
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

 

 Bakalářská práce se zaměřuje problematikou různých typů materiálů pro rapid 

prototyping. 

 Rapid prototyping slouží k velmi rychlé realizaci prototypů ve 3D tiskárnách, kde má 

silnou pozici při navrhování designu nových výrobků, oproti klasickým metodám. V práci 

jsou popsány základní vlastnosti polymerů, druhy materiálů pro rapid prototyping.  Je 

vysvětlen princip a postup rapid prototypigu a jsou uvedeny základní technologie. 
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Abstract 

 

 The Bachelor thesis is devoted to the describing of complex solution for different 

kinds of materials for rapid prototyping. 

 Rapid prototyping is used for fast realisation of the prototypes inside the 3D printers 

where it has got much stronger position in designing new good´s designs than in using 

classical methods of work. In the thesis, there are described basic polymer´s characteristics 

and the variety of materials for rapid prototyping. There are also described the principals, 

procedures of rapid prototyping and basic technologies. 
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Úvod 

 

 Tato bakalářská práce popisuje všeobecné vlastnosti polymerů, analyzuje vybrané 

druhy materiálů pro rapid prototyping na základě jejich materiálových vlastností a dále 

popisuje technologie a principy rapid prototypingových tiskáren. 

 Technologie rapid prototyping by se dala přeložit z anglického jazyka jako rychlé 

prototypování. Z čehož pramení možná aplikace do různých průmyslových odvětví zabývající 

se výrobou plastových i kompozitních výrobků, kde je vhodnou implementací různých rapid 

prototypingových technologií hlavním posláním ušetřit čas a ty jsou v dnešní době peníze! 

 Tato technologie vytváří reálné modely z počítačových dat a to v čím, jak nejkratším 

čase a v co možná nejlepší kvalitě. Díky toho se dá zkrátit doba vývoje výrobku, při 

zachování velmi vysoké kvality, což je v dnešní konkurenci velmi důležitý faktor!  
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1 Úvod k polymerům 

 

1.1 Historie 

 

 Materiály a materiálové technologie jsou úzce spjaty s počátkem lidské civilizace. 

Díky archeologům, kteří pomocí nalezených předmětů dokázali periodizovat vývoj lidstva, 

nám tyto údaje daly komplexní obraz významu určitých typů materiálů v průběhu doby.  

 Kámen, keramika, dřevo, kůže, slonovina, přírodní vlákna a různé tmely na bázi 

přírodních polymerů byly nejhojněji používány v průběhu doby kamenné. S příchodem doby 

měděné, bronzové a poté železné jejich důležitost postupně klesala, kvůli kovům. V polovině 

20. století zažily kovy svého vrcholu a od té doby, až do dneška jejich význam výrazně klesl 

na úkor nového spektra materiálů, jakými jsou: keramika, kompozity, polovodiče a polymery.  

 Název „polymer“ stanovil chemik Jöns Jacob Berzelius. V roce 1839 se 

k významnému objevu v oblasti polymerů zasloužil Charles Goodyear se svou vulkanizací 

kaučuku. Poté v roce 1888 si John Boyd Dunlop nechal patentovat první pneumatiku. Počátek 

20. století se vyznačoval rozvojem syntetických polymerů. Výraznou měrou rozvoje těchto 

nových materiálů přispěl v roce 1907 Leo Baekeland, se svým vynálezem syntetického 

polymeru pod názvem bakelit. Ve dvacátých letech 20. století nastal opravdový vývoj 

syntetických polymerů, tím kdo se významně podílel na rozvoji, byl organický chemik 

Hermann Staudinger, který řadou svých experimentů dokázal přítomnost dlouhých řetězců 

molekul uhlíku a v roce 1929 vyslovil, že makromolekulární látky jsou ze strukturního 

hlediska buď lineární, nebo rozvětvené, což má souvislost i s jejich teplotním chováním. 

Ihned po jeho objevu se zvýšil zájem o výzkum makromolekulárních látek v kruzích fyziků a 

fyzikálních chemiků. V roce 1938 Wallace Hume Carothers přišel na chloroprenový kaučuk, 

polyester a polyamid 66, známý jako nylon. S novými objevy polymerních materiálů začala 

prudce narůstat i produkce polymerů. V roce 1959 si Otto Wichterle a Drahoslav Lím, nechali 

patentovat svůj převratný vynález, kontaktní čočky. S postupným neodvratitelným rozvojem 

vědy nejen v oblasti polymerů, napomohl k vymyšlení nespočtu druhů polymerních materiálů, 

se širokým spektrem využití v podstatě ve všech odvětvích lidské činnosti. Přeměny 

přírodních polymerů jsou téměř nevyčerpatelnou studnicí, ze které nynějších vědci 21. století 

čerpají stále nové poznatky. 
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1.2 Základní pojmy 

 

 Všeobecně makromolekulární látky jsou tvořeny ze základních stavebních jednotek 

mérů, což jsou molekuly, ze kterých jsou makromolekuly vystavěny. Monomér je základní 

strukturní jednotka, což je molekula obsahující nejmenší počet atomů, která se v molekule 

periodicky opakuje. V mnoha případech jsou stavební i strukturní jednotky stejné, ale není 

tomu ve všech případech. Například u polyetylénu je strukturní jednotka tvořena:  2CH , 

ale stavební jednotku tvoří:  ][ 22 CHCH . Z tohoto příkladu jasně vyplývá, že stavební 

jednotku může tvořit i několik strukturních jednotek. Polymerační stupeň n určuje z kolika 

stavebních jednotek, neboli merů je molekula tvořena a udává tak výslednou velikost a tvar 

molekul. 
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2 Vlastnosti polymerů 

 

2.1 Rozdělení polymerů podle původu 

 

 Jak dobře víme, tak přírodní polymery už požívali naši předkové v pravěku. Bez 

těchto materiálů by nemohl dnešní život existovat. V dnešní době se výzkum znovu uchyluje 

k těmto materiálům hlavně z ekologických a energeticky úsporných důvodů. Tyto materiály 

degradují v běžných podmínkách velmi rychle, a proto nezatěžují přírodu, tolik jako 

všudypřítomné těžko rozložitelné plasty. 

