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Anotace  

Katedra robotiky na VŠB-TU v Ostravě disponuje od roku 2009 technologií Rapid 

Prototyping (RP) neboli také 3D - tiskem. Už od prvopočátku bylo snahou tisknout nejen 

modely sloužících pro předvedení různých konceptů a prototypů veřejnosti, ale hlavně 

funkční technická řešení. Během této doby se vytisklo mnoho dílčích součástí, ale  

i funkčních celků, u kterých byl podíl tisku až 80 %. V souvislosti s úpravou modelu pro 

tisk tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku a to jak u vlastních projektů, tak pro 

komerční zakázky vyvstala spousta nejasností jak některé konstrukční prvky vhodně řešit.  

Disertační práce popisuje některé identifikované problémy a možné způsoby jejich 

řešení, které byly verifikovány pomocí experimentálních metod. Disertační práce  

je koncipována jako průřez řešenou problematikou a cílem je poskytnout soubor poznatků, 

které lze uplatnit při navrhování součástí vyráběných technologií RP za předpokladu 

využití profesionálních výrobních systémů a stavebního materiálu polykarbonát  

s mechanicky odstranitelnou podporou. 

Annotation  

The Department of Robotics at the Technical University of Ostrava has disposed of 

the Rapid Prototyping technology (hereinafter as RP) or 3D-printing since 2009. From the 

very beginning, there were efforts to print not only models to present various concepts and 

prototypes to the public, but primarily functional technical solutions. Over the time, there 

have been a large number of printed parts as well as functional units with the print share 

reaching up to 80%. Related to the need to adjust the models for printing in order to 

achieve the best results, both for own and commercial production, there have been many 

doubts how to suitably solve certain construction elements. 

The dissertation thesis describes some of problems that have arisen and tries to find 

adequate solution using experimental methods. The dissertation thesis is designed as a 

review of the solved issue aiming at providing a set of findings which can be subsequently 

used in designing parts produced by the RP technology, on condition that professional 

production systems and polycarbonate materials with mechanically removable support are 

used.
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1. Úvod do problematiky 3D tisku 
 

Technologie Rapid Prototyping byla zavedena do průmyslového použití v roce 1987. 

Jedná se o rychlé zhotovení trojrozměrného modelu automatickou stavbou fyzických 

objektů tence na sobě vršících se vrstev materiálu pomocí aditivní technologie (proces 

spojování materiálu), na rozdíl od klasického obrábění, kdy materiál ubíráme.  

Technologie prošla od svého vzniku výrazným vývojem a od původního úmyslu 

rychlé výroby prototypů se její využití výrazně rozšířilo a to nejen v průmyslu a výrobě, 

ale zasáhla i do jiných odvětví např. do lékařství, vědy a věcí denní potřeby. Z těchto 

skutečností je patrné, že význam Rapid prototyping bude v budoucnu narůstat a budeme  

se s touto technologií setkávat ve větším měřítku. 

Technologie Rapid prototyping je založena na podpoře CAD/CAM systému zejména 

pak na 3D modelování s cílem zkvalitnit a zrychlit výrobní proces: výroba – příprava 

výroby – výroba – montáž – nabídka na trh. Celý systém obsahuje řešení následujících 

úkolů: konstrukce výrobku – pevnostní výpočet – simulace funkce – výroba prototypu – 

postupy pro montáž.  To umožňuje rychlé zhotovení modelu na základě dat vytvořených  

ve 3D programu na počítači. Model je pak rozřezán na velmi tenké vrstvy, v programu 

tiskárny, které odpovídají průřezům ve virtuálním modelu, ty jsou pak vrstveny na sebe 

jedna na druhou. Jde o takzvaný WYSIWYG proces, kdy virtuální model a vytvořený 

fyzický model je téměř totožný. Největší výhodou je pak možnost vytvoření jakéhokoliv 

tvaru nebo geometrického útvaru bez použití forem, zápustek, lisovacích nebo řezných 

nástrojů.  Jednotlivé technologie Rapid prototyping se pak od sebe liší použitím materiálu  

a způsobem pojiva mezi jednotlivými vrstvami.  

Pro přenos dat z virtuálního modelu do tiskárny se využívá STL formát. STL 

soubory popisují třírozměrnou geometrii objektu, bez vyjádření barvy, textury či jiných 

atribut typických pro CAD modely.  

Rychlost, s jakou je samotný fyzický model vytvořen, se odvíjí od velikosti modelu, 

jeho náročnosti a použité metodě. Doba vytvoření fyzického modelu tak může trvat 

několik hodin až dnů. Rapid prototyping však běžně vytváří modely v řádu hodin, což  

se může lišit typem stoje a velikosti zastavěné plochy, neboť samostatné tisknutí jednoho 

malého komponentu se ekonomicky nevyplácí a je lepší jich tisknout několik současně.  

[1, 2] Důležitým prvkem při výrobě prototypů oproti klasickým metodám je úspora času, 

úspora kvalifikovaných pracovních sil a snížení celkových výrobních nákladů.  
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Cíle použití technologie Rapid prototyping: 

• ověření funkčnosti a konstrukce navržené součásti, 

• zhotovení více variant výrobku, 

• ověření smontovatelnosti jednotlivých součástí, 

• rychlé předvedení dosažených výsledků, 

• zjištění reakce zákazníka, 

• urychlení uvedení výrobku na trh. 

Technologií Rapid prototyping existuje několik, ty se od sebe liší způsobem 

spojování jednotlivých vrstev materiálu, od kterých se odvíjí druh použitého materiálu. 

Každá z těchto technologií je pak vhodná pro jiné odvětví dle specializace a typu výrobku. 

Vzhledem k tomu, že disertační práce se věnuje zejména technologii FDM, je tato metoda 

podrobněji popsána v následujícím textu. 

1.1 Fused Deposition Modelling FDM 
 

Technologie tisku FDM [3] patří mezi tepelné metody a je velmi zajímavá z hlediska 

kombinace několika prvků a to sice odolnosti a přesnosti vyráběného modelu a rychlosti 

výroby. Materiál je uskladněn v podobě drátu, který se odvíjí do hlavy, kde je roztaven  

na teplotu 1 °C nad teplotu tání daného materiálu. Hlava pak přejíždí nad nosnou deskou  

a vyhřívaná tryska pokládá vlákna, která se navzájem spojují a tuhnou. Po nanesení jedné 

vrstvy se podpůrná deska posune dolů. Pro vytváření přečnívajících částí je nutno vytvářet 

zároveň podpůrnou konstrukci, která se pak odstraní. Nespornou výhodou metody je,  

že nevyužívá toxické materiály a je možné ji využívat přímo v kanceláři. Na principu FDM 

pracuje většina 3D-tiskáren. Podpůrná vrstva se odstraňuje mechanicky nebo nově 

v pračce, kde na ní působí teplota a pulzy.  

Nejčastějšími materiály tisku jsou:  ABS,  

polykarbonát, 

polyamid,   

polyetylén, 

vosk.  

Takto vytvořená součást nevyžaduje žádné dodatečné obrábění, avšak může dojít 

k úpravám z hlediska dodatečných rozměrových korekcí nebo k povrchové úpravě. 



Úvod do problematiky a analýza současného stavu řešené problematiky 

7 
 

 

Obr. 1. Princip aditivní technologie FDM [4] 

Legenda: 

1. Stavební materiál    5. Žhavící spirála 

2. Podpůrný materiál    6. Tryska 

3. Hlava      7. Nosná deska 

4. Hnací kola 

Na katedře robotiky je k dispozici systém FORUS 360mc L (viz Obr. 2) od výrobce 

Stratasys, na kterém byly vytisknuty všechny vzorky a modely. Jako stavební materiál  

je použit polykarbonát (PC-10), který se vyznačuje ve srovnání s ABS lepšími 

mechanickými vlastnostmi a lepší teplotní odolností.  

 

Obr. 2. Stratasys FORTUS 360mc L [5] 
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Tabulka 1. Parametry tiskárny 

Pracovní prostor Rozměr Typy trysek Výška kladené vrstvy 

Šířka: 406 mm Tryska T12: 0,178 mm 

Hloubka: 356 mm Tryska T16: 0,254 mm 

Výška: 406 mm   

Příprava modelů a tisk 

Modely pro tisk se připravují v software, který je dodáván spolu s tiskárnou. Firma 

Stratasys dodává ke svým tiskárnám software Insight, ve kterém se zpracují 3D data 

modelu vytvořeném v jakékoliv 3D software (ve formátu STL) pro následný tisk.  

