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ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 
 
 
Selective laser melting je metoda výroby kovových dílů pomocí 3D tisku. Cílem 
práce je studium vlivu procesních parametrů na zpracovatelnost vysokopevnostní 
hliníkové slitiny AlSi9Cu3 technologií selective laser melting. Teoretická část se 
zabývá vztahy mezi procesními parametry a identifikuje fenomény objevující se p i 
zpracovávání kovů touto technologií. Dále pojednává o konvenčn  vyráb né 
hliníkové slitin  AlSi9Cu3. V práci je proveden materiálový výzkum od testu návarů, 
testů pórovitosti p i různých procesních parametrech, až po mechanické testování. 
Jsou zde zachyceny trendy zm ny pórovitosti na skenovací rychlosti, výkonu laseru, 
vzdálenosti jednotlivých stop laseru, objemové energii a kvalit  prášku. 
Zpracovatelnost materiálu lze hodnotit práv  podle míry dosažené relativní hustoty 
materiálu. Zároveň jsou v práci uvedeny hodnoty dosažených mechanických 
vlastností vybraných procesních parametrů a nastavení parametrů kontury dílu.  
Získaná data jsou zanalyzována a porovnána s odbornou literaturou. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
 
 
SLM, Selective laser melting, procesní parametry, AlSi9Cu3 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Method selective laser melting can produce metal parts by using 3D printing. This 
diploma thesis deals with the influence of process parameters on the workability 
of AlSi9Cu3 high-strength aluminum alloy using selective laser melting. The 
theoretical part deals with relations between process parameters and identifies 
phenomena occurring during the processing of metals by this technology. It also 
deals with conventionally manufactured aluminum alloy AlSi9Cu3. In the work, 
material research is performed from single tracks tests, porosity tests with different 
process parameters and mechanical testing. Here are showing the trends of porosity 
change at scanning speed, laser power, individual laser stop distance, bulk energy, 
and powder quality. The workability of the material can be judged by the degree 
of relative density achieved. Simultaneously the values of the achieved mechanical 
properties of the selected process parameters are presented. The data obtained are 
analyzed and compared with literature. 
 
KEY WORDS 
 
 
SLM, selective laser melting, process parameters, AlSi9Cu3 
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ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
Selective Laser Melting je nov  nastupující metoda stavby dílů z kovových 
a slitinových prášků. Na rozdíl od metody Direct Metal Laser Sintering prášek pouze 
nespéká, ale díky silným laserům ho p ímo taví [10]. Tuhnutím taveniny pak vzniká 
pevný díl, který je extrémn  pevný a má výbornou hustotu. I kvůli vysokým 
teplotám, které b hem procesu vznikají, je t eba zamezit reakcím kovů s okolní 
atmosférou a vzniku nežádoucích struktur. Proto je výrobní komora napln na inertní 
atmosférou. Podporu p i stavb  není t eba vytvá et, není-li úhel mezi základovou 
deskou a naklon ním dílu v tší než 45°. Do 45° je využíván jako podpora 
neroztavený prášek v okolí stav ného dílu. Metodu lze však použít pouze na 
omezený počet materiálů [10]. To pat í mezi nejv tší nevýhody metody SLM. 
Původn  byla metoda koncipována pro nástrojové a nerezové oceli. S rostoucím 
výkonem laserů se však začaly zpracovávat i neželezné kovy jako nap . titan, m ď či 
hliník a jeho slitiny. Výzkumníci p edpokládají, že jednoho dne by výroba součástí 
mohla probíhat práv  za pomoci této metody. Jak již bylo zmín no, v míst  styku 
paprsku laseru s práškem teplota vystoupá až nad bod tání prášku. Vysoký teplotní 
gradient vede k vnit nímu pnutí ve výsledném modelu. To se může projevit na jeho 
výsledných mechanických vlastnostech [10]. Díly vytvo ené pomocí SLM mají často 
p i správném nastavení výrobních parametrů mechanické vlastnosti stejné nebo lepší 
než díly vyráb né konvenčními technologiemi. Jejich úskalím je však nízká únavová 
životnost, která bývá až o polovinu menší. Práce je tedy více koncipována práv  na 
únavovou složku. SLM se dnes využívá pro speciální díly využívané ve vesmírných 
programech, vojenství, léka ství, letectví a na speciální díly sportovních automobilů. 
P edními výhodami této metody jsou lehké a pevné díly komplexních tvarů, které 
mohu nahrazovat díly vyráb né konvenčními metodami. Navíc díky možné složitosti 
vyráb ných dílů odpadá jejich montážní spojování, což značn  urychluje výrobní 
čas. Tvarová volnost umožňuje stavbu složitých žebrování i strukturovaných sítí. 
Pomocí t chto prvků lze zefektivnit využití materiálu a snížit tak jejich hmotnost. 
Dosažení dobrého pom ru únosnost/hmotnost je klíčové v leteckých, vesmírných 
a vojenských aplikacích. 

Obr. 1.1 Schéma SLM procesu [9] 

1 
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2 SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 
2.1 Procesní parametry SLM 
Kvalitu výrobního procesu lze ídit množstvím nastavitelných parametrů. 
Nejdůležit jšími z nich jsou rychlost laseru, jeho výkon, vzdálenost jednotlivých 
laserových stop a průvar laseru. Základní terminologii drah laseru lze získat 
z obr. 2.1, kde je ukázána základní deska s výrobními drahami laseru 
na obdélníkovém dílu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyto parametry společn  ovlivňují množství energie, které je p ivád no do místa 
tavby (tavného bazénku). Vztahy shrnuje rovnice 2.1 [23] 
 

lds thv

P
E


          (2.1) 

 
Kde E je hustota energie v míst  tavby, P je výkon laseru, vs je skenovací rychlost, hd 
je vzdálenost jednotlivých stop laseru a tl je ší ka prova ené vrstvy. 
 
2.1.1 Vliv energie laseru 
Ač mají oceli daleko vyšší bod tání než hliník, pro jeho optimální stavební podmínky 
je vyžadován vyšší výkon laseru než pro ocel. Je to hned z n kolika důvodů. Hliník 
má vyšší tepelnou vodivost než ocel. V důsledku toho z místa stavby odchází více 
tepelné energie, kterou je t eba skrze laser p idat [11]. Hliníkový prášek má také 
daleko v tší odrazivost než ocel (až 91 %) [11]. Mnoho energie z laseru tedy 
nepohltí, ale reflektuje do prostoru komory. Nejv tším problémem však je jeho 
vysoká reaktivnost a to obzvlášt  za zvýšených teplot. Výrobní proces SLM probíhá 
za inertní atmosféry, kdy p ítomnost kyslíku v komo e činí zhruba 0,02 %. I tato 

Obr. 2.1 Schéma základních drah p i výrobním procesu [11] 

2 
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malá hodnota však stačí na to, aby se po okrajích tavného bazénku začaly tvo it tvrdé 
oxidy hliníku [11]. Práv  k jejich rozbíjení je nutné p ivád t do místa tavby 
podstatn  v tší množství energie. Nerozbitím t chto oxidů by ve struktu e mohly 
vznikat kapsy s neroztaveným kovovým práškem, což by velmi nep ízniv  ovlivnilo 
porozitu a tím i budoucí mechanické vlastnosti [11]. Pro dosažení porozity 
hliníkových slitin o hodnotách 99,5 až 100 % se doporučuje výkon laseru nejmén  
300 W [11]. 

 

Louvis et al. hledali závislost pórovitosti na výkonu laseru a skenovací rychlosti p i 
zpracovávání hliníkové slitiny Al 6061. Výsledkem byly grafy na obr. 2.3. Z grafů je 
vid t, že navýšení výkonu laseru (a tím zvýšení hustoty energie v míst  tavby) vedlo 
ke snížení pórovitosti o 6 %. 

 

Obr. 2.2 Oxidační film vznikající na okraji tavné lázn  [11] 

Obr. 2.3 Závislost hustoty na skenovací rychlosti p i výkonu laseru 50 W (vlevo) a 100 W (vpravo) [11] 
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2.1.2 Vliv skenovací rychlosti 
P i výrob  pomocí SLM je kladen důraz na to, aby byla skenovací rychlost co 
nejvyšší. Jejím zv tšováním klesá celkový výrobní čas součásti a klesají tak výrobní 
náklady. Jak je již vid t na obr. 2.3 a 2.4. nelze zvyšovat skenovací rychlost do 
libovolných hodnot. Jejím zvýšením se dle rovnice 2.1 sníží hustota energie v míst  
tavby, jelikož se tak energií ovlivní v tší plocha. Vlivem vyšší skenovací rychlosti se 
okolí tavného bazénku dostatečn  neproh eje a zvýší se tak teplotní gradient mezi 
lázní a okolím. Vlivem toho tavenina rychleji chladne, což vede k jemn jší 
mikrostruktu e [21]. Ta úzce souvisí s tvrdostí a mechanickými vlastnostmi 
materiálu. Schleifenbaum et. al. p i testování výroby za použití vysokých výkonů 
laserů a skenovacích rychlostí odhalili, že u materiálu AlSi10Mg lze takto zvýšit 
tvrdost až o 200 % [21].  Obecn  lze íci, že za použití výkonn jších laserů lze zvýšit 
i skenovací rychlost. P ílišné navýšení t chto parametrů ale vede k nestabilit  
tavného bazénku a rozst iku materiálu, což má velký dopad na povrch vyrobeného 
materiálu [11,21]. Zvýšením prům ru laserového paprsku však lze zvýšit ovlivn nou 
oblast laserem, čímž se tento problém vyrovnává [9]. Naopak p ílišné snížení 
skenovací rychlosti vede ke zv tšování tavného bazénku, který je špatn  
kontrolovatelný, vlivem zvýšené hustoty energie. To často vede k balling efektu [10], 
který je vid t na obr. 2.4. Z grafů na obr. 2.3. lze zjistit, že pro tyto dané výkony je 
p i zpracování materiálu Al 6061 metodou SLM vhodné používat skenovací rychlosti 
v rozmezí 100 – 200 mm/s [11]. Jak již je popsáno výše, se zvyšujícím se výkonem 
laseru lze skenovací rychlost zvyšovat. 

 

Obr. 2.4 Balling efekt p i nízké skenovací rychlosti [11] 
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2.1.3 Vliv vzdálenosti jednotlivých stop a výšky tavené vrstvy 
Důležitým parametrem p i SLM procesu je vzdálenost mezi jednotlivými stopami 
laseru (Hd). P íliš velká vzdálenost mezi stopami způsobí nespojitost mezi nimi. 
Pokud se linky dostatečn  nespojí, vzniknou mezi nimi trhliny, či místa 
s neroztaveným práškem. Oba defekty pak vedou k razantnímu poklesu 
mechanických vlastností. Pokud je naopak vzdálenost mezi stopami p íliš malá, je 
roztavován již jednou ztuhlý materiál. Tím je zbytečn  plýtvána energie v míst  
tavby. Navíc již ztuhlý materiál vede teplo daleko lépe než kovový prášek a je tak 
nutné p ivád t do místa další nadbytečnou energii [9]. Další nevýhodou je zvýšení 
výrobního času, jelikož laser musí pro vytvo ení součásti urazit v tší dráhu. P i 
testech správného nastavení vzdálenosti laserových stop pro materiál Al 6061 bylo 
Louvisem et. al. zjišt no, že již vzdálenost 0,3 mm p i výkonu laseru 50 W a 100 W 
vedla k delaminaci vzorku [11].  
Je také nutné sledovat výšku tavné vrstvy. Správná velikost by m la být taková, že 
částečn  nataví p edchozí vrstvu, aby se s ní následující vrstva mohla dostatečn  
spojit. Pokud je p íliš vysoká, ma í se energie tavbou již jednou ztuhlého materiálu. 
P íliš malá výška průvaru naopak způsobí nespojení se vrstev ve vertikálním 
sm ru, čímž jsou razantn  sníženy mechanické vlastnosti. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4 Vliv skenovací strategie 
Anizotropní chování dílů postaveným metodou SLM je zap íčin no vysokou 
texturovaností struktury. Zm nou sm ru stavby laseru lze texturu ve struktu e zm nit 
a tím ovlivnit anizotropní chování dílu. Vhodným výb rem skenovací strategie je 
možné ovlivnit teplotní gradienty v dílu a tím snížit riziko vzniku trhlin. Tyto trhliny 
se mohou objevovat vlivem teplotního smršťování [6]. Dalším důvodem vzniku 
trhlin může být nedostatečný odvod tepla z materiálu, což vede k p eh ívání dílu. 
Nerovnom rné ochlazování op t vede k vzniku vysokých teplotních gradientů 

Obr. 2.5 Mikroskopický snímek ezem součásti vytvo ené metodou SLM [23] 
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a z toho vyplývajícím trhlinám. Jamasp Jhabvala et al. [6] se v novali srovnání 
n kolika skenovacích strategií. Jednalo se o strategie Parallel scanning, Spiral 
scanning, Paintbrush scanning a Chessboard. Princip strategií je zobrazen na obr. 2.6. 
Strategie byly sledovány na kostkách z teplotn  vodivého materiálu – čistém zlat .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parallel scanning 
Jedná se o nejjednodušší strategii z hlediska p ípravy CAD dat. Vzorky vyrobené 
touto strategií vykazovaly vysoký teplotní gradient. Tento gradient je možné snížit 
navýšením skenovací rychlosti, díky čemuž se energie rozprost e do v tší plochy. 
Sledováním SLM procesu bylo odhaleno, že teplota v blízkosti kontury dílu je 
vyšší, jelikož je zde mén  materiálu, který může laser ovlivnit [6]. Zvýšení teploty 
v této oblasti může vést ke vzniku trhlin, a proto je dobré pro tvorbu kontury volit 
rozdílné výrobní parametry, než pro objem dílu. 
 
Spiral scanning 
P i použití strategie spiral scanning byly teplotní gradienty ve vzorku nižší 
a i výsledných trhlin ve struktu e bylo mén . Nevýhodou této strategie je tvorba 
n kolika teplotních uzlů. V t chto uzlech je teplota i o n kolik stovek stupňů v tší. 
Tyto uzly vznikají ve vrcholech čtverce skenované oblasti a v jeho st edu [6]. 
V t chto uzlech se objevují trhliny, balling a i špatná jakost povrchu z důvodu 
hrubých zrn. 
 
 

Obr. 2.6 Princip skenovacích strategií [6] 
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Paintbrush scanning 
Tato strategie je rozší ením Parallel scanning. Skenovaná oblast je rozd lena do 
jednotlivých sloupců, které jsou následn  šrafovány laserem. Rozd lení oblasti do 
sloupců vykazuje nižší teplotní gradient, než za použití Parallel scanning [6]. 
Velikost sloupců musí být experimentáln  zjišt na. Je-li malá, teplotní gradient roste. 
Naopak, pokud je p íliš velká, na hranicích sloupců vznikají nespojitosti, trhliny 
a jednotlivé vrstvy se delaminují. To podstatn  sníží výsledné mechanické vlastnosti. 
 
Chessboard scanning 
Jedná se o strategii velmi podobnou Paintbrush scanning. Stejn  jako u Paintbrush 
scanning i u strategie Chessboard scanning velmi záleží na velikosti kroku z důvodů 
popsaných u Painbrush scanning. Tyto kroky lze zjistit experimentáln  pro daný 
materiál. Výhodou Chessboard scanning je krom snížení teplotních gradientů 
i ovlivn ní míry anizotropie vyrobeného dílu. Anizotropie je ovlivn na natáčením 
jednotlivých šrafovaných oblastí strategie Chessboard scanning, jak je vid t na 
obr. 2.6. Lze tak získat díl, který není tolik náchylný na sm ru zat žování vůči sm ru 
stavby laseru. 
 
2.1.5 M ení relativní hustoty materiálu 
Vyhodnocení a kvantifikace míry pórovitosti je p i zpracování metodou SLM 
důležitá. Pórovitost materiálu je hlavním faktorem, který ovlivňuje výsledné 
mechanické vlastnosti a únavovou životnost materiálu [24]. Vyhodnocování 
povrchových vad lze pomocí mikroskopů. Nelze tak však odhalit objemové vady 
jako jsou k vid ní nap . na obr. 2.2. Ke kvantifikaci pórovitosti lze použít n kolik 
metod. 
Jednou z používaných metod je Archimédova metoda. Vybraný díl se zváží p esnou 
váhou (p esnost +/- 1 mg) na vzduchu a v kapalin  s p edem známou hustotou 
(nejčast ji voda či aceton). Z p edem známého objemu dílu a zvážené hmotnosti lze 
snadno dopočítat hustotu materiálu. Je však nutné p ipočíst i vztlakové síly vzduchu 
uzav eného v pórech materiálu [24]. P i pono ení do kapaliny je t eba díl 
s pórovitým povrchem opat it nát rem laku, který zamezí nasycení pórů kapalinou 
a tím zm ní její vztlakovou sílu, která na díl působí [24]. Ve výsledném výpočtu 
figuruje hustota kapaliny, ve které je díl m en. Ta je závislá na teplot  a jejím 
špatným m ením lze vnést do výpočtu chybu. Čím je rozdíl hustot m eného 
materiálu a kapaliny v tší, tím p esn jší metoda je. Proto p i m ení materiálů jako 
jsou plasty, je nutné zam nit vodu za jinou kapalinu s nižší hustotou [24]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 2.7 Schéma Archimédovy metody pro stanovení relativní hustoty [24] 
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Dalším způsobem kvantifikace objemové porozity je mikroskopické zkoumání ezů 
dílu. Roz ezání dílu se d lá ve dvou rovinách dle obr. 2.8. Odhalené vnit ní plochy 
jsou následn  naleptány, broušeny a vylešt ny pro vystoupnutí vad na 
mikroskopických snímcích. Porozita dílu se pak stanovuje na základ  zkoumaných 
výbrusů. Nevýhodou této zkoušky je, že je destruktivní. Navíc odhalí pouze 
rovnom rné chyby ve struktu e. Náhodné shluky bublin a vm stků může je možné 
touto metodou p ehlédnout. Výhodou naopak je její jednoduchost. 

