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Abstrakt 

Tato diplomová práce pojednává o problematice 3D tisku kompozitů s polymerní matricí. 

V teoretické části jsou uvedeny možnosti tisku kompozitních materiálů s polymerní matricí.  

Experimentální část se zabývá výrobou kompozitního materiálu ve formě filamentu pro 

3D tisk technologií FDM s matricí z polyetylenu vyztuženou krátkými uhlíkovými vlákny. 

Vyrobené filamenty byly použity pro tisk zkušebních těles. Pro vyrobené materiály proběhlo 

měření mechanických vlastností a teplotních charakteristik. Vlivem plnění v kombinaci s 

povrchovou úpravou polyetylenového prášku byl naměřen nárůst meze pevnosti v tahu.  

 

Klíčová slova 
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Abstract 

This master thesis discusses the issue of 3D printing of composite materials with polymer 

matrix. The theoretical part presents the possibilities of printing composite materials with 

polymer matrix. The experimental part deals with the production of composite material in 

the form of a filament for 3D print using FDM technology with polyethylene matrix 

reinforced with short carbon fibers. The produced filaments were used for printing test 

specimens. The mechanical properties and temperature characteristics were measured for the 

produced materials. Due to the filling in combination with the surface treatment of the 

polyethylene powder, an increase in the tensile strength was measured. 
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Seznam zkratek 

𝝆𝒄 Výsledná hustota [g.cm-3] 

𝝈𝒎 Mez pevnosti v tahu [MPa] 

ABS Akrylonitril-butadien-styren  

CAD Computer–aided design  

CF Uhlíková vlákna  

CNT Uhlíkové nanotrubice  

DLP Direct light projection  

DSC Diferenciální skenovací kalorimetrie  

Eo Modul pružnosti v ohybu  

FDM Fused deposition modeling  

GF Skleněná vlákna  

IPA Izopropylalkohol  

ITT70 RXP 1001 NATURAL (LD/70/600μm)  

MFI Melt flow index   

PA Polyamid  

PC Polykarbonát  

PE Polyetylen  

PETG Polyethylentereftalát modifikovaný glykolem  

PLA Polymléčná kyselina  

PP Polypropylen  

SLA Stereolitografie  

SLS Selektivní laserové sintrování  

Tg Teplota skelného přechodu [°C] 

Tk Teplota krystalizace [°C] 

Tm Teplota tání [°C] 

TPE Plazmově modifikovaný polyetylen  

𝜺 Deformace [%] 
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Úvod 

V dnešní době čelí strojírenský průmysl mnoha překážkám ve vývojový fázích nových 

produktů, které mohou být časově i finančně náročné a které sahají od designu až po zahájení 

výroby. 3D tisk vytváří příležitosti pro rychlý vývoj nových produktů a výrobu 

konstrukčních součástí. Během 3D tisku jsou produkty vyráběny vrstvu po vrstvě – aditivní 

výroba. V této technice se digitální informace geometrií součástí převádějí rovnou na 

zhotovenou část. Jedná se o jednu z progresivních technologií, protože intenzivně ovlivňuje 

dobu od návrhu do výroby produktů podle požadavků zákazníka. Aditivní technologie 

vyrábí komponenty se složitými vnitřními vlastnostmi, což je v tradičních výrobních 

procesech náročný úkol. V současné době se aditivních technologií využívá v oblastech 

biomedicíny, letectví a jiného strojírenského průmyslu, kde je požadována rychlá výroba 

prototypů bez dalších nákladů na nástroje nebo přípravky. Aditivních technologie jsou široce 

používané k výrobě plastových výrobků, jako jsou prototypy a výrobky pro koncové 

uživatele. Existuje několik technologií 3D tisku odlišujících se od sebe použitými 

surovinami, metodami a aplikacemi. Polymerní materiály ve formě struny (filamentu) se 

používají v technice FDM (Fused Deposition Modeling), což je nejrozšířenější technika 

vzhledem k jejím nízkým pořizovacím nákladům, minimálnímu plýtvání materiálem 

a snadnému použití. [1] 

V první části práce je vypracována literární rešerše popisující hlavní metody 3D tisku 

termoplastických materiálů a problematiku použití těchto metod v kombinaci 

s kompozitními materiály s termoplastickou matricí. Jsou zde uvedeny výhody a nevýhody 

3D tisku oproti klasickým technologiím a u každé metody je uveden princip fungování, 

forma vstupního materiálu a klíčové vlastnosti. 

Další část je zaměřena na termoplastické materiály pro 3D tisk. Z důvodů výroby materiálu 

ve formě filamentu v experimentální části se tato kapitola věnuje nejpoužívanějším 

materiálům pro metodu FDM. Každý materiál je stručně popsán, jsou uvedeny jeho 

vlastnosti, výhody a nevýhody a problémy vyskytující se při tisku metodou FDM. Je zde 

také uveden proces výroby filamentu pomocí extrudéru pro komerčně vyráběné filamenty. 

Poslední část teoretické části se věnuje nejvíce využívaným výztužím u plastových 

kompozitů, se zaměřením na uhlíkové výztuže. 
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Praktická část práce se věnuje přípravě, výrobě a testování kompozitních materiálů 

s termoplastickou matricí ve formě filamentu s různým obsahem výztuže v matrici. Matrice 

je polyetylen a výztuž jsou krátká uhlíková vlákna.  
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1 3D tisk kompozitních materiálů 

Pomocí 3D tiskových technologií se vytvářejí prototypy a funkční součásti přímo do finální 

podoby přidáváním vrstvy po vrstvě materiálu ve formě kapaliny, filamentu, prášku nebo 

fólie. Proces začíná CAD modelem dílu, kterým může být originální návrh nebo objekt, 

vytvořen pomocí reverzního inženýrství z 3D skenování. Model se pak převádí na 

kompatibilní digitální soubor popisující geometrii trojrozměrného objektu, obvykle soubor 

formátu STL. Software přečte soubor geometrie a vygeneruje soubor strojového kódu 

obsahující informace, které 3D tiskárna bude následovat vrstvu po vrstvě tak, aby vytvořila 

navrženou součást. Vlákna včetně skleněných vláken (GF) a uhlíkových vláken (CF) se 

běžně používají jako výztuhy ke zlepšení mechanických vlastností materiálů s polymerní 

matricí. FDM je jednou z nejrozšířenějších technologií 3D tisku na výrobu dílů 

z polymerních kompozitů vyztužených vlákny. Zde je uveden přehled výhod a nevýhod 3D 

tisku. [2; 3; 4] 

Výhody Nevýhody 

• Relativně nízké náklady na start 

výroby a první kus 

• Tvarová složitost nemá velký vliv 

na cenu  

• Díky 3D CAD modelům není 

zapotřebí forem ani nástrojů 

• Úspora materiálu (nepoužitý 

materiál lze opětovně použít) 

• Vyhotovení komplexních tvarů a 

uzavřených součástí nevyrobitelné 

běžnými technologiemi 

• Možnost výroby montážních sestav 

(integrace dílů) 

 

• Horší mechanické vlastnosti a 

anisotropie mechanických 

vlastností 

• Výroba a standardizace nových 

materiálů 

• Ověřování mechanických a 

teplotních vlastností materiálů ve 

spojení s aditivními technologiemi 

• Množství parametrů pro odladění 

výrobního procesu 

• Nutnost postprocesingu (odstranění 

podpor, finální úpravy) 

• Málo zkušeností designérů a 

technologů s aditivními 

technologiemi 
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Proces 3D tisku zahrnuje několik kroků, které začínají modelováním součásti v CAD 

softwaru. Následuje převod součásti do stereolitografického souboru. Po vytvoření souboru 

je tisknutelná plocha je převedena na logickou řadu trojúhelníků, z nichž každý představuje 

část 3D modelu povrchu produktu. Model je dále před tiskem rozřezán na tenké průřezové 

vrstvy umožňující vyhotovení dané součásti pomocí 3D technologie. [5] 

 

Obr. 1 Proces výroby 3D součásti, převzato z [6] 
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1.1 FDM 

FDM umožňuje výrobu složitě tvarovaných dílů s komplikovanými vnitřními geometriemi 

skrz extruzi materiálu tryskou. FDM tiskárna má alespoň jednu trysku pro tisk materiálu. 

Více trysek umožňuje tisk více materiálů současně, případně tisk podpůrných konstrukcí pro 

tištěný materiál, které se dají snadno rozpustit nebo odstranit po dokončení tisku.  

 

Obr. 2 Schéma metody FDM [3] 

Metoda FDM pracuje s termoplastickými materiály. Surovinou pro zpracování je materiál 

nejčastěji ve formě vlákna. Materiál se plní do trysky a ohřívá nad teplotu tání (pro amorfní 

termoplasty nad teplotu viskózního toku), aby se při průchodu tryskou dostal do tekutého 

stavu. Jakmile vlákno vychází z trysky, tak jej teplota okolí ochlazuje, vlákno tuhne 

a zároveň se natavuje na sousední materiál. Po dokončení jedné vrstvy se tisková podložka 

posune dolů nebo tisková hlava posune nahoru a začne s další vrstvou tisku. Tisk je zcela 

zautomatizovaný a vyžaduje minimální práci. Na trhu jsou běžně dostupné různé 

konfigurace FDM. Například u některých tiskáren se tisková hlava pohybuje v rovině X Y 

a tisková podložka se pohybuje ve směru Z. Dalším typem je tiskárna, kde se tisková hlava 

pohybuje v rovině X Z a podložka se pohybuje ve směru Y. Dále mohou tiskárny mít 

uzavřené komory a vyhřívané tiskové lože, čímž je možné více regulovat podmínky tisku. 

