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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá technologií 3D tisku metodou FFF (Fused Filament Fabrication). 

V teoretické části byl popsán přehled nejčastěji využívaných metod 3D tisku a jejich princip, 

hlavní parametry 3D tisku, vady výtisků a možnosti úpravy povrchu výtisků. Dále se teoretická 

část zabývala přehledem materiálů vhodných pro tisk metodou FFF, možnostech zkoušení 

vlastností plastů, a nakonec principem simulačního softwaru Simufact Forming.  

Experiment se zabývá návrhem tažníku a tažnice z plastu PLA, které jsou vyráběny metodou 3D 

tisku FFF, a slouží pro vytvoření dílu krytu zámku z plechu DX56 o tloušťce 0,7 mm. Podle vzoru 

výlisku, který byl poskytnut firmou KERVAL a.s., byl vytvořen jeho virtuální model, ze kterého 

se vycházelo při návrhu geometrie nástrojů a tvaru polotovaru. Dále byly provedeny zkoušky 

tahem a tlakem vzorků z PLA pro určení jejich vlastností, následně byla vytvořena numerická 

simulace v programu Simufact Forming pro ověření vhodnosti geometrie nástrojů a vyloučení 

poškození polotovaru. Poté byly vytisknuty nástroje a byly použity k samotnému tváření. 

Výsledky experimentu ukázaly, že plastové nástroje byly schopny vylisovat díl krytu zámku 

dveřních zárubní v požadované kvalitě, nicméně během procesu tváření došlo k výraznému 

poškození nástroje, které bylo v přímém rozporu s výsledky numerické simulace. V závěru jsou 

rozebrány příčiny tohoto výsledku a doporučení pro možné řešení problému. 

 

Klíčová slova: 3D tisk, Fused Filament Fabrication, tváření plechu za studena 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with 3D printing technology using the Fused Filament Fabrication 

method. In the theoretical part, an overview of the most frequently used 3D printing methods and 

their principles, the main parameters of 3D printing, defects of prints, and the possibility of 

modifying the surface of prints were described. Furthermore, the theoretical part dealt with an 

overview of materials suitable for FFF printing, the possibilities of testing the properties of 

plastics, and finally, the simulation software Simufact Forming principle. 

The experiment deals with the design of tools for sheet metal drawing made of PLA plastic, 

produced by the FFF 3D printing method, and used to create a lock cover part from DX56 sheet 

metal 0.7 mm. First, a virtual model was created based on the pattern provided by KERVAL a.s., 

which was used to design the tools' geometry and the input sheet's shape. Furthermore, tensile 

and compression tests of PLA samples were carried out to determine their properties; then, 

a numerical simulation was created in the Simufact Forming program to verify the suitability of 

the geometry of the tools and to exclude damage to the semi-finished product. The tools were 

then printed and used for the pressing itself. 

The results of the experiment showed that the plastic tools were able to press the part of the lock 

cover to the required quality; however, during the forming process, there was significant damage 

to the tool, which was in direct contradiction to the results of the numerical simulation. In 

conclusion, the causes of this result and recommendations for possible solutions to the problem 

are analyzed. 

Keywords: 3D print, Fused Filament Fabrication, cold forming of sheet metal 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma Návrh lisovacího nástroje 

vyráběného 3D tiskem pro díl krytu zámku vypracoval samostatně a veškeré literární 

prameny a zdroje informací, které jsem použil, cituji a uvádím v seznamu použité 

literatury a zdrojů informací. 

Dále prohlašuji, že nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon). 

V Praze dne . . . . . . . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

         Jméno, Příjmení 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto děkuji svému vedoucímu práce Ing. Vítu Novákovi za cenné rady a vedení, které 

mě dovedlo až k úspěšnému odevzdání této práce. Dále bych rád poděkoval Ing. 

Františkovi Tatíčkovi Ph.D., který mi věnoval důležité konzultace při tvorbě této práce.  



 

 

Obsah 
1 Úvod .......................................................................................................................... 7 

2 Metody 3D tisku a jejich koncept ............................................................................. 8 

2.1 Metoda FDM (FFF)............................................................................................ 8 

2.2 Přehled ostatních metod ................................................................................... 10 

2.2.1 Powder bed fusion .................................................................................... 10 

2.2.2 Binder Jetting ............................................................................................ 11 

2.2.3 ADAM ...................................................................................................... 12 

3 Hlavní parametry 3D tisku ...................................................................................... 13 

3.1 Vzdálenost trysky od podložky ........................................................................ 13 

3.2 Teplota .............................................................................................................. 14 

3.3 Rychlost............................................................................................................ 16 

3.4 Výplň ................................................................................................................ 17 

3.5 Počet perimetrů ................................................................................................ 18 

3.6 Orientace tisku ................................................................................................. 19 

4 Vady 3D tisku ......................................................................................................... 21 

4.1 Stringování ....................................................................................................... 21 

4.2 Odlepení od podložky ...................................................................................... 21 

4.3 Posunutí vrstev ................................................................................................. 22 

4.4 Delaminace ....................................................................................................... 23 

5 Možnost úprav 3D tisknutých ploch ....................................................................... 24 

5.1 Žíhání ............................................................................................................... 24 

5.2 Chemické vyhlazování ..................................................................................... 26 

5.3 Mechanické vyhlazování .................................................................................. 27 

5.4 Tmelení ............................................................................................................ 28 

5.5 Nástřiky a galvanoplastika ............................................................................... 28 

5.6 Lepení ............................................................................................................... 29 

5.6.1 Vteřinová lepidla (kyanoakryláty) ............................................................ 30 

5.6.2 Rozpouštědlová lepidla ............................................................................. 30 

5.6.3 Dvousložkové epoxidy ............................................................................. 30 

6 Materiál pro technologii 3D tisku FFF ................................................................... 31 

6.1 Vliv vlhkosti na vlastnosti filamentu ............................................................... 32 

6.2 PLA .................................................................................................................. 33 

6.3 PLA strong ....................................................................................................... 34 

6.4 ABS .................................................................................................................. 34 

6.5 PS ..................................................................................................................... 35 

6.6 PETG ................................................................................................................ 35 



 

 

7 Zkoušky mechanických vlastností plastů ............................................................... 36 

7.1 Zkouška tahem ................................................................................................. 36 

7.2 Zkouška tlakem ................................................................................................ 37 

7.3 Zkouška rázem v ohybu ................................................................................... 39 

8 Princip simulačního softwaru Simufact Forming ................................................... 40 

9 Praktická část .......................................................................................................... 43 

9.1 Zkoušky mechanických vlastností ................................................................... 43 

9.1.1 Zkouška tahem .......................................................................................... 43 

9.1.2 Zkouška tlakem ......................................................................................... 47 

9.1.3 Materiálový model .................................................................................... 49 

9.2 Návrh nástrojů .................................................................................................. 50 

9.3 Numerické simulace ......................................................................................... 53 

9.3.1 Nastavení simulace ................................................................................... 53 

9.3.2 Výsledky simulace s nedeformovatelnými nástroji .................................. 56 

9.3.3 Výsledky simulace s deformovatelnými nástroji ...................................... 58 

9.4 Tisk ................................................................................................................... 64 

9.5 Lisování ............................................................................................................ 66 

10 Závěr ....................................................................................................................... 70 

Seznam použité literatury ............................................................................................... 72 

Seznam obrázků .............................................................................................................. 78 

Seznam tabulek ............................................................................................................... 80 

Seznam příloh ................................................................................................................. 81 



7 

 

1 Úvod 
 

3D tisk neboli aditivní výrobní technologie je metoda vytváření prostorových 

objektů procesem vrstvení materiálu. Tato technologie se v současné době rapidně vyvíjí. 

K 3D tisku z polymerů, který se zde objevil již před nějakou dobou, se přidal tisk 

kovových materiálů, a v neposlední řadě je zde tendence zkoušet i experimentální 

materiály jako například beton či keramika. Technologie 3D tisku se hojně využívá napříč 

obory, například v medicíně, výrobě domácích potřeb, stomatologických pomůcek, 

biomedicínských implantátů, piezoelektrických snímačů, ale i v konstrukci budov nebo 

v letectví. Zajímavými příklady v současné době využívaných 3D tištěných dílů jsou 

například srdeční pumpa, tištěná oční rohovka, raketový motor PGA či ocelový most 

v Amsterdamu. 3D tisk se dále využívá také ve strojním průmyslu, a to jak pro rychlou 

výrobu hotových dílů, tak k vytváření prototypů. Jedním z dalších aktuálních využití 

technologie 3D tisku je prototypová výroba nástrojů pro tváření plechů. Vzhledem 

k velmi nízké pořizovací ceně a nízkým provozním nákladům 3D tiskáren pro polymery, 

oproti kovovým tiskárnám, je možnost nahradit kovové nástroje plastovými velmi 

ekonomicky výhodná zejména u malosériové a kusové výroby. Aksenov [1] uvádí, že 

pokud lze k tvorbě nástroje pro tváření plechů použít 3D tisk namísto kovových nástrojů, 

dojde ke zkrácení času potřebného na vývoj a výrobu nástroje až o 80 % a snížení nákladů 

na nástroje až o 70 %. [1,2,3,4] 

V plastových 3D tiskárnách lze zpracovat široké množství termoplastických 

polymerů, mezi které patří například PLA (polylactic acid), ABS 

(akrylonitrilbutadienstyren), PET (polyethylentereftalát), PS (polystyren), PE 

(polyethylen), PEEK (polyetheretherketon), PA (polyamidy). Novinkou letošního roku je 

PC Blend Carbon Fiber (polykarbonát plněný uhlíkovým vláknem), který se vyznačuje 

vynikající mechanickou a teplotní odolností, využívá se tedy například pro tisk 

ozubených kol vyžadujících tepelnou odolnost přes 100 °C. Hlavním důvodem použití 

příměsi uhlíkových vláken je zde dosažení dobré prostorové stálosti. Oproti klasickému 

polykarbonátu se výtisk z tohoto materiálu téměř nezkroutí. [2,5]  

V případě profesionálních 3D tiskáren smí uživatel používat pouze materiály 

autorizované výrobcem tiskárny. Nicméně u levnějších osobních tiskáren bývá jediným 

omezením průměr filamentu (obvykle 1,75 nebo 2,85 mm) a maximální teplota trysky 

(obvykle 250 °C), uživatel tedy může používat jakýkoliv materiál splňující tyto podmínky 

(PLA, ABS, PET, PETG, HIPS). Díky tomu, se 3D tisknuté díly objevují na trhu stále 

častěji, a to nejen jako prototypy, ale i jako funkční díly přístrojů. Další hlavní předností 

je možnost dosáhnout vlastností, které jsou velmi obtížně dosažitelné jinými výrobními 

metodami jako například lattice structure, které jsou pro 3D tisk charakteristické. [6] 
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2 Metody 3D tisku a jejich koncept 
 

2.1 Metoda FDM (FFF) 
 

Metoda FDM (Fused deposition moulding) neboli Fúzní depoziční modelování je 

v současnosti nejčastěji využívanou metodou aditivních technologií pro zpracování 

polymerů a polymerních kompozitů. Proces FDM byl poprvé vyvinut a patentován v roce 

1988 S. Scotem Crumpem, členem společnosti Stratasys. Tento patent vypršel v roce 

2009 a technologie se stala nejrozšířenější metodou 3D tisku díky jednoduché konstrukci 

tiskárny, a tedy i nízké ceně. [7,8,2] 

Název FDM je stále patentem společnosti Stratasys, a proto pro tiskárny se stejnou 

technologií tisku ale od jiných výrobců se používá označení FFF (Fused fillament 

fabrication), které není ochrannou značkou. Krom tohoto legislativního rozdílu není mezi 

technologií FDM a FFF žádný technologický rozdíl. [9] 

Každý 3D tisknutý díl nejprve začíná jako digitální model v libovolném 3D 

softwaru. Modelovací software si můžeme vybrat proto, že v dalším kroku je potřeba 

model převést do formátu STL, který převede objemové těleso na velké množství 

trojúhelníkových ploch, které popisují povrch této součásti pomocí jednotkových 

normálových vektorů. STL soubor je poté importován do speciálního programu 

nazývaného slicer. Účelem sliceru je připravit samotný proces 3D tisku. Uživatel zde 

musí díl správně naorientovat vzhledem k mechanickým požadavkům dílu a vzhledem 

k nejlepší realizovatelnosti procesu 3D tisku. Pokud to díl vyžaduje, definují se v tomto 

kroku také podpory a další pomocné prvky. Dále se ve sliceru určí veškeré podmínky 

procesu jako je například tloušťka vrstvy, rychlosti, teploty, množství a orientace výplně. 

Jelikož tyto programy jsou vydané přímo výrobcem 3D tiskárny, obsahují již databáze 

optimálních tiskových parametrů zjištěných výrobcem. Po zadání konkrétní tiskárny 

a materiálu tedy program sám přednastaví tiskové parametry dle databáze, což je důležitá 

vlastnost zejména pro uživatele, kteří se nevyznají v procesu 3D tisku na profesionální 

úrovni a nedokážou definovat optimální parametry sami. Po nastavení všech parametrů 

vygeneruje slicer program v G kódu, který je pak importován do tiskárny. Protože vyrobit 

absolutně rovnou tiskovou podložku by bylo velmi nákladné, a používají se tedy tiskové 

podložky s mírnými nerovnostmi, je potřeba provést kalibraci. Při kalibraci senzor 

umístěný na tiskové hlavě naskenuje nerovnosti podložky, a to buď mechanicky nebo 

magneticky a poté program automaticky přizpůsobí pohyby extruderu zjištěným 

nerovnostem, čímž zaručí stejnou tloušťku první vrstvy tisku. 

Samotný výrobní proces FFF je založený na vytlačování kontrolovaného množství 

nataveného polymeru, který je v oblasti aditivních technologií označován jako filament.  

Termoplastický filament je navinutý na cívce a je podáván do tiskové hlavy, která 

filament nataví a následně tryskou vytlačuje. Tisková hlava se podle programu pohybuje 

v osách X a Y nanáší natavený filament na vyhřívanou tiskovou podložku do 

požadovaného 2D tvaru. Tímto způsobem se vytvoří první vrstva dílu. Po kompletním 

nanesení první vrstvy se posune tisková hlava či podložka (v závislosti na konstrukci 

tiskárny) v ose Z o tloušťku jedné vrstvy a dojde k nanesení druhé vrstvy, která se při 

dobře nastavených tiskových podmínkách spojí s předchozí vrstvou. Opakováním tohoto 

procesu je tak pomocí vrstvení 2D tvarů vytvářen 3D objekt. Tisková podložka musí být 

vyhřívaná na konkrétní teplotu, která závisí na materiálu filamentu. Vyhřívání zaručí 



 

9 

 

přenos tepla mezi přidávanými vrstvami, což se projeví lepší adhezí vrstev a omezením 

defektů způsobených teplotní roztažností. [4,10] 

Nejčastěji se používají tiskárny, kde se tisk realizuje pohybem tryskové hlavy ve 

třech lineárních osách X, Y a Z, které se označují jako kartézské tiskárny. Možné je ale 

použít i další koncepce tiskáren. Při využití tiskárny s polárním systémem souřadnic bývá 

rotační pohyb součásti zajištěn otočným stolem, a ostatní pohyby jsou realizovány 

tiskovou hlavou. Tyto tiskárny jsou určené pro tisk rotačních součástí, pro tisk hranatých 

předmětů na této tiskárně jsou potřeba složité pohyby, které zvyšují výpočtovou 

náročnost procesu. Tiskárna s nejnáročnějším druhem pohybů je tiskárna s delta 

manipulátory, která vykonává své pohyby pomocí tří ramen, která jsou spojena v místě 

extrudéru. Složitost pohybů je zde vykompenzována vysokou rychlostí pohybů a velkým 

pracovním prostorem. Všechny tyto tiskárny mohou mít buď otevřenou konstrukci, která 

má vyhřívanou pouze tiskovou podložku, anebo mohou mít celý pracovní prostor 

uzavřený a vytápěný, což podstatně zmenší teplotní gradient v tisknutém dílu a tím sníží 

vnitřní pnutí. Těchto tiskáren se využívá především pro tisk z materiálů, které mají 

tendenci k deformacím a kroucení při tisku a chladnutí dílu. Pořizovací cena tiskáren 

s uzavřeným pracovním prostorem je ovšem několikanásobně vyšší. [8,2,11]    

Nevyhovující pevnostní parametry výtisků metodou FFF obvykle pramení nejen 

z vlastností použitého materiálu, ale především ze slabých míst mezi vrstvami při 

nedokonalém spojení vrstev, nekontrolovaného smrštění během chladnutí, 

nerovnoměrnosti rychlosti vytlačování filamentu, nerovnosti stavební podložky či 

nepřesnosti pohybu tiskové hlavy. Zamezit chybám tedy můžeme dvěma způsoby. 

