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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá výrobou a následným testováním tahových vlastností 

vzorků z ABS, které jsou vyrobeny na 3D tiskárně. Vyhodnocení tahových vlastností je 

provedeno po pěti vzorcích pro různé způsoby postavení tělesa při tisku. Výsledky jsou 

porovnány s hodnotami, které deklarují výrobci. 
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Abstract 

This bachelor thesis is focused on production and testing tensile properities of 3D 

printed samples made of ABS. Results are divide to three groups according to position 

at print. For each group was used five specimens. Results of tensile properities are 

compared with results from material sheets of producers. 
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1 Úvod 

Technologie 3D tisku se v současné době velmi rozvíjí a začíná se uplatňovat stále více 

v průmyslu. Díky tomu začíná přibývat čím dál více aplikací pro použití 3D tisku, kdy 

je nutné znát mechanické vlastnosti vytisknuté součásti. Vytisknutá součást nevykazuje 

ve všech směrech stejné mechanické vlastnosti, jako součást vyrobená vstřikováním 

nebo litím stejného materiálu. Mechanické vlastnosti 3D tištěných součástí závisí na 

různých parametrech tisku. 

Cílem teoretické části mé práce je zjistit a popsat 

 jakým způsobem funguje 3D tisk metodou FDM, 

 jaké mechanické vlastnosti je relevantní zjišťovat u 3D tištěných vzorků, 

 jakými způsoby se mechanické vlastnosti zjišťují, 

 jaké je srovnání vytisknutých součástí se součástmi vyrobenými konvenčními 

metodami. 

V praktické části své práce se zaměřím na 

 návrh a výrobu vzorků pro mechanické zkoušky, 

 provedení vlastních mechanických zkoušek, 

 porovnání výsledků s hodnotami deklarujícími výrobci. 

Experimentem ověřím, zda při stejném nastavení tisku dosáhnu stejných hodnot, které 

deklarují výrobci v materiálových listech. Dále porovnám výsledky tahových zkoušek 

pro jednotlivé postavení vzorků při tisku. 
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2 Technologie 3D tisku 

2.1 Princip 3D tisku metodou FDM 

Metoda FDM (fused deposition modeling) respektive FFF (fused filament fabrication) 

spočívá v natavování vlákna plastu (filamentu) na tiskovou plochu a vytváření 

jednotlivých vrstev. Filament je navíjen do tiskové hlavy, kde je při teplotě dané 

materiálem a doporučením výrobce roztaven a vytlačen na tiskovou podložku (viz 

Obrázek 1). Pod tryskou tiskové hlavy je roztavený filament ochlazován větráčkem, 

který urychluje jeho tuhnutí na tiskové ploše. Tisková hlava je řízena G-codem 

vytvořeným z jednotlivých vrstev 3D modelu v stl. formátu. Díky této metodě 

dokážeme vytvářet výrobky nebo prototypy, které by šly realizovat velice obtížně 

jinými technologiemi. [1] 

 

 

Obrázek 1 - Princip 3D tisku metodou FDM [2] 

 

2.2 G-kód 

G-kód nebo také ISO-kód je název programovacího jazyka, který je určen pro řízení NC 

a CNC strojů. U 3D tisku se používá obdobným způsobem. Naprogramovaný kód řídí 

navíjení filamentu, pohyby tiskové hlavy a jednotlivých os, teploty extruderu a tiskové 

podložky. Pro vytvoření G-kódu existuje několik možností, jedna možnost je použití 

tzv. Sliceru.  
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Ten po vložení 3D modelu nejčastěji ve formátu stl. pomyslně rozřeže model na vrstvy 

o zadané výšce a z těchto vrstev vytvoří jednotlivé trajektorie v závislosti na zadané 

výplni a tloušťce krajní vrstvy. Tímto způsobem lze snadno vytvářet G-kódy pro velmi 

složité modely. Další možností je generování kódu pomocí knihovny, díky které 

můžeme vytvořit základní příkazy jako přímka, oblouk, obdélník. Poslední možností je 

ruční tvorba kódu, ta je vhodná například pro kalibraci výšky tisku. Pro vytváření 

složitých kódů je tato metoda nepoužitelná. [3] 

 

2.3 Technologické možnosti 3D tisku 

Technologie 3D tisku technologií FDM patří k tzv. aditivním technologiím. Tato 

technologie se velmi rychle rozvíjí v oblastech strojírenství a výrobního průmyslu. 

V dnešní době doplňuje ostatní tradiční metody výroby jako je obrábění a slévání. Tato 

technologie výrazně zrychluje a zlevňuje výrobu prototypů, kusovou či malosériovou 

výrobu. V dnešní době se 3D tisk stává nedílnou součástí automobilového průmyslu, 

kde je používán pro výrobu vlastních přípravků potřebných k výrobě. Kombinací 

s dalšími moderními technologiemi, jako je například 3D skenování, lze používat 

procesy jako je reverzní inženýrství. Tento proces můžeme používat pro zdokonalování 

či rekonstrukci inženýrských aplikací. 3D tiskem lze snadno a rychle vyrábět prototypy 

pro následné zkoumání jejich funkčnosti a ergonomie pro danou aplikaci. 3D tisk 

v dnešní době má široké využití také v oblasti lékařství. Využívá se pro výrobu 

anatomických modelů, protetických pomůcek, funkčních implantátů, které díky 3D 

skenování mohou být vyrobeny zcela individuálně pro potřeby pacienta. [4] 

 

 

Obrázek 2 - Využití 3D tisku v automobilovém průmyslu [5] 
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2.4 Materiály pro 3D tisk 

Pro 3D tisk metodou FDM se používá materiál ve formě drátu navinutého na cívce 

(filament), který je nabízen buď o průměru 1,75mm nebo 2,85 mm. Běžné hmotnosti 

cívek jsou od 0,5 kg do 2 kg. Metodou FDM je možné tisknout různými druhy 

materiálů. Mezi nejoblíbenější materiály patří ABS, PLA, PET, ale existuje také řada 

dalších materiálů jako: Woodfill, Bronzefill, PP, Nylon, T-Glase, ASA, Flex. 

