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ANOTACE 

BABULÁK T., Návrh modelu tiskové hlavy pro 3D tisk skla, diplomová práce, Ostrava: VŠB –

 TUO, Katedra automatizační techniky a řízení, 57s., Vedoucí práce: Ing. Pavel Šuránek, 

Ph.D. 

Tato diplomová práce se zabývá vývojem a ověřením funkčnosti tiskové hlavy vhodné 

pro 3D tisk laboratorního vybavení. Hlavním cílem je vývoj a výroba funkčního prototypu 

systému tiskové hlavy a jejího ohřevu, pomocí indukce, nad teplotu tavení skla a ověření, zda 

je možné použití hlavy pro výrobu laboratorního vybavení dostatečné kvality a přesnosti pro 

základní i pokročilé chemické pokusy. Tisková hlava v této práci je zahřívána pomocí 

indukčního ohřevu, který využívá vzájemné rezonance magnetických polí, čímž se snižuje 

použitá energie na minimum. Jako tiskový materiál je použito normované inertní laboratorní 

sklo, z důvodu vyšší teplotní odolnosti a chemické čistoty, které je pro laboratoře zásadní. 

Klíčová slova: 3D tisk, tisk skla, tisková hlava, indukční ohřev 

ANNOTATION 

BABULÁK T., Printhead for Glass 3D Printing, diploma thesis, Ostrava: VŠB – TUO, The 

Department of Control Systems and Instrumentation, 57p., Supervisor: Ing. Pavel Šuránek, 

Ph.D. 

The thesis describes the design and the realization process of a printhead suitable for 

3D printing of the laboratory glass equipment. The main goal is to develop and produce the 

printhead prototype and its induction heating, above the melting temperature of borosilicate 

glass and to verify whether it is possible to use this head for manufacture of laboratory 

equipment with sufficient quality and precision, for both, basic and advanced chemistry 

experiments. The printhead in this work is heated by induction heating, which utilizes the 

mutual resonance of the magnetic fields. Operating on its own resonance frequency, it helps 

to maintain the energy consumption on very low level. Standard inert laboratory glassware is 

used as a printing material due to the higher temperature resistance and chemical purity that is 

essential for laboratories. 

Keywords: 3D printing, glass printing, printhead, laboratory glass, induction heating 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK 

3D Trojrozměrný  

ABS Akrylonitrilbutantadienstyrén  

AC Střídavý proud  

CAD Počítačová podpora konstruování  

CAM Počítačová podpora obrábění  

CNC Počítačové číslicové řízení  

D Drain  

DARPA Agentura ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty  

DC Stejnosměrný proud  

DSP Deska plošných spojů  

FDM Metoda rychlého prototypování  

G Gate  

GND Uzemnění  

LCD Displej z tekutých krystalů  

LTC Společnost Linear Technology  

MIT Massachusettský technologický institut  

MKP Metoda konečných prvků  

MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor  

PLA Kyselina polymléčná  

S Source  

SLA Stereolitografie  

SLS Selektivní laserové spékání  

SPICE Simulační program s důrazem na integrované obvody  

UV Ultrafialové světlo  
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B Magnetické pole [T] 

Ci Kapacita [F] 

cp Měrná tepelná kapacita [J·kg
-1

K
-1

] 

D Průměr [m] 

f Frekvence [Hz] 

f0 Rezonanční frekvence [Hz] 

I Proud [A] 

Ief  Efektivní hodnota proudu [A] 

Imax Maximální hodnota proudu [A] 

l Délka cívky [m] 

L Indukčnost [H] 

m Hmotnost [kg] 

�̇� Hmotnostní průtok [kg∙s
-1

] 

n Počet závitů cívky [-] 

P Výkon [W] 

Q Teplo [J] 

Qloss Ztrátové teplo [J] 

r Poloměr vinutí cívky [m] 

R Odpor [Ω] 

rint Vnitřní poloměr trubky [m] 

S Obsah průřezu cívky [m
2
] 

t Čas [s] 

T0 Referenční teplota v místnosti [°C] 

Tc Teplota cívky [K] 

Tl Teplota kapaliny [K] 

Ts Perioda [s] 
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Vi Napětí [V] 

ΔT Teplotní rozdíl [°C]. 

μ0 Permeabilita vakua [H∙m
-1

] 

π Ludolfovo číslo (π ≈ 3,14) [-] 

Φ Magnetický tok [Wb] 

   



Tomáš Babulák  Návrh modelu tiskové hlavy pro 3D tisk skla 

11 

 

ÚVOD 

Technologie tisku trojrozměrných objektů není ve světě žádnou novinkou. První stroje 

schopné tisku se objevily již před více než dvaceti lety, avšak až do uvedení komerčních 

tiskáren od společnosti BitsFromBytes se jednalo jen o zařízení velice drahá. Od té doby 3D 

tisk zažívá obrovský boom, kdy se začal používat ve všech odvětvích lidské činnosti od tisku 

domů, přes tisk plastových součástí až po tisk z živých kmenových buněk. 

(3DPRINTINGINDUSTRY, 2016) 

3D tisk je aditivní způsob výroby trojrozměrných předmětů na základě digitálních 

modelů. Vytvoření tištěného předmětu je dosaženo použitím aditivních procesů, u kterých se 

skládají po sobě jdoucí vrstvy materiálu, až do vytvoření žádaného objektu. 

Celý tisk začíná s výrobou virtuálního návrhu objektu, který chceme vytvořit. Pro tento 

virtuální design slouží programy typu CAD (Computer Aided Design), který je vytvořen 

přímo pomocí aplikace pro 3D modelování, nebo 3D skenerem a to přímým zkopírováním 

existujícího objektu. V poslední době firmy jako Microsoft a Google umožnily pomocí jejich 

hardware provádět 3D skenování (například Microsoft Kinect). V blízké budoucnosti 

digitalizace reálných předmětů do 3D modelů bude stejně snadná, jako pořízení snímku. 

(3DDIGITALCORP, 2015) 

Po vytvoření 3D modelu se prototyp musí připravit. Pomocí tzv. „krájení“ je rozdělen 

do stovek nebo tisíců vodorovných vrstev. Následně je soubor nahrán do 3D tiskárny, kde je 

součást vrstva za vrstvou vytisknuta. 

Ne všechny 3D tiskárny používají stejnou technologii. Existuje několik způsobů, jak 

tisknout, avšak všechny jsou vesměs aditivní, lišící se především ve způsobu, jakým se vrstvy 

stavějí. 

Nejčastější aplikace zahrnují rapid prototyping modely, zdravotní péči (3D tištěné 

protetice a 3D tisk lidské tkáně) a zábavu, například filmové rekvizity. Další příklady 3D 

tisku jsou rekonstrukce fosilií v paleontologii, replikace starověkých artefaktů v archeologii, 

rekonstrukce kostí a částí těla v soudním lékařství a rekonstrukce těžce poškozených důkazů, 

získaných z vyšetřování místa činu. 