 

Obr. 3. Příprava trhacího vzorku ve vertikální poloze v software Insight 

Při tisku dojde nejdříve k vytvoření obrysových hran tzv. kontur, jejichž počet se dá 

nastavit. Stejně jako jejich šířka. Pak dochází k vyplnění vnitřního prostoru. Ten se dá 

rovněž nastavit, ale nejčastěji se využívá výběr z již dvou potažmo tří následujících 

přednastavených možností.   

Plný materiál (Solid) je druh 3D-tisku, kdy je součást vytištěna v celém průřezu  

z plného materiálu. Nejprve je vytisknut obvod součásti a následně dochází k vyplnění 

vnitřní plochy předdefinovaným způsobem orientace vláken. Vlákna jsou kladena  

po vrstvách. 

  Voština (Sparse) je úspornější druh 3D-tisku, kdy součást není v celém průřezu 

celistvá, dochází tak k úspoře materiálu a hmotnosti. Analogie tisku je shodná se solid, 

rozdílné je vyplnění vnitřního prostoru součásti, kdy vlákna ve stejné vrstvě mají mezi 



Úvod do problematiky a analýza současného stavu řešené problematiky 

9 
 

sebou konstantní mezeru, rozdílnou orientací vláken v jednotlivých vrstvách dochází  

k jejich křížení a součást má pak v průřezu síťovou strukturu. 

Dvojitá voština (Double Sparse) je stejně jako Sparse úspornější druh 3D-tisku, 

avšak oproti Sparse spotřebovává 2x více materiálu pro vyplnění vnitřní struktury. To  

je docíleno tím, že vlákna nejsou v jedné vrstvě orientovány pouze jedním směrem, jako  

je tomu u Solid a Sparse, nýbrž se kříží a vytváří károvanou strukturu s mezerou uprostřed. 

Struktury jsou pak vůči sobě v jednotlivých vrstvách lehce posunuty. 

   

Obr. 4. Přednastavené struktury (z leva) Solid, Sparse, Double Sparse 
 

Vnitřní struktura voština případně dvojitá voština má oproti tisku z plného materiálu 

výhody ve snížení výrobních nákladu v důsledku úspory stavebního materiálu a s tím 

spojený kratší výrobní čas, dále pak snížení celkové hmotnosti výrobku. Nevýhodou jsou 

pak horší mechanické vlastnosti výrobku.  

Mezi další důležitá nastavení je poloha modelu v komoře při tisku. V zásadě  

je poloha ovlivněna dvěma aspekty, pokud budou pominuty rozměry modelu. 

Za prvé se jedná o ekonomickou stránku, kdy poloha modelu v tiskárně může 

vzhledem k náročnosti vlastního tvaru tisk výrazně prodražit. Obecně se dá říct, že modely 

se do tisku vkládají tak, aby při samotném tisku byly co nejnižší, neboť nárůst výšky vede 

k vyšší spotřebě podpůrného materiálu a tudíž i k delšímu tisku, což výsledný model 

prodražuje. Otvory na okraji modelu se pak orientují tak, aby se tiskly pokud možno  

na konec, jinak se musí během tisku vyplnit podpůrným materiálem a to opět vede 

k prodražení tisku. 

Za druhé se pak jedná o mechanické vlastnosti modelu. Součásti tisknuté technologií 

RP mají lepší mechanické vlastnosti v horizontálním směru tisku nežli ve vertikálním. 

V horizontálním směru dojde k lepšímu propojení jednotlivých vrstev, neboť každá vrstva 

je vůči ostatním natočená o 90 °, což má za následek, že model má ve všech horizontálních 
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směrech téměř shodné mechanické vlastnosti. Avšak ve vertikálním směru dochází pouze 

ke kladení jednotlivých vrstev na sebe, bez jakéhokoliv provázání. Z toho vyplývá,  

že mechanické vlastnosti v tomto směru jsou výrazně nižší a je potřeba model vkládat  

do tisku s ohledem na budoucí funkci a z toho předpokládané namáhaní. 

  

Obr. 5. Detail kladení vrstev při tisku testovacího vzorku v horizontální poloze 

 

Obr. 6. Detail kladení vrstev ve vertikálním směru tisku.  

Software na základě 3D modelu a jeho polohy v pracovním prostoru tiskárny dokáže 

určit spotřebu materiálu na tisk a vlastní dobu tisku.  

Vrstvení materiálu na sebe má za následek, že zaoblené hrany nebo úkosy nejsou 

ideálně hladké. Zaoblení a úkosy se vytváří odstupňováním jednotlivých vrstev (viz Obr. 

7.) 

 

Obr. 7. Vytváření řezů [6] 
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Další funkce software: 

• Začátek kladení vlákna (viz Obr. 8.), jehož úpravou lze odstranit vrub, který 

se může vytvářet na začátku kladení. 

• Volba podpory základní, smart – šetří materiál, surround – obklopí celý 

model. 

• Možnost kreslení obrazců do určitých vrstev, kdy kolem obrazců lze 

upravovat kontury. 

• Vložení pauzy v průběhu tisku do určité vrstvy např. pro vložení matice 

nebo jiné součásti.  

 

Obr. 8. Nastavení počátku kladení vlákna 

Následující tabulka uvádí parametry tisku, dle kterých byly vytištěny veškeré modely 

a testovací vzorky z materiálu PC-10 uvedené v následujícím textu. 

Tabulka 2. Parametry tisku 

Parametr Hodnota Parametr Hodnota 

Šířka kontury 0,508 mm Typ trysky Hlavice T16 

Výška kontury 0,254 mm Teplota tisku 368 °C 

Mezera u voštiny 2,286 mm Teplota nosné desky 145 °C 

 

Tabulka 3. Vybrané mechanické vlastnosti materiálu PC-10 udávané výrobcem [7] 

Parametr Hodnota Parametr Hodnota 

Pevnost v tahu 68 MPa Pevnost v ohybu 104 MPa 

Modul pružnosti v tahu 2280 MPa Modul pružnosti v ohybu 2 200 MPa 

Teplotní odolnost 138 °C Prodloužení 5 % 

 
Vyrobené fyzické součásti je možno dodatečně upravovat ze dvou hledisek. Za prvé 

se jedná o dodatečné rozměrové korekce zejména funkčních rozměrů. Za druhé pak 
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povrchová úprava, kdy se upravuje drsnost povrchu nebo nanesení na povrchovou 

strukturu povrchu jiný materiál či barvu. 

1.2 Analýza současného stavu 
 

V poslední době se 3D tiskárny dostávají i k malým a středně velkým firmám, což  

je způsobeno několika aspekty a to sice snížením pořizovacích nákladů, velkým výrobním 

potenciálem, který vzrostl použitím nových výrobních materiálu. RP se tak pomalu stěhuje 

z výrobních hal do kanceláří. 

Důležitým prvkem při výrobě prototypů oproti klasickým metodám je úspora času, 

úspora kvalifikovaných pracovních sil a snížení celkových výrobních nákladů.  

Technologie se postupně prosazuje v různých odvětvích jako průmyslový design, 

architektura, strojní a stavební inženýrství, automobilový průmysl, letectví, zdravotnictví, 

dále při výrobě šperků, obuvi, ale třeba také v umění.  

Technologie RP má obecně vysoký potenciál uplatnění napříč všemi obory. Pokud  

se však zaměříme čistě na robotiku a materiál polykarbonát, vyplývají nám z toho 

následující možnosti. 

Využití technologie v robotice se nabízí zejména v konstrukci krytů drobných 

mechanických částí nebo efektorů pro nízké zatížení. Výroba celých robotů je velmi 

ojedinělá. 

Využití RP v konstrukci krytu robotů je naprosto logické. RP dovoluje poměrně 

vysoké možnosti v oblasti designu, čímž v mnoha ohledech převyšuje klasickou výrobu. 

Výhodou je rovněž nízká hmotnost, kterou je ještě možno snížit, když se netiskne celý 

model plným materiálem, ale „voštinou”, která pod povrchem vytváří strukturu  

se vzduchovými kapsami. 

Další možností je výroba efektorů pro menší nosnosti. Konstrukce je koncipovaná 

tak, že prvky vyrobené technologií RP splňují dva požadavky a sice kryt a nosný článek 

konstrukce.  Výhodou je opět nízká hmotnost, protože efektor je významnou zátěží  

pro robot. Nevýhodou je pak nízká pevnost a teplotní odolnost.  

RP umožňuje i tisk funkčních části jako jsou hřídele nebo ozubená soukolí. Přenos 

krouticího momentu nebo silových poměrů je však omezen pevností materiálu. 

Nespornou výhodou technologie RP je rychlá výroba a modifikace na základě testů. 

