílem Ěviz obr. 5ě. 

 Účelem nebylo jen zjistit, zda je daná struktura p i určitých rozm rech 
vyrobitelná či ne, nýbrž i to, kolik materiálu se p i tvorb  ušet í a jak dlouhé budou 
skenovací časy. Získané poznatky byly zaneseny do tabulek a graf  a následn  
porovnány (viz obr. 6 a tab. 1). 
 
 Ob  porézní struktury se ukázaly jako spolehliv  vyrobitelné a použitelné pro 
tvorbu podp rných struktur, avšak n která testovací t lesa byla znehodnocena již 
v pr b hu výstavby. Zp tná analýza odhalila, že k selhání b hem procesu výstavby 
došlo p edevším ze dvou p íčin:  
 

- k ížící se pruty utvá ející strukturu byly kv li velmi nízkému 
objemovému podílu p íliš tenké a tudíž velmi k ehké pro výstavbu 
procesem SLM 

Obr. 5 Ukázka vzork  konzolových díl  p ipojených k základní desce 
[4] 
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P EHLED SOUČůSNÉHO STůVU POZNÁNÍ 
 

 
- p i stavb  p íliš velkých základových bun k byly vzdálenosti mezi 

podp rnými prvky natolik velké, že došlo k pokroucení neseného 
materiálu tepelným nap tím 

 Na proces výstavby má vliv velký počet faktor . Výsledky ukazují, 
že optimálních vlastností struktury m že být dosaženo volbou jistého kompromisu 
mezi objemovým podílem a velikostí základové buňky. [4] 
 
    Tab. 1 Srovnání vyrobitelnosti podp rných struktur [2,4] 

Typ Velikost buňky[mm] Objemový podíl [%] Stav 
Diamond 4 10 × 
Diamond 4 12 ✓ 
Diamond 4 15 ✓ 
Diamond 5 10 × 
Diamond 5 12 ✓ 
Diamond 5 15 ✓ 
Gyroid 3 8 ✓ 
Gyroid 3 12 ✓ 
Gyroid 3 15 ✓ 
Gyroid 4 8 ✓ 
Gyroid 4 10 × 
Gyroid 4 12 ✓ 
Gyroid 4 15 ✓ 
Gyroid 5 8 × 
Gyroid 5 10 × 
Gyroid 5 12 ✓ 
Gyroid 5 15 ✓ 

  ✓: úsp šn  vyrobeno; ×: výstavba selhala 

 
 

Obr. 6 Porovnání skenovacích čas  struktur [4] 
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P EHLED SOUČůSNÉHO STůVU POZNÁNÍ 

 Yan et al. pokračovali ve výzkumu gyroidních struktur. B hem jejich 
experiment  se potvrdilo, že je možné dob e vyráb t strukturu o nízkém objemovém 
podílu. 

 
 N které modelové struktury byly zám rn  vytvo eny s pootočenými pruty 
(0° ve vertikálním sm ruě tak, aby p edstavovaly nejhorší možnou variantu 
pro výstavbu SLM procesem (viz obr. 7). Počítačová tomografie a mikroskopová 
analýza ukázaly, že vyrobené modely byly vytvo eny bez defekt  a chyb 
Ěpoškozených bun kě. Testy také ukázaly, že takto pootočené pruty vykazují vyšší 
hodnoty mechanických vlastností oproti klasicky orientovaným porézním strukturám 
(se zak ivením prut  45°). [5] 

 Aremu et al. (2014) pokračovali ve vyšet ování mechanických vlastností 
samonosných struktur vyrobených technologií SLM. Pomocí metody konečných 
prvk  dokázali, že mechanické vlastnosti struktury jsou do velké míry závislé 
na topologii základové buňky. Bylo testováno n kolik typ  samonosných struktur 
včetn  gyroidní. P i jejich porovnávání bylo zjišt no, že gyroidní struktury 
v n kterých ohledech dosahují mechanických vlastností, které jsou srovnatelné s 
vlastnostmi jiných samonosných struktur (viz obr. 9). Mimo to bylo b hem studie 
zjišt no, že určité modifikace gyroid  jsou díky velké ploše povrchu schopny velmi 

Obr. 7 CůD modely aě gyroidní základové buňky, bě b žn  orientované porézní 
struktury a cě nejhorší možné orientace porézní struktury[5] 

Obr. 8 R zné gyroidní struktury vyrobené SLM Ěvlevoě, Maximální zatížení gyroidní struktury p i   
r zné orientaci Ěvpravoě [5] 
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dob e akumulovat tepelnou energii. Použití porézní struktury se tedy odvíjí od její 
aplikace. [17] 

 Pro aplikaci v medicín  cht li Yan et al. (2015)využít struktury typu gyroid 
a diamond. Navrhli struktury o vysoké porosit  Ř0–ř5% s r znou velikostí pór  
(nízký objemový podíl) pro výrobu technologií SLM ze slitiny titanu (Ti6Al4V). 
Navržené struktury m ly posloužit jako kostní implantáty. U testovacích t les t chto 
porézních struktur byla hodnocena vyrobitelnost, mikrostruktura a mechanické 
vlastnosti. Na 3D snímcích z micro-CT bylo patrné, že bylo dosaženo výborných 
výsledk  p i reprodukci struktury z CůD model . Porosita takto vyrobených model  
je srovnatelná s porositou trabekulární kosti Ěkost tvo ena trámečky spongiózyě. 
Modul pružnosti je v rozmezí 0.12–1.25GPa. Taktéž ho lze upravit, aby odpovídal 
modulu pružnosti kosti Ěviz tab. 2). 

 
 V dalším kroku Yan et al. vytvo ili stejné struktury o porosit  jen 5 – 10% 
tak, aby se porosita p iblížila kortikální kosti Ěkompaktní kostiě. Následn  byly 
otestovány mechanické vlastnosti vytvo ených struktur a porovnány s vlastnostmi 
kostí.  

