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1. Úvod 

Sendvičové panely mají široké využití v mnoha odvětvích průmyslu. Častým důvodem 
jejich využití je požadavek na úsporu hmotnosti. Z tohoto důvodu se nejčastěji využívají 
v kosmické a letecké technice, kde jsou nároky na minimalizaci hmotnosti konstrukcí 
nejvíce žádané. Sendvičové panely a desky dobře odolávají zatížení v podobě tlakových 
polí - plošných zatížení. V případě, že ale konstruktér potřebuje do zmíněného panelu 
zavést bodové zatížení, nejčastěji pomocí šroubové spoje, musí použíti vložek. Tyto vložky 
se vyrábí obvykle ze slitin hliníku třískovým obráběním. Cílem této práce je navrhnout, 
vyrobit a provést experimentální verifikaci technologických a mechanických vlastností 
vložky vyrobené technologií 3D tisku. Tato technologie dovoluje použití složitější 
geometrie, často nevyrobitelné konvenčními technologiemi výroby. Záměr využít 3D 
tištěné vložky sice omezuje paletu použitelných materiálů, ale výkonné polymerní 
materiály používané pro 3D tisk umožňují dosáhnout kompetitivních mechanických 
vlastností při nižší hustotě v porovnání se slitinami hliníku, a tudíž uspořit hmotnost. 
Diplomová práce byla vypracována s využitím přístrojového vybavení VZLÚ (Výzkumný 
a zkušební letecký ústav, a.s.). Cílem je tedy navrhnout, vyrobit a verifikovat vložky pro 
zanášení osamělých sil do kompozitních panelů. Byla ověřena dispozice technologie 3D 
tisku a technologie zalévání vložek při instalaci a dále byly ověřeny mechanické vlastnosti. 
Zkoušky byly provedeny jak na technologické úrovni výroby samotných vložek, tak na jejich 
instalaci do panelů. Pro instalaci vložek do panelu byla vytvořena sada přípravků. Rozsah 
zkoušek odpovídá zhodnocení přínosu 3D tištěných vložek a zhodnocení mechanických 
vlastností. Cílem zkoušek mechanických vlastností v této vývojové fázi není získání 
dostatečného statistického souboru pro odvození návrhových hodnot.  
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2. Analýza současného stavu 

2.1. Sendvičové panely 

Sendvičové panely jsou vícevrstvé konstrukční prvky skládající se z jádra a potahů. 
Potahy jsou k jádru obvykle přilepeny viz schéma (Obr. 1). Sendvičové jádro je nejčastěji 
tvořeno polymerní pěnou, voštinou, případně balsovým dřevem. V kosmické a letecké 
technice se nejvíce používají voštiny vyráběné ze slitin hliníku, které se vyznačují nízkou 
hustotou. Jádro přenáší smykové síly mezi potahy a má dobrou únosnost ve smyku. Potahy 
jsou tuhé kovové nebo laminátové desky. V případě laminátových se jedná o desky 
vyrobené nejčastěji ze skelných nebo uhlíkových vláken. Potahy mají vysokou pevnost 
a tuhost v tahu/tlaku v rovině panelu. 

Potahy se buď vyrobí laminací odděleně a po obrobení jádra na míru, se panel 
dohromady slepí pomocí foliového lepidla. Nebo proběhne vytvrzení potahů a lepení 
k jádru v jedné operaci. Případně se panel vyrobí kombinací zmíněných metod. 

 
Obr. 1 Schéma sendvičového panelu [1] 

2.2. Vložky pro zanášení osamělých sil 

V případě, kdy je nutno do desky zanést bodové zatížení, je nutné v porovnání s kovy 
použít odlišných postupů. Není možno jednoduše navrtat otvor a prostrčit šroub, protože 
při utažení by došlo k poškození sendvičové konstrukce. Proto se používají vložky a lokální 
výztuhy jádra. Jako lokální výztuhy se dříve používalo dřevo, nyní při zalepování vložky 
dojde k zalití okolní voštiny lepidlem, čímž dojde k vyztužení. 
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Klasifikaci typů vložek je možné provést dle několika hledisek [2]. 
Dle teploty vytvrzení: 
• Lepené za pokojové teploty  
• Lepené za zvýšené teploty  
nebo dle umístění  
• Okrajové  
• Vnitřní  
nebo dle tvaru  
• Kruhové  
• Pravoúhlé  
• Tvarové“ 

2.2.1. Vložky lepené za pokojové teploty 

Za pokojové teploty lepené vložky se také nazývají „cold bonded“ nebo „potted“ 
a jsou lepeny do již hotových panelů (viz Obr. 2). Pro instalaci vložky je nutné do sendvičové 
desky vyfrézovat otvor, do kterých se vloží vložky a následně se vstříkne přes ustavovací 
podložku lepidlo, které vyplní dutinu kolem vložky. Lepidlo se plní tak dlouho, dokud 
nedojde k jeho výronu z odvzdušňovacího otvoru (viz Obr. 3). Horní hrana vložky se opírá 
po zalepení o horní potah. Lepidlo kolem vložky po vytvrzení plní funkci distribuce zatížení 
z vložky do panelu. 

Obr. 2 Přehled vložek lepených za studena [2] 
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Obr. 3 Zalepení vložky [2] 

2.2.2. Vložky lepené za zvýšené teploty 

Tyto vložky viz Obr. 4 se také nazývají „hot bonded“ a instalují se během výroby 
panelu. Do ustavovacího přípravku s ustavovacími čepy se vloží spodní potah a foliové 
lepidlo s již připravenými otvory pro ustavovací čepy, pak jsou ustaveny vložky, které jsou 
obaleny vypěňovacím lepidlem, následuje jádro (voština) s již připravenými otvory pro 
vložky, sestava je následně uzavřena horním potahem s naneseným fóliovým lepidlem viz 
Obr. 5. Spodní/horní strana vložky je v dokonalém kontaktu s potahy, ale pouze v případě, 
že vložka má stejnou výšku jako voština. Proto jsou u tohoto typu zvýšené požadavky na 
úzké toleranční pásmo. Vypěňovací lepidlo spojí vložku s voštinou a plní funkci distribuce 
zatížení z vložky do panelu. 
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Obr. 4 Ukázka vložek lepených za zvýšené teploty [2] 

 

 
Obr. 5 Instalace vložek lepených za zvýšené teploty [2] 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV LETADLOVÉ  

TECHNIKY 
 

Inovativní vložky vyráběné metodami AM pro sendvičové panely kosmické a letecké techniky 
 - 6 - 

2.3. Technologie AM (Additive manufacturing) 

Technologie AM často označované jako metody 3D tisku, je technologie, která při 
tvorbě součástí materiál neodebírá, ale přidává.  Na obrázku níže (viz Obr. 6) je uveden 
přehled a porovnání různých metod 3D tisku. 

Obr. 6 Přehled AM technologií [3] 

SL – Stereolitografie – Tato metoda je založená na vytvrzování pryskyřice pomocí UV 
záření do tvaru dané součásti. Je velice přesná ale pomalá. Materiál je omezen na různé 
druhy pryskyřic. 

PJ – Nástřik fotopolymeru – Hlavice stříká vrstvy fotopolymeru, který je okamžitě UV 
lampou vytvrzen. Podobné vlastnosti jako Stereolitografie. 

BJ – Nástřik pojiva – Hlavice stříká vrstvy pojiva mezi předpřipravené vrstvy hlavního 
materiálu, kterým je nejčastěji papír. Další možností je nástřik pojiva na vrstvu prášku, který 
je tím spojen. Většinou pracuje se širokým spektrem kovových i nekovových prášků. 

LM – Tavení laserem – Laserový paprsek taví vrstvy většinou kovového prášku. Celý 
proces probíhá v ochranné atmosféře. Tato technologie často vyžaduje další tepelné 
zpracování výrobku. Touto metodou je možné zpracovávat i keramiku. 

EBM – Tavení elektronovým paprskem – Tato technologie je velice podobná jako 
tavení laserovým paprskem. Také vyžaduje ochranou atmosféru a další tepelné zpracování. 
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FDM – Extruze materiálu z polotovaru – Princip této technologie spočívá 
v postupném tavení materiálu a následném nanášení taveniny ve vrstvách. Lze použít 
většinu dostupných termoplastů.  

LS – Spékání laserem – Tato metoda je podobná tavení laserem, ale využívá se pro 
polymerní materiály, prášek je spečen v ochranné atmosféře. 

MJ – Stříkání materiálu – Hlavice stroje nastříkává vrstvy pracovního materiálu 
v tekutém skupenství. Po ztuhnutí dojde k nanesení nové vrstvy. Je možné použití pouze 
materiálů podobným vosku. 

  
Z výše uvedeného obrázku (viz Obr. 6) a uvedeného stručného popisu technologií je 

patrné, že každá technologie má mnoho výhod a nevýhod a v případě možnosti využití více 
metod výroby je potřeba zvážit všechny pro a proti a všechny požadavky na výsledný díl, 
pro výběr vhodného materiálu a technologie.  

Tato práce se bude dále zabývat hlavně FDM technologií, z důvodu dostupnosti FDM 
stroje autorovi práce ve VZLÚ. 

2.3.1. FDM (Fused Deposited Modeling) 

Technologie FDM také označována FFF (Fused Filament Fabrication) (viz Obr.7), je 
nyní nejrozšířenější metoda 3D tisku. Materiál je z cívky veden do podávacího mechanismu, 
který je nazýván „extruder“. Ten sestává z krokového motoru, který někdy přes pomocnou 
převodovku pohání podávací kolečko. Struna je sevřena mezi podávací kolečko a kladku. 
Na kladku tlačí pružina, aby nedošlo k prokluzu mezi strunou a podávacím kolečkem. 
Extruder dále tlačí strunu do tzv. „Hotend“, což je sestava vyhřívané trysky. Ta je složena 
z pasivního chladiče, bloku s topným tělesem a senzorem teploty a je zakončena tryskou. 
Pasivní chladič zabraňuje přehřívání zbytku konstrukce od topného tělesa, často bývá na 
žebrování chladiče ještě uchycen malý ventilátor pro zvýšení proudění a chladícího účinku. 
Tavení materiálu probíhá v bloku s topným tělesem. K ohřevu se používají odporová tělesa 
o výkonu v desítkách wattů. Pro přesné měření teploty se používá nejčastěji termistor, 
v poslední době se začíná více využívat termočlánků. Pro vysokoteplotní aplikace se užívá 
senzoru PT100. Trysky se vyrábí v řadě průměrů od desetin do jednotek milimetrů. 
Materiálem trysek je nejčastěji používá mosaz, pro abrazivní materiály nebo materiály 
s plnivem se používá nerezová ocel, případně syntetický rubín. Pro vysokoteplotní užití se 
vyrábí trysky ze slitin mědi, ty jsou proti abrazi často poniklovány.  

