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Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou mechanických vlastností 

3D tištěných dílů vytištěných z kovových materiálů a z kompozitního 

materiálu (polyamid s krátkými uhlíkovými vlákny). V úvodní 

teoretické části jsou uvedeny jednotlivé technologie 3D tisku. Dále 

jsou v teoretické části popsány principy zkoušek, které byly se vzorky 

prováděny. Zkoušky byly prováděny na tah, ohyb dále byla provedena 

zkouška rázem v ohybu.  

V praktické části byla porovnávána data z naměřených 

zkoušek. Data k jednotlivým zkouškám byla porovnávána ve 

skupinách rozdělených podle materiálu, podle orientace tisku, podle 

teploty během zkoušení. Vzorky byly porovnávány u zkoušky tahem 

podle maximálních hodnot dosažených napětí a dle maximální 
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maximální síly a maximálního průhybu před porušením vzorku. Při 

zkoušce rázem v ohybu byly vzorky porovnávány podle energie 

potřebné k přeražení testovacího vzorku.  
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1. Úvod 

S vylepšováním a zrychlováním obráběcích metod je snaha o vyrábění tvarově 

složitějších struktur v co nejkratších výrobních časech. Z ekologické či ekonomické stránky 

může být běžná obráběcí metoda nevhodná pro výrobu některých dílů z důvodu malého 

procentuálního využití materiálu. Nevhodnost použití konvenčních obráběcích metod nastává 

i při odebírání materiálu z těžko přístupných nebo zcela nepřístupných prostor. V takovém 

případě je prostor pro neustále se zrychlující vývoj 3D tisku a jeho využívání v čím dál širším 

spektru aplikací. Vývoj vede k využívání nových materiálů a nových technologií.  

Výhody 3D tisku spočívají v možnostech rychlé tvorby tvarově složitých dílů 

s vnitřními strukturami a dutinami s téměř libovolnou strukturou a orientací prakticky 

bez jakýchkoliv odpadů. Vnitřní struktury je možné využít k odlehčení dílu (viz obr. 1) 

se zachováním dostatečných vlastností v požadovaných směrech. [1]; [2]; [3] 

 

Obrázek 1: odlehčená struktura [1] 

Další aplikací tvarování vnitřních struktur již během tvorby je výroba chladících 

kanálků, které mohou být umístěny přímo v požadovaných místech (viz obr. 2). vzhledem 

k rozvoji 3D tisku je možné kombinovat vlastnosti použitím různých materiálů a tím měnit 

mechanické a chemické vlastnosti, výrobní čas a v neposlední řadě finanční náročnost 

vyráběného dílu. [3] 

 

Ať už má být 3D tištěný díl použit kdekoliv je potřeba znát mechanické vlastnosti 

použitého materiálu za různých stavů s různým druhem zatěžování. Díky znalosti těchto 

Obrázek 2:vlevo konvenční vrtaný chladící okruh, vpravo chladící okruh vytvořený při tisku [3] 
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vlastností je možné navrhovat díly efektivněji s využitím méně materiálu nebo s konkrétními 

funkčními křivkami a funkčními chladícími nebo mazacími kanálky.  

Vzhledem k nárokům, které jsou na díly kladeny se používají i speciální materiály 

se speciálními vlastnostmi. 3D tisk už není dávno jen o tisku plastových dílů, ale tiskne 

se i z různých druhů kovů, nebo z kompozitních materiálů či betonu při stavbě 3D tištěných 

domů (viz obr. 3). [4]; [16] 

 

Obrázek 3: vytištěný dům za 24 hodin [4] 

Kombinace výše uvedených vlastností umožnuje 3D tisku široké škály využití 

v medicíně, která má vysoké nároky na kvalitu zpracování, bezpečnost použitých materiálů 

biokompatibilitu, vysokou chemickou odolnost a vysoké nároky na mechanické vlastnosti, 

vysokou únosnost, dostatečnou tuhost, a to vše ideálně při nepřekročení hmotnosti nahrazované 

části. (například kolenní kloub viz obr. 4) [2] 

 

Obrázek 4: 3D tištěná část femuru [5] 

V mé bakalářské práci se budu zabývat mechanickými vlastnostmi 3D tištěných dílů 

vytištěných z kovových materiálů a z kompozitních materiálů vytištěných metodami FFF (viz 

kap. 4.1) pro kompozitní materiál a metodou ADAM (viz kap. 4.2) pro tisk kovových dílů. 

Konkrétní mechanické vlastnosti byly testovány u konkrétních materiálů pro společnost Tecron, 

která zároveň dodala vzorky pro experimenty.   
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2. Kompozity 

Kompozitní struktury jsou použité poznatky z přírody kde se běžně vyskytují například 

ve formě propojených vláken dřeva nebo svalové tkáně. Kompozitní materiály jsou materiály 

složené z více heterogenních materiálů. Kompozit je tvořen výztuží a matricí neboli pojivem. 

Výztuž je heterogenní část materiálu, která je tužší a pevnější částí celku. Výztuž je v porovnání 

s matricí výrazně menších rozměrů (viz obr. 5). Výztuž má velkou relativní pevnost. 

Po správném propojení v kompozitní materiál pevnost materiálu jako celku vzroste. [6]; [7]; 

[8]; [9]  

 

Obrázek 5: kompozity - 1. částicový 2.s krátkými vlákny 3. a 4. s dlouhými vlákny [7] 

Významný posun v tvorbě kompozitních materiálů byl zaznamenán na počátku 

20. století, kdy byl vydán první patent na kompozitní strukturu založenou na azbestových 

vláknech a pryskyřici. Nízká hmotnost, dostatečná odolnost a velká tuhost byly požadavky 

v polovině 20. století společné pro výrobu lodí, letadel, pro karoserie aut a pro spoustu dalších 

aplikací. S postupně rostoucími nároky na vlastnosti materiálů se měnily výztuže. Mezi jeden 

z nejpevnějších materiálů, v poměru ke své váze, používaných na výztuže patří uhlíková vlákna.  

Kompozitní materiály se speciálními vlastnostmi jsou většinou velice nákladné, a proto 

jsou na pomyslných miskách vah vlastnosti na jedné straně a na druhé straně cena, která 

se při použití například uhlíkových vláken v částkách i dvacetkrát vyšších oproti použití vláken 

skleněných. V aplikacích, kde je požadavek na vlastnosti prioritou a cena nehraje výraznou roli 

je použit co nejlepší materiál například ve vojenství, letectví, zdravotnictví a vrcholovém 

sportu. V aplikacích, kde je hlavním kritériem cena jsou často používány ekonomičtější 

kompozity například s levnějšími skleněnými vlákny. [6]; [7]; [8]; [9] 
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2.1 Matrice 

Matrice je homogenní propojující materiál, spojující jednotlivé části výztuže, které 

zároveň drží na místě. Matrice také přenáší na výztuž vnější i vnitřní působící síly. Zároveň 

je matrice ochranou částí kompozitu zajištující, jak mechanickou, tak chemickou odolnost. 

Nejpoužívanějším druhem matrice je polymerní, kterou je možné dělit dále na matrice 

reaktoplastické a termoplastické. [6]; [9]  

2.2 Výztužná vlákna 

Hlavním důvodem používání výztuže je synergický efekt (synergizmus – hodnota 

vlastnosti kompozitu je vyšší, než by odpovídalo poměrnému sečtení jednotlivých složek). 

Synergické chování kompozitu je způsobeno obtížnějším průchodem lomových trhlin 

v materiálu díky překážkám, kterými jsou především hranice mezi matricí a výztuží. 

Synergického efektu je také docíleno minimalizací rozměrů, a tudíž i snížením objemu, 

ve kterém mohou vznikat vnitřní vady. Dalším důvodem zlepšení vlastností použitím vláken 

v úzkém dlouhém profilu je orientace vad uvnitř struktury, které jsou převážně orientovány 

ve směru vlákna, a tudíž i méně poškozující mechanické vlastnosti ve směru výztuže. Mezi 

nejčastěji používaná mikrokompozitní vlákna výztuže se řadí skleněná, uhlíková a aramidová 

vlákna. Před propojováním výztuže a matrice je vhodné předpřipravit výztuž například pomocí 

chemikálii pro zlepšení propojení matrice a výztuže. [6]; [8]; [9] 
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3. Aditivní technologie 

Většina obráběcích metod je založena na odebírání materiálu z polotovaru. Metoda 

3D tisku je opakem ke konvenčním obráběcím metodám. Před vznikem 3D tisku bývalo 

pro výrobu prototypů používáno konvenčních obráběcích metod nebo forem, které i přes 

vysokou cenu 3D tištěných prototypů bývaly nákladnější a časově náročnější. 3D tisk umožnil 

rychlou levnější výrobu prototypů proto označení Rapid prototyping. Při 3D tisku se postupně 

tvoří díl pomocí postupné tvorby jednotlivých vrstev tiskového materiálu. Tvoření dalších 

vrstev probíhá většinou za působení tepla, ale může probíhat i pomocí záření. Dalším důvodem 

hojného využívání 3D tištěných dílů je možnost tvorby dílů s integrovanými kanálky a dutinami 

(viz obr. 6), které musí být uvnitř dílů například kvůli chlazení. Integrované chladící kanálky 

pro chlazení jsou schopny provádět efektivnější odvod tepla než kanálky vrtané do plného 

materiálu. 3D tištěné díly také disponují možností vnitřní struktury, která může zajišťovat 

zpevnění dílu v určitém směru či odlehčení. Mimo jiné se 3D tisk používá k tvorbě endoprotéz, 

zubních náhrad a dalších zdravotních pomůcek. To vše je možné díky variabilitě materiálů, 

z kterých je možné tisknout a díky možnosti tisku složitých tvarů. [1]; [2]; [3]; [5]; [8]; [10]  

Z počátku byly 3D tiskárny využívány k tisku prototypů ve velkých společnostech, které 

byly schopné opodstatnit vysoké náklady spojené s 3D tiskem. V případě, že byl prototyp 

v něčem závadný, tak při použití formy se musí upravovat forma což je náročné jak z finanční, 

tak z časové stránky. Použitím 3D tisku stačí upravit virtuální model a nechat vytisknout nový, 

již modifikovaný prototyp, na kterém se opět mohou provádět testy. [10] 

Největší rozkvět zažily 3D tiskárny od roku 2005 díky programu RepRap (replicating 

rapid prototyper). Tento program byl založen Adrianem Bowyerem se snahou navrhnout 