Obr. 9 Porovnání mechanických vlastností struktur [17] 

Obr. 10 Pr ez lidskou kyčelní 
kostí [26] 
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Tab. 2 Mechanické vlastnosti a porosita struktur a lidské kosti [6] 

Struktura Porosita 
(objemový 
podíl)[%] 

Velikost 
pór  [μm] 

Modul pružnosti 
[GPa] 

Pevnost v tlaku 
[MPa] 

Gyroid 80–95 560–1600 0,13± 0,02– 
1,25± 0,04 

6,50± 1,62– 
81,30± 2,60 

5–10 – 17,45– 19,14 1342–1481 
Diamond 80–95 480–1450 0,12± 0,03– 

1,25± 0,07 
4,66± 2,13– 
69,21± 4,22 

5–10 – 15,73– 17,19 1403–1559 
Trabekulární 

kost 
50–90 – 1,08± 8,0 25,0± 8,1 

Kortikální kost 5–10 – 18,2± 0,85 205± 12,6 

 
 P i výrob  testovacích t les docházelo k nalepení velkého množství zrn 
surového prášku na pruty struktury, což je p i aplikaci do lidského t la velmi 
nežádoucí. Nicmén  tento problém bylo možné ešit následným post-processingem 
(tepelné zpracování s následným opískovánímě. P i tomto procesu byly odstran ny 
tém  všechny nežádoucí částice. [6] 
 
 
1.3 Analýza gyroidní struktury 
 
 Pro lepší porozum ní geometrie gyroidní struktury je možné použít p íkladu 
hexagonální sít . Pokud zobrazíme takovou strukturu do roviny, dostaneme m ížkové 
uspo ádání (viz obr.11). Tomuto uspo ádání hexagon  se íká dvojnásobn  
periodické (doubly-periodic). Zobrazení ukazuje dva vektory  a  vytvá ející 
m ížku. Zkopírováním základního hexagonu a posunem jeho kopií ve sm ru vektor  

 a  Ěo velikosti posunutí práv  jednoho hexagonuě dostaneme libovoln  velkou 
m ížkovou strukturu.  

 

Obr. 11 Uspo ádání hexagonální m ížky 
[22] 
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 Gyroid má podobné uspo ádání. Je trojnásobn  periodický Ětriply-periodic), 
což znamená, že velmi malý kousek (základní buňkaě jeho struktury m že být použit 
k sestavení velkého strukturovaného dílu. K tomu dojde p i zkopírování základního 
dílu a translací jeho kopií ve t ech nezávislých sm rech v prostoru. P i kopírování 
základního dílu je možné op t vytvo it libovoln  velkou strukturu. [24] 
 
 Rovnice, kterou použil ůlan Schoen k matematickému vyjád ení gyroidu byla 
pom rn  komplikovaná a obsahovala eliptický integrál. Nicmén  roku 1řŘ6 
Wohlgemuth et al. použili k modelování gyroidní struktury mnohem jednodušší 
trigonometrickou rovnici ve tvaru:  
 

G : � ∗  � +  � ∗  � +  � ∗  � =   (1-1) 
 

 Podobn  jako mnohé další minimální povrchy m že být i gyroid vyjád en 
s pom rn  vysokou p esností Ěaproximacíě pomocí goniometrických funkcí. Další 
typy takovýchto trojnásobn  periodických minimálních povrch  popsal již roku 1Ř65 
v dec Hermann Schwarz. P íkladem m že být struktura typu Schwarz Ěprimitiveě, 
pojmenovaná po svém objeviteli nebo pozd ji objevená struktura typu diamond. Ob  
lze pom rn  jednoduše matematicky vyjád it pomocí rovnic:  
 

P : cos + cos + cos =       (1-2) 
 

D : cos ∗ sin + + sin ∗ cos − =     (1-3) 

Obr. 12 Základové buňky struktur a-cě Primitive, diamond a gyroid povrch  
konstruované z výše uvedených rovnic Ět=0ě. Tyto povrchy rozd lují krychli  
ohraničující základovou buňku na dv  části. d-f) Struktury vykreslující skelety 
 jedné ze dvou částí sít , která systém proplétá Ět≠0ě [12] 
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 Zatímco v tšina t chto struktur (primitive a diamond) obsahuje plochy 
zrcadlení, u gyroidní struktury se žádné roviny zrcadlení (symetrie) nenacházejí. 
Gyroidy také neobsahují žádné rovné dílčí plochy Ěúsečkyě na svém povrchu. 

 
 Testy ukazují, že geometrie této struktury rovn ž umožňuje dosáhnout 
vynikajících výsledk  p i proud ní tekutin kolem jejího povrchu. [12] 
 
 
1.3.1 Single-gyroid 
 
Gyroidní struktury se nevyskytují pouze v základním tvaru (viz obr. 12c), 
ale i v podob  nejr zn jších modifikací. Jedna taková modifikace je spjata se 
zak ivením jejího povrchu (viz obr. 12f). Toto zak ivení a zároveň celou geometrii 
základové buňky je možné m nit vhodným výb rem parametru t. Rovnice modelující 
gyroidní strukturu má potom následující tvar: 
 ��� , , =      (1-4) 

 ��� , , = sin �� � �� + sin �� � �� + sin �� � �� (1-5) 

 
kde a je délka strany kubické základové buňky. [16] 
 
