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LIPINA, Jan.  Mechanické vlastnosti materiálů vyrobených technologií Rapid 
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128 stran, 110 obrázků, 24 tabulek, 10 příloh. Školitel: doc. Ing. 

Zdeněk Konečný, Ph.D. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Disertační práce popisuje některé identifikované problémy a možné způsoby jejich 

řešení, které byly verifikovány pomocí experimentálních metod. Disertační práce  

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

které lze uplatnit při navrhování součástí vyráběných technologií RP za předpokladu 

využití profesionálních výrobních systémů a stavebního materiálu polykarbonát  

s mechanicky odstranitelnou podporou. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Annotation of Dissertation Thesis: 

LIPINA, Jan.  Mechanical Properties of Materials Produced by the Rapid 

Prototyping Technology, Department of Robotics, Faculty of 

Mechanical Engineering, VŠB – TU Ostrava, 128 pages, 110 figures, 

24 tables, 10 supplements. Tutor: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. 

 

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

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

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

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

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

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

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

doubts how to suitably solve certain construction elements.  

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

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

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

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

professional production systems and polycarbonate materials with mechanically removable 

support are used. 
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Seznam použitých značek, symbolů a zkratek 
          

Značka Význam Jednotka 

E Modul pružnosti ve smyku [MPa] 

F Síla [N] 

G Modul pružnosti ve smyku [MPa] 

Mk Kroutíci moment [Nm] 

Mu Utahovací moment [Nmm] 

Rp0,2 Smluvní mez kluzu [MPa] 

S Plocha [mm2] 

d Velký průměr závitu [mm] 

k Koeficient tření [-] 

γ1 Poměrné přetvoření [-] 

γ2 Poměrné přetvoření [-] 

σ Normálové napětí [MPa] 

τ1 Napětí [MPa] 

τ2 Napětí [MPa] 

 

Zkratka Anglický význam Český význam 

ABS Akrylonitrilbutadienstyren Amorfní termoplastický průmyslový 

kopolymer 

BMP Balistic Particle Manufacturing Nanášení kapek materiálu 

CAD Computer aided design Počítačem podporované navrhování 

CAM Computer aided manufacturing Počítačem podporovaná výroba 

CNC Computer Numeric Control Číslicové řízení pomocí počítače 

DC Direct Current Stejnosměrný proud 

FDM Fused Deposition Modeling Nanášení vrstev roztaveného 

materiálu 

LAS  Nanášení materiálu laserem 

LED Light-Emitting Diode Svítivá dioda 

LOM Laminated Object Manufacturing Lepení vrstev 

H7  Stupeň přesnosti díry 

HMR  Horní mezní rozměr díry 

MJM Multi Jet Modeling Nanášení materiálu více tryskami 
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MM 3D Model Maker 3D Plotting Nanášení kapek materiálu 

MR Mobile robot Mobilní robot 

PC Polycarbonate Polykarbonát 

PLA Polylactic acid Polymléčná kyselina 

RP Rapid prototyping Rychlé zhotovení prototypů 

SGC Solid ground curing Vytvrzování vrstev 

SLA Stereolitography Stereolitografie 

SLM Selective Laser Melting Navařování materiálu laserem 

SLS Selective Laser Sintering Selektivní slinování materiálu laserem 

STL STereoLithography/ 

Standard Triangle Language 

Počítačový formát pro uložení a 

přenos dat 

WYSIWYG What you see is what you get Co vidíš, to dostaneš 
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Úvod 
 

V současné době existují vysoké nároky na nové výrobky z hlediska jejich vlastností 

a technologie výroby. Zejména se jedná o zvýšení užitných vlastností výrobku, zvýšení 

produktivity, snížení výrobních nákladů, urychlení vstupu nového výrobku na trh.  

V souvislosti s těmito nároky vznikají úplně nové materiály a technologie, aby lépe 

vyhověly těmto podmínkám.   

V případě materiálů byl zaznamenán zvýšený zájem o nanomateriály a kompozity, 

které velice zřetelně vstupují na trh a vytlačují z něj některé z klasických konstrukčních 

materiálů.  

Na poli technologií se v oblasti vývoje prosazuje technologie Rapid prototyping, 

která výrazně usnadňuje vývoj a odzkoušení nově navržených součástí i dílčích sestav 

strojů propojením s  CAD/CAM systémy. 

Je nasnadě, že s těmito technologiemi a materiály se setkáváme i v tak progresivním 

oboru jako je robotika, kde je kladen neustálý důraz na zlepšování a inovace stávajících 

systémů.  

Disertační práce se zaměřuje na aditivní technologii výroby označovanou jako Rapid 

Prototyping, konkrétně pak na technologii FDM. Dosažené výsledky by měly sloužit jako 

soubor doporučení pro konstrukci dílů vyráběných technologií FDM a zároveň tím 

umožnit její rozsáhlejší nasazení jak v konstrukci prototypů, tak v následné hromadné 

výrobě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analýza současného stavu řešené problematiky 

10 
 

1. Úvod do problematiky 3D tisku 
 

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

Jedná se o rychlé zhotovení trojrozměrného modelu automatickou stavbou fyzických 

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

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

Technologie prošla od svého vzniku výrazným vývojem a od původního úmyslu 

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

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

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

se s touto technologií setkávat ve větším měřítku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a způsobem pojiva mezi jednotlivými vrstvami.  

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

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

atribut typických pro CAD modely.  

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

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

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

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

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

[1, 2] 

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

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

• ověření funkčnosti a konstrukce navržené součásti, 

• zhotovení více variant výrobku, 

• ověření smontovatelnosti jednotlivých součástí, 

• rychlé předvedení dosažených výsledků, 

• zjištění reakce zákazníka, 

• urychlení uvedení výrobku na trh. 

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

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

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

Základní principy tisku nejčastějších technologií jsou popsány v následujícím textu. 

