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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá dokončovacími procesy 3D tisku, které byly 

vytvořeny z materiálu ASA. Součásti byly vytvořeny technologií FDM a udávají 

ucelený přehled o výsledném profilu součásti, jeho drsnosti a možnosti tisku. 

 

Klíčová slova 

 FDM, ASA, drsnost povrchu, 3D tisk 

 

 

Abstract 

 This bachelor thesis deals with finishing processes of 3D printing, which were 

made from ASA material. Components were created with FDM technology and give a 

comprehensive overview of the resulting component profile, its surface roughness and 

print options. 
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1.  Úvod a cíle práce 

Po 3D tisku má vytisknutá součást nehomogenní strukturu a špatnou drsnost 

povrchu. V teoretické části je práce zaměřená na aditivní technologie obecně, jejich 

možnosti tisku a nejpoužívanější materiály technologie FDM. V praktické části jsou 

popisovány postupy dokončovacích metod a jejich hodnoty, při kterých je možno těmito 

postupy dosáhnout. 

Cíle této práce: 

• Získání základního přehledu o povrchových úpravách, které lze zařadit po 3D 

tisku 

• Porovnání profilu a drsnosti povrchu součástí po povrchové úpravě a jejich 

vyhodnocení 
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2.  Úvod do aditivních technologií 

2.1 Úvod 

Pojem 3D tisk pokrývá řadu procesů a technologií, které nabízejí plné spektrum 

schopností pro výrobu dílů a výrobků z různých materiálů. V podstatě to, co všechny 

procesy a technologie mají společné je způsob ve kterém se provádí výroba. Nanášení 

vrstev na sebe neboli aditivní proces, který je v podstatě opačný ve srovnání s tradičními 

metodami nebo tvářením či odléváním. Aplikace 3D tisku se posunuje téměř každý den 

dále a tato technologie nadále proniká čím dál více napříč průmyslem a spotřebitelským 

odvětvím. Tato technologie je však stále na počátku svého potenciálu. [2] [5] 

Existuje nespočet omezení tradičních výrobních procesů, které jsou široce 

založené na lidské práci a ruční výrobě, zakořeněné v dřívějších dobách, nicméně svět 

výroby se změnil. Automatizované procesy jako obrábění, lití, formování a tváření jsou 

relativně nové, komplexní procesy vyžadující stroje, počítače a technologii robotů. 

Nicméně všechny tyto technologie založené na odebírání materiálu z většího polotovaru 

mají velkou ztrátu materiálu, který zbytečně skončí vyhozený ve šrotu, a proto z jednou 

mnoha výhod je velká úspora materiálu. [2] [5] 

Pro mnoho aplikací tradiční konstrukce a výrobního procesu ukládají nespočet 

nepřijatelných omezení, včetně drahých nástrojů, příslušenství a nutnost montáže 

komplexních sestav. Kromě toho výroba založená na úběru materiálu, může mít ve 

výjimečných případech za následek zbytečnou ztrátu odpadem až 90 % materiálu. Naproti 

tomu 3D tisk je proces přímého vytváření objektů přidáním materiálu vrstvy po vrstvě 

v různých způsobech provedení v závislosti na používané technologii. 3D tisk je 

technologie, která podporuje a řídí inovace s bezprecedentní svobodou designu při 

procesu bez použití nástrojů, který snižuje náklady a často také významný čas. 

Komponenty mohou být speciálně navržené, aby se zabránilo montážním požadavkům se 

složitou geometrií a komplexními funkcemi vytvořené za sníženou cenu. Tato 

technologie je také energeticky účinná, která může z enviromentálního hlediska 

výrobního procesu využívat až 90 % standartních materiálů s ohledem na životnost 

výrobku a lehčí a silnější konstrukci. [1] [2] 

V posledních letech 3D tisk přesahuje hranice průmyslového prototypingu a 

výrobního procesu a stává se tak více přístupnější pro malé a středně velké podniky, též i 
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pro jednotlivce do domácností. Díky rozmanitosti a počtu výrobců tiskáren lze získat 

menší tiskárny za přijatelnější ceny. To otevřelo technologii mnohem širšímu publiku. [5] 

2.2 Princip 3D tisku 

Výchozí bod pro libovolný proces tisku je 3D digitální model, který lze vytvořit 

pomocí různých počítačových programů. V průmyslu je to 3D CAD, pro výrobce a 

spotřebitele jsou dostupné jednodušší bezplatné programy nebo možnosti 3D scanneru. 

Model je pak rozdělen do konstrukce mnoha vrstev, který je pak čitelný 3D tiskárnou. 

Materiál je pak na sebe vrstven dle návrhu. [2] [5] 

 

 

Obrázek 2.1 - Virtuální model výtisku [3] 

 

Je několik odlišných způsobů, které mění celý proces tisku a možnost změny 

tisknutého materiálu. Funkční plasty, kovy, keramiky a písek jsou běžně používané 

v průmyslu pro prototypování a výrobu aplikací. Ve výzkumu je také mnoho biomateriálů 

a různých typů potravy. Plast je v současnosti široce nejpoužívanější materiál, obvykle 

ABS nebo PLA, ale stále roste počet různých alternativ včetně nylonu. Také roste počet 

strojů, které jsou více či méně přizpůsobeny pro potraviny jako je například cukr a 

čokoláda. Odlišné typy 3D tiskáren používají různé technologie, které zpracovávají různé 

materiály odlišnými způsoby. [2] [5] 

Základní omezení 3D tisku v podmínkách materiálu a procesu je, že prakticky 

neexistuje jedno řešení pro všechny. Například některé 3D tiskárny zpracovávají 

práškové materiály (nylon, plast, keramika, kov), které využívají světlo nebo teplo 

k roztavení nebo sintrování vrstvy prášku v definovaném tvaru. Možná nejčastější a 
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snadno rozpoznatelný proces je depozice, který je využívaný většinou společností. Tento 

proces vytlačuje plasty jako je PLA nebo ABS ve formě vlákna přes ohřívaný extrudér, 

který vytváří požadované křivky. Protože lze součásti tisknout přímo, je možné vytvořit 

velmi podrobné a složité objekty s vestavěnou funkcí bez potřeby sestavení. [2] [5] 

 

 

Obrázek 2.2 - Vrstvení modelu [5] 

 

2.3 Historie 3D tisku 

První seznámení s 3D technologiemi se stalo koncem osmdesátých let; nazývalo 

se „Rapid Prototyping“. Takto se původně nazývalo kvůli procesům, které byly 

koncipovány jako rychlá a nákladově efektivní metoda pro vytváření prototypů produktů 

v průmyslu. Jako zajímavá zmínka je první patent pro technologii Rapid Prototypingu 

(RP), který byl podán Dr. Kodamem v Japonsku už v květnu 1980. Bohužel pro něj, 

patentová specifikace následně nebyla před uplynutím jednoroční lhůty plně podána a 

následně zamítnuta, což je nepochopitelné vzhledem k tomu, že byl patentový právník. 

Reálný původ 3D tisku lze vysledovat až od roku 1986, kdy byl vydán první patent 

pro stereolitografické přístroje (SLA). Tento patent patřil Charlesovi Hullovi, který 

vynalezl svůj stroj v roce 1983. Hull pokračoval ve spolupráci s 3D Systems Corporation, 

která patří k největším a nejplodnějším organizacím působících v 3D sektoru dnes. [5] 

První systém komerčních RP systémů SLA-1 byl představen v roce 1987 a 

následující přísné testování prvního z těchto systémů bylo prodáno v roce 1988. SLA 

nebyla jediná první vyvíjená technologie v těchto letech. V roce 1987 Carl Deckard, který 

pracoval na Univerzitě v Texasu, podal patent v USA pro Selektivní Laserové Sintrování 
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(SLS). Tento patent byl vydán v roce 1989 a později byla licence SLS udělena firmě 

DTM, která byla později získána společností 3D Systems. [5] 

Rok 1989 byl také rokem, kterým Scott Crump, spoluzakladatel společnosti 

Stratasys podal patent pro modelování Fůzní Depozice (FDM) – vlastní technologii, 

kterou společnost drží dodnes, ale je to také proces používaný mnoha vstupními úrovněmi 

stroje, založen na open source RepRap modelu, který funguje stále. Patent FDM byl 

vydán společnosti Stratasys v roce 1992. V Německu v roce 1989 vznikla společnost 

EOS, založená Hansem Langerem. Po výzkumech s SL procesy, se společnost zaměřila 

na Laserové Sintrování (LS), v kterém pokračuje dodnes. EOS systémy jsou dnes 

celosvětově známé pro svoji kvalitu pro průmyslové použití v prototypingu a výroby 

aplikace 3D tisku. EOS prodal své první „Stereos“ systém v roce 1990. Technologie 

přímé kovové laserové spékání (DMLS) je výsledkem procesu společného projektu finské 

společnosti Electrolux, která byla později získána společností EOS. [5] 

V roce 1990 byly objeveny také další technologie jako BPM (Ballistic Particle 

Manufacturing), patentovaná Williamem Mastersem, LOM (Laminated Object 

Manufacturing) patentovaná Michaelem Feyginem, SGC (Solid Ground Curing) 

patentovaná Itzchakem Pomerantzem a spol. a 3DP (Three Dimensional Printing) 

patentovaná Emanuelem Sachsem. Na počátku devadesátých let rychlým tempem rostl 

počet společností zabývajícími se 3D tiskem, avšak původními společnostmi, které stály 

na počátku byly 3D Systems, EOS a Stratasys. [5] 

Během 90. let a počátkem roku 2000 bylo vyvíjeno nadále spoustu nových 

technologií, které se stále plně zaměřovaly na průmyslové aplikace. Výzkum byl veden 

čím dál více technologicky vyspělými firmami pro specifické nástroje, odlévání a 

aplikacemi přímé výroby. Vlivem toho vznikly nové terminologie jako Rapid Tooling 

(RT), Rapid Casting (RC) a Rapid Manufacturing (RM). Z hlediska komerčních operací 

Sanders Prototype (později Solidscape) a ZCorporation byly založeny v roce 1996. 