Cílem této práce je navrhnout, nasimulovat a postavit tiskovou hlavu pro 3D tisk skla 

s indukčním ohřevem, která bude schopna tisku laboratorního vybavení z borosilikátového 
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skla. Základem tiskové hlavy jsou dvě cívky s tepelně izolovaným ocelovým jádrem 

a kondenzátorovou baterií. Celý obvod pracuje ve vlastní rezonanci, která je udržována 

pomocí auto-rezonančního obvodu s dvěma, vysoko výkonovými, tranzistory. Práce na vlastní 

rezonanční frekvenci pomáhá udržet spotřebu energie na velmi nízké úrovni. Vlastní ohřev 

jádra funguje na principu vysokofrekvenční změny magnetických polí, které vytvářejí 

v elektricky vodivých předmětech vířivé proudy, které zahřívají materiál. Součástí práce je 

vytvoření počítačových simulací pro rezonanční obvod a zjednodušený model tiskové hlavy. 
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 1 TECHNOLOGIE 3D TISKU 

Technologie 3D tisku používají tavení nebo měknutí materiálu a nanášení těchto 

materiálu ve vrstvách k výrobě modelů. Selektivní laserové spékání (SLS), metoda rychlého 

prototypování (FDM) a stereolitografie (SLA) jsou jedny z nejběžnějších technologií. 

1.1 Stereolitografie 

Jedna z nejčastěji používaných technologií tisknutí je Stereolitografie (SLA). Tato 

technologie využívá kádě tekuté, ultrafialově tvrditelné, foto polymerní pryskyřice, ve které 

UV laser vytvrzuje jednu vrstvu objektu za druhou. Pro každou vrstvu laserový paprsek 

sleduje příčný řez součásti na hladině tekuté pryskyřice. Expozice vůči ultrafialovému 

laserovému světlu zpevní pryskyřici a spojí ji s nižšími vrstvami. 

 

Obr. 1.1 – Základní schéma technologie SLA 

Poté, co byl dokončen jeden řez součásti, plošina klesá o vzdálenost rovnající se 

tloušťce jedné vrstvy, typicky od 0,05 mm do 0,15 mm. Pryskyřice vytvoří novou hladinu nad 

součástí, která se následně opět ozařuje laserem. Tyto kroky se opakují, dokud není vytvořen 

kompletní trojrozměrný objekt. 

Tato technologie byla vynalezena v roce 1986 Charlesem Hullsem, který také v té 

době založil společnost 3D Systems. 

Káď 

Laser 

Fotopolymer 

Součást 

Platforma 
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1.2 Nanášení materiálu 

V tomto procesu je materiál aplikován v kapičkách malou tryskou, která funguje 

obdobně jako inkoustová tiskárna. Tisková hlava pokládá vrstvu materiálu za vrstvou na 

základovou plošinu, na které je pak výsledná součást vytvrzena pomocí UV záření. 

 

Obr. 1.2 – Princip technologie nanášení materiálu (Lboro, 2015) 

1.3 Nanášení pojiva 

U technologie nanášení pojiva jsou použity dva materiály – prášek, který slouží jako 

základní materiál, a kapalné pojivo. V komoře je prášek rozprostřen v rovnoměrných 

vrstvách, na které se postupně nanáší pojivo pomocí trysek, podle naprogramovaného 

tiskového plánu. Pojivo způsobí spojení částic prášku dohromady. Po celkovém vytisknutí je 

součást vytažena a očištěna od nepoužitého materiálu (který se použije při dalším tisku). Tato 

technologie byla poprvé vyvinuta na Massachusetts Institute of Technology. 



Tomáš Babulák  Návrh modelu tiskové hlavy pro 3D tisk skla 

15 

 

 

Obr. 1.3 – Princip technologie nanášení pojiva (Additively, 2016) 

1.4 Metoda rychlého prototypování 

Technologie FDM pracuje na principu dodávání plastového vlákna nebo kovového 

drátu, který je odvíjen z cívky, čímž se zásobuje vytlačovací tryska. Ta se zahřívá a taví 

materiál. Tisková hlava se může pohybovat v horizontálním i vertikálním směru pomocí 

číslicově řízeného mechanismu, přímo ovládaným softwarovým balíkem automatizované 

výroby (CAM). Objekt se vyrábí vytlačováním roztaveného materiálu a vytvořením vrstev. 

Materiál se při ochlazování vytvrzuje bezprostředně po vytlačení z trysky. Tato technologie se 

nejvíce používá s dvěma plastovými výplňovými materiály, ABS (akrylonitrilbutadienstyrén) 

a PLA (kyselina polymléčná), avšak jsou dostupné jiné materiály s různými vlastnostmi. 
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Obr. 1.4 –  Princip technologie FDM 

FDM byla vynalezena Scottem Crumpem na konci osmdesátých let. 

1.5 Selektivní laserové spékání 

Nejčastěji používanou technologií v procesech spékání je selektivní laserové spékání 

(SLS). 

Tato technologie využívá vysoce výkonný laser k fixaci malých částic plastu, kovu, 

keramiky nebo skla, do hmoty, která má požadovaný trojrozměrný a tvar. Laser selektivně 

spojuje práškový materiál po vrstvách (průřezech), které jsou generovány 3D modelovacím 

programem. Poté, co laser dokončí spojení materiálu jedné vrstvy, lóže se sníží o tloušťku 

jedné vrstvy. Nová vrstva prášku se aplikuje na horní část a celý proces se opakuje až do 

dokončení součásti.  
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Obr. 1.5 – Schéma technologie SLS (Acamm, 2016) 

Všechen nepoužitý prášek zůstává na svém místě a zároveň slouží jako podpora pro 

složitější struktury součásti. Z tohoto důvodu není potřeba vytvářet žádné nosné konstrukce 

pro daný objekt, čímž získává výhodu oproti ostatním metodám jako je SLS a SLA. Všechen 

nepoužitý prášek může také být použit pro další tisk. Technologie SLS byla vyvinuta 

a patentována Dr. Carlem Deckardem na University of Texas v polovině roku 1980, pod 

patronátem DARPA. 
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1.6 Skládaní listů 

Arch laminace se týká materiálu ve formě listů, které jsou spojeny dohromady pomocí 

vnější síly. Listy mohou být kovové nebo ve formě polymeru. Tyto pláty jsou ve vrstvách 

svařeny dohromady pomocí ultrazvukového svařování a pak pomocí CNC frézky, frézované 

do správného tvaru. Listy papíru mohou být použity také, ale jsou slepeny pomocí lepidla 

a vytvarovány pomocí nůžek. Vedoucí společnost v tomto oboru je Mcor Technologies. 

 

Obr. 1.6 – Princip technologie skládaní listů 

1.7 Směrové nanášení materiálu 

Tento proces se většinou používá v high-tech kovoprůmyslu a rychlých výrobních 

aplikacích. 3D tiskárna je obvykle připojena k víceosému robotickému rameni a sestává 

z trysky, která uloží kov ve formě prášku nebo drátu na povrchu, a zdroje energie (laser, 

elektronový paprsek nebo plazmový oblouk), který taví tiskový materiál a natavuje část 

vytisknuté součásti. Díky tomu se materiál spojí. 

Ultrasonický 

oscilátor 

Kovadlina 

Kovová fólie 

Základová 

deska 
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Obr. 1.7 – Princip technologie směrové nanášení materiálů (Sciaky, 2016) 
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 2 TECHNOLOGIE 3D TISKU SKLA 

Technologie 3D tisku se v posledních několika letech vyvinuly natolik, že je možné 

zpracovávat dříve nemyslitelné materiály, jako je například beton, či různé kovy. Přesto jeden 

z nejproblematičtějších materiálů pro tisk zůstává sklo, které kvůli své vysoké teplotě tavení 

a vlastnostem, jako je chemická odolnost, pevnost a průhlednost, je velice náročné na 

zpracování. 