Každý typ FDM tiskárny má své jedinečné vlastnosti a může se lišit rychlostí tisku, 

rozlišením anebo kvalitou tisku. Průměr vlákna obvykle neovlivní kvalitu tisku, pokud jsou 

parametry tisku nastaveny správně. [2] 
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 Tisk kompozitů s krátkým vláknem 

Existuje široké spektrum krátkých vláken s různými velikostmi, které se používají u FDM 

na výrobu součástí z polymerních kompozitů. Podle jejich zdroje, lze tato plniva rozdělit do 

dvou kategorií: syntetická vlákna a přírodní vlákna. První kategorií jsou syntetická vlákna, 

do kterých spadají uhlíková vlákna, skleněná vlákna a například i kevlar. Syntetická vlákna 

používaná pro FDM kompozity mají řadu výhod, jako je lehkost, odolnost proti korozi, 

chemickou odolnost, vynikající tuhost a pevnost a mohou taky snižovat hořlavost. Druhou 

kategorií jsou přírodní vlákna, která jsou obvykle biokompatibilní, biologicky odbouratelná, 

obnovitelná, recyklovatelná a relativně levná. Patří zde např. konopí, bambus, len, jutu 

a dřevo. Většina přírodních vláken však není stabilní při teplotě nad 200 °C, a proto nejsou 

vhodná pro výrobu kompozitů s polymerní matricí, jelikož polymerní matrice vyžadují 

vysoké teploty zpracování při extruzi a tisku. Zásadní roli na celkové vlastnosti tištěných 

kompozitních dílů ve vláknu hraje obsah plniva. Vyšší podíl vláken v matrici přispívá 

k rovnoměrnější distribuci vláken. Ten bývá ale pro FDM obvykle méně než 50 %, protože 

vyšší obsah může snížit tekutost taveniny, a tak způsobit problémy při tisku (např. ucpání 

trysky). Během procesu vytlačování vzniká vysoká smyková síla mezi polotekutým 

kompozitním tokem a vnitřní stěnou trysky, což přispívá k usměrnění vláken ve směru tisku. 

Vlákna se orientují rovnoběžně s osou trysky, aby se tak snížil odpor proudění (viz. Obr. 3). 

Díky rychlému ochlazení a tuhnutí je orientace vláken zachována i po nanesení na tiskovou 

podložku. To vede k tomu, že vytištěný materiál má horší mechanické vlastnosti při 

zatěžování mimo rovinu orientace vláken. [7; 8] 

 

Obr. 3 Schéma orientace krátkých vláken při tisku metodou FDM [8] 
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 Tisk kompozitů se spojitým vláknem 

Obr. 4 ukazuje schematické znázornění způsobu výroby kompozitů se spojitým vláknem 

s použitím tradičních FDM tiskáren s upravenou tiskovou hlavou. Na rozdíl od filamentů 

vyztužených krátkými vlákny má FDM tiskárna dva samostatné zásobníky materiálu pro 

materiál matrice a výztužné vlákno. Vytlačovací tryska přijímá jak termoplastický polymer, 

tak kontinuální vlákno, které je vedeno tak, aby procházelo středem trysky. Když je tryska 

zahřátá, dochází k natavení matrice a roztavený termoplastický materiál je uložen spolu 

s výztužným vláknem. [9] 

 

Obr. 4 Schéma FDM tisku kompozitu se spojitým vláknem, převzato z [10] 

1.2 SLS 

Selektivní laserové slinování (Selective laser sintering – SLS) je aditivní technologie výroby 

z plastových prášků spadající pod skupinu technologií na bázi fúze práškového lože.  SLS 

je nejvíce používaná technika pro vytváření prototypů s komplexními 3D strukturami 

z práškových polymerů a je široce používána ve strojírenství, letectví, zdravotnictví 

a personalizovaných výrobcích. V oblasti technologie aditivní výroby je SLS považována za 

nejvhodnější technologii trojrozměrného tisku pro průmyslovou výrobu ve velkém. Mezi 

výhody patří velká velikost a kvalita tištěných dílů, vynikající mechanické vlastnosti, 

možnost vytváření složitých geometrií, mimořádně vysoká přesnost a možnost opětovného 

použití konstrukčního materiálu. Obecně se v této metodě používají semikrystalické 

a amorfní termoplasty, reaktoplasty a elastomery. Schéma SLS je znázorněno na Obr. 5. [2] 

[11] 
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Obr. 5 Schéma metody SLS, převzato z [12] 

Stroj se obvykle skládá z laserového systému s nastavitelným výkonem. Sada zrcadel 

zajišťuje vedení laserového paprsku, který postupně taví vrstvu prášku. Zároveň dochází ke 

skenování kontur modelu laserem pro kontrolu vrstev v souladu s CAD daty. Částice prášku 

jsou volně rozprostřeny na tiskovém loži, které se při každém dokončení vrstvy posune dolů. 

K doplňování prášku na tiskové lože se používá systém pro dodávání prášku s uhlazovacím 

válcem. Kroky se postupně opakují, dokud není vytvořena a slinuta poslední vrstva 

materiálu. Na rozdíl od jiných tiskových technologií umožňuje SLS vytváření dílů 

s jemnými prvky a složitými geometriemi bez použití jakýkoli podpůrných struktur pro 

převislé části, protože tištěná vrstva je zde podložena neslinutým práškem, který slouží jako 

nosný materiál. Extra prášek zbývající na tiskovém loži po vytištění součásti lze snadno 

odstranit a lze jej opakovaně použít. [2] 

Během celého procesu je teplota ve stavební komoře nastavena mírně pod teplotou tání (Tm). 

Díky tomu může i při nižší energii laseru dojít k rychlému tání a lepší fúzi částic, což má za 

následek nízkou pórovitost, lepší mechanické vlastnosti a téměř žádný vznikající kouř 

během zpracování. V důsledku krystalizace dochází u semikrystalických polymerů při 

procesu ochlazování slinutých částí k objemovému smrštění, takže je rozměrová přesnost 

dílů vyráběná technologií SLS poměrně nízká. Krystalizace vede nejen ke snížení přesnosti 

dílů, ale také vnitřnímu napětí v dílu a způsobuje deformaci během tisku, což je při tisku 

nepřípustné. Proto by pro úspěšné dokončení tisku měla být teplota v komoře vyšší než 

teplota krystalizace (Tk) daného polymeru, aby díly nekrystalizovaly již při procesu tisku. 

U SLS se oblast mezi počáteční teplotou krystalizace a počáteční teplotou tání nazývá 
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slinovací oblast a teplota ve stavební komoře je nejčastěji nastavena právě do tohoto 

intervalu. [11] 

 

Obr. 6 Diagram ze zkoušky DSC se zvýrazněnou slinovací oblastí pro metodu SLS 

Díky své univerzálnosti je SLS použitelný pro širokou škálu materiálů s různými 

vlastnostmi. Prášky SLS ze stejného sypkého materiálu mohou vykazovat rozdíly 

morfologie, tavení a slinování. Parametry SLS prášků ovlivňují vlastnosti vyrobené 

struktury, jako je vnitřní napětí a přesnost, která je u SLS dána velikostí částic prášku. 

Komerčně používané prášky pro SLS mají většinou velikost částic v rozmezí od 80 μm do 

20 μm. Je také možné vyztužit polymer jinými materiály ke zlepšení mechanických 

vlastností. [6] 

1.3 Fotopolymerizace 

Fotopolymerizace byla první předvedenou technologií 3D tisku. Proces spočívá ve 

fotopolymerizaci kapalné pryskyřice, která lokálně tuhne při vystavení přímému zdroji 

energie. Materiál, který má být ozařován, je omezen na kapalné monomerní nebo oligomerní 

formy (molekula složena z několika monomerů), které po vystavení reagují na specifické 

vlnové délky světla, a následně pak polymerují a vytvářejí pevnou strukturu. Tato technika 

je známá pro vytváření dílů s jemnými prvky, kde rozlišení na osách XY je typicky 75 μm 

a 25 μm na ose Z. Postprocesing zhotovených dílů obvykle vyžaduje odstranění nosných 

materiálů, čištění zbytkové monomerní kapaliny v zachycených místech na součásti a proces 

dodatečného vytvrzení pro vylepšení vlastností finálních dílů. Jedna z výhod technologie 

fotopolymerizace je schopnost vyrábět velké rozměrové díly, které jsou zároveň přesné 

 

Tk 

Tm 
Slinovací 

oblast 

 

 

ΔT=Tm-Tk 
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a mají vynikající povrch. Nevýhodou je, že materiál pro nosnou strukturu je stejný jako 

materiál pro součást a musí být po tisku mechanicky odstraněn. Mezi nejznámější techniky, 

které se nacházejí v kategorii fotopolymerizace, patří techniky SLA (Stereolitografie) a DLP 

(Direct Light Projection). [6; 13] 

 SLA 

U metody SLA se laserový paprsek používá k zesíťování fotocitlivých polymerů, čímž se 

vyrábějí 3D části vytvrzováním vrstvy po vrstvě. Konstrukce zařízení pro SLA zahrnuje 

vanu obsahující kapalný polymer, zdroj laserového záření a stavební plošinu pohybující se 

v ose Z.  Schematické znázornění procesu výroby stereolitografie je zobrazené na Obr. 7. 

Metoda výroby SLA poskytuje vysoké rozlišení díky zaostření bodu laserového paprsku 

pomocí dvojice zrcadel uvnitř skeneru. Sekvenčním skenováním laserového paprsku zde 

dochází k expozici laserového světla na rovinu povrchu fotocitlivého polymeru pro danou 

vrstvu. Rychlost skenování laserového paprsku určuje dobu trvání výroby jedné vrstvy 3D 

struktury. [6] 

 

Obr. 7 Schéma metody SLA, převzato z [12] 

 DLP 

U DLP se celá jedna vrstva modelu součásti vytvoří v jediném kroku expozice, a proto je 

doba produkce ve srovnání s SLA kratší. Zároveň není zde není potřeba hluboké vany, 

protože tisková plošina se při tisku každé vrstvy pohybuje směrem nahoru. Tato technika 

používá binární vzory pro uložení informací o každé vrstvě ve struktuře, které jsou poté 
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zpracovány pomocí digitálního zrcadlového zařízení (DMD – Digital mirror device) 

sloužícího jako dynamická maska pro promítání modelových řezů na povrch. [6] 

 

Obr. 8 Schéma metody DLP, převzato z [12] 

Existují dva přístupy k přípravě kompozitní suroviny: smícháním výztuže a pryskyřice 

dohromady nebo dispergací vlákna na povrch pryskyřice před začátkem vytvrzování každé 

vrstvy, aby se tak zabránilo sedimentaci vláken v pryskyřici. Obdobně jako u FDM a SLS 

jsou zde procesní parametry, které určují dobu vytvrzování a rozlišení tisku. Patří do nich 

výkon laseru, skenování rychlost a doba expozice. Fotoiniciátory a UV absorbéry jsou 

kombinovány s pryskyřicí ke zlepšení průniku UV světla skrz vytvrzovanou tloušťku vrstvy. 