Hotend následuje buď ihned za extruderem nebo se mezi nimi nachází PTFE bowden. 
Výhodou bowdenového uspořádání je odlehčení konstrukce pohyblivé hlavy. Nevýhodou 
je tření v bowdenu, které způsobuje celou řadu potíží při tisku. 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV LETADLOVÉ  

TECHNIKY 
 

Inovativní vložky vyráběné metodami AM pro sendvičové panely kosmické a letecké techniky 
 - 8 - 

 
Obr. 7 Schéma FDM 3D tisku [4] 

2.3.2. Dostupné materiály 

Pro FDM metodu 3D tisku se materiál dodává ve formě struny navinuté do cívek 
v různé gramáži (250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, …) nebo ve formě peletek. Forma 
strun je mnohem rozvinutější a dostupnější. Peletky se využívají hlavně ve strojích, které 
mají velké objemy pracovního prostoru. Tiskárna, která byla k dispozici, využívá systému 
strun. Na trhu je dostupné velké množství různých materiálů v této formě. Následuje 
stručný přehled nejpoužívanějších materiálů:  

PLA – Kyselina polymléčná – Nejpopulárnější materiál pro 3D tisk, hlavně díky tomu, 
že je nejsnazší na tisk. Snadno přilne k podložce, vrstvy nemají tendenci se delaminovat. 
Výtisky nemají tendenci se v průběhu tisku deformovat. Mechanické vlastnosti jsou 
průměrné. Výrazná nevýhoda je nízká teplota skelného přechodu. 

ABS – Akrylonitrilbutadienstyren – Dříve velice rozšířený, nyní spíše vytlačen. Horší 
přilnavost k podložce. Větší výtisky mají tendenci se kroutit vlivem smrštění při chladnutí. 
Je obtížnější na tisk. Mé horší mechanické vlastnosti než PLA, ale disponuje vyšší teplotou 
skelného přechodu (hodnota charakterizující mimo jiné také teplotní odolnost). 

PC – Polykarbonát – Postupně nahrazuje ABS. Snáze se tiskne, teplotně stabilnější, 
chemicky odolný. Mechanické vlastnosti jsou lehce nadprůměrné. Nevýhodou je citlivost 
na vlhkost. 

PETG – Polyetyléntereftalát – glykol – Je vysoce chemicky odolný materiál, vyznačující 
se skvělou houževnatostí a tuhostí. Přilnavost na podložku je uspokojivá s vhodnou 
úpravou podložky, další tiskové parametry je však obtížné nastavit. 
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PEI – Polyeterimid – Jedná se amorfní polymer vynikající teplotní a chemickou 
odolností. Mechanické vlastnosti jsou nadprůměrné. Je velice obtížný na tisk. Vyžaduje 
vysoké teploty, špatně přilne k podložce, při nedostatečných teplotách má tendenci se 
delaminovat. Je velice citlivý na vlhkost. 

PEEK – Polyeteretherketon – Je chemicky odolný, odolává UV záření a má vynikající 
tepelnou odolnost. Disponuje vynikajícími mechanickými vlastnostmi. Splňuje požadavky 
na odplynění pro použití ve vakuu. Je obtížný na tisk, vyžaduje speciální úpravy podložky, 
při nedostatečné teplotě se výtisky delaminují v průběhu tisku. Je velice citlivý na vlhkost. 

Tabulka 1 Přehled vlastností dostupných materiálů 

 Tg [°C] E [Mpa] Rm [Mpa] 
PLA 60 2350 49,5 
ABS 128 2000 45 
PC 143 2100 60 

PETG 80 3000 53 
PEI 185 2500 56 

PEEK 143 4000 98 

2.4. Polymerní vložky 

V době psaní této práce se na trhu vyskytovalo několik málo dodavatelů nabízející 
polymerní vložky. Jedná se např. o společnosti Harper engineering co. 
a Step’n components viz Obr. 8. Oba dodavatelé využívají k výrobě vložek stejný materiál 
ULTEM 2300, což je polyeterimid s 30 % objemovým podílem skleněných vláken. Obě 
společnosti mají stejnou koncepci s ocelovou závitovou vložku uvnitř polymerního těla 
vložky. Někteří výrobci používají také materiál Torlon, chemicky se jedná 
o POI (polyamidimid). Velkou výhodou polymerních vložek oproti vložkám kovovým je 
úspora hmotnosti a v případě vložek bez závitového členu i odstranění galvanické koroze. 
Nevýhodou může být problematický výrobní proces a jeho nízká efektivita. Využití vložek 
je převážně v interiérech letadel a vlaků. 

 
Obr. 8 Vložka firmy Step’n components [5] 
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2.5. Vložky vyráběné AM technologií 

Spojením technologií „additive manufacturing“ a numerické optimalizace, je možno 
dosáhnout progresivních výsledků. Práce v této oblasti (viz  [6],[7]) se většinou zaměřují na 
numerickou optimalizaci buď to kovových vložek (viz Obr. 9) nebo zahuštění části voštiny 
a integrování vložky (viz Obr. 10). Optimalizačním kritériem je úspora hmotnosti při 
zachování únosnosti vložek. 

 
Obr. 9 Numericky optimalizovaná vložka [6] 

 

 
Obr. 10 Vložka se numericky optimalizovanou voštinou [7] 
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3. Konstrukční návrh vložek s ohledem na jejich únosnost a vyrobitelnost 

3.1. Okrajové podmínky 

Pro úspěšný konstrukční návrh je nezbytné nejprve stanovit okrajové podmínky. 
To znamená: zatížení, materiál, technologii.  

3.1.1. Materiál a technologie 

Z důvodu minimalizace hmotnosti při zachování únosnosti byl zvolen materiál PEEK 
(Polyetheretherketon), což je termoplastický polymer, který se vyznačuje, v porovnání 
s ostatními termoplasty, vysokou teplotní odolností a vyniká mechanickými vlastnostmi. 
Dalším důvodem pro použití materiálu PEEK byla možnost využití vložek v kosmické 
technice, kde je nutné splnění norem odplynění (v cizojazyčné literatuře tzv. out-gassing).  

Pro zpracování termoplastů a pro možnosti použití komplexní geometrie byla zvolena 
technologie FDM 3D tisku. 3D tiskárna dostupná ve VZLÚ S označením CreatBot F430 [12] 
je teoreticky schopna 3D tisku z vysokoteplotních polymerů jako je PEEK či PEI.  
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3.1.2. Zatížení 

Schéma základních modů zatěžování, které jsou testovány dle Insert Design 
Handbook [8] (viz Obr. 11). Kritickým případem bývá zatížení silou P, tedy vytržení. Při 
poruše u klasických kovových vložek dochází ke smykovému porušení voštiny na rozhraní 
s lepidlem a následné deformaci potahů, případně k poruše lepeného spoje. Ohyb a krut 
jsou nežádoucí případy z hlediska zatížení a je snaha tyto případy konstrukčně eliminovat 
vytvořením pole vložek, kde se ohyb roznese na tah a tlak, a krut na smyk. Zatížení vložky 
kroutícím momentem je pouze reakční moment od utahování šroubu. Uchycení užitečného 
zatížení jednou vložkou je zakázáno [8]. 

 
Obr. 11 Schéma základních způsobů zatížení [8] 
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3.1.2.1. Analytický výpočet 

Výpočet únosnosti při vytržení vložky dle Insert Design Handbooku [8] 

 
𝑃 =

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 ∙ 𝜏  

𝐶∗ ∙ 𝐾
 1.1 

Kde: 
 𝑃𝑘𝑟𝑖𝑡 je kritická síla při poruše 

 𝑏 je poloměr oblasti zalité lepidlem viz [8] 
 𝑐 je tloušťka jádra 
 𝜏𝑐 𝑘𝑟𝑖𝑡 je mez pevnosti ve smyku jádra 
𝐶∗ je součinitel dále definovaný vztahem 1.2 
𝐾  je součinitel dále definovaný vztahem 1.4 

 𝐶∗ = 𝛽 + 1 1.2 

Kde: 

𝛽 je součinitel dále definovaný vztahem 1.3 

 

 𝛽 = 𝑐
𝑓 1.3 

Kde: 
𝑓 je tloušťka potahu 

 
𝐾 = 𝑏

𝑟 (1 −
𝑟

𝑏
∙ 𝑒 ( ∙ ) ) 

1.4 

Kde: 
 𝑐2 = −0,931714 je empirický součinitel 
 𝑛 = 0,262866 je empirický součinitel 
 𝛼 je součinitel dále definovaný vztahem 1.6 

 
𝑟 =

𝑏

1 − 𝑒 ( ∙ )
 

1.5 

 

 
𝛼 =

1

𝑓

𝐺

𝐸
∙ 12(1 − 𝜈 ) ∙ (

𝛽

2
+ 1 +

2

3𝛽
) 

1.6 

Kde: 
 𝐺  je smykový modul jádra 
 𝐸𝑓 je tahový modul potahu 

 𝜈𝑓 je Poissonovo číslo potahu 

Z výpočtu je patrné, že síla při vytržení 𝑃 nezávisí na geometrii vložky. Závisí na 
poloměru oblasti zalité lepidlem (viz [8]). Velikost poloměru závisí na velikosti buněk 
voštiny jádra a na průměru vložky.  
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3.1.2.2. Výpočet plochy povrchu 

Aby nedošlo k porušení spoje vložka-lepidlo byla plocha povrchu navrhovaných 
vložek volena ekvivalentně k vložce Shur-lok SL601 z katalogu firmy Shur-lok [9] standardně 
používaný v kosmické technice.  

 𝑆 = 𝜋 ∙ 𝐵 ∙ 𝐿 2 

Kde: 
 B je průměr těla vložky viz katalog [9] 

𝐿 je délka těla vložky 
 𝐿 = 𝐿 − (1,52 + 0,76) 2.1 

Kde: 
 𝐿𝑚𝑖𝑛 je minimální délka vložky viz katalog [9] 
 Konstanty 1,52 a 0,76 jsou tloušťky hlavy a paty vložky 

 𝐿 = 12,7 − (1,52 + 0,76) = 10,42 𝑚𝑚 2.2 
 

 𝑆 = 𝜋 ∙ 9,52 ∙ 10,42 = 311,6 𝑚𝑚  2.3 
 

Velikost plochy povrchu vložky určená vztahem viz 2.3 byla následně zvýšena 
koeficientem bezpečnosti k. Předpokládalo se, že únosnost lepeného spoje s materiálem 
PEEK bude 1,5x nižší než únosnost lepeného spoje se slitinou hliníku, kvůli jeho nízké 
povrchové energii [10]. Hodnota koeficientu bezpečnosti byla zvolena minimálně 𝑘 = 1,5. 
U navržených dílů se však tato hodnota pohybuje v rozmezí od 1,89 do 4,35, protože 
z technologických důvodů a složité geometrie bylo nutné tento koeficient zvýšit. Výzkum 
lepení dílů z PEEKu (Polyetheretherketonu) probíhal paralelně s touto prací VZLÚ, v době 
tvorby práce nebylo možno užít výsledků zmíněného výzkumu. 

 𝑆 = 𝑘 ∙ 𝑆  2.4 
 

 𝑆 = 1,5 ∙ 311,6 = 467,4 𝑚𝑚  2.5 
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3.2. Návrh geometrie 

3.2.1. Základní geometrie 

Společným znakem všech navržených a vyrobených vložek v rámci této práce je jejich 
hvězdicovitý tvar (viz Obr. 12). Výhodou této geometrie je, v porovnání s válcovými 
vložkami, výrazně větší plocha povrchu při konstantním objemu, nebo výrazně menší 
objem při stejné ploše povrchu. Čím menší je objem vložky, tím menší je její hmotnost při 
konstantní hustotě. Zvolený materiál (PEEK) má výrazně nižší hustotu 1,32 g/cm3 oproti 
konvenčním slitinám hliníku, které mají hustotu 2,8 g/cm3. Předpokládá se, že hvězdicovitý 
tvar se projeví pozitivně na únosnosti při namáháním kroutícím momentem. Na obrázcích 
níže je vidět různý počet paprsků navržených vložek. Počet paprsků je možno měnit, aby 
bylo dosaženo optimální plochy povrchu. 