V roce 1997 byla založena společnost Arcam a v roce 1998 Objet Geometries. MCP 

Technologies představila technologii SLM (Selective Laser Melting) v roce 2000. ExOne 

byla založena v roce 2005 jako spin-off z Extrude Hone Corporation a Sciaky. Tyto 

společnosti byly průkopníkem jejich vlastního procesu založeném na technologii 

elektronickém paprsku svařování. Pro všechny tyto procesy vznikl zastřešující termín 

Aditivní Výroba (Additive Manufacturing – AM). [5] 



6 

 

Tyto technologie si užívaly lokálního úspěchu, ale v globálním měřítku neměly 

v té době ještě skutečný dopad. Během let 2000–2010 sektor začal vykazovat známky 

diverzifikace se dvěma specifickými oblastmi. První byl vysoce přesný 3D tisk, stále 

velmi drahé systémy, které byly zaměřené na část výroby s vysokou hodnotou a složité 

části. Tento stav probíhá i dnes a je stále na vzestupu, ale výsledky začínají být viditelné 

až dnes napříč výrobou v letectví, automobilovém průmyslu, lékařství a jemných šperků. 

Mnoho let vývoje se začíná vyplácet až dnes. Na druhé straně spektra, někteří z výrobců 

3D systémů rozvíjeli a zlepšovali „koncept modelářů“. Konkrétně tyto 3D tiskárny byly 

zaměřeny na koncepci vývoje a funkčnosti prototypů, které byly vyvinuty jako mimo 

firemní, uživatelsky přívětivé a nákladově efektivní systémy. [5] 

V roce 2007 bylo možné na trhu koupit první systém pod 10 000 USD od 3D 

Systems, ale to nemělo velký vliv pro firmu jak se očekávalo, protože cena nebyla tolik 

příznivá. Velká změna měla přijít až s tiskárnou pod 5000 USD. To už bylo pro mnoho 

průmyslových odvětvích a uživatelů příznivá cena a byl to klíč k mnohem širšímu publiku 

3D technologií. Nicméně rok 2007 byl klíčový bod pro přístupné 3D technologie – i když 

si to v tu dobu jen málo lidí uvědomovalo fenomén RepRap zakořenil. Dr. Bowyer pojal 

RepRap koncepci jako otevřený zdroj samoreprodukční 3D tiskárny s přístupným 

zdrojovým kódem. V roce 2009 byla k prodeji první komerčně dostupná 3D tiskárna 

v sadě založená na RepRap konceptu. Byla to BfB RapMan 3D tiskárna. Následována 

zakladateli Markerbot Industries v dubnu téhož roku, kteří byli zapojeni ve vývoji 

programu RepRap dokud se od filosofie open source projektů neodvrátili. [5] 

Roku 2012 byly představeny alternativní 3D technologie na vstupním trhu. 

B9Creator (využívající DLP technologii) přišel v červnu následován Form 1 (využívající 

stereolitografii) v prosinci. Obě byly financovány prostřednictvím Kickstarteru a obě 

měly obrovský úspěch. V důsledku divergence trhu, byl významný pokrok na průmyslové 

úrovni s mnoha možnostmi a aplikacemi. Rok 2013 byl významným rokem růstu a 

konsolidací. Jeden z nejvýznamnějších byla akvizice společností Makerbot a Stratasys. 

3D tisk se postupem času stává revolucí v průmyslovým odvětvím a do budoucna 

demonstruje obrovský potenciál pro spotřebitele. Jaký to ale bude mít tvar je stále před 

námi. [5] 
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3 Technologie tisku 3D plastových dílů 

3.1 SLA – Stereolitografie 

Stereolitografie neboli SLA je velmi stará a široce používaná technologie 3D 

tisku. Na začátku osmdesátých let japonský badatel Hideo Kodama jako první vynalezl 

moderní vrstvený přístup ke stereolitografii použitím ultrafialového záření k vytvrzení 

fotosenzitivních polymerů. [1] [4] 

 

 

Obrázek 3.1 - Součást vytvořená technologií SLA [1] 

 

V roce 1984, těsně před tím, než Chuck Hull podal svůj vlastní patent, Alain Le 

Mehaute, Olivier de Witte a Jean Claude André podali patent na stereolitografický proces. 

Od patentu bylo po neshodách s firmami General Electric Company a The Laser 

Consortium opuštěno. Nicméně termín „stereolitografie“ byl vymyšlen v roce 1984 

Chuckem Hullem, když úspěšně podal patent na proces. Hull patentoval stereolitografii 

jako metodu vytváření 3D objektů postupným tiskem tenkých vrstev objektu pomocí 

média vytvrditelného ultrafialovým světlem, počínaje od spodní vrstvy k horní. Aplikace 

byla vynalezena se záměrem umožnit inženýrům vytvářet prototypy svých návrhů 

v časově účinnějším způsobu. [1] [4] 

Po udělení patentu v roce 1986, Hull založil první společnost na světě zabývající 

se 3D tiskem, 3D Systems, která ji komercializovala. Úspěch stereolitografie 
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v automobilovém průmyslu umožnil 3D tisku dosáhnout průmyslového statusu a 

technologie nadále hledá inovativní využití v mnoha oborech studia. [1] [4] 

 

 

Obrázek 3.2 - Princip technologie SLA [1] 

 

Stereolitografie je aditivní výrobní proces, který pracuje na principu soustředění 

ultrafialového paprsku do kádě fotopolymerní pryskyřice. Pomocí podporovaného 

CAD/CAM návrhu se UV laser používá k vykreslení předprogramované konstrukce nebo 

tvaru na povrch fotopolymerní nádrže. Fotopolymery jsou citlivé na ultrafialové světlo, 

takže pryskyřice fotochemicky tuhne a tvoří vrstvy požadovaného objektu. Poté se stavěcí 

plošina snižuje o jednu vrstvu a dávkovač nahradí vrchní část nádrže pryskyřicí. Tento 

proces se opakuje pro každou vrstvu návrhu, dokud není 3D objekt dokončen. Dokončené 

části musí být omyty rozpouštědlem, aby se povrch očistil. Stereolitografie vyžaduje 

použití nosných konstrukcí, které se připevňují na plošinu výtahu, aby se zabránilo 

vychylování vlivem gravitace, odolávaly bočnímu tlaku z dávkovače nebo si ponechali 

nově vytvořené části během „kývání“ v dolní části. Podpora se obvykle vytváří 

automaticky při přípravě CAD modelu a také může být provedena ručně. V obou 

případech musí být podpěry po tisku ručně odstraněny. [1] [4] 

Jedna z mnoha výhod stereolitografie je její rychlost; součásti mohou být 

vyráběny takřka během jednoho dne. Čas potřebný k vytvoření jedné konkrétní části 
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závisí na velikosti a složitosti součásti a může trvat od několika hodin až po více než jeden 

den. Většina stereolitografických strojů může vyrábět díly s maximální velikostí 

50x50x60 cm a některé, například stereolitografický stroj Mammoth, který má stavební 

plošinu o rozměrech 210x70x80 cm je schopný produkovat části s délkou více než 2 

metry. [2] 

 

 

Obrázek 3.3 - SLA přístroje [1] 

 

Prototypy vyrobené touto technologií jsou velmi pevné a mohou být obrobeny. 

Dále mohou být použity jako vzorové modely pro vstřikování, tepelné tvarování, foukání 

a různé způsoby lití kovů. Ačkoli SLA může produkovat širokou škálu tvarů, často jsou 

ale velmi drahé. Náklady na fotografickou vytvrzovatelnou pryskyřici se pohybují 

v tisících korun a náklady na SLA stroje se pohybují v několika milionech korun. 

