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Anotace: 

 

 Tato diplomová práce se zaměřuje na stanovení mechanických a tepelných vlastností 

dvou polymerních látek PC a ABS vyrobené odlišnými technologiemi. Vzorky z PC i ABS 

byly připraveny konvečním způsobem vstřikováním do forem i za pomocí rapid 

prototypingové technologie FDM. Naměřené výsledné  mechanické vlastnosti pomocí tahové 

zkoušky a stanovené tepelné vlastnosti těchto materiálů v adiabatické komoře byly 

zpracovány ke vzájemnému porovnání jejich  vlastností v závislosti na způsobu výroby. 

 

Klíčová slova: 

 

3D tiskárna, ABS, FDM, mechanické vlastnosti, PC, prototyp, rapid prototyping, tepelné 

vlastnosti 

 

 

Abstract: 

 

This thesis focuses on determining the mechanical and thermal properties of two polymers PC 

and ABS produced by different technologies. Samples from PC and ABS were prepared by 

conventional injection molding method and using rapid prototyping technology of FDM. 

Measured mechanical properties using tensile tests and specified thermal properties of these 

materials in the adiabatic chamber were processed for mutual comparing their properties 

depending on the method of production. 

 

Key words: 

 

3D printer, ABS, FDM, mechanical properties, PC, prototype, rapid prototyping, thermal 

properties 
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ÚVOD 

 

 Ţijeme v době 21. století, kdy jsme obklopení moderní počítačovou technikou, která je 

takříkajíc všude, kde se jen člověk podívá. Většina sloţitých věci jsou vyráběny stroji, kdy při 

přechodu na najetí nového výrobku  se stroje musí seřídit a celý výrobní cyklus ladit a poté se 

výrobky testují, coţ je velmi časově a hlavně finančně nákladné, proto na scénu nastupuje 

technologii rapid prototyping, která můţe testovat první prototypy, ještě dřív, neţ se výroba 

musí podřídit poţadavkům vedení na odstartování nových výrobků. Coţ je v dnešní době 

velmi důleţitý faktor, jelikoţ čas jsou peníze.Díky neustálému vývoji počítačových 

technologií se posouvají hranice 3D tisku a čím dál tím více se vyuţívá této technologie zvané 

rapid prototyping, k dosaţení výroby funkčních sestav, prototypů, modelů a jiných atypických 

součástí, které klasickou konvenční cestou obrábění, popřípadě vstřikování, lisování, atd. 

komplikovanějších tvarů, které nelze zhotovit tak rychle a levně, jelikoţ je to dáno ve 

výsledku cenou za kus, který je u této poměrně mladé technologie ve velké výhodě oproti 

konvenčním způsobům výroby a to díky své univerzálností. 

 "3D tisk, jinými slovy též Rapid Prototyping, se používá při výrobě a demonstraci 

prototypů výrobků. Při slavnostním uvedení Škody Yeti bylo 80 procent komponentů vozu 

vyrobeno právě Rapid Prototypingem" [1]. 

  Toto téma jsem si vybral, protoţe rapid prototyping má do budoucna velký potenciál. 

Ještě větší potenciál vidím v případě  vyuţití 3D tiskáren i na výrobu kompozitních dílů, které 

budou mít excelentní mechanické vlastnosti a široké vyuţití, ale měly by být samozřejmě 

dobře ekologicky recyklovatelné, protoţe naše Země  není odpadkový koš! 

 Tato diplomová práce se zabývá měřením mechanických a tepelných vlastností rapid 

prototypingových materiálů. 
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1 RAPID PROTOTYPING (RP) 

 

1.1  Počátek vzniku technologie RP 

 

 Uţ v pozdních šedesátých letech si jistý inţenýr Herbert Voelcker pracující na 

Cornellově Universitě v Americe řekl sám sobě otázku, jak by mohl dokázat dělat úţasné věci 

automaticky, za pomocí počítačem  řízených strojů, v době kdy vlastně počítače byly ještě v 

plenkách. Dokázal definovat trojrozměrné částice za pomocí matematických nástrojů, čistě 

teoreticky a posléze vytvořil algoritmus pro pevné modelování, kteří dodnes tvoří základ 

počítačových modelovacích programů. Dál v sedmdesátých letech pracoval na počítačem 

řízeném opracovávání materiálu do poţadovaného tvaru, pomocí odsekávání malých částí. 

 

 

Obr. 1 Jedna z prvních 3D tiskáren k výuce studentů  podporované NSF na půdě Marylandské 

Universitě [2] 

 

 V roce 1987 Carl Deckard z Texaské University přišel s lepším nápadem a to proč 

odsekávat spousta materiálu, jak by to šlo vyrobit vrstvu po vrstvě. V tu dobu představil 

tisknutí trojrozměrných modelů laserem spékaného prášku do konečné podoby modelu, 

vrstvou po vrstvě. 

 Těmto dvěma vědcům se díky jejich úsilí podařilo vytvořit nové odvětví v průmyslu a 

to tzv. "volná forma výroby", nebo téţ jiţ dnes pod známějším názvem rapid prototyping, 

který způsobil neobvyklý obrat v chápání, jak se dají věci navrhovat a vyrábět. Pro názornou 

představu, jak vypadají dnešní 3D tiskárny, jsou určité 3D tiskárny znázorněny na obrázku 2  

[2]. 
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Obr. 2 Příklad novodobých 3D tiskáren od firmy Stratasys [3] 

 

1.2 Definice slova "prototyp" 

 

 Je to neoddělitelná součást designování úzce spjatá s návrhem úplně nového výrobku. 

Mnoho prototypů, které designéři navrhnou se poté také realizuje v praxi. Pro lepší pochopení 

pravého významu slova prototyp je lepší demonstrovat na tomto známém citátu:  

 „A prototype is the fisrst or original example of something that has been or will be 

copied or developed; it is a model or preliminary version; e.g.: A prototype supersonic 

aircraft“ [4]. 

 Coţ se dá přeloţit, jako: "Prototyp je prvním,  nebo spíš jedinečným příkladem 

něčeho, co by mělo být nebo se bude reprodukovat nebo vyvíjet; je to model nebo předběžná 

verze; Např. prototyp nadzvukového letadla" [4]. 

 

1.3 Co je to RP? 

 

 RP je řada progresivních technologií, které dokáţou vytvářet trojrozměrné modely, 

prototypy, dílce a komponenty strojů přímo ze souboru 3D dat. Tyto 3D data se vytváří v 3D 

programových aplikacích Computer-Aided Design (CAD), určených pro návrhy různých 

konstrukčních řešení v různých průmyslových odvětvích. 

 Pro tuto technologii RP je specifické, ţe se trojrozměrný model vytváří postupně z 

různých druhů materiálů vrstvou po vrstvě. Samostatné vrstvy jsou vrstveny na vrstvy jiţ 
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dříve vytvořené. Oproti klasickým metodám obrábění Computer Numerical Control (CNC), 

kdy je materiál postupně odebírán z výchozího polotovaru, je materiál při metodách RP v 

krocích přidáván. Metody RP se odlišují rozdílným principem vzniku a také svými 

fyzikálními vlastnostmi  při tvorbě jednotlivých vrstev. Výhodou  je, ţe stavbou modelu, 

který je postupně tvořen z vrstev, nevzniká velká závislost na jeho tvaru a sloţitosti 

geometrie, která je leckdy u klasické konvenční metodě CNC časově i cenově velmi náročná. 

 Takový  postup se pak můţe velmi snadno zautomatizovat, zvláště kdyţ je 

geometrický tvar předem digitálně určen pomocí CAD systému. Tímto pohledem na 

problematiku, se ve výsledku dokáţe výrazným způsobem  zkrátit hlavně čas potřebný na 

výrobu prototypu, který tvoří nezanedbatelnou část doby k výrobě součásti u klasických 

konvenčních metod výroby obráběním na CNC strojích [5, 9]. 