Úpravy lze provádět pouze v 3D modelu bez nutnosti výkresové dokumentace. 
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1.3 Realizované konstrukční řešení na Katedře robotiky 

Efektor 

Na katedře Robotiky Vysoké školy báňské v Ostravě byl vyvinut efektor s koncovým 

ramenem, (viz Obr. 9.) jehož hlavní konstrukční prvky byly vyrobeny technologií RP. 

Výpočtová nosnost efektoru je 3 kg při vlastní hmotnosti 5 kg. Pro pohon čelistí je použit 

motor MAXON RE-35 90W s převodovkou GP-32 HP, který přes ozubený převod vyvine 

celkovou sílu na čelistech 633 N. V konstrukci byly aplikovány běžné konstrukční 

prvky jako lineární vedení THK nebo kluzná ložiska IGUS. Zajímavým prvkem je pak 

pastorek s hřebenem, který byl vyroben bez dodatečných úprav a plně přenáší krouticí 

moment z pohonu na čelisti, čímž vzniká uchopovací síla. 

Mobilní robot 

 Mobilní šestikolový robot (viz Obr. 10.) je navržen jako inspekční robot pro 

kontrolu podvozků vozidel s cílem vyhledat potencionální hrozby v podobě připevněných 

výbušnin. Tomu účelu byla přizpůsobena nízká výška robotu.  

Nosný rám robotu je vyroben technologií RP. Robot je osazen dvojící kamer, LED 

osvětlením a laserovým dálkoměrem. Pohon robotu zajišťují dva DC motory.  

Při rozměrech robotu 552 x 560 x 90 [mm] je vlastní hmotnost 21 kg a nosnost 5 kg.  

Přenos obrazu a řízení je řešeno bezdrátově, kdy obraz se může zobrazovat  

na libovolném notebooku nebo počítači. Řízení je pak prováděno za pomocí herního 

ovladače. 

  

Obr. 9. Efektor vyvinutý na katedře 
Robototechniky 

Obr. 10. Mobilní šestikolový inspekční 
robot [5] 
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2 Cíle disertační práce 
 

S použitím technologie RP, konkrétně FDM jsou však spjaty i některé problémy, 

které jsou buďto známy nebo vyplynuly v souvislosti s námi realizovanými projekty:  

• orientace kladení vláken v modelu v závislosti na jeho mechanické 

vlastnosti, 

• šíření trhlin v oblasti šroubových spojů, 

• maximální dovolený krouticí moment u šroubových spojů, 

• samovolný vznik a šíření trhlin u dlouhodobě zatíženého vzorku statickou 

sílou, 

• neexistující software pro analýzu vzorku MKP před tiskem, 

• dodatečné rozměrové korekce obráběním u funkčních ploch, 

• nedostupnost metodických postupů pro fázi konstruování dílů. 

Disertační práce se věnuje experimentálnímu výzkumu a řešení vybraných problému 

v oblasti vlastností součástí vyrobených technikou 3D-tisk, s cílem vyhledat možná řešení 

a stanovit metodické postupy již ve fázi přípravy modelu. Dílčí cíle prováděného výzkumu 

pak jsou:  

• na základě poznatků z realizovaných projektů sestavit technologické postupy 

přípravy modelu pro tisk a aplikaci strojních dílu,  

• vytvoření metodiky vytváření šroubových spojů, 

• spolu se zaměřením na dlouhodobou únosnost materiálu v oblasti šroubových 

spojů, 

• testováním vhodných lepidel ověřit možnosti lepených spojů, 

• stanovit mechanické vlastnosti vybraných struktur materiálu, 

• sestavit na základě provedených mechanických zkoušek model pro simulace. 

 

Výzkum bude prováděn na systému FORTUS 360mc L, kterým katedra Robotiky 

disponuje a jenž využívá technologie FDM pro tvorbu modelů a funkčních prototypů 

navrhovaných součástí z jejich 3D modelu. 

Pro výzkum bude použit jako stavební materiál polykarbonát (PC-10). 
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3 Mechanické vlastnosti materiálů vyrobených technologií RP 

Kapitola je rozdělena dle jednotlivých částí výzkumu, které tvoří samostatnou oblast. 

Avšak jednotlivé částí na sebe navazují a tvoří tak ucelený přehled o dané problematice. 

3.1 Příprava modelu pro strojní díly 

Jako model pro výrobu a odzkoušení vlastností tisku s aplikací strojních dílů byl 

využit efektor servisního robotu. Efektor (technické parametry jsou uvedeny v kapitole 1.3) 

je navržen tak, aby co největší počet části byl vyroben pomocí technologie Rapid 

prototyping. Jednotlivé díly efektoru se vyznačují poměrně složitými tvary, které by byly 

relativně drahé a komplikované při výrobě klasickými způsoby odebíráním materiálu, 

zejména pokud se jedná o prototyp. Pro spojení jednotlivých dílů je využito mimo 

normalizovaných spojovacích materiálů i spojení pomocí zámku vytvořených  

na jednotlivých dílech. Efektor se vyznačuje i funkčními díly vyrobenými technologií 3D 

tisku a to sice pastorku s hřebenem.  

3.1.1 Průchozí díry pro šrouby 
 

Při tisku děr není díra po celém obvodu zcela pravidelná. Na kružnici dochází 

k drobnému defektu, který je způsoben napojování kontur při vytváření obvodu díry. Tento 

defekt lze odstranit mechanicky po tisku. U malých průměrů se však může stát, že díra 

bude malá a šroub bude nutno nejprve protočit.   

Předejít těmto problému lze již ve fázi návrhu modelu, kdy pro díry M1 až M6 

zvolíme rozměr dle doporučených rozměrů děr pro šrouby ČSN EN 20273 (02 1050) 

ve střední nebo hrubé řadě. 

3.1.2 Zámky 
 

Zámky je možno využít jako náhrada za spojovací materiál a také pro zvýšení 

pevnosti a soudržnosti spojovaných dílů. Lze je ovšem využít i v kombinaci se spojovacím 

materiálem. 

V případě výroby do sebe zapadajících zámku je nutno, aby na jednom z profilů byl 

před tiskem ubrán rozměr v závislosti na přesnosti tisku. V opačném případě dochází  

k problému při skládaní jednotlivých dílů, neboť povrh součástky vyrobené technologií 

rapid prototyping je poměrně drsný což způsobuje odpor při montáži.  Je lepší ubírat 

rozměr pouze ze šířky jednotlivých zubů a to sice 0,1 mm až 0,3 mm na každé straně tak, 

aby zuby do sebe zapadly bez větších mezer (viz Obr. 11). Výšku zubu je pak záhodno 
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zachovat z důvodu vymezení vůle. Dalším důvodem je to, že výšku zubu lze již  

na vyhotovené součástí lépe ubrat nežli šířku. V případě nutnosti vymezení vůle je vhodné 

v ose šířky zubů přidat další vymezovací plochu, která je dobře přístupná pro pozdější 

korekce rozměru. 

 

Obr. 11. Úpravy zámků podélně 

Dalším problémem je pak v zakončení zubů. V místě, kde jsou zuby spojeny  

se stěnou, vzniká nežádoucí zaoblení (viz Obr. 12). 

 

Obr. 12. Úpravy zámků na krajích 

U podélného spojení byl tento problém vyřešen zúžením šířky jednotlivých zubů.  

V případě, že byla šířka zubů snížena jen minimálně, je doporučeno opatřit zuby rovněž 

úkosem minimálně 0,5 x 0,5 mm (viz Obr. 11 vlevo). 

V místě kde zámky dosedají na stěnu protikusu je vhodné délku zubů buďto zkrátit 

asi o 1 mm nebo opatřit zkosením o stejné hodnotě. Tato úprava je nutná na obou 

součástech pokud nejsou drážky průchozí (viz Obr. 12). 
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3.1.3 Zahloubení pro fixaci matice 

Dalším prvkem jsou matice, které jde velice snadno díky technologii Rapid 

prototyping zapustit do součásti a to jak svisle, tak i vodorovně. I zde se nachází několik 

problémů. 

Prvním problémem je, že rozměry matic uvedené v tabulkách se můžou lišit  

od fyzické matice. Proto je vhodnější upravit zahloubení podle rozměrů skutečné matice. 

Dále je třeba myslet opět na přesnost tisku. V obou případech je nutno mít otvory 

dostatečné velké pro vložení matice, ale nesmí překročit rozměry, které by dovolovaly 

matici se volně otáčet (viz Obr. 13).  Na škodu není doplnit otvor o úkos. 