 Typickým příkladem přírodních polymerů je dřevo a z něho izolované přírodní složky 

jakými jsou polysacharidy zvané celulóza. V dřevě je taky obsažen přírodní polymer lignin. 

Bavlna je zdrojem vysoce čisté celulózy. Mezi polysacharidy dále patří škroby, které jsou 

obsaženy ve spoustě rostlin a v neposlední řadě chinin. Mezi další přírodní polymery 

rostlinného původu patří polyterpen, neboli přírodní kaučuk, ze kterého se vyrábí latex. 

Proteiny jsou živočišného původu, mezi nějž patří například různé enzymy, aminokyseliny a 

kolagen, který známe ve formě kůže, nehtů, vlasů atd. Polynukleotidy jsou základními 

stavebními jednotkami nukleových kyselin, neboli DNA a RNA.  

 Syntetické polymery oproti přírodním polymerům jsou vyrobeny uměle z ropy, uhlí, 

vody, dusíku a jiných základních surovin. Z toho plyne, že základem syntetických materiálů 

jsou uhlíkové řetězce. Do polymerů jsou cíleně přidávány různé přísady k lepšímu 

technologickému zpracování na konkrétní výrobky s požadovanými vlastnostmi. Kvalita 

těchto materiálů je ve většině případů lepší, než u přírodních materiálů. 

 

2.2 Vazby v polymerech 

 

 Vazby v polymerech určují, jaké budou výsledné vlastnosti materiálu. Přitažlivé vazby 

mezi molekulami v polymerech se dělí na tzv. primární a sekundární. 

 Mezi převažující primární vazby v polymerech se jednoznačně řadí kovalentní vazba. 

Podstatou této vazby jsou navzájem spojené atomy v řetězcích molekul, za pomoci 

elektronových párů, které si vzájemně mezi sebou sdílí. Vzdálenosti, mezi kterými se tyto 

vazby uskutečňují, jsou řádově v rozmezí 0,1 až 0,15 nm. U jednoduchých kovalentních vazeb 
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se pevnost pohybuje od 240 do 400 kJ.mol
-1

. U násobných kovalentních vazeb pevnost 

dosahuje velikosti až 600 kJ.mol
-1

. 

 Vazba mezi makromolekulami je ovlivněna také valenčními úhly vazeb, které se 

běžně pohybují v rozmezí 105̊ až 113̊. 

 Mezi vlastnosti, které jsou ovlivněny typem vazby, patří rozpustnost, teplota měknutí, 

srážení a bobtnání. 

 Sekundární vazby někdy taky nazývané, jako mezi-molekulové kohézní (soudržné) 

síly, které působí mezi různými rozvětvenými řetězci kovalentně vázaných molekul. 

Typickým a významným příkladem tohoto druhu vazby je Van der Waalsova síla a vodíkový 

můstek. Oproti primárním vazbám i sekundární vazby významně ovlivňují mechanické 

vlastnosti výsledného polymerního materiálu a to tak, že čím jsou síly větší, tím je materiál 

pevnější, kdežto při malých velikostech sekundárních sil je polymer měkčí a ohebnější. 

 

2.3 Molekulární struktura 

 

 Molekulární struktury polymerů můžou být buď: lineární, rozvětvené nebo síťované. 

 Lineární struktura je nejjednodušší ze struktur. Monomerní jednotky jsou spojeny do 

lineárních řetězců za sebou v jednom směru, různých délek. Tyto lineární řetězce jsou 

navzájem spojeny sekundárními vazbami a jsou velmi ohebné, což umožňuje jejich velmi 

dobrou tvářitelnost, rozpustnost a zároveň tavitelnost. Vyznačují se dobrou krystalizací. 

Řetězce polymerů jsou ohebné díky jejich možnosti rotovat kolem jednoduchých 

kovalentních vazeb, aniž by se vazby přerušily. Jsou to nejvíce používanější polymery 

v praxi. 

 Lineární řetězce mají různé polohy, tomuto fyzikálnímu jevu se říká konformace. 

Polohy jsou například klubkovité, závitové a žebříčkové. 

 Dále se dělí lineární molekuly podle uspořádání vedlejších substituujících atomů na 

hlavních řetězcích: izotaktické, syndiotaktické a ataktické.  

 

 Izotaktické uspořádání substituentů je charakterizované pravidelným orientováním k 

jedné straně roviny proložené lineárním řetězcem. 

 Syndiotaktické uspořádání substituentů je dané pravidelným střídáním po obou 

stranách roviny proložené lineárním řetězcem. 
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 Ataktické je vlastně nahodilé prostorové uspořádání substituentů na uhlících 

rovnoběžně jdoucí s rovinou proloženou lineárním řetězcem. 

 Rozvětvené molekuly vznikají díky lineárním řetězcům, které obsahují dvojné vazby 

schopné další reakce. Pro tuto strukturu jsou charakteristické boční řetězce, které jsou částmi 

lineárního řetězce a jsou pravidelně, nebo nepravidelně navazovány na hlavní lineární řetězce, 

čímž ovlivňují vlastnosti polymeru. 

 Zesíťované molekuly jsou v podstatě lineární řetězce, které jsou příčně spolu spojené 

do jednoho celku, tvořící polymer. Výsledný polymer je nerozpustný a netavitelný kvůli 

velikostem molekul navzájem propojeným v obrovské celky. Tímto způsobem se připravují 

různé druhy pryskyřic a vulkanizovaných kaučuků.  

 Pokud jsou lineární řetězce tvořeny ze stejných monomerů, tak se jedná o 

homopolymer, ale pokud řetězce vznikly syntézou dvou nebo více rozdílných monomerů, pak 

se hovoří o tzv. kopolymeru. 

 Kopolymery mohou mít stejné složení, ale můžou mít úplně odlišné vlastnosti a to 

díky typu uspořádání monomerů v kopolymeru. 

 Dělí se do tří skupin na statické, blokové a roubované kopolymery. 

 

 Statické kopolymery, které mají nepravidelné uspořádání různých monomerů A a B 

v kopolymeru. 

 Například: -A-B-B-A-B-B-A- 

 Blokové kopolymery jsou charakterizované střídáním větších bloků spojených 

monomerů v kopolymeru. 