 

 

Obrázek 3 - Filamenty pro 3D tisk [6] 

 

2.4.1 ABS (Akrylonitrilbutadienstyren) 

Tento materiál patří mezi nejpoužívanější materiály pro 3D tisk, a to díky jeho nízké 

ceně a dobrým mechanickým vlastnostem. ABS je především známo jako materiál, 

ze kterého se vyrábí stavebnice LEGO. Má vyšší teplotu skelného přechodu než ostatní 

používané materiály. Nevýhodou ABS jsou výpary vznikající během tisku a náročnější 

tisk, který vyžaduje vyhřívanou podložku a uzavřené prostředí při tisku, aby 

nedocházelo ke kroucení plastu vlivem velkému rozdílu teplot mezi prostředím 

a materiálem. Doporučuje se proto pro tisk podložka s kaptonovou folií, která zlepší 

přilnavost modelu k povrchu a zamezí posunutí výtisku. [7] 
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Tabulka 1 - Nastavení tisku pro ABS [7] 

Teplota vyhřívané 

podložky 
Tisková plocha Teplota extruderu 

95 – 110 °C Kaptonová fólie 220 – 250 °C 

 

2.4.2 PLA (Polymléčná kyselina) 

PLA patří k nejoblíbenějším materiálům používaných pro 3D tisk. Výhodami jsou nízká 

cena, snadné tisknutí a nižší teplota tisku. K tisku není potřeba vyhřívaná podložka. 

PLA se vyznačuje vysokou pevností, ale nízkou teplotou skelného přechodu. Jedná se 

o biologicky odbouratelný materiál vyrobený z kukuřice nebo cukrové třtiny, materiál 

recyklovatelný, který lze snadněji likvidovat. [8] 

 

Tabulka 2 - Nastavení tisku pro PLA [8] 

Teplota vyhřívané 

podložky 
Tisková plocha Teplota extruderu 

50 – 70 °C 
Skleněná podložka 

Podlepení lepidlem 
200 – 220 °C 

 

 

2.4.3 PET (polyetyléntereftalát) 

Jedná se o termoplastický polyester, který je známý především díky plastovým lahvím. 

V 3D tisku se používají jeho modifikace především PET-G (polyetyléntereftalát - 

glykol). Ten je velmi odolný vůči kyselinám a rozpouštědlům a také vůči vysokým 

a nízkým teplotám. Při tisku dosáhneme hladších a lesklejších povrchů než u ostatních 

materiálů. Má podobné vlastnosti jako ABS, ale disponuje snadnějším tiskem a nižší 

teplotou tisku. Nevýhodou je o něco větší cena než u ABS či PLA. [9,10] 
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Tabulka 3 - Nastavení tisku pro PET [9] 

Teplota vyhřívané 

podložky 

Příprava tiskové 

plochy 
Teplota extruderu 

80 – 90 °C 
Podlepení lepidlem 

Kaptonová fólie 
230 – 250 °C 

 

2.4.4 Nylon  

Tento materiál je velmi pevný a houževnatý, má vysokou pevnost v tahu a pružnost. 

Jedná se o materiál hygroskopický, to znamená, že absorbuje vodu ze vzduchu. Má 

velmi dobrou přilnavost, tudíž jeho vrstvy při tisku drží velmi dobře na sobě. Je také 

velmi odolný proti otěru, a má dobrou rázovou houževnatost. Kvůli absorpci vody je 

nutné tento materiál uchovávat v suchu, abychom zabránili problémům při tisku 

způsobených vlhkostí filamentu. [11] 

 

Tabulka 4 - Nastavení tisku pro nylon [11] 

Teplota vyhřívané 

podložky 

Příprava tiskové 

plochy 
Teplota extruderu 

70 – 90 °C 
Podlepení lepidlem 

 
225 – 265 °C 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

3 Mechanické vlastnosti polymerů 

Při sledování mechanických vlastností polymerů se zaměřím především na tahové 

vlastnosti, ohybové vlastnosti, tvrdost, rázovou a vrubovou houževnatost. 

 

3.1 Tahové vlastnosti  

Jedná se o zkoušku, při které je těleso vystaveno jednoosému namáhání. Při zkoušce 

pozorujeme průběh napětí v závislosti na deformaci. Výsledkem je deformační křivka, 

ze které se určuje mez pevnosti, napětí na mezi kluzu a napětí při přetržení. Zkouška se 

provádí na trhacím stroji. Norma ČSN EN ISO 527 uvádí, že minimální počet vzorků 

pro zkoušku tahových vlastností materiálu je pět vzorků. Těleso je uloženo do čelistí 

a na těleso je nasazen průtahoměr. Velikost síly respektive napětí se měří pomocí 

dynamometru. Tvar a rozměry zkušebního tělesa jsou dány normou definovanou pro 

danou výrobní technologii. Zkušební těleso může být dle normy na zvolené rozměry 

obrobeno, vyřezáno, vyseknuto, tvářeno, jako výlisek, laminát, fólie nebo ve formě lité 

desky. Norma neuvádí postup pro stanovení tahových vlastností pro vzorky vyrobené 

3D tiskem. Mechanická zkouška je odlišná od ostatních v tom, že pro dané směry se liší 

hodnoty napětí a modulu pružnosti. [12] 

 

3.1.1 Zkušební těleso 

 

Obrázek 4 - Zkušební těleso pro tahovou zkoušku [12] 
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Tabulka 5 - Rozměry zkušebního tělesa [12] 

Značení Popis 1A 1B 

L3 Celková délka 170 ≥150 

L1 
Délka zúžené části 

s rovnoběžnými hranami 
80 ± 2 60 ± 0,5 

r Poloměr 24 ± 1 60 ± 0,5 

L2 
Vzdálenost mezi rozšířenými 

částmi s rovnoběžnými hranami 
109,3 ± 3,2 108 ± 1,6 

b2 Šířka konců 20 ± 0,2 20 ± 0,2 

b1 Šířka zúžené části 10 ± 0,2 10 ± 0,2 

h Doporučená tloušťka 4 ± 0,2 4 ± 0,2 

L0 Počáteční měřená délka 75 ± 0,5 50 ± 0,5 

L Počáteční vzdálenost mezi čelistmi 115 ± 1 115 ± 1 

 

Smluvní napětí 

 
𝜎 =  

𝐹

𝑆0
   [𝑀𝑃𝑎] 

(1) 

Kde F [N] je působící síla a S0 [mm2] plocha vzorku před zkouškou. [13] 

 

Poměrné prodloužení 

 𝜀 =  
∆𝐿0

𝐿0
∙ 100   [%] 

(2) 

Kde ∆𝐿0 [mm] je zvětšení počáteční délky a 𝐿0 [mm]  je původní délka zkušebního 

tělesa. [13] 
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Jmenovité poměrné prodloužení 

 𝜀𝑡 =  
𝐿𝑡

𝐿
∙ 100   [%] 

(3) 

Kde 𝐿𝑡 [mm] je zvětšení upínací vzdálenosti mezi čelistmi a L [mm] je upínací 

vzdálenost mezi čelistmi. [13] 

 

Mez pevnosti  

Jedná se o maximální napětí, které je dáno maximální silou F, která je během zkoušky 

zaznamenána. Napětí na mezi pevnosti se nemusí vždy rovnat napětí při přetržení. 