Poslední metodou pro stanovení relativní hustoty je využití počítačové 
tomografie (CT). Pomocí rentgenového zá ení a počítačového software lze snadno 
získat objemové rozložení vad v dílu. Nejv tší nevýhodou této metody je její 
rozlišitelnost. P íliš malé trhliny jí nejsou zachytitelné, a pokud jich je materiál 
plný, může být údaj o hustot  dílu milný [24]. Valnou v tšinu pórů však lze takto 
zachytit. 
 
2.2 Mechanické vlastnosti aditivn  vytvo ených díl  
Mechanické vlastnosti aditivn  vytvo ených dílů jsou obecn  lepší, než vlastnosti 
odlévaných dílů a bývají vyšší i o n kolik desítek procent [21]. Ovlivňuje je však 
mnoho faktorů. 
Mezi t mito faktory bylo identifikováno n kolik st ženích, které mají na mechanické 
vlastnosti nejv tší vliv. Jak již bylo uvedeno výše, hlavním faktorem ovlivňující 
mechanické vlastnosti je hodnota porozity vytvo eného dílu. Proto je p i stavb  dílu 
důležité snížení hodnoty porozity na nulu nebo hodnotu k nule se velmi blížící.  
Defekty ve form  trhlin a nedokonale spojených míst jsou iniciátory nap tí. Nejvíce 
nespojitostí se nachází na hranicích jednotlivých stop laseru. Mechanické zkoušky 
aditivn  vytvo ených dílu prozradily, že nemají tendence praskat po vrstvách, ale ve 
spojích laserových stop ve stejné vrstv  [20]. Studie také ukazují, že díly vytvo ené 
metodou SLM mají často i o n kolik desítek procent lepší mechanické vlastnosti, než 
díly vytvo ené konvenčním odléváním [20]. 
Bylo také vypozorováno, že aditivn  vytvo ené díly vykazují anizotropní chování. 
To je způsobeno nejspíše vysoce texturovanou strukturou [18, 20]. Podstatný vliv na 
mechanické vlastnosti tedy má i způsob stavby dílu, resp. natočení laserových stop 
a to v horizontálním i vertikálním sm ru.  Ke stejnému záv ru došel i Steeger p i 
zkoumání únavových vlastností hliníkových slitin [26]. Pro určení velikosti 
anizotropie v dílech Shifeng et. al. testovali vzorky s různým natočením p i stavb  

Obr. 2.8 ezy dílem pro mikroskopické zkoumání relativní hustoty [24] 
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a následn  na vzorcích provád li tahovou zkoušku. Tedy u každého vzorku je 
zm n n sm r stavby, jak je vid t na obr. 2.9. Pomocí tahové zkoušky byl zachycen 
trend zm ny mechanických vlastností v závislosti na sm ru stavby laseru. Ve sm ru 
pohybu laseru mají pevnost až o n kolik desítek vyšší a vyšší mají i tažnost [24]. 
Výsledky jsou zachyceny v tab. 2.1 pro natáčení vzorku v komo e v rovin  X-Y 
a v tab. 2.2 pro natáčení vzorku v rovin  X-Z dle sou adného systému na obr. 2.9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzorky atoče é při stav ě v rovi ě X-Z 

Číslo 
vzorku 

Úhel mezi 
s ěre  stavby 

a s ěre  
zatěžová í [°] 

Pevnost [MPa] Prodlouže í [%] 

1. 45° 710  25,7 ± 0,7 

2. 60° 674 ± 14 62,2 ± 1,3 

3 75° 659 ± 13 60,7 ± 1,0 

4 90° 532 ± 10 49,7 ± 0,7 

Prů ěr ě 669 ± 33 49,6 ± 16,7 

 

Obr. 2.9 Výrobní strategie vzorků, a) horizontální vzorky, b) vertikální vzorky [24] 

Tab. 2.1 Výsledky natočených vzorků v rovin  X-Y z tahové zkoušky [20] 

Vzorky atoče é při stav ě v rovi ě X-Y 

Číslo 
vzorku 

Úhel mezi 
s ěre  stavby 

a s ěre  
zatěžová í [°] 

Pevnost [MPa] Prodlouže í [%] 

1. 30° 679  21,2 ± 1,2 

2. 45° 640 ± 13 18,0 ± 1,0 

3 60° 658 ± 13 13,6 ± 0,6 

4 90° 517 ± 11   9,5 ± 0,3 

Prů ěr ě 624 ± 73 15,6 ± 5,1 

Tab. 2.2 Výsledky natočených vzorků v rovin  X-Z z tahové zkoušky [20] 
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Neopomenutelný vliv na mechanické vlastnosti má i správné nanesení první vrstvy 
prášku do výrobní komory. Vrstva musí být rovnom rn  rozet ená s konstantní 
výškou. Nedodržením této podmínky se nemusí po tavb  laserem první vrstva spojit 
se základovou a následn  p itavené vrstvy jsou zatíženy stále se zv tšující chybou. 
Hliníkový prášek má oproti ocelovému podstatn  nižší sypkost. Je tedy 
problematické ho správn  roztírat. To lze kompenzovat dostatečným vysušením 
hliníkového prášku [11]. Odstran ním vlhkosti nemá tendence držet tolik p i sob  
a lépe se roztírá. Zároveň se vlhkost p i styku s paprskem laseru nevypa uje a vytvá í 
v materiálu póry a sklípky, ve kterých je odpa ený plyn uzav en. 
 
2.2.1 Únava materiálu 
Mnoho součástí není zat žováno pouze staticky. Velká v tšina z nich je vystavena 
dynamickému namáhání, a proto je nutné kvantifikovat i jejich únavovou pevnost. 
Tato oblast není ješt  tolik zmapovaná, jelikož únavové zkoušky trvají dlouhou dobu 
a jsou drahé. Obecn  lze ale íci, že aditivn  vytvo ené díly mají problém s únavovou 
pevností a standardn  dosahují hodnot i o 25 % nižších než konvenčn  vyráb né 
díly [26]. 
Spierings se v noval únavovým zkouškám korozivzdorných ocelí 316L a 15-5PH 
a vlivu jakosti povrchu na celkovou únavovou pevnost. Vzorky vytvo il se t emi 
variantami povrchů – nezpracovaný povrch po stavb  (Ra 10), obráb ný povrch 
(Ra 0,4) a lešt ný povrch (Ra 0,1). Z jejich pozorování lze usoudit, že čím je lepší 
kvalita povrchu, tím se zvyšuje únavová pevnost dílu [25]. Výsledky jsou p ehledn  
shrnuty na obr. 2.10.   

V tomto testu byly vzorky zat žovány ohybem za rotace. Ohyb působil radiáln  na 
sm r stavby, kterým byly vzorky vyráb ny. V p ípad , že by působil na sm r stavby 
axiáln , Spierings p edpokládá, že by nam ené hodnoty únavové pevnosti byly 

Obr. 2.10 Závislost únavové pevnosti na jakosti povrch [25] 
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vyšší. To souhlasí se záv ry o zm n  mechanických vlastností, ke kterým došel 
Shifeng et. al. [20].  
Riemer et. al. [18] dále zkoumal mikrostrukturu a ší ení únavových trhlin 
v korozivzdorné oceli 316L. U vzorků zhodnotil za pomocí CT velikost 
porozity, jelikož má podstatný vliv na výsledné únavové vlastnosti. V práci byl také 
zkoumán vliv tepelného zpracování na ší ení únavových trhlin. Byly použity t i typy 
vzorků ve dvou variantách (obráb né/neobráb né) – bez tepelného 
zpracování, žíhány v ochranné atmosfé e na teplotu 650 °C po 2 hodiny a lisované za 
teploty 1150 °C p i 1000 barech po 4 hodiny. P i následném zát žném 
testu, s ohybovou amplitudou 270 MPa, se zkoumal stav vzorků po 106 cyklech. 
Vzorky bez tepelného zpracování vydržely pouze 953 000 cyklů. Naopak u žádného 
z tepeln  zpracovaných vzorků nedošlo ani po 2ˑ106 cyklech ke kritickému lomu. 

 
 

Stav vzorků po SLM pro esu Únavová 
pevnost [MPa] 

Interval únavové pevnosti s 95% 
přesností [MPa] 

Nezpracováno 108 (98; 118) 

Obrobeno 267 (235; 299) 

Žíhá o a  °C/ o ro e o 294 (234; 354) 

Lisováno za tepla/ 
obrobeno 

317 (310; 324) 

Ko ve č ě vyro e o 240 - 381 - 

 
Krom  pozitivního vlivu tepelného zpracování byl potvrzen i vliv jakosti povrchu na 
únavové vlastnosti vzorku [18]. Výsledné hodnoty byly porovnány se vzorkem 
vytvo eným konvenčním způsobem. Výsledky jsou shrnuty v Tab. 2.3. 
Riemer et. al. také p edpokládali, že zbylé vnit ní pnutí v materiálu ovlivní únavové 
vlastnosti vzorků. Kvantifikovali vnit ní pnutí ve sm ru hlavních os ve vzorku 
a sledovali jeho vliv na ší ení trhlin. Nejvyšší hodnotu nalezly 100 m pod povrchem 
součásti ve sm ru osy y. Hodnota byla tak ka dvojnásobná oproti zbylým dv ma 
osám. Únavová zkouška nijak vnit ní pnutí ve vzorku nesnížila [18]. Lze ho však 
snížit tepleným zpracováním [18]. Následn  se zkoumal růst únavových trhlin 
v různých osách. Průb h trhlin je znázorn n na obr. 2.11 a 2.12. 
 

Tab. 2.3 Vliv tepelného zpracování a jakosti povrchu na únavovou pevnost [18] 
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Z obr. 2.11 a 2.12 je vid t, že trhliny jsou tak ka stejné, ačkoliv na jednu působí 
vnit ní nap tí o tém  dvojnásobné hodnot . Z tohoto důvodu auto i usoudili, že na 
únavové vlastnosti korozivzdorné oceli 316L nemá vnit ní pnutí vliv [18]. Toto 
tvrzení však nelze p enést obecn , jelikož u jiných materiálů může být tato závislost 
jiná. 
Poslední část práce byla v novaná mikrostruktu e vzorků. Ve sm ru pohybu laseru 
jsou zrna vzorků protáhlá. To vede k anizotropnímu chování aditivn  vytvo ených 
dílů. Tyto zrna se ani tepelným zpracováním nepoda ilo úpln  odstranit [18]. 

Obr. 2.11 Ší ení únavové trhliny ve sm ru rovnob žným na sm r stavby [18] 

Obr. 2.12 Ší ení únavové trhliny ve sm ru kolmém na sm r stavby [18] 
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Jako vhodné tepelné zpracování pro hlinkovou slitinu Al 6061, která je precipitačn  
vytvrditelná, zpracovanou technologií SLM se jeví použití rozpoušt cí žíhání 
s prudkým ochlazením. Díky tomuto žíhání lze částečn  odstranit texturu vnit ní 
struktury, čímž se sníží anizotropní chování postaveného dílu. Další výhodou je 
možnost odstran ní degradované struktury hliníku vlivem p estárnutí. V průb hu 
výroby dílů pomocí SLM se může materiál místn  zah át až do teploty n kolika 
stovek stupňů celsia. To je již teplota, p i které probíhá um lé stárnutí hliníkových 
slitin [13]. Kvůli délce výrobního procesu (i desítky hodin) je možné, že struktura 
p estárne, což se projeví podstatným zv tšením zrn materiálu, snížením tvrdosti 
a snížením mechanických vlastností.  
Rozpoušt cí žíhání probíhá p i teplot  blízké teplot  solidu dané slitiny [13]. Tato 
teplota nesmí být p ekročena, jinak dojde k natavení hranice zrn a ztrát  
mechanických vlastností slitiny. Vlivem vyrovnávání koncentrací prvků ve slitin  se 
zrna v materiálu částečn  rekrystalizují. Výdrž na teplot  rozpoušt cího žíhání je 
volena tak, aby zrna v materiálu dosáhly požadované velikosti, a m ní se podle 
slitiny, která je touto metodou zpracovávaná. Po rozpoušt cím žíhání následuje 
prudké ochlazení, zejména do vody o teplot  kolem 20 °C [13]. Prudké ochlazení je 
voleno z důvodu získání p esyceného roztoku, který může p irozen  stárnout 
a precipitačn  vytvrzovat strukturu slitiny.  
 
2.3 Hliníková slitina AlSi9Cu3  
Slitinu lze nalézt i pod označením DIN 226, EN AW 46 000 či A380. Obecn  se 
slitiny Al-Si (siluminy) používají hlavn  díky své výborné slévatelnosti, zabíhavosti 
ve form  a výborné sva itelnosti. Dobrá je též její obrobitelnost a odolnost proti 
korozi [17]. Tyto vlastností spolu s dobrými mechanickými vlastnosti se využívají 
p evážn  v automobilovém průmyslu na odlitky nejrůzn jšího druhu. Nevýhodou 
pak může být v tší náchylnost k rychlému hrubnutí zrna a nízká hodnota plasticity 
a tažnosti. To je způsobeno vnit ní strukturou siluminů. Jejich matrice je plná ostrých 
jehlicových struktur k emíku, které často inicializují trhliny a tvo í ostré 

Obr. 2.13 Ší ení únavové trhliny v texturované struktu e vzorků [18] 
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koncentrátory nap tí [15]. K tvorb  jehlicových struktur p ispívá i p ítomnost 
m di [17]. Jehlicové struktury snižují nejen mechanické vlastnosti materiálu, ale 
i jeho tažnost. I s p ítomností k emíkových a m d ných jehlic v matrici slitina 
dosahuje dobrých mechanických vlastností. V nezpracovaném stavu dosahuje b žn  
její mez kluzu 159 MPa. Mez pevnosti bývá 213 - 223 MPa. Slitinu je možné také 
tepeln  zpracovávat. Slitina se nejčast ji zpracovává rozpoušt cím žíháním 
a um lým stárnutím (T6) [17]. Rozpoušt cí žíhání je do postupu za azeno z důvodu 
natavení hranic zrn jehlicových struktur, čímž lze dosáhnout jejich zakulacení 
a snížit tak koncentraci nap tí v materiálu. Um lé stárnutí zjemní mikrostrukturu 
slitiny a zvýší mechanické vlastnosti. Její mez pevnosti se procesu stárnutí zvýší až 
na 327 MPa [15, 16] a navíc toto tepelné zpracování skoro nesníží tažnost 
materiálu [16]. 
 

 

Puga et. al. [17] se ve své práci snažili zabránit vzniku jehlicových struktur v matrici 
slitiny. Oh áli slitinu na teplotu 615 až 640 °C. Ob  tyto teploty leží za teplotou tání 
materiálu, která činí 593 °C [3]. Zah átou taveninu následné chladili za použití 
ultrasonického chv ní. Elektrický výkon vln se postupn  zvedal z 200 W až na 
600 W. Tyto výkony byly postupn  použity na slitinu ochlazovanou z různých teplot 
v rozmezí 615 – 640 °C. Bylo zjišt no, že s rostoucím el. výkonem klesá velikost 
jehlicové struktury k emíku exponenciáln . Tímto způsobem bylo dosaženo meze 
pevnosti 332 MPa, což v porovnání s b žn  používaným tepelným zpracováním T6 
je tak ka zanedbatelný rozdíl. Dále bylo zjišt no, že p íčinou vzniku jehlicových 
struktur v Al-Si-Cu slitinách je fáze beta-Al5FeSi. 
Pezda J. [16] i Panušková M. et. al [15] zkoumali nejvhodn jší teplotu oh evu slitiny 
a dobu výdrže na ní pro zisk co nejvyšších mechanických vlastností. Auto i se 
shodují, že nevyšších mechanických vlastností lze dosáhnout oh evem slitiny na 

Obr. 2.14 Ukázka jehlicových struktur vznikajících v siluminech [17] 
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teplotu blízkou 500 °C. Rozcházejí se ovšem s dobou výdrže na této teplot . Pezda J. 
uvádí teplotu výdrže až 8 h. Panoušková et. al. naopak 2 h. Panoušková et. al. navíc 
p idává informaci o vhodné teplot  pro stárnutí materiálu. Ta je 280 °C. P i výdrži na 
této teplot  až 80 min bylo dosaženo nejvyšší hodnoty tažnosti (3,5 %) p i 
nezmenšené hodnot  mechanických vlastností. 
Dalším faktorem výrazn  ovlivňující mechanické vlastnosti a zejména pak únavovou 
životnost je porozita materiálu. Jejímu vlivu na únavovou pevnost u slitin hliníku 
a ho číku se v noval Mayer H. et. al. [12]. Z jejich pozorování vyplývá, že v tšina 
únavových trhlin se inicializuje práv  z pórů o velikostech 50 - 100 m. Iniciace 
trhlin z pórů trvá podstatn  kratší dobu (105 cyklů), než jaký je životní cyklus 
výrobku (108 cyklů). Ne všechny trhliny inicializované v pórech se musí ší it až do 
p etržení výrobku. Mechanické zkoušky probíhaly na slitin  o porozit  98,5 % lité za 
vysokého tlaku. Únavovou zkouškou (autor neuvádí její druh) byla zjišt na únavová 
pevnost materiálu 75  18 MPa. V tšina vzorků vydržela počet cyklů v tší než 109. 
U slitiny se také objevila výrazná mez kluzu. Zároveň auto i tvrdí, že lze částečn  
predikovat mez únavy a ší ení trhlin, za p edpokladu p ijmutí toho, že porozita je 
rovna počtu počátečních trhlin. Mez únavy pak může být vztažena k amplitud  
intenzity kritického nap tí K, figurující v lomové mechanice. 
 