 Například: -A-A-A-A-B-B-B-B-B- 

 Roubovaný kopolymer je zcela nepravidelný 

 Například:   

 

 

 

 Síťování neboli vznik sítí má velký praktický přínos, protože zesíťované polymerní 

materiály mění vlastnosti polymerů, tudíž mají stálou vratnou elasticitu. Síťování se v praxi 

provádí až v konečné fázi výrobku, protože síťované polymery nejsou rozpustné a zároveň 

tavitelné, jak jsme si uvedli v zesíťovaných molekulách. V praxi důsledek vlastností síťování 

se využívá při síťování nízkomolekulárních polymerů, které jsou ve většině případů 
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v kapalném stavu, což se využívá při výrobě nátěrových hmot, kdy při vzniku prostorově 

zesíťované struktury vytváří dokonalý povrch s výbornými mechanickými vlastnostmi.  

 Dalším významným využitím tohoto procesu je zpracování kaučuků (přírodních i 

syntetických), kterému se říká vulkanizace. Produktem této reakce je velmi dobře známý 

polymer, který se jmenuje guma.  

 Dále se dělí polymery na: amorfní a polykrystalické. 

 

 Amorfní polymer má nepravidelně tvořenou strukturu, která vykazuje neuspořádané 

lineární molekuly, kterými nelze nijak proložit mřížkovou rovinu. Nelze v žádném případě 

charakterizovat strukturu, protože nemůžeme pozorovat pravidelnost elementárních buněk. 

Příčinou amorfního stavu látky jsou atomy o velkém poloměru, kvůli velikosti, která brání 

krystalizaci, pak to jsou vodíkové můstky vytvořené na nevhodných místech a v neposlední 

řadě to jsou neuspořádané růsty řetězců, které se do sebe zauzlují a tím pádem je nelze 

separovat. Příklad amorfní struktury je zobrazen v obrázku 1. 

 

 

Obrázek 1. Struktura amorfního materiálu [7] 

 

 Typickou vlastností této struktury je její průhlednost, které je takřka srovnatelné 

s anorganickými skly. Většina polymerních látek je ve stavu amorfním. 

 Polykrystalický polymer vzniká procesem zvaný krystalizace. Krystalizace se 

provádí buď ochlazením taveniny polymeru, zahříváním tuhého polymeru na teplotu 

krystalizace, nebo odpařování rozpouštědla z polymerního roztoku. Krystalit je nedokonalý 

krystal. V praxi není možné mít čistou krystalickou strukturu, vždy je ve struktuře obsažen 

amorfní stav polymeru, mezi krystality. Mají lepší mechanické vlastnosti, především modul 

pružnosti. 

 Příklad teplotní závislosti elastického modulu je znázorněn v obrázku 2. 
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Obrázek 2. Obecná závislost teploty T na modulu pružnosti polymeru [30] 

 

 Tg je teplota skelného přechodu, při které se mění struktura ze sklovité na 

kaučukovitou, při zahřívání. Tf je teplota tečení. Tr je teplota rozkladu polymeru, kdy se vazby 

mezi řetězci ruší a polymer se rozpadá a Tm je teplota tání krystalitů. V rozmezí teplot Tg a Tf 

se amorfní polymer nachází v kaučukovitém stavu, kdy se výrazně nemění modul pružnosti. 

Velmi významná je teplota skelného přechodu Tg, protože nad tuto teplotu se dá polymer 

dobře tvarovat. Tyto teploty se zjišťují experimentálními metodami, které se od sebe 

v podstatě liší a mají za následek rozptyl výsledných hodnot v jednotkách, ale i desítkách 
o
C. 

Teplota Tr má taky velmi velký význam, protože určuje maximální teplotu, kdy se polymer dá 

ještě tvarovat. V určitých technologických postupech je rozmezí mezi teplotou Tf a Tr velmi 

malý, takže je třeba s vysokou přesností udržovat teplotu zpracování. 

 Dále se polymery dělí na: termoplasty, reaktoplasty (termosety) a elastomery. 

 Termoplasty mají tu vlastnost, že opětovným zahříváním přecházejí do plastického 

stavu a dají se tak jednoduše tvářet. Jsou tvořeny nejčastěji lineární a rozvětvenou strukturou, 

což vede u rozvětvené struktury, díky sekundárním vazbám ke zvýšení modulu pružnosti. 

Mají typické tři strukturní stavy a to skelnou, kaučukovitou a plastickou oblast. V první 

oblasti je polymer křehký a může nastat lom. V druhé oblasti se polymer deformuje elasticky i 

plasticky. V posledním stavu dochází k tečení. 

 Do této skupiny patří například polyetylén, polystyrén, polypropylén, polyvinylchlorid, 

polymetymetakrylát, polytetrafluoretylén, polyamid, polykarbonát atd. 
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 Reaktoplasty jsou polymery, které po opětovném zahřátí ztrácejí možnost přejít do 

plastického stavu a rozpadají se. Kvůli prostorovému zesítění většinou amorfních 

makromolekul polymeru se zásadně mění mechanické vlastnosti a polymer výrazně tvrdne a 

křehne a dále ho již nelze ani roztavit ani rozpustit. Zvládá vyšší teploty, než termoplast. 

 Typickými polymerními materiály jsou polyesterová a epoxidová pryskyřice, 

polyfenolformaldehyd a jiné. 

 Elastomery patří mezi skupinu polymerů, které se vyznačují velmi vysokým 

elastickým deformacím, již při nízkých napětích. 

 Tuto skupinu tvoří přírodní (polyizoprén) a syntetické kaučuky (polychloroprén, 

polybutadien). 

 

2.4 Názvosloví polymerů 

 

 Vychází z názvu monomeru, ze kterého vznikl polymer. Kvůli častému opakování 

dlouhých názvů různých polymerů, se zavedly zkratky psané výhradně velkými písmeny. 

 Postupuje se dál podle normy ČSN EN ISO 1043-1, která nahradila starší normu ČSN 

64 002. Specifické polymerní materiály neuvedené v normě, jsou firmami označeny pod 

komerčními názvy. Příklad některých významných polymerů z normy jsou seřazeny 

v tabulce1. 