Vzhledem k tomu, že disertační práce se věnuje zejména technologii FDM, bude této 

metodě věnována větší pozornost. 

1.1 Nejčastější technologie 3D-tisku 

Stereolitografie SLA 

Tato metoda bylo prvotní technologií rapid Prototyping, která byla uvedená na trh 

v roce 1987 společností 3D Systems, Inc. Metoda funguje na principu fotochemie, kdy jsou 

vytvrzovány za pomocí laseru, tenké vrstvy polymeru, který reaguje na UV záření. 

Součást se vytváří na nosné desce, která je umístěna v lázní tekutého fotopolymeru, 

těsně pod hladinou. Nad deskou projíždí hlava laseru, která osvěcuje plochu dle 

vytvořeného počítačového modelu, čímž se polymer vytvrzuje. Po vytvoření první vrstvy 

se deska posune hlouběji o výšku vrstvy, pro vyrovnání nepřesností je nutno hladinu před 

vytvářením další vrstvy projet stěračem, tento cyklus se opakuje do vytvoření celého 

modelu.  

Technologie umožňuje tisk z různých plastů, v závislosti na citlivosti záření. Jedná se 

o argonový (Ar+), heliumcadmiový (HeCd) nebo pevnolátkový Nd:YAG laser. CO2 laser, 

se pak využívá pro výrobu součástí z kovových prášků, kdy není nutné využívat pojiva ani 

předehřev před vlastním osvícením laserem. [1] 
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Obr. 1. Princip stereolitografie [3] 

Legenda: 

1. Laser      6. Pracovní vana 

2. Pracovní hlava laseru    7. Fotopolymer 

3. Systém pro posuv nosné desky  8. Podložka 

4. Nosná deska     9. Vyráběná součást 

5. Pracovní vana 

Selective Laser Sintering (SLS) 

Selektivní slinování materiálu laserem využívá spékání práškového materiálu 

slinovacím paprskem laseru.  Prášek je uložen v zásobníku a do pracovní komory  

je přenášen pomocí systému válců, tam se zahřeje na teplotu těsně pod jeho bodem tání a je 

nanášen po vrstvách na pracovní plochu, která je v inertní atmosféře dusíku nebo argonu. 

Pracovní hlava laseru pak přejíždí nad pracovní plochou a v místě výskytu je materiál 

speče nebo roztaví a ztuhne.  

Technologie vyniká v porovnání s ostatními ve dvou oblastech a to sice vysokou 

pevností a množstvím využitelných materiálu. Vrstvy lze tisknout od tloušťky 0,02 mm. 

Metoda dovoluje tisk z více druhů různých materiálů. Lze tisknout například 

termoplastické materiály, jako jsou polyamidy, polyamidy plněné skelnými vlákny, 

polykarbonáty, polystyreny, speciální nízkotavitelné slitiny z niklových bronzů nebo 

ocelové prášky povlakované polymery. [1, 3] 



Analýza současného stavu řešené problematiky 

13 
 

 

Obr. 2. Princip selektivního slinování materiálu laserem [3] 

Legenda: 

1. Laser      4. Zásobník prášku 

2. Zrcadlo     5. Pracovní komora 

3. Válec pro dopravu prášku materiálu  6. Vyráběná součást 

Model Maker 3D Plotting (MM 3D) a Balistic Particle Manufacturing 
(BPM) 

Obě metody pracují na principu běžné tiskárny, kdy pracovní hlava tlakově nanáší 

kapičky materiálu na pracovní plochu, které bezprostředně po dopadu tuhnou.  

Rozdíl mezi oběma technologiemi spočívá v pracovní hlavě. Technologie MM 3D P 

má dvě hlavy, kdy jedna nanáší materiál a druhá jej formuje, zatímco BPM má pouze 

jednu hlavu která má 5 stupňů volnosti to umožňuje tvorbu modelů bez podpůrného 

materiálu. 

Laminated Object Manufacturing (LOM) 

Jedná se v porovnání s jinými technologiemi Rapid prototyping o velmi rychlou 

metodu. Materiál je ve formě fólie napuštěn zpevňující hmotou navinut na válec odkud  

se odvíjí na pracovní plochu, kde je systémem vyhřívaných válců stlačen a dojde ke 

spojení vrstev. Následně je laserem nejdříve ořezán požadovaný tvar. Přebytečný materiál 

je nařezán na čtverce tak, aby byl snadno odstranitelný. Poté se podložka sníží a navine 

další vrstva. Výsledná součást má vlastnosti podobné dřevu. K vytvoření hladkého povrchu 

je však nutno takto vyrobený model dále opracovávat. Technologie je vhodná pro výrobu 

větších součástí. Problémem výrobního procesu je vznik většího množství odpadu. [1] 
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Obr. 3. Princip lepení vrstev [4] 

Legenda: 

1. Laser      4. Nosná deska 

2. Zrcadlo     5. Vyhřívané přítlačné válce  

3. Role fólie 

Multi Jet Modeling (MJM) 

Princip metody je obdobný jako u stereolitografie, kdy se model vytváří na nosné 

desce. Rozdíl spočívá v tom, že hlava má 96 trysek, ty nanášejí jednotlivé vrstvy 

termopolymeru. Velký počet trysek umožňuje rychlé a rovnoměrné nanášení materiálu. [1] 

 

Obr. 4. Princip technologie Multi Jet Modeling [4] 

Legenda: 

1. Nosná deska  2. Tlaková hlava  3. Vyráběná součást 
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SLM a LAS 

SLM je technologie pro vytváření nových kompletních součástí z kovových prášků 

za pomocí výkonného laseru v plynné ochranné atmosféře (např. argon). LAS technologie 

pracuje na obdobném principu, ale primárně je zamýšlena pro opravu již existujících 

kovových dílů. Rozdíl mezi oběma technologiemi tkví v principu přívodu prášku. U SLM 

je prášek umístěn v pracovní komoře, zatímco u LAS je prášek tryskou přiveden do místa 

navařování materiálu. 