Navíc je u techniky fotopolymerizace dosažitelný vysoký obsah výztuže (až 60 % objemu). 

Suspenze výztuže mohou způsobit rozptyl záření, přestože samotná výztuž může být pro 

UV záření průsvitná. Míra rozptylu zmenšuje hloubku průniku záření do kapalné pryskyřice. 

Pro smíchání plniva a pryskyřice se nejčastěji používá mechanické míchání a ultrazvuková 

disperze. [12] 
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2 Materiály pro 3D tisk 

Výběr materiálů pro aditivní výrobu závisí hlavně na aplikaci a výrobě. Využití má široké 

spektrum materiálů, jako jsou hydrogely, termoplasty, reaktoplasty, kovy, keramika, ale také 

i kombinace těchto materiálů. V závislosti na metodě aditivní výroby může být nutná úprava 

designu dílu, aby se dosáhlo kvalitních výtisků. 

Přestože jsou polymery a kovy hlavní skupinou materiálů v 3D tiskových aplikacích, tak si 

kompozitní materiály rychle získávají pozornost pro jejich využití ve strukturních 

aplikacích. Na Obr. 9 je grafická vizualizace základních složek, možností a cílových 

vlastností kompozitního materiálu na bázi polymerů pro 3D tiskové aplikace. Polymery 

mohou být rozděleny podle tvaru polymerního řetězce na lineární, rozvětvené a zesíťované, 

přesto jsou ale jejich hodnoty modulu pružnosti a meze pevnosti obvykle nízké. Proto se 

kovy, keramika, přírodní a syntetická vlákna často používají jako plniva ke zlepšení 

mechanických, tepelných a dielektrických vlastností a povrchové morfologie na základě 

cílové aplikace. [4] 

 

Obr. 9 Možnosti kompozitních materiálů s polymerní matricí, převzato z [4] 
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2.1 Výroba filamentu pro FDM 

Výroba filamentu je typicky prováděna jednošnekovým extrudérem (viz. Obr. 10) a lze ji 

popsat v několika krocích, od surového materiálu až po cívku s navinutým filamentem. Mezi 

hlavní parametry procesu patří teplota a otáčky šneku. Tyto parametry ovlivňují průměr 

filamentu. Zvýšením teploty se zvýší rychlost extruze, průměr se ale snižuje. Zvýšením 

otáček šneku dochází ke zvýšení průměru, protože se zvyšuje objem výstupního materiálu. 

[14; 15] 

 

Obr. 10 Schéma jednošnekového extrudéru v řezu, převzato z [15] 

Nejprve je potřeba vybrat vstupní materiál. Nejčastěji se jedná o materiál ve formě granulátu, 

do kterého mohou být přimíchána různá aditiva pro zlepšení vlastností nebo změnu barvy 

filamentu. Často poté následuje sušení granulátu, jelikož vlhkost negativně ovlivňuje kvalitu 

výstupního filamentu. Sušení probíhá několik hodin při teplotě 60–80 °C, ale parametry 

procesu může mít každý výrobce odlišné. Takto připravená směs je připravena pro extruzi. 

Z násypky je granulát dodáván šnekem do tavící komory, kde se postupně jednotlivé granule 

zahřívají a mění v homogenní taveninu, kterou lze následně tvarovat. Materiál opouští 

extrudér vytlačovací hlavou (tryskou) a přesouvá se na vytlačovací linku (viz. Obr. 11). 

Linka začíná chlazením výstupního materiálu, které se provádí ve vodních lázních (teplá 

a studená sekce) nebo na vzduchu, pro zafixování tvaru filamentu. Filament se dále přesouvá 

na válcovou kalibraci, kde je měřen průměr výstupního filamentu. Pro zachování stále 

stejného průměru je automaticky řízena rychlost odtahování filamentu. Nižší rychlost má za 

následek větší průměr, vyšší rychlost menší průměr. Filament je dále navíjen na cívku, dokud 

nedojde k plnému navinutí. Poté je navíjení pozastaveno, filament přestřižen, plná cívka se 

vymění za prázdnou a navíjení pokračuje. Komerčně vyráběné filamenty mají průměr 

1,75 mm nebo 3 mm. [14; 16] 
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Obr. 11 Schéma vytlačovací linky [17] 

2.2 Materiály pro FDM 

Reverzibilní změna z kapalného do pevného stavu dělá termoplastické materiály vhodnou 

surovinou pro technologii FDM. Oproti reaktoplastům a pryskyřicím, mají tyto tepelně 

regulované polymery a kompozitní matrice řadu jedinečných výhod, jako je: vysoká 

recyklovatelnost, méně nebezpečné chemické složení, žádné požadavky na vytvrzování 

a snadná hromadná výroba. Mezi termoplastické polymery, které lze použít jako kompozitní 

matrice pro proces FDM patří: [7] 

• akrylonitril-butadien-styren (ABS) 

• polymléčná kyselina (PLA) 

• polyetylen (PE) 

• polypropylen (PP) 

• polyamid (PA) 

• polykarbonát (PC) 

• termoplastický polyuretan (TPU)  

• polyethylentereftalát (PET) 

Komerčně dostupná polymerní vlákna na trhu pro FDM jsou vidět na Obr. 12.  
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Mezi nimi jsou ABS a PLA nejrozšířenější termoplasty pro 3D tisk. Více než 

polovina termoplastů používaných v 3D tisku je amorfních. Jejich nízká teplota skelného 

přechodu a široká oblast, kdy je termoplast v kaučukovitém stavu, může usnadnit 

vytlačování a tisk materiálu. Amorfní polymery mají ale na druhou stranu obvykle špatnou 

chemickou odolnost a horší mechanické vlastnosti. Navzdory horšímu zpracování a prudké 

změně viskozity v důsledku malé teplotní oblasti měknutí mají semikrystalické polymery 

širší konstrukční použití a lepší mechanické vlastnosti než amorfní protějšky. [7] 

Vysokovýkonné technické termoplasty s lepšími tepelnými a mechanickými vlastnostmi 

jako např. polyetereterketon (PEEK), polyeterketonketon (PEKK), polyfenylesulfid (PPS) 

vyžadují specializované stroje, což dále zvyšuje výrobní náklady. Od běžných FDM 

tiskáren, které jsou provozovány na nízkém rozmezí teplot (≤280 °C), mají tyto 

specializované tiskárny lepší tepelné řízení procesu, vyšší topnou kapacitu a jsou odolnější 

vůči vysokým teplotám, což je pro tyto termoplasty nezbytné. [7] 

  

Obr. 12 Rozdělení termoplastických materiálů ve formě filamentu pro FDM, převzato z [7] 
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 ABS 

ABS je tvrdý amorfní termoplast složený z dlouhého butadienového řetězce, který je 

kopolymerovaný s řetězci styrenu a akrylonitrilu. Díky akrylonitrilové složce zvyšuje 

chemickou odolnost (kyseliny a oleje), vlivem obsaženého styrenu výborně tlumí hluk 

a velmi dobře odolává elektrostatickému náboji. Heterogenní složení ale dělá tento amorfní 

plast neprůhledný a navlhavý. ABS je velmi rozšířený konstrukční plast ve strojírenství 

(obaly, kryty, prototypy) a v automobilovém průmyslu (náhradní interiérové a exteriérové 

díly). Jako kompozitní materiál se často vyztužuje skleněnými vlákny nebo se kombinuje 

s jiným plastem, čímž se dosahuje dalšího zlepšení mechanických vlastností. [18] 

Tisk s ABS je výrazně snazší, pokud má tiskárna uzavřenou komoru. Při tisku vyhřívaná 

podložka rychle ohřeje tiskový prostor a sníží tak tepelný šok na vytlačovaný filament. Díky 

tomu dochází ke snížení deformací a separaci tištěných vrstev. Acetonem je snadné spojit 

více výtisků dohromady, kdy kontaktní plochy stačí lehce potřít a díly přitisknout k sobě.  

[3; 19] 

Výhody Nevýhody 

• Odolný proti opotřebení a nárazu 

• UV stabilní – vhodný pro venkovní 

použití 

• Možnost lepení a vyhlazení acetonem 

• Náročnější na tisk 

• Horší rozlišení detailů 

• Deformace během tisku 

• Horší přilnavost k podložce – 

nutnost vyhřívaní a komory 

• Toxické výpary při tisku 

 

 PLA 

PLA je biologicky odbouratelný a biokompatibilní polyester vyrobený z obnovitelných 

zdrojů (např. kukuřice a cukrové třtiny).  PLA je výborný materiál pro začátečníky 

k seznámení se s technologií 3D tisku, jelikož tisk není složitý, materiál je velmi levný a dá 

se s ním vytvořit mnoho součástí pro domácí a nenáročné aplikace. I bez použití adheziva 

může dobře přilnout k tiskové podložce. [3; 19] 
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Výhody Nevýhody 

• Cena 

• Snadný tisk 

• Dobrá rozměrová přesnost – malé 

detaily 

• Tvrdost a tuhost 

• Průmyslově biodegradabilní 

• Nízká teplotní odolnost 

• Křehkost 

• UV nestabilní 

• Nutnost chlazení při tisku 

 

 

 PE 

Polyethylen je jeden z nejrozšířenějších semikrystalických termoplastů, který je díky 

nepolárnosti řetězce nenavlhavý, odolný proti polárním rozpouštědlům, kyselinám 

i zásadám.  Zároveň se jedná o dobrý elektrický izolant a má poměrně široký teplotní rozsah 

(od -100 °C do 75 °C) pro mechanicky nenáročné aplikace. V průmyslu je polyetylen 

nejvyužívanějším obalovým materiálem. Dále se nejvíce používá na chemické 

a potravinářské nádoby, kanystry, potrubní systémy a v automobilovém průmyslu (nádržky 

na brzdovou kapalinu a vodu do ostřikovačů). [18] 