 Podle M. R. J. Scherera m že gyroidní Ěsingle-gyroid) struktura nabývat 
hodnot v intervalu � ∈< ; , >. Se zm nou parametru t dochází ke zm n  jejího 
zak iveni - dochází k zak ivování struktury v jednom sm ru. Je možné volit i interval � ∈< − , ; >, což má za následek zak ivování struktury v opačném sm ru.  
 =  
Výsledný útvar blízce modeluje strukturu v základním tvaru. Tento gyroidní povrch 
rozd luje prostor základní buňky do dvou poloprostor , z nichž každá disponuje 
objemovým podílem p esn  50 %.  
 < | | ≤ ,  
Na tomto intervalu dochází k monotónnímu zvyšování resp. klesání objemového 
podílu každého z poloprostor  tvo ících gyroidní strukturu. To vede ke zv tšování 
zak ivení struktury. Hodnota parametru 1,413 je hraniční Ětzv. pinch-off). 
 , < | | ≤ ,  
Pro tyto hodnoty parametru t single gyroidní povrch již není propojený Ěfunkce není 
spojitá).  
 | | > ,  
Gyroidní struktura zmizí úpln  (není definována). [7,11] 
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1.3.2 Double-gyroid 
 
 Double-gyroidní struktura je tvo ena dv ma single-gyroidními strukturami 
s opačnou orientací zak ivení jejích povrch . Hodnota parametru t zak ivující povrch 
leží v intervalu < |t| ≤ , . Matematický zápis je ve tvaru: 
 ��� , , = ±     (1-7) 
 ��� , , = ��� , , =    (1-8) 

 (� ∗  � +  � ∗  � +  � ∗  � ) =   (1-9) 
 
 Objemový podíl struktury je op t podobn  jako u single-gyroidu závislý 
na hodnot  parametru t. Daná struktura se v základní buňce vyskytuje dvakrát, tudíž 
je objemový podíl dvojnásobný (viz obr. 13). Pro objemový podíl jako funkci 
parametru t platí: 
 � = . − 8. ∗    (1-10) 

 
1.3.3 Ostatní modifikace  
 
 P íkladem dalších typ  mohou být gyroidy s nekonstantním objemovým 
podílem. Taková struktura má plynule prom nný objemový podíl ve sm ru jedné 
nebo dvou os sou adného systému. To znamená, že v určitém sm ru dochází 
ke zmenšování resp. zv tšování pr m ru prut  struktury. Taková struktura disponuje 
značn  nehomogenními mechanickými vlastnostmi. [3] 
 
 Další atypickou gyroidní strukturou je alternující double-gyroidní struktura.  
Z geometrického hlediska jde stále o double-gyroidní strukturu tvo enou dv ma 
single-gyroidy s opačnými hodnotami parametru t. Tato varianta se liší v r zných 
hodnotách parametru t dílčích struktur. Objemové podíly každé z dílčích struktur se 
odlišují. Matematicky zapsáno: 
 ��� , , =     (1-11) 
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Obr. 13 Závislost objemového podílu struktury double-gyroid na parametru t [7] 
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 ��� , , = −     (1-12) 
 
kde pro parametr t platí ≠  a < , ≤ , . [7] 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 
 Relativn  neprozkoumanou oblastí aditivních technologií je výroba 
organických porézních struktur a jejich využití. Tyto 3D struktury je možné vyráb t 
v r zných variantách. V závislosti na topologii t chto struktur lze dosáhnout široké 
škály mechanických vlastností. [17] 
 
 Podle článk  [14,16] bylo testováno modelování pomocí matematických 
funkcí a následná vyrobitelnost takovýchto struktur technologií SLM. Úsp šn  byla 
vyrobena zkušební t lesa gyroid a diamond struktur s r znou velikostí základní 
buňky. Na výzkum navázali Hussein et al. aplikací t chto struktur jako podp rného 
materiálu pro jiná t lesa. Ve své studii upozornili na jistá omezení a nedostatky 
struktur týkajících se p edevším velikostí základových bun k a minimálních pr ez  
prut . [4] 
 
 Yan et al. [5] navázali zkoumáním vlivu orientace m ížky struktury a jejího 
vlivu na výstavbu SLM. Mimo jiné bylo také zjišt no, že struktury je možné vytvá et 
i o velmi nízkých objemových podílech.  
 
 ůuto i článku [17] následn  testovali mechanické vlastnosti n kolika typ  
porézních struktur. Mezi nimi i gyroidní. Bylo dokázáno, že v určitých sm rech má 
gyroidní struktura mechanické vlastnosti srovnatelné nebo dokonce p evyšující jiné 
porézní struktury. 
 
 Yan et al. dále upravili gyroidní strukturu tak, aby svými mechanickými 
vlastnostmi byla srovnatelná s lidskou kostí. [6] 
 
2.1 Vymezení cíle práce 
 
 Cílem práce je výzkum možností využití samonosných prostorových struktur 
typu "gyroid" pro aplikaci v technologii Selective Laser Melting (SLM). Práce bude 
spočívat ve vytvo ení 3D model  struktur a ov ení jejich vyrobitelnosti technologií 
SLM. 
 
 
  

2 

 

2.1 
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3 MATERIÁL A METODY 
 
 
3.1 Selective Laser Melting 
 
 ůditivní technologie umožňující výrobu kovových díl  vrstvu po vrstv  
na základ  3D-CůD modelu. Prost ednictvím této technologie je možné vyráb t 
i velmi komplexní díly, které jsou konvenčními metodami b žn  nevyrobitelné.  
 
 Prvním krokem ve výrobním procesu SLM je vytvo ení 3D-CAD datového 
modelu. Tento model je p ed výrobou exportován do formátu .stl a softwarem 
rozložen do vrstev (slicing). Na základovou platformu je rozhrnut kovový prášek 
o tloušťce jedné vrstvy. Prášek vrstvy je následn  taven p esn  v jednotlivých ezech 
stav ného dílu. Po dokončení tohoto kroku je základová deska snížena o tloušťku 
p edchozí vrstvy a proces se opakuje až do dokončení vyráb ného dílu. Kolem 
stav né součásti z stává po celou dobu procesu neroztavený prášek Ěpowderbed 
systém). Po dokončení je nutno díl od ezat ze základové platformy a očistit od 
zbývajícího podp rného materiálu. V mnoha p ípadech je nutno mnoho úprav, jako 
je pískování, tryskání, broušení a další obráb ní. [1] 

 Mechanické vlastnosti jsou u takové součásti srovnatelné nebo dokonce 
p evyšují mechanické vlastnosti díl  vyráb ných konvenčními metodami Ěnap íklad 
odléváním).  
 
