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Linka pro úpravu aditivního materiálu

(57) Anotace:
Linka pro úpravu aditivního materiálu je tvořena vstupem 
(12) použitého aditivního materiálu, který je umístěn na 
zásobníku (1). Zásobník (1) je propojen se zásobníkem 
(2) pro separaci aglomerátů aje dále napojen na část (5) 
pro úpravu odseparovaného aditivního materiálu, která je 
na jedné straně vybavena otvorem (13) pro přívod 
plynného média a na straně opačné výstupem (14) 
produktu. V zásobníku (2) pro separaci aglomerátů se 
nachází vibrační síta (3) a pasivní prvky (4), a tento je 
opatřen výstupy (15) pro odvod aglomerátů, a dále se v 
horní části (5) pro úpravu odseparovaného aditivního 
materiálu nachází soustava filtrů (6) pro homogenizaci 
aditivního materiálu, přičemž filtry (6) pro homogenizaci 
aditivního materiálu jsou upevněny v systému (8) pro 
uchycení filtrů (6) nad horní částí (5) pro úpravu 
odseparovaného aditivního materiálu a orientovány tak, 
aby svíraly s otvorem (13) pro přívod plynného média 
úhel 90°.



CZ 309272 B6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Linka pro úpravu aditivního materiálu

Oblast techniky

Tato technologie spadá svým zaměřením do oblasti recyklace a je určena pro úpravu zbytkového 
materiálu po provedení 3D tisku tak, aby bylo možné ho opětovně využít, ideálně ve stejné kvalitě, 
jakou má prášek nový. Technologie pro svůj chod využívá oblasti procesního inženýrství, 
strojírenství a fluidizace.

Dosavadní stav techniky

V současné době není známa ucelená koncepce cíleného a opětovného využití práškového 
materiálu a jeho procesních úprav v post-procesním zpracování 3D tisku pro jeho opětovné použití 
ve stejné kvalitě. Zájem firem je především soustředěn na jádro vývoje samotného tiskového 
zařízení včetně originálních způsobů řešení 3D tisku, např. způsobu chodu zařízení včetně systémů 
ovládání a nastavování, ev. na systém charakteristiky a popisu aditivního materiálu apod.

Proces post-procesního zpracování a úprav materiálu není podrobně řešen v patentové literatuře 
a je pouze okrajově zmiňován vývoj zařízení, avšak bez řádné komplexní ideje vývoje zařízení pro 
opětovné využití materiálu z 3D tisku (Huleihil, M.: 3D printing technology as innovative tool for 
math and geometry teaching applications a Goyanes, A. et.all: 3D scanning and 3D printing 
as innovative technologies for fabricating personalized topical drug delivery systems'), přičemž 
je jasné, že právě tato oblast v budoucnu bude klíčová pro vývoj zařízení resp. nutnost 
dovybavení 3D tiskáren a to pro každé zařízení pro 3D tisk.

U existujících zařízení, která se pro úpravu zbytkového prášku využívají, jsou hlavním 
zpracovatelským prvkem síta. Tato zařízení jsou navržena tak, že materiál, který již prošel 
postprocesní fází při 3D tisku, prochází soustavou sít, kde jsou klastry vytvořené z částic prášků 
odděleny - zdrobňovány, aby došlo k přetržení j ej ich vazeb v klastrech a následně j sou individuální 
částice separovány pro opětovné použití. Výsledným produktem má být recyklovaný prášek 
se stejnými vlastnostmi jako u původního prášku. Nejnovější studie z této oblasti (Chong, S., 
et. all: Physical Characterization and Pre-assessment of Recycled High-Density Polyethylene 
as 3D Printing Material, Zander, N., E., Gillan et.all: Recycled polypropylene blends as novel 
3D printing materials, Zander, N. et. all: 3D printing  feedstocks from recycled materials a Pop M., 
et. all: Structural changes during 3D printing of bioderived and synthetic thermoplastic materials) 
ukazují, že takto vyrobený prášek není zcela vhodný pro opětovné použití v 3D tisku.