 Dalším společným znakem všech variant je vnitřní systém kanálků pro rozvod lepidla 
lepení vložky do panelu. Kanálky zároveň plní funkci odvzdušnění a indikace dostatečného 
množství lepidla. Když z odvzdušňovacího kanálku začne lepidlo vytékat, je ho již vstříknuto 
dostatečné množství. 

Třetím společným znakem je využití mosazné závitové vložky zatavené ve středu 3D 
tištěné vložky. Tato závitová vložka je použita z důvodu velice nízké únosnosti závitu 
platech. Vložka je zatavena do kuželového otvoru dle specifikace výrobce. Lze použít 
závitových vložek i jiných výrobců, než bylo užito v této práci. Kde byly použity závitové 
vložky od firmy Simaf a to typ 40/TH060H090. 

 
Obr. 12 Hvězdicovitá vložka s vnitřními kanálky a závitovou vložkou 

  



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV LETADLOVÉ  

TECHNIKY 
 

Inovativní vložky vyráběné metodami AM pro sendvičové panely kosmické a letecké techniky 
 - 16 - 

3.2.2. Popis jednotlivých sérií navržených vložek 

Celkem bylo autorem vytvořeno 5 sérií různých typů a počtu (viz Obr. 13). Na počátku 
série stojí vždy vložka, která se svojí konstrukcí liší od předchozí, ta byla následně 
zdokonalována a přeměňována na typy v dané sérii. Pokud se vložka začala od dané série 
výrazněji lišit nebo se její vývoj ubíral jiným směrem, dostala tato vložka svou novou sérii. 

Všechny vložky jsou značeny VXY, kde X značí číslo série a Y je pořadové číslo vložky 
v sérii.  

Obr. 13 Všechny navržené varianty vložek 

Série V1 Hlavní myšlenkou první série je úspora času při frézování otvorů a to tím, že 
stačí vyfrézovat pouze kruhový otvor a není třeba frézovat celý hvězdicový otvor. Paprsky 
jsou tvarované, aby se zařízly do jádra, vložku je tedy třeba zalisovat do voštiny. Díky 
poddajnosti voštiny je potřebná lisovací síla malá. 

Série V2 Konstrukčně vychází z první série a modifikace oproti ní spočívá ve frézování 
otvoru stopkovou frézou stejného průměru jako jsou paprsky. Ty jsou tedy konstantní 
tloušťky s rádiusem na koncích. 
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Série V3 Vznikla prostým vytažením obrysu hvězdy a jeho postupným odlehčováním 
a upravováním vnitřního systému kanálků pro rozvod lepidla. 

Série V4 Navazuje na předchozí sérii odlehčováním a odebíráním materiálu, ale 
dochází zde i k modifikaci geometrie vložek. 

Série V5 Se liší od ostatních sérií, protože zde byla snaha o vytvoření vícedílné vložky. 
U V51 jde o vnější válec s větší plochou povrchu, do kterého se po zalepení zasadí vnitřní 
válec se závitovou vložkou. U V52 jde o vnitřní jádro, které má drážkovaný povrch a vsune 
se před lepením do tenké hvězdice, lepidlo pak následně spojí všechny díly dohromady. 

3.2.3. Výběr variant pro další zpracování 

Celkem bylo vybráno 5 variant vložek na základě principů vícekriteriálního 
rozhodování (viz Tabulka 2) na základě následujících kritérií: technologičnost výroby, 
obtížnost instalace, rozvod lepidla. Hodnocení proběhlo pomocí stupňů: -1 nedostatečné, 
0 dobré a 1 výborné. Vybrané varianty byly dále upraveny pro technologické zkoušky. 

Tabulka 2 Výběr vhodných variant 

 Tech. Výroby Tech. Instalace Rozvod lepidla Hodnocení 
V11 +1 +1 0 +2 
V12 0 +1 -1 0 
V13 +1 +1 -1 +1 
V14 0 +1 -1 0 
V15 +1 +1 -1 +1 
V16 +1 +1 0 +2 
V21 0 +1 -1 0 
V22 +1 0 0 +1 
V23 +1 +1 -1 +1 
V24 +1 +1 -1 +1 
V31 0 0 0 0 
V32 0 0 0 0 
V33 -1 0 0 -1 
V34 -1 0 -1 -2 
V35 -1 0 +1 0 
V36 -1 0 +1 0 
V41 +1 +1 +1 +3 
V42 -1 0 0 -1 
V42b 1 0 0 +1 
V43 0 0 +1 +1 
V43b +1 +1 +1 +3 
V51 -1 +1 0 0 
V52 0 +1 +1 +2 
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3.2.4. Popis vybraných variant 

Vybrané varianty jsou prezentovány na Obr. 14. 
V11 Vychází z válcového těla, kolem kterého jsou paprsky s trojúhelníkovým 

průřezem. Horní hrana paprsků je ostrá pro zaříznutí paprsků do voštiny. Paprsky mají 
otvory pro lepší rozvod lepidla kolem vložek. Lepidlo je vstřikováno skrze paprsky kanálkem, 
který je rovnoběžný s osou vložky. 

V16 Od předchozí verze se liší hlavně větší délkou. Paprsky jsou silnější a dotýkají se 
v rozích, směrem ke špičce se zmenšují až do ostré hrany. Kanálky pro rozvod lepidla jsou 
podobné jako u V11. 

V41 Rozměry se podobá V16, ale vznikl prostým vytažením základního tvaru. Paprsky 
jsou opatřeny rádiusy kvůli obrábění otvoru. Vložka má odlehčení pro snížení hmotnosti. 
Systém rozvodových kanálků je obdobný jako u předchozích verzí. 

V43b Se vyznačuje delšími paprsky s menším rádiusem na hranách těchto paprsků. 
Disponuje mírně zkosenou „čepičkou“, do které vedou kanálky pro rozvod lepidla. Tato 
čepička pak má za úkol rozvést rovnoměrně lepidlo kolem vložky. 

V52 Je dvoudílná vložka, jejíž vnitřní díl je tvořen válcovým tělem, které je drážkováno 
po obvodu pro zvětšení plochy povrchu. Vnější díl je kroužek, ze kterého normálově vybíhají 
paprsky. Ty jsou tenké s obdélníkovým průřezem a jsou pootočené o 90° vůči sobě. Oba díly 
se na sebe nasunou, poté se zalisují do panelu a při vstřikování lepidla dojde ke vniknutí 
lepidla mezi oba díly, a tím ke slepení obou dílů.  

Obr. 14 Přehled vybraných vložek 
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4. Ověření vyrobitelnosti vybraných variant vložek 

Ověření vyrobitelnosti proběhlo ve 2 etapách. V první etapě došlo k vytištění 
vybraných variant na tiskárně Průša I3 mk3 z materiálu PLA. Ve druhé etapě byly vytištěny 
vybrané varianty z materiálu PEEK. Součástí druhé etapy byla i modifikace dostupné 
tiskárny CreatBot F430 ve VZLÚ. I přes deklarovanou schopnost tisknout materiál PEEK se 
to nedařilo. Proto byla provedena řada úprav dále popsané v kapitole 4.2.1. 

4.1. První etapa 

Účelem první etapy bylo ověření pomocí demonstrátorů z PLA. Ještě v průběhu 
konstrukčního návrhu byly všechny vložky doplněny o spodní lem, který usnadňuje tisk 
a zalepení vložky do panelu. Následně byl zvýšen počet paprsků na všech vložkách na 4, aby 
byla zajištěna dostatečná plocha lepeného spoje.  

První tisk vložek byl proveden s použitím podpor pro obavu ze zhroucení dna 
středového otvoru a převisy u systému kanálků. Zkušební výtisky ukázaly, že s použítím 
podpor dojde kompletně ucpání všech vnitřních kanálků. Na druhý tisk bylo změněno 
nastavení a vložky byly tištěny bez podpor (jedná se tištěnou strukturu určenou 
k podepření problematických částí dílu). Ukázalo se, že vnitřní otvor pro závitovou vložku 
se bez podpůrného materiálu vytiskl bez problémů, stejně jako vnitřní kanálky. Na Obr. 15 
je vložka V11 ještě bez přidaného lemu. 

Obr. 15 Vložky vytištěné v první etapě 

Dále zkouškou bylo ověření instalace mosazné závitové vložky do vytištěné vložky 
z PLA (viz Obr. 16). Pro zatavení byl využit lis s vyhřívaným hrotem SIMAF INS2015-F43 od 
stejného výrobce jako zmíněné závitové vložky. Nejprve byla stanovena potřebná teplota 
hrotu pro zatavení závitové vložky, kdy do testovací destičky s připravenými otvory byly 
postupně zalisovány vložky při různých teplotách hrotu. Nejlepších výsledků bylo 
dosahováno při teplotách od 230 °C do 250 °C, při nižších teplotách docházelo k drcení 
vzorku a při vyšších docházelo ke spálení vzorků. Na Obr. 16 je vidět vytištěná vložka 
z černého PLA se zatavenou závitovou vložkou. 
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Obr. 16 Vytištěná vložka z PLA se zatavenou závitovou vložkou 

4.2. Druhá etapa 

Cílem druhé etapy bylo dosažení tisku z materiálu PEEK, což znamenalo nejdříve 
modifikovat dostupnou tiskárnu. Poté následoval ověřovací tisk všech vložek. 

4.2.1. Popis a modifikace tiskárny 

Jelikož je tisk z materiálu PEEK velice náročný, bylo nejprve třeba seznámit se 
s tiskárnou a jejími možnostmi. Jde o tiskárnu CreatBot F430 (viz Obr. 21), která byla 
k dispozici ve VZLÚ. Tento stroj původem z Číny, je dle tvrzení výrobce vhodný na tisk 
náročných vysokoteplotních materiálů včetně PEI a PEEK.  