Hodnota napětí na mezi pevnosti u plastů se obvykle pohybuje okolo 15 – 100 MPa. 

[13] 

Napětí na mezi pevnosti se vypočítá dle vztahu: 

 
𝜎𝑚 =  

𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑆0
   [𝑀𝑃𝑎] 

(4) 

 

Napětí na mezi kluzu 

Napětí na mezi kluzu je napětí, při kterém dochází k trvalé plastické deformaci a tvorbě 

krčku. Toto napětí považujeme za maximální přípustnou hodnotu, kterou můžeme 

dosáhnout, aby nedošlo k přetržení materiálu. V praxi se u pracovních diagramů 

s viditelnou oblastí mezí kluzu u většiny materiálů nesetkáváme a napětí na mezi kluzu 

je shodné s napětím na mezi pevnosti. [13] 

 

Napětí při přetržení 

Jedná se o napětí, při kterém dojde k přetržení zkušebního tělesa. [13] 
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Modul pružnosti 

Jedná se o hodnotu, která vyjadřuje tuhost materiálu. Modul pružnosti se určuje pomocí 

deformační křivky z oblasti pružné deformace, kde platí Hookův zákon, který říká, že 

deformace je přímo úměrná materiálu. [13] 

Jedná se o oblast, kdy se materiál po odstranění zatížení znovu vrátí do své původní 

délky. Modul pružnosti v grafickém vyjádření je roven směrnici přímky lineární části 

deformační křivky, jedná se o tangentu úhlu mezi osou deformace a deformační 

křivkou.[13] 

 

Hookův zákon 

 
𝜎 = 𝐸 ∙ 𝜀   [𝑀𝑃𝑎] 

(5) 

Houževnaté polymery mohou při určování tahových vlastností vykazovat nelineární 

průběh. Proto měření modulu pružnosti polymerů vychází ze dvou napětí σ1 a σ2, které 

odpovídají hodnotám poměrného prodloužení ε1 = 0,05 % a ε2 = 0,25 %. Takto 

vypočtený modul bývá nazýván jako sečný modul pružnosti. [13] 

 
𝐸𝑡 =  

𝜎2 − 𝜎1

𝜀2 − 𝜀1
   [𝑀𝑃𝑎] 

(6) 

 

3.2 Tlakové vlastnosti 

Zkoušení tlakových vlastností spočívá ve stlačování zkušebního tělesa podél jeho hlavní 

osy konstantní rychlostí do porušení nebo do okamžiku, kdy zatížení nebo zkrácení 

zkušebního tělesa dosáhne definované hodnoty. Zkušební stroj musí být schopen 

udržovat předepsanou rychlost zatěžování s normou danou tolerancí. Pro zatěžování 

vzorku tlakem se používají dvě tlačné desky z kalené oceli. Tyto desky musí mít 

odchylku rovinnosti do 0,025 mm. Zkušební těleso má tvar přímého pravoúhlého 

hranolu, přímého válce nebo trubky. Typ zkušebního tělesa se liší v závislosti 

na měřeném parametru. Pokud daný materiál vykazuje různé vlastnosti v různých 

směrech, zvolí se zkušební těleso tak, aby bylo zatěžováno ve stejném směru jako při 
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jejich reálné aplikaci. Výsledkem zkoušky podobně jako u tahové zkoušky je určení 

jednotlivých napětí v tlaku, poměrného stlačení a modulu pružnosti v tlaku. [14] 

 

 

Obrázek 5 - Diagram tlakové zkoušky (vlevo), zkušební těleso (vpravo) [13] 

 

3.3 Ohybové vlastnosti 

Pro stanovení ohybových vlastností se používá tzv. tříbodový ohyb. Zkušební těleso 

ve tvaru hranolu je namáháno silou uprostřed mezi dvěma podpěrami o předepsané 

vzdálenosti. Pro velké tlustostěnné vzorky se používá čtyřbodový ohyb, kdy je síla 

rozdělena na dvě stejně velké síly v určité vzdálenosti od podpěr. Výsledkem je křivka 

závislosti síly na průhybu. Zkouška končí buď přelomením zkušebního vzorku, nebo 

dosažením 5 % deformace vzorku v závislosti na tom, co nastane dříve. Pro materiály 

u kterých ohybové vlastnosti závisí na směru působení síly, se vzorky zkouší tak, aby 

byly zatěžovány stejným způsobem jako u koncového užívání vzorku. Pokud materiál 

vykazuje významně rozdílné vlastnosti ve dvou směrech a to více jak 20 % musí být 

v obou směrech zkoušen. [15] 

 

Pevnost v ohybu 

 𝜎𝑓𝑀 =  
𝑀𝑜 𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑜
   [𝑀𝑃𝑎] 

(7) 
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Pro tříbodový ohyb určíme ohybový moment pomocí rovnice: 

 𝑀𝑜 𝑚𝑎𝑥 =  
𝐹𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐿

4
   [𝑁 ∙ 𝑚𝑚] 

(8) 

 

Velikost průřezového modulu vypočteme 

 𝑊𝑜 =  
𝑏 ∙ ℎ2

6
   [𝑚𝑚3] (9) 

 

Úpravou dostaneme vztah pro výpočet pevnosti v ohybu: 

 𝜎𝑓𝑀 =  
3

2
∙

𝐹𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐿

𝑏 ∙ ℎ2
   [𝑀𝑃𝑎] 

(10) 

 

Velikost modulu pružnosti v ohybu určíme stejně jako u tahové zkoušky ze dvou 

hodnot, které odpovídají hodnotám deformace ohybem ε1 = 0,05 % a ε2 = 0,25 %. [15] 

 

 

Obrázek 6 - Zkouška ohybem [16] 
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3.4 Zkoušky tvrdosti 

Tvrdost materiálu vyjadřuje odpor povrchu materiálu vůči vnikání cizích těles. 

Principem zkoušky je vtlačování vnikacího tělíska (indentoru) různého tvaru 

předepsanou silou do povrchu zkoumaného materiálu. Měří se hloubka vniknutí tělíska 

do materiálu po definované době zotavení, nebo při zatížení. 