V budoucnu lze ale předpokládat, že cena těchto strojů bude klesat. [2] 

3.2 DLP – Digital Light Processing 

Larry Hornbeck z Texas Instruments vytvořil technologii pro digitální zpracování 

světla v roce 1987. DLP se používá pro projektory a využívá digitální mikrozrcadla, které 

jsou umístěny v matrici na polovodičovém čipu nazývaném „Digital Micromirror 

Device“. Každé zrcadlo představuje pixel na obrázku pro zobrazení. Několik aplikací 

používá technologii DLP včetně projektorů, filmových projektorů, mobilních telefonů a 

3D tisku. Tato metoda byla vynalezena postupně se Stereolitografií na 

počátku osmdesátých let. [7] 
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Obrázek 3.4 - SLA vs DLP [8] 

 

DLP je velice podobná tisku stereolitografie, neboť jde o 3D tiskový proces, který 

pracuje s fotopolymerem, avšak liší se ve velice zásadních věcech. Hlavní rozdíl je 

světelný zdroj. DLP používá běžnější světelný zdroj, jako je oblouková lampa s panelem 

s tekutými krystaly, který se aplikuje na celý povrch nádrže fotopolymerové pryskyřice 

v jediném průchodu, obecně je rychlejší než SL. Také jako SL, produkuje vysoce přesné 

součásti s vynikajícím rozlišením, ale jeho podobnosti také zahrnují stejné požadavky na 

nosné konstrukce a dodatečné vytvrzení. Ačkoliv jedna výhoda DLP nad SL je však to, 

že pro usnadnění procesu je zapotřebí pouze mělká káď pryskyřice, což zpravidla vede 

k menšímu množství odpadu a nižším provozním nákladům. V tomto procesu, jakmile je 

odeslán do tiskárny, je kapalina z kapalného polymeru vystavena světlu z DLP projektoru 

za bezpečných podmínek. Projektor zobrazuje obraz 3D modelu na kapalný polymer. 

Odkrytý kapalný polymer se vytvrdí a konstrukční deska se posune dolů a kapalný 

polymer se znovu vystaví světlu. Proces se opakuje dokuď není 3D model kompletní a 

po vypuštění kapaliny z kádě se odhalí ztuhlý model. DLP tisk je rychlejší než SLA a 

dokáže tisknout objekty s vyšším rozlišením. [9] 
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Obrázek 3.5 - Princip technologie DLP [5] 

 

Vzhledem k povaze procesu DLP, vyžaduje se pro některé části podpůrné 

struktury, zejména pro ty, které mají převisy nebo podběhy. Tyto struktury vyžadují ruční 

odstranění. Pokud jde o další kroky po zpracování, hodně objektů vytvořené SL 

technologií vyžadují očištění a vytvrzení. Vytvrzení zahrnuje vystavení objektu 

intenzivnímu světlu v zařízení podobné peci k vytvrzení pryskyřice. Tato technologie je 

na rozdíl od FFF nebo FDM tisku výrazně přesnější a přitom rychlost tisku je obvykle 

vyšší. Výrobky vytvořené DLP tiskem mají velice dobrý povrch; v podstatě hladké. 

Standartní tloušťka vrstvy je 0,05mm, díky tomu je to vhodná volba na výrobu šperků, 

zubních protéz a dalších modelů s jemnými detaily. [9] 

3.3 PolyJet (Multijet Modeling) 

Technologie PolyJet byla objevena společností Objet Geometries Ltd.. Společnost 

Object byla založena v roce 1998 R. Bonenem, G. Millerem a H. Gotaiitem. Po 10 letech 

společnost představila první multi-materiálovou tiskárnu. V roce 2012 byla představena 

první multi-materiálová tiskárna se schopností kombinace více než 100 různých 

materiálů. Ve stejný rok se spojili se společností Stratasys. [10] 
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Obrázek 3.6 - Součást vytvořená technologií PolyJet [11] 

 

PolyJet je technologie 3D tisku používaná pro modelování, prototypování a 

výrobní aplikace. Technologie nabízí výjimečné detaily, hladký povrch a přesnost. 

PolyJet vyrábí díly s fotopolymerními pryskyřicemi. Fotopolymery nebo fotolabilní 

materiály pocházejí z mnoha různých kompozic, od pružných až po tuhé, transparentní 

až neprůsvitné. PolyJet je jednou ze dvou technologií, která tiskne barvu přímo do dílu a 

jedinou technologií, která dokáže tisknout více materiálů současně a nabízí gradienty od 

tuhých až po pružných v jedné součásti. Tato technologie má také schopnost vytvářet přes 

lisované součásti, pohyblivé sestavy a komponenty s více vlastnostmi materiálu z více 

než 350 000 možností digitálního nastavení materiálu. [10] [11] 

PolyJet 3D tisk pracuje podobně jako inkoustouvý tisk. Avšak místo kapek 

inkoustu na papír používají 3D tiskárny trysky jemné tiskové hlavy pro ukládání kapek 

fotokopilovatelného kapalného materiálu do sestaveného zásobníku ve vrstvách jemných 

okolo 16 mikronů, které tvoří detailní 3D části. Materiál se současně vytvrzuje přes UV 

světlo. Součásti PolyJet vyžadují podpěrné konstrukce pro vytváření přečnívajících částí 

a otvorů. Bez podpůrných konstrukcí může materiál stéct z jeho zamyšlené podoby, což 

vede k nepřesným stěnám, vlastnostem a dalším detailům. Nosný materiál PolyJetu je 

samostatná kompozice připravená k uvolnění z části, když se odstřeďuje nebo rozpouští 

s vodou. [10] [11] 
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Obrázek 3.7 - Princip technologie PolyJet [12] 

 

Ideální aplikace PolyJet zahrnují vzorové modely pro formy, ukázkové modely, 

detailní prototypy, formy, malé dutiny pro vstřikovací formy a pohyblivé sestavy. Je 

považována za jednu z nejrychlejších 3D komerčně dostupných technologií tisku. Části 

přibližně 12cm krychle mohou být vytisknuty během pouhých dvou hodin. PolyJet tiskne 

v nejtenčí vrstvě libovolného procesu 3D tisku a to znamená méně viditelné vrstvy pro 

hladké detailní díly. Jeho rychlost, rozlišení a cenová dostupnost z něho dělají ideálního 

společníka pro ukázky modelů pro předběžné prototypy konstrukce. [11] 

3.4 SLS – Selective Laser Sintering 

Selektivní laserové slinování bylo vyvinuto a patentováno Dr. Carl Deckardem a 

akademickým poradcem Dr. Joe Beamanem z University of Texas v Austinu v polovině 

osmdesátých let pod sponzorstvím společnosti DARPA. Deckard a Beaman se podíleli 

na vzniku start up společnosti DTM, která vznikla za účelem navrhování a výstavby strojů 

metody SLS. V roce 2001 získal DTM největší konkurent společnosti 3D Systems. Jejich 

nejnovější patent týkající se SLS technologie byl vydán 28. ledna 1997 a vypršel 28. ledna 

2014. [13] 
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Obrázek 3.8 - Součásti vytvořené technologií SLS [14] 

 

Technologie SLS je založená na laserovém tisku v 3D procesu, která pracuje 

s práškovými materiály. Je možnost použití různých typů nylonových materiálů s různou 

úrovní tuhosti a tažnosti. Laser je soustředěn přes práškovou vrstvu pevně zhutněného 

práškového materiálu v souladu s 3D daty přiváděnými do stroje v osách X-Y. 

V momentě kdy laser reaguje s povrchem práškového materiálu, dochází ke spékání 

materiálu k sobě, kde vytváří křivky modelu. Jakmile je vrstva dokončena, lože postupně 

klesají a válec uhladí prášek nad povrchem vrstvy před dalším průchodem laseru, aby 

následná vrstva byla vytvořena a spojena s předchozí vrstvou. Pracovní komora je zcela 

utěsněna, protože je nezbytné udržovat přesnou teplotu během procesu, která je specifická 

pro teplotu tání vybraného práškového materiálu. Po dokončení je celé práškové lůžko 

odstraněno ze stroje a nadbytečný prášek může být odstraněn, aby se vytisknutá součást 

mohla očistit. [15] 
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Obrázek 3.9 - Princip technologie SLS [15] 

 

Jednou z hlavních výhod této technologie je to, že práškové lůžko slouží jako 

podpůrná struktura v průběhu procesu pro přesahy a podřezy, a proto jsou s tímto 

procesem možné složité tvary, které nemohou být vyrobeny jiným způsobem. Bez použití 

podpůrných konstrukcí je tato technologie vhodná pro vzájemné prolínání součástí, 

pohyblivých součástí, kloubů a dalších vysoce složitých konstrukcí a dává nekonečnou 

možnost konstrukce. Nicméně vzhledem k vysokým teplotám slinování používaných 

laserem, jsou chladící časy značné. SLS může vyrábět díly vyrobené z nejrůznějších 

materiálů, a proto se rychle stává populárním procesem vytváření prototypů a dokonce i 

konečných výrobků. Tato technologie se stále častěji využívá v situaci, kde je potřeba 

malé množství vysoce kvalitních součástí, jako například v leteckém průmyslu na 

vytváření prototypů pro letadla. Ta jsou vyráběna často v malých množstvích a zůstávají 

v provozu po celá desetiletí, proto výroba forem pro náhradní díly se stává neúčinnou, 

proto je SLS vynikajícím řešením. [14] [15] 

3.5 SHS – Selective Heat Sintering 

Dánská společnost Blueprinter vynalezla a nechala si patentovat technologii SHS 

na počátku jejího založení, když vznikla jako startup. Nápad na tuto technologii přišla od 

zakladatelů společnosti F. Tjellesena a A. Hartmanna, kteří investovali do tohoto tisku 

více než 150 000 eur. Technologie byla uvedena na trh v roce 2011 v Euromoldu. Brzy 

společnost Blueprinter začala na trh dodávat svoje první tiskárny. V roce 2014 

aktualizovali uživatelské prostředí tiskárny M2 a v roce 2015 uvedli na trh svoji 

nejnovější 3D tiskárnu Blueprinter M3, která je silnější než M2 a o 60% tišší. [16] 



16 

 

 

Obrázek 3.10 - Součást vytvořená technologií SHS [16] 

 

Selective Heat Sintering je aditivní technologie podobná SLS. Nicméně tyto dva 

procesy by neměly být zaměňovány. SHS používá tepelnou tiskovou hlavu k sintrování 

termoplastického prášku, zatímco technologie SLS používá jako zdroj tepla laser. 