3D tiskárnu, která by si dokázala vytvořit většinu dílů sama. Tento projekt funguje na bázi open 

source licencí (všechny zdrojové kódy jsou zdarma k dispozici všem). Díky principu open 

source licencí se do řešení problémů s 3D tiskem zapojila spousta nadšenců, kteří pomohli 

rozšířit tyto tiskárny mezi širší veřejnost. Při výrobě tiskáren z projektu RepRap jsou tiskárny 

optimalizovány samotnými uživateli a aktualizace mohou být zavedeny pouhým nahráním 

nového kódu pohybů klidně před dokončením rozpracované série. [10] 

Obrázek 6: odlehčená struktura [3] 
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Uplatnění nalezl 3D tisk v malosériové a kusové výrobě. Při 3D tisku není potřeba 

pro nový model vytvářet novou formu. Jediné, co je třeba pro nový model, je mít opravený, 

upravený nebo nový gcode pro příslušnou tiskárnu. 3D tištěné díly se používají na výrobu 

přípravků na manipulaci či na výrobu specializovaných nástrojů. Dalším místem, 

kde se využívají 3D tiskárny jsou letadlové lodě. Jedním z hlavních důvodů tiskáren 

na letadlových lodích je umožnění výroby dílů přímo na palubě a není díky tomu třeba 

skladovat náhradní díly, které ani nemusí být po dobu provozu lodi třeba. 3D tisk umožnuje 

skladovat lépe skladovatelný materiál místo náhradních dílů. Pro masové využití je nezbytné 

vyvinout způsoby, jak zařídit jednotnost výsledků a požadované vlastnosti na jednotlivých 

tiskárnách. [8]; [10]; [11]; [12]  

3.1 Od přípravy tisku po post processing  

Před započetím tisku požadovaného dílu na 3D tiskárně je požadovaný díl vložen 

do některého CAD softwaru. Jakmile je model v CAD softwaru, tak je model konvertován 

do STL formátu (Standard Triangulation Language). STL formát je soubor trojúhelníků, které 

tvoří obálku vymodelovaného tělesa. Tato metoda byla vyvinuta pro stereolitografii na konci 

20. století a tento systém se používá do teď i u jiných druhů tisku. Z modelu tělesa převedeného 

do STL formátu je vygenerován G-code pro příslušnou tiskárnu, kterou plánujeme použít 

k tisku. Samozřejmě se dá Gcod napsat a přeskočit tak vytváření modelu a převod modelu 

na kód, jelikož G-cod je pouhým textovým souborem, což při tvorbě jednoduchých modelů 

může být použitelné, ale při tisku náročnějších geometriích je již téměř nemožné napsat správný 

kód. Napsaný kód již nahrajeme do tiskárny a připravíme tiskárnu pro tisk. [8]; [12]; [13]; [14] 

Po spuštění tisku začne počítač tiskárny číst kód a začne postupně provádět kódem 

předepsané operace. Jakmile dojde tiskárna ke konci pokynů tak je možné po vyčkání nezbytné 

doby pro dostatečné ztuhnutí modelu odebrat vytištěný model. Tiskárna pak může začít s novým 

tiskem a odebraný vytištěný model může pokračovat dále ke kontrole rozměrů a vlastností. 

Následně pokračuje k případným následným operacím, mezi které může patřit obrobení 

funkčních částí, nebo následné chemické, tepelné či jiné zpracování, které modelu dodá 

požadované rozměry a chemické, mechanické vlastnosti. Všechny operace prováděné 

s vytištěným modelem mohou mít za následek změnu rozměrů se kterými se musí počítat 

již při vytváření modelu, který bude tištěn. [8]; [10]; [12]; [14] 
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3.2 3D tisk - materiály 

S rozvojem 3D tisku a rozšiřujícím polem působnosti jsou postupně kladeny vyšší 

nároky na vlastnosti, které vytištěné modely musí splňovat ty však plasty, používané při běžném 

tisku, nejsou schopny splnit. Proto byla snaha vytvořit tiskárny, které by byly schopny tisknout 

i z materiálů, které by dokázali mít požadované vlastnosti. A proto se vyvíjí 3D tiskárny pro tisk 

kovových a jiných materiálů. Mezi možné tiskové materiály patří slitiny hliníku, titanu, 

nástrojových, nerezových a jiných ocelí, různé superslitiny (inconel), žáruvzdorné slitiny, 

slitiny mědi a další. [2]; [8]; [15]; [16]; [17]; [18] 

3.3 Tiskárny  

Tiskárny je možné dělit z několika hledisek mezi která patří například použitelný 

materiál, konzistence použitého materiálu, kompozice tiskárny a druhy pohybů s ní spojené. 

Všechny tiskárny se skládají z nějakého základního rámu, dále mají mechanické části, které 

pohybují buďto s tiskovou platformou, na které vzniká model, nebo s tiskovou hlavou. Pohyb 

bývá zajišťován krokovými motory. Krokové motory se využívají pro svou schopnost sledovat 

svůj pohyb, a tak i vědět v jaké poloze se nachází. Tiskárny mají různé tvary a různé 

komponenty, na kterých také závisí tiskové parametry tiskárny a podmínky v pracovním 

prostoru. [1]; [2]; [8]; [11]; [12]  

Základními komponenty jsou rám a tisková platforma, na které se postupně tvoří model. 

Model se tvoří postupným připojováním materiálu v jednotlivých vrstvách. Připojování 

obstarává většinou tisková hlava, ale k propojování může být použito i záření ve formě 

směrovaného paprsku nebo záření procházející přes displej. Další nezbytnou částí tiskárny 

je zdroj materiálu, který při užívání struny bývá na cívce a při tisku z prášku nebo tekutiny 

je tiskový materiál v nádobě, z které se přenáší vždy jen požadované množství tiskového 

materiálu. Zakrytování není u většiny tiskáren nezbytností, ale může při tisku pomoci. Při tisku 

z pryskyřic je zakrytování nezbytné z bezpečnostních důvodů, protože výpary při tisku jsou 

toxické. Také je zakrytování nezbytné při tisku z materiálů, u kterých je nezbytná ochranná 

atmosféra. Jednou z nejdůležitějších komponent tiskárny je řídící jednotka (viz obr. 7) 

se softwarem řídícím veškeré povely, které tiskárna během tisku zpracovává z G-codu. [10] 

 

Obrázek 7: řídící jednotka [10] 
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Hojně využívanou skupinou tiskáren jsou tiskárny využívající sypký nebo tekutý 

materiál. U těchto tiskáren potřebuje být tiskový prostor uvnitř vany, ve které se postupně dno 

vany posunuje dolu a na vrch pracovní plochy se přivádí další tiskový materiál, který se vždy 

zpracuje v příslušných místech tisku. U takto koncipovaných tiskáren je třeba, již při tvorbě 

modelu s dutinami pamatovat na cestu k odstranění přebytečného materiálu. U výše popsaných 

tiskáren jsou různé koncepce mechanických částí a každá mechanicky ovládaná část vykonává 

různé druhy pohybů to je důvodem proč každý tip tiskárny potřebuje svůj speciální G-cod. Proto 

je třeba si při nahrávání nového G-codu do tiskárny dát pozor, zda je nahrávaný G-code 

pro příslušnou tiskárnu. [10]; [11]; [12]; [14]  
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3.4 Tiskové metody 

V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé tiskové metody, které buď byly 

významné pro vývoj tiskáren, nebo jsou alternativou k metodám používaným v praktické části.  

3.4.1 SLA/DLP 

Stereolitografie neboli tisková metoda SLA byla první tiskárnou na které byla vytištěna 

první 3D data a zároveň byla roku 1992 první komerčně prodávanou tiskárnou. SLA 

technologie je založena na principu vytvrzování světlo citlivé pryskyřice.  

Tisková platforma se při každé vrstvě posune a proběhne vytvrzení fotopolymeru 

na požadovaných místech. Tisk je v porovnání s FFF tiskárnami detailnější, ale typicky trvá 

déle. Výhodou technologie SLA je úroveň detailů, které je možno dosáhnout, a to díky tomu, 

že detailnost závisí na velikosti molekul vytvrzovaného polymeru a na detailnosti ozáření. 

K vytvrzování se používá záření o různých vlnových délkách. Ozařování může být prováděno 

pomocí posuvného svazku paprsku (SLA) nebo pomocí displeje (DLP Digital Light 

Processing)(viz obr. 8). V místech ozáření dojde k vytvrzení použitého polymeru. SLA tiskárny 

si najdou uplatnění především v medicíně a šperkařství díky svému možnému rozlišení. Tisk 

může být takřka ideálně hladký, detailní a nejsou na něm tak patrné vrstvy materiálu, jako jsme 

tomu zvyklí u FFF tiskáren. Nevýhodou této technologie může být menší tisková plocha oproti 

FFF tiskárnám, a především toxicita pryskyřice. Při tisku je třeba se vyvarovat kontaktu 

pryskyřice s pokožkou a dýchání výparů během tisku, čehož se dá docílit správným 

zakrytováním. [10]; [12]; [14]   

Obrázek 8: nahoře SLA dole DLP [10] 
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3.4.2 DMLS SLM 

DMLS/SLM je tisková metoda založená na spékání jemného prášku pomocí laserového 

paprsku. Tisk založený na použití laserového paprsku je energeticky náročný. Při tiscích 

z prášku kovů tisk probíhá z pravidla ve vaničce, do které se vždy nanese požadovaná vrstva 

materiálu, která je následně spékána (sintrována) pomocí paprsku (viz obr. 9). Po spečení 

materiálu je nanesena nová vrstva materiálu a proces se opakuje. Nespornou výhodou použití 

této metody oproti téměř všem ostatním tiskovým metodám je možnost tisku bez podpůrných 

konstrukcí, jelikož použitý prášek je samonosný. Mezi další přednosti této metody patří 

možnost tvorby několika různých modelů najednou s tím, že ani není třeba aby všechny kusy 

začínaly v jedné rovině pracovního prostoru. Při tvorbě dílů s dutinami je třeba pamatovat, 

stejně jako u jiných tiskových metod pracujících s práškem či kapalinou, na odtokové cesty, 

kterými bude odstraněn přebytečný materiál. [8]; [10]; [11]; [12]; [14]; [15]; [16] 

1 laser  

2 systém skenování  

3 zásobník s práškem  

4 váleček  

5 podávání prášku  

6 práškové lůžko  

7 tištěný objekt  

8 pohyblivé dno  

3.5 Postprocessing 

Postprocessing je následná operace, která může být zařazena po tisku. Díky tomuto 

procesu je možné změnit povrchové vlastnosti materiálu od drsnosti po chemické vlastnosti. 