Prvním je zajistit co nejoptimálnější podmínky tisku, které nastavíme ve sliceru, a druhým 

je zajistit vhodnou konstrukci tiskárny, tedy zajistit maximální tuhost vedení a přesnosti 

všech pohyblivých částí. [6] 

 

Obr. 1: Princip metody FFF [12] 
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2.2 Přehled ostatních metod 
 

2.2.1 Powder bed fusion  
 

Při této metodě dochází k selektivnímu tavení nebo spékání prášku základního 

materiálu v jednotlivých vrstvách. Nanášením vrstev na sebe pak vzniká 3D díl podle 

CAD dat. Jako iniciátor tohoto tavení se používá buď elektronový svazek, laserový 

paprsek anebo infračervené světlo. Především podle zdroje energie, a podle toho, jestli 

dochází k tavení nebo slinování základního materiálu rozlišujeme čtyři podkategorie 

metody Powder bed fusion a to: Electron Beam Melting (EBM), Selective Laser Sintering 

(SLS), Selective Laser Melting (SLM) a Direct Metal Laser Sintering (DMLS). Tisk 

probíhá tak, že je na pracovní desku nanesena souvislá vrstva prášku o tloušťce 20 až 100 

µm. Prášek je pak spečen pouze na konkrétních místech v závislosti na tvaru tisknuté 

součásti. Prášek, který nebyl spečen, v pracovním prostoru zůstává. Díky tomu je možno 

tisknout díly s minimem podpor, protože nespečený prášek podpírá další vrstvy a tím 

funkci podpor zastupuje. Následně klesne pracovní podložka o výšku jedné vrstvy a dojde 

k nanesení prášku do druhé vrstvy a proces je opakován až do vytisknutí celé součásti. 

Výhodou metod Powder Bed Fusion je použitelnost pro širokou škálu materiálů jako 

polymery, keramika, sklo, kovy a kompozity. [3,13,14,15] 

 

 

Obr. 2: Princip metod SLS + DMLS [12] 
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2.2.2 Binder Jetting  
 

Binder Jetting je rychlý proces 3D tisku, při kterém je kapalné pojivo selektivně 

tryskáno na vrstvu prášku základního materiálu, který tak chemicky spojí do souvislé 

vrstvy. Samotný proces nanášení práškového základního materiálu je podobný jako při 

metodě Powder Bed Fusion. Po dokončení procesu tisku a odstranění přebytečného 

prášku je nutné umístit výtisk do pece a zahájit proces postprocesingu, kde dojde ke 

slinování prášku základního materiálu a k odpaření pojiva. Jako práškový základní 

materiál lze použít kromě plastů a kovů i písek a keramiku. Stejně jako u metod PBF zde 

platí, že nespojený prášek zůstává ve vrstvě až do konce tisku a plní funkci podpor pro 

další vrstvy. Dalšími výhodami této metody jsou jednoduchost procesu dávkování pojiva, 

nízké náklady, rychlost procesu a schopnost tisknout velmi velké objekty. Díky tomu je 

tato metoda preferovaná pro výrobu pískových forem na odlitky a jiných 

velkoobjemových výrobků z písku. Nevýhodou je časově a energeticky náročné tepelné 

zpracování, které může zabrat více času než samotný proces tisku. [3,13,14,16] 

 

 

 

Obr. 3: Princip Binder Jetting [12] 
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2.2.3 ADAM 
 

ADAM neboli Atomic Diffusion Additive Manufacturing je metoda 3D tisku, 

která by se dala charakterizovat jako kombinace metod FFF (Fused Filament Fabrication) 

a MIM (Metal Injection moulding), která je založena na technologii vstřikování plastů. 

Využívá se pro tisk kovových materiálů jako jsou nástrojové a nerezové oceli, měď nebo 

inconel. [11,17] 

První částí procesu je samotný tisk, který je principem podobný tisku metodou 

FFF. Taktéž zde dochází k vytlačování nataveného filamentu z tiskové hlavy na 

vyhřívanou podložku, kde se nanese celá jedna vrstva, poté se tisková hlava posune 

o krok výše a pokračuje v tisku další vrstvy, dokud nevznikne celý díl. Tento díl musí být 

zvětšený o smrštění, ke kterému dojde během slinování. Toto smrštění se pohybuje mezi 

20 a 30 %. Charakteristický filament pro metodu ADAM je tvořen směsí termoplastické 

složky a práškového kovu, který tvoří většinový podíl filamentu. Plast zde plní pouze 

funkci podpůrného materiálu a v dalších krocích bude z výtisku odstraněn. Po dokončení 

tisku se výtisk, který se označuje jako „green part“, oddělí od tiskové podložky a vloží se 

do lázně s rozpouštědlem, ve které dojde k odstranění plastové složky dílu. Je důležité, 

aby došlo k důkladnému oplachu, který zajistí opravdu kompletní odstranění plastové 

složky. Pokud by na kovovém díle zůstal před dalším krokem zbytkový plast, způsobí 

znečištění slinovací pece. Kovový polotovar se poté umístí do slinovací pece, kde se 

jednotlivé částečky kovového prášku spečou za nižší teploty, než je teplota tání kovu. 

Pokud se prášek skládá ze dvou různých kovů, které mají odlišné teploty tání, používá se 

teplota slinování, která leží mezi těmito dvěma teplotami tání. Celý proces probíhá za 

použití ochranné atmosféry. Proces postprocesingu může trvat v závislosti na rozměrech 

dílu i 15-20 hodin, kdy prvních 10 hodin zabere pouze odstraňování plastových struktur, 

poté probíhá předehřev a až pak se zahájí samotný proces slinování. [11,17] 

Takto vyrobený díl lze mechanicky srovnat s výrobky vytvořené pomocí práškové 

metalurgie a sdílí také charakteristické vlastnosti jako je pórovitost, nižší hmotnost 

a možnost doplnit základní materiál o materiály zvyšující teplotní odolnost 

(např. wolfram), či mechanické vlastnosti (např. titan). V důsledku slinování a odstranění 

plastové složky dochází k výrazným rozměrovým změnám, proto je mnohem složitější 

docílit touto metodou požadovaných rozměrů součásti. Oproti dílům vyrobeným jinými 

metodami 3D tisku, které obecně trpí na náchylnost k tvoření trhlin mezi jednotlivými 

vrstvami tisku, mají výrobky vytvořené metodou ADAM k tvoření trhlin mnohem menší 

sklon, protože finální proces slinování zlepší propojení jednotlivých vrstev tisku. [11,17] 
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3 Hlavní parametry 3D tisku 
 

Samotné nastavení parametrů v procesu 3D tisku, ke kterému dochází ve sliceru, 

má zásadní vliv na výsledné mechanické vlastnosti výtisku. Mezi tyto parametry patří: 

vzdálenost trysky od podložky, teplota tisku, rychlost tisku, množství výplně, počet 

perimetrů a orientace tisku.  

 

3.1 Vzdálenost trysky od podložky 
 

Vzdálenost trysky od podložky nám ovlivňuje především první vrstvu tisku, která 

je pro tisk tou nejdůležitější vrstvou. Pokud nebude správně připevněna na podložku, 

může dojít k jejímu odlepení a nucenému ukončení tisku. K odlepení první vrstvy může 

dojít ihned po začátku tisku, kdy se začne plast odlepovat a nabalovat na trysku, nebo 

může k odlepení dojít až v momentě kdy je díl částečně vytisknutý. Na obrázku 4 můžete 

vidět první tiskovou vrstvu při různých vzdálenostech trysky od podložky. [18] 

 

Obr. 4: Vzdálenost trysky od podložky [18] 

S výškou první vrstvy souvisí také správná kalibrace. Vzhledem k tomu že tisková 

podložka může mít mírné nerovnosti, a nemá tak konstantní výšku v ose Z, je pro 

konstantní tloušťku první vrstvy potřeba, aby tisková hlava přesně kopírovala reliéf 

podložky. K tomu slouží kalibrace, při které senzor umístěný na tiskové hlavě naskenuje 

tvar podložky a přizpůsobí mu pohyby extrudéru. Senzor pro kalibraci může pracovat 

mechanicky, kdy se hrot snímače fyzicky dotýká tiskové podložky, anebo magneticky 

pomocí magnetů na spodní straně podložky. Příkladem mechanického senzoru je 

BL Touch, který dosahuje přesnosti až 0,027 mm a příkladem magnetického senzoru je 

SuperPINDA od firmy Průša s přesností 0,022 mm. Přesnost těchto sond je tedy podobná, 

je ovšem třeba vzít v úvahu, že rychlost magnetického snímání je podstatně vyšší. [18] 
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3.2 Teplota 
 

Teplota tisku je pro mechanické vlastnosti výtisku naprosto zásadní parametr. 

Příliš nízká teplota tisku bude mít na následek nedostatečné natavení filamentu díky 

čemuž nedojde ke správnému spojení jednotlivých vrstev tisku a díl bude mít tendenci 

praskat po vrstvách. Příliš vysoká teplota způsobí nadměrnou tekutost plastu, jednotlivé 

vrstvy nebudou po vytlačení z extruderu držet tvar a budou se roztékat. Také bude 

docházet k přeextrudování, tedy že z trysky vyteče více materiálu, než by mělo. Takto 

vytisknutý díl bude mít nevyhovující rozměrové a geometrické odchylky. Teplotu tisku 

a teplotu tiskové podložky obvykle předepisuje přímo výrobce filamentu.  

 

Tabulka 1: Optimální teploty tisku 

Materiál Teplota trysky [°C] Teplota podložky [°C] 

PLA 190-230 25-60 

PETG 230-240 70-80 

ABS 245-265 90-105 

ASA 240-260 75-95 

PC-ABS 250-270 90-105 

 

Tang a kolektiv [7] provedli experiment vlivu teplot na vzorky z PLA, které se 

obecně využívá v prostředí s teplotou do 65° C, aby nedošlo k měknutí materiálu. V jejich 

práci byly provedeny dvě zkoušky, první zkouškou byla zkouška tahem na zkušebním 

tělese konvenčního tvaru, jehož rozměry lze vidět na obrázku 5. Druhou zkouškou byla 

tlaková zkouška odlehčené struktury vyobrazené na obrázku 6. Tato odlehčená struktura 

se skládá ze 4x4x4 buněk. Buňka zde má průměr 10 mm a je tvořena pruty kruhového 

průřezu o průměru 1 mm. Obě zkoušky byly provedeny pro zkušební tělesa tisknuté při 

teplotách 200, 210, 220, 230 a 240 °C. [7] 

 

 

Obr. 5: Zkušební vzorek zkoušky tahem [7] 
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Obr. 6: Lattice structure [7] 

 

Pro zkoušku tahem byl vyhodnocován vliv teploty na pevnost v tahu a na modul 

pružnosti v tahu. Na obrázku 7 můžete vidět výsledky, které prokazují rozdíl v pevnosti 

až o 2,25 MPa a v modulu pružnosti až o 500 MPa. U zkoušky tlakem (obrázek 8) byl 

porovnáván průběh závislosti napětí na deformaci pro vzorky tisknuté při různých 

teplotách. [7] 

 

Obr. 7: Vliv teploty na pevnost v tahu a modul pružnosti v tahu [2] 

 

Obr. 8: Závislost napětí na deformaci pro různé teploty [2] 
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3.3 Rychlost  
 

Rychlost tisku je opět předepsána výrobcem filamentu a na standartních 3D 

tiskárnách se obvykle pohybuje mezi 30 a 70 mm/s. V současné době se vyvíjejí FFF 

tiskárny, které jsou schopné tisknout jednodušší tvary až rychlostí 1000 mm/s (například 

tiskárny Voron Trident Kit). 

Tang a kolektiv [7] na stejných zkušebních tělesech (obrázky 5 a 6) také 

vyhodnocoval vliv rychlosti tisku. Pro zkoušku tahem byly použity rychlosti 30, 40, 50 

a 60 mm/min. Výsledky vlivu rychlosti tisku na pevnost v tahu a modul pružnosti v tahu 

lze vidět na obrázku 9. Výsledek zkoušky tlakem je pak vyobrazen na obrázku 10, kde je 

průběh závislosti napětí na deformaci pro vzorky vytisknuté při různých teplotách. [7] 

 

 

Obr. 9: Vliv rychlosti tisku na pevnost v tahu a modul pružnosti v tahu [7] 

 

 

Obr. 10: Závislost napětí na deformaci pro různé rychlosti tisku [7] 
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3.4 Výplň 
 

Kumar a Ranjan [2] se ve své práci zabývali porovnáním vlivu množství výplně, 

teploty tiskové podložky a počtu perimetrů na celkové prodloužení zkušebního vzorku 

z nylonu 6 připraveného FDM 3D tiskem. Porovnával zde vzorky s 70 %, 85 % a 100 % 

objemem výplně, se čtyřmi, pěti nebo šesti perimetry tisknuté na podložku vyhřívanou na 

50, 60 a 70 °C. Výsledky této práce ukázaly, že oproti teplotě podložky, a počtu perimetrů 

má procento výplně naprosto rozhodující vliv na maximální prodloužení vzorku. 

Kumar a Ranjan [2] ve své práci uvádí, že prodloužení závisí z 91,81 % pouze na 

procentu výplně. Teplota podložky ovlivnila výsledky pouze na 6,84 % a množství 

vnějších perimetrů mělo na prodloužení pouze zanedbatelný vliv 0,07 %. Zbylých 

1,28  % připadá na souhrn všech ostatních parametrů, které nebyly v práci řešeny. [2] 

Ćwikla a kolektiv [6] porovnávali vliv množství výplně na průběh tahové zkoušky 

vzorku, tedy na napětí a deformaci. Zkoušené vzorky se strukturou včelí plástve 

(honeycomb) se lišily pouze procenty objemu výplně, a to 10 %, 25 %, 40 % a 60 % 

výplně. Všechny ostatní parametry tisku byly pro všechny vzorky totožné. Výsledky 

zkoušek můžete vidět na obrázku 11. [6] 

 

Obr. 11: Vliv % výplně na mez pevnosti v tahu [6] 

Z těchto výsledku je patrné že procento výplně zvyšuje mez pevnosti materiálu 

a snižuje maximální deformaci vzorku. Rozdíl v mezi pevnosti mezi vzorkem s 10 % 

objemem výplně a se 60 % objemem výplně činí zhruba 8 MPa. [6] 

Druhou charakteristickou vlastností výplně je její tvar. Tento parametr lze 

definovat pouze pokud je procento výplně menší než 100 % a je tím výraznější, čím menší 

toto procento je. Menší procenta výplně používáme typicky pro snížení hmotnosti 

součásti, ušetření materiálu a zkrácení doby tisku. Parametr tvaru výplně definuje pouze 

tvar základní stavební jednotky výplně součásti, jejíž opakováním dojde k vytvoření 

vnitřní části dílu. Konkrétní rozměry této stavební jednotky se nedefinují, a jsou přímo 

závislé na parametru % výplně. K dispozici máme velké množství různých tvarů, 

například přímočará struktura, mřížka, hvězda, plástev, gyroid nebo Archimédova křivka. 

Příklady můžete vidět na obrázku 12. [19] 
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přímočará struktura mřížka hvězda 

   

plástev gyroid Archimédova spirála 

   
Obr. 12: Tvary výplně [19] 

Ćwikla a kolektiv [6] ve své práci také porovnával vliv tvaru výplně na průběh 

zkoušky tahem. Vzorky se lišily pouze tvarem výplně, všechny ostatní parametry byly 

konstantní. Výsledky pro různé tvary výplně jsou zobrazeny na obrázku 13. [6] 

 

Obr. 13: Vliv tvaru výplně na mez pevnosti v tahu [6] 

3.5 Počet perimetrů 
 

Ćwikla a kolektiv [6] porovnával závislost průběhu tahové zkoušky na počtu 

perimetrů. Zkoušené vzorky se lišily pouze počtem perimetrů. Výsledky můžete vidět na 

obrázku 14. Můžeme vidět, že vzorek se 4 perimetry má oproti vzorkům s méně perimetry 

podstatně vyšší mez pevnosti (o 16 MPa oproti jednomu perimetru a o 10 MPa oproti 

dvěma perimetrům). Je však patrné, že další zvýšení počtu perimetrů ze čtyř na sedm, 

další zvýšení meze pevnosti nepřineslo a pevnost vzorku se 4 a 7 perimetry je téměř 

identická. Co zvýšení počtu perimetrů na 7 přineslo je zvýšení maximálního prodloužení 

vzorku, a to až o 5% oproti všem ostatním vzorkům. [6] 
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Obr. 14: Vliv počtu perimetrů na mez pevnosti v tahu [6] 

 

3.6 Orientace tisku 
 

Doungkom a Jiamjiroch [20] ve své práci zkoumali vliv orientace tisku na průběh 

tahové zkoušky 3D tištěného vzorku z ABS. V jejich práci byly použity tři orientace tisku 

a to sklon 0°, 45° a 90° vůči směru působení síly při zkoušce tahem. Od každé orientace 

byly testovány vzorky s 20 %, 60 % a 100 % objemu výplně. Vzorky můžete vidět na 

obrázku 15. [20] 

 

Obr. 15: Zkušební vzorky [20] 

Výsledky meze pevnosti a Youngova modulu pružnosti můžete vidět shrnuty 

v následujících tabulkách. Můžeme si všimnout, že nejlepší pevnost má v každém případě 

vzorek tisknutý tak, že vrstvy jsou rovnoběžné na směr zatěžující síly. Toto odpovídá 

teoretickým předpokladům, jelikož při tomto rovnoběžném zatěžování dochází k lomu až 

při přetrhnutí vrstev. U kolmého zatěžování dochází k lomu tehdy, pokud se jednotlivé 

vrstvy oddělí od sebe. Z tabulky výsledků můžeme vidět, že kolmo zatěžované vzorky 

vydržely pouze 49 až 57 % napětí potřebného k přetržení rovnoběžně tištěných vzorků. 