Dostupné technologie tisku skla se dají rozdělit do dvou základních skupin a to tisku 

opticky průhledných objektů a opticky neprůhledných objektů. 

2.1 Tisk opticky průhledných objektů 

Jedna z nových metod 3D tisku opticky průhledných objektů ze skla byla popsána 

v časopise Journal of 3D Printing and Additive Manufacturing a byla vyvinuta Neri 

Oxmanem, docentem na MIT Media Lab; Peterem Houkem, ředitelem MIT Glass Lab; MIT 

výzkumníky Johnem Kleinem a Michaelem Sternem a šesti dalšími. (Klein J. et al., 2015) 

Také jiné skupiny se pokusily 3D tisk skleněných předmětů, ale hlavní překážkou byla 

potřeba extrémně vysoké teploty k roztavení materiálu. Některé technologie používají drobné 

částečky skla, spojné dohromady při nižší teplotě, technikou zvanou spékání. Takové objekty 

jsou strukturálně slabé a opticky zakalené, což eliminuje dvě z nejžádanějších vlastností skla, 

sílu i transparentnost. Systém pro vysoké teploty vyvíjen týmem MIT zachovává takové 

vlastnosti a vyrábí tištěné skleněné předměty, které jsou jak pevné tak plně transparentní pro 

světlo. Stejně jako ostatní 3D tiskárny na trhu, může zařízení tisknout vzory vytvořené v CAD 

programu a produkovat hotový výrobek jen s malým lidským zásahem. 

V současné verzi tiskárny je sklo vloženo do násypky v horní části zařízení poté, co 

bylo předtaveno v konvenční sklářské peci. Při provozu je násypka přístroje udržována při 

teplotě asi 1900 stupňů Celsia. Tato teplota je mnohem vyšší, než teploty používané pro 3D 

tisk z jiných materiálů. Tryska, kterou je sklo vytlačováno, je pomocí vody chlazena na 

teplotu, kdy se sklo svými vlastnosti spíše podobá medu. 



Tomáš Babulák  Návrh modelu tiskové hlavy pro 3D tisk skla 

21 

 

 

Obr. 2.1 – Schéma 3D tiskárny na sklo (3Dprint, 2016) 

Jedním z problémů, kterým musí výzkumníci čelit, je udržení vlákna skla dostatečně 

studeným tak, aby se struktura nezhroutila v beztvarou hrudku a dostatečně horkým, aby se 

jednotlivé vrstvy skla spojily. Proto byly navrženy tři samostatné komponenty, které mohou 

být nezávisle na sobě zahřáty na požadovanou teplotu: horní nádrž pro uchování roztaveného 

skla, trysky v dolní části nádrže, a dolní komory, kde je objekt tištěn  

"Sklo je ve své podstatě velmi obtížný materiál na zpracování," říká Klein: „jeho 

viskozita se mění s teplotou, a proto vyžaduje přesnou regulaci teploty, ve všech fázích 

procesu.“. (3Dprint, 2016) 

 

Obr. 2.2 – Detail tisku (3Dprint, 2016) 

 Společnost Micron3DP je další společností, která uspěla s prvními testy, jak v tisku 

z tzv. "měkkého" skla při teplotě 850 stupňů Celsia, tak i v tisku z borosilikátového skla při 

teplotě tání 1640 °C. (Dprint, 2015) 
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Jak lze odvodit z obrázku níže, pro ohřev trysky na tyto teploty je použit hořák a při 

zhodnocení kvality vytištěného výrobku, i přesto, že je tvar poněkud složitý, není výrobek 

skutečně použitelný. 

 

Obr. 2.3 – První pokusy společnosti Micron3DP (3Dprint, 2015) 

Tato izraelská společnost ušla dlouhou cestu za úspěchem. V roce 2018 se chystá 

zveřejnit svou první, opravdu funkční, 3D tiskárnu, která používá metodu FMD. Tato tiskárna 

je zatím schopna tisknout ze dvou druhů skla a to sodovápenatého a borosilikátového skla za 

překvapivě vysokého rozlišení tloušťky vrstvy až 100 mikronů. (3ders, 2017) 

 

Obr. 2.4 – 3D tiskárna společnosti Micron3DP (3ders, 2017) 

2.2 Tisk z práškového skla 

Druhá zmíněná metoda tisku skla využívá systém na bázi prášku, kde je tenká vrstva 

prášku rozprostřena na platformu. Tisková hlava obdobně jako u inkoustové tiskárny nanáší 

kapičky roztoku pojiva. Pojivo reaguje s práškem, váže částice dohromady a vytvoří 3D 

objekt. Po dokončení tisku, celá součást je opatrně vyzdvižena ze zásobníku, oddělena od 

nepoužitého prášku a následně vypálená v peci, kde se spojovací materiál odpaří a skleněný 
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prášek se spojí. Oproti metodě tisku z MIT, tento způsob vytváří součásti velice křehké 

a neprůhledné. (Shapeways, 2015) 

 

Obr. 2.5 – Möbiova páska vytištěna ze skleněného prášku (Shapeways, 2015) 

2.3 Tisk z písku 

Samotnou kategorii si zaslouží typ tisknutí skla, které používá surový písek a sluneční 

energii pro výrobu skleněných předmětů, která byla prvně představena v roce 2011.  

Tiskárnu, příznačně pojmenovanou Solar Sinter, vyvinul německý konstruktér Markus 

Kayser. Jak vyzývá její název, zdrojem energie je samotné slunce. Zařízení pomocí 

Fresnelovy čočky, která podobně jako běžná čočka, zachycuje sluneční paprsky a směruje je 

do jednoho bodu. V tomto ohnisku vzniká dostatečně vysoká teplota, pro vytvoření skla ze 

surového písku. (Markuskayser, 2011) 

 

Obr. 2.6 – Solar Sinter (Markuskayser, 2011)  
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 3 NÁVRH TISKOVÉ HLAVY 

Jak již bylo zmíněno, tento projekt se zabývá návrhem tiskové hlavy pro 3D tisk skla. 

Zařízení se skládá ze zdroje, usměrňovače, řídicího obvodu, cívky s vyvedeným středem 

a tiskové hlavy, která je v prototypu pro testovací účely vyrobena z oceli. 

3.1 Indukční ohřev 

Indukční ohřev pracuje na principu změny magnetického pole v blízkosti kovového 

nebo jiného vodivého předmětu. Tok proudu (známý jako vířivé proudy) je indukován 

v materiálu a generuje teplo, které takto generované je úměrné čtverci proudu vynásobenému 

odporem materiálu. 

 𝑄 = 𝐼2 ∙ 𝑅, (3.1) 

kde je: Q – teplo [J], I – proud [A], R – odpor [Ω]. 

Účinky indukce se používají v transformátorech pro převod napětí u všech druhů 

spotřebičů. Většina transformátorů má kovové jádro, a proto taky indukované vířivé proudy 

při používání. Transformátoroví návrháři používají různé techniky, aby se předešlo plýtvání 

energií při přeměně na teplo v jádře. V rámci tohoto projektu bude přímo využit tento tepelný 

účinek, který bude maximalizován. 