Pro zpracování aditivními technologiemi, konkrétně metodou FDM, je polyetylen velmi 

problematický kvůli vysoké míře smrštění, deformacím a špatné přilnavosti ke klasickým 

tiskovým podložkám. Optimalizací tiskových parametrů (průměr trysky, teplota, míra 

vytlačování) lze tyto problémy do značné míry eliminovat. I přesto není filament 

z polyetylenu komerčně rozšířený a je jednodušší volit materiály jako ABS nebo PLA. [3; 

19] 

Výhody Nevýhody 

• Dobrá nárazová a únavová odolnost 

• Cena 

• Mnoho variant 

• Nenavlhavý, chemicky odolný 

• Nízká pevnost v tahu 

• Vysoká míra smrštění 

• Horší přilnavost k podložce 

• Vhodný pouze pro prototypy 
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 PC 

Polykarbonát je amorfní, dokonale průhledný termoplast s dobrými mechanickými 

vlastnostmi. Díky vysoké teplotě skelného přechodu (150 °C) je vhodný pro teplotně 

náročnější aplikace. Navlhavost neovlivňuje mechanické vlastnosti, ale při zpracování může 

způsobovat problémy a degradovat materiál. Díky své průsvitnosti je využívaný v optice 

(brýlová skla, čočky), ve stavebnictví a také v automobilovém průmyslu (nárazníky, 

reflektory). [18; 19] 

Výhody Nevýhody 

• Vysoká teplotní odolnost 

• Vysoká houževnatost a tahová 

odolnost 

• Dobré elektroizolační vlastnosti 

• Průsvitný 

• Navlhavý, toxické výpary 

• Špatná přilnavost k podložce jako u 

ABS 

• Náchylný k deformaci při tisku 

(kroucení velkých modelů) 

 

 PA  

Polyamid je semikrystalický termoplast s výbornými konstrukčními vlastnostmi. Existuje 

několik druhů, které se liší strukturou řetězce, s tím že pro 3D tisk jsou nejvíce rozšířené 

materiály PA 11 a PA 12. Kvůli jejich chemickému složení jsou silně polární a navlhají tak 

i na vzduchu. Používají se na mechanické součástky (ozubená kola a ložiska), kryty, 

nádržky. [3; 18] 

Výhody Nevýhody 

• Mechanická a chemická odolnost 

• Vysoká nárazová houževnatost a 

pevnost v tahu 

• Ohebný bez lámání 

• Odolný proti otěru 

• Náchylný k deformaci při chladnutí 

• Vysoce navlhavý  

• Náročný na skladování 

• Horší tisk oproti ABS a PLA 
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 PETG 

PETG je glykolem modifikovaný semikrystalický polymer, který je pevnější a odolnější než 

samotný PET. Hůře krystalizuje a v amorfní podobě je průsvitný. Materiál má také dobré 

teplotní vlastnosti, rychle se ochlazuje a má téměř zanedbatelné smrštění. [19] 

Při tisku je pro PETG typické mírně stringovat (tahat tenká vlákna plastu při přejezdech. 

Tento problém je možné řešit změnou tiskových parametrů (zvýšením retrakce – zpětné 

vtažení filamentu extudérem, a snížením teploty při vytlačování). Případně lze dodatečné 

stringování řešit v postprocesingu. [3] 

Výhody Nevýhody 

• Snadný tisk 

• Malá teplotní roztažnost 

• Vysoká tepelná odolnost 

• Houževnatý a pevný 

• Lesklý a hladký povrch výtisku 

• Nenavlhavý 

• Nevhodný pro tisk malých dílů 

• Náchylný na poškrábání 

• Problémy se stringováním 

• Velmi přilnavý k podložce 

• Obtížnější odstraňování podpor 
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3 Výztuže 

3D tištěné díly z polymerních materiálů mají ve srovnání s konvenčně vyráběnými díly horší 

vlastnosti. Hlavně u nosných konstrukcí je nutné zlepšit pevnost 3D tištěných dílů. K tomuto 

účelu jsou proto používané různé typy výztuží. Správný výběr a množství výztuže v matrici 

ale není vždy snadné, jelikož zlepšení jedné vlastnosti materiálu může mít negativní vliv na 

jiné vlastnosti. Druhy výztuží pro polymerní materiály lze rozdělit do tří skupin, a to: [7; 20] 

• Vláknové výztuže 

• Částicové výztuže  

• Nanočásticové výztuže   

Dále pak lze výztuže v polymerních matricích rozdělit do čtyř kategorií podle materiálu na:  

• Kovové výztuže 

• Keramické a skleněné výztuže  

• Uhlíkové výztuže   

• Organické přísady  

3.1 Kovové výztuže 

Kovové výztuže nejčastěji bývají ve formě prášku nebo vlákna.  Jako materiál pro výztuž se 

používá hliník, ocel, měď nebo nikl. Všechny tyto materiály jsou dobré vodiče elektrického 

proudu. Přidáním do matrice se tak jednoduše dají zajistit elektrické vlastnosti pro dříve 

nevodivý polymer při zachování mechanických vlastností a možností zpracování plastových 

materiálů. To není ale jednoduchý úkol, protože kovová plniva trpí nerovnoměrnou 

distribucí v matrici a tím komplikují podmínky zpracování. Další nevýhodou kovových 

plniv je vysoká hustota (nárust hmotnosti výsledného kompozitu), horší adheze mezi 

polymery a kovy (špatný přenos napětí mezi matricí a výztuží) a povrchová oxidace 

kovových částic, která snižuje hodnoty vodivosti. [21; 22] 

3.2 Skleněné výztuže 

Skleněná vlákna jsou nejvíce využívána forma skleněných výztuží, která jsou zároveň 

z nejvíce rozšířených výztuží kompozitních materiálů v mnoha odvětvích průmyslu. Spolu 

s polymerem tvoří velmi dobrou kombinaci a při správné orientaci vláken v matrici jsou 

vhodné pro nosné a zátěžové aplikace, kde má výsledný kompozit obdobné mechanické 

vlastnosti jako ocel a vyšší pevnost než hliník. Mezi přední vlastnosti skleněných výztuží 
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patří velmi dobrý poměr mezi pevností a hmotností, průsvitnost, izolační vlastnosti 

a chemická odolnost. U tištěných součástek krátké skleněné vlákno navíc pomáhá snížit míru 

smrštění a koncových deformací. [20; 23] 

3.3 Uhlíkové výztuže 

 Carbon black 

Carbon black neboli saze, jsou částicová forma uhlíku, která se široce používá 

v pneumatikách, elastomerech, plastech, inkoustech a barvách. V plastech se saze používají 

jako barvivo, jako stabilizátor k ochraně polymeru před UV zářením, ke zlepšení 

mechanických vlastností a elektrické vodivosti materiálu a jejich elektrická rezistivita se 

může lišit v závislosti na morfologii, velikosti částic a přípravě. [22] 

Vyrábí se průmyslově tepelným krakováním nebo tepelným rozkladem (nedokonalým 

spalováním) a dále se podle výrobních technologií dělí na několik typů, z nichž má každý 

odlišné vlastnosti a často i využití:  

• Kanálové saze 

• Termální saze 

• Olejové retortové saze 

• Forsuňkové a lampové saze 

• Acetylenové saze 

Nejběžnější z nich jsou kanálové saze, které mají největší podíl v produkci. Po celém světě 

se v roce 2012 vyrobilo asi 11 miliard tun kanálových sazí, z nichž většinu využíval 

gumárenský průmysl. Přibližně 68 % této výroby je používaná v pneumatikářském 

průmyslu, 22 % jde do gumárenských průmyslových výrobků a 10 % se používá v jiných 

než gumových aplikacích (včetně plastů, inkoustů a barvy). [24; 25] 
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 Grafit a grafen 

Grafit je šesterečný, nekovový minerál, který je za běžných podmínek stabilní formou 

uhlíku. Krystalová mřížka grafitu je tvořena z paralelně rovnoběžných grafenových vrstvev. 

Grafenové vrstvy jsou vrstvy uhlíku, které mají výšku jeden atom. V těchto vrstvách atomy 

uhlíku vytvářejí hexagonální strukturu. Mechanické vlastnosti závisí na směru působení 

zatížení. Ve směru kolmém k rovinám grafenových vrstev jsou dosti nízké, zatímco 

v rovnoběžném směru jsou velmi vysoké. Grafit jako vrstvený materiál, musí být separován 

a dobře rozptýlen v polymerní matrici, aby jej bylo možné efektivně využít jako vodivé 

plnivo. Může být zpracován do podoby grafitových nanočástic s tloušťkou pouhých několika 

nanometrů. Je tak cenově výhodnou a lehkou alternativou ke kovovým a elektricky vodivým 

plnivům na bázi uhlíku (uhlíková nanovlákna a nanotrubice). [22] 

 

 Uhlíková vlákna a nanovlákna 

Uhlíková vlákna se široce používají v mnoha odvětvích průmyslu, kvůli jejich dlouhodobé 

životnosti a pevnosti. Jsou používána v kosmickém, leteckém i automobilovém průmyslu, 

kde komponenty vyrobené z kompozitů vyztužených uhlíkovými vlákny vedou k úsporám 

hmotnosti a tím i k úsporám energie. Uhlíkové vlákno má mnohem nižší hustotu než ocel 

a poskytuje tak lehké konstrukční materiály s výbornými vlastnostmi. Stejně jako ostatní 

uhlíková plniva, jsou vlákna elektricky vodivá.  Dalšími výhodami je vysoký poměr mezi 

pevností a hmotností, dobrá korozivzdornost a rozmanitost použití. Proto jsou uhlíková 

vlákna považována za nejzajímavější výplně pro pokročilé aplikace kompozitů. [21; 22] 

Obr. 13 Grafenová vrstva (vlevo), grafit (vpravo), upraveno z [26] 
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Oproti uhlíkovým vláknům jsou uhlíková nanovlákna (Carbon nanofibers – CNF) dutá 

vlákna, která mají jeden rozměr v měřítku nanometrů. Vyrábí se katalytickým rozkladem 

uhlovodíkových plynů nebo oxidu uhelnatého na kovové částice, jako je nikl, kobalt, železo, 

při teplotách vyšších rozsah 1 000 °C ± 400 °C. Průměry těchto nanovláken se pohybují mezi 

50 a 300 nm s hodnotami elektrického odporu stejně dobrými jako kovy. [22] 

 Uhlíkové nanotrubice 

Uhlíkové nanotrubice (Carbon nanotubes – CNT) jsou duté trubky vyrobené z grafenových 

desek. Používají se v mnoha aplikacích a v polymerech se používají především ke zvýšení 

elektrické vodivosti a zlepšení mechanických vlastností. Vzhledem k jejich vysoké 

elektrické vodivosti a velké ploše jsou uhlíkové nanotrubice lepší než běžná plniva pro 

polymerní kompozity. Nevýhodou je, že CNT jsou nákladnější ve srovnání s konvenčními 

plnivy. Použití CNT v polymerní matrici může zlepšit elektrickou vodivost i mechanické 

vlastnosti kompozitu při relativně menším stupni plnění, která je u jiných plniv 

nepravděpodobná.  Průměr a délka CNT musí být správně zvoleny, aby zlepšily jejich 

rozložení v matrici a schopnost vytvářet vodivou cestu. [22] 

 

Obr. 14 Uhlíková nanotrubice, upraveno z [26] 
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Praktická část 

Cílem experimentální části diplomové práce bylo vytvoření polotovaru pro tisk 

z kompozitního materiálu s termoplastickou matricí. 