U Youngova modulu pružnosti měly opět nejlepší hodnoty vzorky tisknuté rovnoběžně 

se směrem zatěžující síly. Zde se ale na druhém místě umístily vzorky tisknuté kolmo na 

směr síly, s výjimkou vzorku se 100 % výplně. [20] 
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Tabulka 2: Vliv směru tisku a objemu výplně na mez pevnosti v tahu 

Orientace tisku 

vůči směru 

působící síly 

Objem výplně [%] 

20 60 100 

Rovnoběžně 27,7 MPa (100%) 34,1 MPa (100%) 48,5 MPa (100%) 

45° 20,6 MPa (74%) 24,0 MPa (70%) 41,6 MPa (86%) 

Kolmo 13,8 MPa (49%) 19,4 MPa (57%) 24,2 MPa (50%) 

 

Tabulka 3: Vliv směru tisku a objemu výplně na Youngův modul pružnosti 

Orientace tisku 

vůči směru 

působící síly 

Objem výplně [%] 

20 60 100 

Rovnoběžně 1580 MPa (100%) 1981 MPa (100%) 2399 MPa (100%) 

45° 1123 MPa (71%) 1369 MPa (69%) 2171 MPa (90%) 

Kolmo 1442 MPa (91%) 1853 MPa (94%) 2020 MPa (84%) 
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4 Vady 3D tisku 

 
Komerční FFF tiskárny obvykle nedisponují funkcemi monitorování procesu 

tisku, takže pokud dochází k tvorbě defektů na výtisku, anebo dokonce k selhání celého 

procesu (odlepení výtisku, ucpání trysky), tiskárna nereaguje a pokračuje v pohybech 

definovaných programem. To má za následek znehodnocení výtisku, tedy k plýtvání času 

a materiálu, ale také může dojít i k poškození samotné tiskárny. Tento problém lze 

odstranit pouze pravidelným dohledem operátora, který proces tisku ihned zastaví, pokud 

dojde ke komplikacím. [21] 

 

4.1 Stringování 
 

Při stringování za sebou nechává tryska během pomocných pohybů tiskárny tenká 

vlákna plastu, která ztuhnou a utvoří na výtisku nevzhlednou síť. To je způsobeno tlakem 

v trysce, který vytlačuje přebytečný natavený filament. U některých typů plastů nastává 

stringování pouze při špatně nastavených podmínkách tisku (například při příliš vysoké 

teplotě tisku a špatně nastavené extruzi) zatímco u pružných filamentů, jako je například 

PETG, lze stringování správným nastavením podmínek pouze omezit, ale ne úplně 

eliminovat.  Eliminovat, nebo alespoň zmírnit stringování nám pomáhá retrakce, což je 

funkce, při které je natavený filament během pomocných pohybů vtahován zpět do 

tiskové hlavy, aby se zabránilo samovolnému vytékání. U retrakce nastavujeme 

parametry jako délku a rychlost vtažení filamentu a minimální vzdálenost pohybu, při 

které se funkce retrakce aktivuje. To vše na základě ostatních podmínek tisku a na základě 

materiálu filamentu. Pokud budou parametry retrakce zvoleny špatně, může dojít 

k ucpání trysky. [18, 22] 

Pokud už ke stringování dojde, je nutné v rámci postprocesingu vlákna odstranit. 

Běžně se k tomuto účelu používají fény a horkovzdušné pistole, protože vlákna jsou díky 

své velmi malé tloušťce spálena rychleji, než dojde k tepelnému ovlivnění samotného 

výtisku. [21] 

 

4.2 Odlepení od podložky 
 

Odlepení od podložky je nejčastější chybou 3D tisku. Odlepení první vrstvy od 

tiskové podložky se může projevit ihned, ale také až po několika minutách, kdy adhezní 

síly překonají síly vyvolané tepelným smrštěním materiálu. K tomuto defektu zpravidla 

dochází buď nevhodnou přípravou tiskové podložky nebo nevhodnými podmínkami 

tisku. Podložku je před tiskem třeba dokonale odmastit (například isopropyl alkoholem) 

a po několika cyklech tisku také zbavit případných zbytků plastů očištěním acetonem. 

Parametry tisku s největším dopadem na tento defekt je teplota, rychlost tisku 

a vzdálenost trysky od podložky. Vyšší teplota tisku obvykle zlepšuje přilnavost 

k podložce. Taktéž je pro lepší přilnavost vhodné snížit rychlost tisku až o 75 % na 

několik prvních vrstev, a poté je možno opět tisk zrychlit na původní hodnotu. [18] 
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Za předpokladu, že dochází k odlepení první vrstvy i přes optimální podmínky 

tisku a ideálně připravenou tiskovou podložku, je potřeba upravit model, a už ve sliceru 

použít funkci Límec (Brim). Tato funkce kolem první vrstvy udělá ekvidistantně několik 

dalších obrysů, které pomůžou udržet první vrstvu na místě díky větší ploše kontaktu 

s podložkou. Další funkce, kterou lze eliminovat odlepení od podložky je Raft. Ta je 

obecně účinnější než límec. Raft je síť filamentu kladená přímo na tiskovou podložku, 

která tvoří první vrstvu a samotný výtisk je tisknut až na ni, čímž se zaručí zlepšení 

přilnavosti k podložce a eliminace odlepení v důsledku kroucení. 

 

4.3 Posunutí vrstev 
 

Posunutí vrstev nastane v konkrétním momentě, a od tohoto okamžiku jsou 

všechny další vrstvy posunuty ve směru jedné, nebo více os o konstantní vzdálenost. 

Tento jev se během jednoho tisku může opakovat i vícekrát v závislosti na příčině. 

Novější generace 3D tiskáren (například Prusa I3 MK3S) už disponují funkcí detekce 

a zotavení posunutí vrstev. [18,23] 

První příčina tohoto problému je špatná konstrukce tiskárny, která způsobí, že se 

tisková hlava nepohybuje tak, jak by podle programu měla. Například příliš povolený 

řemen, který dovolí prokluz jednoho z řemenových kol, způsobí posunutí ve směru jeho 

osy. Podobný efekt pak budou mít špatně utažené řemenice nebo kladky které se nejsou 

schopny volně otáčet. Dále mohou pohybu těchto částí zabránit nečistoty, je tedy vždy 

vhodné před tiskem provést jejich odstranění. Další příčinou posunutí vrstev, která 

nesouvisí s konstrukcí tiskárny, je tisk složitých tvarů s velkými převisy. Tyto převisy se 

totiž mohou během tisku ohnout, zavadit o trysku a tím tak narušit její pohyby a způsobit 

posunutí všech vrstev od tohoto kontaktu. [18] 

Také může dojít k posunutí vrstev při nastavené příliš velké rychlosti tisku, kdy 

motory nestíhají vykonávat takovou rychlostí, kterou program předpokládá. Tím dojde 

k rozdílu mezi skutečnou polohou tiskové hlavy a mezi polohou předpokládanou 

programem. [23] 

 

Obr. 16: Posunutí vrstev [23] 
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4.4 Delaminace 
 

Delaminace neboli oddělení vrstev je jev, který je způsobený díky smrštění během 

chladnutí výtisku. Pokud dvě vrstvy chladnou různou rychlostí, dochází u nich 

k rozdílnému smrštění, což vytváří síly, které jsou schopné tyto dvě vrstvy od sebe 

odtrhnout a způsobit tak delaminaci. Toto může nastat, pokud je špatně nastavená teplota 

tisku, teplota podložky, příliš intenzivní chlazení tiskovým ventilátorem nebo při 

nepříznivém působení okolního prostředí během procesu tisku. Tento problém již 

v dnešní době není tak častý díky pokroku v materiálu filamentů a díky tomu, že dnes 

i běžné domácí tiskárny disponují vyhřívanou tiskovou podložkou, což dříve nebylo 

běžné. Materiál nejnáchylnější k delaminaci je ABS, kde ji může vyvolat jakýkoliv proud 

studeného vzduchu na výtisk před jeho vychladnutím. Z tohoto důvodu se doporučuje 

tisknout výrobky z ABS v uzavřeném boxu. [24] 

V současné době je snaha vylepšit vlastnosti výtisku použitím kompozitního 

filamentu. Právě rozhraní mez fázemi v kompozitu ale může vyvolat problémy 

s delaminací. Výtisk z PLA vyztužený 22 % uhlíkových vláken, byl podroben zkoušce 

ohybem za účelem vyvolání delaminace. Při zkoušce se jednotlivé vrstvy kompozitu 

začaly oddělovat a tím tvořit mezery mezi vrstvami u jejich okrajů. To zjednodušilo 

relativní pohyb vrstev, který způsobil další oddělování těchto vrstev. Ve výsledcích 

tohoto experimentu bylo prokázáno, že tento jev je způsoben nedostatečným spojením 

matrice a výztuže díky nedostatečné adhezi. [25] 

 

 

Obr. 17: Delaminace [23] 
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5 Možnost úprav 3D tisknutých ploch  
 

5.1 Žíhání 
 

Žíhání lze na plastových výtiscích aplikovat jako způsob úpravy mechanických 

vlastností a je alternativou k úpravě vlastností pomocí změny tiskových podmínek. Žíhání 

pomáhá zajistit stabilnější strukturu, což má za následek zvýšení pevnosti, tažnosti 

a teplotní odolnosti dílu. Také pomáhá odstranit vnitřní pnutí, které se do mikrostruktury 

materiálu vnese při samotném procesu 3D tisku, kdy je filament zahříván nad teplotu tání, 

extrudován a opět ochlazen. Protože jsou polymery špatné vodiče tepla, tak díky 

nerovnoměrné rychlosti ohřevu a ochlazování vznikne v tisknutém dílu vnitřní napětí, 

kterého se žíháním chceme zbavit. [26,27] 

Cílem žíhání je zahřát výrobek na teplotu skelného přechodu (PLA = 65 °C, 

PETG = 75 °C, ABS = 105 °C), která ještě není tak vysoká, aby došlo k deformacím dílu, 

ale už dochází k měknutí plastu a změnám na molekulární úrovni.  Je známé, že 

semikrystalické plasty mají díky této částečné krystalinitě lepší mechanické vlastnosti než 

plasty amorfní, které mají strukturu chaotickou. Cílem procesu je uspořádat řetězce 

molekul amorfního výtisku a tím ho vlastnostem přiblížit semikrystalickému polymeru. 

Toto uspořádání molekul nastává při teplotě, která je mezi teplotou skelného přechodu 

a teplotou tání. Pod teplotou skelného přechodu se totiž molekuly pohybují jen velice 

omezeně a nad teplotou tání se plast mění v kapalinu a uspořádání zaniká úplně. Ale 

i mezi teplotou tání a teplotou skelného přechodu je velké rozpětí, například u PLA je to 

65–170 °C. Teplota žíhání je naprosto zásadní parametr. Čím vyšší je teplota, tím lépe se 

jednotlivé vrstvy tisku slijí dohromady, čímž dojde ke zpevnění výrobku. Na druhou 

stranu se se zvyšující teplotou zvyšuje riziko změn rozměrů, ztráty původního tvaru 

a kroucením. Doba žíhání je závislá na velikosti a tvaru dílu, obvykle se pohybuje 

v rozpětí 20–40 minut. [26] 

Na obrázku 18 můžete vidět snímek z elektronového mikroskopu, který 

porovnává PLA v původním stavu a ve stavu vyžíhaném při 110 °C. 

 

Obr. 18: Porovnání struktury nežíhaného a žíhaného vzorku [26] 
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Kočí [26] také provedl test žíhání vzorků z PLA, PETG, ASA a ABS, kdy je žíhali 

při různých teplotách (70 °C, 90 °C, 110 °C, 130 °C, 150 °C a 170 °C) 30 minut. Cílem 

tohoto experimentu bylo zjistit, jaké proběhnou rozměrové změny vzorků a jaký má 

žíhání vliv na rázovou houževnatost a pevnost v tahu. Na obrázku 19 je vidět rozměrové 

smrštění vzorků. Největší smrštění proběhlo vždy ve směru nejdelšího rozměru. U PLA 

se projevil výrazné rozměrové změny již při 70 °C, doporučená teplota pro žíhání bude 

tedy nižší než 70 °C. Pro PETG byla stanovena jako optimální teplota žíhání 90–110 °C. 

ASA a ABS měly podobné rozměrové změny jako PETG, oba tyto materiály byly ale 

dále vyhodnoceny jako nevhodné k žíhání na základě dalších zkoušek. [26] 

 

 

Obr. 19: Žíhané vzorky [26] 

 

Na obrázku 20 lze vidět výsledky Charpyho zkoušky, která prokázala že u PETG 

mělo žíhání pozitivní vliv na rázovou houževnatost. U ASA i ABS přineslo žíhání zvýšení 

houževnatosti až při teplotách, při kterých proběhly nepřijatelné rozměrové deformace. 

Obrázek 21 zobrazuje výsledky tahové zkoušky, kde je vidět, že největší zvýšení pevnosti 

proběhlo u PLA. [26] 
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Obr. 20: Houževnatost po žíhání [26] 

 

Obr. 21: Odolnost po žíhání [26] 

 

5.2 Chemické vyhlazování 
 

Chemické vyhlazování se využívá především pro výrobky vytisknuté metodou 

FFF. Při metodě FFF na sebe tiskárna nanáší jednotlivé vrstvy různého tvaru. Tyto vrstvy 

mají danou tloušťku a pokud tedy budeme tisknout šikmou stěnu, je jasné, že se nikdy 

nebude jednat o rovnou plochu, ale spíše o „schody“, kdy velikost každého schodu bude 

definovaná tloušťkou vrstvy. Takže pokud bychom se snažili vyhladit plochu jen pomocí 

změny tiskových parametrů, museli bychom snižovat tloušťku vrstvy až limitně k nule. 

[28] 
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Vyhlazení ploch provádíme až v postprocesingu, a to často pomocí chemických 

par. Takto upravit se dá většina plastů, kdy téměř každý používaný filament má svoje 

rozpouštědlo, ovšem některá rozpouštědla jsou nebezpečné a těžko dostupné látky 

(například chloroform, dichlormethan). Nejčastější filamenty, které se chemicky 

vyhlazují, jsou ABS a ASA. Jejich optimálním rozpouštědlem je totiž běžně dostupný 

aceton, takže se často lze setkat i s podomácku vytvořenými lázněmi pro vyhlazení dílů 

z osobních tiskáren. Vyhlazením těchto materiálů se navíc vytvoří poměrně rychle 

ideálně lesklá souvislá plocha. Díly se umístí nad acetonovou lázeň a samotný proces 

vyhlazování probíhá pomocí acetonových par, které rovnoměrně působí na povrch dílu. 

Dalším často vyhlazovaným materiálem je PVB (polyvinylbutyral), který má podobné 

tiskové vlastnosti jako PLA, tedy velmi snadný a rychlý tisk bez kroucení a deformací. 

Rozpouštědlem pro PVB je izopropylalkohol. Pro vyhlazení můžeme opět využít jen 

chemické výpary, ale v tomto případě bude takové vyhlazení trvat několik hodin. Pro 

urychlení procesu je potřeba zajistit, aby rozpouštědlo stékalo po povrchu součásti, což 

zajišťují přístroje, které v uzavřeném prostoru vytvářejí z chemikálie proudící mlhu, která 

opracuje součást daleko rychleji. [28] 

HIPS (high-impact polystyren) se dá taktéž vyhladit acetonovými výpary nebo za 

pomocí D-limonenu, do kterého se na 10–20 sekund namočí, a pak se nechá zaschnout, 

což trvá i několik dní. PETG se dá chemicky vyhladit velmi dobře, rozpouštědlo se může 

aplikovat štětcem, nezanechává stopy a nezpůsobuje žádné kroucení. Hlavní nevýhodou 

je to, že pro PETG je rozpouštědlem dichlormethan, který je označený jako nebezpečné 

rozpouštědlo způsobující rakovinu plic, jater a slinivky břišní a je dostupný jen 

s povolením. [28] 

Jednou z hlavních vlastností PLA je vysoká chemická odolnost, která velmi 

komplikuje chemické vyhlazení výrobků z tohoto materiálu. Chemikálie, kterou by šel 

povrch PLA dobře naleptat je chloroform, ovšem vzhledem k vlastnostem chloroformu 

není možné ho bezpečně používat. Chloroform neboli trichlormethan je bezbarvá 

nehořlavá kapalina, která při expozici v malém množství způsobuje podráždění kůže 

a očí, malátnost a nevolnost. Při dlouhodobém účinku pak působí nevratné poškození 

jater a ledvin. Ve vyšších dávkách pak způsobuje ztrátu vědomí, srdeční arytmii a smrt. 