Aplikujeme-li v cívce neustále se měnící proud, získáme neustále se měnící 

magnetické pole. Při vyšších frekvencích je indukční účinek poměrně silný a bude mít 

tendenci se koncentrovat na povrchu materiálu, čímž se generuje teplo v důsledku skin efektu. 

Typické indukční ohřívače využívají kmitočty od 10 kHz do 1 MHz. 

3.1.1 Obvod rezonanční nádrže 

Obvod rezonanční nádrže se skládá z baterie kondenzátorů a cívky s vyvedeným 

středem. Pro návrh indukčního ohřívače je nutné správně určit rezonanční frekvenci, 

indukčnost a kapacitu. Návrh obvodu rezonanční nádrže začíná od cívek, které se nejhůře 

upravují pro jejich složitou výrobu. 
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Indukčnost je fyzikální veličina, která vyjadřuje schopnost generovat magnetické pole 

v okolí vodičů pří průchodu elektrického proudu. 

Vlastní indukčnost je stacionární nebo kvazistacionární magnetické pole, které lze 

vyjádřit ve vodivé smyčce jako podíl magnetického toku a procházejícího proudu. 

 𝐿 =
𝜙

𝐼
, (3.2) 

kde je: L – indukčnost [H], Φ – magnetický tok [Wb]. 

Obecně platí pro výpočet indukčnosti jednovrstvé cívky. 

 𝐿 = 𝜇0 ∙ 𝑛2 ∙
𝑆

𝑙

2

, (3.3) 

kde je: μ0 – permeabilita vakua [H∙m
-1

] (μ0 = 1,2566∙10-6 H∙m
-1

),  S – obsah průřezu cívky 

[m
2
], n – počet závitů cívky [-], l – délka cívky [m]. 

 

Obr. 3.1 – Znázornění cívky a jejích parametrů (Kainka, 2015) 

Po dosazení do výše uvedeného vzorce rozměry navinuté cívky, která má průměr 

D = 40 mm, l = 35 mm a počet závitů je n = 6, získáme indukčnost obou cívek: 

 
𝐿 = 𝜇0 ∙ 𝑛2 ∙

𝜋 ∙ 𝐷2

4
𝑙

= 1,2566 ∙ 10−6 ∙ 62 ∙

𝜋 ∙ 0,042

4
0,035

=

= 1,6234 ∙ 10−6 H 

(3.4) 

Kapacitu kondenzátorové baterie můžeme určit z Thomsonova vztahu. Frekvenci, na 

které obvod bude oscilovat, určíme z grafu Obr. 3.2. Tato frekvence byla odečtena pro 

hloubku materiálu 0,2 cm a činí přibližně 75 kHz. (Semiatin S. L. et al., 1986) Hloubka 
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materiálu byla určena na základě kompromisu mezi hloubkou a frekvencí, kdy je snaha mít co 

největší hloubku zmagnetizovaného materiálu a co nejvyšší frekvencí, která z větší části 

ovlivňuje rychlost ohřevu.  

 

Obr. 3.2 – Hloubka zmagnetizovaného materiálu v závislosti na frekvenci (Semiatin S. L. et al., 1986) 

Rezonanční obvod vznikne paralelním nebo sériovým zapojením kondenzátoru 

a cívky. Frekvence tohoto obvodu se chová jako činný odpor. Při jevu rezonance se 

v sériovém zapojení obvodu podstatně zvětší proud a jeho impedance je nejmenší, při 

paralelním zapojením se zvýší napětí a impedance je největší. 

Rezonance obvodu se dá vypočítat pomocí Thomsonova vztahu: 

 𝑓0 =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ √𝐿 ∙ 𝐶
 , (3.5) 

kde je: f0 – rezonanční frekvence [Hz], C – kapacita [F]. 

Po vyjádření kapacity z (3.5) dostaneme: 

 

𝐶 =
1

4 ∙ 𝜋2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑓0
2 =

1

4 ∙ 𝜋2 ∙ 1,6234 ∙ 10−6 ∙ (75 ∙ 103)2
=

= 2,77μF 

(3.6) 

Po sestavení kondenzátorové baterie byla výsledná celková kapacita pouze 2,64 μF, 

proto je rezonanční frekvence přepočítána na skutečnou hodnotu. 
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𝑓0 =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ √𝐿 ∙ 𝐶
=

1

2 ∙ 𝜋 ∙ √1,6234 ∙ 10−6 ∙ 2,64 ∙ 10−6
=

= 76878 Hz 

(3.7) 

3.1.2 Auto-rezonanční obvod 

Rezonanční obvod v této práci využívá Royerův oscilátor, který má výhody ve své 

jednoduchosti a vlastním rezonančním provozu. Velmi podobný obvod se používá v běžných 

obvodech měničů, používaných pro napájení zářivkového osvětlení či LCD podsvícení. 

Hlavní nevýhodou tohoto obvodu je, že cívka musí mít vyvedený střed a proto konstrukce 

může být trochu složitější na výrobu než běžný solenoid. Vyvedený střed cívky je potřebný 

k tomu, že můžeme vytvořit pole střídavého proudu z jediného DC zdroje a dvěma 

tranzistory. 

 

Obr. 3.3 – Základní obvod Royerova oscilačního obvodu v programu LTspice 

V obvodu jsou použity dva výkonové tranzistory T1 a T2, které jsou typu MOSFET. 

Použité tranzistory musí mít velice nízkou dobu odezvy a také musí být namontované na 

chladičích, aby se předešlo jejich zničení, z důvodů přehřívání, při spínání velikých 

výkonových úrovní. Diody D1 a D2 jsou použity pro odsátí náboje z brány MOSFET. Díky 

nim se náboj rychle vybije a jeden MOSFET zcela vypne, zatímco druhý je zapnutý. Pro tyto 

diody se doporučuje použít Schottkyho diody, protože mají nízký pokles napětí a vysokou 

rychlost. Royerův oscilátor používá induktor L2 jako tlumivku pro udržení vysoké frekvence 

oscilace a pro omezení proudu na přijatelnou úroveň. Hodnota indukčnosti by měla být 
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poměrně velká a zároveň tlumivka musí být také dostatečně robustní pro přepravu všeho 

napájecího proudu. Má-li tlumivka příliš malou indukčnost, obvod může selhat a oscilovat.  

Kondenzátor C1 a induktor L1 tvoří rezonanční nádrže obvodu indukčního ohřívače. 

Je zásadní, aby byly schopny odolat velkým proudům a teplotám. Cívky jsou vyrobeny ze 

silného drátu nebo trubky. Měděná trubka v tomto případě funguje obdobně jako drát, protože 

vysokofrekvenční proudy většinou proudí na povrchu vodiče. Výhodou je, že lze použít 

vodního chlazení a tím udržet cívku na optimální teplotě. Kondenzátorová baterie je připojena 

paralelně k pracovní cívce pro vytvoření obvodu rezonanční nádrže. Kombinace indukčnosti 

a kapacity má specifický rezonanční kmitočet, na kterém bude řídicí obvod automaticky 

pracovat. Je také důležité používat kvalitní kondenzátory, které snesou velké proudy, jinak by 

mohly brzy selhat a zničit řídicí obvod. Musí být také umístěny poměrně blízko k pracovní 

cívce. Většina proudu teče mezi cívkou a kondenzátory, proto propojovací vodič musí mít 

v této části největší průřez, aby se předešlo ztrátám na odporu vodiče. 

