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Anotace 

  Tato bakalářská práce se zabývá aditivními technologiemi pro zpracování 

polymerních materiálů, uvádí přehled a popis principů 3D tisku. Detailněji popisuje 

technologii FDM, používaná konstrukční řešení tiskáren a představuje přehled 

polymerních materiálů a porovnává jejich mechanické vlastnosti. Uvádí srovnání 

vybraných CAM SW pro programování 3D tiskáren. Reprezentuje přehled dosažených 

výsledků v oblasti výzkumu vlivů parametrů tisku na kvalitu povrchu a mechanické 

vlastnosti vytisknuté součásti. Zabývá se návrhem artefaktu obsahujícího vnitřní 

struktury, které jsou vyrobitelné pouze aditivními technologiemi a samotným procesem 

tisku dílu. Vše uzavírá vizuální a rozměrová analýza součásti, která byla vytisknuta 

ve dvou různých nastavení tisku. 

Klíčová slova 

Aditivní technologie, Vnitřní struktura, ABS, Vizuální a rozměrová analýza 
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Annotation 

  This bachelor thesis deals with additive technologies for processing 

of polymeric materials, shows the review and the description of 3D principles. 

It describes FDM technology in great detail, used construction solutions of printers and 

shows the review of polymeric materials and compares their mechanical properties. 

It represents studies of achieved results in the field of influence to the surface quality 

and mechanical feature of printed parts. It deals with artefact design including its inner 

structures, which can be manufactured only by use of additive technologies and its own 

process of printing the part. Everything is concluded by visual and dimensional analysis 

of the part which was printed in two different settings of 3D print.  

Keywords 

Additive technology, Inner structure, ABS, Visual and Dimensional analysis  
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1  Úvod 
 

  Aditivní technologie je v dnešní době neustále se rozvíjející oblast průmyslu, 

která je již v mnoha oblastech hojně využívána, například v automobilovém a leteckém 

průmyslu. V dalších odvětvích se zdá být velkým příslibem do budoucna, například 

v lékařství. Principem této technologie je postupné kladení vrstev materiálu na sebe až 

do úplného vzniku součásti. Jedná se tedy o opačný způsob, než které mají konvenční 

technologie, kde je materiál odebírán. Výhodou AV v prvotní části procesu je minimální 

množství odpadového materiálu. Mezi hlavní výhody aditivní technologie patří možnost 

geometricky složité díly.  

  Cílem této bakalářské práce je seznámení s aditivní výrobou a představení 

vybraných metod tisku polymerních materiálů. Dále je zde detailnější popis technologie 

FDM, používaná konstrukční řešení a přehled užívaných materiálů. Následuje kapitola 

ohledně procesu 3D tisku. Je zde sepsán i přehled provedených výzkumů, 

které se zabývají vlivy vybraných parametrů na kvalitu tisku. Dále bylo provedeno 

srovnání vybraných CAM SW, které slouží k programování 3D tiskáren. Praktická část 

je zaměřena na návrh artefaktu, který bude sloužit k představení vybraných vnitřních 

struktur. Vše bude zakončeno vizuální kontrolou na digitálním mikroskopu a analýzou 

rozměrové přesnosti na CT scanu. Výstupem této bakalářské práce bude procentuální 

materiálová shoda mezi navrženým modelem a vytisknutou součástí.  

  Toto téma jsem zvolila z důvodu seznámení se s aditivními technologiemi 

podrobněji a osvojení si programů, které s procesem 3D tisku souvisejí.   
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2  Aditivní výroba 
 

  Pojem aditivní výroba, výraz známý také jako Rapid Prototyping (RP), je proces 

výrobní technologie, který zaznamenal zásadní průlom v 80. letech minulého století. 

Překladem slovního spojení je nám obeznámena hlavní výhoda, která je s tímto druhem 

technologie spojena. Tou je výrazné zkrácení času mezi návrhem modelu a jeho 

samostatnou výrobou, kdy je možné mít hotový prototyp či funkční část v řádu několika 

hodin či dnů.  

  Americkou společností pro testování a materiály (ASTM) je aditivní výroba 

definována jako proces, u kterého jsou skládány jednotlivé vrstvy na sebe až do vzniku 

úplného fyzického produktu. Jedná se tedy o opačný způsob než postup vzniku součásti 

u konvenčních technologií. [1] 

  Od již zmíněného průlomu, který byl s touto technologií spojen, dochází 

k neustálému prohlubování nejen znalostí, ale i výzkumů, které jsou spojeny s výrobou. 

Ty jsou podmíněny převážně rostoucí poptávkou trhu a snahou uživatelů o co nejširší 

pokrytí napříč průmyslovými odvětvími. Je důležité zmínit zastoupení v automobilovém 

a leteckém průmyslu, lékařství či elektronice, kde hraje aditivní výroba důležitou roli, 

avšak je možné se setkat i u aplikací, které nejsou svojí povahou průmyslového 

typu – design nebo potravinářství. [2,3] 

 

Obrázek 1 Zastoupení technologií RP napříč průmyslovými odvětvími [4] 
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  Aditivní výroba vykazuje, jako každý způsob výrobní technologie, kladné 

i záporné vlastnosti, které ovlivňují její dosah, využití konečným zákazníkem a kýženým 

prospěchem v podobě úspěšné optimalizace dílu.  

  Největší výhodu, kterou může aditivní výroba nabídnout je fakt, že slouží 

k úspoře času, ke kterému dochází během procesu výroby. Výsledný produkt, navržený 

konstruktérem, může být hotov během několika hodin či dnů a nedochází k časové 

výluce. Ta souvisí s úsporou finančních zdrojů. 

  Možnost navrhnutí modelu a samotného tisku souvisí s tím, že odpadá nutná 

tvorba modelů a forem, v případě použití technologie slévání, což vede ke zlevnění ceny 

prototypu.  

 

Obrázek 2 Srovnání průběhu výroby - AV (červená), KT (černá) [5] 

  Obrázek 2 ukazuje průběh procesu aditivní výroby a konvenční technologie. 

Je patrné, že KT obsahuje mnohem více mezikroků, které ale nemusí být vždy nutně 

použity. Naopak, u 3D tisku jsou v mnoha případech nutné povrchové úpravy, které 

slouží hlavně ke zlepšení výsledné kvality povrchu, příklad: broušení.  

 

Obrázek 3 Srovnání AV a KT v závislosti ceny a složitosti [6] 
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  Mezi další výhody patří možnost výroby nových geometrických tvarů a volnosti 

v návrhu, kdy je možná úprava modelu během procesu. Lze tedy lépe využít vnitřní 

prostor a navrhnout díl, který bude tvarově složitější, ale v konečné fázi přinese úsporu 

hmotnosti či jinou důležitou charakteristiku. Šetření hmotnosti přináší úsporu hlavně 

v leteckém průmyslu, kdy je optimalizace dílu finančně i časově náročná, ale výsledkem 

je možnost za ušetřenou hmotnost natankovat více paliva, což umožňuje delší dolet. 

Příklad: navrhovaná optimalizace přesek při zapínání v letadle, změna výrobní 

technologie a používaného materiálu by znamenala úsporu 72,5 kilogramu. [7] 

 

Obrázek 4 Porovnání letadlové před a po optimalizaci [7] 

  Vzrůstající poptávka přináší větší možnosti ve výběru při koupi tiskárny či celých 

tiskových setů (tiskárna + SW).  

  Mezi výrazné nevýhody patří různorodost materiálů, špatná výsledná kvalita 

povrchu a energetická náročnost procesu.  

  Materiál hraje jednu z hlavních nevýhod, jelikož není snadné navrhnout takový, 

který bude mít ve všech směrech působení sil stejné mechanické vlastnosti. Je tedy 

důležité uvažovat před tiskem součásti o jejím natočení tak, velikost potřebných 

mechanických vlastností byla v určitém směru.  

 

Obrázek 5 Orientace při tisku modelu [8] 
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Obrázek 6 Tahové napětí u vybraných 3D procesů tisku [9] 

  Se samotným tiskem výrobku souvisí teplotní roztažnost, ke které dochází, 

a ta poté způsobuje deformaci výrobku. Rozměrové změny způsobené v průběhu tisku 

ovlivňují celkovou přesnost.  

  Dalo by se shrnout, že se aditivní výroba vyplatí pouze u součástí, které jsou 

vyráběny po kusech či v malých sériích, ale není tomu tak. Jde o to, že pokud je navržen 

díl, který je velice složitý na výrobu, ale je potřebný ve velkém množství, aditivní výroba 

je stejně jediným výrobním řešením. A lze říci, že tato technologie si své konečné 

uživatele vždy najde.  

 

2.1 Přehled nejdůležitějších let v aditivní výrobě   
   

  Poprvé byl tento způsob zmíněn v roce 1926, kdy byl podán patent 

na technologii postupného kladení materiálu odtavováním obalené elektrody 

elektrickým obloukem. Průlomovým rokem pro aditivní výrobu je rok 1980, kdy byla 

podána první patentová přihláška doktorem Kodamou, bohužel nedodal úplnou 

patentovou specifikaci. Skutečným počátkem lze považovat rok 1986, kdy byl vydán 

první patent pro stereolitografický přístroj (SLA), patřící Charlesovi Hullovi. Ten později 
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založil společnost 3D Systems Corporation – jedna z největších společností, 

která se touto oblastí zabývá. [10,11] 

 

Obrázek 7 První tiskárna SLA Charlese Hulla [11] 

Rychlý přehled jednotlivých let  

Květen 1980 - První patentová přihláška pro technologii Rapid Prototyping, vyplněnou 

doktorem Kodamou, 

1986 - vydán první patent pro stereolitografii Charlesovi Hullovi; 

1987 - představena SLA -1. (1. stereolitografický přístroj); 

1989 - vydán patent pro tisk způsobem Selective Laser Sintering (SLS) Carlovi 

Deckardovi;   

1992 - vydán patent pro tisk technologií FDM; 

1997 - založení společnosti Arcam (společnost zabývající se tiskem kovových částí); 

2000 - MCP Technologies představila technologii SLM; 

2004 - Dr. Bowyer koncipoval pojem RepRap, systém open – source, tiskárny, které 

jsou schopny si potřebné díly na sestavení vytisknout samostatně; 

2007 - první systém od firmy 3D Systems pod 10.000 dolarů; 

2009 - první dostupná komerční 3D tiskárna – ve formě kitu, založena na konceptu 

RepRap; 

2012 - vstup dalších výrobců na trh s 3D tiskárnami (B9 Creator, Form 1); 

2013 - převzetí firmy Makerbot společností Stratasys. [11] 
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2.2 Metody tisku polymerních materiálů  
   

  Způsob vzniku dílu z modelu, byl již charakterizován, ale jednotlivě se liší 

dle zvoleného materiálu či použité technologie.  

  Materiál může být v prvotní fázi kapalný, pevný či ve formě prášku. 

Výběr technologie záleží na spojování materiálu a přídavných použitých technologiích. 

V této práci bude představena – Stereolitografie (SLA), Selective Laser Sintering (SLS), 

Laminated Object Manufacturing (LOM) a Fused Deposition Modeling (FDM). 