[28,29] 

Kočí [28] dále vyzkoušel chemicky vyhladit výtisk z PLA pomocí NaOH 

a acetonu, přičemž ani jedna z těchto chemikálií se neosvědčila. Použití NaOH způsobilo 

namísto očekávaného naleptání povrchu úplnou destrukci výrobku, protože se výrobek 

po aplikaci hydroxidu rozpadl na drobné piliny. Naopak aceton nemá při klasických 

způsobech aplikace žádný účinek. Naleptání povrchu nebylo dosaženo ani expozicí 

acetonovým parám, ani natíráním povrchu kapalným acetonem. Jako pokus o zvýšení 

intenzity působení acetonu byl výtisk přímo ponořen do kapalného acetonu, což mělo za 

výsledek destrukci dílu. [28] 

5.3 Mechanické vyhlazování 
 

Do této kategorie úpravy 3D tisknutých dílů spadá broušení a pískování. Broušení 

provádíme zejména pro lokální odstranění zbytků podpěr a dalších nedostatků povrchu. 

Broušení může být použito na jakýkoliv druh plastu, zejména se ale využívá pro úpravu 

součástí, z materiálů, které jsou odolné vůči chemickému vyhlazování, což je typicky 

PLA. Také je vhodné využít broušení, pokud chceme vyhladit pouze určité plochy, a ne 
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celý díl. Broušení mění geometrii dílu a může tak mít negativní vliv na přesnost součásti. 

Také není možné brousit složité tvarové plochy a detaily. [30] 

Hlavní nevýhodou procesu broušení je vznikající teplo, které nesmí dosáhnout 

teploty, která by způsobila měknutí dílu. Toto teplo částečně eliminujeme vodním 

chlazením, ale i přesto se používají velmi nízké brusné rychlosti a při broušení materiálů 

s nižší teplotou tání může být použito pouze ruční broušení. [30] 

Pískování je proces úpravy povrchu proudem abrazivních částic, které jsou 

stlačeným vzduchem metány na těleso. Oproti broušení zde nevzniká tolik tepla, protože 

je okamžitě odváděno proudem vzduchu. Pískování se používá k vyhlazení celého 

povrchu součásti. [31] 

 

5.4 Tmelení 
 

Tmelení se často využívá u dělených výtisků pro odstranění drobných mezer, které 

vzniknou po slepení jednotlivých částí dohromady. Potřeba tmelení také může vzniknout 

po chemickém odstranění podpor nebo po broušení výtisku. Před nanášením tmelu je 

třeba povrch upravit, zbavit hrubých nečistot a mastnoty. Během nanášení tmelu je možné 

si jednotlivé vrstvy zvýraznit plničem, který zvýrazní kontury a je tak snazší rozpoznat 

nerovnosti.  Po vytvrzení tmelu je třeba jeho povrch zahladit broušením brusným papírem 

nebo brusnou houbou, ideálně několika drsnostmi, které postupně zjemňujeme. Opět 

platí, že pro PLA je potřeba použít mokré broušení kvůli eliminaci vneseného tepla. Ke 

tmelení se často využívá epoxidová pryskyřice, která poskytuje velmi hladký povrch, pod 

kterým nejsou znát přechody mezi vrstvami. Na trhu je dostupno mnoho variant, které 

nabízí různé parametry zatékavosti a doby vytvrzení. Další často používané řešení je 

použití karosářských kytů, určených pro automobilový průmysl. Pokud bychom tmel 

chtěli poté barvit je potřeba použít plnič, který zlepší adhezi barvy na tmel. [32,33] 

 

5.5 Nástřiky a galvanoplastika 
 

Některé plastové 3D výtisky nejsou úplně vhodné pro díly, které budou v přímém 

kontaktu s vodou a potřebujeme tak u nich dosáhnout voděodolnosti. Jednak jsou některé 

materiály filamentů náchylné k navlhání, kdy absorbováním vlhkosti, buď ze vzduchu 

nebo přímo z vody, materiál mění své mechanické vlastnosti. Voděodolností dílů je ale 

častěji myšleno zamezení průniku vody mikrotrhlinami a nedokonalostmi v tištěném 

povrchu dovnitř dílu. Pokud k tomuto jevu dojde u dutých dílů, pak se mezery uvnitř 

výplně zaplní vodou. Tomuto problému je možno zabránit nanesením nepropustné vrstvy 

na povrch výtisku. Toho lze dosáhnout buď voděodolným nástřikem anebo pomocí 

galvanického pokovování, které s sebou nese ještě spoustu dalších výhod. Lakování také 

můžeme použít jako ochranu proti poškození, například nanesením vrstvy epoxidové 

pryskyřice také získáme tvrdý povrch, který je schopný ochránit díl před nárazy. [34] 

V neposlední řadě se mezi nástřiky řadí lakování, které používáme čistě 

z estetických důvodů. Před lakováním je třeba provést klasický postprocesing, tedy 

odstranit podpory, zabrousit jejich zbytky a perfektně očistit povrch součásti. Na součást 

je poté třeba nanést plnič, který slouží jako pojivo mezi základním materiálem a barvou. 
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Poté již může dojít k nástřiku samotného laku, obvykle v několika vrstvách. Na samotný 

lak se obvykle ještě nanáší vrstva krycího laku, který zvýší lesk a ochrání barvu před 

vnějšími vlivy. [34] 

Galvanickým pokovováním plastového 3D výtisku jsme schopni dosáhnout 

ideálního kompromisu mezi plastovým a kovovým 3D tiskem. Zatímco výrobky 

plastového 3D tisku jsou levné a dostupné, mají špatnou chemickou odolnost, špatný 

přestup tepla, nízké mechanické vlastnosti a navlhají. Oproti tomu díly vytvořené 

kovovým 3D tiskem tyto nevýhody nemají, ale mají vysoké náklady na vytvoření dílu, 

a především vysoké náklady na pořízení stroje. Běžné laboratoře kovovou 3D tiskárnou 

(SLM) nedisponují, jsou ale schopny si výtisk z běžné FFF tiskárny galvanicky pokovit 

a tím dosáhnout výrobku s dobrou chemickou odolností, lepšími mechanickými 

vlastnostmi a dobrým přestupem tepla, bez výrazného navýšení nákladů. [35] 

Kucherov a kolektiv [35] ve své práci vyvinuli proces pokovení ABS vrstvou 

niklu, především za účelem vytváření levných dílů s dobrou chemickou odolností pro 

laboratorní využití. Výtisk z ABS byl nejprve vyhlazen pomocí mokrého broušení 

a pískování. Následně se povrch chemicky upravil za účelem zlepšení přilnavosti 

kovového povlaku na plastový podklad. Chemická úprava obnášela leptání směsí 

dichromanu draselného a kyseliny sírové, za účelem utvoření pórovité struktury. Dále 

namáčením v roztoku SnCl2+HCl+Voda povrch adsorboval cínaté ionty z roztoku. 

Nakonec se aktivací v roztoku K2PdCl4 na cínatých iontech vytvořily částice palladia, 

které se usadily v povrchových dutinách. Tyto částice palladia pak sloužily jako 

katalytická centra pro samotné elektrolytické pokovování. Pak proběhlo samotné 

elektrolytické pokovování, nejprve mědí a následně niklem, který tvořil finální povrch 

součásti. [35] 

 

5.6 Lepení 
 

Metoda lepení se využívá v případě, že tiskneme výrobek na více částí, které je 

pak potřeba spojit dohromady. Nejčastější důvod k použití tohoto postupu je situace, kdy 

chceme vytisknout součást, která je vetší než tiskový objem tiskárny. Tisk objektu po 

částech může mít ale i další důvody, které nesouvisí s velikostí dílu. Rozdělit tisk na díly 

můžeme z mnoha konstrukčních důvodů, jako je eliminace převisů, snížení množství 

podpůrných struktur nebo optimalizace směru tiskových vrstev. Můžeme tímto způsobem 

také vytvořit výrobek složený z několika barev nebo materiálů. Samotné rozdělení dílu 

na části se provádí po vymodelování dílu přímo ve sliceru. [36,37] 

Před lepením je spojované plochy potřeba vhodně připravit. Je třeba zajistit, aby 

spojované plochy byly čisté a rovné. Povrch je třeba zbavit mastnoty, barvy, tmelu, 

prachu a jiných nečistot. V závislosti na tom, jestli použité lepidlo funguje lépe na 

hladkém nebo na drsném povrchu je možno lepenou plochu zbrousit do hladka, nebo 

naopak zdrsnit. V obou případech je ovšem nutné povrch opět po broušení očistit. 

Samotný typ lepidla se vybírá na základě požadavků spoje na mechanické vlastnosti, 

tepelnou odolnost, odolnost vůči vodě a vlhkosti a chemickou odolnost. [36,37] 
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5.6.1 Vteřinová lepidla (kyanoakryláty) 
 

Vteřinová lepidla pracují na bázi ethyl-kyanakrylátu. Samotné vytvrzení lepidla 

je vlastně proces polymerizace, která se spouští kontaktem s vodou. K tomu postačí 

i obyčejná vzdušná vlhkost, ale pokud potřebujeme proces urychlit je možné využít 

aktivátory na vodní bázi nebo vodu ve spreji. Obvykle se ale při užití vteřinových lepidel 

potýkáme spíše s opačným problémem a to, že lepidlo tvrdne příliš rychle a uživatel nemá 

dostatek času pro pečlivé složení dílu. Snaha opravit nedokončené lícování během 

zasychání lepidla má negativní vliv na mechanické vlastnosti spoje. Pokud se nepodaří 

díl správně složit během několika vteřin je potřeba lepené plochy očistit a začít znovu. 

[36] 

Vteřinová lepidla jsou vhodná pro všechny běžně používané filamenty. Na rozdíl 

od úplně hladkých materiálů jako je sklo nebo kov, které jsou lepitelné obtížně, mírná 

porozita plastových materiálů pomáhá ke správné adhezi lepidla. Jediný z běžně 

používaných filamentů, který není vhodný pro tento typ lepidel je polystyren, který při 

kontaktu s kyanoakrylátem křehne. Tento typ lepidel v teplotách pod 0 °C výrazně 

křehne, proto není vhodný pro použití ve venkovních prostorech. Taktéž ztrácí své 

mechanické vlastnosti při teplotách vyšších než 70 °C. Pří teplotě 80 °C dosahuje spol 50 

% pevnosti a při teplotě 100 °C už spoji zůstává pouze 20 % pevnosti. [36] 

 

5.6.2 Rozpouštědlová lepidla 
 

Rozpouštědlová lepidla fungují na principu naleptání lepených ploch spojovaných 

dílů, a ty se poté chemicky spojí. K tomuto spojení dojde po odpaření veškerého 

rozpouštědla, kdy začne materiál opět tvrdnout a dojde ke spojení. Než k tomuto odpaření 

dojde trvá to podstatně delší dobu než vytvrzení vteřinových lepidel, takže je zde dostatek 

času na pečlivé slícování dílů. Zatímco použití vteřinových lepidel lze pomocí debondéru 

zvrátit, lepení rozpouštědlovými lepidly je nevratný proces. [36] 

 

5.6.3 Dvousložkové epoxidy 
 

Dvousložkové epoxidy se skládají ze dvou složek, a to z epoxidové pryskyřice 

a tvrdidla. Smícháním těchto dvou složek dojde k polymeraci, která způsobí vytvrzení 

lepidla. V závislosti na množství tvrdidla a na typu lepidla se čas vytvrzení lepidla 

pohybuje v intervalu od 90 sekund do 12 hodin. Velikost tohoto intervalu nám poskytuje 

velkou variabilitu použití, kdy parametry lepidla volíme na základě spojovaných součástí. 

Lepidla s delší dobou vytvrzení se používají tehdy, pokud potřebujeme, aby epoxid zatekl 

do všech dutin a nerovností lepené plochy. Déle schnoucí lepidla mívají obvykle lepší 

mechanické vlastnosti díky obsahu příměsí. Dají se také využít jako povrchová úprava 

dílu, kdy potřebuje lepidlo dostatek času, aby se rovnoměrně rozlilo po povrhu a vytvořilo 

rovnou plochu. Nevýhodou epoxidových lepidel je degradace mechanických vlastností 

s přibývajícím časem (v řádu let), která není vizuálně rozpoznatelná. [36] 
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6 Materiál pro technologii 3D tisku FFF  

 
Polymery jsou v současnosti nejběžnější materiály v oblasti 3D tiskového 

průmyslu díky variabilitě jejich vlastností, jednoduchosti jejich zpracování a nízké ceně. 

Do procesu 3D tisku polymery vstupují ve formě termoplastického filamentu, reaktivních 

monomerů, pryskyřice nebo prášku, v závislosti na použité metodě. Fotopolymerní 

pryskyřice, ve kterých UV světlo indukuje proces polymerizace, do nedávné doby 

zastupovaly až 50 % plastových materiálů určených pro 3D tisk a stále je metoda 

stereolitografie druhá nejdůležitější metoda 3D tisku. Tyto pryskyřice se používají z PS, 

PA a termoplastických elastomerů. Nicméně nejvyužívanější metodou polymerního 3D 

tisku je FFM, kde se využívají polymerní kompozity a termoplasty s nižší teplotou tání 

ve formě filamentu typicky o průměru 1,75 mm navinutého na cívce. Typicky se pro tuto 

aplikaci používá ABS, PLA, PETG a PC. Polymerní matrice filamentu může být dále 

vyztužena například hliníkovým práškem. [20] 

V následující tabulce můžete vidět shrnuty mechanické a tiskové vlastnosti pro 

nejpoužívanější materiály filamentů. Můžete vidět, že rozmezí hodnot je velmi vysoké, 

protože velmi záleží na výrobci. Například pro filament z PLA uvádí jeden výrobce 

pevnost v tahu 46 MPa a rázovou houževnatost 2,7 kJ/m2, zatímco jiný výrobce pevnost 

v tahu 28 MPa a rázovou houževnatost 12 kJ/m2. [38] 

 

Tabulka 4: Vlastnosti materiálů pro 3D tisk [38] 

Materiál 
Teplota 

trysky [°C] 

Rychlost 

tisku [mm/s] 

Teplota podložky 

[°C] 
Cena [Kč/kg] 

PLA 190-230 30-70 25-60 480–1080 

PETG 230-240 30-90 70-80 750-1200 

ABS 220-265 30-50 80-105 550–750 

ASA 240-260 30-50 75-105 650–1270 

PC-ABS 250-270 30-50 90-105 950–1290 

PC 230-270 30-50 70-105 1200-1400 

     

Materiál 
Pevnost v 

tahu [MPa] 

Pevnost v 

ohybu [MPa] 

Rázová 

houževnatost 

Charpy [kJ/m2] 

Youngův modul 

pružnosti [MPa] 

PLA 20-60 39-85 2,7-12 1882-3600 

PETG 31-32 53,7-58,3 5,1-9,7 1472-1523 

ABS 33,3-62 59 12,6-25 1900-2636 

ASA 43,8-62 73,4 10,3 1730-2379 

PC-ABS 39,9-42 66,3 25,8-53 1832 

PC 60-67 95-97 11,7-25,1 2048-2634 
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6.1 Vliv vlhkosti na vlastnosti filamentu 
 

Při navlhání dochází k absorbování vlhkosti ze vzdušných par do polymeru, kdy 

se molekuly vody navážou na řetězec polymeru mezimolekulárními silami. Tento proces 

se opakuje rychlostí, která závisí na teplotě polymeru a vlhkosti okolí, až do té doby, kdy 

se relativní vlhkost okolí a filamentu vyrovná. Navlhnutí filamentu pro 3D tisk může mít 

značný vliv na jeho mechanické vlastnosti, a tím i vliv na mechanické vlastnosti výrobku, 

který je z navlhlého filamentu vytisknutý. Některé materiály mají velkou tendenci 

navlhat, je tedy třeba uchovávat takový filament v obalu, který brání navlhnutí, a nejlépe 

tisknout pouze z čerstvě rozbaleného filamentu, který ještě nestihl navlhnout. Pokud 

bychom chtěli tisknout z filamentu, který je delší dobu rozbalený a tím vystavený vzdušné 

vlhkosti, je vhodné ho nejprve vysušit. [39] 

 

To, jak velké množství vlhkosti filament obsahuje je možno zjistit například 

diferenciální skenovací kalorimetrií (DSC). Tato zkouška funguje na principu dvou 

termostatů, z nichž jeden je prázdný a slouží jako reference a druhý obsahuje testovaný 

vzorek. Přístroj pak zvyšuje teplotu konstantní rychlostí, přičemž se snaží udržet stejnou 

teplotu zkušebního vzorku a reference. Pokud dochází ve zkušebním vzorku ke změnám 

jako je skelný přechod nebo tání, tak spotřebovává větší množství energie, naopak při 

krystalizaci se teplo uvolňuje a je potřeba méně energie na udržení teploty. Přístroj pak 

zaznamenává závislost spotřebované energie na teplotě a závislost hmotnosti na teplotě. 