 

 

Obr. 3 Proces RP ve srovnání s CNC obráběním [5] 
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1.4 Moţnosti aplikací RP 

 

 V současné době se technologie RP pouţívá: 

 

 Pro vytvoření prostorových modelů složitých objektů s cílem získání názorné 

představy o celkovém provedení a tvaru 

 Ke kontrole designu navrhovaného objektu 

 Při vývoji výrobku, tzn. že navrhovanou součást je možno v kterékoli fázi vývoje 

snadno vyrobit a následně korigovat další vývojové fáze 

 K ověření a optimalizaci výrobku: mimo korekce tvaru je možno např. snáze vybrat z 

konkurenčních návrhů ten nejlepší 

 V oblastech výroby forem a nástrojů 

 K simulacím v oblastech namáhání, proudění, koncepčního konstruování, designu a 

archivace 3D objektů [6] 

 

 Pro dokreslení představy o moţném vyuţití v různých odvětvích průmyslu je vše 

názorně zobrazeno na následujícím obrázku 4.  

 

 

Obr. 4 Vyuţití RP technologie v různých průmyslových odvětví z roku 2001 [7] 

 

1.5 Budoucnost RP 

 

 Z původní myšlenky vyrábět jednotlivé prototypy k odzkoušení, se díky velmi 

rychlého pokroku počítačových systémů a zároveň s ním i technologií RP, pomalu schází a 

čím dál tím více věcí vytištěných v 3D tiskárnách pouţívají, jako hotové zboţí. 
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 V současné době je něco kolem 28% vynaloţených peněz určen na tisk jiţ finálních 

výrobků. Coţ jasně naznačuje, jak se sniţují jednak pořizovací náklady, tak i materiál pouţitý 

při tisku.  

 Podle předpokladů jistého muţe Terryho Wohlerse, který se zabývá výzkumem této 

problematiky, předpovídá, ţe z celkového mnoţství peněz vynaloţených  na 3D tisk přesáhne 

50% do roku 2016 a dále předpokládá nárůst na 80% do roku 2020. Tyto jeho hypotézy jsou 

pochopitelné, kdyţ moţnost dělat prototypy velmi rychle a levně, zůstanou nedílnou součástí 

trhu. 

 Tato technologie samozřejmě vyniká tam, kde se nehledí na produkci, ale na osobním 

přístupu a moţnosti přizpůsobovat hotový výrobek, tak říkajíc na míru zákazníkovi. Tato 

moţnost rychle reagovat na potřeby zákazníka a upravit koncept ještě během několika hodin 

je velmi přijatelná v konečném důsledku rozhodující v dnešní uspěchané době, kdy čas hraje 

velmi důleţitou roli. 

 Průmyslové 3D tiskárny začínají zhruba na ceně kolem 300 000Kč aţ končí na ceně 

přesahující 20 000 000Kč. Někteří lidé uţ dokonce mají 3D tiskárny doma, mezi takové lidi 

patří fanoušci a nadšenci pro RP, vynálezci, vědci a podnikatelé. Tato tendence je znázorněna 

na obrázku 4. [8, 9] 

 

 

Obr. 5 Globální prodej 3D tiskáren pro domácí účely [8] 
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2 ČLENĚNÍ PROCESŮ RP 

 

 Ač existuje mnoho metod RP, zde je pět kroků, kterými se všechny metody RP řídí. 

 

 Výroba CAD modelu  designérem 

 Převod CAD modelu na STL formát 

 Nařezání STL dat na tenké vrstvy 

 Stavba modelu vrstvou po vrstvě 

 Očištění modelu [9] 

 

2.1 Výroba CAD modelu designérem 

 

 V prvé řadě je potřeba postavit model na počítači za pomocí speciálních 3D softwarů, 

které pomohou vyrobit model ve formátu CAD. Takovými programy na tvorbu 3D modelů 

jsou například: AutoCAD, Autodesk Invertor, SolidWorks, Pro/Engineer, Catia, SolidEdge 

atd.. Tento postup je pro všechny RP metody zcela identický, bez výjimek [9]. 

 

2.2 Převod CAD modelu na STL formát 

 CAD programy vyuţívají několik různých algoritmů pro definování 3D objektů. Proto 

se stalo průmyslovým standardem převod CAD souboru do STL formátu podle algoritmu, 

který byl vytvořen zároveň s  první RP metodou, coţ byla Stereolitografie (STL).  

 V druhém postupu se převádí CAD soubor na formát STL, který reprezentuje 

trojrozměrný povrch, tvořený malými rovinnými trojúhelníky. STL soubor obsahuje 

souřadnice všech vrcholů a směry vnějších normál kaţdého trojúhelníku. Vzhledem k tomu, 

ţe STL soubor pouţívá rovinné prvky, proto nemůţou být zakřivené plochy zcela přesné. 

Zvyšování počtu trojúhelníků zvyšuje přesnost zakřivení, ale za cenu větší velikosti 

výsledného STL souboru. Velké a komplikované soubory vyţadují více času na přípravu před 

zahájením samotného vystavování vrstvě po vrstvě, proto se v této fázi musí návrhář najít 

kompromis mezi poţadovanou výslednou přesností a potřebným časem na zpracování STL 

souboru [9]. 
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Obr. 6 Nahrazení zakřivené plochy koule trojúhelníky a vliv jejich počtu na přesnost [10] 

 

2.3 Nařezání STL dat na tenké vrstvy 

 

 V tomto třetím kroku se pomocí pre-processingového softwaru 3D tiskáren připraví 

STL soubor k vytisknutí. Je k dispozici několik programů a většina z nich umoţňuje uţivateli 

nastavit velikost, umístění a orientaci modelu, který se má vytisknout. Orientace modelu je 

velmi důleţitá a to z několika důvodů. 

 Za prvé, se výsledné vlastnosti prototypů liší podle volby, kterou metodou  RP mají 

být vyrobené. A to protoţe jsou prototypy většinou méně pevnější a míň přesnější ve směru 

osy Z (vertikála), neţ ve zbylých směrech os X a Y.  

 Dále vhodnou volbou orientace se dá zkrátit čas potřebný na dobu tisku prototypů, to 

znamená, ţe pokud se nejmenší rozměr umístí ve směru orientace osy Z, tak se sníţí počet 

vystavěných vrstev prototypů a tím se zkrátí výsledný čas tisku. 

 Pre-processingový software ve výsledku nařeţe STL model na několik vrstev od 

tloušťky 0,01mm do 0,7mm, v závislosti na pouţité metodě RP. Program také dokáţe 

generovat pomocnou strukturu pro jemné rysy výsledného prototypu, jakými jsou převisy, 

vnitřní dutiny, a tenkostěnné profily. Kaţdý výrobce 3D tiskáren dodává pro svoje tiskárny 

vţdy jen svoje vlastní  pre-processingové softwary [9]. 

 

2.4 Stavba modelu vrstvou po vrstvě 

 

 Čtvrtým krokem je vlastní výstavba prototypu, kdy RP tiskárny začnou stavět vrstvu 

po vrstvě a to z materiálů, kterými jsou polymery, papír nebo práškový kov. Mnoho dnešních 

strojů při procesu výstavby  nepotřebuje dohled uţivatele [9]. 

 

 



19 
 

2.5 Očištění modelu 

 

 Posledním krokem je tzv. post-processing. Tento krok zahrnuje odstranění prototypu 

ze stroje a odstranění všech podpor. Některé fotocitlivé materiály musí být speciálně ošetřeny 

před pouţitím. Prototypy taky mohou vyţadovat menší povrchovou úpravu, očištění, 

popřípadě i přebroušení, zatmelení, nebo také se můţou namalovat pro lepší vzhled a také 

trvanlivost [9]. 

 

2.6 Ukázka modelů vytištěných 3D tiskárnou 

 

 

 

Obr. 7 Koncept tlumiče [11]  

 

Obr. 8 Přezka pásku pro funkční testy [11] 

 

 

Obr. 9 Model bagru pro marketingové účely [11] 
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3 METODY TECHNOLOGIÍ RP 

  

 V dnešní době existuje spousta technologií RP, ale v této diplomové práci popíšu 

pouze 5 nejvýznamnějších technologií RP, které jsou také nejvíce vyuţívané v dnešní době. 