Pro určování tvrdosti materiálu existuje řada metod: 

 Rockwell 

 Rockwell α 

 Vickerse 

 Brinelle 

 Shore 

 IRHD 

 Metoda vtlačení kuličky 

Pro polymery se nejčastěji používá metoda dle Rockwella a metoda Shore. [13] 

 

3.4.1 Rockwell 

Jedná se o metodu, při které je na ocelovou kuličku aplikováno konstantní předběžné 

zatížení, následuje aplikace přídavného zatížení a poté návrat k předběžnému. Měření 

spočívá ve stanovení hloubky vtlačení. Při měření musíme odečíst elastické zotavení za 

určitou dobu od odstranění přídavného zatížení. Dále musíme odečíst hloubku vtlačení 

způsobenou předběžným zatížením. Z hloubky vtisku poté vypočteme tvrdost dle 

Rockwella z rovnice:  

 𝐻𝑅 = 130 −
ℎ

0,002
   [−] 

(11) 

 𝑒 =
ℎ

0,002
    

(12) 

kde e je hloubka vtlačení po odstranění přídavného zatížení, v jednotkách 0,002 mm 

a HR je tvrdost dle Rockwella. Tento vztah platí pouze pro stupnice E, M, L a R. 

Zkouška je prováděna na tzv. Rockwellově tvrdoměru. Ten se skládá z tuhého rámu, 
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na kterém je nastavitelný držák s kruhovou deskou o průměru minimálně 50 mm. Dále 

měřící kuličky s příslušnými držáky a zařízení pro aplikaci zatížení na měřící kuličku 

bez rázu. [17] 

 

Tabulka 6 - Tabulka stupnic dle Rockwella a parametrů zkoušky [17] 

Stupnice tvrdosti 

dle Rockwella 

Předběžné zatížení Přídavné zatížení 
Průměr měřící 

kuličky 

[N] [N] [mm] 

R 98,07 588,4 12,7 ± 0,015 

L 98,07 588,4 6,35 ± 0,015 

M 98,07 980,7 6,35 ± 0,015 

E 98,07 980,7 3,175 ± 0,015 

 

 

Obrázek 7 - Rockwellova zkouška tvrdosti - zatížení [18] 

 

3.4.2 Rockwell α 

Principem metody je vtlačování kuličky o průměru 12,7 mm do zkoušeného materiálu, 

kdy přídavné zatížení je rovno 588,4 N. Tato metoda se od klasické metody dle 

Rockwella liší tím, že hloubka vtisku je měřena při celkovém zatížení a ne po odlehčení. 

[17] 
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3.4.3 Shore 

Metoda Shore spočívá ve vtlačování hrotu ve tvaru komolého kužele (Shore - A), nebo 

ve tvaru kužele s kulatým vrchlíkem (Shore - D) do povrchu materiálu silou vyvozenou 

tlakem ocelové pružiny. Metoda typu A se používá pro měkké polymery, kdy velikost 

přítlačné síly je 10 N. Metoda typu D se používá pro tvrdší polymery, kdy je přítlačná 

síla rovna 50 N. Tato metoda je definovaná na stupnici 0 – 100.  

Pokud tvrdoměr typu A ukáže hodnotu vyšší než 90 je potřeba použít typ D, a pokud při 

zkoušce typu D je hodnota tvrdosti menší než 20 použije se tvrdoměr typu A pro měkké 

polymery. [19] 

 

3.5 Rázová houževnatost Charpy 

Zkušební těleso je umístěno vodorovně na podpěrách a následně přeraženo úderem 

rázového kyvadla. Směr rázu je veden středem vzdálenosti mezi podpěrami. Zkušební 

těleso je ohýbáno vysokou, nominálně konstantní rychlostí. V případě zkoušky vrubové 

houževnatosti je zkušební těleso opatřeno vrubem a směr rázu je veden na opačnou 

stranu tělesa, než na které je vrub. Zkouška probíhá na tzv. Charpyho kladivu. Rázové 

kladivo se zvedne do předepsané výšky a zajistí se. Zkušební těleso se uloží mezi dvě 

podpěry. Poté se rázové kladivo uvolní a zaznamená se rázová energie absorbovaná 

zkušebním tělesem. U zkoušky musíme zahrnout i ztráty třením. [20] 

Rázová houževnatost těles bez vrubu se vypočte: 

 𝑎𝑐𝑈 =  
𝐸𝑐

ℎ ∙ 𝑏
∙ 103   [𝑘𝐽/𝑚2] 

(13) 

Kde 𝐸𝑐 [J] je korigovaná energie spotřebovaná při přeražení, h [mm] tloušťka a b [mm] 

šířka. 

Rázová houževnatost těles s vrubem se vypočte: 

 
𝑎𝑐𝑈 =  

𝐸𝑐

ℎ ∙ 𝑏𝑁
∙ 103   [𝑘𝐽/𝑚2] 

(14) 

Kde 𝐸𝑐 [J] je korigovaná energie spotřebovaná při přeražení, h [mm] tloušťka a 𝑏𝑁 

[mm] šířka zkušebního tělesa pod vrubem. [20] 
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Obrázek 8 - Ráz na užší stranu (edgewise) [20] 

 

 

Obrázek 9 - Ráz na širší stranu (flatwise) [20] 

 

Tabulka 7 - Typy přeražení [20] 

C Úplné přeražení, při kterém je těleso rozděleno na dva kusy. 

H Kloubové přeražení, při kterém obě části drží pohromadě pouze tenkou 

obvodovou vrstvou. 

P Částečné přeražení, které nesplňuje definici kloubového přeražení. 

N Nepřeraženo, těleso je pouze ohnuto a protlačeno mezi dvěma podpěrami. 
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3.6 Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení plastů 

Všechny vzorky pro mechanické zkoušky by měly být podle normy ČSN EN ISO 291 

zkoušeny za stanovených podmínek. Norma uvádí termín tzv. standardní prostředí, což 

je konstantní prostředí, pro které jsou dány hodnoty teploty vzduchu a vlhkosti, rozsah 

atmosférického tlaku a rychlost cirkulace vzduchu, přičemž vzduch nesmí obsahovat 

žádné další významné složky. [21] 

 

Tabulka 8 - Prostředí pro kondicionování dle normy ČSN EN ISO 291 [21] 

Symbol standardního 

prostředí 

Teplota vzduchu 

°C 

Relativní vlhkost 

% 

23/50 23 50 

27/65 27 65 

 

Hodnoty v tabulce se používají v normálních nadmořských výškách s atmosférickým 

tlakem mezi 86 kPa a 106 kPa a rychlostí cirkulace vzduchu ≤ 1 m/s. [21] 

 

Tabulka 9 - Třídy standardního prostředí [21] 

Třída 
Dovolená odchylka 

teploty °C 

Dovolená odchylka relativní vlhkosti % 

23/50 27/65 

1 ±1 ±5 ±5 

2 ±2 ±10 ±10 
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4 Mechanické vlastnosti podle technologie 

V této kapitole se zaměřím na dostupné materiálové listy výrobců a budu srovnávat 

jejich deklarované hodnoty mechanických vlastností.  