Postprocessing je úprava již zhotoveného dílu mezi typicky používané operace patří broušení, 

barvení, leptání či natírání ochrannými látkami nebo barvami, které mají za cíl změnit vzhled, 

strukturu nebo ochránit základní materiál (viz obr. 10). [10]; [14] 

 

Obrázek 10: vyhlazený povrch po tisku FFF pomocí acetonu [10] 

  

Obrázek 9: tiskárna SLM [10] 
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4. Metody 3D tisku používané v experimentální části 

V následujících kapitolách jsou popsány principy a výhody metod 3D tisku použitých 

v experimentální části.  

4.1 FFF 

Jednou z nejrozšířenějších metod 3D tisku je metoda FDM (fused deposition modeling) 

také označovaná jako FFF (fused filament fabrication). Tato metoda je založena na principu 

nanášení nataveného materiálu tiskovou hlavou v jedné rovině a po dokončení jedné vrstvy 

se tisková hlava vzdálí od modelu o výšku odpovídající jedné vrstvě (viz obr. 11). FFF je 

nejvíce rozšířená díky projektu RepRap, který dokázal do 3D tisku zapojit širokou veřejnost 

právě díky metodě FFF. Tato metoda je vhodná pro tisk funkčních modelů a prototypů. 

Stavebním materiálem bývá nejčastěji roztavený polymer. [2]; [8]; [10]; [12]; [16]; [19]; [20] 

 

Obrázek 11: princip nanášení vrstev metodou FFF[10] 

Tiskárny pro metodu FFF jsou složeny z extruderu neboli tiskové hlavy, vyhřívané 

tiskové platformy, krokových motorů, rámu a řídící jednotky. Vyhřívaná tisková platforma 

je součást, která pomáhá zabránění defektů způsobených tepelnou roztažností. Krokové motory 

obstarávají veškeré mechanické pohyby tiskárny a tiskového filamentu s použitím definované 

velikosti kroků. Tisková hlava neboli extruder je součást skládající se z více částí, které 

dohromady obstarávají přípravu a dávkování materiálu. Při vstupu tiskového materiálu 

je materiál do tiskové hlavy vtahován z cívky pomocí extruderu obstarávajícího přesné 

dávkování materiálu. V následující části extruderu je heat sink neboli chladič, který brání 

přenosu tepla do nežádoucích oblastí. Hned za chladící části extruderu je topná část Heater 

block s tepelným senzorem hlídajícím teplotu topné části, při které je filament nataven 

a má požadovanou teplotu. [2]; [8]; [10]; [12]; [16]; [20] 
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Nejběžněji používaná koncepce tiskáren má mechanické pohyby realizovány v osách 

kartézské soustavy pomocí pohyblivé tiskové hlavy. Takovéto tiskárny jsou označovány 

jako kartézské tiskárny. Další možností koncepce tiskárny je s využitím polárního 

souřadnicového systému. Rotační pohyb bývá realizován pomocí otočné tiskové platformy 

a ostatní pohyby jsou realizovány tiskovou hlavou. Tisk na tiskárně s polárním souřadnicovým 

systémem je vhodný pro rotační geometrie. Při využití této tiskárny pro tisk hranatých předmětů 

jsou nezbytné pohyby náročné a mohou zvyšovat výpočtovou náročnost. Jednou z tiskáren 

s nejnáročnějším druhem pohybů je tiskárna s delta manipulátory. Delta tiskárna vykonává 

své pohyby pomocí tří motorů ovládajících jednotlivá ramena, která jsou propojena v místě 

extruderu. Velkou výhodou delta tiskárny je vysoká rychlost pohybů a velký pracovní prostor 

(viz obr. 12). Pro kvalitní tisk je nezbytná vysoká přesnost stavby a kalibrace tiskárny.[8]; [10]; 

[12]; [19]; [20] 

Řídící jednotka má na starosti ovládání pohybů jednotlivých motorů a činností 

jednotlivých částí tiskárny. Sled operací, které jsou od tiskárny požadovány jsou zapsány 

v textovém souboru (G-codu), ze kterého řídící jednotka čte jednotlivé povely a následně ovládá 

příslušné komponenty. Tiskárna se může skládat i z dalších součástí. Jednou z velice často 

využívaných součástí je zakrytování tiskárny, které může pomoci při tisku stabilizovat 

podmínky v pracovním prostoru. [10]; [19]; [20] 

Tiskovým materiálem je u tiskáren FFF tisková struna (filament). Výhodou menších 

průměrů strun je vyšší přesnost v dávkování materiálu při tisku. Požadavky na vlastnosti 

vytištěných modelů jsou různé, a proto musí být i různé materiály, z kterých se dá tisknout. 

Pokud chceme tisknout ze zvláštních materiálů je třeba zkontrolovat dispozice a nastavení 

tiskárny. Zda je tiskárna vůbec schopna tisknout z požadovaného materiálu. Pokud tiskárna 

umožňuje tisk z daného materiálu tak další nezbytností je správné nastavení. Velkou výhodou 

tisku pomocí metody FFF je relativní jednoduchost obsluhy a vysoká bezpečnost tisku. 

Na výtisku modelů vytištěných metodou FFF jsou patrné tiskové vrstvy. Které je možné skrýt 

pomocí postprocessingu viz kapitola 3.5. [10]; [12]; [14]; [19]; [20] 

Obrázek 12: tiskárny FFF vlevo kartézská uprostřed polární a vpravo delta [10] 
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4.2 ADAM 

Metoda ADAM (Atomic Diffusion Additive Manufacturing) je kombinací technologie 

3D tisku FFF běžně používané pro tisk plastů popsané v kapitole 4.1. a technologie MIM (Metal 

Injection Moulding), která vychází z klasické technologie vstřikování termoplastů a práškové 

metalurgie. Pomocí této metody je možné tisknout kovové materiály jako například měď, 

inconel, nerezovou ocel a různé nástrojové oceli. Tisk jako takový není energeticky tak náročný 

v porovnání s metodami založenými na laserovém paprsku. Sintrování však již energeticky 

náročná činnost je. Energetické nároky se v sintrovací peci mohou využívat na více vzorků 

najednou. Mezi největší výhody 3D tiskové metody ADAM je tisk, který nepotřebuje být 

prováděn v nádobě se sypkým materiálem v celém tiskovém prostoru. Tiskový prostor bývá 

u jiných metod tisku z kovu postupně naplňován sypkým materiálem. Z tohoto důvodu jsou 

ostatní 3D tiskové metody limitovány pracovním prostorem, který musí unést zcela naplněný 

tiskový prostor a zároveň zachovat požadovanou přesnost posuvu pracovního prostoru. Tisková 

metoda ADAM má výhodu, že při tisku z filamentu probíhá tisk jen v požadovaných 

místech. (viz obr13) [2]; [8]; [16]; [21]; [22]; [23]; [24]; [25] 

Obrázek 13: tisk metodou ADAM [16] 
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4.2.1 ADAM – Tisk 

Tisková metoda ADAM je na začátku tisku totožná s technologií FFF/FDM. Tisk 

probíhá pomocí tiskové hlavy(extruderu) na vyhřívané tiskové platformě, a to ze struny 

(filamentu), který má na rozdíl od běžné technologie FFF ve své směsi krom plastové složky 

většinový poměr tiskového kovu. Tisková hlava tiskáren Metal X metodu ADAM tiskne 

ze dvou strun s tím, že jedna struna je z plastu s kovem a druhá struna je s podpůrným a zároveň 

dělícím materiálem (viz obr. 14-16). Při tisku je vždy vytištěna celá vrstva a následně se hlava 

posune o vrstvu výš. Při tvorbě modelu pro technologii ADAM je třeba model vytvořit 

adekvátně větší. Aby vytištěný materiál získal požadované mechanické vlastnosti musí být 

provedeno sintrování, které ale doprovází objemové změny. V případě tisku převislých částí 

je třeba tisknout podpůrné konstrukce zamezující borcení materiálu. Po vytištění dílu je třeba 

díl sejmout z tiskové platformy a přesunout jej do lázně, která odstraní z modelu plastovou část, 

která je pouze podpůrným materiálem. Důkladným oplachem a následným vysušením před 

umístěním do sintrovací pece lze udržovat sintrovací pec čistou. [2]; [8]; [16]; [21]; [22]; [23]; 

[24]; [25] 

 

  

Obrázek 14: tisk metodou ADAM  v 

tiskárně Markforget Metal X [16] 

Obrázek 15: tiskárna Metal 

X Markforget[16] 

Obrázek 16: vlevo cívka s tiskovým 

materiálem vpravo cívka s podpůrným 

materiálem [16] 
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4.2.2 ADAM - Sintrování 

Technologický proces sintrování, slinutí, slinování je metalurgickou metodou užívanou 

k spojování za teploty nižší než je teplota tání. Použitím speciálních poměrů prášků různých 

kovů je možno docílit konkrétních mechanických vlastností. Mezi předpoklady k zdárnému 

slinutí prášku je provádění procesu v ochranné atmosféře a nahřátí materiálu pod teplotu tavení 

materiálu. V případě použití více druhů materiálů se při sintrování používá teplota, která 

je vyšší než teplota tavení materiálu s nižší teplotou tavení. Materiál v sintrovací peci 

se předehřeje a až po určitém čase se zvýší teplota a nechá se proběhnout samotné sintrování 

(graf 1). Díky sintrování se získají výsledné mechanické vlastnosti materiálu. Slinutí také 

umožňuje možnost zapracovat materiály zvyšující například teplotní odolnost, mezi tyto 

materiály patří například hojně využívaný wolfram. Jsou také další prvky, které se využívají 

k upravení mechanických vlastností požadovaným směrem. Takovým prvkem je třeba titan, 

který se využívá k odlehčení výsledné struktury. Nevýhodou sintrovaného dílu může být 

pórovitost a snížené mechanické vlastnosti oproti konvenčně obrobenému dílu. Velkou 

výhodou použití sintrovaní na předměty vytištěné na 3D tiskárně je zlepšení propojení 

jednotlivých vrstev tisku. Vrstvy tisku jsou jedním z kritických míst, které bývají náchylné 

na iniciaci trhlin vedoucích k destrukci. [16]; [21]; [22]; [23]; [24]; [25]; [26]; [27]; [28] 

 

Graf 1: sintrování (U1, U2, U3 rozměry vzorku) [28] 
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4.3 Ovlivňující faktory tisku    

Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující mechanické nebo optické vlastnosti 

vytvářeného materiálu patří použitý materiál, pracovní teplota materiálu a teplota v pracovním 

prostoru, rychlost posuvu tiskové hlavy a velikost tiskových vrstev.  