 

 Stereolitography (SL) 

 Fused Deposition Modeling (FDM) 

 Selective Laser Sintering (SLS) 

 Laminated Object Manufacturin (LOM) 

 Three Dimensional Printing (3DP) 

 

3.1 Stereolitography (SL) 

 

 Tato technologie je velmi stará a její původ sahá aţ do roku 1986, kdy si tuto 

technologie nechal patentovat jistý Charlese W.Hull. 

 Celý princip je zaloţen na fotopolymerizaci, coţ je jev, kdy dochází k vytvrzovaní 

fotopolymerních pryskyřic pomocí UV laserového paprsku. Tato RP technologie je jedna 

z nejpřesnějších. 

 Cely proces probíhá tak, ţe se zásobní káď naplní tekutou fotopolymerení pryskyřicí a 

zdviţná a zároveň pracovní plošina, které je síťovitá pro protékání nevyuţité fotopolymerní 

pryskyřice zastaví těsně pod povrchem fotopolymerní pryskyřice. Pokud je potřeba vyuţít 

podpěr pro náročné tvary, je před samotným procesem umístit na pracovní plošinu podpěry. 

Dále je celý proces řízený počítačem, kdy UV laserový paprsek vytváří první vrstvu, aţ ji 

vytvoří, pracovní plošina se sníţí o výšku vytvrzené první vrstvy a tak se celý proces opakuj, 

aţ je výsledný model hotov. Tento výsledný model je potřeba očistit od přebytečného 

materiálu. Jednoduché schéma této technologie je zobrazena na obrázku 10 [4, 9, 12, 13]. 
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Obr. 10 Princip technologie SL [13] 

 

3.2 Fused Deposition Modeling (FDM) 

 

 Tato technologie je jedna z nejhojněji vyuţívaných pro 3D tisk.  Tato technologie 

poskytuje velmi pevné a přesné funkční prototypy.  

 Celý princip je zaloţen na protlačování termoplastického vlákna z cívky přes tepelně 

řízenou hlavici, kde jsou dvě trysky, jedna pro základní materiál a druhá pro podpůrný 

materiál. Tato hlavice nanáší jednu vrstvu na druhou od základní pracovní plošiny, která se 

oproti hlavice vertikálně nepohybuje, aţ do úplného vytvoření prototypu. V místech kde je 

potřeby vytvořit dutiny se přes druhou podpůrnou trysku nanáší na určité místa speciální 

vosk, který lze poté odstranit. Tato technologie je velmi ekologická a lze ji takříkajíc poţít v 

jakékoliv kanceláři. Jednoduché schéma této technologie je zobrazena na obrázku 11 [9, 13, 

14]. 
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Obr. 11 Princip technologie FDM [15] 

 

3.3 Selective Laser Sintering (SLS)  

 

 Tato technologie je jednou z nejstarších, ale za to velmi efektivní pro výroby širokého 

spektra prototypů. Podobně, jako u technologie SL i zde se jedná o výrobu funkčních 

prototypů a samotný proces této technologie SLS je velmi podobný té SL. Jediný výrazný 

rozdíl oproti technologii SL spočívá v tom, ţe se pouţívá materiálu ve formě prášku a 

selektivně se za pomocí laserové hlavice taví tento materiál a spéká se, tak do poţadovaného 

tvaru. 

 Celý proces začne nanesením velmi tenké vrstvy materiálu ve formě prášku na 

pracovní plošinu. Poté je laserem spékán aţ je prví vrstva hotová, posune se celá pracovní 

plošina dolů o velikost další spékané vrstvy, kterou nanese pomocný válec na jiţ spečenou 

první vrstvu a tak se celý proces opakuje, aţ je výsledný prototyp z prášku spečen a hotov. 

Není potřeba podpor, jelikoţ nespečený prášek slouţí, jako podpora. Jednoduché schéma této 

technologie je zobrazena na obrázku 12 [4, 9, 13, 16]. 
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Obr. 12 Princip technologie SLS [17] 

 

3.4 Laminated Object Manufacturing (LOM) 

 

 Tato technologie je zaloţena na laminování jednotlivých vrstev  materiálů, které se 

předem kaţdá vrstva postupně ořeţe laserem a poté se jednotlivé vrstvy spolu spékají pomocí 

nahřívaného válce dohromady a vytváří tak výsledný prototyp. 

 Proces začíná přilepením první vrstvy na podkladovou plošinu pomocí rozehřátého 

válce, dále laser ořízne další vrstvu a celá plošina se sníţí o výšku první vrstvy a zahřátý 

vystavuje další vrstvu po vrstvě, aţ do konečné podoby prototypu. Pro usnadnění odstranění 

nepouţitých vrstev při laminování, se během výstavby jednotlivých vrstev prototypu, 

nařezávají na menší kusy pro lepší odstranění ve finále. 

 Tato technologie je spíš určena na výrobu velkých prototypů, spíš jen pro vizuální 

představu. Při této metodě RP se spotřebuje mnoho materiálu na podpory, který není moţno 

znova pouţít. Jednoduché schéma této technologie je zobrazena na obrázku 13 [4, 9, 13, 18]. 
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Obr. 13 Princip technologie LOM [18] 

 

3.5 Three Dimensional Printing (3DP)  

 

 Tato technologie je skoro identická s technologií STL, jen místo pouţitého laseru pro 

spékání, se poţívá tekuté pojivo proudící přes injektor hlavice, která nanáší na vrstvu prášku, 

tam kde je zapotřebí, prášky se následně spojují dohromady, aţ vytvoří výsledný prototyp. 

Jednoduché schéma této technologie je zobrazena na obrázku 14 [4, 9, 19]. 

 

 

Obr. 14 Princip technologie 3DP [19] 
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4 METODA VSTŘIKOVÁNÍ POLYMERŮ 

 

 Jedná se o jednu z nejvyuţívanějších  tvářecích technologií pro zpracování termoplastů 

na světě. Tento proces je velice rychlý a lze jej vysoce reprodukovat.  

 Tváření probíhá za působení teploty a tlaku nebo obou vlivů současně. Touto 

technologií se dají vyrábět velmi komplikované výrobky s vysokou přesností a hlavně ve 

velké produkci. S vstřikovanými plastovými výrobky se setkáváme kaţdodenně. Vstřikování 

se provádí pomocí roztaveného polymer, který je vstřiknut do vychlazené dutiny připravené 

formy, která tvoří uzavřený systém pro další působení vysokých tlaků, které dokáţou 

vytvarovat polotovar nebo výrobek do poţadovaného tvaru a vlastností. 

 Nevýhodou zůstávají vysoké pořizovací náklady s nutným prostorem pro výstavbu 

spojené s dlouhou prodlevou na přípravu formy pro vstřikování [20, 21] 

 

4.1 Proces vstřikování 

 

 Tento proces vstřikování probíhá v několika krocích a to tak, ţe se zprvu nasype plast 

v podobě přesně definovaných granulí do zásobníku, ze kterého si pracovní část stroje odebírá 

materiál. Průběh zpracování granulátu ve stroji zajišťuje šnek, který hmotu dopravuje do 

tavící komory, kde dochází za působení tření a tepla k tvorbě taveniny, neboli proces 

plastikace, která je vstříknuta do dutiny vychlazené formy, kterou zcela vyplní a zde dochází 

postupně k předávání tepla formě, díky čemuţ se polotovar ochlazuje. V průběhu tohoto 

procesu se díky pístům vytvoří potřebný tlak k tomu, aby se sníţila moţnost smrštění a jiných 

nechtěných deformací, k vytvoření dokonalého polotovaru nebo hotového výrobku. Nakonec 

se forma otevře a výrobek se z formy vytáhne, popřípadě se upraví povrchové nerovnosti a 

celý proces se dokola opakuje. Proces je pro představu zobrazen na obrázku 15 [20, 21]. 

   

 

Obr. 15 Vstřikovací cyklus [21] 
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4.2 Vstřikovací stroj 

 

 Celý proces vstřikování se řídí na moderních vstřikovacích strojích, které jsou 

většinou plně automatizované, takţe lze očekávat vysokou produktivitu výroby. Jeho 

samotnou funkcí je převést polymerní granulát v hotový polotovar nebo výrobek. Pořizovací 

ceny jsou velmi vysoké. Jednoduchý příklad vstřikovacího stroje je zobrazen na obrázku 16 

[20, 21]. 