 

Tabulka 1. Výčet základních zkratek polymerů [6] 

AB akrylonitrilbutadien PMMA polymetylmetakrylát 

ABS akrylonitrilbutadienstyren PP polypropylén 

CA acetát celulózy PPS polyfenylénsulfid 

CN nitrát celulózy PS Polystyrén 

EC etylcelulóza PUR Polyuretan 

PA polyamid PVAC polyvinylacetát 

PB Poly-1-butylén PVAL polyvinylalkohol 

PC polykarbonát PVC polyvinylchlorid 

PE polyetylén PVF polyvinylfluorid 

PIB polyizobutylén SI Silikony 

PI polyimid VE vinylesterová pryskyřice 
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2.5 Mechanické vlastnosti 

 

 Určují nám výsledné vlastnosti materiálů, jakými jsou pevnost, houževnatost, tvrdost, 

atd., potřebné pro danou konstrukci. Vhodnou volbou polymerních materiálů je můžeme 

aplikovat do různých odvětví oborů v praxi. Jsou závislé na napětí, deformaci, teplotě a času. 

Pokud je polymerní těleso vystaveno statickému nebo dynamickému zatížení, tak vzniká 

v polymerním materiálu různá napětí. Napětí je charakterizované, jako síla, která působí na 

jednotku plochy. Tyto napětí vyvolávají deformace.  

 U statických zkoušek dochází v první fázi deformace elastická deformace, po ní 

následuje plastická deformace a to až do přerušení. Tyto výsledky jsou pořizovány z trhacího 

stroje, ve kterém zkouška normovaného polymerního tělesa probíhá podle normovaných 

postupů. Zkušební tělesa mají buď lopatkovitý, nebo tyčinkovitý tvar. Dalšími statickými 

zkouškami jsou: zkoušky v tlaku, ohybu, střihu.  

 U dynamických zkoušek se měří tzv. rázová a vrubová houževnatost, což je práce 

potřebná k přeražení zkušebního tělesa. Pokud má těleso vrub, měří se vrubová houževnatost, 

když vrub chybí, jedná se o měření rázové houževnatosti. K měření houževnatosti se používá 

tzv. Charpyho kladivo, nebo se postupuje podle metody Izod. 

 Další vlastností polymerních materiálů je tvrdost. Ta je charakterizována, jako odpor 

materiálu proti vnikání cizího jasně definovaného materiálu (indentor). Tvrdost se určuje buď 

pomocí metody podle Brinnela, kdy indentorem je ocelová kulička, která způsobí po zatížení 

na materiálu důlek. Hloubka důlku je směrodatná pro určení tvrdosti polymerního tělesa.
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3 Rapid prototyping 

 

 Za zakladatele této metody se považuje americká firma 3D Systems. Je to relativně 

nová technologie. Jak, již z názvu vyplývá, rapid prototyping (RP) poskytuje prototypy a 

koncepční modely v relativně krátkém čase. 

 V dnešní době se využívá především RP, kdy se vytvářejí trojrozměrné výrobky 

postupnou výstavbou po vrstvě po vrstvě a dokážou se tak vytvářet natolik komplikované 

tvary, které by CNC frézy nikdy nedokázaly vytvořit. RP je tedy silnou zbraní v rukou 

designerů a inženýrů pro realizaci jejich myšlenek z počítačových trojrozměrných dat do 

reálných trojrozměrných prototypů, koncepčních a funkčních modelů. 

 Dokážou vyrábět polymerní výrobky, které se dají použít jako funkční prvky se 

srovnatelnými vlastnostmi, než je tomu u klasických zpracovatelských metod, kde významně 

šetří čas a tím i peníze. 

 Stroje, ve kterých se uskutečňuje rapid RP se nazývají souhrnně 3D tiskárny. Některé 

tyto 3D tiskárny jsou malé a jsou dokonce ekologické v tom smyslu, že můžou být umístěny 

přímo v kancelářích designerů a inženýrů, tak jako klasické tiskárny. 

 Poptávka po těchto strojích v posledních 20 letech rapidně vzrostla. Tuto tendenci nám 

znázorňuje obrázek 3. 

 

 

Obrázek 3. Prodej 3D tiskáren v globálním měřítku [8] 
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Obrázek 4. Princip výroby modelů pro rapid RP [11] 

 

  Designer přemýšlí něco vytvořit, změnit, přetvořit, napadne ho konkrétní myšlenka, 

proto si vytvoří náčrtek svého konceptu v počítači v některém z grafických programů 

založených na CAD systému (například AutoCAD, DeskArtes, INVENTOR, Pro/Engineer, 

SolidWorks nebo Rhinoceros atd.), ve kterém se dají vytvářet geometricky komplikované 

trojrozměrné modely s možností pokročilých výpočtů a analýz reálných simulací ve výrobě a 

zařízeních.  CAD pochází z angličtiny computer-aided design, což v češtině znamená 

počítačem podporované projektování.  

 Po dokončení počítačového modelu, se v grafickém programu spustí zátěžové 

zkoušky, dále se provedou různé simulace založené na metodě konečných prvků, poté se 

zhodnotí vizuální vzhled modelu. Pokud je vše v pořádku, data modelu z CAD programu se 

převádějí a přenášejí do souborového formátu, který musí být kompatibilní s příslušným rapid 

RP programem. Pokud se převádění nepodaří, musí se chyba v souboru odstranit. Soubor se 

načte do počítače 3D tiskárny, kde se data optimalizují a vyhodnocují parametry pro umístění 

modelu a jeho podpěr a stanovují se možnosti přípravy v 3D tiskárně. 

 Fáze samotného procesu výroby tzv. prototypování v 3D tiskárnách je plně 

automatizovaná a trvá několik hodin až dnů, podle velikosti, složitosti a množství modelů. 
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 Dokončovací fáze jsou zpravidla prováděny manuálně. Jelikož lidský faktor ve finále 

vyžaduje výbornou zkušenost práce s vytvořenými modely, může negativně ovlivnit výsledek. 

Schéma celého procesu RP je na obrázku 4. 