  Každá z vybraných technologií má své klady a zápory a výsledný výběr použití 

je pouze na konečném uživateli. A ten si rozhodne, který způsob je potřebný či nejvíce 

vhodný. Zároveň musí zvážit své finanční a časové možnosti a očekávanou výslednou 

kvalitu tisku. Po zvážení všech okolností se může konečná použitá technologie 

diametrálně lišit. [12] 

Tabulka 1 Přehled základních informací u vybraných technologií [13] 

Název Polotovar Princip spojování  Roky vývoje  

Stereolitografie tekutý fotopolymer chemická reakce  1986 - 1988 

Laminated Object Manufacturing fólie  zažehlení  1985 - 1991  

Selective Laser Sintering prášek laser 1987 - 1992  

Fused Deposition Modeling  drát  tavení  1988 - 1991  

 

 

Obrázek 8 Rozdělení jednotlivých technologií dle ASTM [12] 
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2.2.1 Stereolitografie  

  Jedná se o způsob výrobní technologie, která byla vyvinuta společností 

3D Systems, Inc. v roce 1986, patřící mezi první a v dnešní době nejpoužívanějším 

procesem Rapid Prototyping. Model vzniká působením UV laserového paprsku 

na tekutou fotopolymerickou pryskyřici, která je po jednotlivých vrstvách vytvrzována 

a pracovní deska se poté vždy posune ve vertikálním směru o tloušťku další vrstvy 

(mezi 0,05 až 0,15mm). Tloušťka vrstvy záleží na energii světelného zdroje.  

  Pro stavbu náročnějších dílů je nutné stavět společně s dílem i podpory, 

které jsou po vyhotovení dílu manuálně odstraněny.  

  Výhodou tohoto způsobu je možnost vytvářet objemné modely, 

vynikající hlavně dobrými fyzikálními vlastnostmi a vysokou rozměrovou přesností. 

SLA je efektivně používáno pro aditivní výrobu komplexních nanokompozitů.   

  Značnou nevýhodou je vstupní investice do zařízení a materiálů, kterých není 

mnoho na výběr. Celkový proces je velice zdlouhavý a složitý. [14,15] 

 

Obrázek 9 Schéma stereolitografického stroje [16] 
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2.2.2 Laminated Object Manufacturing  

  Tato technologie, která byla poprvé představena v roce 1991, kombinuje dva 

výrobní způsoby – aditivní a konvenční, které svojí kombinací umožňují vznik dílu. 

Stavebním materiálem mohou být plastové fólie (tloušťka 0,15 – 0,2mm) nebo papír 

napuštěný zpevňující hmotou (tloušťka závisí na kvalitě a detailech).  

  Materiál je navinutý na roli, která je odvíjena přes celou pracovní plochu a ta se 

pohybuje ve svislém směru. Do papíru je CO2 laserem vyřezáván obrys aktuální vrstvy, 

poté je vrstva přitlačena soustavou vyhřívaných válců a slepena s tou předešlou. 

Takto se děj opakuje až do vzniku úplné součásti.  

  Odřezávaný materiál slouží jako podpůrný materiál, ale je řezán na menší 

čtvercové díly. Dochází tím k lepšímu odstranění přebytečného materiálu z pracovní 

plochy.  

  Tento způsob je řazen mezi levnější varianty 3D tisku, hlavně kvůli pořizovací 

ceně materiálu. 

  Hlavní nevýhodou je množství vzniklého odpadu, kdy dochází k tomu, že čím 

menší je model, tím vetší množství odpadu vzniká (optimální využití materiálu vykazuje 

40 – 50% odpadu). Pokud se dostane přebytečný materiál do dutiny během procesu 

výroby, jeho odstranění po dokončení výroby, je nemožné. [17] 

 

Obrázek 10 Schéma procesu LOM technologie [18] 
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2.2.3 Selective Laser Sintering 

  Jedná se o výrobní technologii, u které vzniká model tavením práškového 

materiálu (kov, keramika, sklo). Ten je po tenkých vrstvách spékán v ploše řezu velice 

výkonným laserem dle digitálního návrhu. Nejdříve je nanesena vrstva prášku po celé 

ploše, stroj ji předehřeje na teplotu blízkou jeho bodu tání tak, aby bylo možné využít 

veškeré energie laseru ke spečení materiálu v ploše vytvářeného řezu. Po působení 

laserem na příslušnou vrstvu klesne stavěcí podložka o tloušťku vrstvy níže. Tento cyklus 

se neustále opakuje až do úplného vzniku součásti.  

  Výhodou je eliminace potřeby podpor při stavbě, jelikož je díl neustále 

obklopen zbytkovým práškem. Technologie dokáže vyrobit díly s velmi vysokou kvalitou, 

i při výrobě součástí s velmi komplikovanými strukturami.  

  Proces není vhodný pro součásti, které jsou větší než spékací lůžko či díly, 

u kterých jsou očekáváné určité mechanické vlastnosti. [19] 

 

Obrázek 11 Schéma SLS procesu [20] 
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3  Fused Deposition Modeling  
  Výrobní technologie, která je známá také jako Fused Filament Fabrication, patří 

v dnešní době mezi nejoblíbenější tiskový proces. Oproti dalším, již zmíněným, 

technologiím je dostupnější jednak pro širší veřejnost – stolní tiskárna či pro 

podnik – průmyslová tiskárna.  

  Cyklus výroby spočívá v postupném natavování materiálu, který je následně 

protlačován tryskou a pokládán na základní desku ve formě vlákna. Pohybem v x – ové 

a y – ové souřadnici je vrstva nanášena podle předem daného schématu. Součást vzniká 

od spodu, nahoru. Posuv součásti ve vertikálním směru je zajišťován pracovní deskou.  

  Materiál je dodáván na cívce ve formě drátu, ze které je odmotáván 

v potřebném množství při tisku. [21,22] 

 

Obrázek 12 Schéma tisku stolní FDM tiskárny [23] 

   

  Standartní tiskárny nabízejí jeden extrudér.  Tiskárny vyšší cenové kategorie, 

nabízejí dva extrudéry, což obnáší řadu výhod. Druhý extrudér může být použit dvěma 

způsoby. Zaprvé, pokud je potřebné tisknout dvěma materiály, či dvě různé barvy dílu. 

Zadruhé, je extrudér využit pro tisk podpůrného materiálu, čímž zabraňuje zhroucení 

jednotlivých vrstev během procesu tisku. Podpůrný materiál je vyroben tak, že je vodou 

ředitelný a nedochází tedy k manuálnímu odstranění podpor a případnému poškození 

povrchu vytisknuté součásti.  
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  K manuálnímu odstranění podpor dochází u tiskáren s jedním extrudérem. Což 

znamená, že materiál i podpory jsou z jednoho materiálu. Odstranění podpor je poté 

složitější.  

 

 

Obrázek 13 Schéma tisku FDM tiskárny se dvěma extrudéry [24] 

 

  Mezi hlavní výhody této technologie patří hlavně dostupnost, která se neustále 

zvětšuje kvůli rostoucí poptávce vyvolávané trhem. Zlepšují se také mechanické 

vlastnosti používaných materiálů.  

  Nevýhodou je prvotní investice do tiskárny vyšší cenové kategorie, která však 

nabízí řadu výhod, které zákazníka přesvědčí ke koupi.  

  Srovnávat průmyslovou a stolní tiskárnu není prakticky možné, protože každá 

má své výhody i nevýhody. Ty se nedají vzájemně příliš dobře porovnat. Průmyslová 

tiskárna nabízí vyhřívaný pracovní prostor, dva extrudéry, kompatibilní SW 

k přednastavení tisku modelu a jednoduché ovládání. Nevýhodou může být cena. Stolní 

vyniká výrazně nižší cenou a velikostí, na druhou stranu nemá vyhřívaný pracovní prostor 

a má velice otevřený SW, který může být pro zákazníka - nováčka (v oblasti 3D tisku) 

značnou nevýhodou.  
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3.1 Používaná konstrukční řešení FDM tiskáren  
  Koordinovaný systém souřadnic slouží k definování přesného umístění bodu ve 

2D nebo 3D prostoru. Ten je prováděn většinou pomocí řady čísel, kdy je důležité 

zachovat jejich vzájemné pořadí. U 3D prostoru je bod definován jako vzájemná 

kombinace délky a šířky ve vybrané části mřížky. Hodnoty šířky a délky mohou být 

zvýšeny definováním výšky body.  

  Souřadnicové systémy mají velice důležitou roli v tom, aby 3D tiskárny a pohyb 

extrudéru v prostoru fungoval přesně a kvalitně. Každý bod ve 3D modelu je definován 

množinou souřadnic ve 3D prostoru, kterými jsou data převáděna na konkrétní body 

v reálném prostoru. Souřadnicový systém tak udává směr a vzdálenost pohybu tiskové 

hlavy.   

3.1.1 Kartézská  

  Stolní a průmyslové tiskárny jsou nejčastěji stavěné na principu kartézského 

souřadnicového systému. KSS používá tři souřadnice k definici bodu v prostoru: x, y, z. 

Veličiny x a y definují podélnou polohu bodu, zatímco z definuje výšku v prostoru.  

  Tisková hlava je obvykle zavěšena ze shora, což je ideální pro tisk modelů, které 

mají širokou spodní část. Výška tisku je limitována maximální výškou pracovního 

prostoru tiskárny. 

  V současné době je možnost koupit tiskárnu naprosto kompletní sestavenou 

se vším všudy či po součástkách a tiskárnu si postavit.  

  Hlavní výhodou tohoto uspořádání je fakt, že je nejpoužívanější. Je tedy 

relativně snadné najít komunitu odborníku, která poradí. Koupě náhradních dílů by také 

měla být bezproblémová. 

 

Obrázek 14 Schéma kartézského typu tiskárny [25] 
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3.1.2 Delta    

  Tiskárna s uspořádáním Delta je velice snadno rozpoznatelná podle vzhledu. 

Extrudér není zavěšen ze shora, ale je držen třemi rameny v trojúhelníkovém 

uspořádání. Ramena tlačí a táhnou na extrudér dle toho, jak má být model tisknut.  

  I přes neobvyklou konstrukci, jsou díly tisknuty podle kartézského 

souřadnicového systému, jen nejsou používané body x, y, z, ale každé z ramen mění úhel 

v závislosti na poloze extrudéru. Přesné umístění je prováděno řadou trigonometrických 

funkcí, které berou v potaz úhel všech polohovaných ramen.  

  Díky své trojúhelníkové konstrukci, jsou tyto tiskárny vhodné pro výtisky 

kruhového typu. Tento druh tiskárny oplývá rychlostí tisku a možností tisknout 

vysoké modely.  

  Naopak nevýhodou jsou mechanické vlastnosti, což způsobuje hlavně 

setrvačnost a hybnost, které omezují rychlosti tisku. Výsledný díl má drsnější povrch 

a nevykazuje příliš vysokou rozměrovou přesnost.  

  Ve srovnání s kartézskými, jsou tiskárny typu Delta složitější při sestavování, 

což způsobuje problém se správným nastavením a kalibrací.  

 

Obrázek 15 FDM tiskárna typu Delta [25] 

3.1.3 Polar 

  S tímto druhem tiskárny se člověk v praxi prakticky nesetká. I když se v poslední 

době začíná více používat díky svým nesporným výhodám. Místo KSS je používán polární 

souřadnicový systém, kde jsou body definovány pomocí úhlu a vzdálenosti 

(nebo poloměrem) od předem definovaného středu.  
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  Pohyb spočívá v otáčení pracovní plochy, na kterou je model tisknut. 