Právě toto monitorování hmotnosti je pro nás klíčové, protože principem určení vlhkosti 

z této zkoušky je to, že při roztavení vzorku se vypaří voda, kterou vzorek obsahoval, což 

se projeví úbytkem hmotnosti. Provedením druhého ohřevu zajistíme dokonalou 

eliminaci zbytků vody, které mohly zůstat při prvním ohřevu ve formě páry uvězněné 

v tavenině. Ze znalosti hmotnosti vzorku a úbytku hmotnosti při procesu stanovíme 

množství vlhkosti absorbované filamentem. [39] 

 

Sušení filamentu pro FFF 3D tisk je možno provést i v domácích podmínkách 

v kuchyňské troubě. Jde zde pouze o to celou cívku zahřát na takovou teplotu, při které 

se vlhkost z filamentu odpaří zpět do vzduchu. Tato teplota však v žádném případě nesmí 

překročit teplotu měknutí materiálu, aby se navinutá struna filamentu nespojila v jeden 

celek. Na trhu je také dostupno mnoho druhů sušiček, které jsou schopny zabránit 

navlhnutí filamentu i při dlouhodobém skladování. [40] 

 

 
Tabulka 5: Teplota a doba sušení filamentů [40] 

Materiál 
Teplota [°C] Doba 

trvání [h] Měknutí Sušení 

PLA 60-65 50 8 

PETG 75-80 60 6 

ABS 105-110 70 6 

PA 160-180 80 8 
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Navlhlý filament nemá vliv jen na mechanické vlastnosti, ale i na samotný průběh 

tisku, což má negativní vliv na kvalitu výtisku. Když při tisku tisková hlava natavuje 

navlhlý plast před vytlačením, dochází tímto ohřevem k odpařování částeček vody. Pára 

pak z taveniny uniká, což se projevuje slyšitelným praskáním při extruzi, a během tohoto 

úniku deformuje vlákno filamentu, na kterém vytvoří hrbolky, což je ale vidět pouze při 

vytlačování volného vlákna. Deformované vlákno pak znamená pro tisk stavbu tiskových 

vrstev za nekonstantního přisunu materiálu, což se projeví velkou drsností povrchu přes 

vrstvy, jelikož nejsou stále stejné šířky. [41] 

 

Deroiné a kolektiv [42] ve své práci porovnával mez pevnosti a tažnost 

vysušených a navlhlých vzorků z PLA. Vzorky byly připraveny stárnutím v destilované 

vodě při 25, 30 a 40 °C po dobu 6 měsíců a v destilované o teplotě 50 °C po dobu 15 dnů. 

Změna doby stárnutí u vzorku při teplotě 50 °C byla z toho důvodu, že degradace PLA 

při této teplotě byla tak rychlá, že už po jednom měsíci byly vzorky tak křehké, že nebylo 

možné provést tahovou zkoušku. Část těchto vzorků byla podrobena takové zkoušce, 

zatímco druhá část byla před zkoušením vysušena. Tyto vzorky jsou v grafu také 

porovnány s PLA, které nikdy ve vodě ponořené nebylo. Výsledky můžete vidět na 

obrázku 22 ze kterého je patrné, že stárnutí v destilované vodě při 25 °C způsobuje snížení 

meze pevnosti, ale několikanásobně zvyšuje tažnost. Při 30 °C již ke zvýšení tažnosti 

nedochází a při 40 °C dojde k porušení vzorku i při nepatrném napětí (méně než 5 MPa). 

Z druhého průběhu je patrné, že po vysušení těchto vzorků dojde k opětovnému nárůstu 

meze pevnosti, ale vždy je tato mez menší než u vzorku, který nikdy nebyl ve vodě. Sušení 

také eliminuje veškerou zvýšenou tažnost, kterou disponovaly vlhké vzorky. [42] 

 

 
Obr. 22: Porovnání meze pevnosti vysušeného a nevysušeného PLA [42] 

 

6.2 PLA 
 

PLA neboli Polylactide acid (kyselina polymléčná) byla objevena již ve dvacátých 

letech minulého století, přesto největší rozvoj jeho použití je zaznamenán až v posledních 

letech díky snaze omezit využívání plastů vyrobených z fosilních zdrojů.  PLA je vyráběn 

polymerizací monomerní kyseliny mléčné. Jedná se tedy o plast z takzvaných 

obnovitelných zdrojů, jelikož kyselina mléčná může být vyráběna z rostlinné biomasy 

bohaté na cukr a škrob, jako je například cukrová třtina, kukuřice či tapioka. 

V současnosti se také vyrábí i z nepotravinářské biomasy jako je lignocelulóza, což je 

pletivo rostlin a tím jeden z nejhojnějších biologických materiálů na Zemi. Stejně tak 
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odpad z tisku PLA, který je taktéž recyklovatelný, je na rozdíl od konvenčních plastů také 

kompostovatelný. [44,46] 

V oblasti 3D tisku se stal PLA jeden z nejpoužívanějších plastů díky snadnému 

a rychlému tisku, vysoké tvrdosti a tuhosti, velmi nízké ceně a absenci zápachu při tisku. 

V porovnání s ostatními plasty má PLA nižší bod tání a během jeho tuhnutí nedochází 

k výraznějším rozměrovým změnám. Díky tomu se výrobky během tisku nijak nekroutí 

a obecně lze s tímto materiálem docílit přesných výtisků s dobrými detaily. Dobré kvality 

výtisku jsme schopni dosáhnout i u velmi velkých ploch, proto se PLA doporučuje pro 

tisk velkých objektů, u kterých by v případě použití jiných filamentů došlo k delaminaci, 

výrazným rozměrovým změnám nebo k odlepení od tiskové podložky. [44,45,4] 

Nevýhodou PLA je křehkost plastu a nízká teplotní odolnost. I když teplota tání 

je 175 °C, teplota skelného přechodu je pouze 60 °C. Nad touto teplotou skokově dochází 

k ztrátám pevnosti, které značně omezují použitelnost dílu a tím činí PLA nevhodným 

filamentem pro výrobky používané za zvýšené teploty. Jako horní hranice teploty 

použitelnosti dílů z PLA se obvykle udává 70 °C.  Dále není PLA vhodným materiálem 

pro díly použité ve venkovních prostorech, jelikož působením slunečního záření dochází 

ke křehnutí povrchových vrstev. PLA dále disponuje velmi dobrou chemickou odolností, 

což je na jednu stranu jistě výhoda, ale na druhou stranu nám znemožňuje chemické 

vyhlazení hran. Jako postprocesing se tedy doporučuje použít mokré broušení. 

[43,44,45,46,4] 

 

6.3 PLA strong 

 
Mísení PLA s pružnými polymery je obvykle schopno snížit jeho přirozenou 

křehkost, ovšem za cenu výrazného snížení pevnosti v tahu, a to až o 50 %. He a kolektiv 

[15] pro zpevnění PLA použili nový kopolyester PBIDI. Pro směs bylo použito 80 % 

PLA a 20 % PBIDI. [47] 

PBIDI bylo syntezováno dvoufázovým procesem esterifikace a polykondenzace 

z BDO (butandiol), IS (cukerný bicyklický diol), IA (kyselina itakonitová), DDCA 

(kyselina dodekandioický), MEHQ (hydrochinon monoethylether) a TIPT 

(tetraizopropyltitanát). Komptabilitu mezi fázemi PLA/PBIDI je zde dosaženo 

dynamickou vulkanizací. Oproti klasickému PLA se zvýšila hodnota maximálního 

prodloužení při přetržení o 298,4 % a maximální nárazová síla se zvýšila o 578 J/m. To 

vše za cenu snížení pevnosti v tahu jen o 15 %. [47] 

 

6.4 ABS  
 

ABS je zkratka pro akrylonitrilbutadienstyren. Tento název znamená, že se jedná 

o kopolymer, který vznikl kombinací tří monomerů, a to: akrylonitrilu, butadienu 

a styrenu. Stejně jako PLA se jedná o jeden z nejlevnějších materiálů používaných pro 

3D tisk. Oproti PLA ale disponuje lepšími mechanickými vlastnostmi užívá se tedy 

především pro díly namáhané mechanicky i tepelně. [45,48] 

ABS je obecně považován za obtížněji tisknutelný materiál. Je potřeba používat 

vyšší tiskové teploty (až 265 °C), zároveň během chladnutí z této vysoké teploty dochází 
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k výraznému smrštění výtisku, které může provázet kroucení dílu a delaminaci. Tato 

nevýhoda se dá částečně omezit tisknutím v uzavřené vyhřívané komoře na vyhřívanou 

tiskovou podložku na teplotu 90–105 °C. Protože monomery, ze kterých je ABS tvořen 

jsou toxické, je tak toxické i samotné ABS. To se projevuje toxicitou výparů, které 

vznikají během tisku, toxicitou kouře, který vzniká při hoření ABS a také toxicitou 

výrobků z ABS. Není tedy vhodné používat tento materiál pro výrobky určené pro 

potravinářství. Výpary vznikající během tisku jsou pro lidský organismus podstatně 

nebezpečnější než výpary ostatních plastů. Tyto výpary taktéž provází výrazný zápach. 

Proto je tisk z ABS vhodné provozovat pouze v dobře větraných prostorách. [45,48] 

 

6.5 PS 
 

Polystyren je amorfní čirý plast s vysokým leskem, který je odolný vůči navlhání. 

Teplota skelného přechodu je pro polystyren okolo 100 °C, což znamená, že za běžných 

teplot se setkáme s polystyren ve sklovitém stavu. Díky tomu je jednou 

z charakteristických vlastností polystyrenu jeho křehkost. Z tohoto důvodu se setkáme při 

3D tisku spíše s jeho houževnatější modifikací HIPS. Výrobky z PS mají teplotu 

použitelnosti do 75 °C, protože pak dochází k jeho měknutí, i přes to že teplota skelného 

přechodu je vyšší. Také nejsou vhodné pro venkovní použití, protože má polystyren 

tendenci pod UV zářením žloutnout. [49] 

Jako houževnatý polystyren (HIPS) se označuje modifikace, která vznikne, pokud 

při výrobě polystyrenu do jeho makromolekuly přidáme kaučuk, toho můžeme dosáhnout 

buď kopolymerací nebo mísením v hnětiči. Tato modifikace odstraní hlavní nevýhodu 

polystyrenu, kterou je křehkost a zlepší tak jeho použitelnost. Kaučuk zajišťuje 

houževnatost HIPS i pod bodem mrazu. Přidání kaučuku dále zlepší odolnost vůči 

nárazům a zmenší vliv vrubů na možnou tvorbu trhlin. Cena za tyto vlastnosti je snížení 

modulu pružnosti a pevnosti materiálu. Stupeň změny mechanických vlastností závisí na 

množství kaučuku. Modifikovaný polystyren díky přítomnosti kaučuku ztrácí 

průhlednost a stává se zakaleným. [50,51] 

 

6.6 PETG 
 

Název PETG znamená polyethylentereftalát modifikovaný glykolem. Samotné 

PET se vyrábí z monomerů kyseliny tereftalové a ethylenglykolu a u výroby PETG se 

část ethylenglykolu nahradí monomery cyklohexandimethanolu. Touto modifikací se 

zajistí amorfní struktura, díky čemuž hodně poklesne teplota skelného přechodu. To vede 

k vyšší houževnatosti, nižší potřebné teplotě tisku a materiál se tak stane vhodným 

kandidátem k použití v oblasti aditivních technologií. V oblasti 3D tisku se považuje 

PETG za kompromis mezi dobrými tiskovými, termálními a mechanickými vlastnostmi. 

Disponuje nízkou hmotností, vyšší pevností, chemickou a nárazovou odolností. Jeho 

charakteristickou výhodou je dobrá schopnost nataveného plastu přilnout k dříve 

vytištěným vrstvám. Výtisk pak disponuje vyšší pevností ve směru tisku než u jiných 

filamentů. [45,52] 
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7 Zkoušky mechanických vlastností plastů 
 

7.1 Zkouška tahem 
 

Zkouška tahem pro plastové vzorky je klasifikována normou ČSN EN ISO 527-1 

(640604) – (Plasty – Stanovení tahových vlastností). V této normě je uvedeno, jak na 

základě tahové zkoušky stanovit pevnost v tahu, modul pružnosti a další charakteristiky 

závislé na napětí a poměrném prodloužení. Princip zkoušky tahem spočívá v jednoosém 

namáhání zkušebního vzorku konstantní rychlostí až do okamžiku přetržení vzorku, nebo 

dosažení předem definované velikosti napětí či prodloužení vzorku. Během měření je 

zaznamenávána síla a prodloužení vzorku, které této síle odpovídá. Prodloužení může být 

měřeno mechanickým průtahoměrem, laserovým paprskem nebo metodou DIC (digital 

Image Correlation), která kamerou zaznamenává posun jednotlivých bodů na vzorku. 

Přidáním dalších senzorů je možné měřit také změnu šířky vzorku. Z těchto hodnot je 

sestaven pracovní diagram, který uvádí křivku závislosti síly na prodloužení vzorku, který 

se převádí na používanější diagram závislosti napětí na poměrné deformaci.  Vzorek je 

do stroje umístěn tak, že jeho podélná osa je shodná s osou stroje a je upnut čelistmi. Ty 

mohou být ploché, závitové, osazené nebo klínové a musí co nejlépe zabránit prokluzu 

během zkoušky. Z tohoto důvodu se upřednostňují samosvorné typy čelistí. Po uzamčení 

čelistí se provede vyrovnání předpětí a připevní se zvolený průtahoměr (mechanický, 

laserový) nebo se vyznačí počáteční měřená délka pro optické senzory. [53,54,55] 

Na základě mikrostruktury plastu, stupni krystalinity a mechanických 

vlastnostech se setkáváme u zkoušky tahem plastů s několika charakteristickými průběhy 

křivky závislosti napětí na poměrné deformaci. U plastů se nesetkáváme s poklesem 

napětí po mezi pevnosti, který je charakteristický u kovových materiálů a souvisí 

s tvorbou krčku. [53] 

Stejně jako u zkoušky tahem kovů, i u zkoušení plastů rozlišujeme smluvní 

a skutečné napětí. Během zkoušky tahem, jak se vzorek prodlužuje, tak se zároveň 

zmenšuje průřez. Smluvní napětí (označeno R) tento jev nebere v úvahu a dělí aktuální 

sílu původním průřezem vzorku, který uvažuje po celou dobu zkoušky konstantní. 

Skutečné napětí (označeno σ) započítává zmenšení průřezu a dělí aktuální sílu okamžitým 

průřezem. Vzhledem k tomu, že skutečný průřez je vždy menší než původní, musí být 

skutečné napětí oproti smluvnímu vždy větší. 
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Obr. 23: Průběh zkoušky tahem plastů [53] 

• Křivka a je průběh pro křehký plast, u kterého odečítáme pouze mez pevnosti 

v tahu σM, které je shodné s napětím v tahu při přetržení σB. 

 

• Křivka b je průběh pro houževnatý plast s mezí kluzu, který má napětí na mezi 

pevnosti σM vyšší než napětí na mezi kluzu σy, je tedy možno odečíst obě hodnoty. 

  

• Křivka c je průběh pro houževnatý plast s mezí kluzu, který má napětí na mezi 

pevnosti shodné s napětím na mezi kluzu. U těchto druhů plastů se hodnota meze 

kluzu neuvádí a označuje se pouze jako mez pevnosti. 

 

• Křivka d je průběh pro houževnatý materiál bez meze kluzu, kde opět odečítáme 

pouze mez pevnosti v tahu σM, které je shodné s napětím v tahu při přetržení σB. 

[53] 

7.2 Zkouška tlakem 
 

U zkoušky tlakem stlačuje stroj zkušební těleso mezi dvěma rovnoběžnými 

čelistmi. Její metodika je definovaná normou ČSN EN ISO 604 (640606) (Plasty – 

Stanovení tlakových vlastností). Pro tuto zkoušku se používají dva typy zkušebních těles. 

Typ tělesa zvolíme podle tloušťky stěny vzorku. Pokud má zkušební těleso větší tloušťku 

stěny než 3,2 mm, je vhodné použít těleso ve tvaru pravoúhlého hranolu s čtvercovým 

průřezem, jehož délka je dvojnásobkem šířky. Pro tělesa s nižší tloušťkou stěny není tento 

tvar zkušebního tělesa vhodný a používají se tělesa obdélníkových průřezů, která ale musí 

být upevněna v přípravku, aby nedošlo k namáhání tělesa na vzpěr. [56,57] 
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Obr. 24: Vzorky pro tlakové zkoušky 

 

Velikost stlačení zkušebního vzorku měříme kompresometrem, což je opak 

extenzometru. Výsledkem zkoušky je opět průběh závislosti síly na změně rozměru 

a průběh závislosti napětí na poměrném stlačení.  Zkouška probíhá až do momentu 

poklesu síly, který značí porušení materiálu. U křehkých materiálů má toto porušení 

formu náhlého lomu, který je veden diagonálně vzhledem k ose zkušebního vzorku. Na 

pracovním diagramu se v tomto okamžiku objeví ostrý pokles síly. U houževnatých 

materiálů nedochází k tvorbě trhliny a v okamžiku porušení materiálu začne křivka 

pracovního diagramu pozvolně klesat. U obou případů se jako pevnost v tlaku odečítá 

hodnota síly těsně před poklesem. Průběh zkoušky tlakem je podobný zkoušce tahem, 

pouze je změněn směr působící síly. Na obrázku 25 můžete vidět průběh tlakové zkoušky 

pro křehký a houževnatý plast. Mez kluzu se u houževnatých plastů stanovuje smluvně. 