 

3.1 Základní polymery používané pro rapid RP 

 

 V RP se převážně používají jen termoplasty, které jsou ideálními materiály. K tomu, 

aby polymery dosahovaly ještě lepší vlastnosti nebo se i zároveň snížila jejich cena, tak se do 

nich přidávají různé přísady, které výrazně ovlivňují výsledný polymerní materiál. Mezi 

přísady se řadí: plniva, změkčovadla, stabilizátory a maziva. 

 Plnivo ve formě prášků nebo vláken zlepšuje zároveň celkové vlastnosti polymerního 

materiálu, ale i redukuje jeho výrobní náklady. Změkčovadla vylepšují pružnost výrobku 

z polymeru. Stabilizátory jsou látky, které výrazně snižují rozklad polymeru a tak zvyšují 

životnost polymerních součástí. Maziva jsou chemikálie, které dokážou snižovat vnitřní tření 

a tak zjednodušují odlívání do forem. 

 Správný výběr polymerního materiálu pro rapid RP velmi závisí na jejích aplikacích, 

zvláště pokud jsou hodnoceny požadavky na správnou funkčnost prototypovaných dílů. 

 Existují tyto základní polymery, které se využívají při RP: ABS, Akryl, Celulóza, 

Nylon, Polykarbonát, Polyetylén, termoplastický Polyester, Polypropylén, Polyvinylchlorid a 

technologie, kterými jsou zpracovány: Stereolithography (SL), Fused Deposition Modeling 

(FDM), Selective Laser Sintering (SLS), Laminated Object Manufacturing (LOM), Three 

Dimensional Printing (3DP). 

 

 ABS má amorfní strukturu a je hojně používán pří navrhování různých druhů modelů. 

Používá se v STL, FDM a SLS technologiích. 

 Akryl má opět amorfní strukturu, která se získává z kyseliny akrylové. Výhodou oproti 

ostatním polymerním materiálům je, že je průsvitný. Nemají takovou odolnost proti 

poškrábání, jako skleněné materiály, že by je zcela nahradili, ale i přesto je nahrazují 

v případech, kde nehrozí poškrábání. Aplikovaný v STL technologii. 

 Celulóza je přírodní polymer a má amorfní strukturu. Musí se míchat s jinými 

materiály. Používá se v LOM technologii. 
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 Nylon přísluší ke skupině polyamidů a má krystalickou strukturu. Můžou být 

vyztuženy skleněnými vlákny pro zvýšení pevnosti. Existují dva nejpoužívanější polymery: 

nylon6 (PA6) a nylon66 (PA66). Materiály se používají v SL i FDM technologiích. 

 Polykarbonáty mají amorfní strukturu a vyznačují se dobrou tuhostí a oproti jiným 

polymerům používaných pro rapid RP mají vynikající tepelnou odolnost. Aplikuje se v STL 

v automobilovém průmyslu. 

 Polyetylén má polykrystalickou strukturu a má dobrou pevnost a relativně vynikající 

odolnost na chemikálie. Používá se u FDM technologie. 

 Termoplastický polyester má polykrystalickou strukturu. Používá se v automobilovém 

průmyslu, elektroprůmyslu, jako balící materiály a podobně.  Je používaný v SLS. 

 Polypropylén má polykrystalickou strukturu a je nejlehčím polymerním materiálem 

pro rapid RP. Má dobrou chemickou odolnost a je používaný ve FDM technologii. 

 Polyvinylchlorid má amorfní strukturu a je aplikován v SLS. 

 

3.2 Komerční materiály pro samotný rapid RP 

 

Poly1500 

 

 Tento typ materiálu se využívá v SL. Poly1500 se vyznačuje dobrou tuhostí a 

trvanlivostí. Má jantarově průhlednou barvu. 

 Je to funkční materiál, který se uplatňuje při výrobě automobilových dílů, 

v elektroprůmyslu, medicíně a na další multifunkční účely. Mechanické údaje jsou shrnuty 

v tabulce 2. a příklad výrobku znázorňuje obrázek 5. 

 

Tabulka 2. Údaje o materiálu Poly1500 [30] 

Modul pružnosti 1345 ± 117 N/mm
2
 

Pevnost v tahu 31 ± 1 N/mm
2
 

Modul ohybu 1383 ± 117 N/mm
2
 

Pevnost v ohybu 43,5 ± 2,5 N/mm
2
 

Prodloužení 20 ± 5 % 

Vrubová pevnost podle Izoda 50,5 ± 2,5 J/m 

Tvrdost podle Shore D 81 ± 1 kJ/m
2
 

Teplota tepelné deformace 52 - 61 
o
C 
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Obrázek 5. Průsvitná část palubní desky z Poly1500 [15] 

 

TuskXC2700T/Tusk2700W 

 

 Další z řady materiálů využívaných v SL. Je tužší a tvrdší, než materiál Poly1500, ale 

o to se vyznačuje menší trvanlivostí a je velmi podobný plasu ABS. Je opticky čistý jen 

s lehkým odstínem modré nebo bílé barvy. Předností je jeho odolnost proti vodě. 

 Vyrábí se z něho koncepční modely určené pro testování v aerodynamickém tunelu. 

Mechanické údaje jsou shrnuty v tabulce 3. a příklad výrobku znázorňuje obrázek 6. 

 

Tabulka 3. Údaje o materiálu TuskXC2700T/Tusk2700W [30] 

Modul pružnosti 2765 ± 115 N/mm
2
 

Pevnost v tahu 50,4 ± 3,3 N/mm
2
 

Modul ohybu 2205 ± 165 N/mm
2
 

Pevnost v ohybu 68,6 ± 5,5 N/mm
2
 

Prodloužení 15,5 ± 4,5 % 

Vrubová pevnost podle Izoda 25± 5 J/m 

Tvrdost podle Shore D 81  kJ/m
2
 

Teplota tepelné deformace 45,9 – 54,5  
o
C 
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Obrázek 6. Prototyp nárazníku z Tusk2700 pro Plastic Omnium [16] 

 

NanoTool 

 

 Zástupce materiálu používaných při výrobě v SL, který vyniká ve všech svých 

vlastnostech, jakými jsou pevnost, tuhost, odolnost vůči vysokým teplotám, má velmi hladký 

povrch s možností pozdějšího pokovování a dají se z něho dělat velmi členité a složité 

modely. Má šedobílou barvu. 