Extrudér se pohybuje horizontálně.  

  Nevýhoda tohoto řešení je taková, že nabídka součástí a podpora není 

dostačující. To způsobuje, že není tak rozšířená, dle potenciálu, který nabízí.   

3.1.4 Scara 

  Robotické řídicí rameno je velmi precizní systém. Tiskárna tohoto typu vypadá 

a pohybuje se podobně jako průmyslový robot na montážní lince. [26]    

 

Obrázek 16 Konstrukční řešení FDM tiskáren [27] 

 

3.2 Dostupné materiály pro tisk dílů technologií FDM 
  Tato kapitola se věnuje materiálům, kterými se dá tisknout pomocí technologie 

FDM. I když je po celém světě několik hlavních výrobců těchto materiálů, kromě jiného 

názvu či předpony, se materiály nijak neliší, z důvodu predikce jejich vlastností.  

- ABS – ESD7TM je termoplast s antistatickými vlastnostmi, kde hrozí porušení výrobku 

či zhoršení výkonu statickým nábojem. Materiál zabraňuje nahromadění statické 

elektřiny, takže není vytvářen statický šok, to ale způsobuje, že neudrží jiné 

materiály, jako jsou prášky či jemné částice. Je ideální pro výrobu elektronických 

výrobků – desek s plošnými spoji či další průmyslová zařízení. Nejvíce se používá 

při vytváření přípravků pro montáž elektronických součástek nebo budování 

funkčních prototypů (pouzdra, kryty, obaly).  

- ABSi patří mezi ideální materiály pro koncepční modelování, funkční prototypování 

a přímou výrobu. Jeho pevnost je vyšší než standartní ABS a průsvitná povaha je 
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výhodnější pro monitorování toku materiálu či přenosu světla. Nejčastěji se používá 

v lékařství a automobilových aplikacích. 

- ABS – M30TM  je o 25 – 70% silnější než standartní, ideální použití pro koncepční 

modelování, funkční prototypování, výrobní nástroje a díly. Materiál má větší 

pevnost v tahu a ohybu než standartní ABS. Spojení jednotlivých vrstev je kvalitnější, 

což vede k větší trvanlivosti dílu.  

- ABS – M30i je materiál s vysokou pevností, který se dobře hodí pro zdravotnický, 

farmaceutický a potravinářský průmysl. Části vyrobené z tohoto materiálu jsou 

biokompatibilní (ISO 10993 USP Class VI) a mohou být sterilizovány.  

- ABSplusTM – P430 je termoplastický materiál, jehož trvanlivost se dá srovnat 

s výrobními díly. Ideální užití je vytváření 3D modelů a prototypů v kancelářském 

prostředí.  

- Antero 800NA je termoplast s vynikající pevností a odolností vůči otěru.  Vykazuje 

vysokou tepelnou odolnost, chemickou odolnost, rozměrovou stabilitu, zejména 

u velkých dílů. Mezi vhodné využití patří aplikace u letadlových komponent, 

které jsou vystaveny proudovému palivu, olejům a hydraulickým kapalinám.  

- ASA patří mezi materiály s konzistentní kvalitou dílů, s vysokou UV stabilitou 

a nejlepší estetikou jakéhokoliv termoplastu. Díky své odolnosti vůči UV záření 

je vhodný zejména do výrobních částí pro venkovní komerční využití. Díky své matné 

povrchové úpravě je vhodný pro atraktivní prototypy ve spotřebním sportovním 

zboží, nářadí a automobilovém příslušenství.  

- FDM Nylon 12 je prvním materiálem nylonových materiálů Stratasys, 

který umožňuje vysokou odolnost proti únavě a chemickou odolnost. Primárně se 

používá v leteckém, automobilovém a spotřebním průmyslu. Nabízí jednoduchý, 

čistý proces – bez použití prášků.  

- FDM Nylon 6TM je materiál kombinující pevnost a houževnatost lepší než mají 

ostatní termoplasty.  Je ideální pro výrobce, kteří požadují výrobu trvanlivých dílů 

s čistým povrchem a vysokou odolností proti přetržení.  

- FDM ® TPU 92A je termoplastický polyuretan. Materiál vykazuje vysoké 

prodloužení, vynikající houževnatost, trvanlivost a odolnost proti oděru. Typické 

aplikace zahrnují ohebné hadice, trubky, vzduchové kanály, těsnění či ochranné 

kryty.  
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- FDM Nylon 12CFTM je termoplast s uhlíkovými vlákny, který má vynikající strukturní 

vlastnosti. Materiál je tvořen směsí pryskyřice Nylon 12 a vlákna z nasekaného 

uhlíku (35%). Tato kombinace vytváří jedno z nejsilnějších termoplastů při použití 

FDM materiálů. Vhodné užití zahrnuje silné, ale lehké nástroje a funkční prototypy 

v leteckém a automobilovém průmyslu.  

- PC je skutečný průmyslový termoplast, který je široce používán v automobilovém, 

leteckém či zdravotnickém průmyslu. PC nabízí stabilitu a přesnost. 

Oplývá výbornými mechanickými vlastnostmi.  

- PC – ABS je materiál zkombinovaný z PC a ABS a z obou materiálů nabízí to nejlepší. 

Jedná se o vynikající pevnost a tepelnou odolnost. Běžně je používán 

v automobilovém, elektronickém a telekomunikačním průmyslu.  

- PC – ISO je průmyslový termoplast, který je ve svém surovém stavu biokompatibilní 

(ISO 10993 USP třída VI). Používá se v potravinářském a lékárenském průmyslu, 

pro výrobu zdravotnických prostředků kvůli kýžené pevnosti materiálu a přesnosti.  

- PLA je obnovitelný plastový materiál nabízející vyšší tuhost než ABS. Jeho nízká 

teplota tání znamená nižší spotřebu energie a tepla při tisku dílů. PLA pracuje dobře 

při rychloposuvu. Nabízí dobrou pevnost v tahu a širokou škálu barev. Aplikace, 

které používají PLA, zahrnují rychlé a včasné modelování či levné prototypování.  

- PPSF/ PPSU je materiál s nejvyšší nabízenou tepelnou a chemickou odolností, 

ideální pro letecký, automobilový a lékařský průmysl.  

- ST – 130TM je materiál, který zjednodušuje výrobu dutých kompozitních dílů. 

Nástroje lze po vytisknutí snadno vytvrzovat, odolávají teplu a tlaku. Výtisky 

s vnitřním trojúhelníkovým vzorem šetří materiál, optimalizují rychlost sestavení 

a rychle se rozpouští. 

- ULTEMTM 1010 resin je vysoce kvalitní termoplast, který nabízí vynikající pevnost, 

tepelnou a chemickou odolnost, pevnost v tahu. Používá se převážně v leteckém 

a automobilovém průmyslu.  

- ULTEMTM 9085 je vysoce výkonný termoplast. Je ideální pro dopravní průmysl díky 

vysokému poměru pevnosti a hmotnosti a hodnocení FST (plamen, kouř, 

jedovatost). Toto z něj činí ideální volbu pro leteckou, námořní a pozemní dopravu. 

Na tento materiál jsou vyšší nároky nejen na výrobu, ale také na zkoušky a celkový 

proces dohledatelnosti výroby a přepravy až ke konečnému zákazníkovi. [28] 
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3.2.1 Podpůrný materiál  

  Podpůrný materiál slouží ke stabilnějšímu procesu tisku tak, aby díl, který má 

složitou geometrii či převisy, nebyl zbourán svou vlastní vahou. Tyto materiály jsou buď 

rozpustitelné či odlamovací.  

  U ručně odstranitelných podpor je důležité si dát pozor, aby nedošlo 

při neopatrné manipulaci k poškození součásti. 

  P400SCTM WaterworksTM Cleaning Selection je oficiální název prášku, 

který dopomáhá, v kombinaci s vodou, k rozpuštění podpůrného materiálu. Je třeba 

dodržet správné dávkování, kdy celá láhev vystačí na 42 litrů vody. Přes jednoduchou 

trojčlenku se dá snadno dopočítat potřebné množství. Ohřívání na teploty okolo 60 – 

80°C celkový proces urychluje.  

  Přesné složení není známo, ale v tabulce jsou vidět alespoň přibližné hodnoty 

jednotlivých materiálů, které jsou v rozpouštědle obsaženy. [28] 

Tabulka 2 Hodnoty obsažených prvků [28] 

Název  Hmotnost (%) 

Uhličitan sodný 60 – 70   

Hydroxid sodný 20 – 30  

Lauryl síran sodný   1 – 5 

Metasilikát sodný  1 – 5  

 

 

 

Obrázek 17 Promítnutí os při natočení u tisku dílu [28] 
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Tabulka 3 Přehled vybraných parametrů FDM materiálů 1 [28] 

         

Materiál  ABS - ESD7 ABSi ABS - M30i PC - ABS PC - ISO PPSF ST - 130 

Pevnost v tahu (MPa) 36 37 36 41 57 55 x 

Modul v tahu (MPa) 2,400 1,920 2,400 1,900 2,000 2,100 x 

Prodloužení v tahu (%) 3 4,4 4 6 4 3 x 

Mez pevnosti v ohybu (MPa) 61 62 61 68 90 110 x 

Modul v ohybu (MPa) 2,400 1,920 2,300 1,900 2,100 2,200 x 

Teplotní deformace (°C), (HDT) @ 66 psi, 
0.125”  96 86 96 110 133 x 121 

Teplotní deformace (°C), (HDT) @ 264 psi, 
0.125” 82 73 82 96 127 189 108 

Teplota skelného přechodu (°C) 108 116 99 125 161 230 132 

Koeficient teplotní roztažnosti 
(mm/mm/°C) 8.82x105 12.1x10-05 8.82x10-05 x x x x 

Měrný vnitřní odpor (ohm-cm) 
3.0x109 - 
4.0x1010 

1.5x109 - 
6.1x1010 

1.5x1014 - 
6.0x1013 

2.0x1014 - 
4.4x1013 

1.5x1014 - 
8.0x1013 

1.5x1014 - 
5.0x1013 x 

Povrchový odpor (ohm) 106 - 109 x x x x x x 

Relativní hustota (-) 1,04 1,08 1,04 1,10 1,2 1,28 x 

Tvrdost dle Rockwella  109,5 R108 R109,5 R110 x M86 x 
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Tabulka 4 Přehled vybraných parametrů FDM materiálů 2 [28] 

Materiál  FDM TPU 92A Antero 800NA FDM Nylon 12 ULTEM 9085 

Osy  XY XZ XZ ZX XZ ZX XZ ZX 

Mez pevnosti v tahu (MPa) 16,8 174 93,1 ± 0,4  45,9 ± 5,3  46 38,5 69 42 

Pevnost na mezi kluzu (MPa) 156 16,1 93,1 ± 0,5 45,9 ± 5,4 32 28 47 33 

Modul v tahu (MPa) 15,3 20,7 3,100 ± 300 3,500 ± 700 1,262 1,138 2,150 2,270 

Tahové prodloužení při přetržení (%) x x x 5,8 2,2 

Tahové prodloužení na mezi kluzu (%) x x x 2,2 1,7 

Prodloužení při přetržení (%)  552 482  6,40 ± 1,05 1,22 ± 0,28 30 5,4 x 

Prodloužení na mezi kluzu (%)  466 385 4,31 ± 0,58  1,11 ± 0,53 2,4 2,7 x 

Mez pevnosti v ohybu (MPa) 1,8 2,4 142 ± 3  64 ± 10  67 61 112 68 

Ohybové prodloužení při přetržení 
(MPa) 