Motivací pro úspěšné stanovení procesu výroby kompozitního materiálu byly nové 

příležitosti pro výzkum a následné využití 3D tištěných dílů v průmyslu. Pro matrici 

kompozitního materiálu byl zvolen polyetylen, jelikož se jedná o jeden z nejvíce rozšířených 

termoplastů, který je cenově dostupný a má velmi dobré vlastnosti, které jsou unikátní pro 

tento plast. Pro výztuž byla použita recyklovaná uhlíková vlákna kvůli jejich využití po 

recyklaci a dobrým mechanickým vlastnostem dílů v kombinaci s polymerním materiálem. 

Úspěšná aplikace kompozitního materiálu s polyetylenovou matricí v 3D tisku by mohla 

vést k součástem se složitými tvary a s dobrou houževnatostí a dostatečnou pevností. 

Tato část práce je věnována procesu výroby kompozitního materiálu ve formě filamentu pro 

FDM tisk. Vyrobené materiály byly podrobeny tahové zkoušce, metodě DSC pro měření 

teplotních charakteristik, měření hustoty a pozorování světelným mikroskopem.  Pro tištěná 

tělíska z těchto materiálů byla provedena ohybová zkouška a připravena metoda pro měření 

lomové houževnatosti. Z výsledků je vypracována diskuze a napsán závěr. 
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4 Použitá zařízení  

Extrudér  

Při výrobě filamentu byl použitý extrudér Noztek Pro. Jedná se o jednošnekový extrudér 

s velmi jednoduchým ovládáním, který má nastavitelnou teplotu procesu v rozsahu 1–300 

°C. V závislosti na materiálu extruduje kolem 2,5 m za minutu a je velmi vhodný pro výrobu 

filamentů z plastových prášků a recyklovaných a kompozitních granulátů. Použitá 

vytlačovací hlava je pro extruzi filamentu o průměru 1,75 mm. [27] 

 

Obr. 15 Použitý extrudér Noztek Pro [27] 
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Drtička plastových dílů 

Jedná se o zakázkově vyrobený nožový mlýn nejčastěji využívaný pro recyklaci plastových 

materiálů. 

 

Obr. 16 Fotografie drtičky plastových dílů 

FDM tiskárna 

3D tiskárna použitá pro tisk zkušebních tělísek byla Creality Ender 3 Pro, zobrazená na 

Obr. 17. Parametry tiskárny jsou v příloze č. 1. 

 

Obr. 17 Fotografie použité 3D tiskárny Creality Ender 3 Pro 
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5 Použité materiály 

Dowlex 2629.10UE (PE) 

Jedná se o nízko hustotní polyetylen, který je dodávaný ve formě prášku. Podle výrobce má 

velmi dobré procesní vlastnosti a je určený pro rotomoulding a vstřikování. Vlastnosti prášku 

uvedené výrobcem:  

• Hustota - 0,935 g.cm-3 

• Teplota tání – 124 °C 

• Index toku taveniny (MFI) – 4,0 g/10 min 

• Pevnost v tahu – 17,5 MPa 

• Modul pružnosti v ohybu – 645 MPa 

Materiálový list se specifikacemi od výrobce je v příloze č. 2. 

Dowlex 2629.10UE s plazmovou úpravou (TPE) 

Plazmová úpravu prášku byla provedena firmou SurfaceTreat, a.s. U všech uvedených 

prášků s plazmovou úpravou byl v zařízení vždy použitý pracovní plyn – kyslík (O2) 

s průtokem 100 sccm. Základním práškem použitým v experimentech je prášek s dobou 

plazmové úpravy 150 s – označený TPE. Prášky s jinou dobou plazmové úpravy jsou 

značeny TPE(Xs), kde X je doba úpravy v sekundách. Všechny materiály s plazmovou 

úpravou mají v uvedených grafech tečkovanou výplň.  

RXP 1001 NATURAL (LD/70/600μm) (ITT70) 

Jedná se o nízko hustotní polyetylen ve formě prášku určený pro výrobu, kde je vyžadována 

vysoká zabíhavost, nízká viskozita a dobré tokové vlastnosti. Tento typ prášku byl používán 

v kombinaci s PE a TPE(60s) v poměru 1:1 kvůli zvýšení toku při extruzi materiálu, jelikož 

vybraný extrudér má konstantní otáčky šneku, které nelze uživatelem měnit. Vlastnosti 

prášku podle výrobce:  

• Hustota – 0,919 g.cm-3 

• Teplota tání – 104 °C 

• Index toku taveniny (MFI) – 70 g/10 min 

Mechanické vlastnosti nejsou uvedeny. Materiálový list se specifikacemi od výrobce je 

v příloze č. 3. 



37 

 

Uhlíková vlákna 

Jedná se o recyklovaná, mletá uhlíková vlákna, která se používají zejména ke zvýšení 

mechanických vlastností. Vlastnosti uvedené dodavatelem: 

• Obsah uhlíku - ≥ 95% 

• Hustota – 1,8 g.cm-3 

• Pevnost v tahu – 3500 MPa 

• Průměr vlákna – 7 ± 2 μm 

• Střední délka vlákna – 125 μm (max 250 μm)  

 

Obr. 18 Fotografie uhlíkových vláken 

6 Použité experimentální metody 

6.1 Diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) 

Diferenciální skenovací kalorimetrie (Differencial scanning calorimetry – DSC) je metoda, 

která se využívá pro zjišťování tepelných charakteristik materiálů (u polymerních materiálů 

nejčastěji k určení teploty tání – Tm, krystalizace – Tk a skelného přechodu – Tg). Do přístroje 

se umístí kelímek se zkoušeným vzorkem a referenční kelímek (obvykle prázdný). Před 

samotným měřením je nutné obě nádoby i vzorek přesně zvážit. Současně se oba kelímky 

začnou konstantní rychlostí ohřívat. Na počítači je zaznamenáván rozdíl mezi průběhy 

tepelných toků do nádob v závislosti na teplotě a čase, které se liší díky rozdílnému složení 

vzorků a fázových změn probíhajících ve vzorku. Měření bylo provedeno přístrojem 

NETZSCH STA 409 PG LUXX (viz Obr. 19) a probíhalo v ochranné atmosféře dusíku – N2. 
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Obr. 19 Fotografie stanice pro provedení metody DSC s přístrojem NETSCH STA 409 PG LUXX 

DSC metoda byla provedena pro měření teplotních charakteristik procesu výroby 

kompozitního vlákna. Všechny vzorky měly nastavený stejný teplotní průběh zkoušení, při 

kterém byl ohřev nastaven na 200 °C, rychlost ohřevu byla stanovena na 10 °C/min 

a rychlost ochlazování 3 °C/min. Teplotní průběh zkoušky je zobrazen na Obr. 20.  

 

Obr. 20 Teplotní průběh zkoušení materiálů DSC, červená křivka – ohřev, černá křivka – výdrž na teplotě, 

modrá křivka – ochlazování 
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6.2 Tahová zkouška 

Jedná se o mechanickou zkoušku při, které je zkušební těleso namáháno v hlavní podélné 

ose tahovou silou. Zkušební tělesa byla upnuta do čelistí, pro které byla nastavena konstantní 

rychlost posuvu 10 mm/min. V reálném čase byl zaznamenáván průběh zkoušky. Zkouška 

byla prováděna, dokud nedošlo k porušení vzorku nebo dokud se nedosáhne předepsaného 

prodloužení. Měření probíhalo na univerzálním testovacím zařízení MTS Exceed 42 

(viz. Obr. 21). 

 

Obr. 21 Fotografie stanice pro provedení tahové zkoušky se zařízením MTS Exceed 42 

Mez pevnosti byla počítána podle rovnice (1). 

𝜎𝑚 =
𝐹𝑚

𝐴
 [𝑀𝑃𝑎] (1) 

Kde je:  𝐹𝑚 … maximální síla [N] 

 𝐴 … průřez zkušebního tělesa [mm2] 

Zkoušení bylo inspirováno podle normy ČSN EN ISO 527 [28] a probíhalo ve dvou 

konfiguracích (viz. Obr. 22): 

• Pro spečené vzorky byla nastavena vzdálenost čelistí 60 mm (a) 

• Pro filament byla nastavena vzdálenost 100 mm od středů navinutí vlákna (b) 
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Obr. 22 Konfigurace tahové zkoušky – a) - spečené vzorky, b) – filament 

6.3 Ohybová zkouška 

Zkoušení modulu pružnosti v ohybu bylo navrženo podle normy ISO 178 [29], která určuje 

ohybové vlastnosti plastových materiálů, včetně plněných a vyztužených polymerních 

směsí.  Schéma zkoušky je uvedeno na Obr. 23. 