[56,57] 

 

 

Obr. 25: Průběh tlakové zkoušky 
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7.3 Zkouška rázem v ohybu 
 

Tato zkouška je definovaná normou ČSN EN ISO 179 - Plasty – Stanovení rázové 

houževnatosti Charpy. Tato norma se dělí na dvě části. První část ČSN EN ISO 179-1 

zvaná „neinstrumentovaná zkouška“ je pro stanovení rázové houževnatosti vhodná pouze 

v případě, že je použito zařízení, jehož potenciální energie je přibližně rovna energii 

potřebné k přeražení zkušebního tělesa. Druhá část ČSN EN ISO 179-2 je označena jako 

„Instrumentovaná rázová zkouška“. Oproti první části je zde možno využít zařízení 

u nichž není srovnatelná potenciální energie. Taktéž je v této části popsaní metodika 

stanovení závislosti síla-průhyb nebo síla-čas pro podrobnou charakterizaci rázového 

chování. [58,59] 

Materiály vhodné pro tuto zkoušku jsou normou určeny jako: [58] 

a) tuhé termoplasty pro tváření (včetně plněných a vyztužených materiálů vedle 

neplněných typů) a desky z tuhých termoplastů 

 

b) tuhé reaktoplasty pro tváření (včetně plněných a vyztužených materiálů) 

a desky z tuhých reaktoplastů (včetně laminátů) 

 

c) kompozity plněné vlákny na bázi reaktoplastů a termoplastů vyztužené 

v jednom nebo více směrech výztužemi (jako jsou rohože, tkaniny, tkané 

rovingy, sekaná vlákna, kombinované a hybridní výztuže, rovingy a mleté 

textily) nebo desky vyrobené z předimpregnovaných materiálů (prepregů), 

včetně plněných a vyztužených materiálů 

 

d) termotropní polymery na bázi tekutých krystalů 

Zkoušení plastů Charpyho kladivem je jen modifikace na stejnou zkoušku pro 

kovové materiály. Zkušební vzorek obdélníkového průřezu s vrubem ve tvaru U nebo V 

je umístěn na dvou podporách tak, že leží na delší hraně obdélníka. Kyvadlo Charpyho 

kladiva je pak spuštěno z výšky a dopadne na opačnou stranu vzorku, než je vrub. 

Rázovou houževnatost určíme na základě množství energie, které je spotřebováno 

přeražením zkušebního vzorku kyvadlem. To nám umožňuje odečíst stupnice, která 

zaznamená maximální výšku, které kyvadlo dosáhne po přeražení vzorku. Stupnice je 

založena na tom, že čím více energie bylo spotřebováno, tím menší výšky kyvadlo 

dosáhne. Normalizovaný tvar vzorku pro tuto zkoušku můžete vidět na obrázku 26. 

[58,59] 

 

Obr. 26: Zkušební těleso pro zkoušku rázem v ohybu   
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8 Princip simulačního softwaru Simufact Forming 
 

Simulační software představují pro jakýkoliv výrobní proces velkou výhodu, 

protože jsme s jejich pomocí schopni ověřit funkčnost a správnost navrhnutého procesu. 

Simulačních programů existuje celá řada, kdy se každý specializuje na konkrétní odvětví 

průmyslu. V oblasti tváření se můžeme kromě Simufact Forming setkat například 

s programy Qform nebo Autoform, který se specializuje na hluboké tažení. Programy pro 

numerické simulace ale nejsou jen doménou tváření, také se využívají například pro 

slévání kovů, vstřikování plastů nebo svařování. Obecně je simulační software nástroj, 

který nám umožňuje predikovat výsledky procesu tváření při daných podmínkách, čímž 

nám umožňuje optimalizovat podmínky procesu a geometrii nástrojů, předpovědět 

a eliminovat defekty a zjistit rozložení napětí, deformací, a dalších parametrů, ještě před 

započetím fyzických tvářecích operací. Simufact Forming má několik simulačních 

modulů pro simulace tváření za tepla, za studena, tváření plechů, válcování a kování. Na 

obrázku 27 můžete vidět pracovní prostor programu Simufact Forming s rozpracovaným 

projektem. Vlevo lze vidět strom, který popisuje všechny součásti, teploty, materiály, sítě 

a další veličiny které program potřebuje pro úspěšné spuštění numerické simulace, 

kterých tam musí být přesný počet. Druhý strom z leva obsahuje všechny uživatelem 

definované součásti, které uživatel následně přiřazuje do vhodných sekcí do levého 

stromu. Tento pracovní seznam může obsahovat i pomocné geometrie, nebo prvky které 

nebudou v této simulaci využity, jako například varianty vlastností pro další simulace, 

aniž by to mělo vliv na průběh numerické simulace. [60] 

 

Obr. 27: Pracovní prostor programu Simufact Forming 

Před samotnou simulací musíme provést takzvaný preprocesing, ve kterém je 

cílem definovat veškeré podmínky, za kterých bude tváření probíhat. Ve formátu .STL, 

.STP, .IGS nebo v nějakém z dalších přechodových formátů importujeme geometrie 

nástrojů a polotovaru, kterým v Simufactu přiřadíme materiál, jeho deformační, teplotní 

a třecí chování. Tyto hodnoty můžeme zvolit z knihovny, kde jsou přednastavené hodnoty 

pro většinu konvenčně používaných kovových materiálů, anebo si můžeme definovat 

vlastní materiál na základě hodnot z vlastních měření. To je potřeba provést především 

v případě, že chceme použít netradiční materiály, které nejsou v knihovnách. Zde je 
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velkou výhodou, že můžeme přímo do programu nahrát výsledky mechanických zkoušek, 

například průběhy zkoušky tahem při různých rychlostech deformace, a program si na 

základě těchto výsledků pak sám sestaví materiálový model. [60] 

V tomto kroku také nastavujeme všechny parametry tvářecího procesu. Mezi tyto 

parametry patří teploty okolí, nástrojů a polotovaru, se kterými program během výpočtu 

dále pracuje díky znalosti součinitelů přestupu tepla vedením i sáláním. Dále poskytneme 

programu informace o tvářecím stroji, jeho typu, síle a rychlosti deformace. Tato rychlost 

nemusí být konstantní, ale může se libovolně měnit po celou dobu procesu. Umístěné 

součásti je pak třeba v pracovním prostoru programu správně umístit vůči sobě a nastavit 

veškeré okrajové a kinematické podmínky tvářecího procesu. Až když máme všechny 

tyto podmínky nastaveny, můžeme přistoupit k samotnému výpočtu, přičemž pokud 

program postrádá nějaké z klíčových informací, nedovolí přejít k výpočtu a namísto toho 

hlásí chybová hlášení, dokud nejsou všechny potřebné informace doplněny. [61] 

Samotný výpočet je proveden metodou konečných prvků, která nejprve rozdělí 

geometrii na konečný počet prvků o daném tvaru a velikosti. Prvky se obvykle používají 

ve tvaru krychle nebo jehlanu. Každý prvek je pak definován určitým počtem uzlových 

bodů. Při výpočtu metoda konečných prvků neuvažuje spojitý objem, ale počítá výsledky 

(posuvy, napětí, teploty) pro všechny nespojité uzlové body. Během procesu tváření tedy 

dochází k posuvu uzlových bodů a tím k deformaci prvků. Když dosáhne deformace 

prvků určité hodnoty (standartně 40 % původního rozměru) dojde automaticky 

k přesíťování objektu novou sítí prvků, které mají opět pravidelné rozměry, což má za 

následek urychlení výpočtu. Jemnost sítě má pozitivní vliv na přesnost výsledků, ale 

negativní vliv na dobu výpočtu. Ideální je tedy mít co nejjemnější síť v místech, kde 

potřebujeme detailní výsledky, a zároveň hrubou síť tam, kde má součást pouze 

jednoduchý tvar bez detailů, nebo v místech kde nás výsledky nezajímají. Pro zajištění 

takové sítě máme několik nástrojů, jako je „refinement box“, kterým jsme schopni 

definovat oblast, kde bude jemnější síť než ve zbytku tělesa, a také funkce „coarsening 

factor“, který způsobuje hrubnutí sítě ve směru od povrchu dovnitř tělesa, jelikož detailní 

výsledky obvykle potřebujeme spíše na povrchu. Příklad hexagonální (krychlové) 

a tetragonální (jehlanové) sítě můžete vidět na obrázku 28. [60,61] 

  
Obr. 28: Příklad sítí v programu Simufact Forming 
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Po ukončení výpočtu máme k dispozici zobrazení výsledků, ve všech 

deformovatelných částech, a to nejen po dokončení tvářecího procesu, ale i během 

procesu v různých stádiích dokončení pracovního zdvihu. Na obrázku 29 můžete vidět 

příklad výsledku skutečného napětí polotovaru v 52,26% zdvihu numerické simulace. 

V závislosti na nastavení typu simulace můžeme tyto výsledky požadovat pouze pro 

tvářený polotovar, nebo můžeme použít simulaci s deformovatelnými nástroji a tím získat 

všechny výsledky i pro tvářecí nástroje. Mezi výsledky, které jsme z výpočtu schopni 

získat patří například: rozložení elastických i plastických deformací v součásti, distribuce 

napětí všech typů, informace o přestupu tepla a teplotním gradientu, posunutí 

součásti, vektory materiálového toku, predikce defektů a porušení materiálu. [61] 

 

 

Obr. 29: Příklad výsledku v programu Simufact Forming 
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9 Praktická část 
 

Pro experiment byl zvolen plast PLA, tedy polymer kyseliny mléčné, a to 

z důvodu jeho nízké ceny, dobrých mechanických vlastností (především v tlaku) a dobrou 

zpracovatelností metodou 3D tisku FFF. Jak bylo uvedeno v rešeršní části, mechanické 

vlastnosti PLA se velmi liší v závislosti na výrobci a dalších faktorech, je tedy vhodné 

nejprve ověřit mechanické vlastnosti materiálu, ze kterého budou poté vytisknuty 

nástroje. Proto byly provedeny zkoušky tahem. Na základě výsledků zkoušek byl 

vytvořen materiálový model v programu Simufact Forming. Po navržení geometrií 

nástrojů a přístřihu byla vytvořena numerická simulace s tuhými nástroji za účelem 

vyloučení tvorby trhlin na výlisku, a poté i numerická simulace s deformovatelnými 

nástroji pro ověření, že nedojde ke znehodnocení nástrojů během tváření. Po ověření 

simulacemi bylo přistoupeno k samotnému tisku nástrojů, vylisování výrobku 

definovaného tvaru a vyhodnocení. 

 

9.1 Zkoušky mechanických vlastností  
 

V prvním kroku jsme z tohoto materiálu vytvořili zkušební tělesa pro zkoušku 

tahem a tlakem, která se následně otestovala. Toto bylo provedeno za účelem ověření 

mechanických vlastností materiálu a určení, jak se mění jeho vlastnosti v závislosti na 

směru tisku a objemu a typu výplně. Druhým důvodem těchto zkoušek bylo získat přesná 

konkrétní data, která se následně importovala do programu Simufact Forming, kde se 

z nich vytvořil materiálový model PLA, jelikož v originálních knihovnách tohoto 

programu se žádné plastové materiály nenacházejí. 

Při výpočtech na základě zkoušky tahem a tlakem je zvykem porovnávat napětí, 

které získáme jako poměr síly a průřezu vzorku. Nicméně pro 3D tištěné díly, které 

nemají 100 % výplň není použití napětí optimální, jelikož je problém přesně stanovit 

průřez u 3D tištěného dutého dílu s konkrétní strukturou dutin a výplně, která se mění pro 

každou tiskovou vrstvu. Velikost průřezu je tedy obtížně určitelná a po vrstvách 

nekonstantní. Je tedy vhodnější porovnávat grafy závislosti síly na prodloužení vzorku. 

 

9.1.1 Zkouška tahem 
 

Pro tuto zkoušku bylo vytvořeno celkem 9 typů vzorků. Ty měly klasický tvar 

zkušebního tělesa pro zkoušku tahem. Z hlediska tisku byly tyto vzorky vytisknuty ve 

třech kategoriích vzhledem ke směru tiskových vrstev a podle jejich vizuální polohy na 

tiskové podložce (obrázek 30) byly pojmenovány jako vzorky „ve stoje, na plocho a na 

hraně“. Vzorky tisknuté ve stoje měly tedy tiskové vrstvy kolmé na směr zatěžování 

během zkoušky, a dá se tedy očekávat, že budou mít nejhorší mechanické vlastnosti 

v tahu, protože dojde k oddělení vrstev. Vzorky „na hraně“ a „na plocho“ měly tiskové 

vrstvy rovnoběžné se směrem zatěžující síly a navzájem kolmé vůči sobě. 

Druhé kritérium rozdělení vzorků byl typ a množství výplně, kdy jsme testovali 

vzorky s 50 % výplně a přímočarou strukturou, 100 % výplně a přímočarou strukturou a 

50 % a trojúhelníkovou strukturou výplně. Vzhledem k tomu že u 100 % vyplněných 
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vzorků, tedy plných dílů bez dutin nelze použít jiný typ tisku než přímočarý, porovnáním 

s 50 % přímočarými vzorky určíme vliv množství výplně na průběh zkoušky tahem. 

Porovnáním vzorků s 50 % přímočarou a trojúhelníkovou strukturou určíme vliv tvaru 

výplně.  

Každý typ vzorku vzhledem k orientaci tisku byl zároveň rozčleněn i podle typu 

a množství výplně, vzniklo tedy 9 typů vzorků. Od každého byly navíc vytisknuty 

3 identické kopie kvůli lepší prokazatelnosti výsledků, celkem tedy bylo zkoušeno 

27 vzorků. 

 

Obr. 30: Tisk vzorků pro zkoušku tahem 

 

V grafech níže můžete vidět závislosti síly na dráze testovaných vzorků pro 

všechny tři typy orientace tisku. Vzorky vykazovaly poměrně rozdílné průběhy což je 

pravděpodobně způsobeno vadami 3D tisku, jak jsou popisovány v kapitole 4. Výčet 

vzorků s jejich maximálním prodloužením a maximální silou je shrnut v tabulce 6. 

V tabulce chybí vzorek číslo 17, který byl otestován chybně. V grafech níže tedy můžete 

vidět porovnání vybraných průběhů, kde byly vybrány reprezentativní vzorky. Grafy se 

všemi průběhy jsou pak v přílohách 5, 6 a 7.  

U všech třech typů struktur platí, že vzorky tisknuté ve stoje, tedy v případě, kdy 

tahová síla působila kolmo na směr tiskových vrstev, byly poškozeny při nejmenším 

prodloužení. K dosažení tohoto prodloužení byla u přímočarých struktur zapotřebí 

podobná nebo o málo menší síla, zatímco u trojúhelníkové struktury došlo k tomuto 

poškození při daleko menší síle. U obou přímočarých struktur platí, že vzorky tisknuté na 

hraně a na plocho dosahují podobné pevnosti, ale vzorky tisknuté na hraně vykazují větší 

prodloužení. U trojúhelníkové struktury to tak není, zde dosahují oba vzorky podobného 

prodloužení, ale vzorek tisknutý na hraně vykazuje větší pevnost. 
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Obr. 31: Průběh tahové zkoušky trojúhelníkové struktury s objemem 50 % 

 

Obr. 32: Průběh tahové zkoušky přímočaré struktury s objemem 50 % 

 

 



 

46 

 

 

Obr. 33: Průběh tahové zkoušky přímočaré zkoušky s objemem 100 % 

Tabulka 6: Výsledky zkoušky tahem 

Označení 

vzorku 
Typ výplně 

Orientace 

tisku 

Objem 

výplně [%] 
Síla [N] 

Prodloužení 

[mm] 
  

A1 

Trojúhelník 

Ve stoje 50 

766,8 3,01  

A2 706,2 2,33  

A3 682,8 2,14  

B1 

Na hraně 50 

1518 10,92  

B2 1558,2 4,3  

B3 1358,2 4,83  

C1 

Na plocho 50 

1329 4,52  

C2 1369,3 4,53  

C3 1342,6 4,85  

1 

Přímočará 

Ve stoje 

100 

1184,4 3,44  

2 1116,1 2,85  

3 1352,4 2,62  

4 

50 

853,1 2  

5 1171,8 2,99  

6 977,5 2,62  

7 

Na hraně 

100 

1835 5,48  

8 1910,8 5,16  

9 1585,5 4,57  

10 

50 

1607,4 4,58  

11 1630,8 4,3  

12 1780,9 5,08  

13 

Na plocho 

100 

1583,3 3,71  

14 1799,4 4,34  

15 1902 3,56  

16 
50 

1538,1 6,03  

18 1570,8 3,78  
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9.1.2 Zkouška tlakem 
 

Pro zkoušku tlakem bylo vytvořeno 12 druhů vzorků a od každého druhu 4 

identické kopie, celkem tedy bylo zkoušeno 48 vzorků. Všechny vzorky měly tvar krychle 

o délce hrany 10 mm. Vzorky se lišily množstvím výplně a jejím typem, který byl zvolen 

na základě procenta výplně. Byly vytvořeny vzorky s objemem výplně 10, 20, 30, 40, 50, 

60, 70, 80, 85, 90, 95 a 100 %. Pro vzorky s 10 % výplně byl použit typ gyroid. Pro vzorky 

s 20 a 100 % byl použit přímočarý typ a pro zbytek, tedy 30 až 95 % byla použita plástev.  

Tisk probíhal při tloušťce vrstvy 0,3 mm se třemi perimetry, při teplotě trysky 210 °C 

a teplotě podložky 60 °C. Na obrázku 35 můžete vidět tyto vzorky v programu 

PrusaSlicer a na obrázku 34 pak stejné vzorky během procesu tisku. 