 

Vlivem porozity na únavovou pevnost se zabýval i Vanderesse N. et. al. [27]. 
Potvrzuje velký vliv porozity na konečnou únavovou pevnost a iniciaci trhlin z pórů 
v materiálu. Zkoumán byl i vliv velikosti póru na iniciaci trhlin, kdy bylo zjišt no, že 
v tší póry jsou náchyln jší k iniciaci trhliny. Auto i uvádí, že celkové zvýšení 
porozity o 1 % může snížit únavovou pevnost až o 50 %. 

Obr. 2.15 Iniciace trhliny z póru v AlSi9Cu3 [12] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 
 
Každý SLM proces ovlivňuje ada procesních parametrů. Nejdůležit jší z nich jsou 
výkon laseru, skenovací rychlost, vzdálenost jednotlivých stop laseru a výška 
nanesené vrstvy prášku. Zm nou jednoho parametru je vychýlena stabilita 
stavebního procesu a tato zm na musí být kompenzována zm nou ostatních 
parametrů. Vzniká tak komplexní souhrn procesních parametrů, které p i správném 
nastavení dokáží udržet výrobní proces stabilní. Nastavení výrobních parametrů pro 
stabilní proces je u každého materiálu jiné. Jejich správné nastavení se projeví na 
hodnot  pórovitosti, mikrostruktu e, mechanických vlastnostech a jakosti povrchu 
vyrobeného dílu. Z hlediska rentability výroby pomocí SLM je nutné volit co 
nejvyšší skenovací rychlosti, aby se snížili stavební náklady. Má-li se stavba pomocí 
SLM stát rentabilní, je t eba volit skenovací rychlosti od 500 mm/s výše. Proti této 
snaze bude stát stabilita výrobního procesu, která se s poklesem pod určitou hladinu 
objemové energie začne hroutit. Verze stroje SLM 280HL, na které bude materiálový 
výzkum probíhat,  nevyužívá 1KW laser, ale pouze 400W. Jelikož hliníky vyžadují 
pro zpracování vyšší výkony než oceli, z důvodu jejich odrazivosti a vyšší tepelné 
vodivosti, se nep edpokládá využití výkonů laseru pod 100 W. Použité výkony tedy 
byly v rozsahu 100 – 400 W. Se zvyšující se skenovací rychlostí, se bude snižovat 
i ší ka návaru laseru, jelikož bude v míst  stavby mén  energie, čímž se zmenší 
roztavená oblast po úderu laseru. P edpokládaný rozsah vzdálenosti laserových stop 
bude od 180 – 40 m. Tloušťka vrstvy prášku je volena s ohledem na distribuci 
částic prášku a jeho tvar. Nejvýhodn jší na stavbu je používat prášek s Gaussovým 
rozložením velikostí částic 30 – 50 m. P íliš velké částice nemusí být laserem pln  
protaveny a mohou pod nimi vznikat prostory, ve kterých zůstane neroztavený 
prášek, což vede ke ztrát  mechanických vlastností a porozit . Naopak p íliš drobné 
částice prášku mají tendence se shlukovat do v tšího objemu a znemožňují tak 
rovnom rné nanesení vrstvy prášku pro stavbu. Jako skenovací strategie bude zvolen 
Chessboard scanning, z důvodu redukce teplotních gradientů a anizotropního 
chování postavených dílů. Na základ  provedené rešerše se dá p edpokládat, že další 
pozitivní vliv na proces stavby má správné sušení prášku, p edeh ev základové 
desky, správn  zvolená orientace stav ného dílu, či p etavování povrchu dílu. P i 
hodnocení výsledných mechanických vlastností se p edpokládá anizotropní chování 
vzorků, jehož míru lze ov it pomocí vzorků, u kterých  by bylo m n no umíst ní na 
základové desce. V p ípad  hodnocení vlivu tepelného zpracování na mechanické 
vlastnosti lze použít rozpoušt cí žíhání p i teplot  510 – 530 °C s udávanou výdrží na 
teplot  blízké 90h. Následn  se slitina prudce zchladí do vody o teplot  20 °C. Míra 
porozity v materiálu lze určit pomocí výbrusů a použití mikroskopu, CT či 
Archimédovi metody. 

3 
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Cíl práce 
Primárním cílem diplomové práce je objasnit vliv procesních parametrů technologie 
Selective Laser Melting na mechanické vlastnosti hliníkové slitiny AlSi9Cu3 pomocí 
experimentálních metod. 
 
Dílčí cíle 
 

 Definice hlavních procesních parametrů 
(vliv výkonu laseru, skenovací rychlosti, vzdálenosti jednotlivých stop, vliv 
kvality prášku, vliv objemové energie) 
 

 Návrh experimentů 
(testy referenčního materiálu, distribuce a tvar částic prášku, test návarů, test 
pórovitosti, tahové zkoušky) 

 

 Realizace experimentů 
 

 Analýza získaných výstupů a jejich porovnání 
P edpokládá se zhodnocení výsledků a jejich porovnání s odbornou 
literaturou a publikacemi 
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4 MATERIÁL A METODY 
 
 
4.1 Použitá za ízení 
 
4.1.1 SLM 280HL 
Experimenty budou probíhat za použití stroje pro aditivní výrobu SLM 280HL od 
firmy SLM Solution GmbH Výrobní komora dovoluje stavby o maximálních 
rozm rech 280x280x280 mm3. Do tohoto stroje mohou být instalovány různé 
konfigurace stavebních laserů [22]. V základní verzi je do za ízení instalován 
samostatný laser o výkonu 400 W (single optics). K tomuto laseru může být p i azen 
ješt  druhý výkonn jší laser o 1 KW. Lasery mohou být spojeny v různých 
kombinacích (dual optics, twin optics, aj.). Správnou konfigurací lze v n kterých 
p ípadech urychlit stavbu dílu až o 80 % [22]. Do stroje je možné dodávat op t 
i menší stavební desky pro ušet ení výrobního prášku p i menších stavbách. Na 
ústavu konstruování FSI v Brn  je p ítomen tento výrobní stroj s jedním 400W 
laserem. 
Do výrobní komory laserové stanice je p ivád na inertní atmosféra z důvodu 
zamezení vzniku chemických reakcí roztaveného materiálu s atmosférickým 
kyslíkem. Jako netečný plyn je používán dusík. V p ípad  reaktivn jšího kovu, či 
zkvalitn ní stavby je možné použít argon. Parametry laserové stanice jsou uvedeny 
v Tab 4.1. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 et zec s mikroskopem Olympus SZX7 
K vyhodnocování porozity a struktury objemových vzorků bude používán mikroskop 
Olympus. Tento mikroskop je p ipojen k počítačové stanici a fotoaparátu Canon 
EOS 1200D, pomocí kterého jsou fotografovány snímky struktury, které jsou 
následn  poslány do počítače. Zde jsou následn  zpracovávány a analyzovány 
v programu QuickPHOTO MICRO 3.1. Mikroskop Olympus SZX7 má optický 
systém a rozsah jeho p iblížení je 7(0,8x – 5,6x). Sv telný zdroj zá í na zkoumaný 

Výrobní parametry stanice SLM 280HL 

Objem stav cího prostoru v mm (x/y/z) 280 x 280 x 350 

Výkon laseru a druh paprsku  400 W Yb 
Rychlost stavby 20 cm3 /h 
Tloušťka vrstvy 20 – 75 μm 
Minimální tloušťka st ny 150 μm 
Prům r laserového paprsku 82 μm 
Maximální skenovací rychlost 15 m/s 
Spot eba inertního plynu Ar/N2 Ar/N2, 2,5 l/min – 3,0 l/min 
Požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu ISO 8573-1, 18 l/min p i 1,5 bar 
Vn jší rozm ry za ízení v mm 1800 x 1900 (2400) x1000 
Hmotnost 1000 kg 
Elektrická p ípojka a spot eba 400 V 3NPE, 32A, 50-60 Hz, 8kW/h 

Tab. 4.1 Parametry laserové stanice SLM 280HL [22] 
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objekt ze stran. Jeho intenzitu lze m nit a zároveň lze stranové osv tlení m nit. 
Osv tlení zajišťují diody. 
 
4.1.3 Mikroskop Olympus GX51 
K vyhodnocení testu návarů laseru byl použit mikroskop GX 51 v laborato ích 
Ústavu materiálového inženýrství. Je to z důvodu jeho vyššího zv tšení (až 1000x) 
oproti mikroskopu Olympus SXZ7. mikroskop je p ipojen k počítačové stanici. 
Fotografie jdou dále zpracovávány v programu NIS Elements AR. Mikroskop je 
optický se st edovým osv tlením.  Zároveň lze u mikroskopu m nit clony z důvodu 
lepšího kontrastu sledované plochy. 
 
4.2 Pr b h experimentu 
 
4.2.1 Logický rámec práce 
Práci lze rozčlenit do t í částí. V první části byly po ízeny lité tyče AlSi9Cu3. Z nich 
byly vyrobeny vzorky na tahovou a únavovou zkoušky. Výsledná mez pevnosti, mez 
kluzu a mez únavy litého materiálu byly použity jako referenční tepeln  
nezpracovaný stav. Dalším bodem bylo po ízení stavebního prášku AlSi9Cu3 od 
firmy LPW Technology. Na tomto prášku byla provedena analýza (distribuce, SEM) 
a materiálový výzkum. Materiálový výzkum byl proveden od testu návarů laseru 
(tvar, kontinuita), p es testy pórovitosti objemových vzorků (objem, kontura) až po 
mechanické testování vlastností (tvrdost, pevnost, únava) AlSi9Cu3 zpracovaného 
technologií SLM. Mechanické vlastnosti materiálu AlSi9Cu3 zpracovaného 
technologií SLM byly následn  porovnávány s referenčním litým stavem. Posledním 
t etím krokem bylo po ízení nového certifikovaného prášku od firmy SLM Solutions. 
S tímto práškem byly zopakovány n které testy pórovitosti na objemových vzorcích. 
Byl zde sledován vliv zm ny prášku na zm nu pórovitosti ve vzorcích. S novým 
práškem byly také postaveny vzorky na mechanické testování. I zde byl sledován 
vliv zm ny prášku na mechanické vlastnosti slitiny AlS9Cu3 a to vzhledem 
k výsledkům ze staveb s práškem od LPW Technology a i referenčnímu litému stavu. 
Schéma a logický rámec diplomové práce je znázorn n na obr. 4.1. 
 

 

Obr. 4.1 Logický rámec diplomové práce 
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4.2.2 Mechanické vlastnosti referenčního materiálu 
Pro porovnání výsledných mechanických a únavových vlastností dílů postavených 
pomocí metody SLM byly v rámci diplomové práce vyrobeny a vyhodnoceny tahové 
a únavové zkoušky konvenčn  obrobeného materiálu AlSi9Cu3. Jako referenční 
materiál byl zvolen AlSi9Cu3 litý do písku. Tento materiál byl tepeln  
nezpracovaný. Tahová i únavová zkouška se bude vyhodnocovat opakovan . Je to 
z důvodu snížení vlivu náhodných defektů v materiálu na výslednou hodnotu meze 
pevnosti a únavy. Zatížení p i únavové zkoušce bylo zvoleno ohybem za rotace. 
Výsledky z mechanických zkoušek litého AlSi9Cu3 se porovnají s hodnotami vzorků 
vyrobených metodou SLM. Cílem tohoto porovnání je vymezit aditivní způsob 
výroby oproti konvenčnímu způsobu výroby.  
 
4.2.3 Analýza prášku 
Velký vliv na celý stavební proces má tvar a rozložení částic stavebního prášku. 
Práv  podle velikosti a tvaru stavebních částic v prášku lze zvolit vhodnou tloušťku 
nanášené vrstvy. Určením tloušťky nanášené vrstvy bude vy ešena jedna neznámá 
hodnota v energické rovnici (2.1). Prášek by m l obsahovat p evážn  kruhové částice 
s Gaussovým rozložením jejich velikosti. Analýza prášku bude probíhat za pomocí 
elektronového mikroskopu metodou SEM. Nafocené náhodné vrstvy naneseného 
prášku lze následn  analyzovat. Pomocí funkcí post-procesingového programu lze 
zm it velikosti částic a určit jejich kruhovitost. Vyhodnocením n kolika různých 
vrstev lze určit prům rnou hodnotu velikosti částic. Ukázka určení velikosti částic 
pomocí elektronového mikroskopu je vid t na obr. 4.2 
 

 

Obr. 4.2 Určení tvaru a velikosti částic pomocí metody SEM [8] 
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4.2.4 Test návar  laseru 
Tento test probíhá s konstantní tloušťkou nanesené vrstvy stanovené na základ  
analyzované distribuce práškového materiálu.. Slouží k určení dalšího parametru 
v rovnici (2.1) a tím je vzdálenost jednotlivých stop laseru. P i tomto testu se budou 
postupn  laserem vypalovat do nanesené vrstvy návary o různém výkonu a skenovací 
rychlosti. Pro jeden výkon a skenovací rychlost se ud lají vždy dva návary. Jeden ve 
sm ru proudu inertního plynu, který je hnán do výrobní komory a druhý proti jeho 
sm ru. Sm r toku plynu je vid t na obr. 4.3.  
 

 

Vypálené návary projdou n kolika zkouškami. První je prozkoumání tvaru návarů 
pomocí mikroskopu Olympus SXZ7. Porovnávány budou vůči sob  vždy dva návary 
o stejné skenovací rychlosti a výkonu ale s jiným sm rem stavby. Odchylky mezi 
takovými návary by m ly být minimální. Není-li tomu tak, je výrobní proces p i 
t chto parametrech nestabilní a nelze ho p i stavb  používat. Dalším hlediskem je 
kontinuálnost návaru po celé jeho délce. Ta je důležitá z důvodu, aby laser 
ovlivňoval vždy stejn  velkou oblast a udržoval tak kontinuální tavný bazének, který 
nebude kolabovat. Ukázka návaru vyfoceného mikroskopem je vid t na obr. 4.4. 
 

Obr. 4.3 Výrobní komora SLM 280HL [5] 
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Po validaci tvaru návarů byla výrobní deska, na které jsou návary vypáleny, 
roz íznuta jejich st edem. Místo ezu se vybrousilo, vyleštilo a naleptalo. Následn  
byla pod mikroskopem Olympus GX 51 s dostatečným zv tšením (200x až 500x) 
zkoumat ší ka návaru, jeho výška nad výrobní deskou, hloubka penetrace a úhel 
st ny návaru vůči základové desce. Hloubka návaru by m la být taková, aby se spojil 
s p edcházející vrstvou a ne v tší [7]. Zbytečn  by znovu roztavoval již spojenou 
hmotu. Výška návaru nad výrobní deskou by m la být vysoká, aby se zvýšila 
rychlost celé stavby. Stále však musí být ve vhodném pom ru ku hloubce návaru, 
aby došlo ke správnému spojení p itavovaných vrstev. Zároveň by však úhel st ny 
návaru a výrobní desky m l dosahovat hodnoty kolem 90°. V p ípad  úhlu menšího 
než 90° hrozí uzavírání neroztaveného prášku v oblasti vzniklé kapsy pod návarem, 
viz obr. 2.2. P íliš velký úhel naopak snižuje výšku návaru nad výrobní deskou. 
Najde-li se návar splňující tvarové požadavky, kontinuálnost a velikosti průvaru, 
výšky návaru a jeho úhlu vůči výrobní desce, zm í se jeho ší ka. Nam ené hodnota 
se zmenší o 20 % a dosadí se do rovnice (2.1) jako hodnota vzdálenosti jednotlivých 
stop laseru. Hodnota ší ky návaru se zmenšuje z důvodu p ekryvu jednotlivých 
návarů a docházelo tak k dostatečnému spojení návarů. Pokud vhodný návar nebude 
nalezen, test se zopakuje s jemn jším d lením pro ty oblasti výkonů a skenovacích 
rychlostí, které vykazují dobré chování. 
Aby nemusela být p i každém testu zničena celá výrobní deska, jsou v ní 
vyfrézovány drážky, do kterých jsou vsazeny duralové plošky, na které jsou návary 
vypáleny. P i roz íznutí návarů se tedy mohou roz íznout pouze tyto plošky místo 
celé desky. Plošky jsou k desce p ipevn ny pomocí t í šroubů M4. Zároveň jsou 
s deskou zbroušeny do jedné roviny. Deska i s ploškami je vid t na obr. 4.5. Pro 
ušet ení množství nanášeného prášku je p i testech využívána menší stavební deska 
s redukčním rámečkem viz obr. 4.3. Do nanášecího za ízení jsou vsazena redukční 
t líska, aby byl prášek nanášen pouze do oblasti s výrobní deskou. 
 

Obr. 4.4 Ukázka návarů AlSi9Cu3 v různých sm rech 
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4.2.5 Nastavení parametr  objemu 
Z testu návarů byly známy stabilní procesní parametry pro stavbu návaru. Dalším 
krokem byla stavba prostorových vzorků. Test procesních parametrů objemových 
vzorků probíhal na kostkách o velikosti 10 x 10 x 10 mm. Hodnoty parametrů byly 
zvoleny z perspektivních oblastí nalezených v testu návarů. P estupem na objemové 
díly je možné, že se zm ní teplotní gradienty ve vzorku. V takovém p ípad  by byly 
procesní parametry z testu návarů upraveny a odlad ny. Postavené vzorky byly 
vybroušeny a následn  vylešt ny. Ukázka vzorků velikosti 10 x 10 x 10 mm je na 
obr. 4.6. Výbrus vzorků byl vyhodnocen pomocí mikroskopu Olympus SXZ7. 
Sledována byla struktura a chyby v ní, metalurgické póry a jejich množství, p ípadn  
trhliny. V programu na zpracování obrazu ImageJ byla určena pórovitost ve výbrusu 
na základ  rozdílu stupňů šedi pixelů na fotografii. K dalšímu zpracování byly 
vybrány ty parametry, které vykazují nejmenší pórovitost. S t mito parametry byly 
dále postaveny v tší vzorky o rozm rech 13 x 13 x 13 mm. Na t chto vzorcích bude 
sledována p ípadná zm na pórovitosti oproti menším vzorkům. Nejlepší vzorky se 
pro kontrolu celkové pórovitosti vyhodnotily dodatečn  na CT z důvodu kontroly. 
Získáním hustoty okolo 99,9 % vzorku s rozm ry 13 x 13 x 13 mm lze íci, že byly 
nalezeny vhodné procesní parametry pro stavbu vzorků pro mechanické testování.  
 