 Materiál se díky svým vlastnostem používá k testování v aerodynamickém tunelu 

pro letecký a automobilový průmysl. Mechanické údaje jsou shrnuty v tabulce 4. a příklad 

výrobku znázorňuje obrázek 7. 

 

Tabulka 4. Údaje o materiálu NanoTool [30] 

Modul pružnosti 11200 ± 200 N/mm
2
 

Pevnost v tahu 69,9 ± 8,15 N/mm
2
 

Modul ohybu 10500 ± 300 N/mm
2
 

Pevnost v ohybu 100 ± 21 N/mm
2
 

Prodloužení 0,85 ± 0,15 % 

Vrubová pevnost podle Izoda 0,145 ± 0,015 J/m 

Teplota tepelné deformace 225 
o
C 
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Obrázek 7. Velmi přesný díl z NanoTool [17] 

 

Alumide 

 

 Alumide se dodává jako prášek pro SLS. Neozářený prášek při procesu výroby dílů, by 

se měl při příštím použití kompletně vyměnit. Povrch výrobku z tohoto materiálu se dále ještě 

může různými metodami upravovat, k dosáhnutí požadovaných vlastností. Předepsaná 

tloušťka vrstev je do 0,15mm. 

 Tento materiál najde nejčastěji uplatnění v automobilovém průmyslu, jako díly 

s kovovým vzhledem, například ve šperkařství. Dále najde uplatnění jako součásti používané 

při vstřikování a odlévání v malovýrobě, nebo jako názorné modely a díly pro přípravu před 

výrobou.  

 Vyráběné jsou například pomocí strojů s označením: EOSINT P700, EOSINTP380, 

EOSINT P360 a EOSINT P350. Mechanické údaje jsou shrnuty v tabulce 5. a příklad výrobku 

znázorňuje obrázek 8. 
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Tabulka 5. Údaje o materiálu Alumide [30] 

Průměrná velikost zrna 60 μm 

Modul pružnosti 3800 ± 150 N/mm
2
 

Pevnost v tahu 46 ± 3 N/mm
2
 

Modul ohybu 3000 ± 150 N/mm
2
 

Pevnost v ohybu 74 ± 2 N/mm
2
 

Prodloužení 3,5 ± 1 % 

 Charpyho rázová pevnost 29 ± 2 kJ/m
2
 

Charpyho vrubová pevnost 4,6 ± 0,3 kJ/m
2
 

Tvrdost podle Shore D 76 ± 2 kJ/m
2
 

Bod tání 172 - 180 
o
C 

Teplota tepelné deformace 177,1 
o
C 

Tepelná vodivost 0,5 - 0,8 W.m
-1

.K
-1

 

 

 

Obrázek 8. Stočená dutá hadice s odstraněnými segmenty z Alumidu [18] 

 

Glass Filled Fine Polyamide PA3200 GF 

 

 Tak jako materiál Aluminde se využívá v SLS. Výhodou je, že se může znova použít 

neozářený prášek, ale s nutností ho smíchat v určitém poměru s novým nikdy nepoužitým 

práškem. Díly vyrobené z tohoto materiálu jsou velmi přesné, mají vynikající mechanické 

vlastnosti a velmi hladký povrch, bez nutnosti složitých povrchových úprav s šedobílou 

barvou. Předepsaná tloušťka vrstev se pohybuje do 0,15mm. 
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 Z tohoto materiálu se ve většině případů vyrábějí kryty motorů a teplem namáhané 

díly a modely. 

 Výhodou je kompatibilita se všemi stroji EOSINT P. Mechanické údaje jsou shrnuty 

v tabulce 6. a příklad výrobku znázorňuje obrázek 9. 

 

Tabulka 6. Údaje o materiálu Glass Filled Fine Polyamide PA3200 GF [30] 

Průměrná velikost zrna 60 μm 

Modul pružnosti 3200 ± 200 N/mm
2
 

Pevnost v tahu 48 ± 3 N/mm
2
 

Modul ohybu 2100 ± 150 N/mm
2
 

Prodloužení 6 ± 3 % 

 Charpyho rázová pevnost 35 ± 6 kJ/m
2
 

Charpyho vrubová pevnost 5,4 ± 0,6 kJ/m
2
 

Rázová pevnost podle Izoda 21,3 ± 1,7 kJ/m
2
 

Vrubová pevnost podle Izoda 4,2 ± 0,3 kJ/m
2
 

Tvrdost podle Brinella 98 kJ/m
2
 

Tvrdost podle Shore D 80 ± 2 kJ/m
2
 

Bod tání 172 - 180 
o
C 

Teplota tepelné deformace 175 
o
C 

 

 

Obrázek 9. Poklop na nádrž pro Formule 1 z Polyamide PA3200GF [19] 
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Polyamide PA2200 

 

 I tento materiál se používá při výrobě modelů metodou SLS. I zde je výhodou, že se 

může znova použít neozářený prášek, znovu s nutností ho smíchat v určitém poměru s novým 

ještě nepoužitým práškem. Předepsaná tloušťka vrstev se pohybuje do 0,15mm. Dokáže 

odolávat vysokým mechanickým a tepelným zátěžím a jeho další velkou předností oproti 

jiným materiálům je jeho biokompatibilita. Je světle bíle barvy. 

 Výrobky z toho materiálu mohou být složité a přitom plně funkční prototypy a modely 

na všech typech strojů EOSINT P. Mechanické údaje jsou shrnuty v tabulce 7. a příklad 

výrobku znázorňuje obrázek 10. 