 

 

Obr. 13. Vlevo způsob zpuštění matice (z leva svisle a vodorovně), v pravo polohy 
zapuštěných matic 

Matice zahloubená svisle 

V tomto případě je třeba otvor pro matici posunout vůči středu otvoru pro šroub dále 

ve směru vkládáni matice. Může se totiž stát, že díra nebude dostatečně hluboká a otvor 

matice se závitem nebude ve středu otvoru pro šrouby. V tomto případě nejde šroub buďto 

vůbec zašroubovat anebo je šroub z osy (viz Obr. 16), což může způsobit komplikace při 

montáži navazující součásti. Z toho důvodu by měla být díra pro šroub vyrobena ve vyšší 

řadě v závislosti na průměru závitu dle normy ČSN EN 20273 (02 1050). Úprava 

zahloubení pro matici po tisku je problematická vzhledem k možným malým rozměrům. 

Pro usnadnění vkládáni matice do zahloubení je vhodné na vzdálenějších hranách 

připravit zkosení (viz Obr. 14 vlevo), protože se může stát, že při tisku bude otvor na hraně 

menší a matice se do otvoru nebude muset vejít. Rozměr ve směru vkládání šroubu může 

být větší, na funkci spoje to nemá vliv a usnadní se tím případné vyjmutí matice (viz Obr. 

14 vpravo). 
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Obr. 14. Úprava zahloubení pro svisle vloženou matici 

Matice zahloubená vodorovně 

Zahloubení pro matici je rozšířeno po obvodu a doplněno o úkos tak, aby bylo 

možno matici bez obtíží vložit a samovolně se neotáčela. 

 

Obr. 15. Úprava zahloubení pro vodorovně vloženou matici 
 

 

Obr. 16. Příklad svislého zahloubení pro matice 
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3.1.4 Otvory ve tvaru drážky 

Tvorba drážek malých rozměrů je možná s technologií RP, ale z hlediska odstranění 

podpůrného materiálu je vhodné navrhnout drážky tak, aby při tisku byly orientovány 

kolmo k vrstvení materiálu (viz Obr. 17 vlevo). V opačném případě je podpůrný materiál 

velmi obtížně odstranitelný (viz Obr. 17 vpravo). 

 

Obr. 17. Orientace drážek vzhledem k vrstvám tisku - schéma 

3.1.5 Díra pro nalisování kluzného pouzdra (IGUS) 

Pro správnou funkci kluzného ložiska Igus je potřeba díru vyrobit dle pokynů 

výrobce. Pokud není ložisko lepeno, je ve většině případu nalisováno. Tomu odpovídá 

zkosení hrany v místě nalisování ložiska (viz Obr. 18 vlevo) a stupeň přesnosti díry H7. 

Vzhledem k přesnosti tiskárny je vhodné průměr díry vyrobit v horním mezním rozměru 

HMR. Do díry pro ložisko by neměl zasahovat žádný další otvor nebo vrub. V případě 

nedodržení těchto zásad může po určité době dojít v místě uložení ložiska k prasklinám. 

Ložiska jsou standardně vyráběna o 2 % větší, požadovaný rozměr je dosažen 

zalisováním do součásti. 

 

 

Obr. 18. Postup nalisování kluzného pouzdra Igus [8] 
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3.1.6 Funkční plochy součástí 

Přesnost technologie RP je ve většině případu dostačující, zejména pro součásti jako 

jsou kryty nebo součásti pro ověření funkce a rozměrů.  Technologií je možno vyrábět  

i funkční součásti jako jsou ozubená kola, pastorky, hřídele atd., ale je nutné brát zřetel  

na odchylky zejména v geometrické přesnosti vyrobených součástí. 

Ozubená soukolí 

Vhodně navržená ozubená soukolí do sebe dobře zapadají a po vytisknutí takovýchto 

prvků není nutno žádného dodatečného obrábění. 

 

Obr. 19. Pastorek s hřebenem na čelistech efektoru 

Hřídele 

Při tisku válcových součástí (viz Obr. 20) dochází ke geometrickým odchylkám 

kruhovitosti a válcovitosti na vnější válcové ploše součásti. Při požadavku na tolerované 

uložení v soustavě jednotné díry a hřídele je nutné uvažovat s technologickým přídavkem  

a funkční plochu obrobit na univerzálních obráběcích strojích s ohledem na požadovanou 

přesnost. Bylo ověřeno, že materiál polykarbonát je dobře obrobitelný technologiemi 

třískového obrábění. Jedná se však pouze o případy, kdy je nutné trvat na přesností 

uložení.  
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Obr. 20. Pastorek s vyznačenými body měření na hřídeli 

Díry – vnitřní válcové plochy 

Stejně jako u děr pro šrouby dochází ke zmenšení děr určených pro funkční součásti 

(ložiska, hřídele, …). Dodatečné úpravě na daný rozměr s požadovanou přesností se tak 

není možno vyhnout. Díry mají rovněž jako hřídele rozdílné průměry v jednotlivých 

bodech. Vzhledem k tomu, že díry se vytisknou o něco menší, není nutné v modelu dávat 

přídavky na obrábění a nechat díru vytisknout v požadovaném průměru a tu pak obrábět. 

Opět je vhodné, aby dodatečné obrábění probíhalo v první povrchové vrstvě vyrobené 

součásti. 

Rovněž u děr platí stejně jako u hřídelů omezení v geometrické přesnosti vyrobených 

součástí. 

Technologií lze snadno v součástech vytvářet drážky pro těsné péro. Jedná se však  

o díru, proto je vhodné drážku v modelu před tiskem rozšířit v závislosti na rozměrech  

a přesnosti tisku. Minimálně o 0,1 mm po obvodu drážky. 

 

Obr. 21. Díra pro hřídel s drážkou pro těsné pero 
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3.2 Šroubové spoje 

Pro testování šroubových spojů byla vytisknuta série vzorků a to jak z plného 

materiálu, tak z voštiny pro zjištění vlivu rozdílného provedení vnitřní struktury součásti 

na únosnost spoje. Vzorek byl navržen tak, aby umožňoval testy, při nichž bude mezi 

vzorkem a podložkou k níž je vzorek přitahován mezera a naopak, aby byla mezera  

při otočení vzorku eliminována. Tento návrh byl proveden za účelem ověření předpokladu, 

že při orientaci vzorku, kdy mezi vzorkem a podložkou není mezera, je vyšší únosnost 

spoje než v opačném případě. 

 Rozměry vzorku jsou uvedeny na Obr. 22, kde průměr středové díry ve vzorku  

je odvislý od typu použitého závitu a spojení (průchozí díra nebo forma závitu). 

 

 

Obr. 22. Model a základní rozměry testovacího vzorku 

Princip postupů měření je následující. Jednotlivé vzorky byly utahovány 

certifikovaným momentovým šroubovákem (rozsah 1 ÷ 6 Nm, krok 0,1 Nm), případně 

momentovým klíčem (rozsah 5 ÷ 25 Nm, krok 0,25 Nm) k pevné desce. Měření bylo 

prováděno od nejnižší nastavitelné hodnoty příslušného momentového klíče po krocích, 

dokud nedošlo k poškození/destrukci testovacího vzorku. Hodnota pak byla odečtena  

a přepočtena na sílu působící v ose šroubu dle následujícího vzorce [9] (příklad výpočtu): 

 
Naměřený utahovací moment [Nmm]: 50013=UM     (1.1) 

 

Velký průměr závitu [mm]:   6=d      (1.2) 

 

Koeficient tření:    18,0=k     (1.3) 

 

Výpočet síly v ose šroubu [N]:  50012
18,06

50013
=

×

=

×

=

kd

M
F U   (1.4) 
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3.2.1 Závity 
 

Pro zjištění únosností závitů vytvořených v součástech vyrobených technologií RP, 

byla provedena série testů na závitech M6 vyřezaných přímo do součásti a zároveň byly 

vytipovány další možnosti vytvoření závitu v součásti, konkrétně vlepování maticových 

nýtu [10] pomocí kyanakrylatového lepidla a aplikace závitových vložek Helicoil [11]. 

Jednotlivé typy závitu a jejich uložení k přitahované podložce jsou vyobrazeny  

na následujícím obrázku. Dosažené hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 4  a grafu č. 1. 

 

Obr. 23. Pozice a typy testovacích vzorků spolu s uložením vůči podložce  
(oranžová plocha znázorňuje místa, kde bylo použito lepidlo) 

Tabulka 4. Naměřené a vypočtené hodnoty síly působící v ose šroubu na závit. 