Výhody použití tepelné tiskové hlavy má několik výhod. 3D tiskárna může být mnohem 

menší a velikostí podobná jako větší běžná stolní 3D tiskárna a zároveň o mnoho levnější, 

protože tepelná tisková hlava je mnohem levnější než cenová hladina laserů.  [16] [17] 

Technologie SHS slinuje vysušený termoplastický práškový materiál, který se 

předehřívá na určitou teplotu v práškovém loži. Nejnovější 3D tiskárna této technologie 

rozšiřuje tenkou vrstvu prášku v celé své komoře tiskového lůžka, který se dál 

zpracovává. Tepelná tisková hlava tiskárny se pak pohybuje z jedné strany na druhou a 

přes práškovou vrstvu taví průřezy pevného plastu předem definovaného tvaru. Jakmile 

je vrstva dokončena, 3D tiskárna tento proces opakuje, aby vytvořila model. Dokončený 

model je pak ručně vytažen z komory a jakýkoli nepoužitý termoplastický prášek lze 

znovu použít. Tiskárna také umožňuje tisknout více částí najednou. [16] [17] 
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Obrázek 3.11 - Princip technologie SHS [17] 

 

Tato technologie se nejlépe využívá pro tvorbu konceptů levných prototypů, 

funkčního testování a pohyblivých dílů. Největší benefit je ve vytváření 3D modelů bez 

potřeby jakékoliv podpůrné konstrukce a možnosti svobody tvorby jakéhokoliv tvaru, 

které není možné vytvořit technologií FDM nebo SLA. Kromě toho termoplastický 

prášek používaný v tiskárně je při tisku velmi podobný nylonu. Části jsou silné a odolné 

s maximální pevností v tahu 7,5 MPa. Díky tomu je SHS ideálním procesem 3D tisku pro 

vytváření funkčních prototypů.  [16] [17] 

3.6 LOM – laminated object manufacturing 

První komerční systém LOM byl dodán v roce 1991, který byl vyvinut společností 

Hellsys z Torrance. Po letech různých variací této technologie byl vyvinut také 

společnostmi Mcor Technologies, Cubic Technologies a Solido 3D. Technologie Mcor 

používá k řezání a oddělování různých vrstev před nanesením lepidla místo laseru nůž. 

Úspěch Mcor je přičítán jeho nízké ceně a vynikajícím marketingovým strategiím. 

Společnost, která kdysi byla předním dodavatelem technologie LOM v USA přestala 

fungovat v roce 2000, ale její produkty jsou stále na trhu pod společností Cubic 

Technologies. [18] 
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Obrázek 3.12 - Součást vytvořená technologií LOM [18] 

 

Tiskárna LOM používá spojitý materiál – plast, papír nebo kov, který je pomocí 

sestavy podávacích válečků veden přes konstrukční plošinu. Papírové a plastové 

materiály jsou často potaženy lepidlem. Pro vytvoření součásti je vyhřívaný válec veden 

přes vrstvu materiálu na konstrukční plošině, kde taví lepidlo a tlačí jej na plošinu. 

Počítačově řízený laser nebo čepel pak řeže materiál do požadovaného vzoru. Laser také 

dokáže rozříznout jakýkoliv přebytečný materiál v příčném vzoru, což velmi usnadňuje 

jeho odstranění, jakmile je objekt plně vytištěn. Po vytvoření jedné vrstvy objektu je 

formován a stavěcí plošina se sníží o tloušťku jedné vrstvy. Nový materiál je dále tažen 

přes plošinu a přes vyhřívaný válec opět prochází materiál a váže novou vrstvu na 

podložku. Tento proces se opakuje, dokud není vytvořen celý model. Jakmile je objekt 

vytisknut, je odstraněn z konstrukční plošiny a veškerý přebytečný materiál je odříznut. 

Objekty vytištěné z papíru mají dřevěné vlastnosti a mohou být podle toho broušeny a 

dále opracovány. Papírové předměty jsou obvykle utěsněny lakem nebo barvou, aby se 

zabránilo vstupu vlhkosti do součásti. [19] 
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Obrázek 3.13 - Princip technologie LOM [20] 

 

Ačkoliv technologie LOM nevytváří modely, které jsou stejně přesné jako modely 

vytvořené jinými technologiemi 3D tisku – například stereolitografie nebo selektivní 

laserové slinování, přesto nabízí určitě výhody. Vzhledem k tomu, že proces LOM 

nezahrnuje žádné chemické reakce a ani není třeba speciální uzavřené komory, je 

mnohem lehčí vytvořit modely větší velikosti. Materiály používané při tisku LOM jsou 

také levné, konzistentní a snadno dostupné. Není však ideální pro vytváření objektů se 

složitými geometriemi ani pro duté objekty. Protože tento proces nevytváří vysoce přesné 

součásti, nelze ho použít pro funkční prototypy. Z tohoto důvodu se používá především 

pro vytváření měřítkových modelů a koncepčních prototypů, které mohou být testovány 

pro formu nebo z hlediska designu. Najde i uplatnění k vytváření vzorků pro použití 

v tradiční výrobě, jako je například lití do písku a proces lití kovu. [19] 

3.7 CJP - ColorJet Printing 

Technologie Colorjet byla objevena na univerzitě MIT počátkem 90. let a později 

licencována mnoha firmami. Mezi nejvýznamnější patří ZCorp (tisková technologie se 

stále nazývá „zprint“), který pokračoval ve vývoji technologie a vytvořil první komerčně 

dostupné stroje. V roce 2012 společnost ZCorp byla získána společností 3D Systems, 

která změnila původní tiskárny a vylepšila je jako řadu strojů Projet X60. Základní 
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technologie je stále podobná s dřívější formou tisku, ale se zlepšeným rozlišením a 

spolehlivostí. [21] 

 

 

Obrázek 3.14 - Součást vytvořená technologií CJP [21] 

 

3D tiskárny ColorJet pracují podobně jako inkoustová tiskárna, ale v tom rozdílu, 

že místo tisku na papír tisková hlava tiskne na tenké vrstvy bílého sádrového prášku. 

Inkoust v tomto procesu je ve skutečnosti pojivo, které drží prášek dohromady. Existuje 

5 různých barevných spojů, které jsou smíchány a přímo vytvářejí barvy modelu při 

současném vytváření tvaru součásti. Třetí dimenze je vytvořena nanášením vrstev na vrch 

předchozí vrstvy a vázáním tištěných řezů ve vrstvách. Po dokončení každé vrstvy se 

tisková plošina pohybuje směrem dolů a nanáší se tak nová vrstva sádrového prášku a 

vytiskne se další vrstva. Tento proces pokračuje a opakuje se tak často jak je potřeba, než 

dojde k vytvoření celé součásti. Po úspěšném tisku je model stále měkký a křehký. Model 

je dále potřeba v tomto polotovaru pečlivě vyčistit, a nakonec na něj nanést akrylovou 

sloučeninu běžně známou jako „super lepidlo“. Tento povlak poskytuje modelu sílu a 

tvrdost. [22] 
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Obrázek 3.15 - Princip technologie ColorJet [22] 

 

Využití tisku ColorJetu je mnoho. Hodně se využívá v architektuře, kde 

konvenční budova architektonického modelu zahrnuje mnoho ruční práce, a proto je to 

nákladově a časově náročný proces. Ale touto technologií mohou být různé kusy, barvy 

a textury modelu vytvořeny během tisku, přičemž vytvoření těchto složitých kusů se 

zvládne za jednu noc, a proto šetří čas a peníze. Vzhledem k tomu, že architekti vytvářejí 

návrhy v 3D modelech, následný tisk nevyžaduje tolik práce. Díky tomu se model vytváří 

snadno a efektivně pro prezentaci investorům nebo zákazníkům. Jako další případ využití 

barevného tisku je ve vzdělávacích oborech a vědách. Plně barevné modely různých 

orgánů, anatomické struktury nebo složité molekuly lze snadno vytvořit. Data 

z lékařských vyšetření jako jsou CT, MRI, MRT, NMR nebo 3D mikroskopických 

technologií je možné zpracovat, vytvořit z nich 3D objekt a dále vytisknout. 3D tisk 

přináší také výhodu vytvoření trojrozměrných fotografií, které se přenesou z normální 

fotografie a následně se vytvoří postava, která svými barevnými vlastnostmi předčí 

každou fotografii. Využití tohoto tisku je spíše pro ukázkové a prezentační činnosti kvůli 

svým nedostačujícím mechanickým vlastnostem. [21] [22] 

3.8 FDM – Fused Deposition Modeling 

FDM tisk využívá vytlačování termoplastického materiálu a je to snadno dostupná 

a rozpoznatelná technologie mezi 3D tiskem. Jeho název je velmi populární i mezi laickou 

veřejností i vzhledem k jeho dlouhověkosti a známosti. Nicméně je to obchodní název, 

který byl registrovaný společností Stratasys, která tuto technologii původně vyvinula. 