 

Tabulka 7. Údaje o materiálu Polyamide PA2200 [30] 

Průměrná velikost zrna 60 μm 

Modul pružnosti 1700 ± 150 N/mm
2
 

Pevnost v tahu 45 ± 3 N/mm
2
 

Modul ohybu 1240 ± 130 N/mm
2
 

Prodloužení 20 ± 5 % 

 Charpyho rázová pevnost 53 ± 3,8 kJ/m
2
 

Charpyho vrubová pevnost 4,8 ± 0,3 kJ/m
2
 

Rázová pevnost podle Izoda 32,8 ± 3,4 kJ/m
2
 

Vrubová pevnost podle Izoda 4,4 ± 0,4 kJ/m
2
 

Tvrdost podle Brinella 77,6 ± 2 kJ/m
2
 

Tvrdost podle Shore D 75 ± 2 kJ/m
2
 

Bod tání 172 - 180 
o
C 

Teplota tepelné deformace 177 
o
C 
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Obrázek 10. Model pro MGX z Polyamide PA2200 [20] 

 

ABS 

 

 Používá se při těchto RP metodách: STL, FDM a SLS. Jeho předností je, že vlastnosti 

prototypů se vlastně skoro vůbec nemění od produktů vyrobených z tohoto materiálu 

klasickými metodami. Vyznačuje se relativně vysokou houževnatostí a dobrou pevností. 

Velikost nanášené vrstvy je v řádech do 0,13mm. Materiál je poloprůsvitný. 

 Uplatnění naleznou jako koncepční modely, které se poté funkčně testují a využívají 

se v automobilovém průmyslu, ve spotřební elektronice a též jako pojistné skříně 

v elektrotechnice. Mechanické údaje jsou shrnuty v tabulce 8. a příklad výrobku 

znázorňuje obrázek 11. 

 

Tabulka 8. Údaje o materiálu ABS [30] 

Modul pružnosti ± 1627 N/mm
2
 

Pevnost v tahu ± 22 N/mm
2
 

Modul ohybu ± 1834 N/mm
2
 

Pevnost v ohybu ± 41 N/mm
2
 

Prodloužení >10 % 

Vrubová pevnost podle Izoda ± 107 J/m 

Teplota tepelné deformace 96 
o
C 
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Obrázek 11. Model duté protézy vyrobený z ABS [21] 

 

PC-ABS (Polycarbonate-ABS) 

 

 Je to další materiál využívaný technologií FDM a taky STL. PC-ABS poskytuje vysoce 

žádoucí vlastnosti od obou dvou materiálů, mezi které jistě patří vynikající mechanické 

vlastnosti. Materiál se vrství cca po 0,18mm a ve výsledku má vcelku kvalitní povrch. 

 Mají široké spektrum uplatnění, jako koncepční modely a díly v automobilovém, 

elektrotechnickém a telekomunikačním průmyslu. Mechanické údaje jsou shrnuty v tabulce 9. 

a příklad výrobku znázorňuje obrázek 12. 

 

Tabulka 9. Údaje o materiálu PC-ABS [30] 

Modul pružnosti ± 1827 N/mm
2
 

Pevnost v tahu ± 34,8 N/mm
2
 

Modul ohybu ± 1863 N/mm
2
 

Pevnost v ohybu ± 50 N/mm
2
 

Prodloužení ± 6% 

Vrubová pevnost podle Izoda ± 123 J/m 

Teplota tepelné deformace 110 
o
C 
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Obrázek 12. Díly z PC-ABS použité u vyprošťovacích nožic pro Resqtec [16] 

 

 Existuje nespočet materiálů pro RP, ty stávající se různě upravují, míchají, vyztužují a 

vznikají tak stále nové materiály, které nesou nové komerční označení. 

 

3.3 Popis technologií pro RP 

 

 Existuje řada technologií, které využívají tzv. výstavbu modelů vrstvu po vrstvě. Zde 

jsou uvedeny jen ty nejčastěji používané pro polymery. 

 

Stereolithography (SL), 

Fused Deposition Modeling (FDM), 

Selective Laser Sintering (SLS), 

Laminated Object Manufacturing (LOM), 

Three Dimensional Printing (3DP), 

 

3.3.1 Stereolithography 

 

 Tato technologie je jedna z nejpřesnějších, nejvšestrannějších a nejpoužívanějších 

z řady RP technologií a je založena na vlastnosti fotopolymeru. Existuje mnoho druhů 

fotopolymerních pryskyřic, které se nejčastěji vytvrzují pomocí laseru nebo UV záření. Tomu 

ději, kdy se polymer vytvrzuje zářením, se nazývá fotopolymerizace. 
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 Tento proces vytváří trojrozměrné polymerní modely přímo ze souborů CAD. 

Používají se různé podpěry, které se umísťují na plošinu před samotným procesem, aby 

vznikající model nebo díl byl stabilní. Proces začíná tehdy, když se káď naplní tekutým 

fotopolymerení pryskyřicí a zdvižné zařízení ustaví plošinu těsně pod povrch fotopolymerní 

pryskyřice. Obsluha stroje nahraje CAD soubor do systému stroje. Ten se ve stroji převádí. 

Program virtuální model rozřeže pravidelně na malé kousky o tloušťce od 0,025 do 0,5mm. 

Počítačem řízený laserový paprsek začne vytvrzovat první rovinnou vrstvu. Vrstva, která se 

vytvrzuje je překryta tekutou fotopolymerní pryskyřicí o větší tloušťce, než je tloušťka 

vytvrzované vrstvy, tím že zdvihací zařízení plošinu sníží o výšku vytvrzené vrstvy.  Stírač 

nebo v lepších případech ostří začne přejíždět po vytvrzeném povrchu a upravovat ho, aby 

připravilo povrch vrstvy na další vytvrzování. Laserový paprsek dál vytvrzuje vrstvu po 

vrstvě, až vznikne finální produkt, který se vyjme z kádi stroje a očistí se od přebytečného 

polymeru. Princip technologie popisuje obrázek 13. a příklad takové 3D tiskárny, ve které se 

proces uskutečňuje je na obrázku 14. 

 

 

Obrázek 13. Schéma procesu SL [11] 

 

 

Obrázek 14. 3D tiskárna Viper pracující na principu SL technologie [22] 
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3.3.2 Fused Deposition Modeling 

 

 Tato metoda je schopna poskytovat hodně pevné, velmi přesné a stabilní polymerní a 

komponentní díly ve větším spektru, než u 3D tiskáren využívajících SL technologie. Je po SL 

technologii druhou nejvyužívanější technologií v prototypování. 