 

Obr. 5. Princip technologie SLM (vlevo) a LAS (vpravo) [5] 

 Jako materiál lze využít rozličné spektrum kovových prášků: nerezová ocel, 

nástrojová ocel, kobalt chrom, titan nebo hliník. 

 Uplatnění obou technologií je velmi široké. Technologie SLM je hojně využívána 

zejména v lékařství pro výrobu nejrůznějších protéz. Zatímco technologie LAS se 

uplatňuje u oprav drahých součástí, jako např. lopatky u lopatkového kola nebo oprava 

rotoru turbosoustrojí. 

1.2 Fused Deposition Modelling FDM 
 

Technologie tisku FDM [6] patří mezi tepelné metody a je velmi zajímavá z hlediska 

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

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

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

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

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

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

že nevyužívá toxické materiály a je možné ji využívat přímo v kanceláři. Na principu FDM 
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pracuje většina 3D-tiskáren. Podpůrná vrstva se odstraňuje mechanicky nebo nově 

v pračce, kde na ní působí teplota a pulzy.  

Nejčastějšími materiály tisku jsou:  ABS,  

polykarbonát, 

polyamid,   

polyetylén, 

vosk.  

Takto vytvořená součást nevyžaduje žádné dodatečné obrábění, avšak může dojít 

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

 

Obr. 6. Princip aditivní technologie FDM [7] 

Legenda: 

1. Stavební materiál    5. Žhavící spirála 

2. Podpůrný materiál    6. Tryska 

3. Hlava      7. Nosná deska 

4. Hnací kola 

Na katedře robotiky je k dispozici systém FORUS 360mc L (viz Obr. 7) od výrobce 

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

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

vlastnostmi a lepší teplotní odolností.  
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Obr. 7. Stratasys FORTUS 360mc L [8] 
 

Tabulka 1. Parametry tiskárny 

Pracovní prostor Rozměr Typy trysek Výška kladené vrstvy 

Šířka: 406 mm Tryska T12: 0,178 mm 

Hloubka: 356 mm Tryska T16: 0,254 mm 

Výška: 406 mm   

1.3 Příprava modelů a tisk 

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

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

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

 

Obr. 8. Příprava trhacího vzorku ve vertikální poloze v software Insight 
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Při tisku dojde nejdříve k vytvoření obrysových hran tzv. kontur, jejichž počet se dá 

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

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

přednastavených možností.   

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

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

vnitřní plochy předdefinovaným způsobem orientace vláken. Vlákna jsou kladena  

po vrstvách. 

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

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

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

sebou konstantní mezeru, rozdílnou orientací vláken v jednotlivých vrstvách dochází  

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

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

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

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

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

Struktury jsou pak vůči sobě v jednotlivých vrstvách lehce posunuty. 

   

Obr. 9. Přednastavené struktury (z leva) Solid, Sparse, Double Sparse 
 

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

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

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

pak horší mechanické vlastnosti výrobku.  
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Mezi další důležitá nastavení je poloha modelu v komoře při tisku. V zásadě je 

poloha ovlivněna dvěma aspekty, pokud budou pominuty rozměry modelu. 

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

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

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

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

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

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

k prodražení tisku. 

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

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

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

je vůči ostatním natočená o 90 °, což má za následek, že model má ve všech horizontálních 

směrech téměř shodné mechanické vlastnosti. Avšak ve vertikálním směru dochází pouze 

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

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

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

  

Obr. 10. Detail kladení vrstev při tisku testovacího vzorku v horizontální poloze 

 

Obr. 11. Detail kladení vrstev ve vertikálním směru tisku 
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Software na základě 3D modelu a jeho polohy v pracovním prostoru tiskárny dokáže 

určit spotřebu materiálu na tisk a vlastní dobu tisku.  

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

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

12.) 

 

Obr. 12. Vytváření řezů [9] 

Další funkce software: 

• Začátek kladení vlákna (viz Obr. 13.), jehož úpravou lze odstranit vrub, 

který se může vytvářet na začátku kladení. 

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

model. 

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

upravovat kontury. 

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

nebo jiné součásti.  

 

Obr. 13. Nastavení počátku kladení vlákna 
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Následující tabulka uvádí parametry tisku, dle kterých byly vytištěny veškeré modely 

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

Tabulka 2. Parametry tisku 

Parametr Hodnota Parametr Hodnota 

Šířka kontury 0,508 mm Typ trysky Hlavice T16 

Výška kontury 0,254 mm Teplota tisku 368 °C 

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

 

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

Parametr Hodnota Parametr Hodnota 

Pevnost v tahu 68 MPa Pevnost v ohybu 104 MPa 

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

Teplotní odolnost 138 °C Prodloužení 5 % 

1.4 Úpravy fyzických modelů. 
 

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

se jedná o dodatečné rozměrové korekce zejména funkčních rozměrů. Za druhé pak 

povrchová úprava, kdy se upravuje drsnost povrchu nebo nanesení na povrchovou 

strukturu povrchu jiný materiál či barvu. 

1.4.1 Rozměrové korekce. 
 

Vzhledem k obecně vysoké přesnosti technologie Rapid prototyping, asi 1 % 

rozměru součásti, mají takto vyrobené jen malou odchylku. Avšak přesnost vyrobených 

dílů závisí na druhu použité technologie, výšce kladené vrstvy a okolních podmínkách 

v průběhu tisku a bezprostředně po něm. 

Nepřesnosti se výrazně nepromítají do délkových rozměrů. V případě průměru děr  

a hřídelí může dojít v průřezu ke změnám rozměrů. Tento nedostatek zejména u děr pro 

funkční součásti jako jsou např. hřídele nebo ložiska lze odstranit dodatečným obráběním. 