  

Obr. 23 Schéma tříbodové zkoušky ohybem pro měření modulu pružnosti [30] 
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Modul pružnosti v ohybu 𝐸𝑜 byl vypočítán podle vzorce (2): 

𝐸𝑜 =
𝜎2 − 𝜎1

𝜀2 − 𝜀1

 [𝑀𝑃𝑎] (2) 

kde je: 𝜎1 … napětí při deformaci ohybem  𝜀1 = 0,05 % [MPa]  

𝜎2 … napětí při deformaci ohybem  𝜀2 = 0,25 % [MPa] 

Hodnoty napětí 𝜎1 a 𝜎2  pro dané hodnoty deformace byly do vzorce dosazeny skrz naměřené 

body výstupního grafu v lineární oblasti zatěžování. 

6.4 Měření hustoty 

Pro zkoušku byla použita imerzní metoda, kdy je zkušební těleso vážené na vzduchu 

a v imerzní kapalině (destilovaná voda). Hustota vzorku se při standartní teplotě okolí určí 

podle rovnice (3): 

𝜌
𝑆

=
𝑚𝑆,𝐴

𝑉
=

𝑚𝑆,𝐴 ∙ 𝜌
𝐼𝐿

𝑚𝑆,𝐴 − 𝑚𝑆,𝐼𝐿

 [𝑔 ∙ 𝑐𝑚3] (3) 

kde je: 𝑚𝑆,𝐴 … hmotnost vzorku na vzduchu  

𝑚𝑆,𝐼𝐿 … hmotnost vzorku ponořeného v imerzní kapalině  

𝜌𝐼𝐿 … hustota imerzní kapaliny  

𝑉 … objem měřeného vzorku 

Měření hustoty bylo provedeno hustoměrem Densimeter SD-200L (viz. Obr. 24), který je 

vhodný i pro měření plovoucích vzorků (vzorky s hustotou menší než voda) a výpočet 

hustoty provádí automaticky i s ohledem na teplotu vody. 
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Obr. 24 Fotografie hustoměru Densimeter SD-200L 

6.5 Měření lomové houževnatosti 

Pro tuhle zkoušku byla vytvořena nová testovací metoda, kde metodika měření vychází 

z normy ISO 13586 – Plastics — Determination of fracture toughness (GIC and KIC) — 

Linear elastic fracture mechanics (LEFM) approach [31], která je vhodná pro křehké 

a semikřehké termoplasty vyrobené lisováním, vstřikováním nebo litím. Pro měření bylo 

zvoleno těleso určené pro zkoušku excentrickým tahem, kde tvar a rozměry zkušebního 

tělesa podle normy jsou zobrazeny na Obr. 25: 

 

Obr. 25 Zkušební těleso pro zkoušku excentrickým tahem [31] 
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Kde je: 𝑤 … šířka tělesa 

𝑊 … celková délka tělesa     𝑊 = 1,25𝑤 ± 0,01𝑤 

 𝑙1 … výška tělesa      𝑙1 = 1,2𝑤 ± 0,01𝑤 

𝑙2 … vzdálenost středů otvorů    𝑙2 = 0,55𝑤 ± 0,005𝑤 

𝑅 … poloměr otvorů      𝑅 = 0,125𝑤 ± 0,005𝑤 

ℎ … tloušťka tělesa      0,4𝑤 ≤ ℎ ≤ 0,6𝑤 

𝑎 … délka trhliny      0,45𝑤 ≤ 𝑎 ≤ 0,55𝑤 

6.6 Pozorování světelným mikroskopem 

Pozorovaní světelným mikroskopem bylo provedeno především kvůli pozorování struktury, 

disperzi a orientaci vláken v matrici. Pozorovány byly snímky spečených vzorků s mírou 

plnění 5 a 10 % CF po tahové zkoušce a extrudovaný filament s 5 a 10 % plnění CF.  

Pozorování bylo provedeno optickým mikroskopem Nikon Eclipse ME600 zobrazeném na 

Obr. 26.  

 

Obr. 26 Fotografie optického mikroskopu Nikon Eclipse ME600 
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7 Postup výroby kompozitního filamentu a 

parametry 3D tisku 

Kvůli obtížné extruzi filamentu z prášků bez výztuže byl zaveden uvedený postup výroby, 

kde dojde k přípravě kompozitního materiálu pro extruzi spečením směsi matrice a výztuže 

a následným rozdrcením na granulát: 

1. Navážení matrice (PE prášek) a výztuže (uhlíkové vlákno) pro danou míru plnění 

2. Smíchání výztuže s izopropylalkoholem (IPA) 

3. Nádoba se směsí je vložena do ultrazvukové čističky po dobu 30 minut (separace 

aglomerovaných uhlíkových vláken) 

4. Mechanické smíchání matrice a výztuže za konstantních otáček 

5. Filtrace směsi přes filtrační papír pro odstranění IPA 

6. Sušení směsi minimálně 24 hodin na vzduchu za laboratorní teploty nebo v peci při 

teplotě 60 °C po dobu 2 hodin 

7. Přesypání směsi přes síto (pro eliminaci zbylých aglomerátů) 

8. Spékání při 180 °C po dobu 20 minut v silikonových formách (5 g směsi na jeden 

vzorek) 

9. Rozdrcení spečených vzorků na granulát v drtičce 

10. Extruze při teplotě 180 °C a navíjení filamentu na cívku  

Postup přípravy je graficky znázorněn na Obr. 27. 

Při extruzi byl filament veden skrz hliníkovou trubici pro jeho lepší vedení z extrudéru na 

navíjecí cívku. Rychlost navíjení byla regulována na nejnižší možnou hodnotu, aby průměr 

filamentu byl co největší a zároveň aby výstupní filament nezasahoval do chladícího 

větráčku.  

Pro materiály s kombinací prášku ITT70 byla pro ušetření času byla vyzkoušena metoda, 

která vynechává kroky č. 2, 3, 5 a 6. U nové metody dochází k mechanickému míchání 

složek matrice a výztuže „na sucho“, bez předchozího separování uhlíkových vláken 

v ultrazvukové čističce. Při výrobě filamentu se v extrudéru vlákna dále rozseparují 

a rovnoměrně distribuují v extrudovaném filamentu a není tak potřeba individuální separace 

při přípravě materiálu. Bylo zjištěno, že takto vytvořený filament se vlastnostmi neliší od 

filamentu vyrobeného původní metodou a je možné ušetřit čas při přípravě. Materiály, které 

byly připravené novou metodou jsou PE-ITT70+CF10 a TPE(60s)-ITT70+CF10. 
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Tištěná tělíska měla výplň nastavenou na 100 % a vzor přímočarou mřížku, kde je tisk jedné 

vrstvy proveden v jednom směru, další vrstva je otočena o 90 °. Teplota podložky byla 

nastavena na 60 °C, ohřev materiálu na 215 °C. Pro lepší přilnavost materiálu během tisku 

bylo na tiskovou podložku před každým tiskem naneseno adhezivum.  

 

Obr. 27 Postup přípravy filamentu 
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8 Vyhodnocení 

8.1 Pozorování světelným mikroskopem 

Z pozorování v odraženém světle lze u snímků filamentů s 5 x zvětšením na Obr. 28 nepatrně 

vidět orientace vláken ve směru extruze. Oproti spečeným vzorkům má extrudovaný 

filament lepší rozložení vláken v matrici (nebyly pozorovány žádné vměstky). Také si zde 

lze všimnout vyššího podílu vláken v matrici (snímky B a D). 

 

Obr. 28 Snímky filamentů po tahové zkoušce z pozorování světelným mikroskopem v odraženém světle (5x 

zvětšení), A – struna PE+CF5, B – struna PE+CF10, C – krček PE+CF5, D – krček PE+CF10, E – 

měřítko (1 mm) 

A B 

C D 

E 
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8.2 Měření hustoty 

Měření hustoty bylo prováděno na vzorcích s plněním 5, 10 a 15 % hm. podílu uhlíkovými 

vlákny. Nejprve byl proveden teoretický výpočet výsledné hustoty kompozitu pro různé 

hodnoty plnění z dat o hustotě matrice a výztuže z materiálových listů podle vzorce (4): 

𝜌
𝑐

=
1

𝑚𝑓

𝜌
𝑓

+
𝑚𝑚

𝜌
𝑚

(4)
 

 

Kde je:  𝑚𝑓 … hmotnostní podíl výztuže 

𝜌𝑓 … hustota výztuže (1,8 g.cm-3) 

 𝑚𝑚 … hmotnostní podíl matrice 

𝜌𝑚 … hustota matrice (0,912 g.cm-3 – naměřeno z filamentu PE) 

Teoretické hodnoty hustoty jsou uvedeny v Tab.1. 

Tab. 1 Teoreticky vypočítané hodnoty hustoty kompozitního materiálu 

Hm. podíl matrice [%] Hm. podíl vláken [%] Teoretická hustota kompozitu [g.cm-3] 

100 0 0,912 

99 1 0,917 

98 2 0,921 

97 3 0,926 

96 4 0,930 

95 5 0,935 

94 6 0,940 

93 7 0,945 

92 8 0,949 

91 9 0,954 

90 10 0,959 

89 11 0,964 

88 12 0,969 

87 13 0,974 

86 14 0,980 

85 15 0,985 

84 16 0,990 

83 17 0,995 

82 18 1,001 

81 19 1,006 

80 20 1,012 
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Pro ověření, jestli byly vzorky připraveny s požadovanou mírou plnění CF bylo provedeno 

měření hustoty spečených vzorků.  

 

Obr. 29 Grafické znázornění hustoty spečených vzorků s 5/10/15% plnění uhlíkovými vlákny 

Bylo zjištěno, že hustota spečených vzorků se výrazně liší od teoretických hodnot a odpovídá 

jinému hmotnostnímu podílu. Odlišná hustota byla přičtena ztrátě vláken během procesu 

přípravy (sítování, čištění) a také dutinám ve spečených vzorcích. S touto ztrátou se dále 

počítalo, a proto byl při další přípravě navýšen hmotnostní podíl uhlíkových vláken každé 

řady o 2 %.  

Po přípravě filamentu se zvýšeným podílem výztuže se výsledná hustota filamentu blížila 

více k teoreticky vypočítaným hodnotám. Během extruze filamentu dochází k eliminaci 

vzduchových dutin v důsledku tlakové síly extrudéru. Výsledná hustota materiálu filamentů 

a porovnání s teoretickými hodnotami je v Tab. 2. 