 

4.1 Mechanické vlastnosti polymerů vyrobených vstřikováním 

Následující tabulka 10 obsahuje hodnoty mechanických vlastností polymerů 

vyrobených vstřikováním od výrobce AK-Plast. Vzorky byly testovány podle normy 

ISO 527. 

 

Tabulka 10 - Mechanické vlastnosti polymerů vyrobených vstřikováním [22] 

Mechanická vlastnost Norma ABS 

Mez pevnosti v tahu 
ISO 527 33 MPa 

Tažnost 
ISO 527 7 % 

Rázová houževnatost ISO 179 33 kJ/m2 

Vrubová houževnatost ISO 179 37 kJ/m2 

Tvrdost dle Rockwella ISO 2039 73/R 105 MPa 

Shore-D 
ISO 868 70 

Pevnost v ohybu 
ISO 178 67 MPa 

Modul pružnosti 
ISO 527 2210 MPa 

Teplota skelného 

přechodu 
DIN EN ISO 3146 145 °C 
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4.2 Mechanické vlastnosti materiálů pro 3D tisk 

Všechny zkušební vzorky pro mechanické testování od firmy Verbatim byly tisknuty 

rychlostí 30 mm/s s teplotou trysky 220-240°C a teplotou podložky 80-100°C. Tahová 

zkouška byla provedena rychlostí 50 mm/min. 

 

Tabulka 11 - Mechanické vlastnosti filamentu od firmy Verbatim [23] 

Mechanická vlastnost Norma ABS 

Napětí při přetržení 
ISO 527 47 MPa 

Tažnost 
ISO 527 30 % 

Vrubová houževnatost ISO 179 21 kJ/m2 

Tvrdost dle Rockwella ISO 2039 73/R 105 MPa 

Shore-D 
ISO 868 70 

Pevnost v ohybu 
ISO 178 76 MPa 

Modul pružnosti 

v ohybu 
ISO 178 2200 MPa 

 

4.3 Porovnání materiálů vyrobených 3D tiskem a klasickými 

metodami 

Z výše uvedených tabulek můžeme usoudit, že u některých mechanických vlastností 

vzorky vyrobené 3D tiskem vykazovaly lepší hodnoty než vzorky vyrobené 

vstřikováním. Z informací v materiálovém listu výrobce Verbatim nelze usoudit, 

v jakém směru byly zkušební vzorky namáhány, ale vzhledem k velmi dobrým 

výsledkům v porovnání s výrobou vzorků vstřikováním předpokládám, že hodnoty 

mechanických zkoušek byly provedeny na vzorcích ve směru, ve kterém vykazovaly 

nejlepší vlastnosti. 
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4.4 Tahové vlastností v závislosti na postavení tělesa při tisku. 

V následující tabulce jsou výsledky mechanických zkoušek od firmy L. K. Engineering, 

s.r.o. Zkoušky byly provedeny za použití filamentu s průměrem 3 mm, výškou tisku 

0,25 a 0,5 mm a šířkou perimetru 0,6 mm. Rychlost tisku byla 16 mm/s. Teplota 

extruderu byla 245°C a teplota podložky byla 70°C. Pro tahovou zkoušku byl použit 

vzorek dle ČSN EN ISO 527 typu B. Rychlost zatěžování vzorku byla 1 mm/min. 

Z tabulky lze vidět, že nastavení tisku a způsob postavení tělesa při tisku velmi 

ovlivňuje výsledky zkoušky. Pevnost v tahu při tisku vzorku postaveného vertikálně je 

téměř třikrát menší než u vzorku postaveného horizontálně. To je způsobeno tím, že při 

tahové zkoušce vertikálních vzorků dochází k odtrhávání vrstev od sebe. V tabulce také 

můžeme pozorovat, že při nastavení menší výšky vrstvy dochází k růstu hodnot 

mechanických vlastností.  

 

Tabulka 12 - Mechanické vlastnosti 3D tištěných vzorků v různých směrech [24] 

 

  
 

Výška vrstvy h = 0,25mm h = 0,5mm h = 0,5mm 

Modul pružnosti 

[MPa] 
1825 ± 201 1632 ± 60 1075 ± 60 

Mez pevnosti v tahu 

[Mpa] 
29,0 ± 0,4 26,2 ± 0,3 12,4 ± 0,9 

Deformace při na 

mezi pevnosti [%] 
1,8 ± 0,1 1,8 ± 0,1 1,3 ± 0,2 

Napětí při přetržení 

[MPa] 
23,6 ± 0,9 21,3 ± 0,7 12,4 ± 0,9 

Deformace při 

přetržení [%] 
14,2 ± 2,1 5,8 ± 0,9 1,3 ± 0,2 
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4.5 Tahové vlastnosti vzorků v závislosti na výplni 

Následující výsledky mechanických zkoušek byly provedeny na vzorcích tisknutých 

rychlostí 40mm/s při teplotě extruderu 240 ± 10°C a teplotě podložky 80 – 100°C. Šířka 

kontury vzorku byla 0,4 – 0,8mm. [25] 

V materiálovém listu výrobce Innofill můžeme sledovat, že při poloviční výplni mez 

pevnost materiálu je mírně nadpoloviční. Tažnost je u poloviční výplně jen mírně nižší. 

Modul pružnosti vertikálně postaveného výtisku se příliš neliší od plné výplně na rozdíl 

od horizontálního postavení, kde můžeme sledovat pokles modulu pružnosti o polovinu.  

Ve srovnání s předchozím materiálovým listem byly tyto vzorky tisknuty větší 

rychlostí. To způsobilo u vertikálního postavení značné snížení hodnoty meze pevnosti 

v tahu. U horizontálně položeného vzorku se hodnoty meze pevnosti prakticky 

nezměnily.  