3.2 Materiály pro aplikaci v SLM 
 
 V současnosti existuje asi 20 druh  materiál  použitelných pro 3D tisk 
kovových součástí. Mezi nejpoužívan jší se adí slitiny hliníku ĚAlSi10Mg, AlSi12) 
a nerezová ocel (316Lě. Další používané materiály jsou slitiny titanu, niklu, kobaltu 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Schematické znázorn ní SLM procesu [1] 
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a chromu. V procesu SLM je díky tavení zrn práškového kovu docíleno jemné 
struktury s výbornými mechanickými vlastnostmi. 
 
 K dosažení optimálního procesu výstavby je nutné, aby materiál splňoval 
určitá kritéria. Částice musí mít kulovitý tvar a st ední hodnota distribuce částic musí 
být menší, než je tloušťka nanášené vrstvy. Je nutné, aby rozložení velikosti částic 
m lo stanovenou distribuci tak, aby částice vrstvené na sebe p i procesu výstavby 
zapadaly co nejlépe do sebe a byly tak rovnom rn  natavovány. V opačném p ípad  
dochází ke vzniku mezer mezi částicemi a vznikají nežádoucí póry. [13] 

 Dalším d ležitým aspektem materiál  používaných v SLM je jejich vysoká 
čistota. Všechny vm stky a nečistoty jsou nežádoucí, ať už z d vodu výroby 
Ěp i tavení materiálu laseremě nebo z d vodu nestejnorodosti výsledné struktury. 
 
 
3.3 Za ízení SLM 2Ř0 HL 
 
 Za ízení SLM 280HL slouží k výrob  kovových díl  technologií SLM. 
Disponuje výrobní komorou o rozm rech 2Ř0 x 2Ř0 x 350 mm. P ístroj využívá pro 
tavení materiálu YLR-Faser-Laser. Skenovací rychlost laseru je 10m/s. SLM 280 HL 
dokáže zpracovat širokou škálu výrobních materiál  Ěnerezová ocel, nástrojová ocel, 
slitina kobaltu a chromu, hliník a titan). Výrobní proces probíhá v inertní atmosfé e, 
která je tvo ena argonem nebo čast ji dusíkem. Díky tomu je možné využívat pro 
stavbu i reaktivn jších materiál  a dosáhnout vyšší kvality vyrobených díl . [1,23] 
 
 

3.3 

 

Obr. 15 Rozložení velikosti částic slitiny ůlSi12 Ěvlevoě, částice kovového prášku Ěvpravoě [13] 
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Obr. 16 Za ízení SLM 2Ř0HL n meckého výrobce SLM Solutions 
[23] 
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4 VÝSLEDKY 
 
 Za pomoci matematických softwar  byly vytvo eny modely 3D prostorových 
porézních struktur. Tyto struktury byly upravovány tak, aby je bylo možné nadále 
implementovat do součástí r znorodé geometrie a vytvá et tak částečn  i pln  
strukturované díly. Parametry model  byly p izp sobeny k výrob  na SLM za ízení. 
Na záv r byla struktura reáln  aplikována do ob žného kola turbodmychadla a tato 
strukturovaná součást byla vyrobena. 
 
 
4.1 Volba softwaru 
 
 Ke generování gyroidních model  lze použít jakýkoliv matematický software 
obsahující nástroj pro vytvá ení iso-povrch  Ěiso-surface vertex generator). Software 
musí být zároveň schopen vygenerovaná data ukládat ve form  polygonálních sítí 
Ěnap . OBJ, STL, PLY, 3DS). 
 
 Jeden z vhodných nástroj  je program K3DSurf. Krom  snadné manipulace 
a editace model  je značnou výhodou i okamžitá vizualizace vytvá eného modelu. 
Pro lepší ízení parametr  struktury b hem jejího generování je však nutno použít 
Matlabu Ěpop . Mappleě.  

 
4.2 Generování prostorových struktur v Matlabu 
 

Vytvá ená struktura je reprezentována matematickou rovnicí gyroidu 
(viz rovnice 1-1). Rovnice je zapsána do počítačového kódu v p íslušném tvaru. 
Na základ  této rovnice jsou generovány body tvo ící vrcholy polygonální sít . Tyto 
body jsou zapsány do matice, kde je každý bod reprezentován zpravidla čty mi 
hodnotami. T i z nich tvo í sou adnice x,y a z (v kartézském sou adném systému) 
a čtvrtá reprezentuje normálu.  

 

4 

 

4.2 

 

4.1 

 

Obr. 17 Vizualizace prostorových porézních struktur - Rhinoceros (vlevo), K3DSurf 
(vpravo) 
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Nejd íve byly nadefinovány vektory (viz Kód Matlabu - žluté pole) určující 
počet základových bun k (a,b,cě a rozlišení polygonální m ížky struktury Ěs). 
Použitím p íkazu meshgrid bylo docíleno transformace t chto vektor  na matice 
nezávisle prom nných hodnot (X,Y,Z), které sloužily jako vstupní hodnoty pro 
rovnici modelující gyroidní strukturu. Tato rovnice byla p epsána do požadovaného 
tvaru (u) se zm nou hodnoty parametru t (zelené pole).  