V patentové literatuře se tímto tématem zabývají následující spisy:

WO 2017075449 Al, „Recycling powdered materiál for additive manufacturing“, kdy se jedná 
o způsob a zařízení pro shromažďování práškového materiálu po tiskařské úloze při výrobě aditiva 
pro fúzní práškové lože. Zahrnuje platformu nesoucí práškové lože schopnou naklápění, převrácení 
a třepání tak, aby došlo k oddělení práškového lože od stavební platformy v násypce. Práškový 
materiál může být shromažďován v násypce pro opětovné použití v pozdějších tiskových úlohách. 
Jedná se systém separace materiálu, neřeší však problém s aglomeráty.

CN 207207146 U - Užitný vzor se týká zařízení pro recyklaci prášku 3D tiskárny, hlavními 
komponenty jsou absorpční trubice a vibrační síto. Prášek je pomocí vzduchu dopravován trubicí, 
na jejíž konci je umístěno vibrační síto, které je použito pro roztřídění materiálu. Zařízení 
nedisponuje vícestupňovou úpravou recyklovaného materiálu.

WO 2019065843 AI - Předmětem předkládaného dokumentu je poskytnout způsob regenerace 
prášku, který umožňuje recyklaci oxidovaného kovového prášku do opětovně použitelného stavu.
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Kovový prášek se třídí podle průměru částic a tříděný kovový prášek se následně redukuje, aby 
se získal redukovaný kovový prášek. Při redukci se používá redukční plyn. Redukční plyn výhodně 
obsahuje plynný vodík. Redukční plyn může jako další složku obsahovat inertní plyn, jako 
je plynný dusík, argon nebo helium. Následným krokem je tepelné zpracování prášku při teplotě 
do 500 °C. Takto lze zabránit slepování kovového prášku v důsledku tepelných účinků.

CN 106926454 A - Dokument poskytuje zařízení pro recyklaci a dopravu zrnitého materiálu 
ve formě prášku. Zařízení zahrnuje stanici pro recyklaci prášku, novou stanici pro dodávání prášku, 
vakuové napájecí zařízení, prosévací zařízení a pracovní stanici. Není popsáno, jak by měla 
recyklační stanice fungovat.

CN 208914611 U - Tento užitný vzor se týká zařízení pro recyklaci 3D tištěného odpadního 
kovového prášku, které obsahuje: rozptyl ovací zařízení, třídicí zařízení, sběrné zařízení a zařízení 
pro přívod plynu, přičemž přívodní otvor pro odpadový prášek je umístěn nad rozptylovacím 
zařízením. Střed třídicího zařízení je opatřen radiálním vstupem vzduchu, radiální vstup vzduchu 
je připojen k zařízení pro přívod vzduchu a spodní část třídicího zařízení je opatřena výstupem 
hrubého prášku. Horní část třídicího zařízení je opatřena vstupem pro odstraňování železa přes 
trubku, který je spojen s cyklónovým potrubím a výstup jemného prášku je umístěn pod 
cyklónovým odlučovačem.

CN 105818371 A-Dokument popisuje systém pro následné zpracování prášku, který je zařízením 
pro následné zpracování, odstraňování a recyklaci prášku po 3D tisku. Systém recyklace prášku 
se používá k automatickému odstranění nadbytečného prášku po vytvoření předmětu a používá 
se k recyklaci prášku s nečistotami, které se filtrují a třídí.

Systém pro dodatečné zpracování prášku zahrnuje: těsnicí hlavní těleso, zařízení pro stříkání 
vzduchu sloupcem, zařízení pro podtlak, zařízení vytvářející tlak vzduchu, osvětlovací lampu 
a topnou lampu.

US 2015298397 Al - Systém recyklace prášku zahrnuje podavač prášku, blokový práškový filtr, 
cyklónový odlučovač, čistič filtru částic, zařízení pro generování tlaku vzduchu a elektrostatický 
odlučovač.