25,6 36,9 3,100 ± 100 2,700 ± 100 1,276 1,180 2,300 2,050 

Deformace v ohybu při přetržení (%) bez bez bez  2,41 ± 0,39 bez  >10 bez 3,7 

Pevnost v tlaku (MPa) 2,6 2,6 100 ± 2 101 ± 3  51 55 100 87 

Mez pevnosti v tlaku (MPa) 2,6 2,6 100 ± 2 101 ± 3 167 6 181 90 

Modul v tlaku (MPa) 16,9 16,9 2,450 ± 10  2,300 ± 100 5,033 1,069 7,012 1,731 

Teplotní deformace (HDT) @ 66 psi 
(°C) 

38 150 75 x 

Teplotní deformace (HDT) @ 264 psi 
(°C) 

x 147 55 153 

Teplota skelného přechodu (°C) -42 149 x 186 

Měrný vnitřní odpor (ohm-cm)  6,09x1010  7,17x1013   > 5,4 x 1014  x  4,9 x1015 – 8,2x1015  

Relativní hustota (-) 1,13502 1,28 1 1,34 

Tvrdost dle Rockwella  x x x x 
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Tabulka 5 Přehled vybraných parametrů FDM materiálů 3 [28] 

Materiál  ULTEM 1010 Resin PLA PC FDM Nylon 12CF 

Osy  XZ ZX XZ ZX XZ ZX XZ ZX 

Mez pevnosti v tahu (MPa) 81 48 48 26 57 42 76 34 

Pevnost na mezi kluzu (MPa) 64 41 45 26 40 30 63 29 

Modul v tahu (MPa) 2,770 2,200 3,039 2,539 1,944 1,958 7,600 2,300 

Tahové prodloužení při přetržení (%) 3,3 2 x 4,8 2,5 1,9 1,2 

Tahové prodloužení na mezi kluzu (%) 2,2 105 x 2,2 2 0,9 1,1 

Prodloužení při přetržení (%)  x 2,5 1 x x 

Prodloužení na mezi kluzu (%)  x 1,5 1 x x 

Mez pevnosti v ohybu (MPa) 144 77 84 45 89 68 142 58 

Ohybové prodloužení při přetržení 
(MPa) 

2,820 2,230 2,930 2,470 2,006 1,800 10,300 2,070 

Deformace v ohybu při přetržení (%) bez 3,5 4,1 1,9 bez 4 3 3 

Pevnost v tlaku (MPa) 134 107 x 69 64 x 

Mez pevnosti v tlaku (MPa) bez 1,125 x 193 65 67 92 

Modul v tlaku (MPa) 10,000 1,120 x 7,564 1,565 2,700 2,200 

Teplotní deformace (HDT) @ 66 psi (°C) 216 53 138 x 

Teplotní deformace (HDT) @ 264 psi 
(°C) 

213 51 127 143 

Teplota skelného přechodu (°C) 215 63 161 41 

Měrný vnitřní odpor (ohm-cm)  1,0 x1014 – 8,96x1015   3,24x1015 6,0x1013  - 2,0x1014  1,4x105 – 1,01x106  

Relativní hustota (-) 1,27 1,264 1,2 1,15 

Tvrdost dle Rockwella  x x R115 x 
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Tabulka 6 Přehled vybraných parametrů FDM materiálů 4 [28] 

Materiál  FDM Nylon 6 ABSplusTM - P430 ASA 

Osy  XZ ZX XZ ZX XZ ZX 

Mez pevnosti v tahu (MPa) 67,6 36,5 33 x 29 27 

Pevnost na mezi kluzu (MPa) 49,3 28,9 31 x 33 30 

Modul v tahu (MPa) 2,232 1,817 2,200 x 2,010 1,950 

Tahové prodloužení při přetržení (%) x 6 x 9 3 

Tahové prodloužení na mezi kluzu (%) x 2 x 2 2 

Prodloužení při přetržení (%)  38 3,2 x x 

Prodloužení na mezi kluzu (%)  2,3 1,7 x x 

Mez pevnosti v ohybu (MPa) 97,2 82 58 35 60 48 

Ohybové prodloužení při přetržení 
(MPa) 

2,196 1,879 2,100 1,650 1,870 1,630 

Deformace v ohybu při přetržení (%) bez bez 2 2 bez  4 

Pevnost v tlaku (MPa) x x x 

Mez pevnosti v tlaku (MPa) x x x 

Modul v tlaku (MPa) x x x 

Teplotní deformace (HDT) @ 66 psi (°C) x 96 98 

Teplotní deformace (HDT) @ 264 psi 
(°C) 

93 82 91 

Teplota skelného přechodu (°C) x 108 108 

Měrný vnitřní odpor (ohm-cm) x  2,6x1015 – 5,0x1016   1,0x1014 – 1,0x1015  

Relativní hustota (-) x 1,04 1,05 

Tvrdost dle Rockwella  x 109,5 82 
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4  Jednotlivé kroky procesu 3D tisku 
  Ať už se jedná o jakkoliv navržený model, průběh od návrhu až k existující 

součásti, je v základy stejný. Vše začíná myšlenkou, poté modelem v CAD programu, 

převedení do formátu STL, navržení parametrů v programu pro koordinaci tisku, 

rozdělení modelu po jednotlivých vrstvách, tisk a nakonec, vše končí výtiskem součásti. 

 

Obrázek 18 Postup vzniku součásti  3D tiskem [29] 

4.1 Pre – processing  
  Tato etapa souvisí s postupnou přípravou dat, ať už se jedná o vytvoření zcela 

nového modelu či naskenování již existující součásti pomocí 3D scanu.  

4.2 Formát STL 
  Vstupním formátem pro drtivou většinu tiskáren je formát STL, jedná se 

o systém, ve kterém jsou informace přenášeny ve formě trojúhelníků. S rozvojem dnešní 

doby už STL přestává stačit, jelikož nedokáže přenášet informace o velikosti a počtu 

trojúhelníků či vícebarevném tisku.  

  Proto je snaha začít používat i další formáty, například AMF (Additive 

Manufacturing Format), který byl světu představen v roce 2011, jako nástupce STL. 

Jeho hlavními přednostmi mělo být vyřešení problému s rychlostí, náchylností k chybám 

a neschopností ukládat informace o barvě, materiálu a texturách. Přesto, AMF formát 

stále nenašel své stálé místo i přes svoji technickou nadřazenost. [30,31] 
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Obrázek 19 Porovnání křivek ve formátu STL a AMF [31] 

4.3 Postupy zpracování 3D tisku  
  S rozvojem 3D tiskáren, a stále rostoucím zájmem ze stran výrobců i konečných 

zákazníků, se rozšiřuje i nabídka programů, které napomáhají k nastavení správných 

výchozích parametrů.  

  Tato nabídka se dá rozdělit do dvou kategorií – programy pro zpracování 

a programy pro simulaci procesu.  

  První zmíněná kategorie by se dala rozdělit podle uživatelského prostředí 

na tři různé varianty – uzavřená, polootevřená a otevřená. S uzavřeným prostředím 

je možné se setkat v SW GrabCAD Print, které uživateli navolí, dle materiálu, 

podmínky tisku tak, aby byla součást vytisknuta kvalitně s co nejmenším množstvím 

práce okolo.  

  Uzavřený či polootevřený SW je například Z – Suite, který nabízí dvě možnosti. 

Buď je možné nechat program navolit parametry tisku, či je možná lehká úprava. 

Aby úprava byla smysluplná, jsou nutné základní znalosti uživatele, které poté vedou 

k lepším výsledkům tisku. Může se jednat o lepší kvalitu povrchu či zkrácení doby tisku.  

  Slic3r je zástupce otevřených SW, které nabízejí velice širokou škálu změn 

parametrů, ale na rozdíl od zmiňovaných, nenabízí ani hodnoty k výběru. Nechává vše 

na uživateli, který ke správnému navolení parametrů tisku potřebuje znalosti nejen 

o materiálech, ale také o procesech, které mohou výsledný tisk ovlivňovat.  
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  Informace o navolených parametrech, včetně informací o drahách a rozvrstvení 

modelu, je přenášena z programu do tiskárny ve formě g – kódu.   

  V dnešní době je snaha nabídnout i takové programy, které na základě 

vygenerovaného programu v g – kódu, dokáží simulovat celý proces tisku včetně 

předpovězení případných deformací výrobku po tisku či po oddělení podpor. 

Mezi takové programy patří Simufact Additive, Ansys Additive Print, či program Magics, 

který obě řešení spojil dohromady. Vytvořil CAM SW pro generování řídicího programu 

pro tiskárnu a simulaci 3D tisku. Na základě daného programu je možná úvaha 

teplotního ovlivnění dílu v průběhu stavby nebo vlivem podpor na výslednou geometrii 

součásti.  

4.4 Příprava materiálu a tiskárny  
  Příprava je nezbytná část procesu tisku, kdy je nutné zkontrolovat, 

zda je v tiskárně dostatek materiálu pro tisk modelu a tiskárna funguje tak, jak má.  

  V dnešní době je snaha firem nabídnout nejen tiskárnu, ale i materiál, 

což  přináší lepší vzájemnou komptabilitu. Je důležité kontrolovat materiál a chovat se 

k němu dle instrukcí výrobce tak, aby nedošlo k ovlivnění trvanlivosti či změně 

mechanických vlastností (příklad špatného zacházení: cívky s materiál jsou skladovány 

na sluníčku).  

4.5 Tisk  
  Samotný tisk začíná stisknutím tlačítka. Výrobci se snaží, aby nemusel být 

proces monitorován, proto je nutná integrace systémů pro monitorování tisku, 

které by hlásily problém během procesu. Ten by se zastavil a případně spustil znovu, 

což by vedlo k ušetření materiálu a času.  

4.6 Odstranění výtisků 
  Odstranění výtisků se liší podle použité technologie. Proces je relativně 

jednoduchý u FDM technologií. Je nutné pouze vyndat základní desku s vytisknutým 

dílem a ten pak od desky šetrně oddělit. Složitější proces nastává u technologií, 

které využívají práškové lože, například kovy a plasty. 

  Tento proces není automatizovaný, proto je nutné vyndat desku, vyměnit ji 

za jinou a zkontrolovat množství materiálu. Poté je možné pustit další tisk.   
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4.7 Post – processing  
  Následné postupy se opět liší dle použité technologie, u technologie FDM je 

možné díl použít ihned po zchladnutí. Pokud nejsou potřebné další dokončovací operace 

pro zlepšení výsledné kvality povrchu, například broušení, leštění či obrábění, 

které minimalizují stupňovitou strukturu vzniklou během tisku.  

  Pokud byly při tisku použity podpory, je nutné i ty odstranit. Jestliže jsou ze 

stejného materiálu (používán 1 extrudér), způsob odstranění musí být manuální. 