 

 

 

Typy závitu, materiál, uložení Mk [Nm] F[N] 

Závit v plném materiálu① 5,650 5 231 

Závit ve voštině① 1,600 1 481 

Závit ve voštině② 5,233 4 846 

Závitová matice v plném materiálu③ 6,750 6 250 

Závitová matice v plném materiálu ⑤ 5,000 4 630 

Závitová matice v plném materiálu ④ 2,600 2 407 

Závitová matice v plném materiálu ⑥ 2,700 2 500 

Závitová matice ve voštině ③ 3,400 3 148 

Závitová matice ve voštině ⑤ 2,600 2 407 

Závitová matice ve voštině ④ 1,600 1 481 

Závitová matice ve voštině ⑥ 3,100 2 870 

Helicoil v plném materiálu① 7,000 6 481 

Helicoil v plném materiálu② 7,750 7 176 

Ocelová závitová matice v plném materiálu ③ 11,250 10 417 

Ocelová závitová matice v plném materiálu ⑤ 11,000 10 185 
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Obr. 24. Ocelová závitová matice ve 
vzorku z plného materiálu po testu 

Obr. 25. Hlniková závitová matice ve vzorku 
z plného materiálu po testu 

 

Obr. 26. Závit Helicoil po testu Obr. 27. Vyřezaný závit po testu 

Graf 1. Průměrné vypočtené hodnoty síly působícího na závity 
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3.2.2 Průchozí díry 
 

Pro zjištění únosností šroubového spoje vytvořeného v součástech vyrobených 

technologií RP byla provedena série testů na vzorcích vyrobených s průchozí dírou (viz 

Obr. 22) pro šroubové spoje se závitem M4 a M6, kdy průměr středové průchozí díry byl 

4,5 respektive 6,6 [mm].  Z důvodů zjištění vlivu plochy, kterou síla vyvozená od 

utahovacího momentu působí na vzorek, byla plocha rozšířena vložením podložky pod 

hlavou šroubu. Měření tak bylo prováděno jak pro plochu hlavy šroubu, tak pro podložky 

standardní velikosti a zvětšenou podložku. Normy použitých normalizovaných součástí  

a jejich plochy působící na vzorek jsou uvedeny v následující tabulce. Dosažené hodnoty 

jsou uvedeny v tabulce č. 6 a grafu č. 1 a 3. 

Tabulka 5. Průměr středové díry v testovacím vzorku 

Šroub V textu Norma Plocha [mm2] 

M4 

Šroub M4 ŠROUB M4 x 30 ISO 4762 2,36 

Podložka S (Standartní) PODLOŽKA 4,3 ISO 7090 2,90 

Podložka V (Velká) PODLOŽKA MB M4 ISO 7093 6,04 

M6 

Šroub M6 ŠROUB M6 x 30 ISO 4762 3,14 

Podložka S (Standartní) PODLOŽKA 6,4 ISO 7090 3,61 

Podložka V (Velká) PODLOŽKA MB M6 ISO 7093 9,10 

 

  
Obr. 28. Přitahování šroubu k pevné desce Obr. 29. Průhyb vzorku při testování 

Tabulka 6. Naměřené a vypočtené hodnoty sil působící v ose šroubu 

Šroub 
Typ 
tisku 

Šroub Podložka S Podložka V 

[Nm] [N] [Nm] [N] [Nm] [N] 

M6 
Solid 20,625 19 097 17,563 16 262 17,000 15 741 

Sparse 2,467 2 284 2,267 2 099 3,200 2 963 

M4 
Solid1 9,417 13 079 6,917 9 606 7,083 9 838 

Sparse 0,967 1 343 1,167 1 620 1,767 2 454 

                                                 
1Při testování vzorků M4 Solid, byl ve všech případech docílen utahovací moment překračující dovolené 
namáhání šroubu v tahu, a nedošlo k poškození žádného z testovaných vzorků. 
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 Graf 2. Průměrné naměřené hodnoty 
maximálního krouticího momentu 

Graf 3. Síly působící na plochu vzorku 

  

 

  

Obr. 30. Zalisování hlavy šroubu 
do vzorku v průběhu měření 

Obr.  31. Následná destrukce předchozího vzorku s 
viditelným zalisováním hlavy 

  

Obr. 32. Destrukce vzorku Solid 
M6 –Podložka S 

Obr. 33. Destrukce vzorku Solid M6 –podložka S 

  

Obr. 34. Destrukce vzorku Sparse M6 – šroub (vlevo)/ Sparse M6 – Podložka V 
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3.2.3 Dlouhodobá únosnost 

Test dlouhodobé únosnosti navazuje na předchozí test. Cílem experimentu je určit 

jak velkým utahovacím momentem je možno zatížit šroubový spoj aplikovaný v součásti 

vyrobené technologií RP z materiálu polykarbonát bez toho, aby nedošlo k porušení 

celistvosti součástí s ohledem na dlouhodobé působení zatěžujících sil v místě spoje. 

  Naměřené hodnoty pro vzorky typu Solid M6 (viz. Tab.  6) z přechozí kapitoly byly 

rozpočítány sestupně v 10 % intervalu od 90 % maximální naměřené hodnoty do 40%.  

Následně byly vzorky podrobeny dlouhodobému testu, kdy byly přitaženy k podložce  

o daném krouticím momentu po dobu 5 měsíců (155 dní). V průběhu této doby byly 

sledovány jakékoliv mechanické změny struktury na povrchu jednotlivých vzorků. 

Graf 4. Únosnost jednotlivých vzorků ve dnech  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  35. Zatížení vzorků na počátku dlouhodobého testu 
únosnosti 

Obr.  36. Nepoškozené 
vzorky po uplynutí testu 
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3.2.4 Průchozí díry - kontury 

Při realizaci experimentů zaměřených na kombinování materiálů ve vnitřním 

prostoru součástí, kdy byl skelet dílů vyroben 3D tiskem a vnitřní prostor pak vyplněn 

polyuretanem bylo zjištěno, že odolnost součásti vůči lokálnímu silovému působení  

je významně ovlivněna počtem obrysových kontur v místě tohoto působení. Byla 

stanovena hypotéza, že zvýšený počet obrysových kontur v místě šroubového spoje 

umožní aplikovat vyšší utahovací moment na šroubu rovněž u součástí se standardním 

provedení vnitřní struktury typu Solid a Sparse.  

Současné experimentální ověření se oproti předchozímu omezuje pouze na vzorky 

vytisknuté s vnitřní strukturou typu Solid. Obrys díry pro šroubový spoj je tvořen více 

konturami (viz Tab. 7) odpovídající ploše, na kterou působí hlava šroubu, respektive 

podložka pod hlavou šroubu, sílou vyvozenou od utahovacího momentu. Naměřené 

hodnoty jsou pak porovnány s hodnotami vzorků s jednou konturou. Kromě počtu 

obrysových kontur byly ostatní parametry výroby testovacích vzorků totožné. Počty kontur 

u těchto vzorků byly voleny tak, aby kontury vytvořily plochu s příslušným průměrem. 

Dosažené hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 8 a 9  a grafu č. 5. 

Tabulka 7. Norma, průměr podložky, plocha pod podložkou, průměr plochy tvořenou 
konturami, počet kontur 

V textu Standard 
Průměr 

podložky 
[mm] 

Plocha 
podložky 

[mm2] 

Vnější 
průměr 
plochy 
kontur 
[mm] 

Počet 
kontur 

Hlava šroubu 
M6 

ŠROUB M6 x 30  
ISO 4762 

10 3,14 8,6; 10.6 2; 4 

Podložka S 
(Standartní) 

PODLOŽKA 6.4  
ISO 7090 

11 3,61 11,6 5 

PodložkaV 
(Velká) 

PODLOŽKA MB M6  
ISO 7093 

19 9,10 18,8 12 

Tabulka 8. Naměřené průměrné hodnoty kroutícího momentu a vypočtené hodnoty sil 
působící v ose šroubu 

Měření 
Hlava Podložka S Podložka V 

[Nm] [N] [Nm] [N] [Nm] [N] 

Solid2 20,6 19 097 17,5 16 262 17,0 15 741 

Solid s konturami 
24,3 22 454 

20,25 18 750 23,0 21 296 
22.3 20 601 

                                                 
2Hodnoty pro měření „Solid“ jsou převzaty z tabulky 8. 
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Tabulka 9. Tlak působící na plochu vzorku 

Měření Hlava [Nmm-2] Podložka S [Nmm-2] Podložka V [Nmm-2] 

Solid 380,120 258,813 70,845 

Solid s konturami 
446,935 

298,418 95,847 
410,052 

 

Graf 5. Průměrné naměřené hodnoty maximálního krouticího momentu 

 

 
Obr. 37. Průběh testu z leva průhyb vzorku během měření, destrukce vzorku a vlisování 

hlavy šroubu do vzorku 
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3.3 Zkoušky v tahu 

Pro tahovou zkoušku byly připraveny dva typy vzorků se základními rozměry. První 

typ vzorku (viz Obr. 38) byl vytištěn jako Solid, Sparse a Double Sparse. Vzorky Solid  

byly vytištěny jak v horizontální poloze, kdy materiál dosahuje nejvyšší pevnosti, tak  

i ve vertikální poloze. Vzorek byl použit rovněž pro testování zámků ve spojení s lepidly. 