U hřídelí je pak vhodné doplnit součást o technologický přídavek na obrábění.    

Při dodatečném obrábění je důležitá vnitřní struktura modelu. Může se jednat o plný 

materiál, v tomto případě obrábění nic nebrání. Pokud však není vnitřní struktura plná 

v celém průřezu (např. voština nebo vlastní návrh vnitřní struktury), pak musí být počet 

kontur navýšen, aby v případě dodatečného obrábění nedošlo v souvislosti s úběrem 
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materiálu k odstranění všech kontur, což by mělo za následek výrazné snížení 

mechanických vlastností výrobku. 

1.4.2 Povrchová úprava. 
 

Povrchová úprava stejně jako rozměrové korekce závisí na druhu upotřebení modelu. 

Výsledná podoba modelu po tisku se odvíjí od druhu použitého materiálu a technologie 

výroby. Pokud se jedná pouze o ověření prototypu, zpravidla se žádné doplňující operace 

neprovádějí. Technologie jako taková obecně minimalizuje potřebu dodatečného obrábění. 

V případě využití modelu jako finálního výrobku tak často vzniká požadavek na snížení 

drsnosti povrchu modelu, která vzniká při tisku vrstvením jednotlivého materiálu. Tento 

nedostatek lze jednoduše odstranit ručním přebroušením a vyhlazením povrchu. Další 

možností je nanesení barvy, která v použití s plnivem odstraní nerovnosti povrchu. Může 

se jednat o kryty součástí nebo funkční díly.  

V případě, že model slouží jako vizualizace architektonického řešení, často bývá 

využito barevné kombinace. Pro tyto účely je vhodné tisknout z materiálu ABS, který 

přímo nabízí aplikaci barevné palety. 

Modely je pak možno v závislosti na požadavcích povrchově upravovat a tím 

pozměnit vlastnosti modelu. Vyrobené modely lze kromě barevné úpravy i lakovat, 

chromovat nebo potáhnout kůží.  

 

Obr. 14. Příklad povrchové úpravy výrobku vytisknutého FDM technologií [11] 
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2 Analýza současného stavu 
 

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

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

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

z výrobních hal do kanceláří. 

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

úspora kvalifikovaných pracovních sil a snížení celkových výrobních nákladů.  

Technologie se postupně prosazuje v různých odvětvích jako průmyslový design, 

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

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

2.1 Využití Rapid prototyping v neprůmyslových odvětvích 
 

Výborným pomocníkem může být Rapid prototyping ve školství pro snadný návrh  

a výrobu demonstračních příkladů sloužících ve výuce jako názorná ukázka. 

Zajímavě se jeví využití technologie Rapid prototyping s metodou 3D skenování 

(viz. Obr. 15.) v paleontologii nebo archeologii, kdy můžeme rychle a přesně kopírovat 

vzácné a cenné artefakty, jakožto zkamenělé fosílie nebo části umělecké výzdoby či soch. 

Můžou být také rekonstruovány kosti a části těla v soudním lékařství při zajišťování stop 

trestné činnosti. 

 

Obr. 15. Příklad použití metody 3D scanneru s následným tiskem [9] 

Velice slibně se vyvíjí aplikace v lékařství, konkrétně v tkáňovém inženýrství, 

takzvaný bio-tisk, kdy se skládají na sebe vrstvy živých buněk na gel a pomalu se vytváří 

trojrozměrné orgány.  Takto by bylo možno v budoucnu vytvářet orgány nebo části těla. 

Lépe si je možno představit tisk celého kyčelního kloubu trvale spojeného, bez nutnosti 

opracování dosedacích ploch. Běžně se již tisknou protézy, zejména zubní nebo tabletky. 
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V budoucnu lze očekávat využití rovněž v domácnostech jako tisk nábytku. Oblečení 

nebo příbory a nádobí by bylo možno po použití recyklovat, čímž by se pračky nebo 

myčky na nádobí staly přebytečnými. 

Zero-G je první tiskárna určena pro provoz ve stavu beztíže, vyvinutá ve spolupráci 

NASA a Made In Space, Inc., kterou od září 2014 disponuje mezinárodní stanice ISS,  

od června 2015 se pak k ní na oběžnou dráhu přidala tiskárna vyvinutá ESA.  Tiskárny tak 

umožňují tisk náhradních dílů a součástí přímo na palubě vesmírné lodi. 

V roce 2012 společnost CornellCreativeMachinesLab oznámila, že lze vytisknout 

jídlo metodou 3D hydrokoloidního tisku. Vhodné pro tisk jsou zejména ploché potraviny 

jako sušenky, těstoviny, pizza nebo čokoláda. 

V módním odvětví pak návrháři experimentují s tiskem šatů nebo obuvi. Společnosti 

Nike vyrobila boty pro hráče amerického fotbalu, rovněž vyrábí boty pro sportovce  

na zakázku. 

2.2 Využití Rapid prototyping v průmyslových odvětvích 
 

Rapid prototyping se v průmyslu od výroby jednotlivých modelů, zejména pro 

prototypy a ověření funkce nově navržených součásti, pozvolna prosazuje i jako výrobní 

technologie kvalitních součástí v malých sériích, jejichž vlastnosti jsou dány možnostmi 

použitého materiálu. 

Jako příklad ve výrobě prototypů můžeme uvést koncept automobilu Škoda Yeti 

(viz. Obr. 16), kdy při výrobě bylo na 80 % komponentů vyrobeno právě prostřednictvím 

Rapid prototyping. 

 

Obr. 16. Koncept Škoda Yeti [12] 
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Obr. 17. Koenigsegg One:1 [13] 

Společnost Koenigsegg šla ještě dále a v omezeném počtu vyrábí auto Koenigsegg 

One:1, kde jsou například vzduchové kanály, výfukové titanové komponenty, nebo 

kompletní sestava turbodmychadla vytištěné technologií RP. 