3.2 Volba součástek rezonančního obvodu 

MOSFET 

MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) je jeden 

z nejrozšířenějších druhů tranzistorů řízených elektrickým polem, jejichž vodivost mezi 

elektrodami S (Source) a D (Drain) je řízena napětím na elektrodě G (Gate). 

Pro návrh Royerova oscilačního obvodu byl zvolen unipolární tranzistor IRF8010, 

který je výhodný pro tuto aplikaci, zejména pro možnost spínání vysokých proudů s vysokou 

frekvencí. 

Tab. 3.1 – Základní vlastnosti unipolárního tranzistoru IRF8010 

Typ IRF8010 

Max. stejnosměrný proud 80 A 

Max. špičkový proud 320 A 

Napětí D – S 100 V 

Napětí G – S ± 20 V 

Ztrátový výkon 260 W 
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Max. spínací frekvence 1 MHz 

Provozní teplota -55 ÷ 150 °C 

 

Obr. 3.4 – Testovací zapojení a průběhy spínání (Marutsu, 2017) 

 

Obr. 3.5 – Proudy v závislosti na napětí (Marutsu, 2017) 

V pozdější části testování musela být zapracována ochrana proti induktivní zátěži, 

která sestává z vhodného zapojení kondenzátorů a odporů. Toto zapojení je znázorněno na 

následujícím obrázku spolu s diodami, které zajišťují ochranu proti sepnutí obou MOSFETů 

najednou a odporu, který společně s diodou zajišťuje rychlé odsátí náboje z gate.  
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Obr. 3.6 – Obvod zapojení Royerova oscilátoru s ochranami 

Lineární regulátor napětí 

Stabilizátor stejnosměrného napětí je dvojbran, který má minimální (ideálně nulový) 

přenos zvlnění, vnitřní odpor a vysokou účinnost, to je jednotkový přenos napětí. Nulový 

vnitřní odpor zajišťuje necitlivost výstupního napětí v závislosti na odebíraném proudu. 

Pro napájení MOSFETů byl zvolen stabilizátor s pevným výstupním napětím řady 

78xx, který oproti typu 79xx, má kladné výstupní napětí. Tento regulátor také obsahuje obvod 

tepelné ochrany, který zabraňuje zničení stabilizátoru v důsledku dlouhodobého ohřevu a také 

obvod přepěťové ochrany, který odpojí výstup při překročení dovoleného vstupního napětí. 

Tab. 3.2 – Základní vlastnosti stabilizátoru napětí 

Typ L7812CV 

Výstupní napětí 12 V 

Max. vstupní napětí 35 V 

Max. výstupní proud 1,5 A 

Provozní teplota 0 ÷ 150 °C 

Ochrana proti indukční zátěži 

Dioda a odpor pro ochranu MOSFETU a odsátí náboje 
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Obr. 3.7 – Stabilizátor napětí L7812CV (Jameco, 2011) 

 

Obr. 3.8 – Blokové schéma lineárního regulátoru L78xx (Jameco, 2011) 

Stabilizátor napětí byl zapojen podle aplikačního zapojení z katalogového listu. 

Kondenzátor mezi vstupem a zemí je pro zajištění napájení stabilizátoru i při výpadku, nebo 

výrazném poklesu, napájecího napětí. Kondenzátor na výstupu je pro vyhlazení výstupního 

napětí. 

 

Obr. 3.9 – Aplikační zapojení regulátoru L78xx (Jameco, 2011) 
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Tlumivka 

Tlumivka je cívka ve tvaru válce nebo toroidu, obvykle navinutá na jádře 

z feromagnetického materiálu, pro zvýšení její indukčnosti. Tlumivky se v obvodech 

používají pro akumulaci elektrické energie ve svém magnetickém obvodu. Tímto se dá omezit 

proud při vysokých frekvencích na přijatelnou úroveň. Hodnota indukčnosti by měla být 

poměrně velká a zároveň samotná tlumivka musí být také dostatečně robustní pro přepravu 

napájecího proudu. Má-li tlumivka příliš malou indukčnost, obvod může selhat a oscilovat. 

 

Obr. 3.10 – Použitá tlumivka 

Jako tlumivky byly použity tři toroidní akumulační tlumivky DPU220A5 s indukčností 

220 μH zapojené v sérii. 

Kondenzátory 

Pro sestavení kondenzátorové baterie bylo zvoleno 8 fóliových kondenzátorů 

CFAC033N zapojených paralelně k pracovní cívce. 

 

Obr. 3.11 – Použitý kondenzátor (GME, 2017) 
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Tab. 3.3 – Základní vlastnosti kondenzátoru 

Typ CFA033N 

Série MKP62 

Kapacita 330 nF 

Tolerance 20 % 

Bezpečnostní třída X2 

Provozní teplota 0 ÷ 150 °C 

3.3 Simulace auto-rezonančního obvodu 

Pro simulaci jsem využil počítačového softwaru LTspice s implementovaným SPICE 

simulátorem elektrických obvodů od firmy Linear Technology Corporation (LTC). Tento 

software obsahuje rozsáhlou knihovnu operačních zesilovačů, transistorů, MOSFETů 

i pasivních komponentů. 

V simulaci, jak lze vidět ve schématu na Obr. 3.12 jsou použity 2 cívky. Z toho 

důvodu je nutné vypočítat jejich indukčnost. Každá cívka má průměr D = 40 mm, l = 35 mm a 

počet závitů je n = 3. Po dosazení těchto parametrů do (3.3) získáme indukčnost jedné cívky: 

 
𝐿 = 𝜇0 ∙ 𝑛2 ∙

𝜋 ∙ 𝐷2

4
𝑙

= 1,2566 ∙ 10−6 ∙ 32 ∙

𝜋 ∙ 0,042

4
0,035

=

= 0,40605 ∙ 10−6 H 

(3.8) 

Royerův rezonanční obvod byl sestaven v programu LTspice se skutečnými hodnotami 

zvolených součástek. 

 

Obr. 3.12 – Obvod Royerova oscilátoru v programu LTspice 
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Lze si povšimnout, že do simulačního obvodu jsou zapracovány jak ochrany, tak 

i odpory drátů v důležité části obvodu. Tyto odpory ovlivňují velikost protékajícího proudu 

přes pracovní cívky. 