Tab. 2 Porovnání teoreticky vypočtené hustoty se spečenými vzorky a filamenty po úpravě procesu 

Hm. podíl 

CF [%] 

Teoretická hustota 

[g.cm-3] 

Spečené vzorky 

[g.cm-3] 

Rozdíl 

[%] 

Filament 

[g.cm-3] 

Rozdíl 

[%] 

5 0,935 0,921 -1,44 0,934 -0,09 

10 0,959 0,942 -1,85 0,957 -0,28 

15 0,985 0,956 -2,92 0,983 -0,21 

0,9
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Obr. 30 Grafické znázornění hustoty filamentů s 5/10/15% plnění uhlíkovými vlákny – po optimalizaci 

8.3 DSC 

Měření teplotních charakteristik proběhlo pro všechny vyrobené filamenty a použité prášky. 

U každého materiálu byla odečtena teplota tání a entalpie tání a krystalizace. Pro větší 

přehled jsou křivky ohřevu a ochlazování pro vzorky s plněním na dvou obrázcích.  

 

Obr. 31 DCS křivky filamentů – ohřev 
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Obr. 32 DCS křivky filamentů – ochlazování 

Pro stejný teplotní ohřev všech měřených filamentů s různou mírou plnění se teplota tání 

neliší a je přibližně 129 °C. Všechny materiály jsou od teploty 145 °C plně roztavené. 

Entalpie s narůstající mírou plnění klesá, jelikož ubývá polymerní fáze a není potřeba tolik 

energie pro fázovou přeměnu. Pouze u vzorků s ITT70 je entalpie nižší, protože se jedná 

o polyetylen s jinými parametry. Přehled teplot tání a entalpií pro jednotlivé materiály je 

v Tab. 3. 

Tab. 3 Teplotní charakteristiky materiálů 

Materiál Teplota tání [°C] Entalpie tání [J.g-1] 
Entalpie 

krystalizace [J.g-1] 

PE (prášek, 2. ohřev) 128,9 120,50 -97,45 

TPE (prášek, 2. ohřev) 

 

128,8 121,90 -95,59 

ITT70 (prášek, 1.ohřev) 109,6 55,60 -51,66 

PE+CF5 129,7 118,20 -116,30 

PE+CF10 130,1 110,00 -100,40 

TPE+CF10 129,9 98,94 -103,90 

PE+CF15 129,2 96,34 -101,30 

PE+GF20 129,3 92,15 -92,05 

PE-ITT70+CF10 128,0 72,43 -66,12 

TPE(60s)-ITT70+CF10 129,4 89,69 -80,37 

PE+CF5 

PE+CF10 

TPE+CF10 (čárkovaně) 

PE+CF15 

PE+GF20 

PE-ITT70+CF10 

TPE(60s)-ITT70+CF10 

(čárkovaně) 
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8.4 Tahová zkouška  

 Spečené vzorky 

V rámci výběru filamentu pro následnou extruzi, další zkoumání a předběžné zjištění 

mechanických vlastností byla nejprve provedena tahová zkouška spečených vzorků. 

Výsledky jsou graficky znázorněny na Obr. 33.  

 

Obr. 33 Grafické znázornění meze pevnosti spečených vzorků 

Tyto výsledky lze brát pouze orientačně, jelikož vzorky podrobené tahové zkoušce nejsou 

podle normy a z pozorování mikroskopem bylo zjištěno, že vzorky mohou obsahovat 

bubliny. Provedení tahové zkoušky nemá vliv na následnou výrobu filamentu. 

 Průměr filamentu 

Během měření a vyhodnocování tahové zkoušky byl měřen průměr filamentu pro výpočet 

meze pevnosti. Měření průměru však nebylo jednoduché, jelikož se zjistilo, že extrudovaný 

filament nemá kruhový průřez, nýbrž eliptický. Proto bylo na jednom místě filamentu 

provedeno měření ve dvou směrech, kolmo na sebe. Celkově se měřilo na 

4 místech – dohromady 8 měření na jednom vzorku. Z těchto měření byl vypočten průměr 

a tato hodnota byla dosazena do vzorce pro výpočet meze pevnosti. Zároveň byla z těchto 

dat udělána statistika a hodnoty vyneseny do Tab. 4 a do grafu na Obr. 34.  
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Tab. 4 Hodnoty průměrů filamentu 

Materiál Průměr filamentu [mm] 

PE 1,13 ± 0,02 

PE+GF20 1,35 ± 0,06 

PE+CF5 1,43 ± 0,05 

PE+CF10 1,51 ± 0,15 

TPE+CF10 1,44 ± 0,13 

TPE(60s)+CF10 1,52 ± 0,05 

PE+CF15 1,56 ± 0,05 

PE-ITT70+CF10 1,68 ± 0,11 

TPE(60s)-ITT70+CF10 1,52 ± 0,10 

 

Obr. 34 Grafické znázornění průměrů filamentů 

Z grafu lze ihned vyčíst, že se zvyšujícím se podílem výztuže narůstá i průměr filamentu. 

Nejmenší průměr z připravovaných materiálů měl samotný PE bez výztuže 

(1,13 ±  0,02 mm). Po přidání 20 % skleněných vláken dochází ke zvýšení průměru 

o 0,2 mm. Ještě lepší výsledky než PE+GF20 dosáhl PE s nízkým plněním 5 % CF. 

U vzorků s 10 % plněním CF vycházejí průměry velmi podobně a nelze říct, že by plazmová 

úprava měla vliv na průměr filamentu. Mimo PE+CF15 (1,56 ± 0,05 mm) byl největší 

průměr filamentu naměřen u vzorku s kombinací prášků PE-ITT70+CF10, který měl průměr 

1,68 ± 0,11 mm. 
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 Filament 

Na Obr. 35 lze vidět pracovní diagram tahové zkoušky se zvýrazněnou oblastí tvorby krčku 

a filament po tahové zkoušce s krčkem.  

 

Obr. 35 Pracovní diagram zkoušky tahem filamentu 

Výsledky z tahové zkoušky filamentů jsou uvedeny v Tab. 5 a jsou vyneseny do grafu na 

Obr. 36. 

Tab. 5 Mez pevnosti filamentů 

Materiál Pevnost v tahu [MPa] Sm. Odchylka [%] 

PE 13,44 ± 0,41 3,0 

PE+GF20 13,09 ± 0,54 4,2 

PE+CF5 15,18 ± 0,61 4,0 

PE+CF10 16,55 ± 1,17 7,1 

TPE+CF10 17,36 ± 1,07 6,2 

TPE(60s)+CF10 17,21 ± 1,21 7,0 

PE+CF15 13,95 ± 0,73 5,2 

PE-ITT70+CF10 10,35 ± 0,98 9,5 

TPE(60s)-ITT70+CF10 13,44 ± 0,86 6,4 
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Obr. 36 Grafické znázornění meze pevnosti filamentů 

Z výsledků je patrné, že do 10% plnění CF dochází u filamentu k nárustu meze pevnosti 

v tahu. Oproti PE bez plnění (13,44 ± 0,41 MPa), má PE+CF10 vyšší mez pevnosti o 23 % 

(16,55 ± 1,17 MPa). U kompozitního filamentu s plazmovou úpravou prášku TPE+CF10 je 

ještě vyšší nárůst o 29 % oproti PE (17,36 ± 1,07 MPa). Plazmová úprava prášku zlepšuje 

adhezi matrice k výztuži, a tudíž i přenos napětí. Při plnění 15 % CF dochází ke snížení meze 

pevnosti téměř až na hodnotu neplněného PE (13,95 ± 0,73 MPa). To je nejspíš způsobeno 

přesycením matrice a nedochází k přenosu napětí uhlíkovými vlákny. Kombinace prášků 

ITT70 s PE i TPE(60s) se ukázala být nevhodnou pro tahovou zkoušku, kde mez pevnosti 

pro PE-ITT70+CF10 byla 10,35 ± 0,98 MPa a pro TPE(60s)-TT70+CF10 byla 

13,44 ± 0,86 MPa. 
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8.5 Ohybová zkouška 

Pro měření byla vytištěna zkušební tělíska o rozměrech 8 x 3 x 70 mm (viz. Obr. 37). 

Vytištěno bylo 6 tělísek z materiálu PE-ITT70+CF10 a 4 tělíska z materiálu 

TPE(60s) - ITT70+CF10. 

 

Obr. 38 Fotografie z měření zkoušky ohybem 

Z výsledků uvedených v Tab. 6 a v grafu na Obr. 39 lze říct, že vytištěné vzorky z těchto 

materiálů mají horší modul pružnosti v ohybu v porovnání s hodnotou pro materiál PE bez 

výztuže uváděnou výrobcem (645 MPa). Přesto má materiál s plazmovou úpravou prášku 

v průměru lepší výsledky než materiál bez. Velké rozdíly mezi naměřenými hodnotami, 

které se projevují ve směrodatných odchylkách, mohou být způsobené problémy během 

tisku. Bylo tištěno vždy 1 tělísko a podmínky se při tisku neměnily. Přesto se stejnými 

parametry tisku i průměrem filamentu mělo následující tištěné tělísko menší rozměrové 

parametry než předchozí tělísko. Rozměry vytištěných tělísek jsou uvedeny v příloze č. 4. 

  

Obr. 37 Fotografie zkušebního tělíska pro zkoušku 

ohybem 
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Tab. 6 Hodnoty modulu pružnosti v ohybu 

Materiál Modul pružnosti v ohybu [MPa] Sm. Odchylka [%] 

PE-ITT70+CF10 214,09 ± 87,14 40,7 

TPE(60s)-ITT70+CF10 339,51 ± 172,28 50,7 

 

 

Obr. 39 Grafické znázornění modulu pružnosti v ohybu 

8.6 Tisk a příprava tělesa pro měření lomové houževnatosti 

Pozornost byla věnována především vytištění zkušebního tělesa z vytvořeného 

kompozitního materiálu a jeho upnutí pro měření lomové houževnatosti. Při přípravě nebyla 

na čele vrubu vytvořena trhlina.  