Profesionální tiskárny se dvěma extrudéry tisknou podpory z materiálu, 

který je rozpustitelný ve vodě, pro zrychlení se používá roztok NaOH.  
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5  Srovnání vybraných CAM SW pro programování 
3D tiskáren 

  Nabídka CAM SW pro nastavení parametrů tisku je v dnešní celkem pestrá, 

přičemž tyto programy se dají rozdělit do tří skupin, podle možností změny parametrů 

a potřebné znalosti, na uzavřené, polootevřené a otevřené.  

5.1 GrabCAD Print 
  Prvním zmíněným je GrabCAD Print, což je program nabízený firmou Stratasys. 

Uživatelské prostředí je uzavřené, což znamená, že je zde minimální možnost změny 

parametrů tisku. Tento přístup přináší konečnému uživateli snadnější práci 

s 3D tiskárnou a jejím nastavením, který automaticky navolí nejlepší kombinaci 

parametrů vedoucí k úspěšnému tisku modelu.  

  Jednoduchost a prostředí, které nabízí společně s navolením parametrů, 

zvyšuje poptávku, ale výsledný díl nemusí být tak kvalitně vytisknut. 

Jedná se o univerzální řešení, které funguje.  

  Možnost nastavení parametrů souvisí také s používaným materiálem, 

kdy má firma vyzkoušené, v jakých nastaveních vše funguje a tuto znalost propůjčuje 

dále.  

 

Obrázek 20 Ukázka uživatelského prostředí GrabCAD Print 

    



35 
 

  Tento program umožňuje náhled na model včetně ukázky výplní a míst, 

kde  bude extrudér začínat novou vrstvu.  

 

Obrázek 21 Ukázka modelu (zelená) 

 

Obrázek 22 Model s podpůrným materiálem (oranžová) 

 

Obrázek 23 Ukázka míst, kde začíná tisk navazující vrstvy (žlutá) 

  Po zmáčknutí tlačítka – view estimates – nám program řekne přibližný čas tisku 

a spotřebu materiálu. Počet vrstev je jednoduše vyhledatelný, vlevo, kde je možné 

po jednotlivých vrstvách projíždět modelem.  
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5.2 Z – Suite 
  Program vytvořený společností Zortrax, nabízí dvě úrovně nastavování 

parametrů, uzavřený (normal) a polootevřený (advanced).  

 

Obrázek 24 Srovnání prostředí - normal/ advanced 

 

  Uzavřené prostředí dovoluje upravit podpůrný materiál (úhel), tloušťku vrstvy, 

kvalitu tisku, druh výplně a její hustotu. Úroveň advanced dovoluje krom již zmíněných 

parametrů měnit místo, kde extrudér začíná novou vrstvu, typ výplně, nastavení počtu 

povrchových vrstev či takzvaný raft32. Jedná se o několik výchozích vrstev stavebního 

materiálu vytištěných pod dílem, s cílem potlačit vliv teplotní roztažnosti tiskové 

základny. Lze nastavit, jak široký by měl být i jako daleko od materiálu. Program také 

označí místa náchylná k chybě při tisku, jedná se o různá zákoutí, kde se nacházejí příliš 

tenké stěny či nebezpečné záhyby.  

  Výstupní informací je g – kód, který je nositelem všech nastavených informací 

a vypočítaných drah. Výhodou tohoto programu je, že jsou dostupné časy tisku 

a množství materiálu.  
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Obrázek 25 Výstupní poskytnuté informace 

  Je zajímavé, že firma poskytla možnost částečné volby vybraných parametrů 

a s tím spojené i případné lepší podmínky tisku, místo univerzálního postupu, 

který poskytuje co nejširší pokrytí, ale není ideální.  

5.3 Slic3r 
  Posledním zmíněným prostředím je otevřené, kde je možné nastavit většinu 

parametrů tisku, není zde ani výběr z předepsaných hodnot. Toto prostředí si žádá jisté 

znalosti nejen o materiálech, ale také o jednotlivých parametrech, a jejich vlivu 

na výsledný tisk modelu.  

  Orientace v programu není složitá, ale postup tisku bude časově a materiálově 

náročnější, protože bude často docházet k poruchám během tisku. Ty jsou způsobeny 

neznalostí uživatele, ale po prvotních neúspěších je poté možný tisk modelů s vyšší 

kvalitou než při použití již přednastavených parametrů.  



38 
 

 

Obrázek 26 Nabídka změn parametrů tisku v programu Slic3r 

  Otevřenost tohoto programu je znatelná, lze nastavit parametry tisku, 

ať se jedná o vrstvy, výplň, podpůrný materiál, nastavení extrudéru. Dalším krokem 

je vyplnit parametry filamentu (tištěný materiál) – průměr, teploty, hustotu výplně, 

chladnutí a nakonec nastavení tisku – lože, výchozí místo extrudéru.  

   

5.4 Srovnání vybraných programů  
   Každý z výše uvedených programů nabízí konečnému zákazníkovi odlišnou 

filozofii. Jednoduše řečeno – GrabCAD nabízí funkčnost a rychlost, která je vyvážena 

cenou celého řešení včetně samotné tiskárny. Jedná se o uzavřený ekosystém 

společnosti Stratasys.   

  Z – Suite poskytuje funkčnost s větší volností nastavování jednotlivých 

parametrů tisku, přičemž některé kombinace nemusí poskytovat kvalitní výsledek. 

Opět je tento SW navázán na konkrétní tiskárny společnosti Zortrax.   

  Slic3r je program, který počítá s detailní znalostí procesu 3D tisku i chování 

samotné tiskárny ze strany uživatele, nabízející vysokou konfigurovatelnost. Jedná se 

o opensource SW, do kterého už výrobci v dnešní době integrují svá nastavení pro vlastní 

tisková řešení, čímž se snaží problematiku 3D tisku zpřístupnit i laické veřejnosti.  

  Jde tedy říci, že tiskárnu firmy Stratasys si koupí podnik, který potřebuje v řádu 

několika hodin či dní hotový funkční díl, kdežto otevřený program si pořídí podnik 

či domácí kutil, který nespěchá na tisk a má možnost si s procesem vyhrát.  
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6  Vliv vybraných parametrů  
  U dílu, které je nutné vytisknout s požadovanou kvalitou a odpovídajícími 

vlastnostmi, je nutné počítat s vedlejšími okolnostmi, které samotný tisk ovlivňují. 

Nejen znalost těchto parametrů, ale také jejich vzájemné působení, jsou důležitými 

předpoklady k úspěšně vytisknutému dílu.  

  Při tisku dílu je možné se setkat s několika druhy vlivů, které mají podíl 

na případném neúspěchu při tisku. Z mnoha výzkumů, které proběhly z důvodu většího 

využití materiálů a tiskáren, je zřejmé, které parametry je třeba si pohlídat a ty, 

které se dají relativním způsobem zanedbat.  

  FDM parametry lze rozdělit do 3 kategorií: 

- parametry vrstev: tloušťka vrstvy, průměr trysky, průtok, rychlost tisku, výplň, úhel 

tisku, vrchní a spodní vrstvy; 

- orientace tisku: horizontálně, vertikálně, bokem, a další; 

- teplotní podmínky: prostředí/ pracovní prostor, teplota extruze, lože nebo plošiny. 

[33] 

  Technologie FDM se zabývá výrobou robustních, trvanlivých, 

rozměrově přesných dílů se složitou geometrií a odpovídajícími mechanickými 

vlastnostmi. Mezi hlavní parametry posuzování v této studii patří výška vrstvy, úhel tisku 

a hustota výplně, jejichž účinky na mechanických vlastnostech byly zkoumány 

na materiálu ABS (průměr 1,75mm). Všechny pokusy probíhaly na vzorcích vytištěných 

dle normy ASTM D638 (typ 1). Rozměry artefaktu jsou uvedené v tabulce.   

 

Obrázek 27 Testovací artefakt [34] 
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     Tabulka 7 Rozměry artefaktu [34] 

Rozměry Hodnoty (mm) 

W 13 

L 57 

WO 19 

LO 165 

G 50 

D 115 

R  76 

T 3,2 

   

  Posuzované parametry byly zvoleny ve třech různých hodnotách, jak je zřejmé 

z tabulky.  

Tabulka 8 Tabulka posuzovaných parametrů [34] 

Zvolený parametr Hodnoty 

Úhel tisku  45° 55° 65° 

Výška vrstvy 0,35mm 0,4mm 0,5mm 

Hustota výplně 40% 60% 80% 

 

  Ostatní parametry, které se při tisku nastavují, byly ponechány nezměněné, jak 

je vidět v následující tabulce.  

Tabulka 9 Konstantní parametry [34] 

Parametry Hodnoty 

Výška první vrstvy 0,3mm 

Vodorovný povrch  Vršek: 3vrstvy; spodek: 3vrstvy 

Vnitřní výplň Čára  

Rychlosti tisku  30mm/s 

Průměr trysky  0,5mm 

Teplota extrudéru 220°C 

Teplota lože  110°C 
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Obrázek 28 Výsledky [34] 

   Mez pevnosti v tahu (Ultimate Tensile Strength – UTS) je maximální napětí, 

které materiál vydrží, než dojde k jeho přetržení. Jak je vidět z přehledu, 

nejvyšší hodnotu dosáhl vzorek 17: 33,78MPa, za ním následoval vzorek 9: 33,7MPa. 

Naopak nejnižší hodnoty dosáhl vzorek 21 s hodnotou 24,56MPa. Z toho vyplývá, 

že vzorky, které jsou tvořeny výplní z 80%, vykazují vyšší konečnou pevnost v tahu. 

Současně také kolísá úhel tisku, kde dva nejvýše hodnocené vzorky, jsou o úhlech 55° 

a 45°. To podporuje tvrzení, že úhel má menší vliv na UTS 3D tištěných dílů. Stejný scénář 

by se dal aplikovat i na tloušťku vrstvy, u které dochází k podobné fluktuaci.  

 

Obrázek 29 Graf závislosti napětí – prodloužení všech 27 vzorků [34] 
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  Všechny tři označené parametry ve výsledku ukázaly, že opravdu mají vliv 

na mechanické vlastnosti vzorků, což odůvodňuje potřebu správného výběru parametrů 

pro dosažení optimálních mechanických vlastností. Bylo zjištěno, že nejlépe dopadl 

vzorek 17, který měl tloušťku vrstvy 0,5 mm; 55° úhel tisku a je zaplněn z 80%. Byl vybrán 

jako nejoptimálnější. Má nejvyšší mez pevnosti v tahu, modul pružnosti a mez kluzu. 

Lze tedy učinit závěr, že nejvhodnějšími nastavenými parametry jsou ty, které má vzorek 

17. [34] 

  Další výzkum, který se zabývá vlivem vybraných parametrů na mechanické 

vlastnosti, spočívá ve zkoumání vlivu hustoty výplně (nízká, vysoká, plná) a tloušťky 

vrstvy ( 0,33mm a 0,254mm). Tyto nastavené parametry byly zkombinovány 

do 6 – ti různých skupin (každá skupina obsahovala 5 vzorků), celkově tedy 30 vzorků.  

 

Obrázek 30 Rozměry testovacího artefaktu a jeho natočení při tisku [35] 

  Studie zkoumá vztah mezi parametry při FDM tisku a mechanickými vlastnostmi 

jednoosou tahovou zkouškou.  