Nezahálí ani letecký průmysl. Airbus uvedl, že v jeho letadlu A 350 je více než 1 000 

součástí vyrobené technologií RP. 

Technologie RP se rovněž začíná projevovat ve zbrojním průmyslu. Na internetu 

svého času byly uveřejněny návody pro tisk vlastní plastové zbraně. Společnost Solid 

Concept posunula hranici dále, kdy pomocí profesionální tiskárny na kovové prášky 

vytiskla repliku zbraně Colt 1911. 

Další příklady lze spatřit ve stavebnictví nebo architektuře, kdy je možno vyrobit 

zmenšený model místnosti, stavby nebo dokonce parku či města včetně těch nejmenších 

detailů, který nám lépe umožní ujasnit si naší představu. Rovněž lze prezentovat 

uspořádání výrobního závodu nebo pracoviště pro lepší orientaci v zástavbě výrobní ploch, 

zajištění potřebných přístupových cest a dodržení minimálních rozestupů. S výhodou je  

u těchto příkladů využívána možnost barevného tisku. V současné době se experimentuje 

se stavbou celých domů. 
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Obr. 18. Využití Rapid prototyping v architektuře a stavebnictví [14] 

Jak už bylo uvedeno ve strojírenství a tedy i v robotice se využití RP rozšířilo 

z výroby prototypů na výrobu součásti. Může se jednat o různé strojní díly nebo doplňky. 

Jako například ozubená kola, příruby, držáky, nebo krytování kamer či funkčních částí 

stroje. Některé z dílu však mohou vykonávat hlavní funkci. Ideálním příkladem jsou čelisti 

pro efektor robotu nebo manipulátoru o nízké nosnosti, které mají často komplikovaný tvar 

z důvodu co nejlepšího možného uchopení manipulovaného předmětu. Uchopovací plochy 

pak bývají opatřeny gumou pro zvýšení tření. 

Ne vždy se však nutně musí jednat o samostatnou součást. Například se může jednat 

o jednoduchý mechanismus, který může být doplněn o samostatný pohon nebo lineární 

vedení, takovým to mechanismem by mohl být samotný efektor robotu. Spojovací 

materiálem v takových to mechanismech jsou pak normalizované součástky, nejsou však 

vyloučeny ani vhodně navržené do sebe zapadající se jednotlivé díly. Efektor pak  

je vybaven různými uchopovacími mechanizmy v závislosti na druhu vykonávané práce, 

ale nejčastěji se jedná o čelisti, které jsou součástí efektoru nebo přísavky, není vyloučen 

ani technologický nástroj pro lehké technologické operace. 
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Obr. 19. Komponenty efektoru vyrobené technologií Rapid prototyping na katedře 
Robototechniky 

2.2.1 Využití Rapid prototyping v robotice 

Na veletrhu Automatica v německém Mnichově bylo možno se setkat s několika 

aplikacemi Rapid prototyping pro Robotiku, které byly navrženy v institutu pro výrobní 

inženýrství a automatizaci ve Stuttgartu. V obou případech se jedná o efektory. 

Na prvním obrázku vidíme efektor složený z dílu vyrobených technologií Rapid 

prototyping. Jako spojovací materiál jsou pak použity normalizované díly, viz detail na 

následujícím obrázku vlevo dole. Efektor je vybaven přísavkami a jeho modifikovaná 

verze je využita pro manipulaci s lahvičkami. Pro zajištění funkce efektoru (uchopení 

objektu a sevření a rozevření ramen efektoru) je použit stlačený vzduch. Přednosti takto 

vyrobeného efektoru jsou malé rozměry a hmotnost spolu s individuálním designem.  

Při návrhu efektoru vyrobeného pomocí Rapid prototyping lze snadno vytvořit 

jednotlivé díly připravené pro vedení média, v tomto případě stačeného vzduchu.  

 

Obr. 20. Efektor vyrobený technologií Rapid prototyping s využitím spojovacího 
materiálu, detail ve výřezu 
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Ve druhém případě se jedná o velmi zajímavou vývojovou studii pneumatického 

efektoru, který je kompletně vyroben technologií Rapid prototyping, což znamená, že je 

sestaven bez nutnosti užití přídavného spojovacího materiálu a funkci samotného efektoru 

zajišťují rovněž součásti vytvořené 3D tiskem.   

Docíleno je toho tím, že otevření a sevření čelistí není dosaženo kombinací 

s vyráběnými komponenty a zcela novým řešením. V konstrukci efektoru jsou umístěny 

vaky vyrobené technologií Rapid prototyping, které se při vhánění média roztáhnou  

a způsobí rozevření efektoru. Uzavření efektoru je dáno mechanickými vlastnosti materiálu 

vaku, kdy se po vypuštění média smrští. Nevýhodou je poměrně malý rozsah čelistí. 

 

Obr. 21. Smršťovací vaky v efektoru [15] 

Takto vyrobený efektor byl na veletrhu prezentován při manipulaci s 500 g 

ocelovými polotovary. Efektor byl osazen na robotu ABB IRB 140 a v kombinaci 

s rozpoznávacím systémem přesouval náhodně uspořádané polotovary z přepravky do 

zásobníku (viz. Obr. 22.). Takto sestavený efektor byl úspěšně podroben několika testům. 

Mezi nejdůležitější testy patří zjištění počtu cyklů, kdy efektor vydržel více než 15 miliónu 

cyklů bez závady. Další testy byly prováděny na rozdílnost prostředí a to sice v teplém, 

studeném prostředí a také v kapalinách. Tyto testy rovněž přinesly dobré výsledky.    

Takto vyrobené efektory mohou být dvou, tří a čtyř čelisťové (viz. Obr. 23.) 