Tiskárna disponuje koncepcí core XY, což znamená, že pohyb tiskové hlavy v osách 
X a Y se koná v konstantní výšce. Stůl se pohybuje pouze v ose Z. Tisková hlava disponuje 
dvojicí trysek se společným chladičem. Trysky jsou zaměnitelné a jsou různých průměrů (od 
0,15 mm do 0,6 mm). Pro abrazivní materiály slouží ocelové trysky a pro obvyklé materiály 
trysky mosazné. Za tryskou je blok s odporovým topným tělískem o výkonu 80 W při 24 V 
a termistorem pro snímání teploty. Následuje ocelová trubička, která se zasouvá do 
chladiče, kde je zajištěna stavěcím šroubem. Každá tryska je opatřena extruzním 
mechanismem a senzorem detekce materiálu. Ten slouží pro pozastavení tisku v případě, 
že dojde materiál. Celý mechanismus včetně chladiče je vyroben z blíže nespecifikované 
slitiny hliníku. Oba podavače materiálu jsou konstrukce tzv „Direct drive“ viz Obr. 17, což 
znamená, že mezi podavačem a tryskou není žádné další vedení a podavač je součástí 
tiskové hlavy. Hlavní výhodou tohoto uspořádání je spolehlivé dodávání materiálu do trysky 
a minimalizace tření v případném dalším vedení. Nevýhodou je možnost přestupu tepla 
z trysky do motoru a celého mechanismu podavače a celkové zvýšení hmotnosti tiskové 
hlavy a tím i zvýšení setrvačných sil. Mezi podavači je ještě umístěn senzor pro snímání 
nulové pozice trysek nad stole (viz Obr. 18, růžový bod v horní části obrázku). 
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Obr. 17 Schéma „Direct drive“ 

Celá tisková hlava se pohybuje na jednom vozíčku lineárního vedení, které je 
přichyceno na příčník z tvářeného ocelového C profilu. Pohyb celé hlavy je řešen řemenem, 
který pohání krokový motor uchycený na konci příčníku. Ten pojíždí na dvojici lineárních 
vedení. Oba konce příčníku se pohybují díky řemenovému rozvodu od jednoho krokového 
motoru. Stůl je tvořen skleněnou deskou o rozměrech 300 x 400 mm a ze spodní strany je 
na něm nalepeno odporové vyhřívací těleso. Celý stůl je uchycen v rozích pomocí šroubů 
a stojí na pružinách, které jsou předepnuty maticemi. Cílem tohoto systému je vyrovnat 
tiskovou plochu. Celá tato sestava je přichycena na ocelový díl, který pojíždí na čtyřech 
broušených ocelových tyčích na lineárních ložiscích a je poháněn krokovým motorem 
prostřednictvím dvojice kuličkových šroubů. 

Nosná konstrukce tiskárny je vyrobena z lisovaných ocelových dílů a pracovní prostor 
je zcela uzavřen včetně prostoru na cívky materiálu. Vnitřní prostor je možno vyhřát 
integrovaným vyhříváním s odporovým tělesem a ventilátorem, který je umístěn ve spodní 
části stroje, aby neovlivňoval výtisky. Zepředu a shora má tiskárna dvoje přístupové dveře 
a stran jsou okénka. Na stole (viz Obr. 18) je nerezová deska určená jako tisková podložka, 
vlivem pnutí při zvýšené teplotě, došlo k její deformaci. 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV LETADLOVÉ  

TECHNIKY 
 

Inovativní vložky vyráběné metodami AM pro sendvičové panely kosmické a letecké techniky 
 - 22 - 

 
Obr. 18 Pohled do pracovního prostoru 

Před prvními pokusy s PEEKem byla vyzkoušena dosažitelná teplota na trysce, 
vyhřívaném stole a ve vnitřním prostoru. Měřen byl také čas dosažení maximálních teplot. 
Na trysce bylo dosaženo maximální teploty 400 °C po přibližně 10 minutách. Na vyhřívaném 
stole bylo dosaženo 175 °C po přibližně 50 minutách. Maximální teplota vnitřního prostoru 
je softwarově omezena na 75 °C a je dosažitelná po přibližně 20 minutách. Všechny teploty 
byly měřeny pomocí zabudovaných termistorů a k odečtení hodnot bylo využito grafické 
rozhraní tiskárny. 

Před prvním tiskem byla nastavena tryska na teplotu doporučenou výrobcem pro 
konkrétní materiál PEEK. Výrobce udává rozsah teplot (360–400) °C [11]. Pokusy byly 
prováděny pouze pro tavení materiálu v trysce a vytlačeno bylo pouze 25 mm struny. 
Optimální teplota trysky byla zjištěna postupným zvyšováním teploty s krokem po 5 °C. 
Teploty od 360 °C do 370 °C se ukázaly být příliš nízké, roztavený materiál byl velice viskózní 
a motor podavače nedisponoval dostatečným momentem pro vytlačení této taveniny. 
Teploty nad 395 °C se ukázaly být příliš vysoké a v materiálu se objevovalo mnoho bublinek 
plynu, pravděpodobně se jednalo o vypařování vlhkosti v materiálu. Před prvním tiskem byl 
proto materiál vysušen v peci při teplotě 120 °C po dobu 24 hodin 

První pokus o tisk byl model kostky o rozměrech 15x15 mm. Vyhřívaný stůl byl zahřán 
na 120 °C, tryska na 385 °C a vnitřní prostor na 70 °C. Na stůl bylo umístěno etanolem 
očištěné sklo o tloušťce 10 mm. Následně došlo k zahájení tisku a ukázalo se, že vytlačený 
materiál se vůbec nepřichytává k podložce. Na sklo tedy byla nalepena vrstva papírové 
pásky. Lepidlo této pásky se však postupně odpařuje a v důsledku toho dochází 
k odlepování pásky a vzniku puchýřů v pásce. Následně bylo vyzkoušeno několik přípravků 
ke zvýšení adheze. Největšího úspěchu bylo dosaženo v kombinaci etanolem vyčištěného 
skla a lepidla Wolfbite MEGA [13]. To bylo ještě podpořeno konstrukční úpravou, kdy se 
pod 3D tištěným objektem vytiskne tzv. „Raft“, což je základna, která přesahuje obrys dané 
součásti o 5 mm a má tloušťku (2-3) mm. Dalším problémem je smrštění materiálu při jeho 
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nerovnoměrném chladnutí během tisku a tím vyvolaná vnitřní pnutí. U běžných materiálů 
je toto smrštění poměrně malé a výtisk se ani příliš nekroutí ani nepraská mezi vrstvami. 
Napětí strhávající výtisk z podložky zachytí i zmíněná papírová páska U materiálu PEEK 
dosahuje zmíněné napětí dostatečně vysokých hodnot na to, aby chladnoucí součást 
vytrhla kusy skla z podložky. Větší díly, které se tisknou výše nad podložkou a vzdalují se od 
trysky, která je významným zdrojem tepla, se porušují interlaminárně. Během tisku 
dosahují teploty ve vnitřním prostoru tiskárny cca 90 °C, a to navzdory softwarovému 
omezení vyhřívání. To je způsobeno teplem od tiskové trysky a od vyhřívané podložky. 
Teplota nad podložkou a přímo nad tryskou je také výrazně vyšší než by bylo žádoucí, 
pohybuje se kolem 150 °C. To způsobuje značné problémy podávacímu mechanismu, který 
se v důsledku vysoké teploty uvnitř mechanismu zasekává. Na vině je hlavně neúčinný 
chladič, který má zabránit prostupu tepla z trysky do mechanismu podávání. Má malou 
plochu a ventilátor, který skrze něj fouká, nasává teplý vzduch u trysky. Byly provedeny 
pokusy o tisk s materiálem PEI (Polyetherimid), ale všechny problémy se u tohoto materiálu 
pouze znásobily. Jelikož jeho mechanické vlastnosti jsou horší než PEEKu, bylo od dalšího 
testování prozatím upuštěno. Na Obr. 19 je ukázka tisku krychle 15x15 mm z materiálu PEI. 
Kolem tištěného objektu je vidět raft o šířce 15 mm (!) a jeho přední levý roh (z pohledu 
fotografa) je již zvedlý o 4 mm. Tisk probíhal na samolepicí podložku z PEI. 

Obr. 19 Tisk z materiálu PEI 

Aby bylo možné provést testovací tisk vložek z materiálu PEEK, bylo napřed nutno 
tiskárnu modifikovat. Bylo vyzkoušeno několik různých materiálů podložek na vyhřívaný 
stůl, aby se zamezilo jejich destrukci a aby byla dosažena maximální přilnavost. Byla 
zkoušena deska z korozivzdorné oceli, z uhlíkového kompozitu a nejlépe se projevilo 
temperované sklo. Následně byly zkoušeny různé povrchové úpravy tiskových podložek. 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV LETADLOVÉ  

TECHNIKY 
 

Inovativní vložky vyráběné metodami AM pro sendvičové panely kosmické a letecké techniky 
 - 24 - 

Kromě papírové pásky a lepicích přípravků se testoval i samolepicí plát z PEI . Ten měl lepší 
adhezi než páska, jenže trpí stejnými nedostatky (puchýře). Samozřejmě byly také 
vyzkoušeny všechny kombinace podložek a povrchových úprav.  

Pro odstranění problémů s přehříváním byla provedena výměna trysek 
a mechanismů podavače (viz Obr. 20). Trysky E3Dv6 Vulcano disponují v porovnání 
s původním řešením výrazně větším chladičem, jsou umístěny ve větší vzdálenost od 
podavačů a hlavní výhoda spočívá v orientaci topného tělíska, které je instalováno souose 
s tryskou, na rozdíl od mimoběžného uspořádání původní konstrukce. Další výhodou je 
měděná tryska, která je galvanicky pokovená pro delší trvanlivost. Celkově nová tryska 
disponuje lepší disipací odpadního tepla a delší aktivní zónou pro tavení materiálu. 
Podavače byly vyměněny za Bondtech BMG. Ty disponují dvojicí podávacích koleček a jsou 
schopny účinně tlačit strunu materiálu do trysky, i když je materiál již měkčí vlivem okolní 
teploty. 

 
Obr. 20 Pohled na nové trysky a podavače 

Pro celkové zrychlení vytápění podložky a vnitřního prostoru byla celá tiskárna 
zaizolována 10 mm silnou vrstvou polystyrenu. Tato úprava se projevila snížením doby 
potřebné k nahřátí o 30 až 40 %. Dále byla tiskárna umístěna na pojízdný stolek pro snazší 
manipulaci. Stolek disponuje spodní policí, na kterou byly umístěny speciální vyhřívané 
skladovací boxy na materiál, aby se zpomalila absorpce vlhkosti. Tyto boxy jsou propojeny 
s tiskárnou pomocí teflonových trubiček pro minimalizaci tření při průchodu materiálu. 
Trubičky jsou zřetelně vidět (viz Obr. 20). Celá sestava zaizolované tiskárny včetně stolku 
a boxů je na pojízdném stolku (viz Obr. 21). 
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Další pokusy o tisk z PEEKu proběhly obdobně jako výše popsané pokusy. Nejprve byly 
postupně nahřívány trysky na maximální teploty. Zde se již projevilo vylepšení a čas 
k nahřátí na maximální teplotu se snížil o 40 %. Poté byl postupně vytlačován materiál při 
různých teplotách. Tento test dopadl obdobně jako při předchozím pokusu, rozdíl byl však 
v podávání, kdy ani při delším čase nahřáté tiskárny nedocházelo k zasekávání či 
prokluzování materiálu v podavači. 