Společnost Stratasys FDM vytvořila počátkem devadesátých let a dnes se stal 

průmyslovým 3D tiskovým procesem. Vzhledem k rychlému nárůstu 3D tiskáren, které 

vznikly od roku 2009 využívají podobný proces, obecně označovaný jako FFF – Freeform 

Fabrication, ale v základní formě většinu patentů drží firma Stratasys. Nejmladší stroje 

RepRap a všechny následující vývoje open source a commercial využívají technologii 

vytlačování. [5]  
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Obrázek 3.16 - Součást vytvořená technologií FDM [23] 

 

FDM proces funguje tak, že se přes vyhřívaný extrudér roztaví plastové vlákno a 

tlačí se na konstrukční plošinu dle 3D dat dodaných do tiskárny. Každá vrstva je tvrdá 

tak, jak je uložena a vázána na předchozí vrstvu. Společnost Stratasys vyvinula řadu 

vlastních průmyslových tříd materiálů pro svůj FDM proces, které jsou vhodné pro různé 

výrobní aplikace. Na vstupním konci trhu jsou materiály omezené, ale rozsah použití se 

zvyšuje. Nejvíc běžnými materiály pro FDM tiskárny jsou ABS a PLA. Tyto procesy 

vyžadují podpůrné struktury pro všechny aplikace s převislou geometrií. To znamená, že 

je tisk využívá jako podpůrný ve vodě rozpustný materiál, který umožňuje nosné 

konstrukci, aby se po dokončení tisku poměrně snadno očistil, respektive omyl. Jako 

alternativa jsou také možné oddělovací nosné materiály, které mohou být odstraněny 

ručně jejich odstřihnutím od součásti. Omezení nosných konstrukcí byl obecně 

požadavek nových tiskáren, nicméně se systémy vyvinuly a vylepšily tak, aby zahrnovaly 

dvojí vytlačování tiskové hlavy, pro které se to stává menší problém. [5] [23] 
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Obrázek 3.17 - Princip technologie FDM/FFF 

 

Vyrobené modely technologií FDM od společnosti Stratasys jsou přesné a proces 

je velice spolehlivý. Tato metoda je díky velikostem tiskáren office-friendly, ačkoliv 

může být po tisku vyžadováno dalších rozsáhlých úprav. Naproti tomu, jak by se dalo 

očekávat, je proces FFF mnohem méně přesný, ale tiskárny se stále zlepšují a s FDM se 

moc neliší. Proces může být pro různé geometrické části pomalý a adheze mezi vrstvami 

plastu může být problém, což vede k tomu, že části nemusí být vždy vodotěsné. Tyto 

problémy se ale můžou vyřešit následným opracováním s použitím acetonu. [5] 

3.9 APF – Arburg Plastic Freeforming 

Tato technologie je poměrně mladá a je to obdobná technologie jako FDM nebo FFF. Liší 

se ale v cela zásadní věci a to dodávaným materiálem na tisk, který je v tomto případě 

granulát, který je zpracováván stejně jako na vstřikolisu. Tímto způsobem můžete vyrábět 

díly z originálního materiálu, který by se používal u vstřikolisů v sériích, ale s možností 

předběžné individualizace dílů. [24] 
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Obrázek 3.18 - Součást vytvořená technologií APF [24] 

 

Princip této technologie spočívá v dopravě předem vysušeného a předehřátého na 

určitou teplotu granulátu z násypníku. Dále granulát pokračuje přes plastifikační šnek, 

kde je stlačován a zahřívá se na určitou teplotu. Po dosažení tavící teploty se granulát 

mění na tekutou formu, kterou šnek pohání do trysky. Přes vysokofrekvenčně taktovaný 

uzávěr trysky proudí kapičky roztaveného plastu, který je vypouští vysokým tlakem na 

pohyblivou desku. [24] 

Výhodou této metody je nízká cena vstupního materiálu a vysoká pevnost výtisku, 

který dosahuje až 90 % pevnosti vstřikolisovaného dílce. Velkou nevýhodou může být 

hrubost povrchu a následná náročná výměna materiálu. Jako další výhodou může být 

velký výběr materiálu. Vzhledem k využití a způsobu funkce této technologie, se spíše 

používá ve strojírenském průmyslu než v domácích a kancelářských prostředích. [24] 

 

 

Obrázek 3.19 - Princip technologie APF 
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4 Plasty používané pro 3D tisk 

Vzhledem k tomu, že materiálů a jejich různých kombinací je mnoho, proto je tato 

kapitola zaměřená spíše na nejpoužívanější materiály technologie FDM. 

4.1 PLA 

Kyselina polymléčná se liší od většiny termoplastických polymerů hlavně tím, že 

pochází z obnovitelných zdrojů jako je kukuřičný škrob nebo cukrová třtina. Většina 

ostatních plastů je oproti tomu odvozena z destilace a polymerace nerenovovaných 

ropných rezerv. Plasty, které jsou vyrobeny z biomasy, jako například PLA, jsou známé 

jako bioplasty. Kyselina polymléčná je biologicky odbouratelná a má vlastnosti podobné 

polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo polystyrenu (PS). Může být vyroben z již 

existujících výrobních zařízení (původně používaných pro petrochemický průmysl). To 

nákladově činí poměrně efektivní výrobu, a proto má PLA druhý největší objem výroby 

jakéhokoliv bioplastu.  

Existuje široká škála aplikací pro kyselinu polymléčnou. Některé z nejběžnějších 

použití zahrnují plastové fólie, láhve a biologicky odbouratelná zdravotnická zařízení 

(např. šrouby, kolíky, tyče a desky u kterých se předpokládá, že biodegradují během 6 až 

12 měsíců). PLA se zahřívá (teplota tavení okolo 155°C) a je tedy vhodná pro použití 

jako smrštitelný obalový materiál. Snadnost s jakou se kyselina polymléčná roztaví, 

umožňuje některé zajímavé aplikace v 3D tisku. Na druhé straně nízká teplota skelného 

přechodu způsobuje, že mnoho typů PLA (např. plastové kelímky) je nevhodných pro 

uchovávání horké kapaliny. [25] 

 

 

Obrázek 4.1 - Materiálový profil PLA [26] 
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4.2 ABS 

Akrylonitril Butadien Styren je neprůhledný termoplastický a amorfní polymer. 

Tento termoplast se stává kapalným při teplotě 105°C. Může se zahřát na teplotu tání, 

ochladit a znovu ohřát bez významného zhoršení. Místo hoření, termoplasty jako je ABS 

zkapalňují, což jim umožňuje snadné vstřikování a následnou recyklaci. Naproti tomu 

termosetové plasty lze pouze jednou zahřát (obvykle během procesu vstřikování). První 

ohřev způsobí, že termosetové materiály se nastaví, což vede k chemické změně, která se 

nedá vrátit a při druhém zahřátím by se materiál už spálil. ABS je také amorfní materiál, 

což znamená, že nevykazuje pravidelnou (krystalickou) strukturu. ABS se nejčastěji 

polymeruje procesem emulze (směs několika produktů, které se typicky nespojují do 

jediného produktu). Emulze je nestabilní proces tvořený alespoň dvěma nemísitelnými 

nebo omezeně mísitelnými kapalinami, z nichž je jedna rozptýlená ve druhé formou 

kapek. ABS se vytváří patentovaným procesem známým jako kontinuální polymerizace, 

ale tato metoda je méně častá.  

ABS má silnou odolnost vůči korozním chemikáliím a fyzickým nárazům. 

Vzhledem k nízké teplotě tavení, je to jednoduchý materiál pro 3D tisk nebo vstřikování. 

Je to také poměrně levný materiál, ceny se pohybují někde mezi PP a PC, a proto všechny 

tyto vlastnosti vedou k tomu, že se používá ve velkém počtu aplikací v celé řadě 

průmyslových odvětví. Existuje nespočet použití materiálu, ale mezi nejrozšířenější patří 

klávesy na klávesnici, uložení elektrického nářadí, zásuvky a hračky LEGO. [27] 
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Jako alternativa k ABS byl vytvořen materiál s názvem ASA (Akrylonitril-

Styren-Akryl). Záměrem bylo vytvořit materiál podobný ABS, ale s lepšími vlastnostmi. 

ASA se vyrábí zavedením očkovaného Akryl-Ester-Elastomeru během kopolymerační 

reakce mezi Styrenem a Akrylonitrilem. ASA má vysokou odolnost a tuhost, dobrou 

chemickou odolnost a tepelnou stabilitu, odolnost vůči povětrnostním vlivům, stárnutí a 

žloutnutí vlivem UV záření. Tento materiál byl poprvé představen firmou BASF v roce 

1970. Díky těmto vlastnostem se používá v automobilovém průmyslu, stejně jako 

v několika dalších aplikacích v exteriéru. [32] 

 

 

Obrázek 4.2 - Materiálový profil ABS [26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

4.3 PET 

Polyethylentereftalát (PETE nebo PET) je nejvíce běžně používaný 

termoplastický polymer na světě a je nejznámější v textilním průmyslu pod obchodním 

označením polyester. Jedná se o přirozeně transparentní a polokrystalický plast, který je 

široce používán jako vlákno pro oděvy jako účinná bariéra proti vlhkosti se širokou 

použitelností plnění nebo balení, která se kombinuje s jinými materiály jako jsou skleněná 

vlákna nebo uhlíkové nanotrubice, což výrazně zvyšuje pevnost materiálu. PET byl 

nejprve polymerizován ve čtyřicátých letech firmou DuPont, která chtěla vyvinout 

polymerní materiály pro použití jako textilní vlákna. Vyrábí se ze syntézy ethylenglykolu 

a kyseliny tereftalové. I bez přísad pro zvýšení jeho pevnosti je PET stále velmi silný. 