 

 

Obr. 16  Vstřikovací stroj [22] 
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5 MECHANICKÉ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ A ZKOUŠENÍ 

 

 V podstatě určují výsledné vlastnosti materiálů. Těmito mechanickými vlastnostmi 

jsou pevnost , pruţnost, tvrdost a houţevnatost, podle toho potřeby aplikací. Vycházejí z 

mechanických zkoušek, kdy je zkušební těleso vystavované statickému nebo dynamickému 

zatíţení, kdy vznikají v materiálu různá napětí (tah, tlak, ohyb, krut a střih atd.) v závislosti na 

čase, teplotě a vyvolávají samotné deformace materiálu. Napětí je popsáno, jako síla působící 

na jednotku plochy. Tyto zkoušky jsou většinou destruktivního rázu a proto se zkoušený 

materiál namáhá, aţ do porušení.  Proto se pouţívají zkušební vzorky, které musí být 

zhotoveny do normou daného tvaru. Mechanické zkoušky nám podávají zaručené mechanické 

vlastnosti materiálů s výslednými hodnotami, kterými se řídí technologové při pouţití 

materiálu při konstrukcích. Tyto mechanické zkoušky nám vlastně simulují skutečné zatíţení 

v provozu.Proto je snahou všech výrobců materiálů a různých organizací vyvíjení společných 

norem pro zkoušení materiálů. Existují normalizační instituce, které jsou pověřeny vydáváním 

norem v kaţdé zemi, kde mají své vlastní označení. V naší České republice je to Český 

normalizační institut, pod zkratkou ČSN, kterou se také značí naše normy [23]. 

  

5.1 Druhy zkoušek mechanických vlastnosti 

 

 Rozlišují se druhy zkoušek podle způsobu jakým působí vnější síly na zkušební vzorek 

a rozdělujeme je na tyto tři: 

 

 Statické zkoušky - u této zkoušky dochází k postupnému působení vnější síly na 

zatěţované zkušební těleso, které trvá několik minut aţ několik dní (měsíců). Mezi 

tyto zkoušky patří: tah, tlak, ohyb, krut a střih. 

 

 Dynamické zkoušky - u této zkoušky dochází k působení vnější síly na zatěţované 

zkušební těleso pomocí rázu, který netrvá déle, neţ zlomek sekundy, nebo se zatíţení 

cyklicky opakuje. Mezi tyto zkoušky patří: rázová a vrubová houţevnatost. 

 

  Zvláštní zkoušky - tyto zkoušky jsou zcela odlišné, neţ ty dvě předchozí a mezi tyto 

zkoušky patří: tvrdost a jiné technologické zkoušky [23]. 
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5.2 Zkouška tahem 

 

 Tato zkouška je nejhojněji vyuţívanou mechanickou zkouškou. Při této zkoušce 

dochází ke vzniku rovnoměrné jednoosé tahové napjatosti ve zkušebním tělese, díky 

konstantní rychlosti vnějšího napjetí a to aţ do jeho porušení. V průběhu zkoušky se měří 

prodlouţení zkušebního tělesa pomocí průtahoměru (dilatometru), který měří průběh 

deformace a zároveň s tím se měří velikosti zatíţení vnějšího napětí.  

 V dnešní době jsou k dispozici počítačem řízené stroje, kterým se také říká trhací 

stroje, které velmi detailně hodnotí průběh samotné zkoušky a výsledky zaznamenává do 

pracovního diagramů. Příklad takového pracovního diagramů je na obrázku 17 [23]. 

 

 

Obr. 17 Obecný pracovní diagram pro zkoušku v tahu, kde body: U - mez úměrnosti, E = mez 

pruţnosti, K - mez kluzu, P - mez pevnosti, S - přetrţení [24] 

 

 U - mez úměrnosti - prodlouţení zkušebního tělesa je přímo úměrné napětí 

 E - mez pruţnosti - napětí, které po odtíţení (uvolnění napětí) nezanechá trvalé 

deformace na zkušebním tělese 

 K - mez kluzu - nejmenší napětí, při kterém vznikají výrazné deformace 

 P - mez pevnosti - nejvyšší dosaţené napětí 

 S - napětí při přetrţení 
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Z této zkoušky tahem se zjišťují tyto mechanické vlastnosti:  

 

 Mez kluzu v tahu: 

 MPa
S

e
F

e
R

0



 

 F e - zatěţující síla na horní mez kluzu (N) 

 So - počáteční průřez zkušebního tělesa (m
2
) 

 

 Mez pevnosti v tahu: 

 MPa
S

m
F

m
R

0

  

 F m - maximální zatěţující síla (N) 

 So - počáteční průřez zkušebního tělesa (m
2
) 

 

 Taţnost: 

 
 %100

0

0 



l

ll
A  

 

 l - délka zkušebního tělesa po přetrţení (m) 

 lo - počáteční délka zkušebního tělesa (m) 

 

 Kontrakce: 

 
 %100

0

0 



S

SS
Z  

 S - průřez zkušebního tělesa v nejuţším místě přetrţení (m
2
) 

 So - počáteční průřez zkušebního tělesa(m
2
) [23] 
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6 TEPELNÉ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ 

 

6.1 Sdílení tepla 

  

 Přenos tepla nastává tehdy, kdyţ  existuje teplotní gradient, coţ je tepelný rozdíl mezi 

dvěma systémy, coţ je vlastně přenos tepla z teplejšího prostředí do studenějšího. Sdílení 

tepla se dělí na tři základní způsoby: 

 

 Sdílení tepla vedením (kondukce) - zaloţeno na tepelném pohybu a působením 

molekul, atomů, iontů a elektronů mezi sebou. 

 Sdílení tepla prouděním (konvekce) -zaloţeno na odebírání energie z proudícího 

prostředí 

 Sdílení tepla zářením (radiace)- zaloţeno na elektromagnetickém vlnění [25] 

 

6.2. Sdílení tepla vedením 

 

 Existují teplotní pole, coţ jsou všechny body zkoumaného prostoru ve shodném 

časovém okamţiku. Toto teplotní pole se dělí na ustálené (stacionární - nezávislé na čase) a 

neustálené (nestacionární - závislé na čase) 

 Váţený vědec pan Joseph Fourier poloţil základy pro sdílení tepla vedením a to, ţe 

zjistil a odvodil, ţe hustota tepelného toku je úměrná zápornému gradientu teploty, proto se 

tato rovnice taky nazývá první Fourierův zákon vedení tepla [25]. 

 





  2mWgradtq   

 

q - hustota tepelného toku (W.m
-2

) 

λ - součinitel tepelné vodivosti (W.m
-1

.K
-1

) 

grad t - gradient teploty (K.m
-1

) 
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6.3 Součinitel tepelné vodivosti 

 

 Tento parametr materiálu závisí na teplotě, tlaku a na samotném sloţení materiálu. 

"Součinitel tepelné vodivosti je tedy množství tepla, které projde za jednotku času jednotkovou 

plochou izotermického povrchu, přičemž v tělese je jednotkový teplotní gradient." [25] 

Vychází z prvního Fourierova zákona vedení tepla: 
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KmW
gradt

q

ddSgradt

dQ


   

 

λ - součinitel tepelné vodivosti (W.m
-1

.K
-1

) 

dQ - mnoţství tepla (J) 

grad t - gradient teploty (K.m
-1

) 

dS - jednotková plocha (m
2
) 

dτ - jednotka času (s) 

q - hustota tepelného toku (W.m
-2

) [25] 

 

6.4 Součinitel teplotní vodivosti 

 

 Nutností pro pochopení Fourierovy rovnice vedení tepla je fakt, ţe musíme brát v 

potaz zákon o zachování energie, který hovoří o změně entalpie systému, která je rovna 

součtu tepla do systému přivedeného s teplem systému uvolněného za určitý čas. 