 
Obr. 21 Zaizolovaná tiskárna na pohyblivém stole 

Po všech úpravách je možné tisknout drobné díly z PEEKu s přesností ±0,5 mm. 
Hlavním omezením je výška tisku nad podložkou kvůli vlivu teplotního pole podložky. 
S rostoucí vzdáleností od podložky teplota prostředí výrazně klesá, což způsobuje 
nerovnoměrné chladnutí tištěného dílu. Dalším omezením je absence ventilátoru chladící 
výtisk. Malé detaily a místa, kde tryska při tisku zůstává déle než jednotky sekund, nestačí 
tuhnout a deformují se. Prvním pokusem o 3D výtisk byla opět krychle 15x15 mm s raftem 
o šířce 15 mm. Po úspěšném tisku byla tato hodnota upravena a raft byl dále používán se 
šířkou 5 mm. Krychle je velice jednoduchý objekt na tisk, protože je pravidelná 
a neobsahuje žádné detaily. Je to tedy dobrý testovací objekt pro nastavení tiskových 
parametrů. Po vytištění řady krychliček (viz Obr. 22) byly zvoleny tyto parametry tisku: 
teplota trysky 395°C, teplota podložky 100°C, nominální rychlost tisku 20 mm/s. 
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Obr. 22 Testovací krychle z PEEKu 

4.2.2. Tisk vložek z PEEKu 

Po úspěšných pokusech s tiskem krychlí o rozměru 15x15 mm následovaly pokusy 
s tiskem vložek navržených v kapitole 3. Zatímco krychle byly tištěny s 15 % vnitřní výplní, 
vložky byly tištěny se 100 % výplní. Více hmoty se na jednu stranu projevilo pozitivně ve 
větší teplotní setrvačnosti a při tisku vložky neměly takovou tendenci „odlepovat“ se od 
podložky. Na druhou stranu se zvýšením plného objemu projevilo negativně vyšším pnutím 
a větším kroucením při tisku, což si vynutilo další změny nastavení. Hlavní změnou bylo 
zvýšení teploty podložky o 20°C na celkovou teplotu 120°C. Pokud byla orientace osy 
kanálků kolmá na podložku, systém kanálků při tisku problémy nepůsobil. Při tisku kanálků 
orientovaných v rovině s podložkou však docházelo k deformaci, případně k utržení tenké 
stěny vložky. Byla tudíž nutná další změna nastavení. Tento problém se podařilo odstranit 
snížením nominální rychlosti tisku na 15 mm/s. S těmito pozměněnými parametry byly 
provedeny tisky jak vložek, tak i testovacích krychlí (viz Obr. 23). 

 
Obr. 23 Vytištěná vložka z PEEKu vedle testovací krychle 

Dále bylo nutno vyzkoušet zatavení závitové vložky do tištěné vložky. Nejprve bylo 
vyzkoušeno zařízení od firmy SIMAF, které bylo využito k zatavení závitových vložek do 
tištěných vložek z PLA. Po prvních pokusech však bylo zjištěno, že maximální bezpečná 
teplota zařízení 390°C (400°C již vede k destrukci vlastního zařízení) není dostatečná. Při 
nasazení závitové vložky na tištěnou vložku a následném přiložením vyhřívaného hrotu 
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dojde ke snížení teploty vlivem teplotního spádu z horkého hrotu na studenou závitovou 
vložku potažmo vložku tištěnou. Teplota klesne pod teplotu tání PEEKu a je třeba vyčkat 
nárůstu teploty, což trvá jednotky minut. Při tom bohužel dochází nerovnoměrnému 
prohřívání vložky vedoucí k její deformaci. Pokud začne síla tlačící na závitovou vložku 
působit při nedostatečné teplotě, tak postupující závitová vložka svojí hranou „ořízne“ 
vnitřní otvor v tištěné vložce. Tento „ořízlý“ materiál je pak tlačen před závitovou vložkou 
a vnikne do závitu vložky až dojde k ucpání závitu. 

Řešením je použití zařízení s vyšší teplotou, u něhož při kontaktu se závitovou 
a tištěnou vložkou nedojde k poklesu teploty pod teplotu tání PEEKu nebo alespoň 
následný nárůst teploty trvá jednotky sekund. Tímto zařízením se ukázala být klempířská 
páječka T 346, u které byla změřena teplota hrotu 480°C. Měření bylo provedeno 
termočlánkem na hrotě páječky. Tento hrot byl modifikován, aby se do něj dal našroubovat 
hrot pro zatavení závitových vložek z původního zařízení SIMAF. Poté byl proveden test 
zatavení s páječkou a upraveným hrotem. Po nahřátí, které trvalo asi 10 minut, byl hrot 
přiložen k závitové vložce, která byla nasazena v tištěné vložce. Teplota poklesla a po 4 
sekundách zase narostla a PEEK v okolí závitové vložky se začal tavit. V tomto okamžiku byla 
závitová vložka zalisováno do otvoru v tištěné vložce. Po odlehčení bohužel závitová vložka 
„vyplavala“ o několik milimetrů vzhůru. Proto byla po ztuhnutí znovu přiložena páječka 
a znovu aplikována síla. Závitová vložka již zůstala uvnitř tištěné vložky. 

4.2.3. Tisk vložek z kovu 

V rámci zkoušení dalších potenciálně výhodných technologií byly všechny vybrané 
typy vložek vytištěny i z kovu (viz  

Obr. 24) technologií LM (Laser Melting). Pro tuto technologii bylo potřeba upravit 
geometrii vložek, a to hlavně v oblastech převisů. Zatímco FDM (FFF) tiskárna zvládá i tisk 
mostů neboli překlenutí prázdné oblasti, LM tiskárna toto bohužel bez přidání podpor 
nezvládá. Proto byla místa, ze kterých by nebylo možné odstranit podpory, konstrukčně 
upravena, a to hlavně přidáním rádiusů a zkosení. Otvor pro závitovou vložku byl nahrazen 
válcovým otvorem s vhodným průměrem pro instalaci systému závitových vložek Helicoil. 
Pro zachování nízké hmotnosti vložekbyla zvolena slitina hliníku AlSi10Mg.  

 
Obr. 24 Vložky vytištěné LM technologií z kovu 
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5. Technologické zkoušky instalace vybraných variant vložek 

Cílem této zkoušky je ověřit funkci kanálků pro rozvod lepidla a možnosti instalace 
vložek do panelu. Pro potřeby technologické zkoušky byly všechny vložky vytištěny z PLA 
především z důvodu spolehlivosti a rychlosti tisku. Ve všech etapách bylo použito stejné 
lepidlo Araldite AV138M/HV998MP. 

5.1. Výroba sendvičového panelu pro instalaci vložek 

Prvním krokem byla výroba sendvičového panelu. Ten byl vyroben z uhlíkového 
prepregu Nanopith130_90/CC200T300 3K Plain, fóliového lepidla Scotch Weld AF163-2K 
WT 0,06 a hliníkové voštiny Plascore PAMG-XR1-3,1-3/16-10-P-5056. 

Výroba sendvičového panelu byla zahájena výrobou potahů. Ty byly vyráběny na 
broušené z Al slitiny, aby byla zajištěna rovinnost laminátu. Nejprve byly připraveny 
nástřihy ze zvoleného prepregu a pak technologické materiály: odtrhová tkanina, separační 
fólie, rozváděcí tkanina a vakuová plachetka. Al deska byla vyčištěna a poté důkladně 
naseparována. Na připravenou desku byly naneseny vrstvy prepregu a na něj následně 
technologické materiály. Do vakuové plachetky byl vyříznut otvor, kterým byl protažen 
ventil s rychlospojkou pro vývěvu. Po obvodu Al desky byla plachetka přichycena 
a utěsněna pomocí těsnicí pásky. Na konec byla připojena vývěva a odčerpán vzduch. Celý 
tento proces od přípravy až po odčerpání vzduchu byl proveden pro oba potahy. Vytvrzení 
potahů probíhalo pod vakuem v peci při teplotě 120°C po dobu 2 hodin. Po vytvrzení byly 
potahy opatrně demontovány z vytvrzovacích přípravků. Dalším krokem bylo formátování 
fóliového lepidla a voštiny na shodný rozměr s potahy. Pro výrobu sendviče bylo použito 
stejných přípravků, jako pro výrobu potahů. Na desku byl umístěn jeden potah, poté fóliové 
lepidlo, voština, opět fóliové lepidlo, a nakonec druhý potah. Na ten byla umístěna další Al 
deska.Tato sestava byla zabalena do technologických materiálů a zavakuována. Vytvrzení 
lepidla proběhlo opět v peci při teplotě 120°C po dobu 2 hodin. Po rozebrání přípravků 
a technologických materiálů byl panel hotov (viz Obr. 25). 

 
Obr. 25 Dokončený panel před obráběním 
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Dalším krokem bylo obrábění panelu. To proběhlo na 3 osém CNC stroji 
Stepcraft D.840 opatřeným vřetenem Stepcraft MM-1000. Panel byl obroben stopkovými 
frézami různých průměrů, byly použity frézy ze slinutých karbidů. Řezné podmínky byly 
zvoleny dle doporučení výrobce. Dráhy stroje byly naprogramovány v nadstavbě 
Autodesk HSM programu Autodesk Inventor 2019 Professional. Ta obsahuje kompletní 
balík nástrojů pro obrábění a výstupem je soubor .GCODE potřebný pro software CNC 
stroje. Host software, který ovládá CNC stroj, se nazývá UCCNC (viz Obr. 26) a je velice 
podobný průmyslovému programu MACH3MILL.  

 
Obr. 26 Prostředí programu UCCNC při obrábění panelu 

První pokus o obrobení panelu byl proveden do polystyrenové desky, což se ukázalo 
býti dobrým rozhodnutím, protože kód obsahoval několik chyb a mohlo dojít 
k nenávratnému poškození sendvičové desky. Po úpravách kódu byl proveden další pokus 
do polystyrenové desky a tento pokus již proběhl úspěšně. Poté byl obroben sendvičový 
panel (viz Obr. 27). Nejprve byl pomocí upínek přitažen ke stolu CNC stroje a poté byla jedna 
strana panelu srovnána rovnoběžně s osou Y stroje (podélná osa). Následně byl nastaven 
nulový bod na všech osách, čímž byl nastaven počátek souřadného systému obrobku. Osa 
nástroje je přesně nad rohem desky. Během celého obrábění bylo zapnuté odsávání, které 
je kolem nástroje zajišťováno průmyslovým vysavačem.  
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Obr. 27 Obrábění panelu pro technologickou zkoušku lepení vložek 

Pro každou z pěti vybraných variant vložek bylo vyfrézováno 5 děr ve čtyřech řadách 
po pěti a jedna řada po čtyřech plus jedna. Otvory byly vyfrézovány s roztečí 62 mm mezi 
osami vložek, aby se navzájem neovlivňovali oblasti zalité lepidlem. Na obrázku (viz Obr. 
28) je již panel s obrobenými otvory. 

 
Obr. 28 Panel s obrobenými otvory pro vložky 
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5.2. První etapa technologických zkoušek 

První lepení vložek proběhlo s vložkami V16, V43b a V52. Test proběhl se zmíněným 
lepidlem Araldite AV138M/HV998MP, které bylo naplněno 25% objemu mikrobalony. 
Cílem bylo zvětšit objem lepidla a snížit hustotu. To bohužel zvýšilo viskozitu natolik, že 
úplně první pokus s vložkou V43b nebyl úspěšný a lepidlo stěží proteklo rozváděcím 
kanálkem (viz Obr. 29). Díky transparentnímu materiálu vložky je vidět postup lepidla 
rozváděcím kanálkem. 