Vzorky byly vytisknuty jak ve vertikální tak i v horizontální poloze pro zjištění vlivu 

polohy tisknu na mechanické vlastnosti. Pro to, aby mohly být porovnány mechanické 

vlastnosti v tahu mezi tisknutými a vyráběnými vzorky, byly z tabule vyráběného 

polykarbonátu MARLON FSX Longlife vyřezány vzorky o totožných rozměrech jako  

v případě tisknutého materiálu. 

 
Obr. 38. Základní testovací vzorek (tyčinka) I. 

Druhý typ vzorku vychází z rozměru vzorku pro tahovou zkoušku, avšak šířka byla 

zvětšena z důvodu aplikace různých vnitřních struktur. Umístění vlastní navržené struktury 

je omezeno vyšrafovanou plochou avšak vzhledem k tomu, že při testech nebylo dosaženo 

výsledků, které by se daly srovnat se standardně nabízenými možnostmi, nejsou tyto testy 

podrobněji rozebírány. 

 
Obr. 39. Testovací vzorek (tyčinka) II. 

Zkoušky byly provedeny na stolním dvousloupcovém univerzálním zkušebním 

trhacím stroji M500-50CT, který vyvine sílu 50 kN s přesností měření prodloužení vzorku 

0,001 mm. Trhací stroj je připojen a obsluhován počítačem prostřednictvím softwaru Win 



Mechanické vlastnosti materiálů vyrobených technologií RP 

31 
 

Test Analysis. Přičemž výsledné parametry byly určeny z průměrných hodnot daných sekcí 

testovaných vzorků. Dosažené hodnoty jsou uvedeny v grafu č. 6 a 7. 

  
Obr. 40. Zleva příklad průběhu tahové zkoušky na vzorku Solid vytisknutém 

horizontálně a protokol z měření.  

    
Obr.  41. Průběh tahové zkoušky na vzorcích z leva Solid verikálně, MARLON FSX 

Longlive, Sparse a Double Sparse 



Mechanické vlastnosti materiálů vyrobených technologií RP 

32 
 

Graf 6. Nejvyšší naměřené průměrné hodnoty pevnosti u jednotlivých sérií vzorků 

 

 
Graf 7. Nejvyšší naměřené průměrné hodnoty napětí při nejvyšší síle u jednotlivých sérií 
vzorků 
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3.4 Lepené spoje 

Možným způsobem k realizaci spojení součástí vyrobených technologií RP je použití 

lepidla nebo navržení tvarových zámku na jednotlivých součástkách. Pro zvýšení celkové 

únosnosti takto realizovaného spojení je vhodné současně použít zámky s lepidlem. Tato 

metoda nám umožňuje vytvořit při spojování jednotlivých dílů plynulý přechod bez 

zvýšení vlastní hmotnosti celku plynoucí z využití šroubového spojní. 

Pro zjištění pevnosti v tahu součásti byla vytištěna série vzorků (viz Obr. 38) z 

plného materiálu. Tyto vzorky byly vytisknuty ze dvou částí a v místě spoje byly navrženy 

různé typy zámků, které do sebe zapadají a zlepšují tak soudržnost spoje. Vzhledem k 

tomu, že různé tvary zámků mají i různou velikost plochy pro nános vrstvy lepidla, byla 

navržena série vzorku se spojem tzv. „na tupo“ a rovněž série vzorku, kdy byly plochy pro 

vrstvu lepidla maximalizovány, aby byl zjištěn vliv lepidla na pevnost spoje. Pro spojení 

byly vytipovány tři druhy lepidla od různých výrobců, konkrétně Den Breaven Mamut 

Glue, Loctite 401 a UHU CA 103. Dosažené hodnoty jsou uvedeny v grafu č. 8. 

Tabulka 10. Typ spojení / Plocha / Použité lepidlo spolu se stavem testu 
 

Vzorek Typ Spoje 
Plocha 
[mm2] 

Lepidlo 
Loctite 

Lepidlo 
Den Braven 

Lepidlo 
UHU 

① 
 

240 

   

② 
 

107,14 

   

③  40 

   

④ 
 

81 

   

⑤ 
 

104 

   

⑥ 
 

53,7 

   

⑦ 
 

80 
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Obr.  42. Průběh tahové zkoušky vzorku č. ①, lepidlo Den  Braven 

 
Graf 8. Průměrné naměřené hodnoty 

 

 
3.5 Zkoušky v ohybu 
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s jiným materiálem. Návrh vnitřního uspořádání struktur byl proveden v software Creo 2.0, 

kde byl jasně definován pevný materiál v tloušťce odpovídající násobkům šířky kontury  
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požadované trajektorie tisku tak, aby byla největší pevnost vzorku ve směru působících 

tahových sil. Většina vzorků byla vytištěna v totožném základním rozměru (viz Obr.  43)  

a liší se od sebe vnitřním uspořádáním struktur nebo byly spojením dílčích segmentů  

do základního rozměru sestaveny. Rozměry vnitřní struktury jsou na obrázku dány 

vyšrafovanou plochou (neplatí pro Solid a Sparse).  

 

Obr.  43. Základní rozměry vzorku pro zkoušku v ohybu  

Vzorek typu „Sandwich“ byl připraven sestavením několika segmentů (vytisknutých 

jako Solid) do výšky 25 mm a to sice konkrétně „Sandwich 5/4“ (viz Obr. 44) je sestaven  

z 5 segmentů, každý o výšce hrany 4.45 mm a „Sandwich 8/7“ z 8 segmentů, každý o 

výšce hrany 2.75 mm. Jednotlivé segmenty pak byly mezi sebou spojeny do požadované 

výšky proložením odpovídajícím počtem oboustranné lepící pásky 3M VHB 5925-F [12]  

s výškou vrstvy 0,64 mm. 

 

Obr. 44. Vzorek typu „Sandwich 5/4“ připravený na test. 

Vzorky s polyuretanovou výplní byly vytištěny ve dvou provedeních, a to jako vnější 

plášť s tloušťkou stěny 1 mm, kdy nejmenší stěny zůstaly otevřeny pro zalití vnitřku 

polyuretanovou směsí anebo v provedení s otevřenou největší stěnou, kdy uvnitř vzorku 

bylo vytisknuto žebrování pod úhlem 45 ° (viz Obr.  45), to bylo opět zalito 

polyuretanovou směsí. Polyuretanová směs „Dukarit C 46A : G226 : Durasil 80 “ [13] byla 

připravena ve dvou variantách koncentrací a to 1:1:0,5 anebo 1:1:1, kdy poslední číslice 

znamená podíl plniva ve směsi, které má výrazný vliv na konečné mechanické vlastnosti.  

  

Obr.  45. Vytištěný vzorek ⑭, vpravo pak zalitý polyuretanovou směsí (1:1:0,5) 
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Tří bodová zkouška v ohybu. Ohybové zkoušky byly provedeny na stolním 

dvousloupcovém univerzálním zkušebním trhacím stroji typu M500-50CT.  

Při tříbodové zkoušce (viz Obr. 47) je zkušební vzorek podepřen jako nosník dvěma 

podpěrami a konstantní rychlostí prohýbáno trnem působícím uprostřed rozpětí podpěr tak 

dlouho, dokud se vzorek nezlomí nebo dokud deformace nedosáhne předem stanovené 

hodnoty (ČSN EN ISO178). 

Tabulka 11. Tabulka názvů, 3D – modelů a vnitřních struktur vzorků. 

Č. Název 3D - model Struktura 

❶ Solid --- Viz Obr. 4 

❷ Sparse --- Viz Obr. 4 
❸ Double Sparse --- Viz Obr. 4 

① Žebra  

② Žebra široká 
 

③ Žebra široká uzavřená 
Totožné jako předchozí vzorek, s 
tím že všechny obvodové plochy 

jsou uzavřeny vrstvou tisku.  

④ Otvory 
 

⑤ Vlnky tečně 
 

⑥ Vlnky excentricky 
 

⑦ Pole průchozích otvorů I. 
 

⑧ 
Pole průchozích otvorů II. 

  

⑨ Řada průchozích otvorů I. 
 

⑩ Řada průchozích otvorů II. 
 