 

Obr. 3.13 – Obvod Royerova oscilátoru v programu LTspice 

 

Kondenzátorová baterie 

Ochrana 

Napájení gate MOSFETů MOSFETy 

Tlumivka Odpor drátu 

Pracovní cívka 

Zdroj napětí 
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Obr. 3.14 – Průběhy proudů na cívkách L1 a L1b a kondenzátoru C1 

 

Obr. 3.15 – Průběhy proudů na cívkách L1 a L1b a kondenzátoru C1 - detail 
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Obr. 3.16 – Průběhy napětí na kolektoru 1 a 2 

Obr. 3.17 – Průběhy napětí na kolektoru 1 a 2 - detail 

Z grafů průběhů proudů na cívkách L1 a L1b lze vyčíst, že maximální proud 

v ustáleném stavu má hodnotu přibližně 50 A, tzn. efektivní hodnota proudu je 35,4 A. Proud 

protékající kondenzátorem má stejnou hodnotu jako na cívkách, ale je opačné fáze. 
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Z grafů napětí je zřejmé, že hodnoty napětí na výstupech kolektorů MOSFETu T1 

a MOSFETu T2 jsou vzájemně posunuty o 180° a dosahují maxima 40 V, tzn. 28,3 V 

efektivní hodnoty. Lze si také povšimnout velké přesnosti simulace, kdy jsou v grafu 

zobrazeny i výkyvy napětí a proudů způsobené rozepnutím MOSFETu. Perioda byla odečtena 

z grafu (Obr. 3.17) a je rovna Ts = 13∙10
-6 

s, to je f0 = 76923 Hz. Je patrné, že frekvence 

simulace se liší s vypočtenou rezonanční frekvencí obvodu pouze v řádu desítek hertz 

Simulované průběhy napětí a proudů byly také změřeny v reálném modelu tiskové 

hlavy pomocí osciloskopu. Měřeno bylo napětí na S-D MOSFETu T1, jehož průběh můžeme 

vidět na Obr. 3.18. 

 

Obr. 3.18 – Průběh napětí na S-D MOSFETu T1 

Z průběhu napětí lze vyčíst velikost jedné periody, která činí Ts = 12 μs, to je 

frekvence f0 = 83,3 kHz. Maximální napětí je 40 V. Je zřejmé, že simulace je velice přesná 

a zaznamenává i zákmity způsobené vypínáním MOSFETů. 

Simulace rezonančního obvodu může také objasnit, jak se chová samotný rezonanční 

obvod. Při prvním sepnutí tranzistoru T1 dojde ke dvěma důležitým dějům a to průchod 

proudu přes pracovní cívku L1 do země přes source a drain MOSFETu a nabití 

kondenzátorové baterie. 
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Obr. 3.19 – Tok proudu při prvním sepnutí MOSFETU 

Po nasycení magnetického pole a nabití kondenzátorové baterie, dojde k rozepnutí 

MOSFETu T1 a sepnutí T2. Obvod se tímto dostává do rezonančního módu. Proud nyní 

protéká ze zdroje přes cívku L1b do země a zároveň se začnou nabíjet kondenzátory 

s opačnou polaritou. Při tomto procesu se baterie také vybíjí a to přes cívku L1. Je zřejmé, že 

cívky v tomto zapojení spolupracují na vytváření magnetického pole.  

 

Obr. 3.20 – Tok proudu v obvodu při n-tém sepnutí 
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Obr. 3.21 – Tok proudu v obvodu při n+1-tém sepnutí 

Touto simulací lze také ověřit, jak se obvod vyrovná s rozdílnými indukčnostmi cívek, 

které můžou být způsobeny drobnými odchylkami při výrobě. Při stejných hodnotách 

indukčností, 0,4 μH, maximální hodnota proudu je 80 A v ustáleném stavu. 

 

Obr. 3.22 – Průběh proudů na cívkách při stejné indukčnosti 

Pro zvýraznění chyby jsem nastavil indukčnost jedné cívky na 0,2 μH a druhé cívky na 

0,4 μH. Maximální proud při této konfiguraci dosahuje 90 A v ustáleném stavu. 



Tomáš Babulák  Návrh modelu tiskové hlavy pro 3D tisk skla 

40 

 

 

Obr. 3.23 – Průběh proudů na cívkách při rozdílné indukčnosti 

Z těchto průběhů je zřejmé, že vzájemná fáze, posunutí proudu vůči zemi ani velikosti 

jednotlivých proudů není na indukčnosti závislá. Pouze se změnila velikost proudu (přesto 

oběma cívka prochází stejný proud) a frekvence, které se automaticky obvod přizpůsobil. 

Jedna z dalších chyb, které můžeme ověřit, je závislost velikosti proudu na odporu 

vodičů, které jsou mezi cívkou a baterii kondenzátorů. 

 

Obr. 3.24 – Průběh proudů na cívkách při rozdílném odporu v rezonančním obvodu 

Po přidání odporu o velikosti 6 mΩ do jedné větve, vzájemná fáze opět zůstala 

nezměněna. Pouze se maximální hodnoty proudů zmenšily na 60 A v ustáleném stavu. 
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Obr. 3.25 – Průběh proudů na cívkách při stejném odporu v rezonančním obvodu 

Po zavedení druhého odporu do druhé větve, se maximální proud zmenšil na 

Imax =  50 A to je Ief = 35,35 A v ustáleném stavu. Oproti původnímu zapojení bez odporů 

s Imax = 80 A to je Ief = 56,57 A, má zapojení s dvěma odpory o velikosti 6 mΩ ztrátu 37,5 %. 

Z toho vyplývá, že je zásadní umístit kondenzátorovou baterii co nejblíže pracovní cívkám, 

aby se předešlo ztrátám. 

3.4 Simulace tiskové hlavy 

Simulace zjednodušeného modelu tiskové hlavy s indukčním ohřevem je modelována 

v programu COMSOL Multiphysics® Modeling Software verze 5.2. 

Tento simulační software používá pro řešení metodu konečných prvků (MKP). Tato 

numerická metoda se hlavně používá pro řešení inženýrských a matematických problémů. 

Typické použití této metody je pro strukturální analýzu, přenos tepla, tečení kapalin, 

elektromagnetický potenciál a další. Analytické řešení těchto problému vyžaduje hraniční 

hodnoty pro parciální rovnice. Oproti tomu metoda MKP řeší problém pomocí systému 

algebraických rovnic. Metoda poskytuje přibližné hodnoty neznámých hodnot v diskrétním 

počtu bodů v doméně. Pro vyřešení problému, MKP jej rozdělí na menší a jednodušší části, 

které se nazývají konečné prvky. Jednoduché rovnice, které popisují tyto prvky, jsou 

shromážděny do větší soustavy rovnic, která modeluje řešený problém. (Logan D. L., 2011) 

Jak již bylo zmíněno, fyzikální principy, podle kterých funguje indukční ohřev, jsou 

poměrně jednoduché. Střídavý proud protéká cívkou a tím vytváří kolem sebe přechodné 
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magnetické pole. V návaznosti na Maxwellovy rovnice toto magnetické pole indukuje vířivé 

proudy v okolních vodivých materiálech. Při sestavení modelu v COMSOL Multiphysics 

jsem začal popisem geometrie a materiálů. V modelu byly tedy definovány základní části 

tiskové hlavy, jako je tryska z kovu, náboj z borosilikátového skla, izolace z kamenné vlny, 

měděná cívka, která je chlazená vodou a okolního prostředí, které bylo definováno jako 

vzduch. 

 

Obr. 3.26 – Globální proměnné simulace 

 

Obr. 3.27 – Geometrie modelu indukční hlavy 
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Použitím rozhraní indukčního ohřevu jsem spojil modely magnetického pole a přenosu 

tepla v tělesech. Pro studii byla použita frekvenčně přechodová studie, která se používá 

k výpočtu změny teploty v čase spolu s distribucí elektromagnetického pole. 

V elektromagnetické části problému bylo nutné nejdříve definovat okrajové podmínky. 

Pro tuto definici se předpokládá, že magnetická izolace je poměrně daleko od zařízení, aby 

bylo zaručeno, že nebude ovlivněno řešení. Další částí, kterou je nutné definovat je samotná 

cívka, která je reprezentována šesti závity, z důvodu, jak již bylo vysvětleno dříve, že se obě 

pracovní cívky podílejí na vytváření magnetického pole. 