Podavač dodává prášek na konstrukční platformu. Cyklónový odlučovač se používá k oddělení 
velkých práškových částic a malých práškových částic od sebe pomocí rotujícího plynného proudu. 
Velké práškové částice padají kvůli gravitaci dolů do podavače prášku a malé práškové částice 
zbývajícího prášku se odstraní z rotujícího plynného proudu a přenesou se do čističe filtru částic. 
Poté jsou malé práškové částice zbývajícího prášku filtrovány pomocí filtru na čištění částic 
a přeneseny do elektrostatického odlučovače.

WO 2019020865 Al - Způsob, ve kterém je předmět tvořen aditivní výrobou ve stavební komoře, 
volný prášek je odstraněn ze stavební komory přes vypouštěcí kanál, přičemž odstraněný volný 
prášek je dopraven do recyklační sestavy v průtokovém spojení s vypouštěcím kanálem, a kde 
odstraněný volný prášek je recyklován způsobením toku prášku z recyklační sestavy do stavební 
komory. Zařízení a stavební komora jsou dále zahrnuty.

CN 106003468 A - Dokument poskytuje systém recyklace prášku. Systém recyklace prášku 
obsahuje zařízení pro ukládání prášku, filtr, sběrač prášku a oběhové čerpadlo. Filtr je připojen 
k zařízení pro ukládání prášku vzduchovou trubkou. Sběrač práškuje připojen k filtru a zahrnuje 
filtrační síto. Cirkulační čerpadlo je spojeno mezi zařízením pro ukládání prášku a filtrem. Když je 
oběhové čerpadlo umístěno v prvním pracovním stavuje vytvořený prášek v zařízení pro ukládání 
prášku dopravován do filtrační komory filtru přes zařízení pro ukládání prášku, dopravován na 
filtrační síto ve sběrači prášku a filtrován přes filtrační síto. Sběrač prášku vydává filtrovaný prášek, 
který má být vytvořen, přes výstupní port. Dokument dále poskytuje způsob recyklace prášku.
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Podle systému a způsobu recyklace prášku se formovaný prášek mimo formovací oblast recykluje 
a znovu používá, takže se zvyšuje poměr využití formovaného prášku.

CN 111391325 A - jedná se o zařízení, které slouží primárně k oddělení kovového prášku od 
plastového pomocí elektromagnetické desky. Vstupující prášky jsou promývány v čisticí nádrži 
vodou, ve které jsou prostřednictvím elektromagnetické desky i separovány. Kovový prášek je 
zachycen na elektromagnetické desce, zbylý plastový prášek se nachází, po vypuštění, v prostoru 
nádrže.

Podstata vynálezu

Níže uvedená technologie řeší problematiku zpracování odpadu a jeho recyklaci po 3D tisku 
prostřednictvím konstrukce linky umožňující v rámci procesních úprav získávat homogenizovaný 
aditivní materiál, který je možné znovu použít pro aditivní výrobu, a to bez aglomerátů. 
V lince nedochází k primární separaci různých druhů prášků, ale je cílena na úpravu aditivního 
materiálu - tedy k rozbíjení aglomerátů, případně k separaci takto vzniklého materiálu. Materiál, 
který v současnosti představuje environmentální zátěž (jedná se o nebezpečný odpad) je tak 
recyklován a je možné jej znovu využít při 3D tisku.

Konstrukce linky představuje zásobník použitého aditivního materiálu získaného z procesu 
3D tisku, který je v tomto zásobníku shromažďován. Aditivní materiál je dále z tohoto zásobníku 
gravitačně dopravován do zásobníku pro separaci aglomerátů aditivního materiálu. V rámci tohoto 
druhého zásobníku se nachází soubor vibračních sít a pasivních prvků, kde dochází k separaci 
jednotlivých zrníček aditivní hmoty. Zbývající aglomerovaný materiál, nevhodný pro další 
zpracování, je odveden mimo technologii otvory-výstupy, k dalšímu zpracování. Aditivní materiál, 
který se nezachytil na vibračních sítech a pasivních prvcích umístěných v zásobníku je dále 
zpracováván v další části technologické linky.