⑪ Sandwich 5/4 --- --- 
⑫ Sandwich 8/7 --- --- 

⑬ Profil 1:1:0,5 
 

--- 

⑭ Žebra 1:1:0,5 
Stejně jako žebra s tím že jedna 

plocha je uzavřená lepší vyplnění 
směsí 

--- 

⑮ Žebra 1:1:1 Stejně jako předchozí vzorek --- 
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Obr. 46. Průběh tří bodové zkoušky v 

ohybu, vzorek ❶ (Solid) 

Obr. 47. Průběh zkoušky u vzorku typu  
(z hora) solid a Sandwich 8/7 

Graf 9. Síla 

 

Graf 10. Prodloužení 
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Obr. 48. Zatěžovací zařízení FP10 (vpravo) a EU40 (vlevo) 

Připravené vzorky o rozměrech 10 x 10 x 100 mm byly zkoušeny nejdříve na prvním 

zařízení v sestavě pro jednostřižný test a následně pro test dvoustřižný.  

Uspořádání vzorku při zatížení vzhledem k orientaci tisku. Vzorky byly vytištěny 

dvěma způsoby, pro zjištění závislosti smykových vlastností na orientaci tisku. První 

způsob tisku byl ve směru kolmém na smykové zatížení. Zatížení tak probíhalo ve směru 

kolmo (radiálně) na roviny tisku a následně při otočení vzorku tečně na (tangenciálně) na 

roviny tisku.  

Pro zjištění smykových vlastností byl jeden vzorek vytištěn také na výšku, tak aby 

při zatěžování vznikal maximální smyk po směru rovin tisku.   

  

  

Obr. 49. Dvoustřižný test vzorku plastu na zatěžovacím zařízení EU40 (vlevo) a FP10 
(vpravo). 
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Obr. 50. Dvoustřižný test vzorku plastu na zatěžovacím zařízení EU40 (vlevo) a FP10 
(vpravo). 

 
Na základě provedených zkoušek byl proveden výpočet modulu ve smyku 
 

Graf 11. Kolmo na vrstvy: (pro první řadu) 
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τ2=25Mpa      (2.2) 

Poměrné přetvoření – odečteno z grafu pro dané napětí: 
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3.7 Simulační model  

Pro numerické modely byly použity hodnoty získané ze zkoušení mechanických 

vlastností materiálu a to konkrétně: 

• E - modul pružnosti v tahu 2150 MPa,     (3.1) 

• G - modul pružnosti ve smyku 470 MPa.     (3.2) 
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lze určit hodnotu, která je na hranici hodnot chování izotropního pružného 

materiálu. Pro vlastní modelování je proto vhodnější použít hodnotu nižší např.  

υ = 0,45     (3.5) 

Některé hodnoty byly odhadnuty nebo převzaty z tabulek. Jelikož materiál není 

izotropního charakteru nelze všechny parametry vyčíst z provedených zkoušek. 

Vlastní modelování bylo provedeno v programovém balíku Salome-Meca s řešičem Code-

Aster určeným pro numerickou analýzu pomocí metody konečných prvků. Balík  

je sestaven z klasického souboru programů preprocesor-řešič-postprocesor. Lze tedy 

provézt kompletní přípravu modelu, jeho výpočet a následně vyhodnocení výsledků. 

Po provedení mechanických zkoušek polykarbonátu pro 3D tisky byly získané 

informace aplikovány do numerického modelu.  

Modelován byl především test ve smyku a v ohybu. Tahový vzorek je obtížné 

namodelovat s lokálním nárůstem napětí, jelikož v lineární pružnosti se natahuje po celé 

délce i průřezu, což ne zcela odpovídá realitě, kdy dojte díky nedokonalostem ke zvýšení 

napětí v lokálním místě. 
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Obr.  51. Model smykově zkoušeného vzorku, deformace, napětí sigma_x a tau_xz při 
porušení 
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Obr.  52. Model ohýbaného vzorku při testu, deformace nahoře, napětí sigma_x dole 

Pro vlastní simulaci je obtížené vytvořit odpovídající materiálový model. Materiál  

se chová téměř isotropně, ačkoliv v rovinách tisku dochází k výrazně křehčímu porušení, 

než je tomu v ostatních rovinách. Je třeba se spíše věnovat rozložení napětí ve vzorku. 

V případě složitějších konstrukcí je vhodné sledovat, zda některé z výrazných smykových 

napětí nepůsobí rovnoběžně s rovinami tisku nebo za kolmo na roviny tisku nepůsobí 

výrazně takové napětí.  

Z experimentálních testů je zřejmé, že ačkoliv je materiál při své výrobě vytvářen 

jako transversálně isotropní, tak tato vlastnost je významná až při porušování vzorku.  
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4 Závěr 

Na základě problematiky související s návrhem, následnou výrobou a provozem 

součástí vyrobených technologií RP, byly v analytické části naznačeny některá úskalí, 

které tuto technologii doprovázejí. Ty pak byly rozčleněny a pomocí experimentálních 

řešení byla hledána odpovídající možná východiska. Cílem disertační práce je poskytnout 

soubor rad a doporučení, které by usnadňovaly proces konstrukčního návrhu součástí pro 

tisk a zároveň vedly ke zlepšení kvality tisknutých součástí potažmo funkčních celků. 

Avšak je nutno brát v potaz, že níže uvedený souhrn výsledků a doporučení koresponduje  

s použitou technologií FDM (výrobní systém FORTUS 360mc L) a stavebním materiálem 

PC-10 s mechanicky odstranitelnou podporou. 

4.1 Shrnutí dosažených výsledků 

Příprava modelu pro strojní díly.  

Aplikací strojních prvků do modelu bylo zjištěno, že při správném nastavení 

tolerancí tisku ve fázi návrhu 3D modelu je možno aplikovat strojní prvky bez 

dodatečného obrábění. Jedná se například o vkládání spojovacího materiálu, tisk drážek 

pro těsná péra, vytváření zámku nebo dokonce tisk kompletního ozubeného soukolí.  

Rovněž bylo zjištěno, že pro některé stojní prvky je přesnost tisku nedostačující  

a je nutno je dodatečně obrábět. V tomto případě je nutno vytisknout součást s přídavkem 

na obrábění. Jedná se o aplikaci kluzných ložisek, kdy musí být díra bezpodmínečně 

vyrobena v přesnosti požadované výrobcem ložisek. Dále to jsou hřídele, kdy přesnost 

tisku neumožňuje vytisknout válcovou součást ve všech průřezech se stejným průměrem. 

Šroubové spoje 

Velká pozornost byla věnována vytváření šroubových spojů, neboť se jedná  

o nejčastější typ spojení a to jak při vzájemném spojení vytisknutých součástí, tak  

i k uchycení jiných komponentů k vytisknuté součásti. 

Závity. Výzkumem bylo zjištěno, že nejlepšího výsledku z pohledu únosností závitů 

v součástech vyrobených technologií RP dosahují ocelové nýtovací matice, které byly  

do vzorku typu Solid orientované lemem vůči působící síle, tato orientace, však není vždy 

možná. Rovněž se ukázalo, že objem použitého lepidla k připevnění nýtovací matice  

do vzorku nehraje v únosnosti matice velký vliv. Obecně by však lepidlo nanesené na 

všechny stykové plochy mezi maticí a vzorkem mělo přispět ke zvýšení tuhosti konstrukce.  
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Systém Helicoil, který nabízí i samosvorné vložky, při testu vykázal 69 % únosnosti  

v porovnání s ocelovými nýtovacími maticemi. Nespornou výhodou závitových vložek  

je eliminace opotřebení závitu při opakovaném použití.  Závity vyřezané přímo do 

materiálu vyrobeného jako solid dosáhly polovičních hodnot v porovnání se závitovými 

vložkami. Aplikace jakýchkoliv závitu do Voštiny nelze doporučit! 

Průchozí díry.  Provedeným měřením byly stanoveny maximální utahovací momenty 

pro dané šroubové spojení. Ty pak byly využity při testu dlouhodobé únosnosti. Další údaj, 

který byl zjištěn měřením, je vliv velikosti plochy, prostřednictvím které utahovací 

moment respektive síla působí na vzorek. To bylo zjišťováno vložením podložky pod 

hlavu šroubu, čímž došlo ke zvětšení plochy, přes kterou působí síla na plochu vzorku. 

Předpoklad, že zvýšením plochy se zvýší i únosnost vzorku se prokázal jen částečně, neboť 

tato domněnka se potvrdila pouze u vzorků z „voštiny“. U vzorků z plného materiálu 

(solid) docházelo při utahování ke vlisování plochy hlavy respektive podložky do vzorku. 