• Materiál má vliv na mechanické, chemické i optické vlastnosti materiálu. 

Mechanické vlastnosti jsou ovlivněny homogenitou materiálu a velikostí struktur 

v materiálu. Chemické vlastnosti jsou dány chemickými vlastnostmi použitého 

materiálu. Také optické vlastnosti jsou dány materiálem jako je třeba barva 

výsledného produktu.  

• Teplota materiálu a pracovního prostoru má vliv na propojení jednotlivých vrstev. 

Použití moc nízké teploty materiálu při tisku může mít za následek nedostatečné 

prolnutí materiálu (viz obr. 17). Moc vysoká teplota materiálu může způsobit 

borceni nebo rovnou spálení materiálu (viz obr. 18). Moc vysoká teplota v celém 

pracovním prostoru může mít za následek měkkost materiálu a následné 

nežádoucí deformace působením tíhy a setrvačností materiálu. Moc nízká teplota 

v pracovním prostoru může způsobovat velké teplotní rozdíly v rámci tištěného 

vzorku a tím způsobovat deformace zapříčiněné teplotní roztažností.  

• Tloušťka tištěných vrstev má velký vliv na výslednou drsnost a provázanost 

jednotlivých vrstev. Použitím vysokých tiskových vrstev jsou na finálním 

produktu znatelné jednotlivé vrstvy zároveň je použitím vysokých tiskových 

vrstev možnost zkrátit tiskový čas. Nízké tiskové vrstvy mají za následek jemnou 

strukturu na povrchu dílu zároveň se však nízkými vrstvami prodlužuje tiskový 

čas. 

• Rychlost posuvu má vliv na celistvost výsledné struktury a je nezbytné 

mít správně seřízenou rychlost posuvu, tloušťku tištěných vrstev a rychlost 

dávkování materiálu. Pří špatném seřízení můžou například vzniknout mezery 

mezi vlákny (viz obr. 19).  

[2]; [8]; [10]; [12]; [14]; [15]; [19]; [16]; [20]   

Obrázek 19: moc slabá vrchní 

vrstva [20] 

Obrázek 18: moc tepla v 

nejvyšších vrstvách [20] 

Obrázek 17: nedostatečně 

prolnuté vrstvy [20] 
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5.  Zkoušky mechanických vlastností  

Zkoušky materiálů provádíme, protože chceme ověřit mechanické vlastnosti udávané 

v materiálových listech. Druhy zkoušek se dají dělit dle způsobu zatěžování, směru působení 

zatěžovacích sil, dle prostředí, ve kterém zkouška probíhá a také se dělí dle porušení materiálu. 

Zkoušky dělené podle silového působení se dělí na: 

• statické zkoušky u kterých je zatížení konstantní nebo pomalu se měnící, mezi 

které patří zkouška tahem, tlakem, zkouška ohybem a další 

• dynamické zkoušky jsou zatíženy na maximální sílu během okamžiku mezi tyto 

zkoušky patří například zkouška rázem v ohybu 

• cyklické zkoušky které jsou zatěžovány cyklicky se měnícím silovým 

působením 

Zkoušky dělené dle směru zatěžujících sil: 

• zkoušky tahem jsou zatěžovány tažnou silou v ose vzorku 

• tlakové zkoušky jsou zatěžovány tlakovou silou v ose vzorku 

• zkoušky na krut jsou zatěžovány kroutícím momentem 

• zkoušky na smyk/střih jsou zatěžovány silami působícími proti sobě ve dvou 

blízkých rovnoběžných rovinách, které jsou kolmé na hlavní osu zkoušeného 

vzorku 

• zkoušky na ohyb jsou zatěžovány silou působící ve středu a silou působící 

u obou okrajů vzorku 

Dělené dle teploty prostředí: 

• za snížených teplot 

• za běžných teplot 

• za zvýšených teplot 

Zkoušky dle porušení: 

• destruktivní 

• nedestruktivní 

 [29]; [30]; [31]; [32]; [33]; [34]; [35]; [36]; [37] 
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5.1 Zkouška tahem 

Zkouška tahem kovů se provádí dle podmínek daných normou ČSN EN 6892-1 

postupným zatěžováním pouze v jedné ose. Vzorek při zkoušení je natahován až do přetržení 

nebo po dosažení stanovené zátěžné síly. Testy se provádí v kontrolovaných podmínkách 

v teplotách mezi 18°C-28°C pokud není určeno jinak z důvodu určení vlastností za speciálních 

podmínek. [29]; [30]; [31]; [33] 

Záznam dat do počítače může probíhat pomocí analogového signálu, který počítač 

převede z napětí na odpovídající hodnotu síly pomocí převodníku, v současnosti se nejvíce 

pro měření využívají digitální data jdoucí ze zkušebního stroje do počítače. Protažení může 

být sledováno pomocí laserového paprsku a značek (viz obr. 20), nebo pomocí metody DIC 

(Digital Image Correlation), která funguje na principu porovnávání posunu jednotlivých bodů 

na vzorku pomocí kamery a dalšími způsoby. [29]; [30]; [31]; [33]; [38] 

 

Obrázek 20: měření protažení pomocí pomocí laserového paprsku a značek 

Jako prostředek k upnutí nástroje se používají klíny, závitové čelisti, ploché čelisti anebo 

osazené čelisti. Správné uchycení vzorku je nezbytným předpokladem pro správné provedení 

zkoušky tahem. Hodnoty výsledků u zkoušky tahem kompozitních materiálů jsou závislé 

na směru vláken výztuže vůči zatěžovací síle. Zkouška spadá do normy ČSN EN ISO 527 

Plasty-Stanovení tahových vlastností. Základní vlastnosti zkoušky tahem plastů jsou podobné 

tahové zkoušce kovových materiálů. [30]; [31]; [34]; [37]; [39]  
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5.2 Zkouška ohybem 

Zkouška ohybem se provádí podle normy ČSN EN ISO 7438 pomocí mechanického 

zkušebního stroje. V zkušebním stroji je místo upínacích nástrojů pro zkoušku tahem umístěn 

přípravek pro zkoušku ohybem. Díl přípravku upnutý v spodní části testovacího prostoru 

je opatřen rovnoběžnými podpěrami vzdálenými od sebe 100 mm. K hornímu příčníku 

je připevněn zkušební trn v podobě válečku v osové rovině mezi podpěrami tvaru válečku 

v spodní části zkušebního stroje (viz obr. 21). Během zkoušky ohybem jsou zaznamenávány 

síly. Zaznamenáván je i posuv horního příčníku směrem dolů definovanou rychlostí což 

odpovídá průhybu. Při této zkoušce probíhá silové působení celým průřezem. Průběh 

ohybového momentu však není konstantní. Ve vláknech v horní části vzorku způsobuje 

zatěžovací síla tlakovou sílu a v spodních vláknech působí tahové síly (viz obr. 22). Tato 

zkouška je výhodná při testu křehkých materiálů, protože u této zkoušky mohou křehké 

materiály dosáhnout větší deformace, než u zkoušky tahem díky čemuž je možné dosáhnout 

lepšího zmapování chování materiálu. [29]; [39]; [40]; [41] 

  

Obrázek 21: konstelace přípravku pro zkoušku ohybem [41] 

 

Obrázek 22: zkouška ohybem napětí [41] 
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5.3 Zkouška rázem v ohybu 

Zkouška rázem v ohybu je prováděna dle normy ČSN EN ISO 148-1 tato zkouška 

je destruktivní a zároveň, jak již název napovídá, je tato zkouška dynamická, jelikož 

k mechanickému namáhání dochází během okamžiku. Experiment spočívá v měření, kolik 

práce je spotřebováno na přeražení vzorku. Nejběžněji se používá zkouška rázem v ohybu, která 

je dobrým ukazatelem křehkosti nebo houževnatosti materiálu. Zkouška na Charpyho 

kyvadlovém kladivě spočívá v uvolnění kladiva z počáteční polohy (viz obr. 23). Kladiva mají 

různou počáteční energii závislou na hmotnosti kladiva. V laboratoři mechanických zkoušek 

se používá 150 Joulové nebo 300 Joulové kladivo. Po uvolnění kladiva se kladivo začne 

pohybovat po části kruhové dráhy. V nejnižším místě dráhy kladiva je příčně umístěn zkušební 

vzorek, který je kladivem přeražen. Tím je spotřebována část energie a kladivo pokračuje dále 

s menším množstvím energie, díky které kladivo vystoupá do určité výšky, která je nižší právě 

o energii spotřebovanou k přeražení vzorku, toto místo je označeno ukazatelem. Následně 

je vhodné pomocí brzdy zastavit kladivo z bezpečnostních důvodů, následně odečíst naměřenou 

hodnotu vzorků. Z odečtené hodnoty je možné dopočíst, jaké množství energie bylo 

spotřebováno k přeražení vzorku. [29]; [32]; [35]; [36]  

 

 

Obrázek 23: Charpyho kladivo pro zkoušku rázem v ohybu [29] 
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6. Návrh zkušebních vzorků 

Vzorky pro zkoušky popsané v předchozích kapitolách musí být vytvořeny s ohledem 

na vlastnosti materiálů. Vzhledem k tomu, že vzorky jsou tištěny na 3D tiskárnách je třeba brát 

v potaz i orientaci dílu během tisku a tím vyřešit orientaci jednotlivých vláken, také je potřeba 

brát v potaz při tisku vzorků strategii tisku. Tyto parametry a další mají vliv na výsledné 

vlastnosti v jednotlivých směrech. Na vlastnosti v jednotlivých směrech má vliv i tloušťka 

jednotlivých vláken a vzdálenost dvou sousedících vláken od sebe neboli překryv sousedících 

vrstev. Vliv na vlastnosti materiálu má také i tisková teplota, množství výplně a rychlost posuvů.  

Vzorky byly navrhovány s ohledem na požadavky společnosti na otestování konkrétních 

materiálů, které používají, na konkrétní druhy zatížení. To je důvodem proč některé materiály 

jsou použity jen pro některé druhy zkoušek.  

6.1 Materiály  

Jednotlivé navrhnuté kovové vzorky byly vyrobeny společností Tecron s.r.o. na tiskárně 

Markforget metal X. Kovové vzorky byly vyráběny z nerezové oceli a z nástrojové oceli. 