 

 J
V

dQdQdI 


 

dI - změna entalpie (J) 

dQλ - teplo do systému dodané (J) 

dQV - teplo systémem uvolněné ze svého objemu (J) 

 

 Nejčastější tvar Fourierovy rovnice vedení tepla: 

 

 12 
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t
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Δt - změna termodynamické teploty (K) 

Δτ - změna času (s) 

a - součinitel teplotní vodivosti (m
2
.s

-1
) 

2 - Laplaceův operátor (m.
 -2

) 

t- termodynamická teplota (K) 

qV - vydatnost vnitřního objemového tepelného zdroje (W. m
 -3

) 

cp - měrná tepelná kapacita (J.kg
-1

.K
-1

) 

ρ - hustota (kg. m
 -3

) 

 

 Součinitel teplotní vodivosti jasně ukazuje, jak daný materiál vede teplo a vlastně, jak 

rychle se uvnitř materiálu vyrovnávají teploty a je dán vztahem: 
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sm

p
c

a



 

 

a - součinitel teplotní vodivosti (m
2
.s

-1
) 

λ - součinitel tepelné vodivosti (W.m
-1

.K
-1

) 

cp - měrná tepelná kapacita (J.kg
-1

.K
-1

) 

ρ - hustota (kg. m
 -3

) 

 

 Z této rovnice jasně plyne, jak součinitel teplotní vodivost přímo úměrně závisí na 

součiniteli tepelné vodivosti s nepřímo úměrně závisí na měrné tepelné kapacitě a hustotě 

materiálu [25]. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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7 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI POLYMERŮ 

 

7.1 Kopolymer akrylonitril-butadien-styren (ABS) 

 

 Jak jiţ název napovídá, jedná se o kopolymer sloţený ze tří monomerů, kterými jsou 

acrylonitril C3H3N, butadien C4H5 a styren C8H8. Z těchto tří monomerů se formují dvě 

odlišné kopolymerické fáze, ze kterých je výsledný ABS tvořen. První tvrdší fáze je styren-

butadienový kopolymer a druhou měkčí fází je styren-acrylonitrilový kopolymer. 

 Pro ABS materiály je typické, ţe jsou neprůhledné, mají dobré mechanické vlastnosti, 

houţevnatost, výbornou zpracovatelnost, chemickou odolnost s tvrdým a lesklým povrchem, 

ale mají horší odolnost proti povětrnostním a světelným podmínkám, kdy je zapotřebí pro 

vyšší odolnost do materiálu přidávat různé typy stabilizátorů, pigmentů a absorberů. Zároveň 

se dá zvýšit pevnost materiálu přidáním skleněné výztuţe [26, 27]. 

 

 

Obr. 18 Struktura ABS [28] 

 

Tab. 1 Vlastnosti ABS [29] 

Typ polymeru amorfní 

Hustota 1040 kg.m
-3 

Napětí na mezi kluzu 45 MPa 

Modul pruţnosti v tahu 2300 MPa 

Mez pevnosti v ohybu 75 MPa 

Součinitel tepelné vodivosti 0,17 W.m
-1

.K
-1

 

Měrná tepelná kapacita 1400 J.kg
-1

.K
-1

 

Součinitel teplotní kapacity 1,1676.10
-7

 m
2
.s

-1
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7.2 Polykarbonát (PC) 

 

 Tento polymer je patří mezi polyestery kyseliny uhličité s více funkčními fenoly.  

 Pro PC materiály je typické, ţe jsou průsvitné s propustností světla aţ 85% s vysokým 

indexem lomu. Mají výborné mechanické vlastnosti, vysoká pevnost, vysoká rázová 

houţevnatost i za velmi nízkých teplot, tvarová stabilita aţ do 140°C, dobrá odolnost proti 

povětrnostním a světelným podmínkám a dobré elektroizolační vlastnosti. Taky se dá zvýšit 

pevnost materiálu přidáním skleněné výztuţe. Horší odolnost vůči dlouhodobému exploataci 

v prostředí vroucí vody a páry [27]. 

 

 

Obr. 19 Struktura PC [30] 

 

Tab. 2 Vlastnosti PC [31] 

Typ polymeru amorfní 

Hustota 1200 kg.m
-3 

Napětí na mezi kluzu 66 MPa 

Modul pruţnosti v tahu 2400 MPa 

Mez pevnosti v ohybu 70 MPa 

Součinitel tepelné vodivosti 0,21 W.m
-1

.K
-1

 

Měrná tepelná kapacita 1170 J.kg
-1

.K
-1

 

Součinitel teplotní kapacity 1,4957.10
-7

 m
2
.s

-1
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8 POPIS POUŢITÝCH 3D TISKÁREN 

 

 Pro diplomovou práci byly pouţity dvě 3D tiskárny a to Fortus 360mc a  uPrint SE 

Plus. Obě tyto 3D tiskárny vyuţívají k  výrobě rapid prototypingovou technologii FDM. 

Pouţitý materiál pro výrobu tahových vzorků u 3D tiskárny Fortus 360mc byl pouţit PC bílé 

barvy s podpůrným materiálem BASS a na druhé 3D tiskárně uPrint SE Plus pro výrobu 

tahových vzorků byl pouţit materiál P430 ABSplus v modré barevné verzi s podpůrným 

materiálem SR-30 SS. 

 Vlákna roztaveného PC i ABSplus se nanášela pod úhlem 45° a při tvorbě následující 

vrstvy se vlákno nanášelo kolmo na předchozí směr vláken, coţ je -45°.  

 

8.1 Stratasys Fortus 360mc 

 

 

Obr. 20 Stratasys Fortus 360mc 
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Obr. 21 Uloţení kazet se základním i podpůrným materiálem 

 

 

Obr. 22 Základní pracovní prostor 
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Tab. 3 Technické parametry 3D tiskárny Stratasys Fortus 360mc [32, 33] 

Pouţitelné základní materiály ABS-M30, PC-ABS, PC 

Podpůrné materiály 
Rozpustné materiály pro ABS-M30 a PC-ABS 

Nerozpustný materiál BASS pro PC 

Velikost základní pracovního prostoru 406 x 356 x 406 mm 

Zásobníky materiálů 
2 kanystry pro základní materiál á 1507 cm

3 

2 kanystry pro podpůrný materiál á 1507 cm
3
 

Šířka kladeného vlákna 
0,254 mm 

0,127 mm 

Udávaná přesnost rozměrů výrobků +/- 0,0015 mm na 1 mm 

Komunikace přes počítačovou síť TCP/IP 10/100, Protokol Ethernet 

Soulad s předpisy CE 

Kompatibilita 
Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, 

Windows Vista, Windovs 7 

Software 
Software Insight

TM 

Software Control Center
TM

  

Poţadavky na napájení: 230 VAC, 50/60 Hz, 3 fáze, 16A/fáze 

 

 "FORTUS 360mc je navržen pro uživatele s náročnými aplikacemi, které vyžadují větší 

přesnost a opakovatelnost. Díly vyrobené na FORTUS sytémech jsou o 30-300% pevnější než 

díly vyráběné na 3D tiskárnách Dimensioin, a to i ze stejného materiálu" [33]. 
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8.2 Stratasys uPrint SE Plus 

 

 

Obr. 23 Stratasys uPrint SE Plus [36] 

 

Tab. 4 Technické parametry 3D tiskárny uPrint SE Plus [34,35] 

Pouţitelné základní materiály 

P430 ABSplus v bílé, modré, zelené khaki, 

oranţové nektarinkové, ţluté, červené, černé, 

šedé kovové formě 

Podpůrné materiály Rozpustné materiál SR-30 SS 

Velikost základní pracovního prostoru 203 x 203 x 152 mm 

Zásobníky materiálů 
Kazeta pro základní materiál á 490 cm

3 

Kazeta pro podpůrný materiál á 490 cm
3
 

Šířka kladeného vlákna 
0,330 mm 

0,254 mm 

Komunikace přes počítačovou síť TCP/IP 10/100, Protokol Ethernet 

Soulad s předpisy CE / ETL / RoHS / WEEE 

Kompatibilita 
Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, 

Windows Vista, Windows 7 

Software Software Catalyst
TM

 

Poţadavky na napájení: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 3 fáze, 7A/fáze 
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9 PŘÍPRAVA ZKUŠEBNÍCH TĚLES 

 

 Pro výrobu zkušebních těles je potřeba postupovat v souladu s normou ČSN EN ISO 

527-1Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Základní principy a normou ČSN EN 

ISO 527-2 Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené 

plasty. 