Z tohoto důvodu byla vyšší únosnost u vzorku, kde síla působila na vzorek jen plochou 

hlavy šroubu. Dle předchozích zjištění, s ohledem na přesnost tisku je potřeba průchozí 

díry pro šrouby vytvářet v odpovídající řadě (u závitů do velikosti M6 v hrubé řadě,  

u vyšších závitů pak v jemné řadě) dle ČSN EN 20273. To zaručí, že šroub půjde do díry 

bez problému vložit. Navíc minimalizaci mezery mezi šroubem a plochou díry, se zvyšuje 

únosnost spojení, neboť při utahování šroubů dochází k vlisování hlavy šroubu do součásti. 

Deformovaný materiál se pak v díře opře do šroubu, čím dochází ke zpevnění celého 

spojení. 

Dlouhodobá únosnost. Z realizovaných projektů bylo zjištěno, že se v okolí 

šroubových spojů s časovým zpožděním objevují deformace. Hlavním cílem bylo zjistit 

dlouhodobý vliv působení síly způsobené utažením šroubu krouticím momentem  

a maximální možnou hodnotu síly, která zaručí nepoškození součásti v okolí šroubového 

spoje. Měřením bylo zjištěno, že z dlouhodobého hlediska nemá význam zvětšovat plochu 

pod hlavou šroubu, protože nejlepší hodnoty vykazoval šroubový spoj bez podložek pod 

hlavou (70 % maximálního krouticího momentu), tedy s minimální plochou. Vzhledem  

k tomu, že vzorky zůstaly zatíženy i po uplynutí vymezeného časového úseku (některé  

až 365 dnů) pro test a dále byly sledovány, lze říci, že pro vytvořený šroubový spoj  

v součásti vyrobené technologií RP je nejkritičtějších prvních 31 dní, neboť po uplynutí 

této doby nebyly na zbylých vzorcích pozorovány žádné povrchové vady. 
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Průchozí díry – kontury. Velmi slibných výsledků bylo dosaženo zvýšením počtu 

kontur po obvodu díry. Z průměrných naměřených hodnot bylo zjištěno, že takto 

vytvořený šroubový spoj vykazuje o 22 % vyšší únosnost oproti spojení s jednou konturou. 

Zkoušky v tahu 

Tahová zkouška. Tahová zkouška potvrdila, že nejpevnější strukturou mezi 

tisknutými vzorky je Solid tištěný horizontálně, kdy orientace vláken zajišťuje nejlepší 

vzájemné spojení. Na druhém místě se umístila struktura Double Sparse, která dosahuje 

téměř z 80% pevnosti struktury vzorku Solid horizontálně. Poměrně překvapivým 

zjištěním je, že struktury Sparse a Double Sparse dosahují téměř identické pevnosti. 

Nejhoršího výsledku pak dosáhla struktura Solid vertikálně, která má pevnost odpovídající 

pouze z 58% pevnosti struktury Solid horizontálně.  Vzorek je sice v celém průřezu 

vyplněn materiálem, avšak jeho orientace kolmo na tiskovou hlavu zapříčiňuje, že materiál 

tvoří nejpevnější spojení ve vrstvách, které se na sebe vrství v horizontálním směru, což 

zapříčiňuje jeho slabou pevnost v tahu ve vertikálním směru. Porovnáním vyráběného 

polykarbnonátu se vzorkem Solid Horizontálně bylo zjištěno, že Solid horizontálně 

dosahuje z 81% pevnosti, klasicky obráběného polykarbonátu. 

Lepené spoje 

Tahová zkouška zámkových spojů v kombinaci s lepidlem. Z provedených testů 

vyplývá, že nejvhodnějším lepidlem pro spojení dvou částí vyrobených technologii RP  

je lepidlo Loctite 401 (toto lepidlo bylo použito i pro spojení maticových nýtu se 

zkušebními vzorky). Co se týče profilu zámku, tak nejpevnější vzájemné spojení zajišťuje 

tvarový spoj ve tvaru písmene „T“, kdy bylo dosaženo nejlepší vzájemné kombinace 

pevnosti základního materiálu spolu s lepidlem Loctite.  

Zkoušky v ohybu 

Nejvyšší síla v ohybu byla naměřena u vzorku „Solid“. Průměrná hodnota průhybu je 

15 mm a 88% výsledků testů se pohybuje kolem této hodnoty. Pro zajímavost vzorek 

„solid“ převyšuje průměrnou hodnotu průhybu jen 1.3 x. Nejvyšší průhyb byl během testů 

docílen u vzorků „Sandwich 5/4“ a „Sandwich 8/7“ (spojení několika segmentů 

vytištěných jako solid pomocí oboustranné lepící pásky VHB) , které převyšují průměrnou 

hodnotu 2,8 x respektive 2,5 x, u těchto vzorků v porovnání s ostatními nedošlo k destrukci 
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vzorku během testu, čemuž odpovídá i vysoká hodnota pevnosti v ohybu při prasknutí, 

která je u vzorku „Sandwich 5/4 téměř 12 MPa. 

Zkoušky ve smyku 

Při jednotlivých smykových zkouškách a také zkouškách v tahu a ohybu se částečně 

projevila transversární isotropie tištěného materiálu. Ukazuje se, že především konečné 

porušení částečně závisí na směru vnášené síly a vzniklých napětí vzhledem k uložení 

rovin tisku.  

Pokud je vzorek zatížen smykově tak, aby maximální smykové napětí vznikalo 

rovnoběžně s rovinami tisku, dochází k poměrně křehkému smykovému porušení bez 

výrazných porušení vlivem tahu kolmo na směr zatížení. Lze usoudit, že spojení 

jednotlivých vrstev není tak silné jako vlastní pevnost materiálu. Tuto slabinu však lze 

eliminovat uspořádáním tisku tak, aby se hlavní roviny tisku natáčely v jiných směrech než 

je průběh největších smykových nebo tahových napětí. 

 Simulační model 

Simulační model byl na základě získaných hodnot ze zkoušení mechanických 

vlastností materiálu (tah, střih a ohyb) a doplnění hodnot z tabulek sestaven  

v programovém balíku Salome-Meca s řešičem Code-Aster určeným pro numerickou 

analýzu pomocí metody konečných prvků. 

Simulační model tak zejména slouží k predikci kritický míst v modelu, čímž přispívá 

k nalezení správné polohy pro tisk součástí vzhledem k předpokládaným silám působících 

na součást. 

Testovaný plast má dle zkoušení téměř isotropní chování, dokud se napětí neblíží  

k plastickému chování nebo porušení.  Pozorovatelné rozdíly jsou především při zkoušení 

v tahu kolmo na roviny tisku. Ačkoliv je modul pružnosti téměř shodný, je kolmo  

na roviny tisku zjevná menší soudržnost mezi jednotlivými vrstvami. Toto se projevuje 

především křehkým porušení bez výrazného prodloužení materiálu. 

Dané chování pak má za následek pravděpodobné porušování materiálu, pokud 

dochází k výraznějším tahům kolmo na vrstvy. Materiál v tomto směru nemá schopnost 

plasticity nebo nelineární pružnosti (není odzkoušeno, který z případů tomu odpovídá)  

a vrstvy se oddělí. 
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4.2 Vybrané aplikace technologie RP vytisknuté na katedře robotiky 

Poznatky z prováděných měření a simulací byly aplikovány při konstrukci 

následném tisku součástí na katedře robotiky. 

  

Obr.  53. Klouby paralelního a interface manipulátoru se čtyřmi stupni volnosti [14] 

  

Obr.  54. Subsystém MR pro odběr tekutinových vzorků [15] 

  

Obr.  55. Dílčí součásti ramene MR 
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Obr.  56. Vertikální posuv řešený pomocí pastorku a hřebene, vpravo detail příruby 
ochranného rukávu MR. 
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Annotation  

The Department of Robotics at the Technical University of Ostrava has disposed of 

the Rapid Prototyping technology (hereinafter as RP) or 3D-printing since 2009. From the 

very beginning, there were efforts to print not only models to present various concepts and 

prototypes to the public, but primarily functional technical solutions. Over the time, there 

have been a large number of printed parts as well as functional units with the print share 

reaching up to 80%. Related to the need to adjust the models for printing in order to 

achieve the best results, both for own and commercial production, there have been many 

doubts how to suitably solve certain construction elements. 

The dissertation thesis describes some of problems that have arisen and tries to find 

adequate solution using experimental methods. The dissertation thesis is designed as a 

review of the solved issue aiming at providing a set of findings which can be subsequently 

used in designing parts produced by the RP technology, on condition that professional 

production systems and polycarbonate materials with mechanically removable support are 

used. 
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