V případě tepelné simulace jsou zanedbány ztráty záření a přestupu tepla do okolí. 

Tyto ztráty jsou zanedbány kvůli izolaci reálné trysky kamennou vatou. V této části je také 

definováno vodní chlazení, u kterého tepelná ztráta je vyjádřena rovnicí 

 𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠 =
�̇� ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑙 − 𝑇𝑐)

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟𝑖𝑛𝑡
2  , (3.9) 

kde je: Qloss – Ztrátové teplo [J], �̇� – hmotnostní průtok [kg∙s
-1

], cp – měrná tepelná kapacita 

[J·kg
-1

K
-1

], Tl – teplota kapaliny [K], Tc – teplota cívky [K], rint – vnitřní poloměr trubky [m], 

r – poloměr vinutí cívky[m] 

Důležitou část, kterou je potřeba definovat, je elektrický obvod, který napájí pracovní 

cívku střídavým proudem. Nakonec byla vytvořena síť pro výpočet metodou konečných 

prvků. 

 

Obr. 3.28 – Vytvořená síť pro metodu konečných prvků 
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Simulace byla provedena pro efektivní hodnotu proudu na cívce Ief = 48 A a frekvence 

50 Hz a 77 kHz. Ze simulace je možné například zobrazit hustotu magnetického toku, či 

závislost teploty na čase a její rozložení v prostoru. 

 

Obr. 3.29 – Detail maximální intenzity magnetického pole při 50 Hz 

 

Obr. 3.30 – Detail maximální intenzity magnetického pole při 77 kHz 
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Obr. 3.31 – Detail maximální intenzity magnetického pole při 77 kHz 

Z obrázků rozložení magnetického pole v prostoru v maximu pro různé frekvence je 

zřejmé, že při nižších frekvencích magnetické pole proniká do materiálu mnohem více, než 

při frekvencích vysokých. Z rozložení teploty v prostoru kolem trysky lze vidět, že jádro 

dosahuje přibližně 1200  K, přičemž modelovaná izolace úspěšně zabraňuje úniku teploty.  

 

 Obr. 3.32 – Porovnání závislostí teplot v závislosti na čase bodu umístěného na špičce trysky 

pro různé frekvence 

T [K] 
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Závislost teploty na čase byla vykreslena pro bod na špičce trysky. Tato teplota 

dosáhne ustáleného stavu na hodnotě 960 °C v čase 60 s. Těmito simulacemi je možné 

odzkoušet různé parametru cívky, frekvencí a proudů a jejich vzájemné závislosti, či jaký 

mají vliv na ohřev jádra. 

Je velice obtížné vypočítat přesnou hodnotu teploty jádra cívky (trysky), kvůli 

velikému počtu parametrů, které ji můžou ovlivnit. Například různé materiály budou reagovat 

odlišně na indukční ohřev. Také tvar a velikost ovlivní jak samotný ohřev nebo ztrátu 

vyzářeného tepla do atmosféry. 

Přesto lze získat hrubou představu o teplotě pomocí základního vzorce pro výpočet 

tepla, čímž lze ověřit, zda simulace dává správné výsledky. 

 𝑄 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑝 ∙ Δ𝑇, (3.10) 

kde je: m – hmotnost [kg], pro ocel cp = 466 J kg
-1

K
-1

, ΔT – teplotní rozdíl [°C]. 

V prototypu modelu tiskové hlavy je použit zdroj napětí o výkonu okolo 500 W. Ztráty 

vyzářené do okolí lze odhadnout přibližně na 150 W a tryskou o hmotnosti 50 g za 60 sekund 

dostaneme teplotu: 

 𝑇 =
𝑃 ∙ 𝑡

𝑚 ∙ 𝑐𝑝
+ 𝑇0 =

(500 − 150) ∙ 60

0,05 ∙ 460
+ 20 = 913 °C  (3.11) 

Jak lze vidět, vypočtená hodnota se příliš neliší od simulované teploty ve stejném čase.  
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 4 PROTOTYP TISKOVÉ HLAVY 

Na základě výpočtů a simulací byl sestaven prototyp tiskové hlavy a rezonančního 

obvodu, který je znázorněn na následujících obrázcích. 

Prototyp tiskové hlavy obsahuje oproti nasimulovanému systému nezbytné prvky jako 

je transformátor, které transformuje síťové napětí na 20 V AC, usměrňovací můstek, 

kondenzátory pro vyhlazení napětí a napěťový stabilizátor pro napájení MOSFETů. 

 

Obr. 4.1 – Obvod rezonanční nádrže a pracovní cívka 

 

Obr. 4.2 – Zdroj napětí, usměrňovač, auto-rezonanční obvod a tryska 

Hlavní součástí tiskové hlavy je tryska pro tavení skla, která se chová jako zátěž cívky. 

Ta je vyrobena ze žáruvzdorné oceli 17 255, která má vysokou teplotní odolnost (až do 

1100 °C si zachovává pevnost). Tryska má vnitřní průměr na jedné straně 8 mm a na druhé 

straně 1 mm.  

Jako tisková náplň jsou použity laboratorní míchací tyčinky, vyrobené 

z borosilikátového skla, které při teplotách vyšších než 500 °C ztrácí svou pevnost a přechází 
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to kapalného stavu. Použití těchto tyčinek má také výhodu v tom, že umožňují jednoduché 

dávkování a doplňování do zásobníku při tisku. 

Tento prototyp dokázal zahřát jádro na teplotu přibližně 800 °C, i přesto, že při 

podrobném měření na osciloskopu se ukázalo, že MOSFETy vypadnou z rezonančního 

provozu a začnou oscilovat pro přibližně dvě třetiny pracovního času.  

 

 
 

Obr. 4.3 – Průběh napětí procházející přes S-D MOSFETu T1 

Dá se předpokládat, že z tohoto důvodu se jádro nedokáže ohřát na teplotu vypočtené 

simulací. Výpadek MOSFETů z rezonančního provozu může být způsoben indukční zátěží, 

která může rušit jejich spínání. Další verze rezonančního obvodu má již zapracovanou 

ochranu proti indukční zátěži a je vyrobena na desce plošných spojů. Schéma obvodu spolu s 

DPS bylo nakresleno v programu Eagle. 

 

Obr. 4.4 – Obvod Royerova oscilátoru v programu Eagle 
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Obr. 4.5 – Návrh desky plošných spojů 

Na základě návrhu DPS byl sestaven samotný rezonanční obvod, který má 

zapracovanou ochranu proti indukční zátěži i napájení MOSFETů. Cesty mezi součástkami 

musely být propájeny pro zvětšení cest a snížení jejich odporu, kvůli vysokým proudům, které 

protékají obvodem. 

 

Obr. 4.6 – Vyrobená DPS s MOSFETy přišroubovanými k chladičům 
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Po otestování tohoto obvodu změřením průběhů napětí na MOSFETech bylo zjištěno, 

že tento obvod již pracuje správně a teploty dosahují přibližně 1000 °C. Určení této teploty 

bylo založeno na změně barvy ocelového jádra. 