 

Obr. 22. Aplikace efektoru plně vyrobeného technologií Rapid prototyping 
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Obr. 23. Provedení jednotlivých variant s různým počtem čelistí. 

Výše uvedený systém efektoru, který je celý vyroben technologií Rapid prototyping 

je možno nalézt pod patentovým číslem US 2009/0108605 A1. 

 

Obr. 24. Princip efektoru kompletně vyrobeného technologií Rapid prototyping 

2.2.2 Realizované konstrukční řešení na Katedře robotiky 

Efektor 

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

ramenem, jehož hlavní konstrukční prvky byly vyrobeny technologií Rapid prototyping. 

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

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

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

prvky jako lineární vedení THK nebo kluzná ložiska IGUS, čímž je ověřena jejich 

komptabilita s takto vyrobenou konstrukcí. Zajímavým prvkem je pak pastorek 

s hřebenem, který byl vyroben bez dodatečných úprav a plně přenáší kroutící moment 

z pohonu na čelisti, čímž vzniká uchopovací síla. 
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Obr. 25. Efektor vyvinutý na katedře Robototechniky 

Mobilní robot 

 Mobilní šestikolový robot je navržen jako inspekční robot pro kontrolu podvozků 

vozidel s cílem vyhledat potencionální hrozby v podobě připevněných výbušnin. Tomu 

účelu byla přizpůsobena nízká výška robotu.  

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

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

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

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

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

ovladače. 

 

Obr. 26. Mobilní šestikolový inspekční robot [8] 
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Obr. 27. Detail bateriového packu a pohonů [8] 
 

 

Obr. 28. Detail části konstrukce robotu vyrobeného technologií RP [8] 

2.2.3 Trendy výzkumu v oblasti aditivní technologie 
 

Kapitola přibližuje oblast výzkumu technologie RP na univerzitních pracovištích  

u nás a ve světě. 

Slovenská technická univerzita v Bratislavě 

Výzkum na Technické univerzitě v Bratislavě se zaměřuje zejména na tahové 

zkoušky materiálu PLA, ABS a PC při čem se specializují na různou orientaci tisku 

vzorků, na nichž jsou pak prováděny zkoušky. [16, 17] Výsledky výzkumy byly brány 

v potaz při sestavování a analýze vlastních měření. 
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Zvláštní část výzkumu se pak zaměřuje na porovnání a stanovení mechanických 

vlastnosti materiálu PLA v konfrontaci s ABS, kdy byly zjištěno, že PLA dosahuje 

obdobných vlastností jako ABS. Materiál PLA (polymléčná kyselina) je na rozdíl  

od jiných plastů šetrnější k životnímu prostředí, neboť je vyráběn například z kukuřičného 

škrobu, bramborového škrobu nebo cukrové třtiny. [18, 19] 

Technická univerzita v Liberci 

Na Technické univerzitě v Liberci je na fakultě strojní široce vybavená laboratoř 

prototypových technologií.   Počínaje 3D scannery přes technologii lití ve vakuu a CNC 

obrábění až po různé technologie 3D-tisku. Katedra výrobních systému je tak schopna 

poskytnout komplexní služby v této oblasti. Příkladem může být výroba obuvi na módní 

přehlídku. [20] 

Katedra se může pochlubit i vlastní navrženou tiskárnou. 3D DLP tisk pracuje  

na kombinaci variant SLA a SGC tisku, kdy jako stavební materiál je použit fotopolymer. 

Kombinací dvou metod tisku bylo dosaženo velice přesného a kvalitního tisku na což má 

vliv i malá nanášená vrstva, které začíná na tloušťce 25 μm. Využití tiskárny se pak 

předpokládá v oblasti dentálního lékařství pro výrobu pomůcek. [21] 

 

Obr. 29. 3D DLP tiskárna vyvinutá na TU v Liberci [21] 
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Katedra rovněž disponuje tiskárnou na kovové prášky SLM 280, na kterém  

je momentálně prováděn výzkum v oblasti materiálových vlastnosti vyráběných dílů. [22] 

Na Katedře strojírenské technologie v Liberci se zabývají problematikou spojů  

u součástí vyrobených technologií RP z plastového materiálu. Kdy bylo navrženo  

a vyrobeno několik typů tz. Plug-in spojení a ověřena jejich funkčnost a praktičnost. [23] 

 

Obr. 30. Plug-in systém vyrobený technologií RP na TU v Liberci [23] 

Univerzitní pracoviště ve světě 

Univerzitní pracoviště ve světě se zaměřují na různé oblasti 3D-tisku dle své 

specializace. Velký počet z nich se zaměřil zprvu na materiálové vlastnosti použitého 

stavebního materiálu [24] a následně se vydal sobě vlastní cestou.  

Některé pracoviště se zaměřily na úpravu algoritmu, kterým je řízena stavba modelu 

v tiskárně. Příkladem může být výzkum na Huazhong University of Science and 

Technology v Číně, kde vytvořili nový algoritmus pro stavbu podpory při vytváření 

modelu technologií FDM. Výzkum uvádí, že nový algoritmus je rychlejší a efektivnější při 

čemž lépe zajišťuje stavební podporu u hran, zaoblení a bočních stěn. [25] 

Jiné se pak pokusily o vlastní konstrukci 3D-tiskáren. [26] Tyto tiskárny jsou však 

snahou o levný tisk a tudíž výstupy z nich nemají kvalitu ani materiálové vlastnosti námi 

používané tiskárny. 