 
1 % Nadefinování velikosti struktury/ počet základových buněk 
2 % ve směrech os x,y,z 
3 % Nadefinování velikosti kroku/ rozlišení struktury 
4 

5- a=6*pi; 

6- b=4*pi; 

7- c=8*pi; 

8 

9- s=2*pi/30; 

10 

11 % Vytvoření mřížky a její uložení podle rovnice 
12 % (parametr t=1.1)  

13 % Funkce soveobj pro uložení souřadnic vrcholů z matice do 
14 % souboru ve formátu .obj 

15 

16- [X,Y,Z]=meshgrid(-a:s:a,-b:s:b,-c:s:c); 

17 

18- u =  

19- (cos(X).*sin(Y) + cos(Y).*sin(Z) + cos(Z).*sin(X)) + 1.1; 

20 

21- [f,v]=isosurface(u,0); 

22 

23 saveobj(v,f,'gyroid.obj') 

 
Kód Matlabu pro generování iso-povrch . [27,28] 

 

Výstupní hodnoty této rovnice sloužily k vytvo ení matic funkčních hodnot. 
P íkazem isosurface byly z funkčních hodnot vytvo eny plochy (f) a vrcholy (v) 
tvo ící polygonální síť gyroidní struktury. Pro zápis takto získaných dat do souboru 
ve formátu .obj bylo použito skriptu saveobj, který obsahoval funkci fprintf, což 
značn  zjednodušilo generování struktury. S takto vytvo eným souborem bylo poté 
možno nadále pracovat.  

Obr. 18 Porovnání základových bun k o r zném rozlišení ĚMatlabě 
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Tímto zp sobem je možné vygenerovat širokou škálu iso-povrch . Krom  

výše uvedené gyroidní struktury a jejich modifikací umožňuje Matlab vytvo it 
i velmi rozmanité geometrie. P íkladem mohou být útvary typ  primitive a diamond.  

 
Vytvá ení struktury ve vysokém rozlišení zvyšuje početní náročnost úlohy. 

To se projevilo zejména p i o ezávání modelu nebo jeho exportu do jiného formátu. 
Na druhou stranu, pokud bychom však vytvá eli strukturu o p íliš nízkém rozlišení, 
nez stala by zachována geometrie v požadovaném tvaru. Modely o nízkém rozlišení 
jsou navíc mnohem náchyln jší k tvorb  chyb. Tento nedostatek lze částečn  
odstranit vyhlazováním struktury. P i generování struktury je vhodné nastavit 
co nejnižší rozlišení, aby nedošlo k ovlivn ní geometrie výsledné součásti. Má smysl 
vytvá et pouze modely o takovém rozlišení, resp. p esnosti, s jakou je dokáže 
výrobní za ízení stav t. Mimo rozlišení struktury je t eba vzít v úvahu i velikost 
základové buňky. 

 
Dalším podstatným aspektem p i vytvá ení struktur byla minimální tloušťka 

jejich prut . Minimální pr m r prutu musí být alespoň takový, aby byl vyrobitelný 
na za ízení SLM 2Ř0HL (0,4mm pro AlSi10Mg). Obecn  platí, že se zv tšující se 
hodnotou parametru t a zmenšující se velikostí základové buňky hodnota pr m ru 
klesá. Velikost pr m ru byla ov ena m ením v programu GOM Inspect. 

 
4.3 Generování prostorových struktur v K3DSurf 
 
 Po otev ení editorového okna prost edí K3DSurf je možno ihned začít 
pracovat se strukturou. Všechny pot ebné ovládací prvky jsou p ehledn  se azeny 
v levém panelu v kart  IsoSurface. Strukturu lze vybrat ze seznamu 
p eddefinovaných struktur v záložce Examples nebo je samostatn  definovat zápisem 
matematické rovnice v poli CartesianCoordinates. Mezi p eddefinovanými 
strukturami je možné najít struktury typ  gyroid i diamond.  
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4.3 

 

Obr. 19 Vývoj minimálního pr m ru prutu struktury a jeho objemového podílu v 
závislosti na zm nách parametru t Ěbuňka 5mmě 



 

 
strana 

32 

VÝSLEDKY 

 Mimo základní tvary struktur mohou být vykreslovány i struktury se zm nou 
parametru t nebo jejich modifikace. Tyto úpravy jsou ešitelné p epsáním 
matematické rovnice do požadovaného tvaru.  
 
 Velikost vykreslované struktury Ěpočet základních bun kě lze upravit 
nastavením číselných hodnot v barevn  vyznačených polích X,Y,Z. Zm na rozlišení 
struktury se provádí pomocí posuvníku v poli GridResolution. Po nastavení žádaných 
parametr  se nechá struktura vykreslit stiskem tlačítka Compute. Vykreslená 
struktura se uloží do souboru ve formátu .obj. 
 
 K3DSurf se projevil jako velmi výhodný z hlediska jednoduchosti ovládání, 
protože pro vytvo ení struktury postačí znát její matematický zápis. Takové struktury 
bylo možné v programu okamžit  vizualizovat bez nutnosti jejího ukládání. 
Na druhou stranu bylo možné v prost edí K3DSurf vykreslit pouze struktury velmi 
omezených velikostí. S tím souvisela i omezení týkající se jejich rozlišení. Program 
je tedy vhodn jší pro jednoduché aplikace a menší rozm ry struktur. 
 
 Oproti tomu generování struktur v Matlabu umožňovalo lépe m nit velikosti i 
rozlišení struktur. Tak bylo možné dosáhnout vytvo ení i pom rn  velkých struktur 
o vysokém rozlišení s jemným povrchem.   
 
 
4.4 Výsledky modelování gyroidních struktur 
 
 Pomocí softwar  Matlab a K3DSurf bylo docíleno vytvo ení model  gyroidní 
struktury typu single-gyroid v základním i modifikovaném tvaru (viz obr. 20). 
Pro jejich vygenerování bylo použito rovnic (1-4) a (1-5) s r znou volbou parametru 
t. 

 

 

 

Obr. 20 Zm na geometrie gyroidní buňky p i r zném t: (zleva doprava) základní tvar( t = 0, 
Φ=50%,minimalsurfaceě, gyroidní buňka s nenulovým t ( t = 1,1, Φ = 16,5 %ě, struktura tvo ená 
z bun k s Φ= 16,5% 
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 Následn  byly stejnou metodou vytvo eny modely double-gyroidní struktury 
a gyroidní struktury s plynule prom nným objemovým podílem (viz obr. 21). Pro 
vytvo ení model  byly použity rovnice (1-9) a  rovnice uvedená zdrojem [3]. 