Z materiálových listů můžeme tudíž usoudit, že při horizontálním postavení vzorku při 

tisku změny v nastavení tisku výsledky příliš neovlivňují na rozdíl od vertikálního 

postavení, kde můžeme pozorovat výrazné změny.  

Tahová zkouška byla provedena podle normy ISO 527. 
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Tabulka 13 - Mechanické vlastnosti vzorků v závislosti na výplni [25] 

 

  

Výplň 50% 100% 50% 100% 

Pevnost v tahu 

[MPa] 
4,4 ± 0,6 6,5 ± 1,8 17,0 ± 0,8 29,3 ± 0,8 

Napětí při přetržení  

[MPa] 
2,7 ± 1,8 7,8 ± 1,3 13,6 ± 0,8 26,4 ± 1,8 

Prodloužení při 

maximálním napětí [%] 
0,5 ± 0,1 0,7 ± 0,1 2,3 ± 0,1 2,4 ± 0,1 

Prodloužení při přetržení 

[%] 
0,5 ± 0,2 0,7 ± 0,1 4,8 ± 0,9 3,7 ± 0,9 

Relativní mez pevnosti 

v tahu [MPa/g] 
0,7 ± 0,1 0,8 ± 0,2 2,5 ± 0,1 3,0 ± 0,1 

Modul pružnosti 

[MPa] 
1031 ± 53 1358 ± 139 1072 ± 38 2030 ± 45 

 

4.6 Rázová houževnatost 3D tištěných vzorků 

Vzorky pro test rázové houževnatosti byly tisknuty za stejných podmínek jako pro 

tahovou zkoušku. Rázová houževnatost tištěných vzorků je srovnatelná se vzorky 

vyrobenými vstřikováním. Vzorky tisknuté na větší ploše vykazovaly o 10% horší 

vlastnosti, než vzorky tisknuté na menší ploše. Vzorky byly testovány podle normy ISO 

179. 
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Tabulka 14 - Rázová houževnatost vzorků tištěných v různých směrech [25] 

 

  

Rázová houževnatost [kJ/m2] 39,3 ± 3,3 35,4 ± 3,4 

Rázová energie [mJ] 1500,0 ± 134,4 1371,6 ± 125,9 

 

4.7 Mechanické vlastnosti v ohybu 3D tištěných vzorků 

Stejně jako u zkoušky rázem při zkoušce v ohybu vzorky vykazovaly podobné hodnoty 

ve dvou různých směrech namáhání za stejných podmínek při tisku vzorků. Deformace 

stejně jako napětí při maximálním zatížení se příliš nelišila. Hodnoty modulu pružnosti 

v ohybu se od sebe lišily o 10%. Ohybové vlastnosti byly zkoušeny podle normy 

ISO178. 

 

Tabulka 15 - Mechanické vlastnosti v ohybu [25] 

  

  

Modul pružnosti v ohybu 

[MPa] 
1965,3 ± 115,5 1680,8 ± 127,9 

Mez pevnosti v ohybu [MPa] 67,3 ± 2,3 72,6 ± 1,0 

Deformace [%] 4,3 ± 0,1 4,4 ± 0,1 
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5 Praktická část 

V praktické části jsem se zaměřil na tahové vlastnosti materiálu ABS v závislosti 

na postavení při tisku. Provedl jsem tahovou zkoušku a porovnal výsledky s daty 

od výrobců. 

 

5.1 Zkušební těleso 

Pro vlastní tahovou zkoušku jsem použil zkušební těleso typu ČSN EN ISO 527 typ B 

s rozměry danými normou, viz obrázek 10. 

 

Obrázek 10 - Rozměry vzorku pro tahovou zkoušku 
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5.2 Tvorba G-codů 

Při tvorbě G-codů jsem použil software Slic3r a pro jednotlivé vzorky jsem použil toto 

nastavení tisku: 

Výška vrstvy  

Nastavení výšky vrstvy bylo možné nastavovat pro trysku o průměru 0,4mm v rozsahu 

0,05-0,35 mm. 

 

Obrázek 11 - Nastavení výšky vrstvy 

Rychlost tisku 

Rychlost tisku se nastavuje v záložce „rychlost“. Upravoval jsem pouze rychlost tisku 

nikoliv rychlost přejezdů, či rychlost tvorby podpor a přemostění, zde bylo nutné nechat 

stávající rychlost. 

 

Obrázek 12 - Nastavení rychlosti tisku 
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Teplota extruderu a tiskové podložky 

Teploty se nastavují v záložce nastavení filamentu. Pro tisk jsem zvolil stejné hodnoty 

teplot pro první vrstvu jako pro ostatní. Odlišná teplota první vrstvy se může použít pro 

zlepšení přilnavosti první vrstvy. 

 

Obrázek 13 - Nastavení teplot tisku 

 

5.3 Postavení tisku 

Pro vlastní tahovou zkoušku použiju vzorky vytisknuté při třech různých postavení. Pro 

každé postavení je zapotřebí přizpůsobit nastavení tak, aby při tisku nedocházelo 

například k posunutí nebo pádu tělesa. 

 

5.3.1 Tisk vzorků horizontálně 

Při tisku vzorků naplocho jsem tiskl všech pět vzorků najednou vedle sebe. Kladení 

jednotlivých vrstev bylo nastaveno, jako u všech vzorků po 45°. Takto tisknutý jeden 

vzorek by trval 1,5 hodiny. 
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Obrázek 14 - Náhled vzorků v programu Slicer 

5.3.2 Tisk vzorků vertikálně 

Při tomto tisku bylo nutné kvůli stabilitě výtisku vytvořit pomocný podstavec, který 

zabraňoval pádu výtisku a pomocné podpěry po stranách, které zabraňovaly pohybu 

vzorku při tisku horních vrstev. Při prvním testu jsem tiskl pět vzorků najednou, ale po 

vytisknutí byly vzorky příliš křehké a došlo k rozlomení vzorků při odstraňování vzorků 

z tiskové podložky. To je pravděpodobně způsobeno tím, že při tisku více vzorků 

najednou dojde k větší časové prodlevě mezi jednotlivým nanášením vrstvy na stejném 

vzorku, předchozí vrstva příliš vychladne a přilnavost jednotlivých vrstev se sníží. 

Tento problém jsem odstranil tiskem pouze dvou vzorků najednou. Doba tisku jednoho 

vzorku trvala 2 hodiny. 