Další se pak pustily do výroby praktických aplikací za použití technologie RP. Velmi 

zajímavým příkladem je počin Státní univerzity v Kolumbii, která detailně analyzovala 

kinematickou strukturu sériově vyráběného robotu se sedmi stupni volnosti LBR IIWA 7 

R800 od firmy KUKA [27]. Na základě analýzy byla definována kinematická struktura pro 

konstrukci vlastního robotu, pro jehož výrobu byla použita technologie FDM.  
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Obr. 31. Robot s rameny vyrobenými technologií FDM [28] 

 

2.3 Zhodnocení 
 

Z předchozího přehledu je patrné, že technologie RP má obecně vysoký potenciál 

uplatnění napříč všemi obory. Pokud se však pouze zaměříme na stavební materiál 

polykarbonát, vyplývají nám z toho následující možnosti. 

Využití technologie v robotice se nabízí zejména v konstrukci krytů drobných 

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

ojedinělá. 

Využití Rapid prototyping v konstrukci krytu robotů je naprosto logické. Rapid 

prototyping dovoluje poměrně vysoké možnosti v oblasti designu, čímž v mnoha ohledech 

převyšuje klasickou výrobu. Výhodou je rovněž nízká hmotnost, kterou je ještě možno 

snížit, když se netiskne celý model plným materiálem, ale „voštinou”, která pod povrchem 

vytváří strukturu se vzduchovými kapsami. 

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

tak, že prvky vyrobené technologií Rapid prototyping splňují dva požadavky a sice kryt  

a nosný článek konstrukce.  Výhodou je opět nízká hmotnost, protože efektor je 

významnou zátěží pro robot. Nevýhodou je pak nízká pevnost a teplotní odolnost.  
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Rapid prototyping umožňuje i tisk funkčních části jako jsou hřídele nebo ozubená 

soukolí. Přenos krouticího momentu nebo silových poměrů je však omezen pevností 

materiálu. 

Nespornou výhodou technologie Rapid prototyping je rychlá výroba a modifikace  

na základě testů. Úpravy lze provádět pouze v 3D modelu bez nutnosti výkresové 

dokumentace. 
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3 Cíle disertační práce 
 

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

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

• orientace kladení vláken v modelu v závislosti na jeho mechanické 

vlastnosti, 

• šíření trhlin v oblasti šroubových spojů, 

• maximální dovolený krouticí moment u šroubových spojů, 

• samovolný vznik a šíření trhlin u dlouhodobě zatíženého vzorku statickou 

sílou, 

• neexistující software pro analýzu vzorku MKP před tiskem, 

• dodatečné rozměrové korekce obráběním u funkčních ploch, 

• nedostupnost metodických postupů pro fázi konstruování dílů. 

Disertační práce se věnuje experimentálnímu výzkumu a řešení vybraných problému 

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

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

pak jsou:  

• na základě poznatků z realizovaných projektů sestavit technologické postupy 

přípravy modelu pro tisk a aplikaci strojních dílu,  

• vytvoření metodiky vytváření šroubových spojů, 

• spolu se zaměřením na dlouhodobou únosnost materiálu v oblasti šroubových 

spojů, 

• testováním vhodných lepidel ověřit možnosti lepených spojů, 

• stanovit mechanické vlastnosti vybraných struktur materiálu, 

• sestavit na základě provedených mechanických zkoušek model pro simulace. 

 

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

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

navrhovaných součástí z jejich 3D modelu. 

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

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

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

4.1 Příprava modelu pro strojní díly 

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

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

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

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

relativně drahé a komplikované při výrobě klasickými způsoby odebíráním materiálu, 

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

normalizovaných spojovacích materiálů i spojení pomocí zámku vytvořených  

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

tisku a to sice pastorku s hřebenem.  

4.1.1 Průchozí díry pro šrouby 
 

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

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

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

bude malá a šroub bude nutno nejprve protočit.   

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

zvolíme rozměr dle doporučených rozměrů děr pro šrouby ze strojních tabulek ve střední 

nebo hrubé řadě (viz příloha 9.1.1).  

 

 
 

Obr. 32. Vlevo detail ne zcela kruhové průchozí díry M3, vpravo pak díra se šroubem 
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4.1.2 Zámky 
 

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

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

materiálem. 

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

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

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

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

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

aby zuby do sebe zapadly bez větších mezer (viz Obr. 33). Výšku zubu je pak záhodno 

zachovat z důvodu vymezení vůle. Dalším důvodem je to, že výšku zubu lze již  

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

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

korekce rozměru. 

 

Obr. 33. Úpravy zámků podélně 

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

se stěnou, vzniká nežádoucí zaoblení (viz Obr. 34). 

 

Obr. 34. Úpravy zámků na krajích 
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U podélného spojení byl tento problém vyřešen zúžením šířky jednotlivých zubů.  

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

úkosem minimálně 0,5 x 0,5 mm (viz Obr. 33 vlevo). 

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

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

součástech pokud nejsou drážky průchozí (viz Obr. 34). 

  

Obr. 35. Vlevo detail provedení zámků na čelisti, vpravo pak protikus se zaoblením  

4.1.3 Zahloubení pro fixaci matice 

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

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

problémů. 

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

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

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

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

matici se volně otáčet (viz Obr. 36).  Na škodu není doplnit otvor o úkos. 

 
 

Obr. 36. Vlevo způsob zpuštění matice (z leva svisle a vodorovně), v pravo polohy 
zapuštěných matic 
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Matice zahloubená svisle 

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

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

matice se závitem nebude ve středu otvoru pro šrouby. U této situace nejde šroub buďto 

vůbec zašroubovat anebo je šroub z osy (viz Obr. 39), což může způsobit komplikace při 

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

řadě v závislosti na průměru závitu (viz příloha 9.1.1). Úprava zahloubení pro matici po 

tisku je problematická vzhledem k možným malým rozměrům. 

Pro usnadnění vkládáni matice do zahloubení, je vhodné na vzdálenějších hranách 

připravit zkosení (viz Obr. 37 vlevo), protože se může stát, že při tisku bude otvor na hraně 

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

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

37 vpravo). 