Obr. 4.5 Deska s vsazenými ploškami pro test návarů 
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4.2.6 Nastavení parametr  kontury 
Dalším krokem bylo odhalit hodnoty výkonu laseru a skenovací rychlosti tak, aby 
byla získána struktura s co nejnižší hodnotou podpovrchové pórovitosti. Z toho 
důvodu bylo nutné nastavit rozdílné parametry pro konturu dílu a pro jeho objem. Na 
povrchu vzorku byl totiž rozdílný odvod tepla oproti vnit nímu objemu v dílu. Na 
rozdíl od hmoty dílu má prášek, dotýkající se kontury, menší teplosm nnou 
plochu.V oblasti kontury dílu se tedy může hromadit enegie, což může vést 
k nalepování okolního prášku na povrch dílu, či zbytečné prova ovaní již spojených 
vrstev. P i testu pórovitosti objemových vzorků byly všem vzorkům nastaveny stejné 
procesní parametry kontury jako objemu. Tím bylo vyzkoušeno relativn  velké 
množství různých kombinací parametrů. Z t chto parametrů pak budou vybrány 
nejperspektivn jší a ty budou p i dalších testech objemu dále lad ny. Lad ní 
podpovrchové pórovitosti lze pomocí nastavení počtu vypalovaných hranic kontury, 
jejich vzájemné vzdálenosti, odsazení šraf objemu od hranic a nastavení pozice 
návaru, kterým je spojen objem a kontura dílu. Podpovrchová pórovitost byla 
sledována na výbrusech vzorků elektronovým mikroskopem.  

 
4.2.7 Určení mechanických vlastností  
Pro určení mechanických vlastností materiálu AlSi9Cu3 zpracovaného technologií 
SLM se použijí vzorky postavené ve stanici SLM 280HL. Vzorky se budou stav t pro 
tahovou a únavovou zkoušku. Následn  budou obrobeny do požadovaného tvaru, 
jaký udává norma. Tahová zkouška prob hne na ústavu Materiálových v d a 
inženýrství na stroji Zwick Z250, jenž dokáže vyvodit nap tí až 150 KN. Vzorky pro 
tahovou zkoušku byly stav ny se stejnou orientací ve stavební komo e stanice 
z důvodu porovnatelnosti mechanických vlastností. Jelikož materiály stav né 
metodou SLM vykazují anizotropní chování, mohlo by rozdílné natočení dílů 
v komo e ovlivnit výsledky. Orientace stavby vzorků je znázorn na na obr. 4.7, kde 
je šipkami naznačen sm r proud ní inertní atmosféry. 
Únavová zkouška prob hne rotací za ohybu. Z nam ených dat bude sestavena 
Wöhlerova k ivka, z níž bude určena únavová pevnost. Zkouška bude probíhat na 
elektro-rezonančním pulsátoru RUMUL Cracktronic typ 8204. P i zkoušce bude 

Obr. 4.6 Deska s objemovými vzorky s různými výrobními parametry 
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zaznamenávána i akustická emise ve vzorku. Pro urychlení testu bude zkouška 
probíhat na rezonanční frekvenci vzorků.  
 

Obr. 4.7 Orientace vzorků ve stavební komo e pro mechanické testy 
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5 VÝSLEDKY 
 
 
5.1 Mechanické vlastnosti referenčního materiálu  
 
Pro tahovou zkoušku byly vyrobeny t i vzorky dle n mecké normy DIN  50125 
typ B. Vzorky m ly rozm ry (10 x 50) mm. Test byl provád n dle normy ČSN EN 
ISO 6892-1 za teploty 20 °C. Výsledky ze zkoušky jsou zaznamenány v Tab. 5.1. 
a průb h tahové zkoušky je zaznamenán na obr. 5.1. 
 

 

Jak je vid t z průb hu tahové zkoušky na obr. 5.1, materiál dosáhl meze pevnosti Rm 
180 MPa. Tato zjišt ná hodnota je podstatn  nižší než hodnota (210 – 240 MPa), 
jenž uvádí Pezda ve své práci [16]. Za nižší dosažená pevnost nejspíše může vyšší 
pórovitosti odlitého materiálu. Je však ukázáno, že konvenčn  uvád ná hodnota 
230 MPa nemusí být standardem. 
Vzorků pro únavovou zkoušku bylo vyrobeno dvanáct. Zat žování b hem zkoušky 
bylo zvoleno ohybem za rotace. B hem zkoušky došlo zhruba u čtvrtiny vzorků 
k p edčasnému lomu vlivem pórů v míst  zůžení vzorku. Tyto vzorky nebyly do 
wöhlerovi k ivky vůbec zahrnuty. Zatížení a počet cyklů, co vzorky b hem zkoušky 
vydržely jsou uvedeny v Tab. 5.2. U všech vzorků došlo k lomu. Průb h Wöhlerovi 
k ivky je pak znázorn n na obr. 5.2. 

Legenda Vzorek Teplota d0 L0 mE Rp0.2 Rm A Z 

- - °C mm mm GPa MPa MPa % % 
  1 20 9,995 50,04 64 139 177 0,6 0,7 
  2 20 9,991 50,03 73 136 176 0,6 0,4 
  3 20 9,99 50,03 76 138 180 0,6 0,6 

Tab. 5.1 Výsledky takové zkoušky 

Obr. 5.1 Průb h tahové zkoušky litého AlSi9Cu3 

5 
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Mez únavy litého AlSi9Cu3 byla stanovena na hodnotu 95 MPa.  Tato hodnota je 
také nižší než uvádí Vanderesse [27] ve své práci. Autorem uvád ná hodnota je 
140 MPa. Uvádí také, že nárůst pórovitosti o 1 % může snížit únavovou pevnost až 
50 %, což je pravd podobn  důvod proč se dosáhlo tak nízké hodnoty únavové 
pevnosti. 

Vzorek 
Zatíže í 
[MPa] 

Počet 
yklů 

1_1 163 189900 

1_2 194 22400 

1_3 122 1896900 

1_4 183 81900 

1_6 102 2697900 

2_1 92 16924000 

2_3 132 240300 

2_4 112 661300 

Tab. 5.2 Počet cyklů do lomu p i daním zatížení 

Obr. 5.2 Únavová zkouška litého AlSi9Cu3 
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5.2 Analýza prášku  
Analýza prášku od LPW Technology ukázala rozložení a velikost částic. Nejčast ji 
jsou zastoupeny částice s velikostí 43,8 m. Prům rná hodnota velikosti částic je 
46,7 m. Bylo zjišt no, že prášek obsahuje z 68 % částice menší než 50 m, které se 
mohou účastnic tvorby vrstvy 50 m. Prášek obsahuje dostatečné množství 
drobn jších částic, které mohou zaplňovat ve stavební vrstv  oblasti mezi v tšími 
částicemi, aby byla stavební vrstva co nejkontinuáln jší. Objednaný prášek m l být 
dle výrobce vhodný pro nanášení vrstvy 50 m. Uvád ná nejv tší velikost částic 
v tomto prášku m la být 63m. Analýza prokázala, že 10 % částic v prášku má 
velikost nad 63 m. N které dosahují velikosti až nad 130 m. Objemové zastoupení 
částic v prášku je znázorn no na obr. 5.3. 
 

 

Další test se zabýval kontrolou kruhovitosti částic v prášku od LPW Technology. 
Test probíhal pod elektronickým mikroskopem. Test prokázal, že tvar částic není ve 
v tšin  p ípadů kruhový. Je spíše kornoutkovitý a protáhlý. Makroskopický pohled 
na částice je uveden na obr. 5.4. Detail částic je uveden na obr. 5.5. 
I když kvalita prášku nedosahovala požadovaných vlastností, bylo rozhodnuto 
provést testy s práškem tak, jako by požadované vlastnosti m l a následn  provést 
testy s práškem kvalitním, čímž m l být odhalen vliv nekvalitního prášku na proces 
výroby. Tloušťka nanesené vrstvy tedy byla zvolena na hodnotu 50 m, čím se 
doplnila neznámá v energetické rovnice (2.1).  
 

Obr. 5.3 Histogram rozložení částic prášku AlSi9Cu3 od LPW Technology 
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Obr. 5.4 Makroskopický snímek tvaru částic od LPW Technology 

Obr. 5.5 Detailní snímek tvaru částic od LPW Technology 
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5.3 Návary laseru  
 
5.3.1 P íprava testu 
Rozmezí testovaných návarů bylo zvoleno od výkonů 100 W až do maxima 400 W, 
které umožňuje výrobní stanice SLM 280HL. Skenovací rychlosti byly zvoleny od 
200 do 1500 mm/s. Toto široké spektrum parametrů by m lo prozradit trend, 
v jakých oblastech výkonů a rychlostí se pohybovat, aby výrobní proces správn  
fungoval. Základní vrstva byla nanesena ručním nanášecím za ízením, vytvo eného 
za účelem nanášení kontinuální vrstvy o výšce 50 m. Do rohových částí a 
doprost ed výrobní desky byly umíst n vždy návary se stejnými procesními 
parametry. Je to z důvodu verifikace nanesení rovnom rné vrstvy. Jedná se o návary 
označené jako 049, 099, 100, 101 a 102. Jejich rozmíst ní je vid t na obr. 5.6. 
 

 
 

5.3.2 Rozčlen ní návar  
Vyhodnocením návarů byly získány t i hlavní oblasti, které jsou schematicky 
znázorn ny na obr 5.7. Zvýrazn ná pole na obr. 5.7 ukazují procesní parametry 
návarů, na kterých je rozčlen ní návarů prezentováno (viz. níže). 
 

Obr. 5.6 Rozmíst ní jednotlivých návarů p ed stavbou 
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Návary v oblasti s nedostatečnou energií dosahují malých hloubek průvarů. Jejich 
průb h je nekontinuální a často se tu roztavené kapky prášku shlukovaly do kapek, 
aby zaujmuly co nejnižší povrchovou energii. To koresponduje s informacemi 
získanými v rešeršní části, které poukazují na nutnost použít vyšších výkonů laseru 
p i zpracování hliníkových slitin a zabrán ní tak materiálu sbalovat se do kapek 
(balling efekt). Na obr. 5.8 je vid t ukázka návaru a jeho výbrusu z nízkoenergetické 
oblasti. 

 

Oblast s p ebytečnou energií se projevovala širokými návary s hlubokými průvary 
laseru a nízkou výškou návaru. V mnoha p ípadech byl vliv teplotního gradientu 
v návaru tak velký, že se v n m objevily trhliny. V extrémních p ípadech se u ko ene 
svaru objevovaly rozm rné póry. V literatu e se tyto póry nazývají „key hole“ a často 
vznikají vlivem p ítomnosti velkého množství energie. Ukázka návaru z oblasti 
s nadbytečnou energií je k vid ní na obr. 5.9. 
 

Obr. 5.7 Rozčlen ní výsledků testu návarů 

Obr. 5.8 Ukázka balling efektu p i výkonu laseru 150 W a skenovací rychlosti 1 100 mm/s 
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Na obr. 5.7 jsou zelenou barvou znázorn ny ty oblasti, v nichž byl průb h návaru 
kontinuální, dosahoval vhodných pom rů průvaru a výšky návaru. Zároveň byl 
v t chto oblastech návar podobný se sm rem s i proti proudu inertní atmosféry. 
Výsledky naznačují, že jedna oblast by se mohla nacházet v prostoru výkonů laseru 
kolem 200 W a nízkých skenovacích rychlostí. Jedná se však pouze o velmi úzké 
pole a zároveň se pohybuje v oblasti nízkých skenovacích rychlostí. V t chto 
oblastech není proces skenovacích rychlostí rentabilní, tudíž tato oblast nebude 
primárním cílem dalšího výzkumu. Další náznak oblasti, kde by proces mohl být 
kontinuální, se objevil v prostoru výkonů kolem 250 W a rychlostí 600 mm/s. Jedná 
se však o velmi úzkou oblast. Daleko rozsáhlejší je oblast poslední, která zaujímá 
výkony laseru 300 až 400 W a skenovacích rychlostí 1000 mm/s a více. To odpovídá 
predikci Louvise [11], jenž doporučuje na hliníkové slitiny používat výkony laseru 
alespoň 300 W. Návary zde jsou kontinuální s vhodnými pom ry, což dokazuje obr. 
5.10. Navíc se oblast s rostoucími výkony stále rozši uje, což dává v tší prostor pro 
vyvážení výrobního procesu. Práv  tato oblast bude p edm tem dalšího výzkumu. 
 

 

Obr. 5.9 Trhliny a póry v návaru p i výkonu laseru 400 W a skenovací rychlosti 500 mm/s 

Obr. 5.10 Kontinuální návar p i výkonu laseru 350 W a skenovací rychlosti 1 000 mm/s 
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Rozm ry návarů sloužící k verifikaci nanesení rovnom rné vrstvy jsou zaneseny 
v Tab. 5.4. Z Výsledků lze určit, že až na návar s označením 100 se výsledky vcelku 
shodují. Vzniklé rozdíly mohou být ale způsobeny jejich špatn  zvolenými 
procesními parametry, které vedly k prasknutí poloviny z nich. Z toho je vid t, že je 
v jejich výrobním procesu jistá nestabilita. I s touto skutečností rozdíly nejsou 
diametráln  rozdílné. 

 
 

 
5.3.3 Volba vzdálenosti stop laseru pro objemové vzorky 
V testu objemových vzorků tedy bylo cíleno na výkony 300 – 400 W. V této oblasti 
mají návary podobnou výšku pohybující se kolem mezi 50 - 70 m a ší kou, která se 
pohybuje v rozmezí délek 170 – 230 m. Jsou si podobné také svým úhlem sklonu. 
Ten vychází prům rn  55°. Z množství návarů z perspektivní oblasti byl vybrán 
nejčast ji se opakující zástupce s ší kou 202 m, výškou 70 m a sklonem 55°. 
S tímto zástupcem pak bylo vytvo eno jednoduché schéma na obr. 5.11, kde 
znázorn n p ekryv sousedních návarů p i vzdálenostech stop laseru 90 m, 120 m 
a 150 m. Tyto vzdálenosti byly zvoleny tak, aby zahrnovaly vysoké i nízké 
p ekryvy návarů a umožnily tak p i prvotním testu objemových vzorků určit trend 
zm ny pórovitosti v nich. P edpokládaný vhodný p ekryv byl kolem 40 %. P i této 
hodnot  se návary zbytečn  op tovn  nep etavují a zároveň je zajišt n dostatečný 
p ekryv na to, aby se návary mohly spojit bez vzniku kavit. 

 
 

Přesah 
[m] 

Přesah 
[] 

Hd 

[m] 

Šířka ávaru 

[m] 

110 55,0 90 200 

80 40,0 120 200 

50 25,0 150 200 

80 47,1 90 170 

50 29,4 120 170 

20 11,8 150 170 

140 60,9 90 230 

110 47,8 120 230 

80 34,8 150 230 

 
 

Tab. 5.3 Návary testující rovnom rnost nanesené vrstvy 

Číslo 
vzorku 

Výkon 
laseru, 

W 

Skenovací 
rychlost, 

mm/s 

S ěr po proudu i ert í at osféry  S ěr proti proudu i ert í at osféry  
Šířka 

návaru, 
µm 

Výška 
návaru 

, µm 

Hloubka 
návaru, 

µm 

Úhel, 
° 

Šířka 
návaru, 

µm 

Výška 
návaru , 

µm 

Hloubka 
návaru, 

µm 

Úhel, 
° 

Návar_49 400 800 285 30 222 160 286 31 189 160 

Návar_99 400 800 307 38 214 161 281 26 203 167 

Návar_100 400 800 260 70 136 145 250 31 153 161 

Návar_101 400 800 285 35 204 160 303 51 198 22 

Návar_102 400 800 291 32 220 113 287 24 214 120 

Tab. 5.4 P ekryv jednotlivých návarů s m nící se vzdáleností stop laseru 
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5.3.4 Trhliny v návarech p i vysokých energiích 
V tšina návarů ve vysokoenergetické oblasti je narušena trhlinou. Tato trhlina putuje 
vždy z vrcholu návaru pod stejným úhlem až na hranici styku návaru se základovou 
deskou. Ukázky t chto trhln jsou vid t na obr. 5.12, kde jsou vybrány různé návary 
z vysokoenergetické oblasti. Úhel trhlin, svýraný horizontálou, ko enem trhliny 
a jejím koncem, se pohybuje v rozmezí 64° - 71°. 
Proces SLM je podobný procesu sva ování a mnoho fenoménů je pro ob  oblasti 
společných. Ve své práci popisující praskání hliníkových slitin p i bodovém 
sva ování popisuje SENKARA [19] toto uniformní chování trhlin. Za vznik trhlin 
jsou zodpov dné tvrdé sloučeniny v hliníkové slitin . Tyto sloučeniny se v krátkém 
čase nedokáží pln  rozpustit v tavném bazénku a následným tuhnutím se pln  nespojí 
s matricí. Trhliny putují po hranicích zrn, kde se tvrdé sloučeniny dokonale nespojí 
s tenkým filmem taveniny. Sm r trhlin je pod 70°, kolmo k tečn  izotermi či 
teplotního gradientu vlivem tahového nap tí, vzniklého ochlazováním taveniny 
Trhliny se také charakteristicky rozevírají. Jejich ko en je uzavírán tahovým nap tím. 
Vznik t chto trhlin v oblasti vysokých energií poukazjí na špatn  zvládaný termální 
proces a velké teplotní pnutí. Tento fenomén se s klesající energií ztrácel. 
 