Tab. 5: Zkušební těleso podle ČSN EN ISO 527-2 [37] 

 

 Rozměry v milimetrech 

Typ tělesa 1A 1B 

l3   Celková délka ≥ 150 

l1   Délka zúţené rovnoběţné části 80 ± 2 60 ± 0,5 

R   Poloměr 20 až 25 ≥ 60 

l2   Rozpětí mezi širokými rovnoběţnými částmi 104 až 113 106 až 120 

b2  Šířka konců 20 ± 0,2 

b1 Šířka zúţené rovnoběţné části 10 ± 0,2 

h   Doporučená tloušťka 4 ± 0,2 

L0 Počáteční měřená délka 50 ± 0,5 

L   Počáteční vzdálenost čelistí 115 ± 1 l2 +5 

Poznámka - Typ 1A je preferován pro přímo tvářená zkušební tělesa, typ 1B pro 

mechanicky obrobená zkušební tělesa 
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9.1 Forma pro vstřikování 

 

 

Obr. 24 Forma na zkušební tělesa vymodelovaná v programu Autodesk Inventor 

 

9.2 3D model zkušebního tělesa pro 3D tiskárny 

 

 

Obr. 25 3D model zkušebního tělesa pro 3D tiskárny vymodelované v Autodesk Inventoru 
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9.3 Zkušební tělesa 

 

 Pro přesné výsledné měření je potřeba minimálně třech zkoušek. Celkem bylo 

vyrobeno čtrnáct zkušebních těles. Z toho po pěti kusech u P430 ABSplus a po třech kusech u 

zbývajících materiálů. Tahové lopatky vytisknuté z Stratasys uPrint SE Plus i z Stratasys 

Fortus 360mc měly shodné parametry šířky kladených vláken a to 0,254mm. 

 

 

Obr 26 Hotové zkušební tělesa, zleva PC a ABS vyrobené vstřikováním a vpravo je PC a 

P430 ABSplus vyrobené v 3D tiskárnách 

 

 

Obr 27 Detailně zobrazené vrstvy vystavěného zkušebního tělesa z P430 ABSplus s bílým 

podpůrným materiálem SR-30 SS 
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10 MĚŘENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ 

 

 Díky mechanickým zkouškám byly zjištěny vlastnosti materiálů, které jasně 

vypovídají o deformačním chování jednotlivých materiálů a to za působní vnější síly, která 

deformaci v tělesech vyvolala a to aţ do konečného porušení vzorků. Výsledné hodnoty 

slouţí, jako velmi důleţitý podklad pro porovnání jednotlivých technologií, kterými byly 

zkušební tělesa vyrobeny. 

 

10. 1 Zkouška tahem na trhacím stroji W+B LFV 100 kN 

 

 Bylo provedeno celkem šestnáct měření pro čtyři druhy zkušebních těles po pěti 

kusech u těch vytisknutých technologií RP a po třech u zbylých zkušebních těles vyrobené 

vstřikováním. Rychlost posuvu byla stanovena 2 mm/min, z důvodu porovnání mechanických 

vlastností. 

 

 

Obr. 28 W+B LFV 100kN 
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10. 2 Tahový diagram vstřikovaného ABS 

 

 

Obr. 29 Tahový diagram pro vstřikovaný ABS 

 

10. 3 Tahový diagram vstřikovaného PC 

 

 

Obr. 30 Tahový diagram pro vstřikovaný PC 
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10. 4 Tahový diagram vytisknutého P430 ABSplus 

 

 

Obr. 31 Tahový diagram pro vytisknutý P430 ABSplus na Stratasys uPrint SE Plus 

 

10. 5 Tahový diagram vytisknutého PC 

 

 

Obr. 32 Tahový diagram pro vytisknutý PC na Stratasys Fortus 360mc 
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10. 6 Výsledky měření a srovnání 

 

 

Obr. 33  Srovnávací tahový diagram pro ABS materiály, kde červená křivka patří materiálu 

vyrobeného vstřikováním a modrá křivka patří materiálu vyrobeného technologií RP 

 

 

 

Obr. 34 Srovnávací tahový diagram pro PC materiály, kde červená křivka patří materiálu 

vyrobeného vstřikováním a modrá křivka patří materiálu vyrobeného technologií RP 
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 Mechanické vlastnosti P430 ABSplus jsou uvedeny v tabulce 6 a v tabulce 7 jsou 

uvedeny mechanické vlastnosti vstřikovaného ABS. 

 

 






N

i
iN

s

1

2

1

1
  

 

s - směrodatná odchylka 

N - počet měření 

σ i - pevnost pro dané měření 

  - aritmetický průměr pevnosti všech měření 

 

Tab. 6 Mechanické vlastnosti P430 ABSplus 

Vzorek Pevnost [MPa] 

1 30,05 

2 30,22 

3 30,40 

4 30,34 

5 29,02 

Průměr 30,01 

Směrodatná odchylka 0,57 

 

Intervaly pravděpodobnosti výskytu naměřených hodnot: 

 

 Interval:    MPas 57,001,30  odpovídá 68,3% výsledků. 

 Interval:    MPas 14,101,302  odpovídá 95,5% výsledků. 

 Interval:    MPas 71,101,303  odpovídá 99,7% výsledků. 
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Tab. 7 Mechanické vlastnosti vstřikovaného ABS 

Vzorek Pevnost [MPa] 

1 53,92 

2 53,76 

3 53,25 

Průměr 53,64 

Směrodatná odchylka 0,35 

 

Intervaly pravděpodobnosti výskytu naměřených hodnot: 

 

 Interval:    MPas 35,053,64 odpovídá 68,3% výsledků. 

 Interval:    MPas 7,053,642  odpovídá 95,5% výsledků. 

 Interval:    MPas 05,164,533  odpovídá 99,7% výsledků. 

 Z tabulek jasně vyplývá, ţe pevnost P340 ABSplus je cca o 44% niţší, neţ je tomu u 

vstřikovaného ABS.  

 Mechanické vlastnosti PC vytisknuté technologií RP jsou uvedeny v tabulce 8 a v 

tabulce 9 jsou uvedeny mechanické vlastnosti vstřikovaného PC. 

 

Tab. 8 Mechanické vlastnosti PC vytisknuté technologií RP 

Vzorek Pevnost [MPa] 

1 56,03 

2 54,42 

3 54,98 

Průměr 55,14 

Směrodatná odchylka 0,82 

 

Intervaly pravděpodobnosti výskytu naměřených hodnot: 

 

 Interval:    MPas 82,055,14 odpovídá 68,3% výsledků. 

 Interval:    MPas 64,155,142  odpovídá 95,5% výsledků. 

 Interval:    MPas 46,255,143  odpovídá 99,7% výsledků. 
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Tab. 9 Mechanické vlastnosti vstřikovaného PC 

Vzorek Pevnost [MPa] 

1 63,57 

2 62,71 

3 60,68 

Průměr 62,32 

Směrodatná odchylka 1,48 

 

Intervaly pravděpodobnosti výskytu naměřených hodnot: 

 

 Interval:    MPas 48,132,26  odpovídá 68,3% výsledků. 

 Interval:    MPas 96,232,262  odpovídá 95,5% výsledků. 

 Interval:    MPas 44,432,623  odpovídá 99,7% výsledků. 

 Z tabulek jasně vyplývá, ţe pevnost PC vyrobeného technologií RP  je cca o 11,5 % 

niţší, neţ je tomu u vstřikovaného PC. 
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11 MĚŘENÍ TEPELNÝCH VLASTNOSTÍ 

 

 Tepelné vlastnosti byly měřeny na přístroji pro bezkontaktní a automatické měření 

součinitele tepelné, teplotní vodivosti a měrné tepelné kapacity. Tento přístroj je na dně 

tepelně izolovaný a jsou tam umístěny podloţky pro uloţení vzorků, viz obrázek 35. Dále 

tento přístroj má tepelný snímač Raytek, neboli pyrosenzor s citlivostí 0,1°C, který je pomocí 

elektronických regulátorů napojen přímo do počítače, zobrazeno na obrázku 36. 