 

Obrázek 31 Křivky napětí v tahu - prodloužení každé kombinace [35] 
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Obrázek 32 Hodnoty mechanických vlastností z jednoosého tahové zkoušky [35] 

  Z výsledků je patrné, že hustota výplně je nejvíce relevantní parametr, který 

ovlivňoval vlastnosti vzorků. Youngův modul pružnosti, mez kluzu, mezní síla 

a houževnatost rostly se zvyšující se hustotou výplně. To se dá vysvětlit tak, 

že s rostoucím materiálem, se zvyšují i hodnoty těchto parametrů a tuhosti. Menší vrstva 

s sebou přináší také více pórů a klesající Youngův modul pružnosti. [35] 

  Z dalších výzkumů byl shrnut závěr o několika nejdůležitějších bodech. 

Mechanické chování dílů je určeno napojením jednotlivých vrstev při tisku, 

přičemž všechny parametry procesu přímo nebo nepřímo ovlivňují tento proces. 

Nicméně mechanické vlastnosti jsou silně ovlivněny jen některými, zatímco jiné mají 

mnohem menší dopad. Mezi mechanickými vlastnostmi je nejvíce hodnocena pevnost 

v tahu. Uvádí se, že menší hodnoty tloušťka vrstvy zlepšují pevnost v tahu. Optimalizace 

celkového procesu a zlepšení mechanických vlastností musí jít ruku v ruce 

i s optimalizaci tiskárny a výrobních podmínek. [36] 

  Proběhl také výzkum, jaký vliv má orientace tisku na mechanické vlastnosti 

a celkovou cenu dílu. Součást byla vybrána dle standartu ASTM D638, tisknuta ve třech 

různých orientacích (0°, 45°, 90°) a ve třech různých osách s osou otáčení rovnoběžně 

s delší částí vzorku a kolmě k ostatním dvěma osám.  

 

Obrázek 33 Testovací vzorky, vlevo: vzorek pro zkoušku tahem; vpravo: vzorek pro zkoušku ohybem [37] 

  Testy byly prováděny na stroji Instron 1195. Při tahové zkoušce se rychlost 

udržuje 1,0mm/min, zatímco při ohybové zkoušce je rychlost udržována na 2 mm/min.  
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Obrázek 34 Výsledky tahové zkoušky [37] 

 

Obrázek 35 Výsledky ohybové zkoušky [37] 

  Na základě zkoumání lze konstatovat, že modely stavěné kolem osy y s úhlem 

orientace 0° mají dobru pevnost v tahu. Pokud bude model orientován kolem osy x bude 

mít dobrou pevnost v ohybu. Tento závěr vede k větší znalosti při orientování dílu 

v pracovním prostoru. To v důsledku vede ke vhodné orientaci dílu, založené 

na kvalitách, které od něj budeme očekávat, a také  celkově k lepší optimalizaci procesu 

a ušetření času. [37] 
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7  Návrh a výroba zkušebního artefaktu s vnitřními 
strukturami   

  Jedním z cílů práce bylo praktické osvojení programu Materialise Magics. 

Jedná se o program, která nabízí celou škálu funkcí, mimo jiné – editor STL dat, možnost 

změny designu či úpravy chyb. Využití tohoto programu spočívalo v návrhu a praktické 

ukázky Structures, což je modul, který navrhuje a upravuje odlehčené struktury či výplně 

materiálů. Má práce se soustřeďuje na výběr struktur, zvolení daných parametrů a tisk 

součásti ve dvou rychlostních krocích pro porovnání ( 0,13mm a 0,25mm). Zároveň bude 

vytisknut model i technologií Polyjet, což bude sloužit k porovnání kvalitativních prvků 

všech dílů.  

7.1 Návrh  
  Jak již bylo zmíněno, část bakalářské práce probíhala v programu Materialise 

Magics, tam ale musel být nahrán model, do kterého byly strukturní charakteristiky 

přidány později.  

  Základním prvkem modelu se stala žebra uspořádané do čtverce, o rozměrech 

118𝑥118𝑥30 𝑚𝑚, která sloužila k úschově krychlí ( 𝑎 = 2,8𝑚𝑚). Tloušťka jednotlivých 

stěn i podlahy je vždy 2 𝑚𝑚.      

 

Obrázek 36 Návrh žeber v Autodesk Inventor 
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  Do takto navržených žeber byly poté vloženy jednotlivě krychle (12). Program 

Materialise Magics nabízí v modulu Structures možnost vyplnění jakéhokoliv prostoru 

vybranou strukturou, na výběr je z 29.  

 

Obrázek 37 1. krok 

 

Obrázek 38 Ukázka vnějšího obalu a výplně [39] 

  Prvním krokem při výběru objemu, bylo zvolení ochranné schránky. Ta v mém 

případě byla nepotřebná, jelikož byla snaha o ukázku kvality tisku a jejího posouzení. 

Schránka by tedy pouze překážela. Ta bude použita, pokud se bude jednat o díl, 

který slouží k odlehčení vnitřní struktury a má být plně uzavřený.  
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Obrázek 39 2. krok 

  Druhým krokem bylo navolit vybranou strukturu v daném rozsahu, tím jsou 

myšleny jednotlivé vzdálenosti středů. Na výběr je z 29 různých uspořádání.  

 

Obrázek 40 Nabídka struktur [39] 

  Tabulka ukazuje názvy vybraných charakteristik a zvolená rozpětí (vzdálenost 

středů).  

Tabulka 10 Přehled zvolených struktur a rozsahů 

Název struktury Rozpětí (mm) 

G – Structure 10 4 6 8 10 

Trunc_Octa Dense (MSG) 4 6 8 10 

Diamond 20 Percentage Relations 4 6 8 10 

   

  Navolení vybraných charakteristik probíhalo vždy po jedné krychli, kdy se 

navolila daná struktura, její rozpětí a poté následoval výpočet objemu. Ten se lišil 

u jednotlivých objemů, kdy záleželo na míře vyplnění objemu daným uspořádáním. 

Čím menší vzdálenost mezi jednotlivými středy, tím byl čas výpočtu delší. Tabulka níže 

ukazuje přibližné časy jednotlivých výpočtů. Pro upozornění, v mém případě byl počítán 
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objem pro krychli o malém rozměru. Lze říci, že využití se netýká modelů o velkých 

rozměrech. Při výběru drobné struktury s malým rozpětím, může výpočet trvat i několik 

desítek hodin či dnů. Rapid prototyping proto v tomto slova smyslu ztrácí svůj smysl.  

Tabulka 11 Změřené časy výpočtů struktur 

Vzdálenost středů (mm) 4 6 8 10 

Název  Čas (s) 

Diamond 20 percentage relations 180 68 31 26 

G - Structure 10 6 3 1 1 

Trunc_Octa - Dense (MSG) 3 3 2 1 

 

Tabulka 12 Přehled velikostí jednotlivých struktur 

Vzdálenost středů (mm) 4 6 8 10 

Název Velikost souboru (kB) 

Diamond 20 percentage relations 35 627 17 928 7 882 5 099 

G - Structure 10 3 800 1 479 649 368 

Trunc_Octa - Dense (MSG) 1 954 756 259 204 

 

 

Obrázek 41 Navržený artefakt s jednotlivými strukturami 
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  Po navolení a výpočtu byl model převeden do formátu STL a vložen 

do programu Z – Suite, ve kterém byly navoleny parametry tisku, (výstupní hodnotou byl 

čas tisku, kvůli jeho velikosti nakonec nebyla zvolena tiskárna Zortrax).  

  Stejná práce se odehrála i v programu GrabCAD, kde došlo k navolení kroku 

tisku, pro srovnání času výpočtu a výsledné kvality povrchu. Samotné generování drah 

a časy s ním spojené, jsou uvedené v tabulce níže.  

Tabulka 13 Srovnání krok - čas výpočtu 

Krok (mm) Čas (hod) 

0,13 7 

0,25 4 

   

  Je očividné, že se jedná o několikahodinovou práci (výrobní operaci), 

která navyšuje čas při procesu samotného tisku v závislosti na geometrické složitosti 

tištěného dílu.  

  Další tabulka přináší informace o tisku – čas tisku a množství spotřebovaného 

materiálu. Důležitým krokem je zkontrolování množství materiálu v tiskárně, 

aby nedošlo ke zbytečnému přerušení tisku.  

Tabulka 14 Sdělení tiskárny před spuštěním (Stratasys) 

    Spotřeba materiálu (cm3)   

Krok (mm) Čas tisku (hod) Materiál (ABS) Podpora (QSR) Počet vrstev (-) 

0,13 66:21:00 93 10,7 251 

0,25 36:11 120,497 118,517 129 

 

  Výsledný čas tisku se může lišit. Pro představu u součásti s krokem 0,13mm byl 

celkový čas asi o 3 hodiny delší, než byla původní informace z programu a tiskárny. 

Což bylo zjištěno až při načasovaném vyndání dílu, kdy tiskárna stále hlásila nedodělaný 

tisk.  
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7.2 Tisk  
  Po navolení, vypočítání a převedení všech těchto informací do g – kódu, 

byl soubor nahrán do tiskárny a samotný tisk dokončen. 

 

Obrázek 42 Součást 

  Na obrázku můžeme vidět dvě vytisknuté součásti. Větší z nich je navržená 

součást, menší v zadnější části, je díl, který slouží k čištění extrudéru během tisku.  

  Z fotky je patrné, že míra podpor se liší a záleží tedy pouze na zvolení 

programem, kde a v jakém množství budou.  

  Z obrázku je vidět na vnitřní straně vrstva podpor, která vznikla nejspíš při práci 

v GrabCADu, kdy v prvním kroku nebyla tato situace vůbec viditelná. Až po zkoumání 

zpětně, jsem si všimla této vrstvy. Ta byla místo stavebním materiálem vyplněna tím 

podpůrným, naprosto náhodným a nestejnorodým způsobem.  

 

Obrázek 43 Pohled na vrstvu s nestejnorodým vyplněním podpůrného materiálu 
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7.3 Odstranění podpor 
  Odstranění podpůrného materiálu má být dle údajů prodejců jednoduchá 

záležitost, kdy dojde k rozpuštění ve vodném roztoku.  

  Závada nastala u mnou navrženého dílu, kdy ve složitějších strukturách došlo 

k nedostatečnému rozpuštění podpůrného materiálu a tak tam nějaký zůstal. 

Některé struktury mají i uzavřenou schránku, která samotný proces rozpouštění úplně 

znemožnila.  

  Plán pro rozpuštění podpůrného materiálu u první součásti spočíval ve vložení 

součásti do přesně namíchaného roztoku a následného zahřátí na 60°C.  

  Je důležité vždy přidat koncentrát do vody, ne obráceně. Koncentrát je míchán 

v poměru 1 láhev na 42 litrů. Pomocí jednoduché trojčlenky lze snadno dopočítat, 

kolik koncentrátu potřebujeme. V mém případě se jednalo o 3 litry vody.  

  Problémem byla neuzavřenost prostoru ultrazvukové pračky a odpařování vody 

kolem. Bylo tedy potřeba chodit několikrát za den pouštět opětovné zahřívání a zároveň 

doplňovat vodu. Je třeba zmínit energetickou a časovou náročnost, která je s tímto 

procesem spojena.  