 
 Pro aplikaci struktur do plných díl  byly na základ  poznatk  Ětab.1ě 
vytvo eny single-gyroidní a double-gyroidní struktury o objemovém podílu p ibližn  
16,5% s velikostí základové buňky 5mm. 
 
 
4.5 Úpravy struktury v prost edí Netfabb 
 
 Prost edí softwaru Netfabb lze výborn  využít pro další zpracování gyroidní 
struktury. Po otev ení souboru ve formátu .obj vygenerovaném v Matlabu je možno 
zahájit úpravy struktury.  
 
 Struktura je p i zobrazení o ezána rovnob žnost nem, zpravidla krychlí. 
Délka její hrany odpovídá v Matlabu definované ad  základových bun k. Takovéto 
o ezání má za následek, že zdánliv  nekonečn  se opakující struktura je na svých 
hranicích nezacelená. Její hranice je tvo ena buňkami, které částí svých ramen 
nenavazují na další buňky. Konce t chto ramen vytvá ejí díry v polygonální síti a tím 
vznikají chyby v modelu struktury. Software Netfabb chyby vyhodnotí a vypíše 
chybové hlášení. Nedostatky je možné odstranit velmi jednoduše v režimu oprav 
funkcí automatická oprava (viz obr. 22). Tento krok je velmi d ležitý pro další práci 
se strukturou a její výrobu.  
 
 Další užitečnou funkcí Netfabbu je zm na velikosti modelu. Toho bylo 
využito v p ípadech, kdy byla požadována p esn  definovaná velikost základové 
buňky. Velikost je možné upravit označením objektu a zvolením možnosti změna 
velikosti v záložce objekt. Upravovat velikost lze buď shodn  ve všech t ech osách 
zároveň, nebo rozdíln  každou osu zvlášť.  
 

4.5 

 

Obr. 21 Double-gyroidní struktura Ěvlevoě, gyroid s prom nným 
objemovým podílem (vpravo) 
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 Upravená struktura byla následn  p evedena do formátu .stl pro další využití. 
 
 Výše popsané úkony je možné provést i v jiném softwaru. Pro lepší 
vizualizaci a detailn jší úpravy bylo využito programu MeshLab (viz obr. 23). 
Krom  opravení d r na hranicích struktury a zm ny velikosti umožňuje také 
dodatečné vyhlazení a zjemn ní povrch .  

 
4.6 Implementace gyroidních struktur do plných díl  
 

Struktura se díky svým vlastnostem hodí pro aplikaci do součástí 
používaných v nejr zn jších odv tvích pr myslu. M že nap íklad sloužit 
pro odlehčení součásti tam, kde není možné pln  odstranit materiál. Gyroidní 
struktura použitá pro vypln ní dané oblasti je výsledkem snahy o co nejv tší úsporu 
materiálu p i co nejv tší mí e zachování mechanických vlastností. Mimo to ji lze 
aplikovat tak, aby plnila funkci podpor. 
 
 

 

 

Obr. 22 Aplikace funkce automatických oprav v softwaru Netfabb (zleva doprava) 

Obr. 23 ůplikace oprav provád ných 'ručn ' v softwaru Meshlab 
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4.6.1 Prost edí Inventor 
 

Soubory formátu .stl lze otevírat v Inventoru, ale tvo í pouze sko epiny a není 
možné s nimi dále pracovat. ůby bylo možné pracovat s buňkou v Inventoru, 
je nutné exportovat ji do formátu .ipt. K tomu je využit dopln k MeshEnabler. 
Po aktivaci doplňku je možné exportovat modely do formátu .ipt.  
 

Práce se strukturou v softwaru Inventor je velmi náročná z hlediska 
požadavk  na ukládací pam ť i zat žovaní počítače a softwaru. Proto je vhodné 
využívat Inventor p edevším k p íprav  díl  pro implementaci struktury, avšak 
samotnou implementaci je lépe provád t v jiném programu. 

 
 Pro implementaci struktury do plného dílu byl proveden vý ez nahrazované 
oblasti. V náčrtu byl nejprve vytvo en profil odebírané oblasti a poté byla za pomocí 
funkce rotace nahrazovaná oblast odebrána. Model zbývající části byl poté uložen 
do formátu .stl pro další použití (viz obr. 24 vlevo). Mimo tohoto modelu bylo t eba 
také vytvo it model nahrazované oblasti (viz obr. 24 vpravo). Vycházelo se p itom 
ze stejného náčrtu, avšak p i vysunutí se materiál p idával. Následoval op t export 
modelu do formátu .stl. 

 
 
4.6.2 Implementace s využitím Netfabb Professional 
 
 Pro implementaci struktury je možné využít p edem p ipravený model dílu 
z Inventoru ve formátu .stl. Struktura pro implementaci generovaná Matlabem 
je p edem zbavená chyb a d r na její hranici. Rovn ž jsou upraveny velikosti obou 
model . Je samoz ejmostí, že p i zm n  velikosti struktury se m ní velikost 
základové buňky. Proto je možná zm na velikosti pouze v omezeném m ítku Ějinak 
dochází k p íliš velkému ztenčení prut  nebo k posunu k nevyrobitelným 
velikostem). 
 

4.6.2 

 

4.6.1 

 

Obr. 24 ez součástí pro implementaci struktury Ěvlevoě, model nahrazované oblasti Ěvpravoě 
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 P i nahrazování strukturou byly modely otev eny v programu Netfabb. Oba 
modely byly srovnány pomocí funkce pohyb tak, aby struktura úpln  p ekrývala 
model nahrazované oblasti Ěnejlépe se st edem v počátkuě. Po označení obou model  
byl vybrán p íkaz booleovské operace. Z nabízených možností byl zvolen průnik 
obou t les. Výsledkem bylo strukturované t leso o stejném tvaru, jako je 
nahrazovaná oblast plného dílu.  