K používané nerezové oceli SS (17-4 PH Stainless Steel), nástrojové oceli TS (A2 Tool Steel) 

a nástrojové oceli TS1 (H13 Tool Steel) výrobce tiskárny udává materiálová data. 

(Viz tabulka 1)(viz příloha 8) [16] 

Tabulka 1: data od výrobce tiskáren k použitým ocelím[16] 

druh oceli zkratka označení Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A[%] 

NEREZOVÁ OCEL SS 17-4 PH Stainless Steel 1100 1250 6 

NÁSTROJOVÁ OCEL TS A2 Tool Steel 1170  5 

NÁSTROJOVÁ OCEL TS1 H13 Tool Steel 1250 1500 5 

Některé vzorky byly tištěny v horizontálním a některé vzorky byly tištěny 

ve vertikálním směru. Sintrování všech vzorků probíhalo v horizontální poloze vzorků. Výroba 

metodou ADAM umožňuje výrobu vzorků s jemnější strukturou zrn než výroba metodou MIM 

(Metal Injection Moulding), z které metoda ADAM vychází. Struktura zrn metodou ADAM 

je podobná struktuře kovaných vzorků. (viz obr. 24) [16]  

 

Obrázek 24: porovnání struktury vytištěné technologií ADAM (struktura po tepelném zpracování) vlevo, 

MIM uprostřed a kované struktury vpravo [16] 
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Pro tisk kompozitních struktur byla využívána tiskárna Markforget X7. Pro jejich tisk se 

využívají různé materiály na pozici matrice, mezi které patří různé polyamidy například Nylon 

a Onyx. Onyxová matrice má tažnost pohybující se okolo 58%. Onyxová matrice je tužší než 

nylonová, a to v provedení jak běžného Onyxu, tak v provedení Onyx FR (Fire resistance), 

který má k vlastnostem běžného Onyxu ohnivzdornost. Nylonová matrice disponuje vysokou 

tažností. (viz příloha 8) [16] 

 

Graf 2: napětí na tažnosti Onyx, Onyx FR, Nylon a ABS [16] 

Používané kompozitní materiály jsou polyamidy vyztužené uhlíkovými vlákny, které 

společnost označuje podle konkrétního složení polyamidu, použitých vláken výztuže a strategie 

vkládání vlákna. Kompozitní vzorky byly pro účely experimentů označovány pořadím 

experimentu, označením materiálu nebo skupiny vzorků a pořadím konkrétního vzorku 

ve skupině, za tímto označením může následovat úhel orientace tisku. Konkrétní tiskové 

parametry jsme se z hlediska citlivých firemních údajů zavázali nezveřejňovat. Možné je sdělit 

pouze výsledky měření a že rozdíl v jednotlivých skupinách vzorků byl v počtu vláken 

v obvodové vrstvě a zda bylo prováděno šrafování s vláknem nebo bez. 

Tisk z polyamidů s krátkými uhlíkovými vlákny je možné provádět na FFF tiskárnách 

s použitím otěruvzdorných materiálů na trysce a dalších funkčních částech. Tisk samotný 

probíhá z filamentu s nasekanými uhlíkovými vlákny, která získávají svou finální orientaci 

během nanášení materiálu (viz obr. 25). Krátká uhlíková vlákna nebo jiná výztuž je rozložena 

do celého objemu. [16]; [42] 

  

Obrázek 25:Onyx krátká uhlíková vlákna vlevo pohled na rovinu tisku, vpravo kolmo na rovinu tisku [42] 
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Kompozitní tisk z kontinuálního vlákna probíhá na tiskárnách, které tisknou nejprve 

matrici, do které je v zápětí vkládáno kontinuální vlákno jako výztuž. Vlákno je následně 

zažehlováno do součásti. Díky tomuto principu je možné vytvářet díly s kontinuálním vláknem, 

které může být vkládáno do výztuže dle potřeby. To umožnuje zajištění vlastností 

v požadovaných místech a směrech (viz obr. 26). K tisku kompozitů s kontinuálními vlákny 

je možné použít různé materiály mezi které patří uhlíková, skleněná, a další vlákna (viz graf3). 

[16]; [43] 

   

Obrázek 26: ilustrační 3D tisk s kontinuálním uhlíkovým vláknem s různou strategií vkládání [43] 

  

 

 

  

Graf 3: parametry materiálů používaných pro kompozitní materiály [44] 
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6.2 Rozměry vzorků pro zkoušku tahem  

Rozměry vzorků jsou normovány dle normy pro zkoušku tahem ČSN EN 6892-1. 

Vzorky byly navrženy dvojího druhu, a to kruhového nebo obdélníkového průřezu. Počáteční 

měřená délka vychází ze vztahu pro poměrná zkušební tělesa. Počáteční měřená délka je rovna 

rovnici 𝐿0 = 𝑘√𝑆0 s tím, že k je rovno 5,65. Pokud L0 vychází méně jak 15 mm je třeba zvolit 

jinou hodnotu k nebo zvolit jiný průřez vzorku. Podmínka pro tvar vzorku je plynulý přechod 

mezi upínací a testovací částí vzorku, který má předepsaný rádius minimálně 20 mm. Nezbytná 

délka upínacích konců je minimálně 11 mm a šířka upínacích konců u obráběných testovacích 

tělísek norma udává b=1,2∙b0 kde b0 je počáteční šířka materiálu v testovací oblasti.  

Testovací vzorky pro zkoušku tahem navržené z kompozitního materiálu byly navrženy 

jako ploché vzorky obdélníkového průřezu o rozměrech b0 12,5 mm a a0 3 mm. Vzorky o šířce 

12,5 mm musí dle normy mít počáteční měřenou délku 50 mm a minimální zkoušenou délku 

57 mm. (návrh vzorku viz obr. 27) 

Nejprve byly navrženy vzorky pro otestování upnutí vzorků do zkušebního stroje 

z materiálu Onyx8, které byly tištěny ve směru plánovaného zatěžování. Dále byly navrženy 

dva vzorky s orientací tisku v 45° od plánovaného směru zatěžování. Dalších 8 vzorků 

vytvořených z materiálu Onyx8 bylo navrženo s orientací tisku ve směru zatěžování. vytvořeny 

byli i vzorky, které byly označeny jako Onyx9, Onyx10 a Onyx11 vždy po 3 kusech. Tyto 

vzorky byly ze speciálních kombinací použitých materiálů testovaných za účelem nalezení 

nejúnosnější a nejtažnější konfigurace. Poslední skupina plochých vzorků navržených 

pro zkoušku tahem byly 3 vzorky z materiálu PLA.  

• L0 počáteční měřená délka  

• LC zkoušená délka  

• Lt celková délka zkušebního tělesa  

• a0 počáteční tloušťka testovacího vzorku  

• b0 počáteční šířka testovacího vzorku 

• S0 počáteční průřez testovacího vzorku 

• R rádius přechodu  

Obrázek 27: návrh vzorku pro zkoušku tahem obdélníkový průřez 
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Vzorky byly navrženy i jako tyče kruhového průřezu s rozšířením v upínací oblasti. Tyče 

kruhového průřezu z kompozitních materiálů Onyx1-4 byly navrženy s průměry 8 mm 

v testovací oblasti. Vzorky vytištěné s průměrem 8 mm v testovací oblasti často praskaly mimo 

testovací oblast, a proto byly navrženy i vzorky z kompozitního materiálu Onyx4 s průměrem 

5 mm v testovací oblasti. (návrh vzorku viz obr. 28) 

Z kovových materiálů SS, TS a TS1 byly navrženy vzorky pro zkoušku tahem 

o kruhovém průřezu s průměrem 5 mm v testovací oblasti (viz obr. 29).  

Vzorky s průměrem 5 mm musí dle normy mít počáteční měřenou délku 25 mm 

a minimální zkoušenou délku 28 mm. Vzorky o průměru 8 mm mají počáteční měřenou délku 

50 mm a minimální zkoušená délka musí být minimálně 55 mm.  

• L0 počáteční měřená délka  

• LC zkoušená délka  

• Lt celková délka zkušebního tělesa  

• d0 počáteční šířka testovacího vzorku 

• S0 počáteční průřez testovacího vzorku 

• R rádius přechodu 

 

Obrázek 28: návrh vzorku pro zkoušku tahem kruhový průřez 

 
Obrázek 29: kovové vzorky zkouška tahem kruhový průřez 
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6.3 Rozměry vzorků pro zkoušku rázem v ohybu 

Rozměry vzorků pro zkoušku rázem v ohybu byly navrženy jako kvádry s čtvercovou 

podstavou o straně 10 mm, délce 55 mm a s vrubem 2 mm.  

Vzorky pro zkoušku rázem v ohybu byly navrženy ve 2 kusech z materiálu Onyx1 

s orientací tisku kolmo na směr zatěžování a 2 kusy s orientací tisku ve směru zatěžování, 

poslední vzorek z materiálu Onyx1 pro zkoušku rázem v ohybu byl navržen s orientací tisku 

45° vůči plánovanému směru zatěžování.  

Pro zkoušku rázem v ohybu byly navrženy vzorky ve 2 kusech také pro materiál Onyx2 

a Onyx3 s orientací tisku kolmo na směr zatěžování. S touto orientací byl také navrhnut jeden 

vzorek z materiálu PLA.  

6.4 Rozměry vzorků pro zkoušku ohybem 

Vzorky pro zkoušku ohybem byly navrženy jako kvádry s podstavami čtverce 

a obdélníků. Vzorky se čtvercovou podstavou mají velikost strany 5 a 10 mm a délce 140 mm.  

Vzorek tvaru kvádru s podstavou 5 mm je navržen pro materiál SS. Ostatní vzorky 

pro zkoušku ohybem byly navrženy z kompozitních materiálů. Z materiálu Onyx1 byly 

navrženy 3 vzorky čtvercového průřezu s podstavou 10 mm a orientací tisku kolmo 

na zatěžovací síly. 3 vzorky čtvercového průřezu s podstavou 10 mm a orientací tisku ve směru 

zatěžovací síly. Po 2 vzorcích s čtvercovou podstavou z materiálu Onyx3 a o straně 10 mm byly 

navrženy vzorky s orientací kolmo a ve směru zatěžovací síly. Poslední vzorek navržený 

s podstavou čtverce o straně 10 mm je navržen z materiálu Onyx2 a orientací tisku kolmo 

na směr zatěžovací síly.  