 

Obrázek 44 Součást v rozpouštěcím roztoku 

  Z toho důvodu byly podpory u druhého dílu (krok 0,13mm) rozpouštěny 

na pracovišti Ú12105 v uzavíratelné ultrazvukové pračce, u které byla možnost zahřátí 
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roztoku na teplotu 80°C a s tím spojený kratší čas rozpouštění podpor. Bohužel regulace 

teploty na této pračce pravděpodobně výrazně překročila 80°C, čímž došlo k viditelnému 

smrštění a deformaci celého artefaktu.   

 

 

Obrázek 45 Srovnání obou součástí 

  I takové chyby se stávají, kdy po času stráveném na jednotlivých úsecích tisku, 

může velice snadno dojít ke zdeformování a tedy potřebě opětovného tisku modelu. 

Což konkrétně pro tento díl znamená další čas strávený tiskem, rozpouštěním podpor 

a také spotřebováním dalšího množství materiálu.  

  Je tedy potřeba během procesu počítat s časovou rezervou, která slouží přesně 

na řešení těchto nově vzniklých problémů.  
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8   Analýza tisku  
  Po vytisknutí a částečně úspěšném rozpuštění podpor, bylo třeba součást 

prozkoumat. Prvně byla součást analyzována na mikroskopu typu VHX – 6000, 

na kterém probíhalo vizuální hodnocení jednotlivých typů struktur. Poté byla součást 

skenována na CT z důvodu rozměrové analýzy a zároveň pro vyhodnocení samotného 

rozpuštění podpor.  

8.1 Vizuální kontrola s využitím digitálního mikroskopu  
  Jednotlivé struktury byly zkoumány na mikroskopu, s 50násobným zvětšením, 

vždy ze shora a ze strany pro celkové vykreslení tisku struktur ve všech rovinách. 

  V následujícím porovnání je možné vidět rozdíl ve strukturách podle kroku tisku 

0,25 mm (vlevo) a 0,13 mm (vpravo), v jednotlivých rovinách a základní strukturu 

z programu Magics Materialise.  

8.1.1 Diamond 20 Percentage Relations 

Rozptyl 4 

 

Obrázek 46 Struktura v Magics D - 4 

4 XY 
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4 YZ 

 

  Na prvním obrázku je možné vidět základní vizualizaci struktury v programu 

Magics. Pod ní jsou snímky z mikroskopu v rovině XY, na kterých je viditelný rozdíl v obou 

strukturách při použití rozdílných kroků. Jemnejší (vpravo) je mnohem kvalitnější, 

a struktura je rozeznatelná, kdežto vlevo je vidět dost přejezdů a přebytečného 

materiálu.  To je způsobeno tím, že tryska nemá možnost přesně zastavit materiál, 

když už není potřeba.  

  U roviny YZ je rozdíl vidět také, kdy drsnější struktura vpravo je mnohem méně 

rozeznatelná a stejně jako v rovině XY dochází k tahání zbytkového materiálu. 

Jemnejší struktura takové chování vykazuje také, ale v mnohem menším množství.  

Rozptyl 6 

 

Obrázek 47 Struktura v Magics D - 6 
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6 XY 

 

6 YZ 

 

6 XZ 

 

 

  Při rozptylu 6  vykazují struktury v rovině XY mnohem vetší kvalitu tisku. 

Pokud je struktura zkoumána z roviny YZ, část o kroku 0,25mm je mnohem méně 

kvalitní, kdy dochází k tahání zbytkového materiálu. U jemnějšího kroku jsou viditelné 

větší zbytky materiálu. V rovině XZ je možné najít ten stejný případ. Jemnější struktura 

je mnohem kvalitnější ve všech rovinách.   
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Rozptyl 8 

 

Obrázek 48 Struktura v Magics D – 8 

8 XY 

  

8 XZ 

 

  Při porovnání rovin XY je zřejmé, že jemnější krok je kvalitnější, 

kdy nezanechává tolik zbytkového materiálu. U roviny XZ vykazuje krok 0,25mm hrubší 

strukturu, ale má kolem jednotlivých částí mnohem méně zbytkového materiálu.  
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Rozptyl 10 

 

Obrázek 49 Struktura v Magics D - 10 

10 XY 

  

10 XZ 

 

   

  U struktury s rozptylem 10 je v rovině XY minimální rozdíl, pouze struktura 

o kroku 0,25 mm má hrubší povrch. Tisk jednotlivých vrstev v této rovině proběhl, 

z vizuálního hlediska, v pořádku.  Co se týče roviny XZ je zde vidět problém, stejný jako 

u předchozích struktur, kdy nastává nedostatečné zastavení příchodu materiálu.  
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8.1.2 G – Structure 10  

Rozptyl 4 

 

Obrázek 50 Struktura v Magics G - 4 

4 XY 

  

4 XZ 
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4 YZ 

 

  U roviny XY je očividný rozdíl v nastavených krocích, kdy ten jemnější vykazuje 

mnohem viditelnější strukturu s menším taháním materiálu. To stejné lze konstatovat 

i o rovině XZ a YZ.  

Rozptyl 6 

 

Obrázek 51 Struktura v Magics G - 6 

6 XY 
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 6 YZ 

 

  Struktura o menším kroku (vpravo; 0,13mm) v rovině XY i YZ je znatelně 

kvalitnější, kdy materiál je tam, kde má být. Jednotlivé záhyby G – structure jsou lépe 

pozorovatelné u jemnějšího kroku.  

Rozptyl 8 

 

Obrázek 52 Struktura v Magics G - 8 

8 XY 
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8 YZ 

 

  V rovině XY je znatelnější rozdíl v záhybech struktury v rozptylu 8, 

kde je materiál mnohem lépe umisťován. Stále dochází k nedokonalému zastavení 

přísunu materiálu. Při pohledu na rovinu YZ je struktura o kroku 0,13 mm hodnotnější 

a znatelnější. Zároveň v tomto pohledu je možné vidět narušení struktury, které bylo 

způsobeno náhodným nahrazením vrstvy stavebního materiálu tím podpůrným, 

kdy po vymytí došlo k absenci materiálu celkově.  

Rozptyl 10 

 

Obrázek 53 Struktura v Magics G - 10 

10 XY 
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10 YZ 

  

10 XZ 

 

  V rovině XY je na první pohled kvalitnější hrubší krok, ale struktury má 

viditelnější ten o menším kroku (vpravo). YZ vykazuje podobnou kvalitu i tahání 

materiálu stejně jako rovina XZ.   

8.1.3 Trunc_Octa - Dense (MSG) 

Rozptyl 4 

 

Obrázek 54 Struktura v Magics T - 4 
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4 XY 

   

4 XZ 

 

  Při porovnání v rovině XY jemnější krok je viditelně kvalitnější, kdy i takto jemná 

struktura je pozorovatelná. Je zde vidět kaz, který byl nejspíš způsoben při vymývání, 

kdy došlo k částečnému rozpuštění moc tenké vrstvy. U kroku 0,25 mm je znatelné 

tahání zbytkového materiálu, což způsobuje horší povrchovou kvalitu dílu. V rovině XZ 

je znatelný problém, který dělala tato struktura tiskárně, kdy byly stavěny následující 

vrstvy do prázdna, došlo tedy k částečnému zbourání pod vlastní vahou.  
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Rozptyl 6 

 

Obrázek 55 Struktura v Magics T - 6 

6 XY 

  

6 XZ 

 

  V rovině XY je lehce pozorovatelná výsledná kvalita struktury, kdy při kroku 0,25 

mm naprosto zanikly otvory, kdežto u kroku 0,13 mm je uspořádání výrazně přehlednější 

bez tahání zbytkového materiálu. V rovině XZ nastal stejný problém s bořením materiálu 

pod svoji vlastní tíhou. Je zde patrná i chyba ve vrstvě.  
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Rozptyl 8 

 

Obrázek 56 Struktura v Magics T - 8 

8 XY 

 

8 XZ 
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8 YZ 

 

   V rovině XY je znatelná stejná kvalita tisku, pouze krok 0,13 mm má jemnější 

strukturu, což je očekávatelné. U roviny XZ nastalo pár chyb ve struktuře a jsou zde 

viditelná tahání zbytkového materiálu. To stejné lze říci i u YZ.  

Rozptyl 10 

 

Obrázek 57 Struktura v Magics T - 10 

10 XY 
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10 YZ 

 

  U tohoto uspořádání je viditelně kvalitnější krok 0,25 mm, kdy nedochází 

k tahání zbytkového materiálu a v rovině YZ je hodnotnější napojení jednotlivých vrstev 

na sebe. I zde je patrná chyba tisku – chybějící materiál.  

 

8.2 Analýza rozměrové přesnosti 
  Součást o kroku 0,25 mm byla také skenována na CT scanu pro možnost 

zkoumání vnitřní struktury, s jakou kvalitou byla vytištěna. Při této příležitosti byly 

i patrné zbytky podpůrného materiálu, které se nepodařilo dokonale vymýt.  

Tabulka 15 Přehled nastavených parametrů před spuštěním scanu 

Atribut Velikost  

CT - filtr  měď; 0,5 mm  

Urychlovací napětí U 190 kV 

Proud I 780 μA 

Zvětšení  2,35 

Čas expozice 1 s 

Zesílení  2x 

Velikost voxelu  85 μm 

 
8.2.1 Postup  

  Po nastavení správných parametrů byla součást skenována přibližně 80 minut. 

Poté byly naskenované informace otevřeny v programu VG Studio Max, které poskytuje 

detailní projití celé součásti.  
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Obrázek 58 Uživatelské prostředí VG Studio Max 

  Pomocí čtyř pohledů – celá součást a pak jednotlivé roviny, je možné 

prozkoumat jakoukoliv část. Pohled na celou součást výrazným způsobem dopomáhá, 

aby nedošlo ke ztracení se v jednotlivých pohledech. Jak je vidět na obrázku 

uživatelského prostředí, jednotlivé osy mají každá jinou barvu a celkový průchod osou 

v součásti je snadno rozeznatelný v celkovém pohledu na součást.  

  Díky schopnosti Selection mode: Rectangle lze díl rozdělit do sekcí, 

které si uživatel sám označí a navolí.  

 

Obrázek 59 Selection mode: Rectangle 

  Jak je z obrázku patrné, rozdělený pohled do jednotlivých os dopomáhá 

ke správnému nálezu a poté i označení vybraného útvaru, který je nutné oddělit. 

Výběr útvaru spočíval v označení co největší části struktury tak, aby došlo k co nejlepší 

shodě v porovnání s modelem.  
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Obrázek 60 Oddělená struktury 

  Zde je pohled na jednotlivě oddělenou strukturu z celé součásti, kdy je možné 

projet artefakt všechny třemi směry. Zjišťovat zbylý materiál či vady tisku ve vnitřních 

strukturách, které jsou na pohled velice těžko pozorovatelné, je poté velice jednoduché.  

  Dalším krokem po rozdělení na jednotlivé struktury, je nahrát model 

s odpovídající strukturou a oba tyto parametry spojit vhodným způsobem tak, aby došlo 

k co největší shodě.  