 

 

Obr.35 Adiabatická komora s izolovaným dnem a podloţky se vzorkem 

 

 

Obr. 36 Adiabatická komora s pyrosenzorem Raytek 
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11.1 Postup měření 

 

 Zprvu je potřeba změřit rozměry vzorku, zváţit a vypočítat jeho hustotu. Dále je 

potřeba jemně obrousit zkušební vzorek a následně ho celý postupně nastříkat matným 

černým lakem. Po zaschnutí se vzorek vloţí do zahřívací komory, kde se zahřeje nad teplotu 

okolí, cca kolem 50-70°C a poté se vloţí do adiabatické komory, která se dokonale uzavře. V 

počítači se spustí program " raytek_dte_dlh2", který začne měřit v reálném čase změny 

teploty v komoře. Dále se z křivky chladnutí stanoví tepelné vlastnosti materiálů, kterými jsou 

součinitel teplotní vodivosti, součinitel tepelné vodivosti a měrná tepelná kapacita. 

  

11.2 Výsledky měření a srovnání ABS materiálů 

 

 Tepelné měření bylo pro P430 ABSplus měřeno třikrát a výsledky jsou v tabulce 10. V 

tabulce 11 jsou uvedeny výsledky čtyřech tepelných měření pro vstřikovaný ABS. V tabulce 

12 jsou uvedeny průměrné hodnoty obou materiálů ke vzájemnému porovnání a nakonec v 

tabulce 13 je srovnání vypočtených hustot obou materiálů. 

 

Tab. 10 Tepelné vlastnosti P430 ABSplus 

Vzorek cp[J.kg
-1

.K
-1

] a [m
2
.s

-1
] λ [W.m

-1
.K

-1
] 

1 1521 1,085. 10
-7

 0,1544 

2 1528 1,081. 10
-7

 0,1546 

3 1499 1,098. 10
-7

 0,154 

Průměr 1516 1,088. 10
-7

 0,1543 

Směrodatná odchylka 15,1 0,009. 10
-7

 0,000031 

 

Intervaly pravděpodobnosti výskytu naměřených hodnot pro měrnou tepelnou kapacitu: 

 

 Interval:     11
..1,151516

 KkgJsc p odpovídá 68,3% výsledků. 

 Interval:     11
..2,3015162

 KkgJsc p odpovídá 95,5% výsledků. 

 Interval:     11
..3,4515163

 KkgJsc p odpovídá 99,7% výsledků. 
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Intervaly pravděpodobnosti výskytu naměřených hodnot pro součinitele teplotní vodivosti: 

 

 Interval:     1277
.10009,010088,1

  smsa odpovídá 68,3% výsledků. 

 Interval:     1277
.10018,010088,12

  smsa odpovídá 95,5% výsledků. 

 Interval:     1277
.10027,010088,13

  smsa odpovídá 99,7% výsledků. 

 

Intervaly pravděpodobnosti výskytu naměřených hodnot pro součinitele tepelné vodivosti: 

 

 Interval:     11
..0,0000310,1543

 KmWs odpovídá 68,3% výsledků. 

 Interval:     11
..0,0000620,15432

 KmWs odpovídá 95,5% výsledků. 

 Interval:     11
..0,0000930,15433

 KmWs odpovídá 99,7% výsledků. 

 

Tab. 11 Tepelné vlastnosti vstřikovaného ABS 

Vzorek cp[J.kg
-1

.K
-1

] a [m
2
.s

-1
] λ [W.m

-1
.K

-1
] 

1 1384 1,175. 10
-7

 0,1724 

2 1398 1,161. 10
-7

 0,1720 

3 1368 1,171. 10
-7

 0,1698 

4 1389 1,183. 10
-7

 0,1741 

Průměr 1384,75 1,173. 10
-7

 0,1728 

Směrodatná odchylka 12,6 0,009. 10
-7

 0,0018 

 

Intervaly pravděpodobnosti výskytu naměřených hodnot pro měrnou tepelnou kapacitu: 

 

 Interval:     11
..6,121384,75

 KkgJsc p odpovídá 68,3% výsledků. 

 Interval:     11
..2,251384,752

 KkgJsc p odpovídá 95,5% výsledků. 

 Interval:     11
..8,371384,753

 KkgJsc p odpovídá 99,7% výsledků. 
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Intervaly pravděpodobnosti výskytu naměřených hodnot pro součinitele teplotní vodivosti: 

 

 Interval:     1277
.10009,0101,173.

  smsa odpovídá 68,3% výsledků. 

 Interval:     1277
.10018,0101,173.2

  smsa odpovídá 95,5% výsledků. 

 Interval:     1277
.10027,0101,173.3

  smsa odpovídá 99,7% výsledků. 

 

Intervaly pravděpodobnosti výskytu naměřených hodnot pro součinitele tepelné vodivosti: 

 

 Interval:     11
..0,00180,1728

 KmWs odpovídá 68,3% výsledků. 

 Interval:     11
..0,00360,17282

 KmWs odpovídá 95,5% výsledků. 

 Interval:     11
..0,00540,17283

 KmWs odpovídá 99,7% výsledků. 

 

Tab. 12 Srovnání tepelných vlastností ABS materiálů 

Technologie výroby ABS cp[J.kg
-1

.K
-1

] a [m
2
.s

-1
] λ [W.m

-1
.K

-1
] 

RP 1516 1,088. 10
-7

 0,1543 

Vstřikované 1384,75 1,173. 10
-7

 0,1728 

Tabulková hodnota ABS - - 0,17 

Procentuální odchylka - 8,7% 7,8% 12,1% 

  

Tab. 13 Srovnání hustot ABS materiálů 

 ρ[kg.m
-3

] 

P430 ABSplus 935,4 

Vstřikovaný ABS 1059,7 

Procentuální odchylka  13,3% 

 

 

11.3 Výsledky měření a srovnání PC materiálů 

  

 Tepelné měření bylo pro PC vyrobené technologií RP měřeno čtyřikrát a výsledky 

jsou v tabulce 14. V tabulce 15 jsou uvedeny výsledky čtyřech tepelných měření pro 

vstřikovaný PC. Nakonec v tabulce 16 jsou uvedeny průměrné hodnoty a směrodatné 

odchylky obou materiálů ke vzájemnému porovnání. 
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Tab. 14 Tepelné vlastnosti PC vyrobené technologií RP 

Vzorek cp[J.kg
-1

.K
-1

] a [m
2
.s

-1
] λ [W.m

-1
.K

-1
] 

1 1063 1,597. 10
-7

 0,1875 

2 1035 1,697. 10
-7

 0,194 

3 1124 1,647. 10
-7

 0,2042 

4 1063 1,599. 10
-7

 0,1877 

Průměr 1071,3 1,635. 10
-7

 0,1934 

Směrodatná odchylka 37,6 0,047. 10
-7

 0,0089 

 

Intervaly pravděpodobnosti výskytu naměřených hodnot pro měrnou tepelnou kapacitu: 

 

 Interval:     11
..37,61071,3

 KkgJsc p odpovídá 68,3% výsledků. 

 Interval:     11
..2,751071,32

 KkgJsc p odpovídá 95,5% výsledků. 

 Interval:     11
..8,1121071,33

 KkgJsc p odpovídá 99,7% výsledků. 

 

Intervaly pravděpodobnosti výskytu naměřených hodnot pro součinitele teplotní vodivosti: 

 

 Interval:     1277
.10047,0101,635.

  smsa odpovídá 68,3% výsledků. 

 Interval:     1277
.10094,0101,635.2

  smsa odpovídá 95,5% výsledků. 

 Interval:     1277
.10141,0101,635.3

  smsa odpovídá 99,7% výsledků. 

 

Intervaly pravděpodobnosti výskytu naměřených hodnot pro součinitele tepelné vodivosti: 

 

 Interval:     11
..0,00890,1934

 KmWs odpovídá 68,3% výsledků. 