Také byly navrženy 2 páry vzorků z materiálu Onyx1 s podstavou obdélníka o stranách 

10 mm na 17,5 mm a 10 mm na 25 mm. Vzorky s obdélníkovou podstavou jsou navrženy 

na zkoušení v svislém i vodorovném směru obdélníka.  
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7. Realizace experimentů 

Měření experimentů bylo prováděno na Fakultě strojní ČVUT v Praze, v laboratoři 

Ústavu strojírenské technologie. Experimenty byly prováděny za účelem ověření konkrétních 

mechanických vlastností u konkrétních typů vzorků vytvořených pomocí 3D tisku. Cílem práce 

bylo porovnat mechanické vlastnosti jednotlivých vzorků vytištěných z různých složení 

materiálů za různých teplot a porovnání vlastností vzorků vytištěných s různou orientací tisku 

vůči směru zatěžování. Všechny vzorky byly vyrobeny ve 2-3 kusech a k vyhodnocování byly 

používány střední hodnoty.  

7.1 Zkouška tahem – experiment  

Zkouška tahem vycházela z podmínek určených v normě ČSN EN 6892-1 

na mechanickém zkušebním stroji LabTest Model 5.100SP1 (viz obr. 30). Měřeno bylo 

13 vzorků z kovových materiálů a 12 vzorků z kompozitních materiálů s kruhovým průřezem. 

Dále bylo měřeno 28 vzorků z kompozitního materiálu s obdélníkovým průřezem.  

V grafech 4-8 jsou znázorněny záznamy průběhu zkoušek tahem. Do grafů byl z důvodu 

přehlednosti použit pouze jeden představitel od každé skupiny vzorků a orientace vláken. 

 

Obrázek 30: zkušební stroj LabTest Model 5.100SP1 
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 Před prováděním zkoušky tahem jako takové je nezbytné naměřit rozměry a průřezové 

charakteristiky vzorků. V mém případě vzorky byly kruhového průřezu a obdélníkového 

průřezu, a tedy byly měřeny průměry kruhových vzorků v testovací oblasti. U vzorků 

s obdélníkovým průřezem je třeba změřit tloušťku a šířku testovaného vzorku. Vzorky sice byly 

navrženy s definovanými rozměry, pro zkoušku tahem je však nezbytné znát konkrétní rozměry 

testovaného vzorku, které byly ověřeny mikrometrem. Před započetím experimentu byly 

naměřeny rozměry vzorků a teplota prostředí.  

Při testování vzorků s obdélníkovým průřezem z kompozitního materiálu byly použity 

pro zvýšení adheze v čelistech mechanického zkušebního stroje hliníkové plíšky přilepené 

do testovacích oblastí (viz obr. 31). Díky hliníkovým plíškům a rozložení tlaku do celé upínací 

oblasti vzorku se zamezilo rozdrcení kompozitních vzorků v čelistech.  

 

Obrázek 31: kompozitní vzorek opatřený hliníkovými plíšky 

Po uložení vzorku do čelistí je potřeba vzorek upevnit v adekvátní poloze, která zajištuje, 

že čelist upíná vzorek v místě mimo rozšiřující se oblast vzorku a zároveň s dostatečným 

překryvem upínací oblasti vzorku s čelistmi.  

Posuvem příčníku byla vyvolávána síla působící proti směru pohybu příčníku. 

Do počítače byla přenášena data o silovém působení, o poloze příčníku, zároveň byla přenášena 

informace o vzájemné vzdálenosti reflexních pásků. Podmínky pro ukončení zkoušky byly 

dosáhnutí síly 70 kN anebo pokles síly o 75 %. Poklesem o 75% síly bylo nastaveno, protože 

takto razantním poklesem síly zaručeně dojde ke vzniku trhliny. Při testování vzorků býval 

nejčastější problém porušení vzorku mimo testovací oblast, a to buď v oblasti přechodu 

z testovací oblasti k upínací oblasti vzorku nebo rovnou pod upínacími čelistmi.  
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7.1.1 Zkouška tahem – kovový 3D tisk  

Získaná data byla zapsána a vyhodnocována. Během testování kovových vzorků 

s kruhovým průřezem bylo největšího napětí dosaženo u vzorků z kovových materiálů 

s orientací tisku ve směru zatěžování. Tyto vzorky dosahovaly napětí i přes 1000 MPa 

(viz tab. 2). 

Tabulka 2: zkouškka tahem kov 

Číslo 
experimentu Vzorky 

Pořadí 
vzorku Materiál 

Rp0,2 
[MPa] 

Rm 
[MPa] 

Ag 
[%] 

A 
[%] 

1 1 1 SS+ 20°C NEREZOVÁ OCEL 512 1017 1,19 1,19 

2 1 2 SS+ 20°C NEREZOVÁ OCEL 576 1049 1,73 1,74 

3 1 3 SS+ 20°C NEREZOVÁ OCEL 576 1095 1,87 1,91 

4 3 1 SS+ 20°C NEREZOVÁ OCEL 90° 193 435 0,5 0,5 

5 3 2 SS+ 20°C NEREZOVÁ OCEL 90° 0 575 0,1 0,11 

6 4 1 TS+ 20°C NÁSTROJOVÁ OCEL 806 961 2,63 2,72 

7 4 2 TS+ 20°C NÁSTROJOVÁ OCEL 781 946 2,34 2,4 

8 4 3 TS+ 20°C NÁSTROJOVÁ OCEL 812 949 2,11 2,2 

9 4* 1 TS1+ 20°C NÁSTROJOVÁ OCEL 459 1293 1,86 1,86 

10 4* 2 TS1+ 20°C NÁSTROJOVÁ OCEL 413 1297 1,71 1,71 

 

Naměřená data v příloze 1 

 

 

Graf 4: zkouška tahem - kov - kruhový průřez 
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Zkoušky tahem kovových materiálů kruhového průřezu (viz graf 4) Největšího napětí, 

necelých 1300 MPa, dosáhly vzorky č. 9 a 10 z materiálu TS1 (žlutě) což odpovídá 86% 

z hodnoty udávané výrobcem tiskáren. Vzorky materiálu označené SS dosahovaly 

maximálního napětí v rozmezí 1000 - 1100 MPa (šedě) což odpovídá 87,6% z hodnoty napětí 

udávané výrobcem tiskáren. Z kovových materiálů vytištěných na 3D tiskárně nejmenší 

zatížení kovového vzorku vydržel materiál označený TS, který dosáhl napětí okolo 950 MPa 

(modře) což odpovídá necelým 70% hodnoty udávané výrobcem tiskárny. Kovové vzorky 

s kruhovým průřezem, u kterých tisk probíhal z materiálu SS v kolmém směru na směr 

zatěžování při zkoušce vykazovaly maximální napětí v rozmezí mezi 430 MPa 

a 580 MPa (oranžově) což v porovnání s materiálovými daty ukazuje, že orientace tisku 

v jiném směru, než je směr zatížení ubírá v našem případě 60% z maximálního dosažitelného 

zatížení v porovnání s daty udávanými výrobcem tiskárny. Jelikož se jednalo o vzorky 

z materiálu, který byl testován, jak na zatěžování ve směru tisku, tak na zatěžování kolmo 

na směr tisku, tak porovnáním hodnot získaných z testování vzorků získáme poměr, 

o který je vzorek zatěžovaný kolmo na směr tisku méně únosný než při zatěžování ve směru 

tisku vláken s použitím podobných podmínek při výrobě. Tento poměr oslabení je u materiálu 

SS přibližně kolem jedné poloviny. Hodnoty tažnosti, které vytištěné kovové materiály 

dosahovaly se pohybovaly v jednotkách procent. Nerezová ocel by podle výrobce tiskáren měla 

dosahovat tažnosti až 6% v našich experimentech však tažnost byla maximálně do 1,25%. 

U nástrojové oceli výrobce tiskárny udává možnost dosažení až 5%. této hodnotě se nejvíce 

přiblížily vzorky nástrojové oceli bez kalení dosažením tažnosti při přetržení 3,15%. 
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7.1.2 Zkouška tahem – kompozitní 3D tisk  

Kompozitní materiály označené Onyx1 byly testovány za teploty vzorku 20 °C a–20 °C. 

Také byly vzorky testovány s různou orientací tisku vůči směru zatěžování. Nejprve byly 

testovány kompozitní vzorky s kruhovým průřezem s průměrem 8 mm ty však praskaly 

v čelistech, a proto byly vyrobeny vzorky s průměrem 5 mm, které již praskaly v požadovaných 

oblastech (viz obr. 32).  

Tabulka 3: zkouška tahem kompozit 

ČÍSLO 
EXPERIMENTU Vzorky 

Pořadí 
vzorku Materiál 

Orientace 
vláken 

Rp0,2 
[MPa] 

Rm 
[MPa] 

Ag 
[%] 

A 
[%] 

11 7 1 Onyx1+ 20°C 0° 68 93 0,26 0,43 

17 7** 1 Onyx1 -20°C 0° 0 59 0,07 -0,05 

18 7** 2 Onyx1 -20°C 0° 0 60 0,09 0 

26 10 1 Onyx4+ 20°C 0° 16 40 27,3 30,36 

27 10 2 Onyx4+ 20°C 0° 27 42 16,5 25,4 

28 10 3 Onyx4+ 20°C 0° 36 41 11,66 18,39 

29 11 1 Onyx4+ 20°C 45° 12 19 0,49 7,17 

31 11 3 Onyx4+ 20°C 45° 6 16 11,67 18,56 

32 12 1 Onyx4+ 20°C 90° 23 31 4,41 4,69 

33 12 2 Onyx4+ 20°C 90° 16 47 4,01 7,77 

  

Naměřená data v příloze 2  

 

Tabulka 4: materiálová data kompozit makforget [16] 

MATERIÁL E [Gpa] Rm [MPa] AG [%] A [%] 

ONYX 1,4 36 25 58 

ONYX FR 1,3 29 33 58 

 

  

Obrázek 32: kompozitní vzorek zkouška tahem - kruhový průřez 
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Graf 5:zkouška tahem kompozitní vzorky - kruhový průřez 

Zkouška tahem kompozitních vzorků (viz graf 5) majících kruhový průřez byly z Onyx1 

a Onyx4. V grafu je patrné, že materiál Onyx1 má za běžných podmínek výrazně vyšší únosnost 

napětí oproti materiálu Onyx4. Materiál Onyx4 se vykazoval výraznou tažností, která je velice 

závislá na orientaci tiskových vrstev. Skoky v hodnotách v grafu byly způsobeny částečným 

proklouznutím vzorku v čelistech.  