 

Obr. 5.11 Schématický p ekryv návarů p i různých vzdálenostech stop laseru 
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5.4 Testy objemových vzork   
První etapa stavby kostek probíhala na vzorcích o rozm rech 10x10x5 mm. Tato 
etapa m la za úkol potvrdit výsledky z testu návarů a dokázat, že materiál dob e 
zvládá termální procesy v průb hu stavby. Zároveň bude sledován vliv různých 
vzdáleností stop laseru na výrobní proces. Stavba vzorků o rozm rech 10x10 x5 mm 
lépe simuluje stavbu reálných objemových dílů a snáze se na nich projeví p ípadné 
trhliny signalizující velké teplotní gradienty v materiálu. S ohledem na test návarů 
byly zvoleny výkony laseru pro stavbu 300, 350 a 400 W. Rychlosti byly zvoleny 
v rozmezí 400 až 1300 mm/s. Rychlostí bylo zabráno širší pole, které m lo za úkol 
potvrdit použitelnost oblastí z testu návarů. Stavba se z důvodu v tších rozm rů 
vzorků rozd lila na dv  platformy. Rozložení vzorků je vid t na obr. 5.13. a obr. 
5.14. 
 

 

Obr. 5.12 Uniformované trhliny v návarech z vysokoenergetické oblasti 

Obr. 5.13 Sada vzorků s výkony 300 a 350 W 
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5.4.1 Relativní hustota vzork  
Z postavených vzorků byly vytvo eny procesní mapy pro jednotlivé vzdálenosti 
laserových stop, tedy hodnoty 90, 120 a 150 m. I na t chto mapách byly patrné 
oblasti s p ebytečnou energií, které byly pozorovány v testu návarů. Vzorky z t chto 
oblastí m ly slité kontury a evidentn  dlouho držený tavný bazén. Tento jev byl 
pozorován až do rychlostí 900 - 1000 mm/s. Povrch vzorku z této oblasti je vid t na 
obr. 5.15. Nevhodnost výrobních parametrů byla vid t i po vybroušení vzorků. 
Projevila se jak na jejich tvrdosti, tak i pórovitosti. Ukázka vybroušených vzorků je 
k vid ní na obr. 5.16.  
 

 

 

Obr. 5.14 Sada vzorků s výkonem 400 W 

Obr. 5.15 Vzorky s parametry 400 W, 600 mm/s, Hd 120m (vlevo) a 400 W, 1200 mm/s, Hd 120 (vpravo) 
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Z výbrusu vzorků na obr. 5.16 je vid t, že vzorec vlevo obsahuje velké množství 
kulatých pórů. Hustota materiálu v tomto p ípad  je 89 % oproti vzorku vpravo, 
jehož hustota je 97 %. Tyto kulaté póry jsou typické pro oblasti s p ebytkem energie 
[7], což koresponduje s daty z p edchozího testu návarů. Po sestavení procesních 
map pro jednotlivé vzdálenosti stop laseru (viz. p ílohy) byl vysledován trend zm ny 
pórovitosti v závislosti na m nící se skenovací rychlosti. S rostoucí skenovací 
rychlostí se snižovala energie v míst  st etu paprsku laseru s práškem, což m lo 
pozitivní vliv na výslednou relativní hustotu vzorků. Tato závislost byla sledována 
zvlášť na jednotlivých vzdálenostech stop laseru, pro zp ehledn ní dat. Závislost je 
vynesena v grafech na obr. 5.17, 5.18 a 5.19.  

 

Obr. 5.16 Vybroušené vzorky s parametry 400 W, 600 mm/s, Hd 120m (vlevo)  
     a 400 W, 1200 mm/s, Hd 120 (vpravo) 

Obr. 5.17 Závislost relativní hustoty vzorků na výkonu a skenovací rychlosti pro vzdálenosti šraf 90 m 
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Na obr. 5.17, 5.18 a 5.19 je t eba se dívat určitým způsobem. K hodnocení 
pórovitosti byla vybrána metoda výbrusu, čili zkoumání pórovitosti v ezu vzorku. 
Jedná se o metodu orientační, jelikož se pórovitost m ní v závislosti na jednotlivých 
ezech. V oblastech nízkých skenovacích rychlostí se objevuje vysoká pórovitost 

s velkým množstvím kulových pórů jako na obr. 5.16. V t chto oblastech je metoda 

Obr. 5.18 Závislost relativní hustoty vzorků na výkonu a skenovací rychlosti pro vzdálenosti šraf 120 m 

Obr. 5.19 Závislost relativní hustoty vzorků na výkonu a skenovací rychlosti pro vzdálenosti šraf 150 m 
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citliv jší na chybu než v oblastech s vysokou relativní hustotou, kde se metoda stává 
p esn jší. Obr. 5.17, 5.18 a 5.19 slouží primárn  k vyhledání trendu získaných dat. 
Na trendy zanesené v grafech na obr. 5.17, 5.18 a 5.19 lze pohlédnout z n kolika 
úhlů. Obecn  lze íci, že relativní hustota materiálu je lepší se vzrůstající skenovací 
rychlostí. To naznačují dosažené výsledky ve všech t ech zkoumaných vzdálenostech 
stop laseru. Tento trend ale musí dojít k bodu zvratu, kdy začne být v míst  dopadu 
laseru nedostatečná energie a návar laseru p estane být kontinuální. To lze 
vypozorovat na průb hu výkonu 300 wattového laseru. Na obr. 5.19 je vid t tento 
bod zvratu (modrá linka). Energie vzorku t sn  p ed bodem zvratu (Lp = 300 W, 
Ls = 1 000 mm/s, Hd = 150 m) je podle energetické rovnice (2.1) rovna 40 J/mm3 
a je p i ní dosaženo relativní hustoty 99,6 %. P i snížení energie ve vzorku 
(Lp = 300 W, Ls = 1 200 mm/s, Hd = 150 m) na 33,3 J/mmš. klesla relativní hustota 
vzorku na 98 %. Dále je z grafů vid t, že nejkontinuáln jší dobré výsledky dává laser 
o výkonu 400 W. To potvrzuje rešeršní část práce, ve které Louvis [11] predikuje 
použití vyšších výkonů laseru. Dále lze vysledovat, že materiál AlSi9Cu3 snáší dob e 
i násobné p etavování jednotlivých návarů. Na obr. 5.17 je vid t, že i s vysokými 
výkonu laseru lze dosáhnout vysoké relativní pórovitosti i v p ípad , že p ekryv 
návaru je i p es 60 %, jak ukazuje p edchozí test návarů.  
Ač se p i roz azovacím testu poda ilo dosáhnout relativní hustoty vzorků i 99,9 %, 
objem vzorků obsahoval malé póry. Ty mohly být způsobeny špatn  zvolenými 
procesními parametry nebo nevhodným tvarem částic (viz. část Analýza prášku). 
Části prášku od LPW mají spíše kornoutovitý tvar, ne kulový. V p ípad  špatné 
orientace částice v nanesené vrstv  laser nemusí probíjet prům r částice 50 m, ale 
daleko vyšší hodnotu. Tehdy může dojít jen k částečnému natavení částice a vzniku 
jeskyn  s neroztaveným práškem. Tyto póry mohou být k vid ní vpravo na obr. 5.16. 
(viz. výše). Velikost a procentuální zastoupení t chto pórů bylo analyzováno. 
Výsledky jsou uvedeny na obr.5.20. Mayer H. et. al. [12] tvrdí, že iniciace trhlin p i 
únavové zkoušce začíná v pórech o velikostech 50 – 100 m. Navýšení objemu 
t chto pórů snižuje únavovou pevnost až o 50 %. Z histogramu na obr. 5.20 je vid t, 
že vzorek obsahuje p evážn  póru o velikosti 50 – 100 m a dá se tedy p edpokládat, 
že práv  z nich se budou ší it únavové trhliny. Jejich zastoupení v objemu vzorku je 
však relativn  malé.  
 

 

Obr. 5.20 Zastoupení a velikost pórů ve vzorku 054 (Lp 400 W, Ls 1 200 mm/s, Hd 120 m) 
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Dosavadní výsledky pórovitosti byly získány pouze v rovin  z výbrusu vzorků. Pro 
celistv jší obraz rozmíst ní, množství, tvaru a velikosti pórů byly nejperspektivn jší 
vzorky z ad stop laseru 120 a 150 m prov eny počítačovou tomografií (CT). 
Výsledky z CT se shodovaly s výsledky z výbrusů vzorků s maximální odchylkou 
+/- 0,1 %. Ve v tšin  p ípadů bylo nalezené množství pórů pomocí CT nižší než 
u výbrusů. Rozlišitelnost CT byla stanovena na 8 voxelů. U vzorků vyrobených 
výkonem 400 W, skenovací rychlostí 1 300 mm/s a vzdáleností stop 120 a 150 m. 
Byla dosažená relativní hustota nad 99,99 %. Ukázka rozložení pórovitosti u vzorku 
vyšet eného CT s relativní hustotou 99,90 % je vid t na obr. 5.21. Póry byly 
p evážn  kulové s velikostí a distribucí korelující s výsledkem z testu výbrusů na 
obr. 5.20. 
 

 

U vzorků z roz azovacího testu byla m ena plošná jakost povrchu. Získané výsledky 
by se daly rozd lit na dv  skupiny podle výkonů. První je skupina vzorků, jenž byly 
stav ny výkony výkonem laseru 400 W. Na povrchu t chto vzorků bylo evidentn  
p íliš velké množství energie. To již naznačují výbrusy na obr. 5.16. Na styku 
povrchu vzorků a okolní naneseného prášku došlo k p iva ení neroztavených zrn 
prášku k povrchu vzorku. Tento p iva ený prášek pak negativn  ovlivňoval drsnost 
povrchu vzorků. P iva ený prášek byl vid t pouhým okem. Záznam z profilometru 
vzorku s p iva eným práškem je vid t na obr. 5.22. Vzorek s p iva eným práškem 
byl následn  otryskán a op tovn  zm en na profilometru. Otryskání odstranilo 
voln ji p iva ená zrna, avšak v tšina jich na povrchu vzorku zůstala i po procesu 
tryskání.  
 

Obr. 5.21 CT sken vzorku s relativní hustotou 99,9 % (Lp=350 W, Ls = 1200 mm/s, Hd = 120 m) 
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Druhá skupina vzorků byla vyrobena výkonem laseru 300 a 350 W. P i t chto 
výkonech se prášek ke st nám vzorků nechytal. Povrchy t chto vzorků byly velmi 
podobné. Pomocí profilometru byly vybrány parametry, p i kterých vycházela 
nejnižší drsnost povrchu. Byl to výkon laseru 350 W a skenovací rychlost 
1 000 mm/s. S t mito parametry kontury byly následn  stav ny všechny ostatní 
vzorky. Povrch p i t chto parametrech je vid t na obr. 5.23. 
 

 

S ohledem na závislosti pórovitosti na skenovací rychlosti byl naplánován další test 
mající za úkol odhalit rychlost, p i které m l být odhalen bod zvratu pro výkony 

Obr. 5.22 P iva ený prášek na povrchu vzorku (Lp = 400 W, Ls = 1300 mm/s, Hd = 90 m) 

Obr. 5.23 Perspektivní povrchu vzorku (Lp = 350 W, Ls = 1000 mm/s, Hd = 90 m) 
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350 a 400 W. Pro tento test musela být zvolena vhodná vzdálenost stop laseru. 
Jelikož ve vzdálenosti stop laseru 150 m by podle p edlohy 300 W laseru nastal bod 
zlomu brzy, byla tato vzdálenost zavržena. Zvolena byla vzdálenost stop laseru 
120 m, jelikož její průb h na obr. 5.18 nenaznačoval žádnou zm nu ani p i 
rychlostech 1300 mm/s. Navíc oproti vzdálenosti stop 90 m je proces stavby zhruba 
o t etinu rychlejší. Zároveň pro dobré výsledky a vyšší korelaci s realitou byla 
navýšena velikost t chto vzorků na 13x13x5 mm. Rozložení vzorků na stav cí desce 
bylo zvoleno vzhledem k velikosti kostek jiné. Byly umíst ny po diagonále, aby 
nedocházelo k vzájemnému ovlivn ní vzorků spalinami z místa tavby. Jejich 
rozložení je vid t na obr. 5.24 s naznačením sm ru proud ní inertní atmosféry. 
Procesní parametry vzorků jsou uvedeny v p ílohách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výbrusy z vysokorychlostního testu byly p idány do grafu závislosti relativní hustoty 
na skenovací rychlosti pro vzdálenost stop laseru 120 m a rozší ili tak trend pro 
výkon laseru 350 a 400 W. Výsledky na obr. 5.25. V testu byl odhalen bod zlomu 
pro oba sledované výkony. Výkon laseru 350 W se p i vzdálenosti šraf 120m 
ukázal jako stabiln jší. Bod zlomu se pro výkon laseru 350 W objevil po p ekročení 
rychlostí 1 500 mm/s. Na dalším vzorku vyrobeného rychlostí 1 700 mm/s již byla 
patrná zv tšující se pórovitost. Energie tohoto vzorku činila 34,3 J/mm3. Vzorky 
vyrobené laserem o výkonu 400 W m ly vyšší hodnotu pórovitosti než vzorky 
vyrobené laserem s výkonem 350 W. Až p i rychlostech 1 900 mm/s se vlivem nižší 
energie dostaly vzorky laseru 400 W s pórovitostí níže, avšak pórovitost m la stále 
se zv tšující tendenci. Z výsledků lze usuzovat, že pro vzdálenost stop laseru 120 m 
je výkon laseru 350 W vhodn jší. Na všech vysokorychlostních vzorcích se stejn  
jako na p edešlých vzorcích objevovaly drobné póry, jak je vid t na obr. 5.26. 

Obr. 5.24 Rozložení vzorků p i vysokorychlostním testu 
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Tyto póry byly podrobeny analýze podobn  jako u vzorků z p edešlé série. Výsledky 
jsou zaneseny v histogramu na obr. 5.27 a shodují se s výsledky z p edešlého testu. 
Tedy, vzorek obsahuje p evážné množství pórů o velikosti 50 – 100 m, které mají 
podle Mayer H. et. al. [12] p ímý dopad na inicializaci únavových trhlin ve vzorku.  
 

Obr. 5.25 Rozší ená závislost relativní hustoty na skenovací rychlosti pro výkony 350 a 400 W 

Obr. 5.26 Ukázka drobných pórů na vysokorychlostním vzorku (Lp 350 W, Ls 1 500 mm/s, Hd 120 m) 
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Další v cí, která byla na t chto vzorcích testována, byla podpovrchová pórovitost, 
která je vid t na obr. 5.28. Tato pórovitost se objevuje z důvodu jiného odvodu tepla 
na povrchu vzorku než v jeho objemové části. Z tohoto důvodu byly zvoleny jiné 
procesní parametry pro konturu vzorku než pro jeho objemovou část. Výkon 
a skenovací rychlost kontury byly vybrány takové, p i kterých se dosahovalo co 
nejnižší drsnosti povrchu p i p edešlém (viz. níže - kapitola Drsnost povrchu). 
Dalším faktorem ovlivňujícím podpovrchovou pórovitost bylo nastavení vzdálenosti 
a počtu vyráb ných hranic, jejich odsazení od vnit ního šrafování a následné spojení 
s hranicemi. Jednotlivá nastavení pro vyráb né vzorky jsou v p ílohách. 
 

 

Obr. 5.27 Zastoupení a velikost pórů ve vzorku 066 (Lp 350 W, Ls 1 500 mm/s, Hd 120 m) 

Obr. 5.28 Ukázka podpovrchové pórovitosti vzorku (Lp 350 W, Ls 1 200 mm/s, Hd 120 m) 
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Nejlépe se poda ilo odstranit podpovrchovou pórovitost u nastavení s pálením dvou 
hranic. Vzdálenost hranic, posunutí objemových šraf laseru od hranice a spojení 
kontury bylo stanoveno na 120 m. Výsledek je vid t na obr. 5.29. U tohoto vzorku 
je nutné se zam it pouze na podpovrchovou pórovitost, jelikož u vnit ního objemu 
se vlivem velkého úbytku energie již začala objevovat objemová pórovitost. 
 

 

Jedním z faktorů ovlivňujícíc pórovitost vzorků je celkové množství energie v míst  
dopadu laseru na nanesenou vrstvu prášku. Pro vysledovnání vhodného množství 
energie v míst  tavby byl vypracován graf na obr. 5.30. V grafu jsou vyeneseny 
relativní hustoty vzorků v závislosti na energii. Data jsou proložena polynomem 
t etího stupn , který pomáhá popsat trend dat. Oblast, kde vzorky dosahují stabiln  
vysoké relativní hustoty, zaujímá hodnoty od 36 J/mm3 do 48 J/mm3. Relativní 
hustota vzorků pod tuto hranici energie začíná klesat. Relativní hustota vzorků 
vzorků s energií nad 48 J/mm3 má klesající trend. Graf však dokazuje, že lze nalézt 
takové kombinace procesních parametrů, kde je výrobní proces stabilní a relativní 
hustota vzorků vysoká.  
 

 

Obr. 5.29 Odstran ní podpovrchové pórovitosti 

Obr. 5.30 Závislost relativní hustoty na vnesené energii 
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5.4.2 Tvrdost vzork  
U vzorků vyrobených technologií SLM byla zkoumána struktura materiálu a byla 
srovnáva se strukturou odlévaného materiálu. AlSi9Cu3 je podeutektická hliníková 
slitina. Na obr. 5.31. je uvedan typická struktura této slitiny v litém stavu (část 
a) a b)). Ta odpovídá i struktu e zjišt né Puga et. al. [17] na obr. 2.14 v rešeršní části. 
Tvo ena je dendrity tuhého rozotku alfa, eutektickým Si a eutektickým alfa. 
V mezidendritických prostorech je možno pozorovat fáze bohaté na Cu a Fe. 
Mikrostruktura je stejná jak v podelném tak v p íčném sm ru bez jakéhokoliv 
náznaku sm rovosti ke vztahu k d lící rovin  odlitku. Naopak v p ípad  zpracování 
materiálu technologií SLM je mikrostruktura mnohem jemn jší ve srovnáním s litým 
stavem. Na obr 5.31 část c) je vid t buňková struktura tvo ená tuhým roztokem alfa. 
V části d) jsou p iblíženy jemné částice eutektického Si a intermetalických 
(intermediárních) fází. 
 