 Toto t leso bylo následn  otev eno tentokrát v jednom okn  společn  
se součástí, do kterého se struktura aplikovala. Modely bylo pot eba podobn  jako 
v prvním p ípad  správn  ustavit. Následovalo op t použití booleovských operací. 
Z nabízených možností bylo tentokrát vybráno sjednocení. Výsledný strukturovaný 
díl obsahoval strukturu v místech vý ezu, jak bylo p vodn  zamýšleno.  
 
 Pro úplné sloučení struktury s dílem ve všech místech dotyku je vhodné 
nepatrn  zv tšit vý ez p ed aplikací struktury nebo zmenšit nahrazovanou oblast 
v dílu po jejím vy ezání. 
 
 
4.6.3 Implementace s využitím Selective Space Structures 
 
 Implementace struktury do plného dílu pomocí jedné buňky je metoda 
výhodná zejména pro rozsáhlejší strukturované oblasti. Provedení této aplikace 
umožňuje dopln k programu Netfabb Selective Space Structures. Model gyroidní 
buňky se nahraje do Netfabbu do knihovny struktur (viz obr. 26). Je možné zde 
upravovat i velikosti základové buňky, pop ípad  nastavovat jiné parametry.  
 
 Podobn  jako p i minulém postupu byl otev en model nahrazované oblasti. 
Model se označil a z pásu karet byla vybrána funkce nová struktura. Z rolovacího 
pásu se vybrala nov  nahraná gyroidní struktura. Model nahrazované oblasti byl 
rozd len do krychlí o velikostech základní buňky struktury. Rozložení struktury bylo 
potvrzeno tlačítkem vytvořit simulaci. Vznikla strukturovaná součást, která byla 
tvo ena základovými buňkami pouze v místech modelu nahrazované oblasti (viz 
obr. 27). 
 

 

 

Obr. 25 Aplikování struktury na model nahrazované oblasti 
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 Tato součást pak byla o ezána p esn  na rozm ry nahrazované oblasti, jak je 
zmín no výše. Po t chto úpravách byla strukturovaná oblast sloučena s dílem, 
ze kterého byla vyjmuta nahrazovaná oblast.  

 
 ůby bylo dosaženo úplného sloučení model  je op t doporučeno použít 
modely s mírnými p esahy. Stejný postup navrhl ve své záv rečné práci Peter 
Bednár (2013).  

Obr. 26 Editace základové buňky tvo ící strukturu, 
single-gyroid (vlevo) a double-gyroid (vpravo) 

 

Obr. 27 ůplikace struktury vytvo ené duplikováním jediné základové buňky 

Obr. 28 Spojování model  struktur s modelem 
ob žného kola 
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4.7 Výroba dílu 
 
 ůčkoliv je implementovaná struktura samonosná, části dílu stav né nad ní 
mohou vyžadovat podpory pro stavbu. ůnalýzou ob žného kola bylo zjišt no, 
že takovýchto podpor bude zapot ebí v okrajových oblastech nahrazovaných 
strukturou. P vodn  zamýšlené nahrazení single-gyroidní strukturou o velikosti 
základové buňky 5mm se ukázalo jako nevhodné z d vodu nedostatku styčných 
ploch struktury s horní st nou ob žného kola. P i ešení tohoto nedostatku byla 
nahrazovaná oblast rozd lena do dvou částí – vn jší a vnit ní (viz obr. 29). Do vn jší 
oblasti byla potom aplikována modifikovaná double-gyroidní struktura, která zajistila 
zdvojnásobení počtu styčných ploch s horní st nou ob žného kola. [4] 

 Strukturovaný díl ob žného kola byl vyroben za ízením SLM 2Ř0HL.  
K výrob  bylo použito materiálu ůlSi10Mg. Výroba prob hla úsp šn .  
 
  

 

 

Obr. 29 Zobrazení vn jší nahrazované oblasti Ězelenáě 
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5 DISKUZE 
 
 V současné dob  aditivní technologie umožňují výrobu odlehčených struktur 
organických tvar . U t chto struktur m že být dosaženo velkého rozmezí 
mechanických vlastností. N které z nich mohou být srovnatelné s vlastnostmi 
p íhradových struktur. To m že být velmi výhodné p i aplikování struktur do díl  
používaných v leteckém a kosmickém pr myslu, kde mohou sloužit nap íklad 
k odlehčení nosných konstrukcí. Jednou z t chto p vodem organických struktur je 
i gyroidní struktura s jedinečnou samonosnou geometrií. Je možné ji modelovat 
pomocí matematického zápisu trigonometrickými rovnicemi. Použitým softwarem 
m že být jakýkoliv matematický software obsahující generátor iso-povrch .  
 
 P i použití Matlabu pro generování struktur je možné dosáhnout model  
s vysokým rozlišením a p esn  ízenou geometrií. Oproti tomu vytvá ení struktur 
pomocí programu K3DSurf je jednodušší a nabízí možnost okamžité vizualizace 
vytvá ených model . Proto je vhodné využívat K3DSurf obzvlášť pro mén  náročné 
aplikace, které nevyžadují jemný povrch struktur. 
 
 Podle článk  [2,4] lze vyráb t gyroidní struktury pouze v rozmezí určitých 
velikostí základních bun k a objemových podíl . S rostoucími hodnotami 
objemových podíl  klesá hodnota parametru t. P i snižování objemového podílu se 
zároveň zmenšuje minimální pr m r prutu. P íliš nízký objemový podíl nebo p íliš 
velká základní buňka struktury má negativní vliv na výrobu a m že končit 
i zborcením celé struktury.  
 