 
Obr. 29 Neúspěšný pokus o zalepení 

Pro další vložky byl snížen podíl mikrokuliček přidáním dalšího a celková viskozita se 
lehce snížila. Lepidlo bylo vstřikováno pomocí injekční stříkačky bez jehly. Celé vstřikování 
probíhalo bez dalších přípravků. Vložka V16 byla zalisována do připraveného otvoru, který 
měl průměr jádra vložky a potah desky byl odfrézován ve tvaru lemu vložky. Díky špičce 
vložky se podařilo zalisovat vložku rovně. Zalisování vložky způsobilo, že při vstřikování 
lepidla vlivem reakční síly a síly od tlačení trysky injekční stříkačky vložka nepropadla do 
otvoru v panelu. Lepidlo bylo vtlačováno, dokud nezačalo vytékat z ventilačních otvorů. 
Dále byl proveden test vložky V52. Jedná se o dvoudílnou vložku s vnějším kroužkem 
s tenkými paprsky pro zaříznutí se do voštinového jádra panelu. Tomu je i přizpůsoben 
otvor v panelu. Bohužel voština zde neposkytuje dostatečnou oporu pro vložku, a tak 
vlivem sil při injektáži lepidla došlo k propadnutí vložky do panelu (viz Obr. 30). 

Z první etapy zkoušek vyplývá závěr neplnit lepidlo, aby mělo co nejnižší viskozitu. 
Dále bylo provedeno několik konstrukčních změn. Zvětšen průměr rozváděcích kanálků na 
2 mm a místy zvětšena tloušťka příliš tenké stěny zejména u lemů. Dále bylo třeba 
navrhnout přípravky pro zajištění kolmosti a souososti při zalisování vložek do otvoru a také 
zkonstruovat přípravky pro lepení, aby se zabránilo propadávání vložek do panelu. 
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Obr. 30 Zalepené vložky v první etapě technologické zkoušky 

5.3. Druhá etapa technologických zkoušek 

Ve druhé etapě technologických zkoušek byly zalepeny všechny typy vložek. Hlavní 
zásluhu na tom mají přípravky, které pomáhají zachytit síly při vstřikování lepidla. Přípravky 
jsou kruhové příložky (viz Obr. 31), které jsou větší než otvory v potahu panelu. Tím se síly 
od stříkačky při injektáži zachytí v příložce, případně v panelu. Tyto přípravky mají 
odpovídající otvory k ventilačním/plnicím otvorům ve vložkách. Dále jsou opatřeny po 
obvodu zesíleným lemem pro usnadnění odstraňování.  

Obr. 31 Zalepené vložky s přípravky a otvory pro další etapu 

Po 24 hodinách při pokojové teplotě byly vytvrzené vložky zbaveny přípravků prostým 
odtržením. Ačkoliv příložky fungovaly a propad vložek se výrazně zlepšil, stále byl patrný 
propad v jednotkách milimetrů. Propad zapříčinil výtok lepidla do otvoru pro zatavení 
závitové vložky. Ty nebyly při technologické zkoušce přítomny, aby byly ušetřeny a byl jich 
dostatek na zkoušku pevnostní. Na Obr. 32 jsou vložky V16 a V52 se zalitými otvory, V16 je 
navíc zalisována mimo osu. 
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Obr. 32 Vložka se zalitými otvory 

Řešením těchto problémů byla konstrukční úprava lepicích přípravků a úprava 
lisovacího přípravku. Lisovací přípravek je trubka, která vede vložku po celou dobu lisování 
a nedovolí jí uhnout ani se pootočit. Úprava lepicích přípravků spočívala v přidání jakéhosi 
tvarového zámku do středu přípravků, který poté funguje jako zátka a zabrání zatečení 
lepidla do otvoru pro závitovou vložku. 

5.4. Třetí etapa technologických zkoušek 

Ve třetí etapě byly zalepeny opět všechny vložky jako ve druhé etapě. Hlavním 
rozdílem bylo použití modifikovaných lepicích přípravků (viz Obr. 33) a použití přípravku 
k lisování vložek do voštiny. 

 
Obr. 33 Vložka V52 s modifikovaným přípravkem 

 Zalepení vložek bylo provedeno pomocí injekční stříkačky jako náhrada injektačního 
zařízení, stejně jako v předchozích etapách. Lepidlo bylo vstřikováno, dokud nezačalo 
vytékat z ventilačního otvoru. Po vytvrzení za pokojové teploty po dobu 12 hodin byly 
všechny přípravky odtrženy. Bohužel některé vložky se i přes použití přípravků propadly 
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a následné zatečení lepidla způsobilo zalepení zámku do otvoru. Při následném odstranění 
přípravku došlo k přetržení zámku a uvíznutí jeho zbytku ve vložce (viz Obr. 34). 

 
Obr. 34 Neúspěšné odstranění přípravku z vložky V52 

Bylo zjištěno, že u vložek zalisovaných do voštinového jádra, které nemají tendenci 
se propadat do otvoru v panelu při lepení, se podařilo je úspěšně zalepit bez zatečení 
lepidla do otvoru ( viz Obr. 35). 

 
Obr. 35 Úspěšně zalepená vložka V16 
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5.5. Čtvrtá etapa technologických zkoušek 

Z výsledků třetí etapy technologických zkoušek vyplynulo, že je třeba zabránit 
vložkám v propadání se do otvorů v panelu. Vložky, které se nepropadly, netrpěly tolik 
zalitím otvoru pro závitovou vložku. Ideální by bylo „utěsnit“ lepicí přípravek s vložkou. 
Řešením obou problémů bylo dočasně slepit vložku s lepicím přípravkem oboustrannou 
lepicí páskou. Ta zabraňuje propadnutí vložky do otvoru v panelu a zároveň funguje jako 
pružná těsnící vrstva. Přidáním lepicí pásky se výrazně zkomplikovala instalace, protože je 
velice složité pásku aplikovat na přípravky s tvarovým zámkem. V rámci této etapy byly tedy 
testovány i přípravky bez tvarových zámků s vrstvou oboustranné lepicí pásky. Na obrázku 
Obr. 36 je vidět vložku V41 a lepicím přípravk s tvarovým zámkem po úspěšném odtržení 
přípravku po vytvrzení. Na černém přípravku je zřetelně vidět bílá vrstva lepicí pásky.  

 
Obr. 36 Úspěšně zalepená vložka V41 s lepícím přípravkem se zámkem 

Na Obr. 37 je vložka V41 po úspěšném odtržení, tentokrát však se jedná o přípravek 
bez tvarového zámku. U obou vložek došlo k úspěšnému zalepení bez propadnutí vložky do 
panelu a bez zaplavení otvoru pro závitovou vložku lepidlem. 

 
Obr. 37 Úspěšně zalepená vložka V41 s přípravkem bez zámku 
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5.6. Pátá etapa technologických zkoušek 

Díky úspěšnému zalepení bez propadnutí vložky do otvoru v panelu a bez zalití otvoru 
pro závitovou vložku, a následnému odtržení lepicích přípravků bez tvarového zámku, byla 
zpochybněna potřebnost tvarových zámků. Na přípravky bez zámků se instaluje 
oboustranná páska výrazně snáze a rychleji. Byla tedy provedena pátá etapa 
technologických zkoušek, kde byly testovány lepicí přípravky bez tvarových zámků s vrstvou 
oboustranné lepicí pásky pro zabránění propadu vložky a zalití otvoru pro závitovou vložku. 
Jako v předchozích etapách bylo lepidlo vstřikováno pomocí injekční stříkačky jako náhrada 
injektážního zařízení. Vložka ihned po zalepení je na obrázku níže (viz Obr. 38). 

 
Obr. 38 Vložka V52 okamžitě po vstříknutí lepidla 

Po 12 hodinách při pokojové teplotě bylo lepidlo vytvrzeno a všechny přípravky 
úspěšně odtrženy. U žádné ze zalepených vložek nedošlo k propadnutí do panelu ani 
k zaplavení otvoru pro závitovou vložku. Pouze u vložky V52 došlo k vytečení lepidla kolem 
paprsků dříve než ventilačním otvorem (viz Obr. 39). Ukázalo se tedy, že při použití 
oboustranné lepicí pásky, tvarové zámky nejsou nutné. 

 
Obr. 39 Vložka V52 po odtržení přípravku 
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5.7. Zhodnocení technologických zkoušek 

V celkem pěti etapách byla provedena zkouška zalepení 22 vložek a byly provedeny 
konstrukční změny jak vložek, tak přípravků. U vložek byl upraven systém rozvodových 
kanálků a zvětšen průměr vtokových a ventilačních kanálků. Tyto kanálky jsou shodné 
a vzájemně zaměnitelné. Největším přínosem bylo odladění technologického postupu, 
odladění konstrukce vložek a přípravků. Lepení proběhlo dostupným lepidlem Araldite 
AV138M/HV998MP. Také byly testovány možnosti plnění lepidla pomocí mikrobalonů, 
i když se od toho po testování ustoupilo a nadále se pracovalo pouze s čistým lepidlem. 
V rámci etap technologických zkoušek se projevila nutnost použití přípravků pro korektní 
zalepení vložek do sendvičového panelu. Ty byly zkonstruovány a následně zdokonalovány 
v etapách dvě až pět. Bylo zjištěno, že tyto přípravky fungují nejlépe v kombinaci 
s oboustrannou lepicí páskou, která zajistí dostatečně pevné spojení přípravků s vložkami. 
Tyto přípravky se po vytvrzení jednoduše odtrhnou.  

V rámci technologických zkoušek byly také zalepené vzorky rozřezány, aby bylo 
možno zkontrolovat distribuci lepidla uvnitř voštinového jádra sendvičového panelu. 
Bohužel v průběhu této etapy nebyly vyzkoušeny vložky vyrobené z materiálu PEEK, 
protože v době technologických zkoušek nebyly ještě úpravy tiskárny hotové.  

Na Obr. 40 jsou na vzorku s vložkou V11 vidět malé kapsy zachyceného vzduchu 
v lepidle. Řez byl proveden v nejužším místě, to znamená mimo paprsky a mimo rozvodové 
kanálky, tedy v místech s minimálním množství lepidla. 

Obr. 40 Řez vzorkem s vložkou V11 
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Řez vzorkem s vložkou V16 (viz Obr. 41) vykazuje podobné rysy jako řez vzorkem 
s vložkou V11. Charakteristika provedení řezu je též obdobná. Na obrázku je zřetelně vidět 
dutá špička vložky, která byla vytvořena pro úsporu materiálu při technologických 
zkouškách. Na vložce pro pevnostní zkoušky již není přítomna. 

Obr. 41 Řez vzorkem s vložkou V16 

U řezu vzorkem s vložkou V41 (viz Obr. 42) byl zvolen pro řez neúspěšný vzorek. Došlo 
zde k zatečení lepidla a k zalití celého otvoru pro závitovou vložku. Oprava by byla možná 
vyvrtáním či odfrézováním zateklého lepidla po vytvrzení. Řez byl veden v rovině paprsků 
z důvodu orientace vložky v panelu. Opět jsou patrné kapsy chyceného vzduchu. 

Obr. 42 Řez neúspěšným vzorkem s vložkou V41 
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Řez vzorkem s vložkou V43b (viz Obr. 43) byl veden mimo paprsky z již zmíněných 
důvodů. Oblast zalitá lepidlem ve voštinovém jádru vykazuje podobné rysy jako jsou kapsy 
zachyceného vzduchu či rozměry zalité oblasti. 