 Tak jako u předchozí metody se musí prve nahrát data do 3D tiskárny. Tato metoda je 

založená na protlačování plastových vláken přes uzavíratelné trysky, které se nahřívají na 

tavící teploty dané pro konkrétní polymerní materiály a pohybují se pouze v rovině. Podobně 

jako tomu je u SL technologie i v tomto případě se výsledný model vytváří z vrstvy po vrstvě. 

Tam kdy je třeba vytvořit dutiny, nebo převislé části, tak se využívá speciálního vosku, který 

vystřikuje odlišná tryska. 

 Tato technologie má velkou přednost v ekologičnosti provozu a tak ji lze aplikovat do 

běžného kancelářského prostředí. Princip technologie popisuje obrázek 15. a příklad takové 

3D tiskárny, ve které se proces uskutečňuje je na obrázku 16. 

 

 

Obrázek 15. Princip metody FDM - 1 tryska s protlačovaným roztaveným polymerem  

2 uložené vrstvy polymerních vláken 3 pohyblivá plošina [23] 

 

 

Obrázek 16. 3D tiskárna Dimension pro FDM technologii [24] 
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3.3.3 Selective Laser Sintering 

 

 Díly připravené touto metodou nemůžou být použity přímo, jako funkční díly. Proces 

je podobný jako u technologie Stereolithography. Akorát s tím rozdílem, že díly jsou 

vyráběny selektivně tavením tenkých vrstev polymerního prášku skenovací laserovou hlavicí. 

 Proces začíná nanesením tenké vrstvy polymerního prášku do úložného prostoru. 

Prášek je poté urovnaný válcem. Po uhlazení vrstvy laserový paprsek začne postupně slinovat 

celou vrstvu. Po ukončení se slinutá vrstva posune dolů, aby mohla být překrytá vrstvou 

neslinutého polymerního prášku, znova urovná válcem. Započne se slinovat další vrstva a to 

pořád dokola, až vznikne hotový díl. Princip technologie popisuje obrázek 17. a příklad 

takové 3D tiskárny, ve které se proces uskutečňuje je na obrázku 18. 

 

 

Obrázek 17. Princip SLS procesu [13] 

 

 

Obrázek 18. 3D tiskárna Sinterstation pro výrobu dílu metodou SLS [25] 
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3.3.4 Laminated Object Manufacturing 

 

 Jak již z názvu vyplývá, tak jde o technologii při, které se používají polymerové fólie, 

které se postupně vrství a laserem se vyřezávají tvary a poté se spékají vyřezané vrstvy jedna 

na druhou a vytvářejí výsledné produkty. Další výhodou je využití střídání vrstev jinými 

polymerními materiály, čímž se výrazně dají zlepšovat výsledné mechanické vlastnosti 

výrobků. 

 Samotný proces 3D tiskárny začíná přilepením fólie k podkladu na plošině a to 

pomocí rozehřátého válce. Poté laserový paprsek vyřízne požadovaný profil dané vrstvy a 

zbylý materiál rozřeže na menší kusy pro usnadnění odstranění zbylého materiálu vrstvy. Celá 

plošina s upravenou vrstvou se sníží, aby se zahřátým válcem mohla přidat další vrstva. Tak 

se vytváří vrstvy po vrstvě, až vznikne finální produkt. Princip technologie popisuje obrázek 

19. a příklad takové 3D tiskárny, ve které se proces uskutečňuje je na obrázku 20. 

 

 

Obrázek 19. Princip technologie LOM [26] 
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Obrázek 20. 3D tiskárna na tvorbu výrobků technologií LOM [27] 

 

3.3.5 Three Dimensional Printing 

 

 Princip je založen na rozprostírání vrstvy práškového polymeru, tiskárna poté nanáší 

tekuté pojivo na vrstvu prášku tam, kde je potřeba, prášky se spojují a vytváří tak první průřez 

vrstvy. Můžou se používat i barevné pojiva. Po vytvoření první vrstvy se celá plošina sníží, 

nanese se nová vrstva prášku a proces se opakuje tak dlouho, dokud nevznikne žádaný 

produkt, který je celý zahalený v prášku, ten se odsaje do zásobníku. Princip technologie 

popisuje obrázek 21. a příklad takové 3D tiskárny, ve které se proces uskutečňuje je na 

obrázku 22. 

 

 

Obrázek 21. Princip metody 3DP [28] 
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Obrázek 22. 3D tiskárna EDEN 500V využívající technologie 3DP [29] 
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Závěr 

 

 V této práci jsou uvedené nejdůležitější vlastnosti materiálů pro RP, které jsou 

nepostradatelné při rozhodování o jejich zařazení do vhodných aplikací. Dále je zde vysvětlen 

základní proces RP technologie, kterým se zde popsané technologie řídí. 

 Snahou je nastínit problém, jakým je RP v dnešní době. Jistě ke vzniku této 

technologie nesmírnou měrou přispěl rozvoj informačních technologií, bez kterých by vznik 

RP nebyl vůbec možný. Rozmanitost vlastností polymerních materiálů pro RP a jejich široké 

uplatnění, z ní činí všestrannou metodu, jakou se dají vytvářet stále nové a složitější 

prototypy. Nejen rozmanitost v materiálech, ale i mezi 3D tiskárna a technologiemi, je natolik 

velká, že by se jen samotná analýza materiálů do této práce nevešla. 

 Tato technologie umožňuje vytvářet velmi složité a komplexní funkční modely, což je 

velká přednost, oproti klasickým zpracovatelským metodám výroby. Také výrazně zkracuje 

čas při výrobě různých modelů a prototypů, které se můžou velmi rychle nasadit do sériové 

výroby. Díky možnosti přímé vazby na sériovou výrobu výrazně šetří čas, což jsou v dnešní 

době peníze, proto počet těchto 3D tiskáren každoročně narůstá a jejich cena je čím dál tím 

víc přijatelnější. 

 Budou se vyvíjet materiály pro tuto technologii? Stále náročnější aplikace vyžadují po 

materiálech vysoké požadavky na mechanické a jiné užité vlastnosti, takže materiáloví 

inženýři budou stále vyvíjet nové materiály pro RP. 
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