 

 

Obrázek 15 - Náhled vzorků v programu Slicer 
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5.3.3 Tisk vzorků na hraně 

Pro tento tisk jsem musel kvůli průhybu a kroucení výtisku vytvořit tenkou vrstvu 

podstavce a podpěry pro přemostěnou část. Kvůli tomu byl tisk těchto vzorku nejdéle 

trvající a přesahoval 2 hodiny na vzorek. 

 

 

Obrázek 16 - Náhled vzorků v programu Slicer 

 

5.4 3D tiskárna 

Tisk jednotlivých vzorků byl proveden na tiskárně PRUSA i3 MK2, která využívá 

technologie 3D tisku metodou FDM. Tato tiskárna má tiskovou plochu 250x210x200 

mm, a tedy celkový modelovací prostor 10500 cm3. Tiskárna podporuje řadu materiálů 

jako: ABS, PLA, PET, HIPS, PP, Nylon, Flex, Woodfill, Bronzefill. Tiskárna je 

vybavena vyhřívanou tiskovou plochou s polepeným povrchem kaptonovou folíí. 

Maximální dosažitelná teplota vyhřívané podložky je 140°C. Dále je vybavena jednou 

tiskovou hlavou s vyměnitelnou tryskou o průměru 0,4 mm. Minimální výška 

tisknutelné vrstvy je 0,05 mm a maximální výška vrstvy při použití trysky o průměru 

0,4 mm je 0,35 mm. Maximální možná teplota trysky je 295°C. Tisk je možný přímo 

z SD karty, nebo připojením počítače pomocí USB. Rozměry zařízení jsou 

420x420x380 mm a hmotnost je 6,5 kg. Průměrná spotřeba tiskárny při tisku ABS je 

110 W. 
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Obrázek 17 - 3D tiskárna Prusa i3 mk2 [26] 

 

5.5 Měření vzorků 

Měření zkušebních vzorků jsem provedl digitálním posuvným měřítkem. 

U jednotlivých postavení je možné se povšimnout různých odchylek rozměrů. Při 

postavení vzorku horizontálně je možné pozorovat menší hodnoty rozměru celkové 

délky tyčinky. To může být způsobeno teplotní roztažností plastu a nepřesností 

krokových motorů na 3D tiskárně. Měření menších délek vykazuje menší odchylky 

od požadovaného rozměru, z toho plyne, že s rostoucí délkou přesnost výtisku klesá. 

Velikost délky vertikálních vzorků je o něco větší než u ostatních kvůli tomu, že při 

tisku byl nutný podstavec, po kterém při jeho odstranění zůstalo pár vrstev plastu 

na zkušebním tělese. U posledního vzorku tisknutého na hraně jsem se pokusil zmenšit 

odchylku celkové délky prodloužením modelu o 1 mm kvůli teplotní roztažnosti. Díky 

tomu je ze všech vzorků nejpřesnější. Šířka vzorků tisknutých na hraně je o něco větší, 

než u ostatních vzorků. To je způsobeno tvorbou přemostění a tedy možným propadem 

vrstvy zkušebního vzorku. 
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Tabulka 16 - Tabulka naměřených hodnot vytištěných vzorků 

Vzorek L0 [mm] b1 [mm] h [mm] S0 [mm2] 

 

1 148,99 9,84 4,04 39,75 

2 149,42 9,91 4,04 40,04 

3 149,11 9,85 4,05 39,89 

4 149,21 9,83 4,08 40,11 

5 149,43 9,88 4,13 40,80 

 

6 153,15 10,03 4,05 40,62 

7 152,94 10,00 4,01 40,10 

8 152,92 10,02 4,05 40,58 

9 152,83 9,97 4,03 40,18 

10 152,91 9,96 4,08 40,64 

 

11 150,75 10,64 3,98 42,35 

12 150,64 10,56 3,96 41,82 

13 150,67 10,55 3,97 41,88 

14 150,68 10,61 3,96 42,02 

15 150,69 10,58 3,98 42,11 

 

5.6 Tahová zkouška 

Tahová zkouška byla provedena na trhacím stroji od firmy Walter + Baiag 

za standardního prostředí o teplotě 23°C a relativní vlhkosti 50 %. Pro tahovou zkoušku 

jsem použil rychlost zatěžování 1 mm/min pro tři vzorky a 50 mm/min pro dva vzorky 

od každého druhu. Rychlost 1mm/min jsem použil pro srovnání s výsledky zkoušek 

od firmy L.K. Engineering. Rychlost 50 mm/min byla nastavena pro ověření stejného 

chování vzorků při vyšší rychlosti zatěžování. 
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Obrázek 18 - Trhací stroj W+B 

 

5.6.1 Výsledky mechanických zkoušek  

Z následujícího grafu budu postupně vybírat jednotlivé grafy pro dané typy vzorků 

a vyhodnocovat jednotlivé mechanické vlastnosti. Z výsledků následně vypočítám 

průměrné hodnoty do konečného srovnání mechanických vlastností vzorků dle 

postavení při tisku. 

 

Obrázek 19 - Grafy tahových zkoušek 
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Obrázek 20 - Grafy tahových zkoušek vzorků tisknutých v horizontální poloze 

 

Tabulka 17 - Mechanické vlastnosti horizontálních vzorků 

 

v 

[mm/min] 

Fy 

[N] 

σm 

[MPa] 

Fb 

[N] 

σb 

[MPa] 

ΔL 

[mm] 

1 

1 

1300 32,7 1140 28,7 9,4 

2 1260 31,5 1160 29,0 7,74 

3 1280 32,1 1180 29,6 7,76 

4 
50 

1500 37,4 1460 36,4 6,3 

5 1460 35,8 1420 34,8 7,5 

 

 

Obrázek 21 - Přetržené zkušební těleso tisknuté v horizontální poloze 
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Obrázek 22 - Grafy tahových zkoušek vzorků tisknutých ve vertikální poloze 

 

Tabulka 18 - Mechanické vlastnosti vertikálních vzorků 

 

v 

[mm/min] 

Fy  

[N] 

σm  

[MPa] 

ΔL  

[mm] 

6 

1 

960 23,6 3,1 

7 920 22,9 3 

8 920 22,7 3 

9 
50 

940 23,4 2,9 

10 1020 25,1 3,1 

 

 

 

Obrázek 23 - Přetržené zkušební těleso tisknuté ve vertikální poloze 
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Obrázek 24 - Grafy tahových zkoušek vzorků tisknutých na hraně 

 

Tabulka 19 - Mechanické vlastnosti vzorků tisknutých na hraně 

 

v 

[mm/min] 

Fy 

[N] 

σm 

[MPa] 

Fb 

[N] 

σb 

[MPa] 

ΔL 

[mm] 

11 

1 

1420 33,5 1140 26,9 10,1 

12 1400 33,5 1160 27,7 9,7 

13 1400 33,4 1220 29,1 8,3 

14 
50 

1700 40,5 1680 40,0 5,9 

15 1700 40,4 1660 39,4 5,9 

 

 

Obrázek 25 - Přetržené zkušební těleso tisknuté na hraně 



41 

 

5.6.2 Porovnání výsledků jednotlivých typů vzorků 

Následující výsledky vycházejí z průměru hodnot naměřených při rychlosti zatěžování 

1mm/min. 