 
Obr. 43 Řez vzorkem s vložkou V43b 

Vložka V52 je jediná vícedílná vložka, která byla vybrána z konstrukčního návrhu. Na 
řezu vzorku s touto vložkou (viz Obr. 44) je vidět poměrně značná mezera mezi vnějším 
pláštěm a jádrem vložky, jelikož je tato mezera na malém poloměru, vyvstává otázka 
případné nadbytečnosti vnějšího pláště. Zalitá oblast vykazuje podobný charakter jako 
u předchozích vložek, zejména co se uzavřeného vzduchu týče. 

Obr. 44 Řez vzorkem s vložkou V52 
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Na základě provedených technologických zkoušek vyplynula nutnost použití 
přípravků pro korektní zalepení vložek do sendvičového panelu. Došlo k jejich zdokonalení 
a odladění postupu lepení vložek do panelu. Bohužel se negativně projevila vysoká viskozita 
použitého lepidla. Aby se usnadnil a zrychlil proces lepení vložek a také aby se odstranily 
kapsy s uzavřeným vzduchem, bylo by vhodné použití lepidla s nižší viskozitou. Také by 
tomu napomohlo použití lepidla s delší dobou zpracovatelnosti. 
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6. Pevnostní zkoušky vybraných variant vložek 

Cílem pevnostních zkoušek nebylo stanovení návrhových hodnot únosností vložek, 
ale posouzení směru a smyslu dalšího vývoje. Z tohoto důvodu bylo minimální množství 
zkušebních vzorků stanoveno na 3. Celkem byly vytištěny 4 kusy od každé zkoušené 
varianty vložek (V16, V41, V43b) plus několik kusů navíc pro přípravu zkoušky. Všechny 
vzorky byly zkoušeny na vytržení „Pull-out“ dle ECSS-E-HB-32-22-A [8]. Zkouška proběhla 
ve zkušebně VZLÚ. 

Na základě výsledků technologických zkoušek byly vyloučeny vložky V11 a V52. Vložka 
V11 byla vyloučena z pevnostní zkoušky z důvodu malé plochy povrchu a v porovnání 
s ostatními vložkami nepřinášela žádnou výhodu ospravedlňující její další vývoj. Vložka V52 
je jediná vícedílná vložka, která byla zvolena z konstrukčního návrhu v kapitole 3. Tato 
varianta vložky byla vyloučena z důvodu, že obrábění otvorů pro tenké paprsky této vložky 
bylo časově náročné z důvodu nutné výměny nástroje. V rozříznutém vzorku 
z technologických zkoušek (viz Obr. 44) je vidět vrstva lepidla mezi jádrem vložky a její vnější 
částí s paprsky. Z důvodů složitosti obrábění otvoru a celkové složitosti vícedílné vložky byla 
proto vyřazena z pevnostních zkoušek. 

6.1. Výroba vzorků 

Pro pevnostní zkoušku bylo nutné nejprve vyrobit zkušební tělesa. Velikost vzorků je 
110x110 mm z důvodu omezení upínacích přípravků trhacího stroje. Celkem bylo vyrobeno 
16 vzorků. K jejich výrobě bylo nutné zhotovit 2 sendvičové panely o rozměru 500x250 mm. 
Sendvičové panely byly vyrobeny ze stejných materiálů jako panely pro technologickou 
zkoušku. Postup výroby sendvičových panelů byl popsán v kapitole 5.1. 

Následovalo obrábění obou panelů na tří osém CNC stole Stepcraft D 840 vybaveným 
vřetenem Stepcraft MM1000. Panel byl obroben válcovou frézou s průměrem 3 mm. 
Programování stroje proběhlo pomocí softwaru Autodesk Inventor 2019 Professional 
a doplňku pro tento software pro programování CNC strojů Autodesk HSM. Výstupem 
programu je soubor .GCODE, který se přímo nahraje do host softwaru CNC stroje s názvem 
UCCNC. Tento program již přímo ovládá CNC stroj a je nutné mít počítač s tímto softwarem 
připojený ke stroji po celou dobu obrábění. Odsávání třísek a prachu bylo realizováno 
pomocí nástavce kolem vřetena a pomocí průmyslového vysavače. Naprogramovaná dráha 
stroje byla nejprve zkontrolována frézováním zkušebního tělesa z extrudovaného 
polystyrenu (viz Obr. 45).  
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Obr. 45 Zkušební polystyren 

Po úspěšném obrobení polystyrenu následovalo obrábění sendvičových panelů. 
Ačkoliv by bylo možné obrobit oba panely současně, bylo ale rozhodnuto obrobit panely 
postupně z důvodu minimalizace následků případných chyb. Upínání probíhá pomocí 
upínek. Panel byl upnut, tak aby jeho delší strana byla paralelně s osou  Y stroje a upínky 
byly následně dotaženy. Poté byly nastaveny nulové pozice jednotlivých os. Osa X a Y měly 
nulu nad rohem panelu a osa Z na horním potahu. Následně bylo spuštěno vřeteno 
a zahájeno obrábění (viz Obr. 46). Řezné podmínky byly nastaveny dle doporučení výrobce. 

 
Obr. 46 Frézování panelu na zkušební vzorky 
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 Na obrázcích Obr. 45 a 46 jsou patrné drážky, které rozdělují jednotlivé vzorky. 
Bohužel z důvodu nedostatečné délky nástroje nedošlo k rozfrézování celého panelu. Proto 
byl poté panel rozřezán podle předfrézovaných drážek diamantovým kotoučem na 
jednotlivé vzorky. 

Následoval tisk jednotlivých typů vložek (viz Obr. 47, Obr. 48 a Obr. 49). Ten proběhl 
na modifikované tiskárně Creatbot F430, viz kapitola 4.2.2. Tisk byl proveden při teplotách 
uvedených ve zmíněné kapitole na skleněnou podložku ošetřenou prostředkem Wolfbite 
MEGA. Po vytištění prvních tří vložek byla provedena změna v parametrech s cílem zvýšit 
spolehlivost tisku. Hlavní změna byla zpomalení tisku a nahrazení tzv. „Raft“ (destička 
tištěná pod tištěným objektem, která se po tisku odstraní) za tzv. „Skirt“ což je lem 
v tloušťce jedné vrstvy kolem tištěného objektu. Ten se po vytištění odtrhne/odřízne.  

Obr. 47 Vložky V16 vytištěné z PEEKu pro pevnostní zkoušku 

 

Obr. 48 Vložky V41 vytištěné z PEEKu pro pevnostní zkoušku 

 

Obr. 49 Vložky V43b vytištěné z PEEKu pro pevnostní zkoušku 
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Bohužel i přes veškeré modifikace je tisk z PEEKu nespolehlivý a má zmetkovist kolem 
40 %. Nedokonalosti jsou patrné i na vložkách vytištěných pro pevnostní zkoušku. Špička 
vložky (viz Obr. 50) je zřetelně poškozená vysokou teplotou trysky při tisku tohoto malého 
místa. Tryska zde setrvávala delší dobu a natavila již hotový výtisk. Byl proveden pokus 
zabránit tomuto jevu tištěním dvou dílů vedle sebe, aby tryska musela vždy přejet na 
sousední díl. Jenže tímto uspořádáním se projevují problémy způsobené chladnutím vložky, 
jejím kroucením a interlaminárním praskáním. Bylo tedy učiněno rozhodnutí, že ačkoliv je 
špička vložky poškozená natavením, její vliv na výsledek pevnostní zkoušky byl 
zanedbatelný. Tento problém se projevil i u vložek V43b, které také mají špičku. Dále byly 
vytištěny lepicí přípravky. Ty byly tištěny z PLA na tiskárně Průša i3 MK 3 od firmy Prusa 
Research, která byla k dispozici ve VZLÚ. Nakonec byly všechny přípravky opatřeny vrstvou 
oboustranné lepicí pásky, jak bylo popsáno v předchozí kapitole. 

 
Obr. 50 Detail vytištěné vložky V16 z PEEKu 

Dalším krokem bylo zalepení všech vložek do připravených sendvičových panelů. Pro 
zalepení byl použit dvousložkový lepicí systém Araldite AV138M/HV998MP, stejný jako 
v případě technologických zkoušek. Náhrada injektážního zařízení byla realizována pomocí 
injekční stříkačky, která byla modifikována 3D tištěným držadlem z materiálu PLA pro 
zvýšení ergonomie jejího používá pro vstřikování lepidla. Lepidlo bylo mícháno po malých 
50 g dávkách, aby se zabránilo jeho zatvrdnutí ve stříkačce. Lepení tedy probíhalo postupně 
za použití lepicích přípravků odladěných v předchozí kapitole. Celkem bylo zalepeno pět 
kusů vložek V16, sedm kusů vložek V41 a čtyři kusy vložek V43b. 
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Obr. 51 Všechny vzorky po zalepení vložek 

Lepidlo bylo vytvrzeno po dobu 12 hodin při pokojové teplotě, poté byly odtrženy 
lepicí přípravky. Bohužel kvůli nízké povrchové energii PEEKu [10] se tento materiál špatně 
lepí. To se projevilo nedostatečnou soudržností s přípravky a u několika vzorků došlo 
k propadnutí vložky do otvoru v panelu. U dalších vzorků pak došlo k zalití otvoru pro 
závitovou vložku. Tomuto problému by se dalo předejít, kdyby v rámci technologické 
zkoušky byly zalepeny i vložky z PEEKu. Jako neopravitelné byly označeny a následně 
vyřazeny vzorky V41-6 a V43b-3. Ostatní vzorky byly označeny jako opravitelné a následně 
proběhla jejich oprava vyvrtáním otvorů pro závitové vložky. Některé otvory byly zalité jen 
částečně (viz Obr. 52) a některé byly zalité v celém objemu. Vyvrtání bylo provedeno na 
stojanové vrtačce za použití vrtáků různých průměrů, aby bylo dosaženo co největší 
podobnosti s původním tvarem otvoru. 

 
Obr. 52 Vzorek V16-2 s opravitelným otvorem pro závitovou vložku 
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Dalším krokem ve výrobě vzorků bylo zatavení závitových vložek do připravených 
otvorů ve vložkách. To bylo provedeno pomocí modifikované klempířské páječky T 346 viz 
kapitola 4.2.2. Zatavení proběhlo ve dvou krocích kvůli problému s „vyplaváním“ vložek. 
V prvním kroku byly vložky zataveny a po jejich „vyplavání“ a zchladnutí byl realizován 
druhý krok zatavení. Tedy opět pomocí modifikované pájky byla závitová vložka zahřáta 
a zároveň zatlačena do tištěné vložky. Všechny tištěné vložky byly takto doplněny 
o závitové vložky (viz Obr. 53). 

 
Obr. 53 Všechny vzorky se zatavenými závitovými vložkami 

Zatavením závitových vložek byla dokončena výroba zkušebních vzorků. Celkem bylo 
vyrobeno čtrnáct vzorků. Z původních šestnácti byly dva vyřazené jako neopravitelné. 
Vzorků s vložkou V16 bylo vyrobeno 5 kusů, s vložkou V41 6 kusů a vzorků s vložkou V43b 
3 kusy. Všechny vzorky mají rozměr 110x110mm, což je maximální možný rozměr vzorku 
pro upnutí do trhacího přípravku. 
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6.2. Pevnostní zkouška 

Samotné pevnostní zkoušky vzorků vyrobených a popsaných v předchozí kapitole 
proběhly ve zkušebně Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu. Zkoušeno bylo pouze 
vytržení vložky z panelu tzv. „Pull-out“ dle standardu ECSS-E-HB-32-22A [8]. Zkouška 
proběhla na trhacím stroji Inova ZUZ 50, při rychlosti posuvu 0,5 mm/min. Pohled na celou 
sestavu trhacího přípravku, siloměru a upínacího zařízení v trhacím stroji (viz Obr. 54 a Obr. 
55). 