PET je jedinečný v tom, že je prakticky nerozbitný, má extrémně vysoký poměr 

pevnosti k hmotnosti a nereaguje na potraviny a vodu. Kombinace těchto vlastností 

materiálu kromě široké dostupnosti a nízké ceny činí téměř neporazitelné řešení pro 

spotřební obaly výrobků. Polyester v textiliích je silný, pružný a při kombinování 

s materiály jako bavlna může snížit vrásnění, zmenšení a činí látku odolnější. [28] 

 

 

Obrázek 4.3 - Materiálový profil PET [26] 
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4.4 PA 

Nylon je syntetický termoplastický lineární polyamid (velká molekule, jejíž 

složky jsou vázány určitým typem vazby), který byl poprvé vyroben v roce 1935 

americkým chemikem W. Carotherem, který pak pracoval ve výzkumném zařízení 

Dupont v Delaware. Carother produkoval to, co je technicky známé jako Nylon 66 (jedna 

z nejběžnějších variant dnešní doby). Poptávka zejména z nylonu a syntetických 

materiálů obecně vzrostla během druhé světové války, kdy přírodní předměty jako 

hedvábí, pryž a latex byly ve výrazně kratší nabídce. Nylon je kondenzační kopolymer, 

který se skládá z několika různých typů monomerů v kombinaci s jinými. Může se 

vyrábět různými způsoby, zpravidla začíná destilací z ropy, ale může být také vyroben 

z biomasy. Jako termoplastický materiál má teplotu tání velmi vysokou kolem 220 °C.  

Nylon se používá pro různé aplikace, které zahrnují oděv, výztuž v gumovém 

materiálu jako jsou pneumatiky pro osobní automobily, pro použití jako lano nebo nit a 

pro řadu vstřikovaných dílů pro vozidla a mechanická zařízení. Je výjimečně silný, 

relativně odolný proti otěru a absorpci vlhkosti, dlouhodobě odolný vůči chemikáliím, 

elastický a snadno se umývá. Nylon se často používá jako náhrada za kovy s nízkou 

pevností. Je to plast, který se často vybírá pro komponenty v motorovém prostoru vozidel 

z důvodu své pevnosti, teplotní odolnosti a chemické kompatibility. [29] 

 

 

Obrázek 4.4 - Materiálový profil PA [26] 
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4.5 TPU 

Termoplastický polyuretan je elastomer, který je plně termoplastický. Stejně jako 

všechny termoplastické elastomery je elastický a zpracovatelný v tekutém stavu. Dále se 

může zpracovávat na vytlačování stejně jako zařízení pro vstřikování, foukání a lisování. 

Může být vytvořen ve vakuu nebo potažen roztokem a je vhodný pro širokou paletu 

výrobních metodologií. TPU může být zbarveno řadou procesů. Ale více než jakýkoli 

jiný termoplastický elastomer může poskytnout značný počet kombinací fyzických 

vlastností, což z něj činí extrémně flexibilní materiál přizpůsobený mnoho použití. Tato 

univerzálnost je výsledkem jedinečné struktury, která vede k vysoké odolnosti, dobré 

kompresní síle a odolnosti proti nárazům, odřeninám, počasí i uhlovodíkům. TPU svými 

vlastnostmi překlenuje materiálovou mezeru mezi kaučukem a plasty. 

Jeho rozsah fyzikálních vlastností umožňuje použití TPU jako tvrdou gumu nebo 

jako termoplast měkkého inženýrství. Lze ji sterilizovat, svařovat, snadno zpracovávat, 

barvit, mazat, tisknout, vysekávat a řezat. Tyto užitečné vlastnosti jsou extrémně užitečné 

pro mnoho produktů mezi které patří například automobilové bederní podpěry, hnací 

řemeny, požární hadice, zařízení pro zpracování potravin apod. [30] 

 

 

Obrázek 4.5 - Materiálový profil TPU [26] 
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4.6 PC 

Polykarbonátové plasty jsou přirozeně transparentní amorfní termoplasty. 

Přestože jsou komerčně dostupné v různých barvách, surovina umožňuje vnitřní přenos 

světla téměř ve stejné kapacitě jako sklo. Polykarbonátové polymery se používají 

k výrobě nejrůznějších materiálů a jsou obzvláště užitečné, když je odolnost proti nárazu 

a průhlednost požadavek na výrobek. Polykarbonát má také velmi dobrou tepelnou 

odolnost a může být kombinován s materiály zpomalující hoření bez významné 

degradace materiálu. Polykarbonátové plasty jsou také konstrukční a typicky se používají 

pro odolnější a robustnější materiály např. v nárazuvzdorných skleněných površích. 

Dalším znakem polykarbonátu je jeho ohebnost. Obvykle se může tvářet při pokojové 

teplotě bez prasknutí nebo lámání, podobně jako u hliníkových plechů. Přestože 

deformace může být při použití tepla jednodušší, i za studena je možno dobře ohýbat. 

Tato vlastnost činí polykarbonátovou vrstvu obzvláště užitečnou při prototypových 

aplikacích, kde plech postrádá životaschopnost (při požadované průhlednosti nebo 

nevodivosti materiálu s dobrými izolačními vlastnostmi apod.) 

PC se běžně používá pro plastové čočky v brýlích, v lékařských zařízeních, 

automobilových součástech, ochranných zařízeních, sklenicích, digitálních discích (CD, 

DVD apod.) a vnějších svítidel. [31] 

 

 

Obrázek 4.6 - Materiálový profil PC [26] 
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5 Analýza zvoleného tištěného dílu 

Jako tištěný díl byla zvolena strojní upínka (viz Obr. 5.1), která svými vlastnostmi 

nejvíce vyhovovala experimentu. Je to součást, která má otvory a vyfrézované drážky, 

které se velmi hodí k upnutí na stůl k 3D měřícímu stroji. Dále bylo potřeba mít takovou 

součást, která by měla dostatečně velký rovný povrch ke konečnému měření drsnosti a 

tvarových úbytků, respektive nárůstů. Výhodou upínky je i velká šikmá plocha kde se 

bude při tisku materiál chovat rozdílně ve srovnání s rovinou a následně tyto rozdíly 

změřit. Materiál tisknuté součásti byl zvolen ASA (akrylonitril-styren-akryl). Svými 

vlastnostmi je velice podobný materiálu ABS, ale s rozdílem vyšší tuhosti a vyšší 

odolnosti proti UV záření. Těmito vlastnostmi je právem označován jako nástupce a ve 

strojírenství velmi používaném ABS. 

 

 

Obrázek 5.1 - Model tisknuté součásti 

 

Jako způsob tisku bylo zvoleno postavení dílů vodorovným směrem (viz Obr. 5.2) 

a svislým (viz Obr. 5.3). Důvodem těchto možností bylo zjištění chování materiálu při 

tisku a změření rozdílů těchto metod tisknutých vrstev dílu. Pro lepší názornost směru 

dílu byla vybrána bílá barva pro vodorovné tisknutí a černá pro svislé postavení dílu. 

Tloušťka jedné vrstvy tisku byla zvolena standartní 0,2 mm.  
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        Obrázek 5.2 - Vodorovný tisk (bílá barva)                   Obrázek 5.3 - Svislý tisk (černá barva) 

 

       K upevnění na měřících přístrojích bylo třeba vytvořit přípravek (viz Obr. 5.4), který 

urychlí měření a zároveň zabrání pohybu při dotyku měřících jehel. Jedná se o rovnou 

desku 160x160mm vytvořenou ze silonu s vyfrézovanými drážkami pro upnutí na 

měřícím stole a vyvrtanými otvory pro upevnění výtisku a následné zajištění. 

 

 

Obrázek 5.4 - Upevňovací přípravek 
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6 Experimentální část 

6.1 Výběr zařízení 

Pro tisk součásti byly vybrány RepRap tiskárny od Josefa Průši (viz Obr. 6.1), 

konkrétně modely i3 Mk2 s novější tryskou z tiskáren Mk3. Jsou to velice rozšířené 

tiskárny, které se umí vzájemně replikovat, tzn. její součástky je schopna vytisknout na 

další tiskárny. Tyto tiskárny umí najednou tisknout jeden filament, ale v případě 

propracovanějších modelů Multimaterial je možnost až 4. To znamená, že je tiskárna 

schopna tisknout z více filamentů najednou bez potřeby pozastavení tisku a výměny 

filamentu. Tahle metoda se používá pro tisknutí vícebarevných dílů a pro tisknutí podpor, 

které můžou reagovat s vodou a po tisku se samy rozpustí, takže odpadá zdlouhavé lámání 

a čištění součásti. 

 

 

Obrázek 6.1 - Tiskárny Průša 
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Pro změření drsnosti součástí byl zvolen přístroj od firmy Hommel-Etamic (viz 

Obr. 6.2). Je to jednoduchý přístroj pro měření drsností se stavebnicovým systémem, 

který umožňuje propojení různých jednotek měření. 