 Interval:     11
..0,01780,19342

 KmWs odpovídá 95,5% výsledků. 

 Interval:     11
..0,02670,19343

 KmWs odpovídá 99,7% výsledků. 
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Tab. 15 Tepelné vlastnosti vstřikovaného PC 

Vzorek cp[J.kg
-1

.K
-1

] a [m
2
.s

-1
] λ [W.m

-1
.K

-1
] 

1 1175 1,41. 10
-7

 0,2005 

2 1154 1,419. 10
-7

 0,1981 

3 1203 1,386. 10
-7

 0,2017 

4 1206 1,384. 10
-7

 0,2018 

Průměr 1184,5 1,4. 10
-7

 0,2005 

Směrodatná odchylka 24,66 0,017. 10
-7

 0,0017 

 

Intervaly pravděpodobnosti výskytu naměřených hodnot pro měrnou tepelnou kapacitu: 

 

 Interval:     11
..24,661184,5

 KkgJsc p odpovídá 68,3% výsledků. 

 Interval:     11
..32,491184,52

 KkgJsc p odpovídá 95,5% výsledků. 

 Interval:     11
..98,731184,53

 KkgJsc p odpovídá 99,7% výsledků. 

 

Intervaly pravděpodobnosti výskytu naměřených hodnot pro součinitele teplotní vodivosti: 

 

 Interval:     1277
.100,017101,4.

  smsa odpovídá 68,3% výsledků. 

 Interval:     1277
.10034,0101,4.2

  smsa odpovídá 95,5% výsledků. 

 Interval:     1277
.10051,0101,4.3

  smsa odpovídá 99,7% výsledků. 

 

Intervaly pravděpodobnosti výskytu naměřených hodnot pro součinitele tepelné vodivosti: 

 

 Interval:     11
..0,00170,2005

 KmWs odpovídá 68,3% výsledků. 

 Interval:     11
..0,00340,20052

 KmWs odpovídá 95,5% výsledků. 

 Interval:     11
..0,00510,20053

 KmWs odpovídá 99,7% výsledků. 
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Tab. 16 Srovnání tepelných vlastností PC materiálů 

Technologie výroby PC cp[J.kg
-1

.K
-1

] a [m
2
.s

-1
] λ [W.m

-1
.K

-1
] 

RP 1071,3 1,635. 10
-7

 0,1934 

Vstřikované 1184,5 1,4. 10
-7

 0,2005 

Tabulková hodnota PC - - 0,2 

Procentuální odchylka 10,6% -14,4% 3,7% 

  

Tab. 17 Srovnání hustot PC materiálů 

 ρ[kg.m
-3

] 

PC technologií RP 1104 

Vstřikovaný PC 1209,5 

Procentuální odchylka  9,6% 

 

 Srovnáním naměřených hodnot součinitele tepelné vodivosti u vstřikovaného ABS 

materiálu s tabulkovou hodnotou se liší jen o 1,6% a u srovnání naměřených hodnot 

součinitele tepelné vodivosti u vstřikovaného PC s tabulkovou hodnotou se dokonce liší jen o 

pouhých 0,3%, coţ dokazuje, ţe samotné měření tepelných vlastností adiabatickou komorou 

lze změřit tepelné charakteristiky materiálů velice přesně, i přes udávanou přesnost měření 

tohoto přístroje do 10%. 
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ZÁVĚR 

 

 V teoretické části jsou popsány základní procesy RP technologií, s popisem 

jednotlivých RP technologií, princip vstřikovacího stroje, mechanické a tepelné základy 

vlastnosti materiálů. 

 V praktické části jsou popsány základní vlastnosti materiálů, pouţité 3D tiskárny, 

příprava zkušebních těles a samotné měření mechanických a tepelných vlastností vzorků. 

 Cílem této diplomové práce bylo změřit mechanické a tepelné vlastnosti materiálů 

vyrobených technologií RP a srovnat je s naměřenými hodnotami s materiály vyrobené 

konvenční metodou vstřikováním do lisu. 

 Z naměřených výsledků pevnosti materiálů lze soudit, ţe u materiálu P430 ABSplus 

vyrobené technologií RP na jedné z nejlevnějších a velmi rychlých 3D tiskáren Stratasys 

uPrint SE Plus výsledky odpovídají výsledným vlastnostem. Materiál P430 ABSplus má o cca 

44% niţší pevnost něţ je tomu u materiálu připravené vstřikováním. Mírné navýšení 

kontrakce i niţší pevnost u P430 ABSplus po prohlédnutí lomové plochy je nejspíš způsobena 

rychlejším nanášením vláken a jejich horším spečením, kde lze vidět spousta vzduchových 

kapslí. Dále u materiálu PC vyrobeného technologií RP na profesionální 3D tiskárně Stratasys 

Fortus 360mc je ztráta pevnosti, oproti materiálu připravené vstřikováním, pouze 11,5%, coţ 

je na způsob výroby vynikající výsledek. Jedinou nevýhodou je ztráta kontrakce, kde oproti 

materiálu připravené vstřikováním, která dosahuje hodnot cca 80% deformace, má jen 5%. 

 Z těchto zkoušek vyplývá, ţe u 3D tiskárny Stratasys Fortus 360mc jsou pořizovací a 

provozní náklady mnohem vyšší, neţ u 3D tiskárny Stratasys uPrint SE Plus, která je 

zástupcem velmi levné a pro uţivatele velmi jednoduché a příjemné obsluhy, jasnou volbou 

při výrobě prototypů, oproti tiskárně Stratasys Fortus 360mc, která má potenciál plně 

zastoupit prototypy určené do hotových výrobků, díky svým dobrým mechanickým 

výsledkům. 

 Z naměřených výsledků tepelných vlastností materiálů ABS vyplývá, ţe měrná tepelná 

kapacita P430 ABSplus materiálu vzrostla o 8,7%, součinitel teplotní vodivosti klesl o 7,8% a 

součinitel tepelné vodivosti klesl o 12,1% oproti materiálu připraveným vstřikováním, jak je 

patrné v tabulce 12. Srovnáním hustot, kdy materiál P430 ABSplus má o 13,3% niţší hustotu, 

neţ materiál připravený vstřikováním, lze usuzovat, ţe to je způsobeno vznikem nadměrného 

počtu vzduchových dutin uvnitř materiálu, při rychlém a nedokonalém spečení v tiskárně 
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Stratasys uPrint SE Plus, z čehoţ následně také vyplvá, ţe vzrostla měrná tepelná kapacita a 

naopak součinitel teplotní vodivosti a součinitel tepelné vodivosti pochopitelně klesl. 

 Z naměřených výsledků tepelných vlastností materiálů PC vyplývá, ţe měrná tepelná 

kapacita PC materiálu připravené technologií RP klesla o 10,6%, součinitel teplotní vodivosti 

vzrostl o 14,4% a součinitel tepelné vodivosti klesl o 3,7% oproti materiálu připraveným 

vstřikováním, jak je patrné v tabulce 16. Srovnáním hustot, kdy materiál PC připravený 

technologií RP má o 9,6% niţší hustotu, neţ materiál připravený vstřikováním. Z toho lze 

usuzovat, ţe na profesionální 3D tiskárně Stratasys Fortus 360mc dochází k lepšímu spékání 

a díky toho se měrná tepelná kapacita sníţila, součinitel teplotní vodivosti vzrostl, ale z 

neznámého důvodu součinitel tepelné vodivosti klesl, coţ mohlo být způsobené chybou 

měření, nebo jiným chováním materiálu při spékání v 3D tiskárně Stratasys Fortus 360mc. 

 Vzhledem k velkému cenovému rozdílu mezi těmito dvěma 3D tiskárnami si musí 

počínat při výběru člověk obezřetně a brát v potaz poměr cena za výrobu a pořizovací náklady 

vůči výsledným vlastnostem, které od prototypů očekává. 

 Tato technologie RP se stále zlepšuje a do budoucna má co nabídnout v rozmanitosti 

pouţitých materiálů a velmi slušných mechanických vlastnostech. 
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