 

Práv  jemn jší zm na mikrostruktury materiálu vzniklá b hem SLM procesu je 
důvdem rozdílných mechanických vlastností oproti konvečním metodám zpracování 
materiálu. Litý referenční materiál dosahoval tvrdosti 56 HB. Všem SLM vzorkům 
byla po výrob  zm ena tvrdost. Ta byla následn  roz azena podle vzdálenosti stop 
laseru na 90, 120 a 150 m podobn  jako grafy pórovitosti na obr. 5.17, 5.18 a 5.19. 

ada se vzdáleností stop laseru 90 m je vid t na obr. 5.30. Graf na obr. 5.32 je 
azen podle rychlosti, jelikož se vzrůstající rychlostí procesu se stává vnit ní 

struktura vzorku jemn jší a tvrdost vzorku vzrůstá. Tvrdost vzorků však závisí i na 
pórovitosti materiálu. Ta je vynesena na obr. 5.33. Ve chvíli, kdy p estává být 

Obr. 5.31 Srovnání struktury litého a technologií SLM tišt ného AlSi9Cu3 

a) c) 

d) b) 

 
 

Eutectic Si 

α – faze) 

Intermetalická fáze Cu 
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výrobní proces kontinuální a objeví se určité množství pórů, tvrdost začíná klesat. Na 
obrázku jsou vyneseny i různé výkony laseru a hodnotí-li se trend zm ny tvrdosti, je 
nutné sledovat sloupce vybraného výkonu laseru. Z obrázku 5.32 a 5.33 je patrné, že 
tvrdost se zvyšuje společn  se vzrůstající relativní hustotou materiálu až k hodnotám 
kolem 120 HB. Ve srovnáním s litým stavem, kdy materiál dosahuje tvrdosti 56 HB 
se jedná o více než dvojnásobné zv tšení tvrdosti. Podle autorů Panušková, M. a et. 
al. [15] a Pezda, J. [16] dosahuje AlSi9Cu3 po vytvrzení na stav T6 meze pevnosti 
327 MPa. Použitím p epočtové tabulky tvrdost – pevnost byla stanovena tvrdost 
litého AlSi9Cu3 ve stavu T6 na 100 HB. To, že vzorky vyrobené pomocí SLM 
dosahují vyšších mechanických vlastností než materiály zpracovávány konvenčními 
způsoby koreluje se záv ry autorů Shifeng, Wen a et. al. [20]. 
 

 

 

Obr. 5.32 ada tvrdosti vzorků pro vzdálenost stop laseru 90 m 
 

Obr. 5.33 Pórovitost vzorků pro vzdálenost stop laseru 90 m 
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ada vzorků se vzdáleností stop laseru 120 m je zanesena na obr. 5.34. 
Odpovídající pórovitost pro adu je pak na obr. 5.35. I u této ady koresponduje 
vzrůstající tvrdost se vzrůstající relativní hustotou materiálu. Zároveň je vid t, že p i 
vysokých rychlostech laseru (1500 – 2300 mm/s) dosahují vzorky tvrdosti až kolem 
135 HB. Ve vysokých rychlost dosahují vzorky vyrobené výkonem laseru 350 W 
nižší tvrdosti než ty vyrobené výkonem laseru 400 W. I toto odpovídá kontinuálnosti 
procesu, kdy z p edchozích výsledků je vid t, že p i výkonu laseru 350 W docházela 
energie v míst  stavby. 
 

 

 

Vzorky se vzáleností stop laseru 150 m nedosahovaly takové tvrdosti jako vzorky 
z ady 120 m. Jejich tvrdost se ve v tšin  p ípadů pouze blížila hodnot  120 HB. 
Pouze p i výkonu laseru 300 W dosahovala tvrdost hodnot i nad 120 HB. Trend 

Obr. 5.34 ada tvrdosti vzorků pro vzdálenost stop laseru 120 m 
 

Obr. 5.35 Pórovitost vzorků pro vzdálenost stop laseru 120 m 
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tvrdosti vzorků pro výkonu laseru 300 W koresponduje s trendem pórovitosti pro 
tento výkon. U výkonů laseru 350 a 400 W je p ekvapující nízká nam ená tvrdost 
s p ihlédnutím na minimální pórovitost. Ta u posledního m eného vzorku 
(Lp = 400 W, Ls = 1 300 mm/s, Hd = 150 m) vyšla na CT pod hodnotu 0,01 %. 
P íčinou může být již p íliš vysoká vzdálenost stop laseru. Výsledky tvrdosti jsou na 
obr. 5.36. Pórovitost vzorků je zobrazena na obr. 5.37 
  

 

 

5.5 Testování mechanických vlastností 
 
Po dosažení stanoveného cíle, tj. dosáhnutí objemové pórovitosti vzorků 99,99 %, 
byly postaveny bilety, z nichž byly následn  obrobeny vzorky pro tahovou zkoušku. 
Procesní parametry pro tahové vzorky byly vybrány Lp = 350 W, Ls = 1200 mm/s, 

Obr. 5.36 ada tvrdosti vzorků pro vzdálenost stop laseru 150 m 
 

Obr. 5.37 Pórovitost vzorků pro vzdálenost stop laseru 150 m 
 

 



 

 
strana 

62 

VÝSLEDKY 

Hd = 120 m. Parametry byly vybrány z ady se vzdáleností stop laseru 120 m 
z důvodu vyšší kontinuity procesu, která se začíná lomit až p i rychlostech 1500 
mm/s. Vyšší rychlosti v ad  120 m nebyly vybrány, jelikož hodnota pórovitosti 
nebyla ov ena počítačovou tomografií. Vybrána tedy byla o n co pomalejší, ale 
bezpečn jší varianta. Bilety byly na základové desce umíst ny s nejdelším rozm rem 
rovnob žným se sm rem proud ní inertní atmosféry. Malé natočení bilet je z důvodu 
zajišt ní lepšího nanášení vrstev tím, že nanášecí za ízení vstupuje nad objem bilet 
postupn  a nep chuje tak prášek p ed objemem bilety. Čímž by mohla být porušena 
rovnom rnost nanesené vrstvy. Rozložení vzorků p i stavb  je vid t na obr. 5.38. 
 

 

Tahová zkouška byla provedena na t ech vzorcích. Výsledky z tahové zkoušky jsou 
vid t na obr. 5.39. Jak je vid t z průb hu zkoušky, materiál je tažný. Průb h zkoušky 
je pozvolný, po dosažení meze kluzu nenastává ihned mez pevnosti. Až do p etržení 
materiálu se v průb hu zkoušky neobjevil žádný lavinový posun dislokací a tedy 
žádný zákmit a to ani v jednom ze t í testovaných vzorků. Dosažená mez pevnosti 
materiálu je vyšší než 430 MPa predikovaných z testu tvrdosti. Výsledná mez 
pevnosti byla statisticky stanovena na 455 MPa. 

Obr. 5.38 Rozložení bilet pro tahovou zkoušku 
 

Tab. 5.5 Výsledky tahové zkoušky SLM stavu (LPW prášek) 

Legenda Vzorek Teplota d0 L0 mE Rp0.2 Rm A Z 

- - °C mm mm GPa MPa MPa % % 
  3-1 20 6,01 30,02 74,7 230 457 5,0 8,5 
  3-2 20 6,01 30,03 74,6 226 453 5,1 5,3 
  3-3 20 6,008 30,02 72,9 228 456 5,2 4,9 
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Na čtvrtém vytišt ném vzorku byl proveden 3D sken pomocí CT. Cílem bylo zjistit, 
jak se zm nilo rozložení pórů p i stavb  velkých objemů oproti kvádrům testovaných 
v p edešlém testu. CT sken prozradil, že relativní hustota bilety se snížila na 
99,42 % oproti 99,99 % u objemového vzorku. CT sken části bilety je vid t na obr. 
5.40. Za vzrůst pórovitosti může nejspíše jiný způsob chladnutí vzorku, který se p i 
zm n  z velikosti kostek 10 mm na 13 mm neprojevil. Póry ve vzorku jsou 
kruhovité. KEMPEN et. al. [7] popsal jejich vznik vlivem unikání uzav eného plynu 
z p eh áté taveniny. Tyto póry naznačují p íliš mnoho energie b hem procesu stavby.  
 

 

Obr. 5.39 Záznam tahovou zkoušky SLM stavu (LPW prášek) 
 

Obr. 5.40 CT sken části bilety pro tahovou zkoušku, LPW prášek 
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Toto zjišt ní vedlo k analýze pot ebných výrobních časů na jednu vrstvu 
u objemových vzorků, kde se pórovitost v takové mí e neobjevovala a bilet pro 
tahovou zkoušku. Výrobní čas pro jednu vrstvu se skládá z procesu nanesení vrstvy 
prášku a následné expozice laseru. V p ípad  objemových vzorků byl čas nanesení 
vrstvy 12 s a expozice laseru 41 s. Celkov  tedy proces p idání jedné vrstvy trval 
53 s. Vzorků na základové desce bylo 30. Na jeden vzorek o ploše 10x10 mm 
(100 mm2) p ipadá tedy čas expozice laseru 1,4 s a následné chladnutí 51,6 s. U bilet 
pro tahovou zkoušku trvalo nanesení jedné vrstvy 10 s a expozice laseru 30 s. 
Celkov  proces p idání jedné vrstvy trval 40 s. Bilety byly na základové desce 4.  
Plocha jedné bilety byla 90x12 mm (1080 mm2) s p ipadlou expozicí laseru 10 
s a chladnutím bilety 30 s. Porovnáním t chto dvou staveb bylo zjišt no, že vnesená 
energie do jedné vrstvy je prakticky stejná. Podstatný rozdíl je ale v délce chladnutí. 
Zatímco objemový vzorek m l dostatek času vychladnout (51,6 s), tahové bilety 
m ly tento čas podstatn  nižší (30 s). Nižší čas chladnutí vede k vyšší teplotní energii 
ve stav ném dílu. To odpovídá i nalezeným pórům, jenž popsal KEMPEN [7] ve 
struktu e bilet. ešením situace je nastavení konstanty času, po kterou bude nanášecí 
za ízení čekat p ed nanesením další vrstvy. 
 
5.6 Vliv zm ny prášku 
 
5.6.1 Analýza prášku od SLM Solutions 
Analýza prášku od SLM Solutions ukázala rozložení a velikost částic. Nejčast ji jsou 
zastoupeny částice s velikostí 42,6 m. Prům rná hodnota velikosti částic je 
40,2 m. Bylo zjišt no, že prášek obsahuje 79 % částic menších než 50 m, které se 
mohou účastnic tvorby vrstvy 50 m. Prášek obsahuje dostatečné množství 
drobn jších částic, které mohou zaplňovat ve stavební vrstv  oblasti mezi v tšími 
částicemi, aby byla stavební vrstva co nejkontinuáln jší. Uvád ná nejv tší velikost 
částic v tomto prášku m la být tak jako u LPW Technology 63m. Test distribuce 
částic prozradil, že 6 % částic v prášku má velikost nad 63 m. Nejv tší velikosti 
částic v prášku je 116 m. Ač prášek obsahuje také v tší částice, než uvádí výrobce, 
je jich mén  než v prášku od LPW Technology jak dokazuje objemové zastoupení 
částic v prášku na obr. 5.41. 

 

Obr. 5.41 Zastoupení částic v prášku od SLM Solutions 
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Velký rozdíl oproti prášku od LPW Technolgy byl však ve tvaru částic. Zatímco 
v prášku od LPW Technology byly částice podlouhlé, spíše kornoutkovité. Částice 
v prášku od SLM Solutions byly kruhovité. Jejich makrosnímek je vid t na obr. 5.42. 
Detailní snímek je na obr. 5.43. Záv rem lze íci, že prášek od SLM Solutions má 
lepší distribuci částic a i jejich tvar. Lze tedy uspo ádat testy pro sledování vlivu 
zm ny prášku na pórovitost vzorků a mechanické vlastnosti. 
 

 

 

Obr. 5.42 Makrosnímek částic prášku od SLM Solutions 
 

Obr. 5.43 Detailní snímek částic prášku od SLM Solutions 
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5.6.2 Zm na relativní hustoty objemových vzork  
Další test byl zam en na prozkoumání vlivu zm ny prášku na objemovou pórovitost 
a tvrdost výsledných vzorků. Myšlenka sledovat vliv zm ny prášku vznikla 
z objevování drobných pórů ve všech perspektivních vzorcích a v domí, že 
používaný prášek od LPW Technology není p íliš kvalitní. V tomto testu byly 
zopakovány n které testy objemových vzorků s perspektivními procesními 
parametry. Rozdílem bylo použití jiného prášku než od LPW Technology. Použit byl 
certifikovaný prášek od SLM Solutions. Tento prášek má p ízniv jší tvar částic 
a distribuci než prášek původní (viz. kapitola Analýza prášku).  Tištené vzorky byly 
pouze v adách 120 a150 m. Vytišt né vzorky byly velikosti 13x13x8 mm a byly 
u nich použity nalezené procesní parametry pro konturu tak, aby byla co nejvíce 
snížena podpovrchová pórovitost. Výsledek je vid t na obr. 5.44. Vzorky byly 
vyrobeny vyrobený s procesními parametry Lp = 350 W, Ls = 1200 mm/s, 
Hd = 120 m. Vpravo je vzorek s neupravenými konturami, na n jž byl použit 
prášek od LPW Technology. Vlevo je vzorek s upravenými konturami. Využit zde 
byl prášek od SLM Solutions.  
 

  

Velikost pórů na obr. 5.44 vpravo byla analyzována na obr. 5.20, kde v tšina pórů 
m la velikost 80 m. Naopak ve vzorku vyrobeného s práškem od SLM Solutions 
dosahovaly póry v tšinou velikosti jen 11,5 m. Jejich rozložení je vid t na 
obr. 5.45. Zde je vid t snížení velikosti a počtu pórů ve struktu e. Důvod zlepšení 
může mít n kolik důvodů. Jedním může být v tší kruhovitost částic. Mají tedy 
konstantn jší prů ez ve všech sm rech a nezáleží tedy na natočení částice v nanesené 
vrstv . V p ípad  kornoutkovitých částic v prášku od LPW Technology bylo možné 
nevhodným nanesením vrstvy dosáhnout v n kterých místech i více než dvojnásobné 
tloušťky vrstvy. Bylo tedy možné, že částice nebyly úderem laseru roztaveny celé. 
Neroztavené části se pak nemusely dostatečn  spojit s p edešlou vrstvou. Dalším 
důvodem pórovitosti mohla být špatná distribuce částic prášku. Kdy nebylo možné 

Obr. 5.44 Vliv zm ny prášku na pórovitost struktury 
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p íliš velké částice laserem dokonale roztavit. Posledním možným faktorem mohlo 
být rozdílné chemické složení prášků, jelikož materiálová norma toleruje jistý 
procentuální rozdíl v zastoupení jednotlivých prvků v materiálu a i malá zm na 
v tomto procesu může být zásadní. 
 

 

Se sníženou objemovou pórovitostí se dle p edpokladu zvedla i tvrdost vzorků. Toto 
zvýšení v prům ru činní 5 HB. To by m lo vést i ke zvýšení mechanických vlastností 
materiálu.  
 
5.6.3 Zm na mechanických vlastností 
 
Pro tahovou zkoušku byly vytvo eny bilety stejným způsobem a za stejných 
podmínek jako v p ípad  stavby bilet z práškem od LPW technology. Jediným 
rozdílem byla zm na prášku. Sledován byl rozdíl mechanických vlastností oproti 
tahovým vzorkům, na jejichž stavbu byl použit prášek od LPW Technology. K t mto 
biletům s procesními parametry Lp = 350 W, Ls = 1200 mm/s a Hd = 120 m 
(označení 1-x v tab. 5.6) byly vytvo eny ješt  bilety s parametry Lp = 400 W, 
Ls = 1300 mm/s a Hd = 150 m (označení 2-x v tab. 5.6). Bilety z ady se 
vzdáleností stop laseru 150 m byly vyrobeny pro porovnání mechanických 
vlastností s adou 120 m. Výsledky tahové zkoušky jsou uvedeny na obr. 5.46 
a v tabulce 5.6. Jak je vid t ze záznamu tahové zkoušky na obr. 5.46, mez pevnosti 
v tahu vzrostla z 450 MPa v p ípad  použití prášku od LPW Technology na 485 MPa 
v p ípad  použití prášku od SLM Solutions. Navýšení meze pevnosti o 35 MPa 
odpovídá s ohledem na p esnost m idla i mí e nárůstu tvrdosti struktury. 
 
 
 
 

Obr. 5.45 Velikost pórů po zm n  prášku 
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I v tomto p ípad  byl poslán bilet na CT pro ov ení zm ny relativní hustoty. 
I v tomto p íapd  došlo k nárůstu pórovitosti ve struktu e. Vzniklé póry m ly 
kruhový charakter jako v p ípad  použití prášku od LPW Technology a i zde se došlo 
k problému nedostatečného chladnutí p i stavb  popsaného v kapitole 5.5. Avšak 
nárůst pórovitosti zde nebyl tak strmý oproti biletám vyrobených práškem od LPW 
Technology. V p ípad  použití prášku od LPW Technology dosahovaly bilety 
relativní hustoty 99,42 %. Bilety vyrobené s práškem od SLM Solutions dosahovaly 
relativní hustoty 99,69 %.  Rozdíl pórovitosti mezi bilety vyrobenými z různých 
prášků, činící 0,27 %, je podobný zm n , jenž nastala p i zm n  prášku 
u objemových vzorků. U objemových vzorků zm na pórovitosti činila 0,16 %. Je 
tedy vid t, že rozdíl pórovitosti vlivem zm ny prášku zlstává zachován. 
 