 

 

Obrázek 6.2 - Přístroj od firmy Hommel - Etamic 

 

Změření geometrických rozměrů bylo prováděno na 3D měřícím stroji Duramax 

od firmy Carl Zeiss (viz Obr. 6.3). Přístroj disponuje několika vyměnitelnými snímači, 

které jsou řízeny CNC s numericky ovládacím panelem. Tento stroj je typický svým 

umístěním, a to přímo ve výrobě, kde se součásti vyrábí. 

 

 

Obrázek 6.3 - Měřící přístroj Duramax od firmy Carl Zeiss 
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6.2 Povrchové úpravy 

Ačkoliv se technologie 3D tisku a tiskáren posouvají mílovými kroky dopředu, je 

tu stále prostor na zlepšení. Roztavený materiál vrstvený na sebe způsobuje nesouměrný 

povrch a je ho dále potřeba různými způsoby opracovat. Experimentální část se zaměřuje 

na porovnání běžně dostupných způsobů opracování povrchu v domácích či 

kancelářských prostředích, nikoliv ve specializovaných strojírenských firmách, které 

můžou mít přímo originální přístroje od vývojářských firem 3D tiskáren na zlepšení 

struktury povrchu. 

Při tisknutí součástí na 3D tiskárnách je velice důležitá příprava podložky pro tisk. 

Podložka musí být řádně očištěna a odmaštěna. Pro odmaštění se používají různé 

přípravky, v tomto případě byl použit Isopropylalkohol (IPA), který je dostupný a velmi 

účinný. Každý materiál má rozdílnou teplotu viskózního toku, a proto je důležité správné 

nastavení teploty trysky pro každý materiál a teplotu podložky pro bezproblémové 

„přilepení“ k povrchu. Při nesprávném nastavení dochází ke zmetkovosti součásti a 

zbytečnému plýtvání materiálu. Dále se může ucpat tryska, což se v tomto případě stávalo 

často a odlepení součásti před dokončením 15 hodinového tisku nebylo výjimkou.  

Na obrázcích součástí jsou vidět stopy po dráze tisku. Vizuálně má svisle (černá) 

vytisknutá součást výrazně lepší povrch na šikmé části, ale na vodorovném povrchu mají 

podobnou (viz Obr. 6.4 a 6.5). Při svislém tisku byly potřeba podpory pro drážku a díru, 

kdežto pro vodorovný (bílá) tisk nebyly třeba. Lze tedy předpokládat, že kvůli podporám, 

které musely být následně odstraněny a obroušeny u černého dílu je u bílého dílu jejich 

vyšší přesnost. 
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Obrázek 6.4 - Svisle vytisknutá součást (černá) a její profil rovné a šikmé plochy 

 

  

Obrázek 6.5 - Vodorovně vytisknutá součást (bílá) a její profil rovné a šikmé plochy 

   

Tabulka 6.1 - Hodnoty drsnosti součástí 

Průměrné hodnoty drsnosti Ra [µm] 

 Rovná plocha Šikmá plocha 

Svislý kus (černá) 6,55 8,37 

Vodorovný kus (bílá) 5,0 12,5 

 

Dle jednotlivých profilů ploch součástí je zřejmé, že šikmá část bílého výtisku je 

vlivem technologie silně vlnitá a u rovné plochy je profil lehce nepravidelný (viz Obr. 

6.5). Kdežto u profilu šikmé plochy černého výtisku je plocha rovnoměrnější až na 
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vybrané části, kde jsou nepatrné prohlubně a rovná plocha je srovnatelná s bílým kusem 

(viz Obr. 6.4). 

6.2.1 Broušení a leštění 

Broušení je technologie, při které se materiál ubírá různým brusivem s různým 

množstvím nepravidelných břitů. Pro broušení se může použít brusný papír různých 

zrnitostí v široké škále od jemných struktur po hrubé. Tento proces není vhodný pro 

členité součásti z důvodu přímého úběru materiálu vůči jiným. Při navrhování přesných 

součástí je nutno dbát na přídavky při tisknutí, protože tato metoda ubírá na rozměrech. 

Součást se brousila vibrační a přímou bruskou. Broušení probíhalo brusným papírem 

s hrubostí 320, dále brusným papírem s hrubostí 600 a nakonec se součást dobrousila ve 

vodě, brusným papírem zrnitosti 2000. Dále se součásti doleštily leštícím látkovým 

nástavcem v přímé brusce.  

 

  

Obrázek 6.6 - Svisle vytisknutá součást (černá) po broušení a její profil rovné a šikmé plochy 
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Obrázek 6.7 - Vodorovně vytisknutá součást (bílá) po broušení a její profil rovné a šikmé plochy 

    

Tabulka 6.2 - Hodnoty drsnosti součástí po broušení 

Průměrné hodnoty drsnosti Ra [µm] 

 Rovná plocha Šikmá plocha 

Svislý kus (černá) 2,1 1,92 

Vodorovný kus (bílá) 0,64 0,6 

 

Dle naměřených dat je zřejmé, že broušení velmi pomohlo rovinnosti povrchu a 

upravilo jeho jednotnou strukturu. Při procesu broušení však mohlo docházet 

k nepravidelnému sjíždění brusného papíru ze součásti, kvůli kterým povrch není po celé 

ploše jednotně rovný, ale u krajích to způsobilo zaoblení hran a vyšší úbytek materiálu, 

který je vidět na měřených strukturách povrchu (viz Obr. 6.6 a 6.7). Drsnost se výrazně 

oproti neopracované součásti zlepšila, avšak u černého kusu vlivem svislého nanášení 

plastu se drsnost nezlepšila natolik jako u bílého (viz Tab. 6.2). Důvodem zřejmě bude, 

že bílý kus má vrchní vrstvu z jedné, přičemž černý kus jich má hned nespočet.  

6.2.2 Tryskání 

Tryskání, často nazývané taky jako pískování je technologický postup opracování 

povrchu, při kterém tlak stlačeného média žene proud abrazivního materiálu na součást, 

na které dochází ke zlepšení povrchových vlastností. Jako abrazivní materiál se používají 

různé písky, ocelové kuličky, skořápky, sůl nebo jiné tvrdé součásti s různou strukturou. 
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Tento proces je možné použít jak pro rovné součásti, tak i pro členité, ale je za potřebí u 

součástí s menší tloušťkou dodržovat určité zásady, aby nedošlo k nevratnému poškození 

kusu. Tryskání probíhalo pístovým kompresorem s tlakovou pistolí. Nejprve se tryskalo 

technickou solí, aby nedošlo k poškození struktury kusů, ale tento materiál nejevil žádnou 

změnu. Následně byla použita mletá tavenina ve formě granulované skloviny o zrnitosti 

0,1 – 1 mm. Pískování v obou případech probíhalo za tlaku 10 barů, přibližně 5 minut u 

každého kusu ve vzdáleností několika málo cm tlakové pistole od součásti se sklonem asi 

60°. 

 

  

Obrázek 6.8 - Svisle vytisknutá součást (černá) po tryskání a její profil rovné a šikmé plochy 
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Obrázek 6.9 - Vodorovně vytisknutá součást (bílá) po tryskání a její profil rovné a šikmé plochy 

 

Tabulka 6.3 - Hodnoty drsnosti součástí po tryskání 

Průměrné hodnoty drsnosti Ra [µm] 

 Rovná plocha Šikmá plocha 

Svislý kus (černá) 5,45 5 

Vodorovný kus (bílá) 4,21 5,85 

 

Struktura tryskaných součástí je velmi nepravidelná a na povrchu se tvoří jemné 

prohlubně. Jejich struktura povrchu se výrazně zhoršila (viz Obr. 6.8 a 6.9). Důvodem 

těchto tvarů může být nerovnoměrné soustředění tryskaného materiálu na součást a různý 

čas strávený na místě. Vizuálně povrchy součástí vypadají neúhledně, ale při měření 

drsností je nepatrné zlepšení oproti neopracovanému kusu (viz Tab. 6.3). Při této metodě 

docházelo spíše ke sražení ostrých hran než k výraznému zlepšení drsností. 

6.2.3 Lakování 

Při lakování dochází k vyplnění malých prohlubní součásti. Zvolený přípravek je 

kapalné struktury, která zateče do spár a posléze zatvrdne. Při této metodě je důležitý 

počet aplikací na povrchu a jejich dostatečné vysušení před další vrstvou. Nejprve se 

povrch dostatečně odmastí. Po odmaštění může následovat broušení, ale v tomto případě 

byla lehce broušena jenom šikmá plocha bílé součásti, která měla velmi výrazné hrubé 

stopy po tisku, aby nedocházelo ke zkreslení výsledných naměřených dat. Dále se na 
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povrch nanáší několik vrstev základního materiálu – v tomto případě byl použit plastový 

primer, aby lak lépe přilnul na povrch. Po uschnutí několika vrstev základního materiálu 

bylo naneseno několik vrstev akrylového laku. Od každého bylo naneseno na povrch 

součásti asi 3 vrstvy. Každá vrstva naneseného materiálu schla při teplotě cca 20 °C 

přibližně 1,5 hodiny. Tento způsob úpravy povrchu je možné použít jak pro členité, tak i 

pro rovné součásti za předpokladu vyhovujícího povrchu, který nesmí být příliš hrubý. 