V navazující části linky je vstupující materiál očištěný od aglomerátů unášen upraveným plynným 
médiem (plynné médium zbavené prachu, vlhkosti apod.) k filtrům pro homogenizaci aditivního 
materiálu, kterými prochází, přičemž tyto filtry mohou být opatřeny vibrátory s 
elektromagnetickými budiči a slouží pro separaci zrníček přiváděného materiálu a jeho 
homogenizaci. Takto upravený aditivní materiál je následně odváděn z linky a je připraven pro 
další použití.

V případě, že se nejedná o statické filtry, pak je jejich pohyb ovládán elektronickou řídicí 
jednotkou. Tato jednotka řídí pohyb celého systému výsuvu filtrů za účelem vyčištění linky, které 
je realizováno stěračem, který je ovládán jednotkou pro řízení pohybu stěrače, kterou v tomto 
případě představuje přímočarý hydromotor. Výsledným produktem zpracování je tedy 
homogenizovaný aditivní materiál, který je určen pro další použití ve 3D tisku.

Pokud není linka vybavena stěračem, a tedy ani jeho ovládáním, je spodní část pod filtry upravena 
pro odvod nezpracovaného materiálu například děrováním, mřížkou, roštem apod. nebo se zde 
nachází otvíratelný otvor s dvířky (propadlo) či s posuvným uzavíráním.

Výhodou tohoto systému je možnost opětovného použití aditivního materiálu pro výrobu, což má 
za následek pozitivní dopad na životní prostředí, využití jinak nebezpečného odpadu. Toto zařízení 
značně snižuje náklady na 3D tisk.



CZ 309272 B6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Objasnění výkresů

Na obr. 1 se nachází schematické znázornění technologické linky pro zpracování aditivního 
materiálu dle příkladu uskutečnění 1. Na obr. 2 se nachází schéma technologické linky pro 
zpracování aditivního materiálu dle příkladu 4.

Příklady uskutečnění vynálezu

Příklad 1

Při procesu zpracování aditivního materiálu, jak je schematicky znázorněno na obrázku 1, dochází 
ke zpracování aditivního materiálu ve formě aglomerátů vstupem 12 použitého aditivního 
materiálu přes zásobník který tento materiál shromažďuje a vstupuje do zásobníku 2 pro separaci 
aglomerátů aditivního materiálu.

V zásobníku 2 pro separaci aglomerátů dochází pomocí soustavy vibračních sít 3 a pasivních 
prvků 4 ke zpracování vstupního materiálu rozbitím, přičemž nerozbité aglomeráty jsou 
z technologie odváděny výstupem 15 pro odvod aglomerátů, aby byly dále zpracovány případně 
odvedeny do odpadu. Po průchodu síty 3 a pasivními prvky 4, kdy je vstupní materiál rozdělen na 
nerozbité aglomeráty a rozbitý aditivní materiál, je tento aditivní materiál připraven ke vstupu do 
další části 5 pro úpravu odseparovaného aditivního materiálu. V této části 5 pro úpravu 
odseparovaného aditivního materiálu je tento materiál unášen upraveným plynným médiem, 
kterým je v tomto případě vzduch, proudícím z otvoru 13 pro přívod plynného média a následně 
prochází přes soustavu filtrů 6 pro homogenizaci aditivního materiálu. Tyto filtry 6 jsou opatřeny 
vibrátory 7 s elektromagnetickými budiči, které slouží pro separaci zrníček přiváděného materiálu 
a jeho homogenizaci. Takto zpracovaný materiál následně odchází výstupem 14 produktu a je 
připraven pro nové použití v 3D tiskárnách. Filtry 6 jsou uchyceny v systému 8 pro uchycení filtrů 
6, který může být pohyblivý. Pokud je tento systém 8 pohyblivý, pak je ovládán elektronickou 
řídicí jednotkou 9, která v případě potřeby řídí výsun filtrů 6 za účelem vyčištění části 5 pro úpravu 
odseparovaného materiálu. Toto čištění je realizováno prostřednictvím vybaveného otvoru 13 pro 
přívod plynného média, a to stěračem 10 pro čištění spodního úseku části 5 pro úpravu, který je 
propojen s ovládací jednotkou 11 pro pohyb stěrače 10, kterou představuje v tomto případě 
přímočarý hydromotor. Výstupním produktem celého procesu je tedy homogenizovaný aditivní 
materiál připravený pro své další použití.