 

Tab. 5.6 Výsledky tahové zkoušky SLM stavu (SLM prášek) 

Legenda Vzorek Teplota d0 L0 mE Rp0.2 Rm A Z 

- - °C mm mm GPa MPa MPa % % 
  1-1 20 6,005 30,02 79,2 254 493 5,7 5,1 
  1-2 20 6,007 30,02 75,0 250 477 4,8 4,5 
  1-3 20 6,003 30,00 72,0 251 482 5,2 4,9 
 1-4 20° 6,006 30,01 71,9 256 485 5,1 7,1 
 2-1 20° 6,006 30,01 79,7 261 496 5,4 4,5 
 2-2 20° 6,008 30,00 75,1 257 492 5,4 4,5 
 2-3 20° 6,002 29,99 75,2 257 489 5,3 4,4 
 2-4 20° 6,010 30,02 62,8 263 499 5,8 4,6 

Obr. 5.46 Záznam tahovou zkoušky SLM stavu (SLM prášek) 
 



 

 
strana 

69 

VÝSLEDKY 

  

 
 
 
 
 
 

Obr. 5.47 CT sken části bilety pro tahovou zkoušku, SLM prášek 
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6 DISKUZE 
 
 
Po ízený referenční materiál AlSi9Cu3 byl v litém stavu. Tahová zkouška prokázala, 
že dosahoval meze pevnosti 180 MPa. PEZDA [16] ve své práci uvádí, že materiál 
b žn  dosahuje meze pevnosti (210 – 240) MPa. Tato hodnota pro litý stav je často 
uvád na i v materiálových listech. Materiál nedosahoval uvád né hodnoty nejspíše 
vlivem špatného výrobního procesu. Již b hem výroby tahových vzorků byla patrná 
pórovitost materiálu. Průb h tahové zkoušky dle DIN 50125 odhalil nízkou tažnost 
materiálu. To odpovídá chování jehlicové struktury siluminů, kterou uvádí Puga et. 
al. [17]. Únavová zkouška ohybem za rotace stanovila únavovou pevnost 
referenčního litého stavu na 95 MPa. Tato hodnota je také nižší oproti 140 MPa, jenž 
uvádí Vanderesse [27]. Autor také uvádí, že zvýšení pórovitosti materiálu o 1 % 
může snížit únavovou pevnost až o 50 %. Jelikož byla na litém AlSi9Cu3 sledována 
pórovitost, ač nebyla vyhodnocena, chová se materiál dle popsaného chování. 
Prášek dodaný firmou LPW Technology nedosahoval uvád né kvality. Test 
distribuce částic prokázal, že 10 hm. % dodaného prášku obsahuje částice v tších 
rozm rů než výrobcem uvád ných 63 m. Nejčast ji zastoupená velikost částic 
v prášku byla 43,8 m. N které částice však dosahovaly velikosti více než 
dvojnásobné oproti rozm ru, který garantoval výrobce. Tvar částic v prášku 
dodaného firmou LPW Technology nebyl kulový. Zkoumáním prášku elektronovým 
mikroskopem odhalilo velké množství částic podlouhlého tvaru, které p ipomínaly 
kornouty. KEMPEN [7] ve svém materiálovém výzkumu AlSi10Mg uvádí, že práv  
tvar a distribuce částic jsou důležitým procesním parametrem. Tloušťka vrstvy 
nebyla navýšena nad 50 m z důvodu porovnatelnosti slitiny s ostatními hliníkovými 
slitinami, které se standardn  staví s tloušťkou vrstvy 50 m. Navíc bylo rozhodnuto 
sledovat vliv nevhodného prášku na relativní hustotu materiálu a jeho výsledné 
mechanické vlastnosti, jelikož volba prášku je také procesním parametrem. Z tohoto 
důvodu byl po ízen ješt  certifikovaný prášek od SLM Solutions s jinou distribucí 
a tvarem částic. Tvar i distribuce částic byla v práci experimentáln  ov ena. 
Materiálový výzkum byl tedy proveden s práškem od LPW Technology a prášek od 
SLM Solutions byl využit pro zopakování n kterých výsledků a určení vlivu zm ny 
prášku na relativní hustotu struktury materiálu a její výsledné mechanické vlastnosti. 
Materiálový výzkum začal testem návarů laseru. Sledované návary byly vytvo eny 
výkony laseru 100 – 400 W a skenovacích rychlostí 200 – 1500 mm/s. Výsledky 
byly roz azeny do t ech oblastí. První oblast byla vymezena vysokými výkony 
a nízkými skenovacími rychlostmi. V této oblasti m ly návary velkou hloubku 
a ší ku. Naopak výška návaru byla p íliš nízká. Výrobní proces v této oblasti se 
vyznačoval vysokou energií. Velká část návarů obsahovala trhlinu. Tato trhlina 
vykazovala u všech návarů uniformní chování. Tato trhlina putuje vždy z vrcholu 
návaru pod stejným úhlem až na hranici styku návaru se základovou deskou. Trhlina 
se v návaru ší ila vždy pod stejným úhlem (64 – 71)°. SENKARA [19] ve své práci 
zabývající se bodovým sva ováním popsal vznik t chto trhlin. Velká hloubka návaru 
koresponduje s vysokou energií, která se tohoto procesu účastnila. S ubývající 
energií (zvyšující se skenovací rychlostí) se hloubka návarů snižovala, zmenšovala se 
i jejich ší ka a výška návaru začala narůstat. To je stav, kdy se proces začínal 
stabilizovat. Oblast nízkých výkonů 100 – 250 W a vysokých skenovacích rychlostí 
300 – 1500 mm/s. obsahovala typické návary, jaké popsal KEMPEN [7]. Návary 
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m ly malou hloubku a nespojily se dokonale se základovou deskou. Úhel styku se 
základovou deskou nebyl vhodný. Tavenina vzniklá po dopadu laseru mela tendence 
zaujmout nejmenší možný objem. To bylo způsobeno nedostatkem energie 
a povrchovým nap tím taveniny. Proces stavby byl v této oblasti nekontinuální. 
Perspektivní návary zaujímaly oblast vysokých výkonů laseru a vysokých 
skenovacích rychlostí. To koresponduje s predikcí autora LOUVISE [11], který 
doporučuje využívat výkonů laseru alespoň 300 W pro hliníkové slitiny. Perspektivní 
návary se začaly objevovat práv  až po aplikaci výkonů laseru 300 W a vyšších. 
Dosažené výsledky naznačují, že proces výroby by mohl využívat i vyšších výkonů 
laseru a tomu odpovídajících vyšších skenovacích rychlostí.  
Test objemových vzorků byl sm ován práv  do oblasti vysokých výkonů 
a vysokých skenovacích rychlostí. Zároveň však byly vyrobeny i vzorky za nižších 
skenovacích rychlostí, aby mohl být sledován vývoj relativní hustoty materiálu 
z vysokoenergetické oblasti do oblasti perspektivní. Vyrobené objemové vzorky byly 
vyrobeny ve t ech adách. Rozd lení ad bylo podle vzdáleností stop laseru. 
Dosažené výsledky korespondují s výsledky z testu návarů. Byla identifikovaná 
vysokoenergetická oblast popsaná v testu návarů. Tato oblast se vyznačovala velkým 
množstvím kulových pórů, které popsal KEMPEN [7]. P íčinnou vzniku t chto pórů 
je plyn uzav ený v tavenin , který z ní následn  uniká. Tato pórovitost se objevuje 
p i vysokých energiích b hem procesu stavby. S ubývající energií (zvyšující se 
skenovací rychlostí) se proces stavby začínal stabilizovat. To se projevilo snížením 
pórovitosti, jak popsal ve své práci SPIERINGS [24]. Naopak p ílišná ztráta energie 
b hem procesu stavby m la za p íčinu destabilizaci procesu stavby a nárůst 
nepravidelných pórů ve vzorku. Pórovitost byla sledována na metalografických 
výbrusech a dosahovala mnohdy hodnot 99,99 %. Relativní hustota perspektivních 
vzorků byla kontrolována počítačovou tomografií. Hodnota pórovitosti zjišt ná 
z výbrusů a z počítačové tomografie se nepatrn  liší z principu metody. Ob  metody 
využívají analýzu obrazu, avšak výbrusem je sledován jeden 2D snímek. Počítačová 
tomografie vyhodnocuje pórovitost na základ  mnoha 2D snímků složených k sob . 
Trend dat je však zachován. U ady se vzdáleností stop laseru 150 m a výkonu 
laseru 300 W byl se vzrůstající skenovací rychlostí sledován pokles objemové 
energie a p echod z perspektivní oblasti do oblasti s nedostatečnou energií. P echod 
do oblasti s nedostatečnou energií popsal ve své práci SCHLEIFENBAUM, H. a et. 
al [21]. Tento pád se projevil práv  p írůstkem pórovitosti vzorku za vysokých 
skenovacích rychlostí. U ady se vzdáleností stop laseru 120 m však nebyla 
nalezena hranice, kdy by proces stavby ztrácel kontinuitu. Byl zde tedy prostor pro 
zvýšení skenovacích rychlostí a tím urychlení celého procesu stavby. Proces stavby 
zůstal stabilní do skenovací rychlosti 1500 mm/s. Pak začala relativní hustota objemu 
klesat. Z nam ených dat byl vypracován graf závislosti relativní hustoty na hustot  
energie b hem procesu stavby. Z grafu lze určit, že vhodná energie pro zpracování 
materiálu se nachází v rozmezí 38 – 50 J/mm3. 
U všech vzorků se objevovala disperze malých pórů velikosti 50 – 100 m. 
P edpoklad byl, že tato pórovitost se objevuje kvůli použití nekvalitního prášku. 
Vlivem nerovnom rné délky částic ve všech sm rech mohlo dojít natočení částice 
tak, že po dopadu laseru nebyla roztavena dokonale. Stejné nedokonalé roztavení 
částice mohlo vzniknout z důvodu p íliš velké částice. Takto nedokonale roztavené 
částice se pak dokonale nespojily s p edešlou vrstvou, což mohlo zap íčinit vznik 
pórů. Velikost pórů byla m ena. Nejv tší zastoupení m ly póry velikosti 62 m. 



 

 
strana 

72 

DISKUZE 

MAYER a et. al. [12] uvádí, že póry velikosti 50 – 100 m jsou iniciátory 
únavových trhlin. Jak již bylo zmín no VANDERESSE N. et. al. [27] uvádí, že 
nárůst pórovitosti v hliníkové slitin  vede ke snížení únavové pevnosti. Tato 
pórovitost ve vzorcích dosahovala až 0,2 %, tudíž m lo smysl se zabývat jejím 
odstran ním. V p ípad  vytišt ní objemových vzorků z prášku od SLM Solutions se 
tato pórovitost výrazn  zredukovala a poklesla i prům rná velikost pórů z 62 m na 
11,5 m. Sledovaný vzorek byl vytvo en parametry Lp = 350 W, Ls = 1200 mm/s, 
Hd = 120 m. Lze tedy íci, že zm na prášku m la pozitivní vliv na relativní hustotu 
vzorku. Nelze ovšem s p esností íci, jestli za nárůst pórovitosti mohla špatná 
distribuce částic, p ítomnost velkých částic v prášku nebo jeho chemické složení. 
Materiálová norma toleruje zastoupení hmotnostních procent prvků ve výsledné 
slitin . Tato tolerance bývá i n kolik procent, p ičemž rozdíl zastoupení prvku ve 
struktu e až o n kolik procent může mít zásadní vliv na celý stavební proces. 
U prášků od LPW Technology ani od SLM Solutions nebyla vypracována chemická 
analýza. Lze tedy íci, že zm na prášku na kvalitn jší m la pozitivní vliv na relativní 
hustotu vzorku, ovšem její p esná p íčina identifikována nebyla. 
U první testů byla zkoumána pouze objemová kontinuita a lze u nich tedy sledovat 
nem nící se podpovrchovou pórovitost. V dalších testech byly procesní parametry 
rozd leny zvlášť pro parametry pro konturu vzorku a jeho objem. Povrch vzorků 
z první série byl analyzován profilometrem a byla zjišt na hodnota Ra a Rz. P i 
použití výkonů 400 W se k povrchu p ilepovaly částice prášku. To potvrzují i auto i 
LOUVISE [11] a SCHLEIFENBAUM, H. a et. al [21], kte í popisují negativní vliv 
vysokých výkonů laseru na povrch dílů. Využitím výkonů 300 a 350 W nedocházelo 
k p itavování částic prášku k povrchu dílu. Výkon a skenovací rychlost kontury byly 
zvoleny podle nejnižší dosahované drsnosti povrchu z první testované série. 
Vhodným nastavením počtu hranic, jejich rozteče a „offsetu“ objemu od hranic spolu 
s návarem spojujícím objem a konturu se poda ilo v tšinu podpovrchové pórovitosti 
odstranit. 
U vyrobených vzorků byla m ena tvrdost. Ta dosahovala podstatn  vyšších hodnot 
než v referenčním litém stavu. Litý stav dosahoval hodnoty tvrdosti 56 HB. Nejtvrdší 
vzorku v SLM stavu dosahovaly tvrdosti až 138 HB. To je navýšení tvrdosti 
o 246 %. Autor SCHLEIFENBAUM, H. a et. al [21] uvádí, že p i použití vysokých 
výkonů laseru a vysokých skenovacích rychlostí dosáhl u AlSi10Mg tvrdosti až 
o 200 % vyšší než p i konvenčním zpracování slitiny. Vysoký nárůst tvrdosti tedy 
vykazují i jiné hliníkové slitiny zpracovávané technologií SLM. Nárůst tvrdosti je 
úm rný relativní hustot  materiálu a skenovací rychlosti. Čím obsahuje struktura 
materiálu mén  pórovitosti, tím tvrdší je. Zároveň se tvrdost zvyšuje i se vzrůstající 
skenovací rychlostí až do určitého maxima, od kterého nadále klesá. Vyšší hodnota 
tvrdosti je způsobena jemn jší mikrostrukturou materiálu. Ta je velmi odlišná od 
mikrostruktury konvenčn  vyrobených siluminů. U vzorků vyrobených vyššími 
skenovacími rychlostmi dosahovala zm ená tvrdost vyšších hodnot. To odpovídá 
zjišt ní autora SCHLEIFENBAUM, H. a et. al [21], který popisuje vznik jemn jší 
mikrostruktury se vzrůstající skenovací rychlostí. P i použití prášku od SLM 
Solutions vzrostla tvrdost vzorků o 5 HB. Toto chování koresponduje se snížením 
pórovitosti, které je popsáno výše. 
Se zvýšenou hodnotou tvrdosti narůstají i mechanické vlastnosti. Tahová zkouška 
prokázala, že materiál AlSi9Cu3 vyrobený z prášku od LPW Technology v SLM 
stavu dosahuje smluvní meze kluzu Rp0,2 228 MPa, tažnosti 5,1 % a meze pevnosti 
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450 MPa. To je nárůst oproti litému stavu, který dosahoval meze pevnosti 180 MPa 
o 250 %. Nárůst meze pevnosti materiálů po procesu SLM potvrzují auto i 
SHIFENG, Wen a et. al. [20] a SCHLEIFENBAUM, H. a et. al [21]. Firma SLM 
Solutions na svých stránkách uvádí dosahované meze pevnosti hliníkových slitin, 
které poskytuje ke zpracování. B žn  používaný hliník AlSi10Mg dosahuje meze 
pevnosti 397  11 MPa, AlSi12 dosahuje meze pevnosti 409  20 MPa, AlSi7Mg má 
mez pevnosti 294  17 MPa. Nov  firma poskytuje materiál AlSi9Cu3. Firmou 
udávaná dosahovaná hodnota je 415  15 MPa. Porovnáním dosažené meze pevnosti 
v této práci s uvád nou hodnotou firmy SLM Solutions lze íci, že bylo dosaženo 
lepších parametrů, než jaké zaručuje výrobce. To ale není limit tohoto materiálu. 
Počítačová tomografie bilety pro tahovou zkoušku prokázala nárůst pórovitosti ve 
struktu e materiálu. Tento nárůst byl zap íčin n p eh átím vzorku b hem stavby. To 
dokazovaly typické kulové póry, jaké popsal KEMPEN [7] a analýza výrobního času 
jedné vrstvy. Tato analýza odhalila malou dobu chladnutí stav ného dílu oproti 
objemovým vzorkům, na kterých byla pórovitost sledována. Je p edpokládáno, že 
nastavením časové konstanty prodlevu nanášecího za ízení by m la struktura lépe 
chladnout, nep eh ívala by se a relativní hustota struktury by se zvýšila. Výsledky 
v práci dokazují, že zvýšením relativní hustoty by se projevilo zvýšením tvrdosti 
struktury a i nárůstem meze pevnosti. Další navýšení meze pevnosti p išlo s použitím 
certifikovaného prášku od SLM Solutions. P i jeho použití byla vyšší relativní 
hustota vzorků a i jejich tvrdost. Mez pevnosti materiálu AlSi9Cu3 vyrobeného 
práškem od SLM Solutions zpracovaného SLM procesem byla 485 MPa, smluvní 
mez pevnosti Rp0,2 byla 257 MPa a tažnost 5,3 %. I v tomto p ípad  nebyla 
nastavena doba prodlevy nanášecího za ízení, která by nejspíše ješt  zvýšila mez 
pevnosti materiálu. 
Diplomová práce m la za cíl objasnit vliv procesních parametrů technologií 
Selective Laser Melting na mechanické vlastnosti hliníkové slitiny AlSi9Cu3 pomocí 
experimentálních metod. Prvním krokem bylo vytvo ení rešeršní části, která se 
zabývá vztahy jednotlivých procesních parametrů mezi sebou a vlivu na konečný 
produkt. Z rešeršní části také vychází návrh použitých experimentů a způsob jejich 
hodnocení. Materiálový výzkum materiálu AlSi9Cu3 byl proveden od testu návaru 
jednotlivých stop laseru p es test objemových vzorků až po mechanické testování. 
V práci tedy byly hodnoceny vlivy výkonu laseru, skenovací rychlosti, vzdálenosti 
stop laseru, hustoty energie v materiálu, kvality prášku. Vliv t chto parametrů byl 
sledován na pórovitosti struktury a následných mechanických vlastnostech materiálu. 
V práci byly odhaleny trendy t chto parametrů. Byly popsány oblasti, kde proces 
funguje, kde se stává nekontinuálním a důvody proč tomu tak je. Každý jednotlivý 
experiment byl validován s poznatky sv tových autorů v oblasti aditivních 
technologií. Kroky materiálového výzkumu na sebe logicky navazují, zjišt né 
výsledky z jednotlivých částí práce spolu korespondují a chovají se citovanou 
literaturou. Ve stávajícím stavu za použití kvalitního prášku dosahuje AlSi9Cu3 po 
zpracování SLM meze pevnosti 485 MPa. P ičemž, jak bylo popsáno výše, v práci je 
navržen postup, jak mez pevnosti ješt  zvýšit. Hodnota meze pevnosti 485 MPa je 
více než v tepeln  zpracovaném stavu T6, kdy materiál dosahuje meze pevnosti 327 
MPa, jak uvádí PANUŠKOVÁ, M. a et. al. [15] a PEZDA, J. [16]. Vyšší meze 
pevnosti než v SLM stavu nebylo dosaženo ani p i speciálním zpracování AlSi9Cu3 
pro dosažení vyšší pevnosti. PUGA et. al. [17] používali k rozbití jehlic Si ve 
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struktu e ultrasonické vibrace za vysokých teplot. S tímto speciálním zpracováním se 
jim poda ilo dosáhnout meze pevnosti 332 MPa, což je blízké stavu T6. 
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Cílem diplomové práce bylo objasnit vliv procesních parametrů technologií Selective 
Laser Melting na mechanické vlastnosti hliníkové slitiny AlSi9Cu3 pomocí 
experimentálních metod. V práci byl odhalen vliv výkonu laseru, skenovací 
rychlosti, vzdálenosti stop laseru, energie b hem procesu stavby a vliv kvality 
prášku. Cíl práce tedy byl dosažen. Rešeršní část se zabývala metodami, které se 
používají v materiálovém výzkumu v oblasti aditivních technologií. Byly v ní 
identifikovány základní pravidla chování b hem procesu stavby a určeny vlivy 
procesních parametrů na jiné hliníkové a ocelové slitiny. Na základ  rešeršní části 
byly navrženy experimenty použité v práci a způsoby jak je hodnotit. Každý 
jednotlivý dosažený výsledek byl hodnocen vůči nastudované literatu e. Proces 
stavby se choval tak, jak uvád jí sv toví auto i v oblasti aditivních technologií. 
Jednotlivé kroky na sebe logicky navazovaly a proces se choval dle p edpokladů. 
Základní materiálový výzkum v této práci popsal oblasti, kde proces funguje a kde 
naopak ne a proč. V práci byly určeny trendy, které ukazují další sm ry, jak proces 
stavby AlSi9Cu3 vylepšit.  
Výsledkem práce je popsání chování získaných dat a nastavení stanice SLM 280HL 
tak, aby byla schopná vyráb t díly za použití materiálu AlSi9Cu3. Výsledný produkt 
dosáhl meze pevnosti 485 MPa, smluvní meze kluzu 257 MPa a tažnosti 5.3 %. 
Testy referenčního materiálu AlSi9Cu3 v litém stavu určily mez pevnosti materiálu 
pouze 180 MPa. Významné publikace v oboru uvád jí, že v tepeln  zpracovaném 
stavu T6 dosahuje AlSi9Cu3 meze pevnosti 327 MPa. Firma SLM Solutions materiál 
AlSi9Cu3 nov  zavedla tento materiál do svého poskytovaného portfolia. Firma 
udává dosahovanou pevnost materiálu v SLM stavu 415  15 MPa. Dosažená 
pevnost materiálu 485 MPa není konečná. V práci byly navrženy způsoby, jak proces 
stavby dále zkvalitnit. Výsledné trendy dat také poukazují na další oblasti za použití 
laseru s výkonem p es 400 W a skenovacích rychlostí vyšších než 1500 mm/s, ve 
kterých by m l proces stavby také fungovat. Využití t chto oblastí by vedlo ke 
zvýšení rychlosti stavby a urychlení tak celého procesu výroby. Dále byly navrhnuty 
jiné procesní parametry pro konturu dílů než pro jejich objem. Za použití t chto 
parametrů je dosaženo drsnosti povrchu Ra 7 m a byla odstran na p evážná část 
podpovrchové pórovitosti. Dosahovaná tvrdost materiálu ve stavu SLM dosahuje 
hodnot až 138 HB. V litém stavu pouze 56 HB. SLM stav dosahuje i podstatn  vyšší 
tažnosti, jak dokazuje tahová zkouška. To je možné odstran ním typických jehlic Si 
ve struktu e litých siluminů. Tímto materiálem se doposud žádné významné 
publikace v oboru aditivních technologií nezabývaly a není publikováno nic o jeho 
zpracování technologií SLM. Dalším výsledkem diplomové práce je publikace 
výsledků a rozší ení tak databáze zpracovatelných materiálu pomocí metod SLM. 
Diplomová práce naplnila požadavky na svůj rozsah i stanovené cíle. 
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Zkratka Význam 
 