 

 

Obr. 34: Tisk vzorků pro zkoušku tlakem 

 

Obr. 35: Vzorky pro zkoušku tlakem v programu PrusaSlicer 
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Tlaková zkouška probíhala při rychlosti 5 mm/min až do doby kdy byly vzorky 

zmáčknuty o vzdálenost 5,5 mm. Výsledky této zkoušky jsou zobrazeny v tabulce 7. Na 

rozdíl od zkoušky tahem, zde vykazovaly všechny čtyři vzorky stejné kategorie podobné 

výsledky, bylo tedy možné je statisticky porovnat. 

Tabulka 7: Výsledky zkoušky tlakem 

Označení 

vzorku 

Objem 

výplně [%] 
Typ výplně Síla [N] 

  
1 ÷ 4 10 Gyroid 3252,6  

5 ÷ 8 20 Přímočará 3624,2  

9 ÷ 12 30 Plástev 4966,7  

13 ÷ 16 40 Plástev 5803,6  

17 ÷ 20 50 Plástev 6399,5  

21 ÷ 24 60 Plástev 7185,7  

25 ÷ 28 70 Plástev 7739,7  

29 ÷ 32 80 Plástev 8364,7  

33 ÷ 36 85 Plástev 8453,1  

37 ÷ 40 90 Plástev 8750,7  

41 ÷ 44 95 Plástev 8868,6  

45 ÷ 48 100 Přímočará 8815,4  

 

Na obrázku 36 můžete vidět porovnání závislosti síly na prodloužení pro vzorky 

s objemem výplně od 10 % do 100 %. Podle předpokladu se síla potřebná k deformaci 

zvyšovala s rostoucím procentem výplně, nicméně můžeme si všimnout, že zatímco 

v rozpětí od 10 do 80 % výplně se s každým vzorkem výrazně zvýšila pevnost, nad 80 % 

je již tento nárůst mnohem menší.  

 

Obr. 36: Výsledky tlakové zkoušky 
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9.1.3 Materiálový model 
 

Vzhledem k tomu že SW Simufact Forming má v knihovnách pouze kovové 

materiály, bylo třeba materiál PLA definovat ručně podle dostupných vlastností tohoto 

materiálu. Je třeba ovšem poznamenat že i při definování bylo vidět, že program počítá 

s definicí pro kovy. Například v kolonce „teplota solidu“ jsem vyplnil 61 °C, což je 

teplota skelného přechodu PLA, která se sice ani zdaleka neblíží teplotě tání materiálu, 

nicméně nad teplotou skelného přechodu ztrácí plast své mechanické vlastnosti natolik, 

že by byl pro naše účely považován za znehodnocený. Je sice pravda, že vzhledem k tomu 

že náš proces je tváření za studena, tak nejsou tyto hodnoty tolik důležité, nicméně 

program vyžaduje jejich vyplnění, jinak odmítne spustit simulaci. 

Tabulka 8: Materiálový model PLA 

Modul pružnosti [MPa] 1182 

Poissonův poměr [-] 0,35 

Součinitel teplotní roztažnosti [1/K] 6,8. (10-5) 

Teplotní vodivost [W/(m*K)] 0,13 

Měrná tepelná kapacita [J/(g*K)] 1,8 

Hustota [kg/m3] 1240 

Disipační faktor [-] 0,9 

Teplota solidu [°C] 61 

Teplota tání [°C] 149 

 

Nejdůležitější pro definici materiálu je ovšem importovat do programu průběh 

zkoušky tahem daného materiálu. Vzhledem k tomu že při procesu tváření bude díl 

namáhán tlakem a ne tahem, byl zvolen vzorek s nejméně příznivou orientací pro 

namáhání tahem. Byl tedy zvolen průběh ze zkoušky tahem z kapitoly 9.1.1, prováděný 

při teplotě 20 °C rychlostí 2 mm/s na vzorku tisknutém ve stoje se 100 % objemem 

výplně. Na obrázku 37 můžete vidět tento průběh přímo v SW Simufact Forming. 

Nejprve musel být přepočítán na závislost skutečného napětí na skutečné deformaci.  

 

Obr. 37: Průběh zkoušky tahem v materiálovém modelu 
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Simufact Forming při definováni materiálového modelu nabízí několik dalších 

funkcí, které ovšem nejsou relevantní pro plastové materiály. Například lze v programu 

přesně definovat chemické složení (kovového) materiálu, přes procentuální zastoupení 

všech prvků, které se ve slitinách obvykle vyskytují, až po parametry jako uhlíkový 

ekvivalent. Další parametry jako definice detailů martenzitické přeměny, difuzivita 

uhlíku nebo parametry procesu sintrování také nejsou pro náš materiál směrodatné. 

Další kapitolou je zde definování anizotropie mechanických vlastností vzhledem 

ke směru válcování, a to ve směrech 0°, 45° a 90°. A i když 3D výtisky vykazují velmi 

vysokou anizotropii vzhledem ke směru tiskových vrstev, zatím neexistuje norma, která 

by porovnávala tyto hodnoty se směrem válcování u kovových materiálů. 

 

9.2 Návrh nástrojů 
 

Impulsem pro vznik této práce byl požadavek od firmy KERVAL a.s., která 

ztratila svého dodavatele pro díly krytů zámku a potřebovala vyvinout nástroje, kterými 

by si dané díly mohla vyrábět sama. 3D tištěné nástroje se ukázaly být slibnou variantou 

díky velmi nízké pořizovací ceně strojů, nízkým nákladům na výrobu nástroje a poměrně 

rychlé výrobě nástroje. Zároveň by díl lisovaný z plechu DX56 o tloušťce 0,7 mm měl 

být vyrobitelný i plastovým nástrojem v požadované toleranci. 

Druhým aspektem této práce je prozkoumat v širším smyslu vhodnost tvorby 

nástrojů metodou 3D tisku FFF za účelem rapid prototypingu. Pro výrobu prototypů při 

vývoji výrobků je totiž použití 3D tištěného nástroje velmi levnou a rychlou variantou 

oproti výrobě klasického kovového nástroje. Díky nižším mechanickým vlastnostem 

plastů bude tento nástroj samozřejmě schopen zhotovit mnohem menší množství dílů, než 

dojde k jeho poškození, nicméně u prototypování, jehož smyslem je vytvořit několik 

testovacích dílů pro ověření očekávané funkčnosti dílu, není nižší životnost takový 

problém. I kdyby bylo potřeba vytvořit větší množství dílů, než kolik je schopen vylisovat 

jeden vytištěný nástroj, tak vytisknout více nástrojů bude pořád levnější než výroba 

kovového nástroje. To vše samozřejmě za předpokladu, že bude plastový nástroj i přes 

nižší mechanické vlastnosti oproti kovu, schopen vylisovat dané díly v požadované 

kvalitě. 

Polotovar je zhotoven z hlubokotažného, žárové pozinkovaného plechu DX56 

o tloušťce 0,7 mm. V simulačním software Simufact Forming se přímo materiál DX56 

nenachází, nicméně můžeme zde nalézt materiál DC05, který je podle normy VDA 239-

100 (tabulka 9) ekvivalentní k oceli DX56 z hlediska mechanických vlastností. Rozdíl 

mezi těmito materiály, který ale nemá vliv na mechanické vlastnosti je typ pozinkování. 

Ocel DX56 je totiž žárově zinkovaná, zatímco ocel DC05 je zinkovaná elektrolyticky. 

Druhým rozdílem je, že ocel DX56 nemá normou specifikovaný typ válcování, a ocel 

DC05 musí být dle normy válcovaná za studena. Níže můžete vidět porovnání 

mechanických vlastností (tabulka 10) a chemického složení (tabulka 11) ocelí DX56 

a DC05. 
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Tabulka 9: Ekvivalence ocelí třídy DC a DX dle normy VDA 239-100 [62] 

Kvalita podle 

VW 50065 

Kvalita podle DIN EN / VW / TL 

+U / +ZE +Z / +ZF 

CR1 DC01 DX52D 

CR2 DC03 DX53D 

CR3 DC04 DX54D 

CR4 DC05 DX56D 

CR5 DC06 DX57D 

CR6 DC07 DX58D 

 

Tabulka 10: Mechanické vlastnosti ocelí DX56 dle ČSN EN 10346 [63] a DC05 dle ČSN EN 10152 [64] 

 ocel DX56 ocel DC05 

Mez kluzu Rp0,2 [MPa] 120÷180 max 180 

Mez pevnosti Rm [MPa] 260÷350 270÷330 

Tažnost A80 [%] 39 40 

Součinitel plastické anizotropie r90 [-] 1,9 1,9 

Exponent deformační ho zpevnění n90 [-] 0,21 0,2 

 

Tabulka 11: Chemické složení ocelí DX56 dle ČSN EN 10346 [63] a DC05 dle ČSN EN 10152 [64] 

Prvek 
Maximální obsah [%] 

Ocel DX56 Ocel DC05 

C 0,12 0,06 

Si 0,5 - 

Mn 0,6 0,35 

P 0,1 0,025 

S 0,045 0,025 

Ti 0,3 - 

 

Od firmy KERVAL a.s. jsme dostali vzorový tvar výlisku, pro který chtěli vytvořit 

tvářecí nástroje.  Bylo tedy třeba nejprve změřit všechny rozměry daného dílu a vytvořit 

na jeho základě virtuální model v programu Autodesk Inventor, kde rozměry odpovídaly 

požadovanému dílu. Tento model byl vytvořen jako plechový díl, bylo tedy možné využít 

funkci SW Inventor, zobrazení rozvinu plechového dílu. Tento rozvin pak představoval 

ideální tvar přístřihu pro tváření. Na základě modelu výlisku se vytvořily modely tažníku 

a tažnice. Tvary ideálního přístřihu, tažníku a tažnice můžete vidět na obrázcích 38÷40, 

kompletní výkresy těchto součástí jsou v přílohách 1÷4. 
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Obr. 38: Geometrie přístřihu 

 

Obr. 39: Geometrie tažnice 

 

Obr. 40: Geometrie tažníku 

S hotovými geometriemi se mohlo přistoupit k dalšímu kroku, tedy k vytvoření 

numerických simulací na otestování procesu tváření, aby se potvrdilo že tento tvar 

nástrojů nezpůsobuje vznik trhlin nebo jiných defektů. 
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9.3 Numerické simulace 
 

9.3.1 Nastavení simulace 
 

Nejprve byly importovány geometrie ve formátu .STL. Jednalo se o geometrii 

polotovaru, horního nástroje, spodního nástroje a dvou tuhých podpor. Tyto podpory 

musí být v simulaci tehdy, pokud chceme počítat s deformovatelnými nástroji, protože 

program vyžaduje, aby byly tyto deformovatelné části opřeny o tuhé nedeformovatelné 

objekty a bylo tak jasně dané, kde má deformovatelný nástroj rovinu nulové deformace. 

Dále se tímto způsobem importoval model ideálního tvaru výlisku, který sloužil pro 

stanovení přesnosti výsledku simulace. 

Materiálem polotovaru je konvenční ocelový plech, proto nebylo třeba definovat 

vlastní materiálový model, ale bylo možné využít knihovny materiálů programu Simufact 

Forming. Z knihovny byl pro polotovar zvolen materiál DC05, který je svými vlastnostmi 

ekvivalentní oceli DX56, jak je popsáno výše. V knihovně je tento materiálový model 

sestaven na základě pěti průběhu zkoušky tahem při různých teplotách a rychlostech 

deformace. 

 

Obr. 41: Tahové zkoušky materiálového modelu DC05_ck 

Pro simulaci s deformovatelnými nástroji byl těmto nástrojům přiřazen materiál 

PLA, který byl k tomuto účelu manuálně definován. Tuhým podporám a nástrojům pro 

simulaci s tuhými nástroji není třeba přiřazovat materiál, jelikož všechny materiálové 

informace program používá k výpočtu deformací, a ty zde budou vždy nulové. Jako stroj 

byl zvolen hydraulický lis s konstantní rychlostí pohybu 6 mm/s. Další položkou 

k nastavení je tření, které program vyžaduje definovat u všech nástrojů, 

deformovatelných i tuhých. Pro všechny součásti bylo zvoleno Coulombovo tření se 

součinitelem tření o velikosti µ= 0,3. Vzhledem k tomu že simulovaným procesem je 

tváření za studena, byla jako teplota nástrojů, polotovaru i okolí zvolena teplota 20 °C. 

Dále bylo potřeba provést diskretizaci a síťování pro výpočet metodou konečných 

prvků. To vyžadovaly všechny deformovatelné součásti, tedy horní nástroj, spodní nástroj 

a polotovar. Pro každý díl byl vyhodnocen jako optimální jiný typ sítě. Pro horní nástroj 
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byla použita krychlová síť „hexmesh“ o velikosti hrany elementu 2,5 mm. Pro dolní 

nástroj byla použitá síť jehlanů „tetmesh“ o velikosti hrany elementu 3,5 mm. Pro 

polotovar byla použita síť „sheetmesh“, která je speciálně určena pro plechy. Velikost 

hrany elementu této sítě byla 1,3 mm. Pro simulaci s tuhými nástroji byl nasíťován pouze 

polotovar. U všech třech součástí byla zároveň použita funkce přesíťování (remesh), která 

se aktivuje, pokud se během deformování součásti původní síť deformuje na 40 % 

původních rozměrů. Při této hodnotě se deformovaná síť nahradí novou sítí definovaných 

rozměrů, což pomáhá zamezit komplikacím výpočtu, který by se při počítání s příliš 

zdeformovanými elementy nemusel zdařit. Rozměry přesíťování byly ponechány shodné 

s rozměry původní nedeformované sítě. 

Dále bylo třeba vložené součásti správně ustavit. Toto pozicování můžete vidět na 

obrázku 42. Sestava je osově symetrická v podélném i příčném směru. Tyto roviny 

symetrie se definovaly v programu za účelem urychlení doby výpočtu (obrázek 43). 

Polotovar je sevřen horním a spodním nástrojem, se kterými je v dotyku. Nástroje jsou 

pak sevřeny nedeformovatelnými podporami, se kterými jsou nástroje pevně spojeny 

funkcí přilepení součástí. Tyto vztahy mezi jednotlivými tělesy jsou definovány 

v kontaktní tabulce programu. Horní tuhá podpora je pak spojena s virtuálním strojem, 

který pohybuje touto podporou směrem dolů a tím vykonává proces lisování oproti spodní 

tuhé podpoře, která je nepohyblivá. 

 

 

Obr. 42: Pozicování součástí v simulaci 
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Obr. 43: Roviny symetrie simulace 

Proces tváření je proveden jedním zdvihem, který probíhá v záporném směru 

osy Z o vzdálenost 23,5 mm rychlostí 6 mm/s. Na obrázku 44 je vyobrazeno porovnání 

průběhů síly během pracovního zdvihu pro simulaci s deformovatelnými 

a nedeformovatelnými nástroji. Je zajímavé, že na vylisování polotovaru ideálně tuhými 

nástroji je potřebná podstatně menší síla, a to o 65,42 kN v maximu. Také je vidět, že 

u simulace s tuhými nástroji se síla přiblíží k maximu až skokově skoro u konce procesu 

tváření, zatímco u simulace s deformovatelnými nástroji je nárůst napětí mnohem 

pozvolnější. 

 

Obr. 44: Porovnání sil během procesu tváření 
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9.3.2 Výsledky simulace s nedeformovatelnými nástroji 
 

Nejprve byla provedena simulace s nedeformovatelnými nástroji, které program 

považuje za ideálně tuhé objekty. Díky použití tuhých nástrojů nebylo třeba používat další 

nedeformovatelné podpory. To, jak by vypadal výlisek při lisování s ideálně tuhými 

nástroji, nám poskytne informace o tom, jaký vliv má použité nastavení procesu 

a geometrie nástrojů. Jelikož se nástroj nemůže deformovat, nedojde ke zkreslení 

výsledků díky deformaci nástroje a veškeré defekty a nedokonalosti lisování musí být 

tedy způsobeny špatným nastavením procesu a geometrií nástrojů. Primárním účelem této 

simulace bylo odhalit, jestli nebude v polotovaru docházet ke vzniku trhlin.  

Obrázek 45 zobrazuje porovnání výsledku numerické simulace s ideálním tvarem 

výlisku. Stupnice v milimetrech zobrazuje velikost odchylky těchto dvou modelů. Na 

obrázku 46 můžeme vidět skutečnou plastickou deformaci ve výlisku a na obrázku 47 

ekvivalentní napětí ve výlisku. Na obrázku 45 je vidět, že největší odchylky od ideálního 

tvaru jsou na krajích krytu, které jsou oproti zbytku dílu vychýlené ve směru osy Z. Tento 

problém by mohl být vyřešený zvýšením lisovací síly anebo úpravou tvaru nástrojů tak, 

aby se neúplnost ohybu těchto konců vykompenzovala teoretickým přehybem o větší 

úhel. Nicméně rozměrová deviace v těchto oblastech výlisku není z hlediska funkčnosti 

dílu rozhodující, a i takto vychýlené okraje vyhovují požadavkům. 

