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• Jde o tzv. aditivní technologie, kdy se materiál přidává
• Subtraktivní technologie materiál odebírají (třískové 

technologie, laserové mikroobrábění

• Převažuje až adorace tvarové variability
• Materiálové vlastnosti jsou upozaděny

Základní metody 3D tisku
• Tisk z prachového lože (Selective Laser Sintering/Melting,) 

SLM, SLS
• Laserové navařování prášku(Direct Laser Metal Deposition) 

(D)LMD
• Navařování drátu (Wire (Arc/Laser) Assisted Aditive

Manufacturing), WAAM

Základní fakta o 3D tisku kovů



Princip metody 3D tisku

Model Rozřezání na vrstvy - slicing Tisk

Specializované softwary na slicing a 3D tisk
• Generování podpor
• Strategie tisku
• Orientace dílu



Metody 3D tisku kovů - SLM

Nevýhody
• Výrobek lze tisknout pouze z jednoho materiálu (?)
• Kovové výtisky mají jiné fyzikální vlastnosti než 

kovové odlitky
• 3D tisk dlouho trvá
• Omezená velikost výtisků
• Cena prášku
• Drahá technologie

Výhody
• Lze používat širokou škálu kovů a 

slitin
• Minimální odpad v porovnání s 

klasickou výrobou
• Unikátní složité struktury jinak 

technologicky nevyrobitelné
• Relativně dobrá tvarová přesnost a 

kvalita povrchu (oproti jiným 
metodám 3D tisk



Příklady

Držáky antén družice KoreaSat
O 22% lehčí oproti klasické konstrukci
O 30% levnější



Technologie Electron Beam Melting, EBM

• Dokáže protavit vyšší 
vrstvu prášku ≈100 µm

• Vakuum zaručí méně vad 
typu pór

• Vhodné pro reaktivní 
kovy – Ti, Mg

• Vyrábí firma Arcam






Výhody
• Rozměry tištěných součástek omezeny dosahem robota
• Lze navařovat střídavě více druhů materiálů (2 dávkovače)
• Nebo lze vytvářet slitiny v každé vrstvě s odlišným poměrem
• V porovnáním ze SLM je potřeba méně prášku
• Možnost zařadit do CNC obráběcích center – hybridní výroba

Nevýhody
• Větší ztráty prášku
• Nelze vytvářet jemné detaily (oproti SLM)
• Drahá technologie

Metody 3D tisku kovů - DMD



Metody 3D tisku kovů - WAAM

Výhody
• Rozměry tištěných součástek omezeny dosahem robota
• Oproti SLM a LMD levnější (jak aparatura, tak spotřební materiál)
• Možnost zařadit do CNC obráběcích center – hybridní výroba
Nevýhody
• Jen hrubší struktury
• Problém s napojováním a průnikem stěn
• Těžko lze střídat materiály



Příklad tisku metodou WAAM – jeřábové háky Huisman

Náhrada technologie odlévání a kování



— Hybridní technologie – kombinace přidávání materiálu a 
třískového obrábění
— Stroj umožňuje vytvářet, svařovat i obrábět dílce do hmotnosti 
400 kg o maximálních rozměrech Ø520×475 mm
— Navařovací materiál je ve formě drátu pomocí modifikované 
MIG/MAG technologie
— Stroj v pětiosém provedení, který koncepčně vychází z 
vertikálního obráběcího centra
— Změna aditivní technologie na technologii obrábění za 3,9 s
— Vřeteno s plynule měnitelnými otáčkami (12 000ot/min nebo 
18 000 ot/min)
— Řidící systém Siemens SINUMERIK 840Dsl včetně integrované 
aditivní technologie

Příklad tisku metodou WAAM – MAS Weldprint 5AX



Navařování drátem – WLAM



Požadavky na díly vyrobené 3D tiskem

Norma ČSN EN ISO 17296-3: charakterizace vlastností výrobků dle kategorie

+ = požadováno, o = doporučeno, - = nevyžadováno

Norma stanovuje požadavky i na testovaný materiál



TECHNOLOGIE WAAM 
NA ÚPT



Zařízení na ÚPT

Fronius TPSi320 CMT
Robot ABB IRB 2400+IRBP250

Proces CMT (Cold Metal Transfer)



Schema svařovacího zařízení Fronius CMT



Průběhy proudu a napětí při přenosu CMT

Na základě proudu I, napětí U a 
svařovací rychlosti v lze počítat 
vnášené teplo ???
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Data získávaná on-line ze svařovacího zdroje