 

Obrázek 61 Vlevo: model struktury; vpravo: spojení součásti a modelu 

  Po všech těchto krocích bylo na řadě nechat vypočítat analýzu pomocí funkce 

Properties of nominal/ actual comparsion. Maximální vzdálenost mezi modelem 

a součástí byla zvolena 1 mm, tak aby případné odchylky u hůře vytisknutých dílů 

výrazným způsobem neovlivňovaly výsledky. Jednotlivé struktury byly tím pádem 

snadněji porovnatelné. Odchylka byla nastavena na hodnotu ± 0,2mm.  
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Obrázek 62 Nastavení jednotlivých parametrů 

8.2.2 Diamond 20 Percentage Relations  

Rozptyl 4 

  

 Obrázek 63 3D pohled; vnitřní struktura 

 

Obrázek 64 Histogram D - 4 

  3D model ukazuje odchylky jednotlivých částí, kdy zelená značí nejmenší, 

růžová největší v kladném směru – materiál navíc, fialová největší v záporném 

směru – chybí materiál. Z histogramu je patrné, že je v dílu hodně materiálu navíc, 

což způsobilo asymetrii. Je zde vidět převažující množství kladných odchylek.   
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Rozptyl 6 

 

Obrázek 65 3D pohled; vnitřní struktura 

 

Obrázek 66 Histogram D – 6 

  Struktura při rozptylu 6 vykazuje velice kvalitní shodu mezi tištěnou součástí 

a modelem, kdy je většina materiálu, uvnitř v intervalu dovolené odchylky.  

Rozptyl 8 

 

Obrázek 67 3D pohled; vnitřní struktura 
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Obrázek 68 Histogram D – 8 

  Toto uspořádání vykazuje také vysokou kvalitu shody mezi modelem a součástí. 

Vedlejší vrchol v intervalu mezi <-0,6; -0,4> byl způsoben chybějícím materiálem.  

Rozptyl 10 

 

 Obrázek 69 3D model; vnitřní struktura 

 

Obrázek 70 Histogram D – 10 

  Histogram této struktury ukazuje vysokou vzájemnou jednotnost mezi CAD 

modelem a vytisknutou součástí.  
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8.2.3 G – Structure  

Rozptyl 4 

 

 Obrázek 71 3D model; vnitřní struktura 

 

Obrázek 72 Histogram G – 4 

  U této struktury je z histogramu patrné, že je zde vytištěn materiál navíc, nebo 

jsou nějaké části ještě obaleny v podpůrném materiálu. Tato varianta však nebyla 

na vnitřní struktuře viditelná.  

Rozptyl 6 

 

 Obrázek 73 3D model; vnitřní struktura 
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Obrázek 74 Histogram G – 6 

  Histogram u tohoto rozpoložení vykazuje shodu mezi součástí a modelem. 

V levé části je viditelná chybějící část materiálu, což způsobilo vznik vedlejšího vrcholu.  

 

Rozptyl 8 

 

 Obrázek 75 3D model; vnitřní struktura 

 

Obrázek 76 Histogram G – 8 

  Histogram vykazuje vysokou shodu mezi modelem a součástí, kdy se většina 

materiálu nachází v dovoleném intervalu odchylek. V pohledu na vnitřní strukturu 

je viditelná absence stavebního materiálu.  
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Rozptyl 10 

 

 Obrázek 77 3D model; vnitřní struktura 

 

Obrázek 78 Histogram G – 10 

  Histogram této struktury demonstruje shodu mezi součástí a modelem. 

Kdy se nachází mimo dovolený interval minimální množství materiálu. Na obrázku 

vnitřní struktury je viditelná chyba při tisku.  

8.2.4 Trunc_Octa - Dense (MSG) 

Rozptyl 4 

 

 Obrázek 79 3D model; vnitřní struktura 
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Obrázek 80 Histogram T – 4 

  Z vnitřní struktury je patrný velký zbytek podpůrného materiálu, 

který se nedokonale vymyl. Větší objem materiálu a téměř žádné mezery mezi 

jednotlivými strukturami způsobily asymetrii histogramu.   

Rozptyl 6 

 

 Obrázek 81 3D model; vnitřní struktura 

 

Obrázek 82 Histogram T – 6 

  I při větším rozptylu stejné struktury došlo k nedokonalému vymytí podpůrného 

materiálu, který v menším množství zůstal uvnitř. Je zde opět znatelná asymetrie 

histogramu, která je způsobena zbytkovým množstvím podpůrného materiálu.   

  Na 3D modelu je patrná chyba tisku, kdy došlo k náhodné výplni vrstvy 

podpůrným materiálem, místo stavebního.  
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Rozptyl 8 

 

 Obrázek 83 3D model; vnitřní struktura 

 

Obrázek 84 Histogram T – 8 

  Z pohledu na 3D model i vnitřní strukturu je patrné, že tato struktura vypovídá 

o velmi kvalitní shodě mezi modelem a součástí. Zároveň většina materiálu se nachází 

v dovoleném intervalu. Větší množství růžové části může být způsobeno zbytkovým 

materiálem, kdy nedošlo k dokonalému zastavení materiálu při průchodu tryskou.  

Rozptyl 10 

 

 Obrázek 85 3D model; vnitřní struktura 
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Obrázek 86 Histogram T - 10 

  Histogram dokládá shodu mezi dílem a modelem, kdy je většina materiálu 

v rozmezí -0,2 až +0,2. Vedlejší vrchol na levé straně byl způsoben špatným napojením 

jednotlivých struktur či chybějícím materiálem.  

  Následující tabulka ukazuje procentuální množství materiálu, které je obsaženo 

v intervalu dovolené odchylky.    

Tabulka 16 Přehled množství materiálu dle struktury a rozptylu 

Název struktury 
Rozptyl (mm) 

Množství materiálu ve 
vybraném intervalu (%) 

Diamond 20 Percentage Relations 

4 61,77 

6 93,86 

8 81,78 

10 94,25 

G – Structure 10 

4 83,63 

6 81,40 

8 80,80 

10 82,42 

Trunc_Octa - Dense (MSG) 

4 61,58 

6 73,53 

8 88,42 

10 86,75 

 

  Nejlépe dopadla struktura Diamond 20 Percentage Relations při rozptylu 10 

díky velkému rozpětí a neuzavřeností struktury.   
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  Naopak nejhůře byly vytištěny struktury Diamond 20 Percentage Relations 

a Trunc_Octa – Dense (MSG), obě v rozptylu 4. U druhé zmíněné tento chabý výsledek 

je způsoben uzavřeností struktury a s tím související těžko přístupná místa k vymytí 

zbytkového materiálu. Diamond 20 Percentage Relations  byl zapříčiněn nejspíše 

drobnou strukturou. Tahání materiálu bylo způsobeno neustálým zastavováním 

a spouštěním malého množství materiálu. Proto byla tato struktura zanesena.  

Tabulka 17 Sloupcový graf 
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9  Závěr 
 

  Tato bakalářská práce se zabývá aditivní technologií včetně jejího 

mnohostranného využití v různých odvětvích. Detailněji je představena technologie 

FDM tisku polymerních dílů, s důrazem na využívaná konstrukční řešení a přehled 

používaných materiálů. Jsou zde popsány jednotlivé kroky procesu 3D tisku, 

se zaměřením na srovnání vybraných CAM SW. Předkládá přehled studií ohledně vlivu 

vybraných parametrů na kvalitu součásti a na mechanické vlastnosti. Obsahuje návrh 

a postup výroby zkušebního artefaktu, kde bylo cílem prezentovat vybrané vnitřní 

struktury. Program Magics Materialise, který tuto funkci nabízí, jich má na výběr 29. 

Navržený artefakt představuje výběr 3 těchto struktur (Diamond 20 Percentage 

Relations, G – Structure 10 a Trunc_Octa – Dense (MSG)), které byly nastaveny 

do 4 různých rozpětí (4, 6, 8 a 10 mm). Nejdéle trval výpočet nejjemnější struktury, 

a to 3 minuty. Tato součást byla poté ve formátu STL převedena do programu GrabCAD 

Print. Zde došlo k částečnému navolení parametrů. Byl vybrán tisk modelu o dvou 

různých krocích tisku: 0,13 mm a 0,25 mm. Poté začal výpočet drah, který trval u modelu 

o kroku 0,13 mm 7 hodin a u modelu o kroku 0,25 mm 4 hodiny. Výstupní informací byl 

čas tisku a množství potřebného materiálu. Čas tisku u kroku 0,13 mm byl 66 hodin 

a 21 minut. U kroku 0,25 mm se jednalo o 36 hodin a 11 minut. Zde ale nastal problém, 

protože po předpokládaném ukončení procesu tiskárna stále hlásila nedokončený tisk. 

Bylo tedy nutné čekat ještě další tři hodiny k dokončení procesu. 

  Po vytisknutí obou dílů bylo potřebné odstranit podpory, které v průběhu tisku 

bránily ve zborcení tisknuté součásti. Nejprve byl vytisknut díl o kroku 0,25 mm. Ten byl 

vložen do roztoku v ultrazvukové pračce, který s kombinací se zahřátím na teplotu 

okolo 60°C celý proces rozpouštění urychluje. Zbavení se podpor v této situaci trvalo 

asi 4 dny. Z toho důvodu byla druhá součást rozpouštěna v ústavu Ú12105, 

kde se nachází větší a uzavíratelná ultrazvuková pračka. Z důvodu špatné regulace 

teploty došlo k částečnému smrštění a celkové deformaci dílu.  

  U obou součástí proběhla vizuální kontrola tisku prostřednictvím digitálního 

mikroskopu. Zde byly zkoumány jednotlivé struktury ve všech třech rovinách. 

Struktura Diamond 20 Percentage Relations vyšla ve všech zkoumaných rovinách 

a rozpětích lépe při tisku s menším krokem. Stejně tak i struktura G – Structure 10. 
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Kolem jednotlivých částí je viditelně méně zbytkového materiálu. Na snímcích 

z mikroskopu jsou patrné i chyby tisku, ke kterým došlo nejspíše během zpracování dat 

v programu GrabCAD Print, kdy byly určité vrstvy náhodně vyplněny podpůrným 

materiálem a ne stavebním. Poslední z použitých struktur Trunc_Octa – Dense (MSG) 

vykazuje největší viditelný rozdíl v nastavených krocích tisku, hlavně u rozptylů 4 a 6mm.  

  Díl o kroku 0,25mm byl vložen do CT scanu, kde operace trvala 80 minut. 

Informace byly vloženy do programu VG Studio Max, kde došlo k rozdělení součásti 

dle jednotlivých struktur a rozptylů na 12 částí. Ke každé z nich byl nahrán model části. 

Díky funkci Properties of nominal/actual comparsion proběhla analýza každé součásti 

a odpovídajícího modelu. Dovolená odchylka byla nastavena na hodnotu ± 0,2mm, 

což odpovídá hodnotě výsledné kvality tisku nabízené dodavatelem tiskového zařízení.  

  Dle histogramů, které udávají distribuci odchylek měřených voxelů dané 

struktury od jmenovitého tvaru daného CAD modelem lze konstatovat, že tisk struktur 

byl povedený. Z intervalu ±0,2mm, který byl v histogramech zkoumán, bylo zjištěno, 

že nejlépe dopadla struktura Diamond 20 Percentage Relations o rozptylu 10mm 

díky otevřenosti této struktury. Naopak nejhůře dopadla struktura Trunc_Octa – Dense 

(MSG) o rozptylu 4 mm, u které se nepodařilo dokonale odstranit podpory. Nadbytečný 

podpůrný materiál ve struktuře oproti jmenovitému modelu způsobil asymetrii 

histogramu, kde je vidět převažující množství kladných odchylek.   
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