3D  T ídimenzionální 
CAD  Computer Aided Design 
Hd  Hatch distance 
Lp  Laser power 
Ls  Scanning speed 
SEM  Scanning Elektron Microscopy 
SLM  Selective laser melting 
T6  Stav tepelného zpracování pro zvýšení tvrdosti 
CT  Micro Computer Tomography 
 
 
Symbol Jednotka Popis 
 
E  [J/mm3] hustota energie 
P  [W]  výkon laseru 
vs  [mm/s]  skenovací rychlost 
hd  [m]  vzdálenost stop laseru 
tl  [m]  ší ka nanesené vrstvy 
d0  [mm]  prům r m ené oblasti 
L0  [mm]  délka m ené oblasti 
mE  [GPa]  modul elasticity 
Rp0,2  [MPa]  smluvní mez kluzu 
Rm  [MPa]  mez pevnosti 
A  [%]  Tažnost 
Z  [%]  Zůžení 
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Sample No.

Laser 

power, 

W

Scannin

g speed, 

mm/s

Layer 

thickness , 

µm

Energy 

density, 

J/mm3

Šířka 
návaru 

. s ěr, 
µm

Výška 
návaru  

. s ěr, 
µm

Hloubka 

návaru  

. s ěr, 
µm

Šířka 
návaru 

. s ěr, 
µm

Výška 
návaru  

. s ěr, 
µm

Hloubka 

návaru  

. s ěr, 
µm

01_SingleTrack_46 250 800 50 6,25 178 25 71 118 25 44

01_SingleTrack_47 300 800 50 7,50 222 28 103 209 32 101

01_SingleTrack_48 350 800 50 8,75 270 27 176 282 21 161

01_SingleTrack_49 400 800 50 10,00 285 30 222 286 31 189

01_SingleTrack_50 100 900 50 2,22 112 36 15 hy í
01_SingleTrack_51 150 900 50 3,33 hy í
01_SingleTrack_52 200 900 50 4,44 132 23 32 161 31 63

01_SingleTrack_53 250 900 50 5,56 215 25 89 172 35 74

01_SingleTrack_54 300 900 50 6,67 241 36 149 252 30 121

01_SingleTrack_55 350 900 50 7,78 247 43 141 268 34 165

01_SingleTrack_56 400 900 50 8,89 hy í
01_SingleTrack_57 100 1000 50 2,00 104 12 23 117 97 23

01_SingleTrack_58 150 1000 50 3,00 110 10 26 143 68 39

01_SingleTrack_59 200 1000 50 4,00 111 11 28 155 12 40

01_SingleTrack_60 250 1000 50 5,00 180 30 95 209 70 90

01_SingleTrack_61 300 1000 50 6,00 202 57 86 212 86 84

01_SingleTrack_62 350 1000 50 7,00 257 77 121 231 54 108

01_SingleTrack_63 400 1000 50 8,00 hy í
01_SingleTrack_64 100 1100 50 1,82 hy í
01_SingleTrack_65 150 1100 50 2,73 171 106 21 108 44 21

01_SingleTrack_66 200 1100 50 3,64 130 29 23 150 80 24

01_SingleTrack_67 250 1100 50 4,55 73 11 32 125 71 33

01_SingleTrack_68 300 1100 50 5,45 197 56 94 209 54 75

01_SingleTrack_69 350 1100 50 6,36 185 45 92 204 29 87

01_SingleTrack_70 400 1100 50 7,27 207 46 97 183 47 113

01_SingleTrack_71 100 1200 50 1,67 68 84 1 56 2 9

01_SingleTrack_72 150 1200 50 2,50 110 82 20 87 11 21

01_SingleTrack_73 200 1200 50 3,33 104 25 30 109 31 39

01_SingleTrack_74 250 1200 50 4,17 112 21 38 119 14 38

01_SingleTrack_75 300 1200 50 5,00 167 19 71 153 32 58

01_SingleTrack_76 350 1200 50 5,83 186 57 89 172 29 80

01_SingleTrack_77 400 1200 50 6,67 214 71 90 180 50 83

01_SingleTrack_78 100 1300 50 1,54 51 53 11 90 93 12

01_SingleTrack_79 150 1300 50 2,31 89 5 30 99 29 13

01_SingleTrack_80 200 1300 50 3,08 98 18 27 141 40 35

01_SingleTrack_81 250 1300 50 3,85 96 6 18 121 19 38

01_SingleTrack_82 300 1300 50 4,62 128 3 74 175 23 71

01_SingleTrack_83 350 1300 50 5,38 188 47 90 144 21 62

01_SingleTrack_84 400 1300 50 6,15 181 47 85 170 30 108

01_SingleTrack_85 100 1400 50 1,43 Chy í
01_SingleTrack_86 150 1400 50 2,14 67 0 21 80 57 14

01_SingleTrack_87 200 1400 50 2,86 56 5 20 115 49 29

01_SingleTrack_88 250 1400 50 3,57 148 56 45 128 19 45

01_SingleTrack_89 300 1400 50 4,29 156 31 58 141 62 63

01_SingleTrack_90 350 1400 50 5,00 207 43 94 153 47 68

P ÍLOHA 1. Tabulka testu návarů, 1. část 
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Sample No.

Laser 

power, 

W

Scannin

g speed, 

mm/s

Layer 

thickness , 

µm

Energy 

density, 

J/mm3

Šířka 
návaru 

. s ěr, 
µm

Výška 
návaru  

. s ěr, 
µm

Hloubka 

návaru  

. s ěr, 
µm

Šířka 
návaru 

. s ěr, 
µm

Výška 
návaru  

. s ěr, 
µm

Hloubka 

návaru  

. s ěr, 
µm

01_SingleTrack_91 400 1400 50 5,71 167 12 71 162 30 83

01_SingleTrack_92 100 1500 50 1,33 Chy í
01_SingleTrack_93 150 1500 50 2,00 hy í
01_SingleTrack_94 200 1500 50 2,67 hy í
01_SingleTrack_95 250 1500 50 3,33 108 21 38 126 75 34

01_SingleTrack_96 300 1500 50 4,00 165 26 58 132 12 54

01_SingleTrack_97 350 1500 50 4,67 211 50 66 hy í
01_SingleTrack_98 400 1500 50 5,33 163 38 65 170 94 91

01_SingleTrack_99 400 800 50 10,00 307 38 214 281 26 203

01_SingleTrack_100 400 800 50 10,00 260 70 136 250 31 153

01_SingleTrack_101 400 800 50 10,00 285 35 204 303 51 198

01_SingleTrack_102 400 800 50 10,00 291 32 220 287 24 214  
 
 
 
 

P ÍLOHA 2. Tabulka testu návarů, 2. část 
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 P ÍLOHA 3. Procesní mapa testu návarů, LPW prášek, 1. část 
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P ÍLOHA 4. Procesní mapa testu návarů, LPW prášek, 2. část 



 

 
strana 

88 

PŘÍLOHY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

P ÍLOHA 5. Tabulka testu pórovitosti objemových vzorků, 1. část 
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P ÍLOHA 6. Tabulka testu pórovitosti objemových vzorků, 2. část 
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P ÍLOHA 7. Mapa povrchu vzorků po stavb , LPW prášek 
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P ÍLOHA 8. Mapa výbrusů vzorků, LPW prášek 
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P ÍLOHA 9. Mapa výbrusů vzorků, SLM prášek 







 

12.01.17

Test report
Customer : GACR - Doc. L. Pantelejev
Test standard : CSN EN ISO 6892-1, 20 °C
Material : Cast bar AlSi9Cu3, Dia. 20 mm
Specimen type : DIN 50125, form "B", 10 x 50 mm
Tester : Dr. J. Zapletal
Machine data : Zwick Z250, Loadcell: 150 kN, Extensometer:MultiXtens

Test results:

Legend
Specimen ID Notes d0 L0 mE Rp0.2 Rm Ag A Z

mm mm GPa MPa MPa % % %
1 20 °C 9,995 50,04 64 139 177 0,6 0,6 0,7
2 20 °C 9,991 50,03 73 136 176 0,6 0,6 0,4
3 20 °C 9,990 50,03 76 138 180 0,6 0,6 0,6

Series graph:
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Statistics:

Series 
n = 3

d0 L0 mE Rp0.2 Rm Ag A Z
mm mm GPa MPa MPa % % %

x
med

s


max
min

9,992 50,03 71 138 178 0,6 0,6 0,6
9,991 50,03 73 138 177 0,6 0,6 0,6
0,003 0,00 6 2 2 0,0 0,0 0,1
0,03 0,01 8,73 1,12 1,19 7,43 7,45 24,70
9,995 50,04 76 139 180 0,6 0,6 0,7
9,990 50,03 64 136 176 0,6 0,6 0,4

Zapletal- Pantìlejev, GAÈR, AlSi9Cu3-litá,10x50mm, 12,1,2017.zs2 Page   1/1
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Test report
Customer : Doc. Pantelejev-GACR
Test standard : CSN EN ISO 6892-1
Material : AlSi9Cu3 (LPW)
Specimen type : 6x30 mm, DIN 50125, Form B
Tester : Ing. Josef Zapletal, Ph.D
Machine data : Zwick Z250, Loadcell: 150 kN, Extensometer:MultiXtens, Crosshead speed: 1 mm/min

Test results:

Legend
Specimen ID Notes d0 L0 mE Rp0.2 Fm Rm RB Ag A Z

mm mm GPa MPa N MPa MPa % % %
1 3-1 6,010 30,02 74,7 230 12953 457 457 5,0 5,0 8,5
2 3-2 6,010 30,03 74,6 226 12858 453 453 5,1 5,1 5,3
3 3-3 6,008 30,02 72,9 228 12930 456 455 5,2 5,2 4,9

Series graph:
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Statistics:

Series 
n = 3

d0 L0 mE Rp0.2 Fm Rm RB Ag A Z
mm mm GPa MPa N MPa MPa % % %

x
med

s


max
min

6,009 30,02 74,1 228 12914 455 455 5,1 5,1 6,2
6,010 30,02 74,6 228 12930 456 455 5,1 5,1 5,3
0,001 0,00 1,03 1,85 49 1,79 1,67 0,1 0,1 2,0
0,02 0,01 1,39 0,81 0,38 0,39 0,37 1,58 1,66 31,89
6,010 30,03 74,7 230 12953 457 457 5,2 5,2 8,5
6,008 30,02 72,9 226 12858 453 453 5,0 5,0 4,9

Zapletal- Pantìlejev, LPW, AlSi9Cu3, 6x30mm, 19,4,2017.zs2 Page   1/1



 

04.04.17

Test report
Customer : Doc. L. Pantelejev, Ph.D.
Test standard : CSN EN ISO 6892-1
Material : AlSi9Cu3 (SLM)
Specimen type : 6x30 mm, DIN 50125, Form B
Tester : Ing. Josef Zapletal, Ph.D
Machine data : Zwick Z250, Loadcell: 150 kN, Extensometer:MultiXtens, Crosshead speed: 1 mm/min

Test results:

Legend
Specimen ID Notes d0 L0 mE Rp0.2 Fm Rm RB Ag A Z

mm mm GPa MPa N MPa MPa % % %
1 1-1 6,005 30,02 79,2 254 13969 493 493 5,7 5,7 5,1
2 1-2 6,007 30,02 75,0 250 13511 477 476 4,8 4,8 4,5
3 1-3 6,003 30,00 72,0 251 13648 482 468 5,1 5,2 7,3
4 1-4 6,006 30,01 71,9 256 13738 485 485 5,1 5,1 7,1
5 2-1 6,006 30,01 79,7 261 14044 496 496 5,4 5,4 4,5
6 2-2 6,008 30,00 75,1 257 13953 492 492 5,4 5,4 4,5
7 2-3 6,002 29,99 75,2 257 13839 489 465 5,3 5,3 4,4
8 2-4 6,010 30,02 62,8 263 14152 499 499 5,8 5,8 4,6

Series graph:
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Statistics:

Series 
n = 8

d0 L0 mE Rp0.2 Fm Rm RB Ag A Z
mm mm GPa MPa N MPa MPa % % %

x
med

s


max
min

6,006 30,01 73,9 256 13857 489 484 5,3 5,3 5,2
6,006 30,01 75,0 257 13896 491 489 5,3 5,4 4,6
0,003 0,01 5,30 4,57 214 7,39 12,9 0,3 0,3 1,2
0,04 0,04 7,17 1,78 1,55 1,51 2,66 6,30 6,06 23,20
6,010 30,02 79,7 263 14152 499 499 5,8 5,8 7,3
6,002 29,99 62,8 250 13511 477 465 4,8 4,8 4,4

Zapletal- Pantìlejev, SLM, AlSi9Cu3 6x30mm obrobené, 4,4,2017.zs2 Page   1/1
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