 

Obr. 4.7 – Průběh napětí procházející přes S-D MOSFETu T1 a T2 

 



Tomáš Babulák  Návrh modelu tiskové hlavy pro 3D tisk skla 

51 

 

 5 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá návrhem modelu tiskové hlavy pro 3D tisk skla 

s dostatečnou přesností a kvalitou, aby byl umožněn tisk laboratorního vybavení 

z borosilikátového skla.  

V první části této práce jsou analyzovány technologie 3D tisku, které jsou schopny 

zpracovat nejrůznější materiály od plastů, kde jsou nejpoužívanější technologie 

stereolitografie a metoda rychlého prototypování, až po tisk z kovů, u kterého se používají 

technologie selektivního laserového spékání nebo směrového nanášení materiálu. Veškeré 

metody 3D tisku pracují na principu přidávání materiálu po jednotlivých vrstvách, dokud není 

celá součást vytištěna. Průzkum také ukázal, že 3D tisk skla je velice technologicky náročný. 

Při tomto tisku je potřeba dosáhnout velmi vysokých teplot, aby se sklo roztavilo a bylo 

umožněno vytvořit pevnou a opticky průhlednou strukturu. Nejjednodušší možností na 

zpracování je aplikování technologií, které využívají laserů. Pro tento způsob tisku je nutné 

použití práškového skla, které je zdravotně závadné a proto nepoužitelné pro širokou 

veřejnost. V posledních letech pouze MIT pod vedením docenta Neri Oxmana v roce 2015 a 

společnost Micron3DP v březnu roku 2017 představili tiskárny, které jsou schopny tisku jak 

mechanicky pevných, tak i opticky průhledných skleněných struktur. 

V druhé části práce je popsán návrh tiskové hlavy, která je založena na metodě 

rychlého prototypování, kdy je materiál vytlačován přes zahřívanou trysku. Technika je 

rozšířena o indukční ohřev, kterým by se mělo dosáhnout vysokých teplot, rychlého zahřátí a 

hlavně snížení potřebné energie pro chod tiskové hlavy oproti ostatním metodám, jako je 

zahřívání odporem materiálu. Tisková hlava, navržena v této práci, se skládá z trysky, cívky, 

kondenzátorové baterie a rezonančního obvodu. Cívka, která je navinuta z trubky 

s vyvedeným středem a spolu s kondenzátorovou baterií tvoří rezonanční nádrže indukčního 

ohřívače. Tímto obvodem protéká střídavý proud, který osciluje na vlastní rezonanční 

frekvenci obvodu. Výhodou takového uspořádání jsou nízké ztráty, kde je nutné doplňovat 

pouze zmařenou energii v trysce, která se chová jako zátěž cívky. 

Další částí tiskové hlavy je řídicí obvod, který využívá Royerova oscilátoru. Zapojení 

tohoto obvodu má výhody ve své jednoduchosti a přizpůsobení se vlastní rezonanci cívky 

s kondenzátory. Nevýhodou je nutnost vyvedení středu pracovní cívky a tím i její složitější 
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výroba. Obvod využívá zapojení dvou tranzistorů typu MOSFET, které jsou napájeny 

zdrojem stejnosměrného napětí. Při připojení rezonanční nádrže bylo také nutné připojit mezi 

střed pracovní cívky a zdroj napětí tlumivku, která snižuje proudové rázy. 

Jedním z cílů diplomové práce bylo vytvoření počítačové simulace navrženého 

systému, kterou lze rozdělit na 2 hlavní části a to simulaci elektrického obvodu, která byla 

provedena v softwaru LTspice a simulaci zjednodušeného modelu tiskové hlavy v programu 

COMSOL Multiphysics® Modeling Software. 

Pro simulaci elektrického obvodu, který byl sestaven v programu LTspice, byly 

použity skutečné hodnoty součástek. Díky této simulaci si bylo možné udělat představu, jak o 

průbězích napětí a proudů, tak i ověřit chování obvodu, při drobných nepřesnostech ve 

výrobě. V pozdější fázi průběhy napětí byly změřeny na skutečném modelu pomocí 

osciloskopu Hantek DSO 1060. Toto měření, stejně jako výpočet rezonanční frekvence, 

potvrdilo přesnost samotné simulace, ve které se velikost skutečného napětí a jeho frekvence 

liší, avšak pouze v řádu jednotek procent. Tato odchylka je způsobena nezapočítáním malých 

odporů vodičů mezi tranzistory, kondenzátory a cívkami a teplotním driftem součástek. 

Simulace tiskové hlavy v programu COMSOL Multiphysics využívá pro výpočet 

metodu konečných prvků. Ve zjednodušeném modelu byly definovány základní části tiskové 

hlavy a to kovovou trysku, náboj z borosilikátového skla, izolace z kamenné vlny, měděná 

cívka, chlazení a okolního prostředí. Výhodou programu je implementovaný model 

indukčního ohřevu, který má již předdefinované rovnice pro výpočet magnetických polí 

a přenosu tepla v tělesech. Po definování nezbytných částí a okrajových podmínek, bylo 

možné zjistit prostup magnetického pole materiálem a rychlost ohřevu jádra cívky v závislosti 

na různých frekvencích. Z výsledků těchto simulací lze vyvodit, že pro vysoké frekvence 

prostup magnetického pole tělesem klesá, avšak rychlost ohřevu roste díky indukování 

většího množství vířivých proudů. 

V poslední části této práce bylo samotné sestavení skutečného modelu tiskové hlavy na 

základě simulací a předběžných výpočtů. Tryska byla vyrobena ze žáruvzdorné oceli 17 255, 

která má vysokou teplotní odolnost a to až do 1100 °C. Jako náplň byly požity laboratorní 

míchací tyčinky z borosilikátového skla, které mají výhody v jednoduché aplikaci. První 

prototyp dokázal zahřát trysku na teplotu okolo 800 °C i přesto, že přibližně po dvě třetiny 

pracovního času vypadával z oscilačního chodu. Tyto výpadky mohly být způsobeny 

indukčním charakterem zátěže. Po úpravě oscilačního obvodu, navržením desky plošných 

spojů a jeho výrobě, již oscilátor fungoval správně. S tímto upraveným řídicím obvodem bylo 
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dosaženo teploty jádra cívky přibližně 1000 °C, kdy už sklo začínalo vytékat tryskou. Tímto 

bylo dosaženo maximální teploty s výkonem zdroje 500 W z důvodu vysoké náročnosti 

ohřevu nad Curierovu teplotu, kdy materiál ztrácí své magnetické vlastnosti. Nad touto 

teplotou, která je pro železo 768 °C, magnetická permeabilita klesá k jedné, čímž se účinnost 

indukčního ohřevu výrazně snižuje. 

 Výsledky této práce, jsou velmi uspokojující. Dalším směrem je možnost propojení 

programu COMSOL Simulink s programem Matlab a pomocí neuronových sítí navrhnout 

nejlepší možné rozměry a tvary cívky a trysky a jejího materiálu. Možnost výroby regulace 

teploty systém dávkování skleněných tyčinek, výtok z trysky a vyhřívané okolí, které zabrání 

rychlému chladnutí skla. 

Tato práce byla také oceněna druhým místem na mezinárodní studentské soutěži 

STOČ 2017 (Studentská tvůrčí a odborná činnost) na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v sekci 

HW a SW aplikace a druhým místem na mezinárodní studentské soutěži 54th Conference of 

Students’ Scientific Circles na univerzitě Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

v Krakově.  
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