 

Obrázek 26 - Ilustrační porovnání výsledků tahových zkoušek  

 

Tabulka 20 - Výsledky mechanických zkoušek pro jednotlivé typy vzorků 

 

 
 

 

Mez pevnosti v tahu 

σm [MPa] 
23,1 32,1 33,47 

Napětí při přetržení 

σb [MPa] 
23,1 29,1 27,9 

Změna počáteční délky 

ΔL [mm] 
3,03 8,3 9,37 

Deformace 

ε [%] 
2 5,6 6,2 

Modul pružnosti v tahu 

[MPa] 
1155 1190 1181 
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5.6.3 Tahové vlastnosti struny filamentu 

Následující graf obsahuje průběh tahové zkoušky struny filamentu při rychlosti 

zatěžování 50 mm/min. 

 

Obrázek 27 - Průběh tahové zkoušky struny filamentu 

 

Tabulka 21 - Mechanické vlastnosti struny filamentu 

Fy [N] S0 [mm2] σm [MPa] σb [MPa] ΔL [mm] 

98 2,405 40,75 36,6 8,8 

 

5.7 Vyhodnocení 

U vzorků tisknutých horizontálně docházelo k přetržení vzorků po 45° podle kladení 

jednotlivých vrstev při tisku. Mechanické vlastnosti vzorků tisknutých vertikálně 

vykazovaly nejmenší hodnoty ze všech a to přibližně o třetinu menší. K přetržení 

vzorků při tahové zkoušce docházelo přesným odtržením vrstev od sebe dle očekávání. 

Díky tomu byly hodnoty prodloužení vzorku velmi malé, a to až o dvě třetiny menší než 

u ostatních vzorků. Vzorky tisknuté na hraně měly po vytisknutí nejhorší kvalitu 

povrchu kvůli přemostěné části. Díky tomu docházelo k přetržení vzorku v místech 

největší nerovnosti povrchu. Navzdory vadám povrchu tyčinky takto tištěné vzorky 

dosahovaly nejlepších výsledků pevnosti v tahu. Tažnost vzorků byla mírně vyšší než 

u vzorků tisknutých horizontálně. Z tahové zkoušky struny filamentu vidíme, 

že vytištěné vzorky mají o 20% horší hodnoty meze pevnosti než samotná struna.  
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Z grafů tahových zkoušek můžeme vidět, že při vyšší rychlosti zatěžování dochází 

k naměření vyšších hodnot meze pevnosti a menší tažnosti. Z toho vyplývá, že vzorky 

vytištěné na 3D tiskárně vykazují při vyšším zatěžováním stejné zákonitosti jako vzorky 

vyrobené klasickými metodami jako je například lití nebo vstřikování. 

 

 

Obrázek 28 - Grafické porovnání výsledků tahových zkoušek 
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6 Závěr 

Výsledky mechanických zkoušek vyšly dle očekávání. Vzorky tisknuté vertikálně 

vykazovaly nejmenší hodnoty meze pevnosti v tahu a tažnosti. Hodnoty vzorků na 

hraně a horizontálně se téměř shodovaly. Vzorky tisknuté horizontálně vykazovaly 

velmi dobré mechanické vlastnosti srovnatelné s vlastnostmi materiálu vyrobeného 

vstřikováním. Z nashromážděných informací lze usoudit, že vzorky při správném 

nastavení tisku mohou vykazovat srovnatelné vlastnosti jako vzorky vyrobené 

konvenčními metodami. Při srovnání výsledků vlastních zkoušek a výsledků zkoušek 

firmy L.K. Engineering lze vidět rozdíl výsledků pro vzorky tisknuté vertikálně. To by 

mohlo být způsobeno tiskem více vzorků a možným menším přilnutím vrstev. Modul 

pružnosti v tahu vlastní tahové zkoušky vyšel menší, než byly hodnoty uváděné 

v materiálových listech jiných výrobců. Z nashromážděných dat lze vidět, že u ostatních 

mechanických vlastností jako jsou ohybové vlastnosti nebo rázová houževnatost 

neovlivňuje nastavení tisku výsledky tak znatelně jako právě u tahové zkoušky. Při 

navrhování reálné součásti, která bude vyrobena 3D tiskem je třeba dbát na následující 

parametry. 

 Výška vrstvy 

o Čím menší vrstvu pro tisk nastavíme, tím dosáhneme lepších 

mechanických vlastností. 

 Rychlost tisku 

o Vyšší rychlost tisku šetří čas, ale je zapotřebí rychlejší ochlazení vrstvy 

plastu, to může způsobovat kroucení materiálu a vnitřní pnutí, které 

zhoršuje mechanické vlastnosti. 

 Postavení modelu při tisku 

o Pro reálné aplikace musíme myslet na to, v jakém směru bude součást 

zatěžována a podle toho nastavit tisk. Při nastavování tisku musíme 

uvažovat, že součást bude mít nejhorší mechanické vlastnosti při 

odtrhování vrstev od sebe. 

 Výplň 

o Pokud použijeme tisk s menší výplní než 100%, musíme počítat s tím, že 

výrazně zmenšíme mechanické vlastnosti součásti. Pro 50% výplň 

zmenšíme mechanické vlastnosti téměř na polovinu. 
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 Počet součástí 

o Při tisku více součástí najednou může dojít k zhoršení mechanických 

vlastností vlivem vychladnutí předchozích vrstev při tisku a tím zhoršení 

přilnavosti vrstev. 

Z popsaných závěrů je zřejmé, že mechanické vlastnosti součástí vytisknutých na 3D 

tiskárně ovlivňuje mnoho faktorů. Při konkrétní aplikaci v praxi je tedy vhodné si daný 

materiál tisknutý na konkrétní tiskárně otestovat na potřebné vlastnosti, nebo používat 

již osvědčené výrobce filamentů. 
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