 
Obr. 54 Zkoušený vzorek v zatěžovacím stroji 
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Obr. 55 Detail zkušebního přípravku 
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6.3. Vyhodnocení pevnostních zkoušek 

Pro každou skupinu testovaných vložek zhotovila zkušebna VZLÚ zkušební protokol 
viz Příloha 1, Příloha 2 a Příloha 3.  

6.3.1. Vzorky s vložkami V16 

Jedná se o vložku se zalisovávanými paprsky do okolního voštinového jádra (viz Obr. 
56). Plocha povrchu této vložky je 1356 mm2. Celkem bylo testováno pět vzorků. Maximální 
dosažená síla při poruše je 2,135 kN (viz Tabulka 3). Průměrná hodnota maximální síly při 
poruše pro tuto vložku je 2,049 kN, což je nejlepší dosažená hodnota ze všech testovaných 
variant vložek. 

 
Obr. 56 Vložka V16 po vytištění 

 

Tabulka 3 Maximální dosažená síla při poruše vložky V16 

Vzorek Maximální síla [kN] 
V16-1 1,919 
V16-2 2,080 
V16-3 2,135 
V16-4 2,046 
V16-5 2,065 

Arit. prům. 2,049 
Směr. odch. 0,080 

Var. koef. (%) 3.9 
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Obr. 57 Graf závislosti deformace na zatížení vzorků s vložkami V16 

Z grafu (viz Obr. 57) a hodnot maximálních dosažených sil (viz Tabulka 1) je patrné, že 
jak průběh zatěžovacích charakteristik, tak maximální hodnoty vykazují velmi dobrou shodu 
a nízký rozptyl. Tento typ vložky se jeví vhodný pro další vývoj. Porucha nastala na rozhraní 
vložka/lepidlo. Jedná se o adhezní poruchu lepeného spoje. Maximální síla při poruše by se 
dala zvýšit zlepšením lepicího procesu, zejména ošetřením lepeného povrchu vložky. 

6.3.2. Vzorky s vložkami V41 

Tato vložka hvězdicového tvaru má velké rádiusy na hranách paprsků (viz Obr. 58). 
Tím je zmenšena plocha jejího povrchu, která je 620 mm2. Průměrná hodnota maximální 
síly při poruše pro tento typ vložky je 1,627 kN (viz Tabulka 4). 

 
Obr. 58 Vložka V41 po vytištění 

  



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV LETADLOVÉ  

TECHNIKY 
 

Inovativní vložky vyráběné metodami AM pro sendvičové panely kosmické a letecké techniky 
 - 51 - 

 
Tabulka 4 Maximální dosažená síla při poruše vložky V41 

Vzorek Maximální síla [kN] 
V41-1 1,592 
V41-2 1,028 
V41-3 1,953 
V41-4 1,477 
V41-5 1,819 
V41-7 1,894 

Arit. prům. 1,627 
Směr. odch. 0,346 

Var. koef. (%) 21,24 
 

 
Obr. 59 Graf závislosti deformace na zatížení vzorků s vložkami V41 

Hodnoty maximálních sil při poruše (viz Tabulka 4) a průběhy deformací v závislosti 
na zatížení (viz Obr. 59) bohužel nevykazují takovou konzistenci jako u předchozí vložky. 
Pravděpodobným důvodem se jeví nízká opakovatelnost technologického procesu zalepení 
vložek, který způsobil nutnou opravu mnoha vzorků. Další možností je, že došlo k zatavení 
závitové vložky šikmo, nebo došlo k jejímu vyosení vůči ose vložky. To by mělo za následek 
zanášení přídavných sil a momentů do vložky a její nižší únosnost. Nastala stejná porucha 
jako u předchozí vložky, tedy adhezní porucha mezi lepidlem a vložkou. 
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6.3.3. Vzorky s vložkami V43b 

Tato vložka (viz Obr. 60) má v porovnání s předchozí (V41) výrazně menší rádius na 
vrcholech paprsků, čímž má větší plochu povrchu, která je 1100 mm2. Průměrná síla při 
poruše této vložky je 1,534 kN, což je nejméně ze všech testovaných vložek. Hodnota 
průměrné síly je zkreslena vzorkem V43b-4. 

 
Obr. 60 Vložka V43b po vytištění 

 
Tabulka 5 Maximální dosažená síla při poruše vložky V43b 

Vzorek Maximální síla [kN] 
V43b-1 2,333 
V43b-2 1,727 
V43b-4 0,541 

Arit. prům. 1,534 
Směr. odch. 0,912 

Var. koef. (%) 59,46 
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Obr. 61 Graf závislosti deformace na zatěžující síle pro vzorky s vložkou V43b 

Naměřené hodnoty sil (viz Tabulka 5.) i deformací bohužel vykazují velkou 
nekonzistenci. Na jedné straně je absolutně nejvyšší hodnota síly při poruše (V43b-1 2,333 
kN) a na straně druhé je absolutně nejnižší síla při poruše (V43b-4 0,541 kN). Nekonzistence 
je způsobena nízkým počtem vzorků. Další chyby jsou pravděpodobně způsobeny 
nedokonalostí technologického postupu zalepování vložek do panelu a zatavování 
závitových vložek do tištěných vložek (hlavně zmíněná ne souosost závitové vložky a tištěné 
vložky, a s tím spojené přídavné zatížení). V případě zlepšení technologického postupu se 
vložka jeví perspektivně. Porucha byla stejná jako v předchozích případech, tedy adhezní 
porucha mezi lepidlem a vložkou. 
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7. Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout, zkonstruovat a ověřit technologické a pevnostní 
zkoušky 3D tištěných vložek do sendvičových panelů. Nejprve byla zpracována analýza 
současného stavu problematiky sendvičových panelů a zanášení osamělých sil do těchto 
panelů. Síly jsou zanášeny pomocí vložek, které byly také podrobeny analýze. Jednak byly 
analyzovány způsoby jejich instalace, technologie jejich výroby a zhodnoceny jejich výhody 
a nevýhody. Následovala studie technologií 3D tisku a materiálů, které tyto metody 
zpracovávají a z nich byla vybrána vhodná metoda a materiál pro návrh a konstrukci vlastní 
vložky. 

V návrhové fázi konstrukce bylo díky technologii 3D tisku využito komplikované 
geometrie, která umožnila zvýšit efektivitu vložky. Díky této technologii bylo možno do 
vložek zakomponovat systém vnitřních kanálků pro rovnoměrné rozvedení lepidla do 
okolního voštinového jádra při instalaci vložek do kompozitních panelů. Bylo 
zkonstruováno 5 sérií vložek čítajících celkem 23 různých vložek. Z těchto vložek bylo 
pomocí principů vícekriteriálního rozhodování vybráno 5 perspektivních, které postoupily 
do fáze ověření vyrobitelnosti. 

Následoval kontrolní tisk všech vybraných variant vložek z materiálu PLA, který je 
levný a snadný na tisk. Na základě tohoto experimentu byly vložky konstrukčně upraveny 
pro zvýšení technologičnosti konstrukce. Poté byl proveden pokus o tisk všech vložek 
z materiálu PEEK, který však nebyl úspěšný a vyžadoval modifikace dostupné tiskárny ve 
Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu. Po modifikacích již byly vybrané varianty vložek 
úspěšně vytištěny. Poté bylo vyzkoušeno a odladěno zatavování mosazných závitových 
vložek do tištěných vložek. 

V průběhu technologických zkoušek, které proběhly celkem v pěti etapách, byly 
vyrobeny sendvičové panely a následně byly do těchto panelů obrobeny otvory pro 
zalepení vybraných vložek. V průběhu etap bylo provedeno několik konstrukčních úprav 
vložek. Důležuitou částí technologických zkoušek bylo zkonstruování a odladění lepicích 
přípravků a odladění postupu vstřikování lepidla. Bohužel tato zkouška nebyla provedena 
s vložkami tištěnými z matriálu PEEK. To by odhalilo problém s přípravky a zabránilo by se 
tak neopravitelným vzorkům pro pevnostní zkoušku. Na základě technologických zkoušek 
byly 2 typy vložek vyřazeny (V11 a V52) a do pevnostní zkoušky postoupili jen 3 typy. 

Pevnostní zkoušky proběhla ve zkušebně VZLÚ. Celkem bylo zkoušeno 14 vzorků 3 
typů vložek. Výsledky pevnostních zkoušek měli poměrně velký rozptyl pravděpodobně 
způsobený nízkou opakovatelností lepicího procesu. Případné mimoosé zatavení 
závitových vložek, které způsobilo přídavné síly a momenty. Všechny poruchy byly 
adhezního charakteru na rozhraní lepidlo – vložka. To bylo očekávané porušení vzhledem 
k nízké povrchové energii PEEKu [10]. 

Vložky prokázaly dobrou únosnost při případě síly působící kolmo k rovině panelu – 
tedy vytržení, tzv. „Pull-out“. V případě zdokonalení výrobního procesu mohou dosáhnout 
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vložky vyšší únosnosti, především v případě zvýšení adheze vložek z materiálu PEEK. Pokud 
by se to nedařilo bylo by nutné vytvořit ve vložkách tvarové zámky. 

V rámci práce byla podána přihláška užitného vzoru č. 2020-37115 s názvem „Vložka 
pro zavádění sil do sendvičových panelů vyrobená 3D tiskem“, která byla Úřadem 
průmyslového vlastnictví dne 23.6.2020 schválena pod číslem 34115. 
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Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

AM Additive manufacturiing  

VZLÚ Výzkumný a zkušební letecký ústav 

SL Steroelitografie 

PJ Photopolymer jetting 

BJ Binder jetting 

LM Laser mmelting 

EBM Electron beam melting 

FDM Fused deposit modeling 

LS Laser sintering 

MJ Material jetting 

FFF Fused dilament fabrication 

PLA Kyselyna polymléčná 

ABS Akrylonitrilbutadienstyren 

PC Polykarbonát 

PETG Polyetyléntereftalát – glykol 

PEI Polyetherimid 

PEEK Polyetheretherketone 

 

Seznam symbolů 

Symbol Význam Jednotka 

𝑃  Kritická síla při poruše [N] 

𝑏 Poloměr oblasti zalité lepidlem [mm] 

𝑐 Tloušťka jádra [mm] 

𝜏   Kritické smykové napětí jádra [MPa] 

𝐶∗ Součinitel [1] 

𝐾  Součinitel [1] 

𝛽 Součinitel [1] 

𝑓 Tloušťka potahu [mm] 

𝑐  Empirický součinitel [1] 

𝑛 Empirický součinitel [1] 

𝛼 Koeficient [1] 

𝐺  Smykový modul jádra [MPa] 

𝐸  Tahový modul potahu [MPa] 

𝜈  Poissonovo číslo potahu [1] 

𝐵 Průměr těla vložky [mm] 

𝐿 Délka těla vložky [mm] 

𝐿  Minimální délka vložky [mm] 
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