 Z d vod  omezení p i výrob  je nutné, aby modely m ly minimální pr m r 
prutu 0,4mm. Byla generovaná ada model  o stejné velikosti základní buňky (5mm) 
a r zném parametru t. U každého modelu byl následn  minimální pr m r m en 
a z nam ených hodnot byl sestaven graf pro predikci vývoje minimálních pr m r  
prut  v závislosti na parametru a současn  s ním i vývoj objemového podílu. Ob  
závislosti m ly op t tém  lineární pr b h, avšak každá s jiným sklonem (viz 
obr. 19).  
 
 P i aplikování model  struktur do plných díl  lze využít dvou r zných 
postup . Jako výhodn jší se jevil úsporn jší zp sob nahrazovaní pomocí jediné 
základové buňky. P i n m dochází k duplikaci buňky p esn  v místech, které svým 
tvarem kopírují geometrii nahrazované oblasti (viz kapitola 4.6.3) [2]. Tento zp sob 
vede k redukci pot ebného ukládacího místa a omezuje zatížení počítače i softwaru. 
Proto je tento zp sob vhodný i pro tvorbu v tších strukturovaných díl .  
 
 Gyroidní struktura byla implementována do ob žného kola turbodmychadla, 
kde slouží pro odlehčení tohoto částečn  strukturovaného dílu.  
 
 Po aplikování struktur do ob žného kola bylo vyžadováno v okrajových 
oblastech podpor pro stavbu. Samotná single-gyroidní struktura nevyhovovala 
podp rným pot ebám. Pro ešení byl vybrán zp sob zahrnující použití modifikované 
double-gyroidní struktury. Tím bylo dosaženo zdvojnásobení počtu styčných ploch 
s nesenou st nou, a zároveň z stal zachován minimální pr m r prutu. Double-

5 
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gyroidní struktura se ukázala jako vhodný prost edek pro použití v místech, kde je 
vyžadováno podpor. 
 
 Strukturované oblasti byly slučovány s plnými díly v programu Netfabb. 
P i tomto procesu bylo nejefektivn jší umístit všechny komponenty do počátku 
sou adného systému z d vod  minimální manipulace s modely.Tím bylo zároveň 
docíleno efektivního spojení model  ve všech plánovaných bodech jejich dotyku. 

  
 

Obr. 30 ez ob žným kolem turbodmychadla -  srovnání CAD modelu s vyrobeným dílem 
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6 ZÁVĚR 
 
 Cílem bakalá ské práce bylo prozkoumání možností samonosných 
prostorových struktur a jejich využití. Práce byla zam ena p edevším na vytvo ení 
3D model  struktur typu gyroid a jejich aplikaci v technologii Selective Laser 
Melting. Následn  byla ov ena vyrobitelnost struktur touto technologií.  
 
 Vytvá ení t chto struktur bylo podmín no použitím výpočetního softwaru. 
Nutnou podmínkou pro generování struktur byl software obsahující generátor 
iso-povrch . Variabilním možnostem nastavování parametr  struktur vyhovoval 
program Matlab. Možnosti vytvá ení struktur byly prov eny i v programu K3DSurf. 
 
 Nejd íve bylo nutno zjistit, jak lze gyroidní struktury definovat pomocí 
matematického zápisu. Výsledkem byly rovnice obsahující goniometrické funkce, 
které velmi p esn  aproximovaly povrchy struktur [7,25]. Na jejich základ  byly 
generovány modely gyroidních struktur. 
 
 Následn  byly modely struktur podrobeny sérii oprav a zm n velikostí 
v softwaru Netfabb. Dále byly modely exportovány do formátu .stl. Opravy a export 
struktur byly testovány i softwarem MeshLab. P i vytvá ení prostorových struktur 
a jejich úprav, bylo za pomocí obou typ  testovaných softwar  dosaženo velmi 
dobrých výsledk .  
 
 Minimální pr m r prutu, který je SLM 2Ř0HL schopný vyrobit z AlSi10Mg je 
0,4mm. Tomu bylo pot eba p izp sobit vytvá ené modely. Pro tyto účely byla v 
programu GOM Inspect provedena série m ení minimálních pr m r  prut  struktur. 
Na základ  nam ených dat byl vypracován graf závislosti min. pr m ru na 
parametru t. 
 
 Gyroidní struktury byly aplikovány do modelu ob žného kola 
turbodmychadla s využitím softwaru Netfabb. Ob žné kolo s implementovanými 
gyroidními strukturami bylo na za ízení SLM 2Ř0HL vyrobeno z materiálu AlSi10Mg. 
Tím byla potvrzena vyrobitelnost gyroidních struktur typu single-gyroid a double-
gyroid, a také schopnost struktur p sobit jako podp rný materiál. V rámci 
nahrazovaných oblastí došlo k p ibližn  77% úsporám objemu materiálu. Kv li 
členitému tvaru součásti bylo možno aplikovat struktury pouze na její základové 
t leso nikoliv na lopatky. Z tohoto d vodu činily úspory materiálu pouze p ibližn  
25% objemu. S tím souviselo i snížení hmotnosti součásti oproti plnému díl. 
 
 B hem práce bylo zjišt no, že k aplikaci organických struktur typu gyroid do 
plných díl  je t eba použít více r zných softwar . K urychlení procesu by pomohlo 
nahrazení jediným softwarem, který by byl schopen generovat komplexní geometrie 
typu gyroid a zpracovávat je na úrovni softwaru Inventor. Za účelem usnadn ní 
aplikací struktur je t eba se touto problematikou nadále zabývat. 
 
Všechny cíle bakalá ské práce byly spln ny.  
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CAD  -Computer aided design 
SLM  -Selective laser melting 
3D  -Trojrozm rný 
.stl  -Stereolithography 
CT  -Computed Tomography 
.obj  -Object file 
.ipt  -Inventor file format 
.ply  -Polygon file format 
.3ds  -Autodesk 3D format 
 
t [-] -parametr určující zak ivení povrchu gyroidní struktury  
Φ [%] -objemový podíl  
a [-] -délka strany základní buňky Ěpro definování v softwarechě 
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