Nejvyšším napětím z testovaných kompozitních materiálů disponoval materiál Onyx1, 

při testu s teplotou vzorku +20 °C. Maximální dosažené napětí bylo 93 MPa. Vzorky vyrobené 

z materiálu Onyx1 byly testovány i za teploty -20 °C, při této teplotě bylo maximální napětí 

60 MPa. Materiál Onyx1 vydržel malé deformace s tím, že zamražený vzorek s teplotou -20°C 

byl křehký a dosahoval minimální tažnosti. Zkoušky vzorků z materiálu Onyx1 byly 

problematické, protože vzorky praskaly v čelistech anebo mimo zkušební oblast 

což způsobovalo nevhodné výsledky tažností.  

Druhý kompozitní materiál testovaný na vzorcích s kruhovým průřezem byl materiál 

Onyx4. Tento materiál byl testován s různou orientací tiskových vrstev vůči směru zatěžování. 

Materiál Onyx4 se během testů vyznačoval vysokou tažností, která se u zkoušky tahem vzorků 

s orientací tisku ve směru zatěžování, pohybovala v řádu desítek procent. Testovací vzorek č. 26 

z materiálu Onyx4 dosahoval tažnosti 30 %. S jinými orientacemi tisku vůči směru zatěžování 

tažnost výrazně klesá. Vzorky tištěné rovnoběžně se směrem zatěžování a kolmo na směr 

zatěžování dosahovaly maximálního napětí okolo 40MPa. Vzorky s orientací tisku v úhlu 45° 

vůči směru zatěžování vykazovali maximální napětí do 20MPa. Velkou výhodou vzorků 

z materiálu Onyx4 bylo, že při experimentech vzorky praskaly v testovací oblasti, a tudíž 

vyhovovaly podmínkám zkoušky. Vzorky vytištěné v rovině kolmo na směr zatěžování 

praskaly v směru tisku a lámaly se skokově.  
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Tabulka 5: testování upnutí plochých vzorků 

ČÍSLO 
EXPERIMENTU Vzorky 

Pořadí 
vzorku Materiál 

E 
[GPa] 

Rp0,2 

[MPa] 
Rm 

[MPa] 
Ag 

[%] 
A 

[%] 

41 13 s plíšky nové lepidlo 1 Onyx8 1,38 13 19 1,14 0,31 

42 7 s plíšky nové lepidlo 1 Onyx8 8,96 16 72 0,52 0,8 

 

Naměřená data v příloze 3 

 

 

Graf 6: zkouška tahem - test upnutí kompozitních vzorků s obdélníkovým průřezem 

Z kompozitních materiálů byly vyrobeny vzorky s obdélníkovým průřezem pro zkoušku 

tahem. U těchto vzorků bylo třeba vyřešit upnutí do čelistí. Testovací vzorky bylo nezbytné 

opatřit hliníkovými plíšky v upínací oblasti z důvodu lepšího rozložení přenosu síly a adheze 

mezi vzorkem a upnutím, tyto plíšky bylo třeba přilepit pomocí dvousložkového lepidla. 

Při použití nevhodného lepidla plíšek ze vzorků sklouzával (viz obr. 33). 

 

Obrázek 33: vzorek 13 s prokluzujícími upínacími plíšky 
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Tabulka 6: zkouška tahem kompozit plochý 

ČÍSLO 
EXPERIMENTU Vzorky 

Pořadí 
vzorku Materiál 

Rp0,2 

[MPa] 
Rm 

[MPa] 
Ag 

[%] 
A 

[%] 

38 bez plíšků 1 Onyx8 16 58 1,14 0,37 

39 Al plíšky 1 Onyx8 13 40 24,95 20,4 

40 7 1 Onyx8 0 54 0,03 0,52 

41 
s plíšky nové 

lepidlo 1 Onyx8 13 19 1,14 0,31 

42 7 s plíšky nové lepidlo 1 Onyx8 16 72 0,52 0,8 

51 7 1 Onyx8 45° 21 59 0,94 0,61 

52 7 2 Onyx8 45° 22 65 1,14 5,12 

53 7 3 Onyx8 25 59 0,96 1,7 

54 7 4 Onyx8 47 54 0,83 2,54 

55 7 5 Onyx8 21 62 1,13 0,22 

56 7 6 Onyx8 29 60 0,71 11,92 

57 7 7 Onyx8 30 48 0,91 0 

58 7 8 Onyx8 24 50 0,74 3,49 

59 7 9 Onyx8 26 70 1,2 0 

60 7 10 Onyx8 24 57 1,01 2,74 

61 8 1 Onyx9 91 113 0,23 0,33 

62 8 2 Onyx9 0 151 0,14 0,14 

63 8 3 Onyx9 0 130 0,01 0,18 

71 9 1 Onyx10 0 39 0 19,67 

72 9 2 Onyx10 0 38 0,04 18,39 

73 9 3 Onyx10 26 36 0,68 27,88 

81 13 1 Onyx11 11 37 48,51 51,5 

82 13 2 Onyx11 9 37 55,37 56,46 

83 PLA-14 1 PLA-14 39 46 0,6 1,61 

84 PLA-14 2 PLA-14 39 52 0,7 4,69 

85 PLA-14 3 PLA-14 40 53 0,68 3,38 

 

Naměřená data v příloze 4 

Tabulka 7: materiálová data markforget [16] 

MATERIÁL E [Gpa] Rm [MPa] AG [%] A [%] 

ONYX  1,4 36 25 58 

ONYX FR 1,3 29 33 58 
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Graf 7: zkouška tahem kompozitů s obdélníkovým průřezem 

Vzorky číslo 61-63 byly označeny jako Onyx9. Tyto testovací vzorky byly schopny 

vydržet napětí až 150MPa, ale maximální napětí nejslabšího vzorku Onyx9 bylo 113MPa. 

Tažnost těchto vzorků však byla do 3 ‰. Vzorky z materiálu Onyx8 s obdélníkovým průřezem 

měly napětí v rozmezí od 45MPa do 70MPa.  

 

Graf 8: zkouška tahem - porovnání orientace tisku materiálu Onyx8 

Vzorky s orientací tisku 45° vůči směru zatěžování měly podobné hodnoty napětí 

s hodnotami vzorků s rovnoběžnou orientací tisku se směrem zatěžování a průběh zkoušky 

měl v grafu podobné křivky jen vzorky s orientací tisku 45° měly nižší tažnost. Tažnost všech 

vzorků z materiálu Onyx8 se pohybovala v hodnotách jednotek procent, maximální hodnota 

tažnosti materiálu Onyx8 byla na vzorku 56. Tažnost dosáhla hodnoty 11,9%.   
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Vzorky Onyx10 a Onyx11 vykazovaly maximální napětí nedosahující 40MPa. Vzorky 

Onyx11 měly velice výraznou tažnost, která dosahovala až 56 % což je oproti Onyx10 

dvojnásobná hodnota tažnosti. Zároveň se vzorky z materiálu Onyx11 blíží hodnotám daným 

v materiálovém listu pro Onyx od společnosti Markforget. U kompozitních vzorků 

s obdélníkovým průřezem vzorky praskaly šikmo s tím, že lomová trhlina se na několika 

místech odklonila díky vlastnostem kompozitu a hranám tiskových drah z původního směru 

šíření viz (viz obr. 34 vlevo). Vzorky často praskaly v přechodu z testovací oblasti do upínací 

částí, což mohlo být způsobeno víceosou napjatostí z důvodu nerovnoběžnosti siločar, anebo 

nerovnoměrnostmi propojení materiálu v místech změny směru pohybu tiskové hlavy při tisku. 

Kvůli více koncentrátorům napětí vzniklo více trhlin najednou, které se propojili až díky šíření 

trhlin (viz obr. 34 vpravo). 

 

  

Obrázek 34: vlevo testovací vzorek 13 v pravo testovací vzorek 7 
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7.2 Zkouška ohybem – experiment 

Zkouška ohybem byla prováděna na mechanickém zkušebním stroji stejném jako 

u zkoušky tahem. Začátek zkoušky ohybem je naměření reálných rozměrů testovaných vzorků. 

Zkouška ohybem byla prováděna na vzorcích obdélníkových průřezů s konstantním průřezem 

v celé délce vzorku. Příčné rozměry byly zaznamenány s přesností na setiny milimetrů. Veškerá 

naměřená data včetně teploty prostředí byla zaznamenána. Příprava ohybové zkoušky 

je podobná s přípravou zkoušky tahem viz kapitola 7.1 až do momentu vkládání vzorku 

do čelistí, které byly u zkoušky ohybem nahrazeny přípravkem pro zkoušku 

ohybem (viz obr. 35). Vzorek byl do přípravku vložen vodorovně na krajní podpěry vzdálené 

od sebe 100 mm. 

  

Po dokončení příprav zkoušky se pomocí programu spustí zkouška a zkušební stroj 

začne pohybovat příčníkem ve zvoleném směru což je u ohybové zkoušky směrem dolů 

předdefinovanou rychlostí což bylo 5 mm/s. Posuvem příčníku je vyvolávána síla působící proti 

směru pohybu příčníku. Do počítače jsou pomocí datového kabelu přenášena data o silovém 

působení a o poloze příčníku. Zkouška probíhá až do stavu daného podmínkou nastavenou před 

započetím zkoušení. Podmínky pro ukončení zkoušky byly dosáhnutí síly 50 kN anebo pokles 

síly o 75 %.  