 

 

Obr. 45: Porovnání rozměrů výsledku simulace s ideálním tvarem (nedeformovatelné nástroje) 

 

 



 

57 

 

 Z obrázků 46 a 47 je patrné že skutečná plastická deformace je nevětší v místech 

ohybů plechu tedy v místech, kde proběhlo intenzivnější tváření. Největší deformace je 

na vrcholcích krajních částí krytu. Stejně tak ekvivalentní napětí je zpravidla největší 

v místech ohybů dílu. Nicméně zde již toto pravidlo neplatí s takovou jistotou jako 

u deformace a můžeme si všimnout i oblastí s vysokým ekvivalentním napětím, které se 

nacházejí mimo ohyby. Napětí ani deformace nedosahují kritických hodnot, při kterých 

by se tvořily trhliny, proto bylo možné tento tvar nástrojů doporučit k reálnému tvářecímu 

procesu. 

 

 

Obr. 46: Skutečná plastická deformace (nedeformovatelné nástroje) 
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Obr. 47: Ekvivalentní napětí (nedeformovatelné nástroje) 

 

9.3.3 Výsledky simulace s deformovatelnými nástroji 
 

Dále byla provedena simulace s deformovatelnými nástroji, byl tedy do programu 

přidán materiál nástrojů a vráceny nedeformovatelné podpory svírající plastové nástroje.  

Zde je třeba si uvědomit, že se dostáváme do oblastí, na které SW Simufact Forming není 

úplně stavěn, tedy výpočty deformace plastových součástí. To není způsobeno špatnou 

volbou softwaru, nicméně žádný z běžně používaných tvářecích programů není připraven 

na to, že by se jako materiál nástroje mohl použít plast, jelikož se zatím jedná 

o experimentální, a tudíž nekonvenční řešení. To je také důvod, proč se nejprve provedla 

simulace s nedeformovatelnými nástroji, kde se deformuje pouze kovový polotovar 

a k žádným nestandardním procesům zde nedochází.  

Na obrázcích 48÷57 můžete vidět výsledky simulace, které jsou analogické 

s předchozí simulací, lze je tak dobře porovnat. Pro lepší porovnání je vždy pod 

výsledkem porovnání s výsledkem z předchozí simulace. Je patrný vliv odpružení 

materiálu nástroje, který má vliv na všechny výsledky.   
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Pokud porovnáme rozměrové odchylky, je patrné, že díky odpružení dochází 

k mnohem větším odchylkám, a to v maximech o 0,55 mm v kladném směru a o 1,06 mm 

v záporném směru. Rozložení odchylek na povrchu je podobné jako v předchozí simulaci 

s výjimkou míst na vrcholech ohybů obou krajů krytu. V těchto místech došlo patrně díky 

ostrému ohybu k intenzivnímu zpevnění a plastový nástroj si neporadil se zalisováním 

těchto zpevněných ostrých hran. 

 

Obr. 48: Porovnání rozměrů výsledku simulace s ideálním tvarem (deformovatelné nástroje) 

 

Simulace s nedeformovatelnými nástroji Simulace s deformovatelnými nástroji 
 

  

min: -1,00 mm         max: 1,38 mm min: -2,06 mm         max: 1,93 mm 
Obr. 49: Porovnání rozměrové deviace u obou simulací 
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Maximální skutečná plastická deformace je v tomto případě o 0,61 větší nicméně 

oproti simulaci s nedeformovatelnými nástroji, kde se deformace koncentrovala 

v místech ohybů plechu, zde k této koncentraci nedochází a deformace je rozdělena 

mnohem rovnoměrněji. I když maximální deformace je vyšší než v předchozí simulaci, 

většina povrchu součásti se nachází v nižších oblastech barevné škály, než je tomu 

v případě simulace s nedeformovatelnými nástroji. 

 

Obr. 50: Skutečná plastická deformace (deformovatelné nástroje) 

 

Simulace s nedeformovatelnými nástroji 
 

Simulace s deformovatelnými nástroji 
 

  

min: 0,00               max: 0,72 min: 0,00               max: 1,33 
Obr. 51: Porovnání skutečné plastické deformace u obou simulací 
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Rozložení skutečného napětí je velmi podobné předchozí simulaci, i když i zde je 

možné všimnout si několika rozdílů, především homogennějšího rozdělení velikostí 

napětí, kdy se na obrázku nachází mnohem méně oblastí ve žluté barvě a výše. Podobně 

jako u rozložení skutečné plastické deformace se i zde vyšší hodnoty napětí nenacházejí 

v oblastech ohybu plechů v takové míře jako v předchozí simulaci. Maximální hodnota 

ekvivalentního napětí je zde o 38,92 MPa větší než v případě simulace 

s nedeformovatelnými nástroji. 

 

Obr. 52: Skutečné napětí (deformovatelné nástroje) 

 

Simulace s nedeformovatelnými nástroji Simulace s deformovatelnými nástroji 
 

  

min: 0,00 MPa         max: 383,75 MPa min: 0,00 MPa         max: 377,77 MPa 
Obr. 53: Porovnání skutečného napětí u obou simulací 
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Skutečné napětí na obou nástrojích (obrázky 54 a 55) odpovídá rozložení napětí 

na výlisku. Na spodním nástroji jsou patrná kritická místa způsobená vtlačováním 

zpevněné ostré hrany výlisku. Na obou nástrojích jsou největší napětí na hranách, které 

se podílejí na ohýbání polotovaru do finálního tvaru. Je vidět že napětí na obou nástrojích 

je podstatně menší než napětí na výlisku. 

 

Obr. 54: Skutečné napětí tažnice 

 

Obr. 55: Skutečné napětí tažníku 
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Výsledky plastické deformace obou nástrojů potvrdily, že během procesu tváření 

nedojde k žádné plastické deformaci nástrojů, což je optimální výsledek, protože 

plastická deformace by znamenala poškození nástrojů a snížení jeho životnosti. Veškeré 

deformaci v nástrojích jsou tedy elastické. Samozřejmě vyvstává otázka, po kolika 

pracovních cyklech se plastická deformace objeví, nicméně tu nejsme schopni 

simulacemi zodpovědět a vyžaduje experimentální ověření. 

 

Obr. 56: Deformace tažnice 

 

Obr. 57: Deformace tažníku 
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9.4 Tisk 
 

Na základě pozitivních výsledků numerických simulací se přistoupilo k dalšímu 

kroku, tedy k tisku nástrojů na upravené tiskárně Ender 3 PRO. Simulace prokázaly, že 

tvar nástrojů je vhodný k procesu tváření a nezpůsobí trhliny na výlisku. Zároveň 

simulace vyloučily plastické deformace nástrojů během procesu. Vzhledem k výsledkům 

tlakové zkoušky se u vzorků s různým objemem výplně, které prokázaly velký nárůst 

mechanických vlastností do procenta výplně 80 %, ale malý nárůst mezi 80 a 100 % 

výplně bylo rozhodnuto vytisknout nástroje s 80 % výplní. 

Modely nástrojů vytvořené v programu Inventor byly ve formátu .STL 

importovány do sliceru PrusaSlicer, ve kterém byly modely vhodně umístěny na virtuální 

tiskovou podložku (obrázek 58), a byly definovány všechny parametry tisku. Po zadání 

tiskových parametrů slicer vytvořil z modelu těleso s 80 % výplní zadaného tvaru. Toto 

těleso pak program rozdělil na jednotlivé vrstvy a na základě toho vytvořil G kód, podle 

kterého se bude pohybovat tisková hlava během tisku. Tiskové parametry můžete vidět 

shrnuté v tabulkách 12 a 13. 

 

Obr. 58: Nástroje v pracovním prostoru programu PrusaSlicer 

 

Tisk nástrojů byl proveden na upravené tiskárně Ender 3 Pro, což je FFF tiskárna 

s jedním extrudérem a velikostí tiskového prostoru 230x230x250 mm. Je vhodná pro 

filament o průměru 1,75 mm a je schopna tisknout vrstvy o výšce 0,1 až 0,4 mm rychlostí 

až 180 mm/s. Maximální teplota trysky, kterou tato tiskárna dokáže vyvinout je 225 °C 

a maximální teplota podložky je 110 °C, což pro naše potřeby s rezervou postačuje. 

Přesnost tisku této tiskárny se uvádí ± 0,1 mm, což je pro tyto díly vyhovující. [65] 
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Obr. 59: Upravená tiskárna Ender 3 PRO 

 

Tabulka 12: Parametry tisku 

Parametry tisku 

Výplň [%] 80 

Výška první vrstvy [mm] 0,2 

Výška dalších vrstev [mm] 0,3 

Počet svislých perimetrů 3 

Počet vodorovných perimetrů 5 

Vzor výplně přímočará 

Teplota trysky [°C] 215 

Teplota podložky [°C] 60 

 

Tabulka 13: Rychlosti tisku 

Rychlosti tisku [mm/s] 

Vnitřní perimetry 50 

Vnější perimetry 35 

Výplň 85 

Podpěry 45 

První vrstva 20 

Rychloposuv 180 
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Tvářecí nástroje byly úspěšně vytisknuty bez jakýchkoliv vizuálních vad. Tisk 

obou nástrojů trval 24 hodin a 13 minut. Na nástrojích je jasně viditelná textura vrstev 3D 

výtisku. Povrch nebyl nijak vyhlazován, protože viditelnost vrstev nemá vliv na 

funkčnost nástroje. Detail tažníku můžete vidět na obrázku 60.  

 

Obr. 60: Detail vytisknutého tažníku 

 

9.5 Lisování 
 

Pomocí vytisknutých nástrojů byl poté z přístřihu vylisován první výlisek na 

hydraulickém lisu. Lis můžete vidět na obrázku 61 a štítek s jeho vlastnostmi na obrázku 

62. Tento lis disponuje maximální lisovací silou 450 kN což by mělo pro vylisování krytu 

zámku s rezervou stačit, jelikož simulace odhadla maximální lisovací sílu na 151,23 kN 

(viz obrázek 44). Výsledek lisování můžete vidět na obrázku 63.  

 

Obr. 61: Hydraulický lis 
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Obr. 62: Štítek hydraulického lisu 

Výlisek svým tvarem odpovídá teoretickému předpokladu, s vyjímkou mírné 

nesymetričnosti dílu, která byla způsobena nedokonalým středědním přístřihu. Co ovšem 

neodpovídalo teoretickým předpokladům, byl stav nástrojů po tváření. Ačkoliv výsledky 

numerické simulace tvrdily, že nedojde k plastické deformaci nástrojů, na horním nástroji 

se během procesu tváření vytvořily otlaky. 

Tyto otlaky vznikly v místech, kde simulace předpovídala extrém ekvivalentního 

napětí na nástroji. Polotovar v těchto místech během procesu tváření vytvoří ostrou 

špičku zpevněnou předchozím ohybem, která následně díky malé tvrdosti plastu vnikne 

do nástroje. To je samozřejmě negativní jev, jak vzhledem k životnosti nástroje, tak 

k tvaru výlisku, který je v oblasti vzniklého žlábku nepřiměřeně deformován, což snižuje 

přesnost dílu a zvyšuje náchylnost na trhliny v těchto místech. Na obrázku 64 lze vidět 

vzniklý otlak a na obrázku 65 je v dutině nástroje vložen výlisek a je tak vidět část 

výlisku, která tento otlak způsobila. 

 

 

Obr. 63: Výlisek 
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Obr. 64: Otlak na nástroji 

 

Obr. 65: Otlak s výliskem 
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Účelem lisovaného dílu je sloužit jako kryt zámku v zárubni dveří, kde je kryt 

vsunut do drážky zárubně. Hlavním omezujícím kritériem je tedy šířka této drážky, která 

činí 27,15 mm. Vytvořený výlisek se v pořádku vejde do dané zárubně a splňuje tak 

rozměrové omezení. Mírná nesymetričnost nenarušuje funkci tohoto dílu. Na obrázcích 

65 a 66 můžete vidět porovnání námi vylisovaného dílu s dílem, který sloužil jako 

předloha. Oba díly jsou umístěné přímo v zárubni, kde by byly v dalším kroku svařeny. 

 

 

Obr. 66: Výlisek ve dveřní zárubni 

 

Obr. 67: Originální díl ve dveřní zárubni 
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10 Závěr 
 

Pomocí vytisknutých nástrojů se nám úspěšně podařilo vylisovat díl krytu zámku, 

který splňuje požadované geometrické požadavky. Nicméně během procesu tváření došlo 

k poškození nástrojů, které zabraňuje opakovanému použití. Tento nástroj byl na základě 

výsledků zkoušky tlakem a výsledků simulace vytisknut s 80 % výplně. Podle 

předpokladů měl tento nástroj síly při tváření zvládnout. Nicméně během tváření došlo 

k intenzivnímu namáhání malých oblastí, ve kterých se plech snažil ostrou hranou zajet 

do materiálu nástroje. Bohužel díky nízké tvrdosti plastu a nízké odolnosti vůči tomuto 

typu namáhání došlo k proboření struktury nástrojů a vzniku otlaků v kritických místech. 

Je tedy patrné, že numerická simulace, jejíž výsledky ukazovaly, že nástroje 

budou mít nulovou plastickou deformaci nejsou porovnatelné se skutečností. Je sice 

pravda, že oproti simulaci byl nakonec použit nástroj s nižším procentem výplně, nicméně 

při této velikosti deformace není možné, aby nástroj se 100 % výplně byl zcela bez 

plastické deformace. 

Tento jev je zřejmě důsledkem toho že simulační software není stavěný na 

plastové nástroje, a tak nepočítá s některými z jejich materiálových vlastností. Například 

nikde v nastavení materiálového modelu v Simufact Forming není možno nastavit 

povrchovou tvrdost materiálu, která se u plastů oproti kovovým materiálům zásadně liší. 

A právě nízká tvrdost materiálu byla příčinou tohoto druhu opotřebení, jelikož dovolila 

vryp hrotu výlisku do materiálu nástroje. Z hlediska nízké povrchové tvrdosti plastů se 

třeba podotknout, že plastový nástroj bude mít vždy s lisováním ostrých úhlů problém 

a bylo by vhodné zvolit tvar výlisku který nebude vyžadovat lisování příliš ostrých hran. 

Vzhledem k výsledkům experimentu je jasné, že je potřeba ohledně této 

problematiky provést další výzkum. Na základě této práce je možno v tomto ohledu 

vznést několik návrhů. 

Bylo by vhodné vytvořit numerickou simulaci přímo použité duté struktury 

s 80 % výplně. Ve Sliceru pro 3D tiskárny, konkrétně v programu PrusaSlicer, ve kterém 

připravujeme parametry a geometrie pro samotný 3D tisk, a kromě jiného zde 

nastavujeme i tvar a objem dané vnitřní struktury, lze přímo exportovat model dílu s již 

vymodelovanou vnitřní strukturou. Pokud by se tento model vložil do programu Simufact 

Forming, mohla by se vytvořit numerická simulace, která by geometrií odpovídala reálné 

součásti. Je třeba si ovšem uvědomit, že díky tvarové složitosti takového dílu by výpočet 

simulace metodou konečných prvků trval extrémně dlouho. Pro přesný výsledek by navíc 

síť musela být velmi jemná v celém objemu dílu pro optimální pokrytí všech tvarových 

prvků vnitřní struktury. 

Jednou z možností, jak zlepšit pevnost součásti by bylo vytisknout nástroj s 100 % 

výplně tak, jak byl testován v numerické simulaci. I když zvýšení pevnosti nebude 

vysoké, jak je vidět z výsledků tlakové zkoušky, absence dutin v nástroji by mohla 

zmírnit míru provalení stěny v reakci na namáhání vrypem a zlepšit tuhost povrchu 

nástroje 

Dalším z doporučení pro další výzkum by bylo vytisknout nástroj v různých 

směrech. 3D výtisky jsou obecně charakteristické velmi výraznou anizotropií vlastností. 

V kapitole 3.6, která se zabývá vlivem směru tisku na zkoušku tahem je patrné, že pro tah 

má součást nejhorší mechanické vlastnosti, pokud působí zatěžující síla kolmo na směr 

tiskových vrstev. U našeho nástroje působíme tlakem, nicméně i zde platí, že působíme 
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silou kolmo na směr tisku. Doporučení tedy zní vyzkoušet tisk nástroje z dalších směrů, 

a to především tak, aby zatěžující síla působila rovnoběžně na směr tiskových vrstev. Tato 

varianta by mohla zlepšit odolnost materiálu proti deformacím, ale také by mohlo nastat 

riziko prasknutí nástroje. Teoretické zlepšení mechanických vlastností a teoretické riziko 

prasklin by bylo třeba experimentálně ověřit. 

Postup, který by mohl vyřešit vzniklý problém s otlaky, bez změny typu tisku 

nástroje, je vyztužit kritická místa, která zobrazuje výsledek simulace na obrázku 49, 

která způsobila proboření struktury výtisku a vznik otlaků. Vhodná výztuha by měla 

kompenzovat malou povrchovou tvrdost plastu, která umožnila vnik hrotu výlisku 

do materiálu nástroje. Jako ideální výztuž se nabízí ocelový plech, který by byl 

v kritických místech zasazen do nástroje. Pro toto použití by v geometrii výtisku muselo 

být vytvořeno pouzdro pro plech, které by svými rozměry kompenzovalo tloušťku 

vloženého plechu. Zároveň by upevnění plechu muselo zabezpečovat ustavení plechu na 

místě bez změny polohy i během pracovního cyklu a zamezit riziku, že hrot, který 

v současném nástroji způsobil otlaky ve vyztuženém nástroji způsobí vytlačení výztuže 

pryč z nástroje. 
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