Při použití je nutno brát ohledy na gravitační sílu, kdy aplikovaný materiál může stékat 

po výtisku směrem dolů. 

 

  

Obrázek 6.10 - Svisle vytisknutá součást (černá) po lakování a její profil rovné a šikmé plochy 
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Obrázek 6.11 - Vodorovně vytisknutá součást (bílá) po lakování a její profil rovné a šikmé plochy 

   

Tabulka 6.4 - Hodnoty drsnosti součástí po lakování 

Průměrné hodnoty drsnosti Ra [µm] 

 Rovná plocha Šikmá plocha 

Svislý kus (černá) 1,03 0,77 

Vodorovný kus (bílá) 0,48 0,5 

 

Struktura rovných ploch součástí se dá považovat za pravidelnou z důvodu 

roztečení materiálu po povrchu. Při zhodnocení šikmých ploch a hran rovných ploch 

součástí je zřejmé, že kapalný materiál mohl stékat dolů, než zaschnul (viz Obr. 6.10 a 

6.11). I při použití několika vrstev se stékání nelze vyvarovat. I přes tyto jevy se drsnost 

povrchu oproti neopracovanému výrazně zlepšila a řadí se mezi nejlépe opracované kusy 

(viz Tab. 6.4). Povrch součástí vypadá velmi dobře a má vlastnosti lesku. 

6.2.4 Leptání acetonen 

Princip této metody spočívá v leptání materiálu acetonem. Při styku s acetonem 

materiál reaguje a začne se rozpouštět. Při této metodě dochází k přímému styku acetonu 

s materiálem, kdy se štětec namáčí v acetonu a potírá se jím součást. Potírání součásti je 

nutné několikrát opakovat a nerovné plochy se snažit štětcem natírat. Vlivem chemické 

reakce acetonu a určité síly od štětin štětce, se povrch rozpouští a roztírá. Čím více má 

povrch nerovností, tím více je potřeba tento proces opakovat. Po nanášení acetonu je 
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potřeba materiál nechat cca hodinu zaschnout a až poté proces opakovat. V tomto případě 

se celý postup opakoval čtyřikrát. Výhodou jsou zarovnané povrchy, které po krátkém 

čase uschnou a může se s výtiskem dále pracovat. Nevýhodou tohoto procesu je možné 

zblednutí barvy povrchu po aplikaci. Další nevýhodou může být nerovnoměrné potírání 

součásti a s tím spojené nerovnoměrné opracování povrchu. Dále je možné riziko utrhnutí 

štětiny ze štětce a uschnutí v materiálu, což se bez následků velice těžko odstraňuje. 

 

  

Obrázek 6.12 - Svisle vytisknutá součást (černá) po nanášení acetonu a její profil rovné a šikmé plochy 

   

  

Obrázek 6.13 - Vodorovně vytisknutá součást (bílá) po nanášení acetonu a její profil rovné a šikmé 

plochy 
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Tabulka 6.5 - Hodnoty drsnosti součástí po nanášení acetonu 

Průměrné hodnoty drsnosti Ra [µm] 

 Rovná plocha Šikmá plocha 

Svislý kus (černá) 1,93 0,92 

Vodorovný kus (bílá) 2,7 2 

 

Z měření profilu plochy vyplývá, že aplikace acetonu a následné roztírání štětcem 

nebylo rovnoměrné po celé ploše, ale na součástech vznikly části s větším úbytkem 

materiálu (viz Obr. 6.12 a 6.13). Nejvíce však v prostředních částech ploch. Drsnost ploch 

však dosahuje relativně dobrých hodnot (viz Tab. 6.5), ale na některých částech kusu jsou 

vidět přilepené štětiny, které se nedaly odstranit bez většího zásahu do povrchu. U 

černého kusu po aplikaci acetonu vybledla barva, u bílého pravděpodobně také, ale přes 

světlý pigment není vidět. 

6.2.5 Leptání acetonovými párami za pokojové 

teploty 

Leptání acetonovými párami funguje na stejném principu jako přímé leptání 

acetonem. Rozdíl je v tom, že při leptání párami nedochází k přímému styku se součástí, 

takže nedochází k jevu, který způsobuje zblednutí barvy na povrchu. Tento proces oproti 

potírání trvá o mnoho déle a je potřeba o několik hodin až dní vyčkat na vytvrzení 

materiálu po reakci. Součást po několika hodinách je nasáklá acetonem a je poddajná. 

Leptání lze provádět buď s acetonem, který se nahřívá nebo za pokojové teploty, což byl 

tento případ. Do uzavřené nádoby, kam se vlije aceton, se vloží součást, která potřebuje 

opracovat a zamezí se dotyku acetonu s výtiskem nejlépe nějakou mřížkou, aby páry 

mohly proudit do všech směrů. Následně se nádoba uzavře, aby se zamezil únik par 

z acetonu ven. Součást se sleduje a po určitém čase se vytáhne ven, aby se zamezila další 

reakce s párami a nechá se dostatečně vytvrdit. Aplikace u černé součásti trvala přibližně 

3 hodiny a následně 1 den vytvrzování. U součásti bílé po 3 hodinách nenastala žádná 

výrazná změna jako u součásti černé, a proto byla ponechána v acetonových výparech asi 

9 hodin. 
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Obrázek 6.14 - Svisle vytisknutá součást (černá) po reakci s acetonovými párami a její profil rovné a 

šikmé plochy 

   

 

Obrázek 6.15 - Vodorovně vytisknutá součást (bílá) po reakci s acetonovými párami 

 

Tabulka 6.6 - Hodnoty drsnosti součástí po reakci s acetonovými párami 

Průměrné hodnoty drsnosti Ra [µm] 

 Rovná plocha Šikmá plocha 

Svislý kus (černá) 0,26 0,2 

Vodorovný kus (bílá) NELZE ZMĚŘIT NELZE ZMĚŘIT 



47 

 

Po aplikaci acetonovými párami se profil povrchu černé součásti místy lehce 

zvlnil. Ostré hrany se zaoblily a díl dle změřeného profilu ztratil na přesnosti a místy se 

propadl (viz Obr. 6.14). Na výtisku se vytvořil lesklý povrch. Drsnost se výrazně zlepšila 

(viz Tab. 6.6) a ve srovnání s ostatními je nejlepší, ale za cenu ztráty soudružnosti tvaru. 

U bílého kusu ani po 9 hodinách působení nedošlo k žádné výrazné změně ve vzhledu 

oproti černému kusu, ale součást se značně zdeformovala a profil ploch se výrazně 

propadl a zvlnil (viz Obr. 6.15). Kvůli této deformaci nebylo možné kus změřit a porovnat 

s ostatními. A proto se úprava u vodorovně tisknutého kusu s těmito tvary nedoporučuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

7 Závěr 

V této bakalářské práci je nejprve představen princip 3D tisku a jeho použití. Dále 

jsou uvedeny a vysvětleny nejznámější technologie, které se využívají v dnešní době. 

V další kapitole jsou představený nejdůležitější materiály pro 3D tisk, hlavně pro tisk 

FDM. 

V praktické části je analýza tisknutého dílu a popisy strojů, které byly pro tento 

experiment použity. Cílem této práce bylo porovnání a zhodnocení jednotlivých 

dokončovacích postupů, které jsou běžně dostupné pro využívání v menších objemech a 

v soukromém sektoru. Lze předpokládat, že při kombinaci některých povrchových úprav 

lze dosáhnout ještě lepších výsledků, ale za předpokladu vyšších pořizovacích nákladů 

materiálu pro jednotlivé úpravy, vyšší pracnosti a delšího času opracování. 

Z hlediska zhodnocení profilu plochy součásti byly zaznamenány největší rozdíly na 

šikmé ploše. Nejlepší profil je po broušení a lakování součástí (viz Obr. 7.1 a 7.3), kde je 

povrch nejvíce homogenní. Vizuálně nejlépe dopadla součást po aplikaci acetonovými 

párami, lakem a broušením až na výjimku u vodorovně (bílá) tisknuté součásti, která po 

aplikaci acetonových výparů výrazně změnila svůj tvar, a proto ji nebylo možné ani 

změřit. Svoji rozměrovou funkčnost si zachovaly součásti broušené a lakované, protože 

součást po reakci acetonu oproti ostatním výrazně změnila svůj vnější obrys.  

 

  

Obrázek 7.1 - Profil šikmé plochy svisle a vodorovné součásti po broušení a leštění 
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Obrázek 7.2 - Profil šikmé plochy svisle a vodorovné součásti po tryskání 

 

  

Obrázek 7.3 - Profil šikmé plochy svisle a vodorovné součásti po lakování 

 

  

Obrázek 7.4 - Profil šikmé plochy svisle a vodorovné součásti po leptání acetonem 

 

 

Obrázek 7.5 - Profil šikmé plochy svisle a vodorovné součásti po leptání acetonovými párami 
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Nejlepších výsledků naměřených drsností dosáhla u svisle tisknuté součásti aplikace 

acetonovými párami a nejhorších tryskaná součást. U vodorovně tisknuté součásti byly 

acetonové páry neúspěšné, a proto nejlepší naměřená drsnost byla u součásti lakované a 

nejhorší rovněž u tryskané (viz Graf 7.1 a 7.2).  

 

Graf 7.1 - Drsnost šikmé plochy 

 

 

Graf 7.2 - Drsnost rovné plochy 
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