  

Obrázek 19: uložený vzorek do přípravku pro zkoušku ohybem Obrázek 35: uložený vzorek do přípravku pro zkoušku tříbodovým ohybem 
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Tabulka 8: zkouška tříbodovým ohybem 

ČÍSLO 
EXPERIMENTU materiál číslo vzorku 

Orientace tisku vůči směru 
působení zatěžovací síly [°] 

Fh 

[N] 
Fb 

[N] 

3 Onyx1 19 90 596,9 596,9 

4 Onyx1 19 90 579,4 577,7 

5 Onyx1 19 90 591,4 579,4 

6 Onyx1 19* 0 481,4 241,9 

7 Onyx1 19* 0 494,6 247,4 

8 Onyx1 19* 0 505 126,4 

10 Onyx3 25 90 407 104 

11 Onyx3 25 90 410,9 107,8 

12 Onyx3 25* 0 356,7 90,3 

13 Onyx3 25* 0 333,3 84,3 

 

Naměřená data v příloze 5 

 

 

Graf 9: zkouška ohybem - čtvercový průřez – kolmo na vlákna a po vláknech 

Během měření byly měřeny vzorky z materiálu Onyx1 a Onyx3. Vzorky zkoušené 

kolmo na vlákna se vyznačovaly vyšší maximální silou. Tyto vzorky však maximální silou jsou 

porušeny a ztrácí soudržnost a další deformace již nevyvolává rostoucí silový odpor. Vzorky 

zatěžované kolmo po vláknech se vyznačovaly lehce nižší silovou únosností. Tyto vzorky 

po prvním porušení však jsou schopny silově působit i při pokračování deformace to však 

už jen s nižším silovým zatížením. Materiál Onyx1 vyvolával proti deformaci větší silový 

odpor než vzorky z materiálu Onyx3. Onyx1 však vydržel menší deformaci než Onyx3.  
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Tabulka 9: zkouška tříbodovým ohybem 

ČÍSLO 
EXPERIMENTU materiál číslo vzorku 

Orientace tisku vůči směru 
působení zatěžovací síly [°] 

Fh  

[N] 
Fb  

[N] 

3 Onyx1 19 90 596,9 596,9 

4 Onyx1 19 90 579,4 577,7 

5 Onyx1 19 90 591,4 579,4 

6 Onyx1 19* 0 481,4 241,9 

7 Onyx1 19* 0 494,6 247,4 

8 Onyx1 19* 0 505 126,4 

9 Onyx2 22 90 2077,5 595,8 

10 Onyx3 25 90 407 104 

11 Onyx3 25 90 410,9 107,8 

12 Onyx3 25* 0 356,7 90,3 

13 Onyx3 25* 0 333,3 84,3 

 

Naměřená data v příloze 6 

 

Graf 10: zkouška ohybem - čtvercový průřez - kolmo na vlákna 

Materiál Onyx1 a Onyx3 se vyznačovaly průhybem 10 mm a 13 mm. Průhyb materiálu 

Onyx2 byl oproti materiálu Onyx1 a 3 nižší, ale síla ve vzorku materiálu Onyx2 byla čtyřikrát 

vyšší.  
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Tabulka 10:zkouška tříbodovým ohybem obdélník 

ČÍSLO 
EXPERIMENTU materiál 

číslo 
vzorku 

Orientace tisku vůči směru 
působení zatěžovací síly [°] 

Šířka 
[mm] 

Výška 
[mm] 

Fh  

[N] 
Fb  

[N] 

14 Onyx1 27 90 10,06 17,66 1128,2 282,9 

15 Onyx1 28 90 17,55 10,06 890,2 238 

16 Onyx1 29 90 9,98 25,16 1753 441,4 

17 Onyx1 30 90 24,98 10,16 1056,5 265,4 

Naměřená data v příloze 7 

 

Graf 11: zkouška ohybem – obdélníkové průřezy 

Z materiálu Onyx1 byly vyrobeny dva vzorky obdélníkového průřezu o délkách stran 

10 mm na 17,5 mm a další dva vzorky o průřezu 10 mm na 25 mm. Jeden vzorek ze dvou byl 

vždy dán na výšku a druhý na plocho. Jak je v grafu 10 patrné, tak vzorky vložené na výšku 

jsou schopny odolat vyššímu silovému působení než vzorky umístěné do přípravku na plocho. 

Vzorek o šířce 10 mm a výšce 25 mm vydržel zatížení 1750 N při průhybu 15 mm (viz obr. 36). 

Druhý vzorek stejných rozměrů umístěný na plocho vydržel silové zatížení pouze 1050 N 

s průhybem 11 mm. Vzorky vytištěné do hranolu o obdélníkovém průřezu 10 mm na 17,5 mm 

byly schopny vydržet nižší zatížení. Vzorek testovaný svisle vydržel zatížení 1128 N 

s průhybem 12 mm. Vzorek testovaný na plocho vydržel zatížení 890 N s průhybem 10 mm. 

Všechny vzorky i po prvotním porušení kladly postupnému zvyšování průhybu odpor, ten však 

byl pouze menšinovou částí vzorku.  

 

Obrázek 36:zkouška ohybem - testovací vzorek – obdélníkový průřez  
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7.3  Zkouška rázem v ohybu – experiment  

 Zkouška rázem v ohybu byla prováděna na Charpyho kyvadlovém kladivě. Kladivo 

bylo zvednuto do horní pozice, ve které bylo zajištěno. Testovaný vzorek byl přeměřen 

a posléze vložen do spodní úvrati zařízení. Po vynulování měřidla bylo kladivo uvolněno 

a započalo měnit svoji potenciální energii na kinetickou energii. K přeražení vzorku bylo 

spotřebováno určité množství energie a kladivo poté vystoupalo do výšky, která byla 

zaznamenána ukazatelem na měřícím mechanizmu. Odečtením energie určené z úhlu, 

do kterého vystoupalo kladivo po přeražení vzorku, od energie, kterou mělo kladivo před 

uvolněním byla získána energie spotřebovaná k přeražení vzorku. Z bezpečnostních důvodů 

je vhodné použít brzdu kladiva a ustálit kladivo před přiblížením ke kladivu.  

Tabulka 11: naměřená data ke zkoušce rázem v ohybu 

Materiál 
Orientace tisku vůči 

směru zatížení [°] 

tloušťka výška Nárazová práce 

[mm] [mm] W [J] 

Onyx1 90 10,02 9,47 4 

Onyx1 90 9,98 9,53 4,5 

Onyx1 0 10,05 9,5 4 

Onyx1 0 10,07 9,52 4,5 

Onyx1 45 9,96 9,96 1,5 

Onyx2 90 10,07 10,01 10 

Onyx2 90 10,12 10,06 10 

Onyx3 90 10,04 10,09 6 

Onyx3 90 10,08 10,12 6,3 

Během měření byly porovnávány výtisky ze tří kompozitních materiálů tištěných 

ve směru delší stěny hranolu. Největší množství energie k přeražení vzorku o čtvercovém 

průřezu s orientací tisku příčně přes směr zatížení a délce strany 10 mm bylo třeba k přeražení 

vzorků číslo 33 z materiálu označeného Onyx2. K přeražení vzorku bylo třeba 10 J. K přeražení 

vzorků číslo 34 z matriálu Onyx3 bylo zapotřebí méně energie a to 6-6,3 J. Nejméně energie, 

a to v rozmezí od 4 do 4,5 J bylo potřeba k přeražení vzorků číslo 31 z materiálu Onyx1. 

Zkouškou rázem v ohybu byl také otestován vzorek 32 z materiálu Onyx1 s tiskem provedeným 

v 45° vůči dlouhé hraně hranolu. K přeražení tohoto vzorku bylo spotřebováno nejméně 

energie 1,5 J.  
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8. Závěr  

V mé bakalářské práci se zabývám ověřením mechanických vlastností vybraných druhů 

materiálů, které se používají při 3D tisku. V úvodní části jsou uvedeny významné technologie 

3D tisku, používané v současné době a technologie 3D tisku, které byly významné pro vývoj 

3D tisku do současné podoby. Dále se v teoretické části zabývám zkouškami, které jsem 

používal v praktické části, kterými jsou zkouška tahem, ohybem a zkouška rázem v ohybu.  

Na základě provedených experimentů jsem porovnával mechanické vlastnosti vzorků 

z vybraných materiálů. Vzorky měly různé strategie tisku a byly testovány za vybraných teplot. 

Konkrétní strategie tisku kompozitních vzorků jsme se z hlediska citlivých firemních údajů 

určených ke komerčním účelům zavázali nezveřejňovat.  

V experimentální části jsem testoval vzorky, které jsem následně porovnával 

a vyhodnocoval. Během testováni 3D tištěných kompozitů tahovou zkouškou se objevovaly 

i vzorky, u kterých nedocházelo k porušení v měřených oblastech, což snižovalo množství 

relevantních dat pro vyhodnocení experimentů.  

Na průbězích provedených zkoušek bylo patrné, že orientace tisku má značný vliv 

na vlastnosti vzorku. Největší zatížení u zkoušky tahem vydržely vzorky s orientací tisku 

rovnoběžnou se směrem zatěžování a sintrování. Při tahové zkoušce kovových vzorků 

nejvyššího napětí dosáhly vzorky z materiálu TS1. Vzorky z materiálu Onyx9 dosahovaly 

nejvyššího napětí mezi testovanými kompozitními vzorky. Při porovnávání vlastností 

kompozitních vzorků s rozdílnou teplotou během testování byly vzorky s teplotou - 20 °C 

schopny odolat menším zatížení než vzorky s teplotou 20 °C. U ohybové zkoušky největší 

zatížení vydržely vzorky s orientací tisku kolmo na zatěžovací sílu. Největší zatěžovací sílu 

u zkoušky ohybem vydržel vzorek z materiálu Onyx2.  

Pomocí zkoušky rázem v ohybu jsem porovnal vzorky podle energie potřebné k jejich 

přeražení. Nejvíce energie bylo spotřebováno k přeražení vzorku z materiálu Onyx2, u kterého 

probíhal tisk kolmo na zatěžovací sílu. Naopak nejméně energie bylo spotřebováno k přeražení 

vzorku z materiálu Onyx1, u kterého tisk probíhal v úhlu 45° od zatěžovací síly. 

Protože vzorky často praskaly od místa začátku přechodové oblasti je třeba prozkoumat 

a vyřešit příčinu vzniku trhlin právě v této oblasti. Jelikož na 3D tištěné díly jsou kladeny 

vysoké nároky je třeba znát jejich vlastnosti a to při použití různých strategií tisku, orientací 

tisku a při použití různých materiálů. Pro možnost bezpečného využívání 3D tištěných dílů 

i v náročných aplikacích je nezbytné podrobněji otestovat chování tištěných dílů.  

Pro možnost lepšího pochopení chování 3D tištěných kovových dílů metodou ADAM 

je vhodné prozkoumat vliv orientace vzorku během sintrování.  
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Kompozitní výtisky z materiálu Onyx mají velký potenciál díky svým vlastnostem. 

Byl vyvinut i Onyx FR(fire resistence), který má velice podobné vlastnosti s běžným Onyxem 

jeho výhodou je však ohnivzdornost. U vzorků z kompozitního materiálu Onyx4 bylo 

zpozorováno, že nejnižší maximální možné zatížení bylo u vzorků, které byly tištěny v úhlu 

45° od směru zatěžování. Další testování by mohlo určit možnosti zatěžování 3D tištěných dílů 

vyráběných v nerovnoběžných směrech se směrem zatěžování.  

Další způsob testování kompozitních vzorků je pomocí metody DIC, která je schopna 

sledovat a vyhodnocovat i vzorky s výraznou tažností. Pomocí této metody by se dalo také 

pozorovat chování vzorků během experimentu v jednotlivých částech testovaného vzorku. 
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