Příklad 2

Příklad 2 se od příkladu 1 odlišuje tím, že je v lince umístěn pouze jeden filtr 6.

Příklad 3

Příklad 3 se od příkladu 1 a 2 odlišuje tím, že filtry 6 nejsou opatřeny vibrátory 7 s 
elektromagnetickými budiči.

Příklad 4

Příklad 4 se od příkladu 1 odlišuje tím, že systém 8 pro uchycení filtrů 6 je nepohyblivý - statický. 
Dále v části 5 pro úpravu separovaného aditivního materiálu se nachází nevybavený otvor 13 
pro přívod plynného média. Spodní úsek části 5 pro úpravu separovaného aditivního materiálu je 
upraven pro odvod nezpracovaných zbytků materiálů v tomto případě děrováním.

-4-
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Příklad 5

Příklad 5 se od příkladu 1 odlišuje tím, že plynným médiem je v tomto případě plyn. Spodní úsek 
5 části 5 pro úpravu separovaného aditivního materiálu je upraven pro odvod nezpracovaných zbytků 

materiálů v tomto případě otevíratelným otvorem.

Průmyslová využitelnost
10

Technologie je využitelná při recyklaci a regeneraci aditivního materiálu z 3D tisku.
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1. Linka pro úpravu aditivního materiálu, sestávaj ící ze vstupu (12) použitého aditivního materiálu 
na zásobníku (1), propojeného se zásobníkem (2) pro separaci aglomerátů a napojeného na část (5) 
pro úpravu odseparováného aditivního materiálu, která je na jedné straně vybavena otvorem (13) 
pro přívod plynného média a na straně opačné výstupem (14) produktu, přičemž v zásobníku (2) pro 
separaci aglomerátů se nachází vibrační síta (3) a pasivní prvky (4), a je opatřen výstupy (15) pro 
odvod aglomerátů, a dále se v horní části (5) pro úpravu odseparováného aditivního materiálu 
nachází soustava filtrů (6) pro homogenizaci aditivního materiálu, vyznačující se tím, že filtry (6) 
pro homogenizaci aditivního materiálu jsou upevněny v systému (8) pro uchycení filtrů (6) nad horní 
částí (5) pro úpravu odseparovaného aditivního materiálu, přičemž tyto filtry (6) jsou orientovány 
tak, aby svíraly s otvorem (13) pro přívod plynného média úhel 90°.

2. Linka pro úpravu aditivního materiálu podle nároku 1, vyznačující se tím, že systém (8) pro 
uchycení filtrů (6) je pohyblivý a je napojen na řídicí jednotku (9).

3. Linka pro úpravu aditivního materiálu podle nároku 1, vyznačující se tím, že dolní úsek části 
(5) pro úpravu odseparovaného materiálu, pod filtry (6), obsahuje sadu otvorů pro propad 
nezpracovaného materiálu nebo otvíratelný otvor pro odstranění nezpracovaného materiálu.

4. Linka pro úpravu aditivního materiálu podle nároku 1, vyznačující se tím, že filtr (6) je vybaven 
vibrátorem (7) s elektromagnetickým budičem.

5. Linka pro úpravu aditivního materiálu podle nároku 1, vyznačující se tím, že otvor (13) pro 
přívod plynného média je vybaven ovládací jednotkou (11) se stěračem (10) pro čištění spodního 
úseku části (5) pro úpravu odseparovaného materiálu.

2 výkresy
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