Fronius WeldCube



Vliv  svařovacího režimu na rozměry návaru

Režim CMT Režim CMT – Cycle step

V obou případech synergie parametrů



Srovnání teplot z termokamery a termočlánků / simulace



• Konstrukční oceli G3Si1 a G4Si1
• Pevnostní uhlíková ocel G89 

4Mn4Ni2CrMo (1000 Mpa)
• Austenitická korozivzdorná ocel 

ER 307Si

Testován vliv různých svařovacích 
atmosfér
• 8% CO2+Ar pro uhlíkové oceli
• 3% CO2+1%H2+Ar pro 

korozivzdorné oceli 
Rozměry: 150x150x100 mm
Výška vrstvy cca 0,85 mm
Režim CMT+Cycle Step
Doba tisku: 2,5 hodiny

Testované materiály



Mikrostruktura G3Si1

Zrna 13 µm

Zrna 9 µm



Mechanické vlastnosti G4Si1

Vzorek podélně

Rp0,2 [MPa] 342 ± 8
Rm [MPa] 424 ± 10
A [%] 20 ± 4
KCV neobrobený [J] 29 ± 2 (96)

KCV obrobený [J] 20 ± 1 (100)

Vzorek příčně

Rp0,2 [MPa] 329 ± 8
Rm [MPa] 428 ± 10
A [%] 23 ± 5
KCV neobrobený [J] 32 ± 2 (106)

KCV obrobený [J] 19 ± 1 (95)

Typ
materiálu

Rp02 [MPa] Rm [MPa]

G3Si1
3D tisk

336 426

S235xx 235 360-510

S355xx 355 470 – 630



Studium vysokocyklové únavy G4Si1

Materiál Mez únavy [MPa]
G4Si1 tisk broušený 260

G4Si1 tisk nebroušený 100

S275xx 155

S355xx 160



Tisk tlusté stěny



Mikrostruktura ER 307Si



Rozdíly vedení tepla při svařování MIG a WAAM

Vedení tepla při svařování MIG Vedení tepla při tisku metodou WAAM

Simulace procesu – požadavky

SIMULACE 3D TISKU

Výstupy:
Mechanické prametry, 
mikrostruktura, vnitřní 

pnutí, deformace

Parametry procesu

Materiálové vlastnosti 
navařovaného drátu

Strategie tisku



3D tisk výztuh

Vytvořený vzorek

Teplotní simulace 
SYSWELD



3D tisk výztuh – výstupy simulace

Teplotní cykly 1. housenky

Výsledná deformaceRozložení bainitu – bez vlivu popouštění

Von Miesovo napětí

Návar – homogenizační – normalizační – naměkko - snížení pnutí



Simulace strategie tisku

Od obvodu Od středu



Hybridní WAAM - Tisk příruby

Materiál trubky S235
Průměr trubky: 105/2 mm
Materiál příruby: G4Si1/1,0 mm
Průměr příruby: 200 mm
Tloušťka příruby: 11 mm
Rozkyv: 6 mm
Doba návaru: 2 hodiny
Režim přenosu kovu: CMT

Penetrační test



Tvarové experimenty + hybridní 3D tisk



• Systém pro dodržování interpas teploty
• Opatření pro snížení pnutí – LSP (Hilase)
• Testování dalších materiálů
• Další zdokonalení simulace procesu-strategie
• Lepší (zpětnovazební) řízení procesu
• WLAAM (např. Precitec Coax printer) ≈ 2 MKč

Možnosti dalšího pokračování



• Při 3D tisku metodou WAAM dochází při navařování jednotlivých 
vrstev k periodickému cyklování teploty vedoucí (v závislosti na 
materiálu) ke změnám mikrostruktury

• Tyto teplotní cykly jsou ovlivněny také velikostí dílu a  strategií 
navařování.

• Je potřebné hlídat interpas teplotu kvůli stabilitě a rovnoměrnosti 
navařování

• Deformace související se smršťováním kovu svarové housenky jsou 
částečně kompenzovány strojním navařováním, kdy navařovaná 
trajektorie není ovlivněna deformacemi předešle navařených 
housenek

• Mechanické vlastnosti doposud testovaných navařených 
nízkouhlíkových struktur jsou podobné jako u chemicky podobných 
válcovaných materiálů (mez kluzu, mez pevnosti, vrubová 
houževnatost, mez únavy). Jsou ale též závislé na stavu povrchu.

Závěry

Využití WAAM
1. Tisk polotovarů (úspora materiálu)
2. Hybridní tisk (na válcované polotovary)
3. Náhrada odlitků



Děkuji za pozornost

Libor Mrňa
mrna@isibrno.cz
www.isibrno.cz

Skupina Laserové technologie na ÚPT
• Laserové svařování
• Skenerové laserové svařování
• Laserové svařování s dynamicky rozmítaným 

svazkem
• Hybridní procesy Laser-TIG a (Laser-MIG)
• Monitorování svařovacího procesu
• Měření parametrů svazku
• Laserové dělení 3D
• Povrchové kalení
• 3D tisk WAAM
• Laserové mikroobrábění pikosekundovým 

laserem
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