Parametry zkušebních tělísek musely být pro 3D tisk upraveny. Tloušťka tělíska byla 

stanovena na 5 mm, za účelem ušetření materiálu a času při tisku. Vnitřní poloměry na vrubu 

jsou 1 mm kvůli omezení tisku a délka vrubu je 15 mm. Ostatní navržené rozměry tělíska 

a vytištěné tělísko z PE+CF10 jsou zobrazeny na Obr. 40.  
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Obr. 40 Rozměry zkušebního tělíska (vlevo), vytištěné zkušební tělísko (vpravo) 

Upnutí zkušebního tělesa lze vidět na Obr. 41 vlevo. Při prvním měření došlo kvůli měkkosti 

polyetylenu při měření k deformaci tělesa v místě otvorů (průchod drátu skrz vzorek). Z toho 

důvodu bylo proto druhé zkušební těleso při měření opatřeno vyztužením otvorů (viz. 

Obr. 41 vpravo). Průběh z druhého měření lze vidět na Obr. 42.  

 

Obr. 41 Upnutí tělesa pro zkoušku (vlevo), zkušební těleso s vyztuženými otvory pro upnutí (vpravo) 
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Obr. 42 Průběh z druhého měření 

K úspěšnému měření došlo při vyztužení otvorů druhého tělesa. Přesto i s vyztužením 

docházelo k deformaci tělesa v oblasti upínacích otvorů, a i přes absenci trhliny se lom na 

čele vrubu projevil až po značném zdeformování tělesa. Jednou z hlavních možných příčin 

tohoto průběhu může být vysoká houževnatost materiálu, malá velikost zkušebního tělesa a 

také i vyztužené čelo vrubu nastavením velkého perimetru při tisku. 

Těleso po měření je zobrazeno na Obr. 43. Z těchto snímků lze vidět, že se trhlina orientuje 

kolmo na směr tisku výplně tělesa, tudíž i kolmo na směr orientace výztuže v matrici, kde je 

potřebná energie k dalšímu šíření trhliny nejmenší.  

Obr. 43 Zkušební těleso po měření 
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Diskuze 

Pro vytvoření kompozitního materiálu s termoplastickou matricí pro 3D tisk byla vybrána 

polyetylenová matrice a uhlíkové vlákno jako výztuž. Jedním z důvodů výběru polyetylenu 

bylo široké pole aplikovatelnosti, cena, houževnatost při nízkých teplotách, nepolárnost 

a výzkumná činnost na ÚMI zaměřená na vlastnosti plastových dílů vyrobených z plazmově 

upravených polyetylenových prášků. Recyklovaná uhlíková vlákna byla vybraná kvůli jejich 

využití po recyklaci a dobrým mechanickým vlastnostem dílů v kombinaci s polymerním 

materiálem.  

Optimalizace procesních parametrů extrudéru byla vzhledem k možnostem ovládání 

extrudéru jednoduchá. Jelikož nebylo možné regulovat otáčky šneku, tak pro ovlivnění 

tekutosti byl připraven materiál s kombinací prášku ITT70, který má vyšší index toku. Bylo 

zjištěno, že vstupní materiál je lepší vkládat ve formě granulátu než prášku. Teplota na 

extrudéru byla nastavena na 180 °C. Při zvýšení teploty na 200 °C se extrudovaný filament 

po výstupu z trysky neochlazoval dostatečně rychle a docházelo ke komplikacím při navíjení 

na cívku. Při nastavení nižší teploty by byla rychlost extruze pomalá a celý proces 

zdlouhavý. 

Pro charakterizaci vyrobených materiálů byly provedeny zkoušky. Z měření hustoty bylo 

zjištěno, že při přípravě dochází ke ztrátě podílu výztuže v matrici v důsledku eliminace 

aglomerátů uhlíkových vláken. Ztráta byla kompenzována zvýšením podílu výztuže o 2 % 

a následně i úpravou procesu pro rychlejší přípravu s méně kroky, kde je snížená manipulace 

s výztuží a tím i způsobené ztráty.  

Dále bylo provedeno pozorování světelným mikroskopem. To ukázalo, že u vytvořeného 

filamentu dochází k orientaci vláken ve směru vytlačování, a protože nebyly pozorovány ve 

filamentu žádné aglomeráty uhlíkových vláken, tak se zde předpokládá dobré rozložení 

vláken v matrici. 

Ze zkoušky DSC vyplývá, že všechny materiály bez ohledu na plnění nebo plazmovou 

úpravu mají stejnou teplotu tání (≈129 °C) a není potřeba měnit parametry zpracování pro 

každý materiál zvlášť. 

V rámci tahové zkoušky filamentů byly měřeny jejich průměry. Z vyhodnocení průměrů 

bylo zjištěno, že vyšší podíl výztuže ovlivňuje průměr filamentu. U semikrystalického 

materiálu výztuž přispívá k menšímu smrštění a materiál si po výstupu z extrudéru 
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zachovává větší průměr. Průměr materiálu, PE a TPE při stejném plnění, se v závislosti na 

plazmové úpravě prášku neměnil. Největší průměr měl kompozitní materiál tvořený 

kombinací dvou polyetylenových prášků. Mez pevnosti byla nejvyšší u filamentu 

z materiálu TPE+CF10 a z výsledků lze říct, že plazmová úprava zlepšuje mez pevnosti při 

stejném plnění. Předpoklad pro lepší mechanické vlastnosti materiálů s plazmovou úpravou 

vychází z práce [32].15% plnění uhlíkovými vlákny se zdá být již vysoké a došlo zde 

k prudkému poklesu meze pevnosti. Plnění více než 15 % uhlíkových vláken se neprovádělo 

za předpokladu, že by docházelo k problémům při extruzi a při tisku (např. ucpání trysky, 

snížení tekutosti). Filament z kombinace prášků PE a ITT70 s 10% mírou plnění dosáhl 

nejmenší meze pevnosti. Z bakalářské práce [33] zaměřené na tisk z těchto filamentů však 

bylo zjištěno, že zkušební tělesa z tohoto materiálu dosahují velmi dobré meze pevnosti 

v tahu a tisk z materiálů, kde se vyskytuje ITT70, je jednodušší. Z toho důvodu byly tyto 

materiály vybrány pro ohybovou zkoušku. 

Tisk a upnutí 3D tištěných tělísek z kompozitního materiálu pro zkoušku lomové 

houževnatosti je možné, avšak je zde nutné dále upravit metodu tak, aby se omezilo 

deformaci tělesa mimo oblast vrubu a trhliny a aby bylo možné úspěšně vyhodnotit tuto 

zkoušku podle předpisů normy. Jednou z možných úprav metody může být:  

• Zvětšení rozměrů zkušebního tělesa 

• Použití čepů nebo drátu s větším průměrem pro upnutí za otvory tělesa 

Není také jisté, jak by mezery mezi jednotlivými výplněmi při tisku ovlivňovaly zkoušku na 

rozdíl od plných těles vytvořených klasickými technologiemi (lisování, vstřikování). Kvůli 

komplikacím s tiskem nebylo v této metodě dále pokračováno. Při optimalizaci samotné 

metody by bylo vhodné použít komerčně dostupné filamenty, aby se vyhnulo časově náročné 

přípravě kompozitního materiálu a problémům s tiskem polyetylenu.  

Zkouška ohybem ukázala, že vytištěná tělesa nedisponují velkým modulem pružnosti 

v ohybu. Z výsledků plyne, že plazmová úprava prášku zlepšuje mechanické vlastnosti, kde 

tištěné vzorky dosahují hodnot modulu pružnosti v ohybu srovnatelnými s tabulkovými 

hodnotami pro nevyztužený polyetylen. Kvůli komplikacím s tiskem však mají výsledky 

velkou chybou, kterou by chtělo pro následná měření odstranit.  

Pro poslední dvě zmíněné zkoušky byla vytištěna zkušební tělíska. V teoretické části této 

práce bylo poukázáno na problémový tisk při použití polyetylenu. Tyto problémy se 

vyskytovaly u tisku zkušebních tělísek, kdy přibližně třetina všech výtisků nebyla 
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dokončena nebo nesplňovala navržené rozměry (viz. Obr. 44). Z toho důvodu bych 

doporučil upravit podmínky a parametry při tisku těles z polyetylenu. 

Pro lepší pochopení chování na rozhraní matrice a výztuže by bylo vhodné provést 

pozorování křehkého lomu elektronovým mikroskopem.  

 

Obr. 44 Vzorky pro zkoušku ohybem a lomovou zkoušku, kde kvůli problémům nebyl dokončen tisk 
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Závěr 

V teoretické části byla vypracována literární rešerše, která se zabývá možnostmi 3D tisku 

kompozitních materiálů s polymerní matricí. Byl zde uveden proces výroby komerčního 

filamentu extrudérem. Byly popsány nejčastěji používané termoplastické materiály pro 

technologii FDM, která byla použita v praktické části této práce. A dále byly popsány 

nejrozšířenější druhy výztuží pro polymerní materiály se zaměřením na uhlíkové výztuže. 

V praktické části byla řešena: 

• Příprava směsi pro výrobu kompozitního materiálu, kde materiál matrice byl 

polyetylen a výztuž krátké uhlíkové vlákno 

• Výroba kompozitního materiálu ve formě filamentu pomocí extrudéru 

• Optimalizace procesu přípravy a výroby kompozitního materiálu 

• Testování kompozitního materiálu ve formě filamentu 

Kde vybrané materiály byly podrobeny:  

• DSC (diferenciální skenovací kalorimetrii) 

• Měření hustoty 

• Pozorování světelným mikroskopem 

• Mechanickým zkouškám: 

o Zkoušce tahem – filament 

o Zkoušce ohybem – tištěná tělesa  

o Přípravě metody pro měření lomové houževnatosti 

Z výsledků těchto zkoušek a měření vyplývá: 

• Při zkoušce tahem bylo dosaženo nejlepších mechanických vlastností při 10% plnění 

uhlíkovými vlákny a s plazmovou úpravou ve formě filamentu – nárust o 30 % oproti 

matriálu v základním stavu 

• Při vyšší míře plnění než 10 % dochází k poklesu pevnosti filamentu 

• V závislosti na míře plnění není potřeba upravovat procesní parametry 

• Vyrobený filament má velmi dobrou distribuci vláken v matrici 

Zadaný cíl práce – příprava polotovaru pro 3D tisk kompozitů s termoplastickou matricí byl 

splněn. 
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