 

Obr. 37. Úprava zahloubení pro svisle vloženou matici 

Matice zahloubená vodorovně 

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

možno Matici bez obtíží vložit a samovolně se neotáčela. 

 

Obr. 38. Úprava zahloubení pro vodorovně vloženou matici 
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Obr. 39. Příklad svislého zahloubení pro matice 

4.1.4 Otvory ve tvaru drážky 

Tvorba drážek malých rozměrů je možná s technologií rapid prototyping, ale  

z hlediska odstranění podpůrného materiálu je vhodné navrhnout drážky tak, aby při tisku 

byly orientovány kolmo k vrstvení materiálu (viz Obr. 40 vlevo). V opačném případě  

je podpůrný materiál velmi obtížně odstranitelný (viz Obr. 40 vpravo). 

 

Obr. 40. Orientace drážek vzhledem k vrstvám tisku - schéma 
 

 

Obr. 41. Velmi obtížně odstranitelný podpůrný materiál na součásti  
v podélně orientované drážce 
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4.1.5 Díra pro nalisování kluzného pouzdra (IGUS) 

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

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

zkosení hrany v místě nalisování ložiska (viz Obr. 42 vlevo) a stupeň přesnosti díry H7. 

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

HMR (viz příloha 9.1.2). Do díry pro ložisko by neměl zasahovat žádný další otvor nebo 

vrub. V případě nedodržení těchto zásad, může po určité době dojít v místě uložení ložiska 

k prasklinám (viz Obr. 43). 

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

zalisováním do součásti. 

 

 

Obr. 42. Postup nalisování kluzného pouzdra Igus [29] 
 

 

Obr. 43. Praskliny na součásti po nalisování kluzného ložiska 
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4.1.6 Funkční plochy součástí 

Přesnost technologie Rapid prototyping je ve většině případu dostačující, zejména 

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

možno vyrábět i funkční součásti jako jsou ozubená kola, pastorky, hřídele atd., ale  

je nutné brát zřetel na odchylky zejména v geometrické přesnosti vyrobených součástí. 

Ozubená soukolí 

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

prvků není nutno žádného dodatečného obrábění. 

 

Obr. 44. Pastorek s hřebenem na čelistech efektoru 

Hřídele 

Při tisku válcových součástí dochází ke geometrickým odchylkám kruhovitosti  

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

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

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

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

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

uložení.  

V rámci projektu byl vyroben pastorek s hřídelí o průměru 18 mm. Měřením 

posuvným měřítkem na 13-ti místech byla zjištěna odchylka průměru ve směru podélné 

osy součásti 

 

Obr. 45. Pastorek s vyznačenými body měření na hřídeli 
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Graf 1. Závislost průměru hřídele na vzdálenosti od podložky 

 

Díry – vnitřní válcové plochy 

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

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

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

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

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

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

součásti. 

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

součástí. 

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

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

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

 

Obr. 46. Díra pro hřídel s drážkou pro těsné pero 
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4.2 Šroubové spoje 

V souvislosti s návrhem, tiskem, montáží a provozem součástí vyrobených 

technologii RP, vyvstaly otázky a nejasnosti ohledně aplikace šroubových spojů do 

konstrukce dílů s ohledem na neznámé mechanické vlastnosti materiálu v místě působení 

sil na součást od utahovacího momentu. 

Kapitola se zaměřuje na analýzu šroubových spojů, konkrétně na vytváření závitů  

a velikost utahovacího momentu i z pohledu dlouhodobé únosnosti. 

Velká pozornost je pak věnována testování únosnosti různých možností šroubových 

spojů, respektive vzorků materiálu a uvádí konkrétní naměřené hodnoty, které mohou 

posloužit jako vodítko pro konstrukční návrh takto koncipovaného spoje. 

4.2.1 Testovací vzorek a metodika testování 

Testovací vzorek 

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

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

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

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

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

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

než v opačném případě. 

 Rozměry vzorku jsou uvedeny na Obr. 47, kde průměr středové díry ve vzorku je 

odvislý od typu použitého závitu a její rozměr je uveden v příslušných následujících 

kapitolách. 

 

 

Obr. 47. Model a základní rozměry testovacího vzorku 
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Metodika testování 

Princip postupů měření je následující. Jednotlivé vzorky byly utahovány 

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

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

prováděno od nejnižší nastavitelné hodnoty příslušného momentového klíče po krocích, 

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

a přepočtena na sílu působící v ose šroubu dle následujícího vzorce [30] (příklad výpočtu): 

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

 

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

 

Koeficient tření:    18,0=k     (1.3) 

 

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

50013
=

×

=

×

=

kd

M
F U   (1.4) 

Kalibrační listy momentového šroubováku a momentového klíče jsou uvedeny 

v příloze 9.2.1. 

4.2.2 Závity 
 

Pro zjištění únosností závitů vytvořených v součástech vyrobených technologií RP, 

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

vytipovány další možnosti vytvoření závitu v součásti. 

Tabulka 4. Průměr tiskem předpřipravené středové díry ve vzorku pro závit 

Závit Typ díry Ø [mm] 

M6 

Závit 4,77 

Nýtovací matice 9,35 

Helicoil 6,39 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkem byly testovány tři druhy závitu umístěné 

do testovaného vzorku. 

Za prvé se jednalo a klasický metrický závit M6, který byl vyřezán pomocí závitníku 

přímo do vytištěného vzorku. Test byl prováděn jak na vzorcích vytištěných jako solid, tak 

i vzorcích vytištěných jako voština. 
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Za druhé byly pro vytvoření závitu využity standardně dodávané nýtovací matice (viz 

Obr. 48), které byly pomocí kyanakrylatového lepidla (UHU CA 103) vlepeny do vzorku 

jako závitové vložky. Závitové vložky byly do testovacího vzorku vlepeny jak hlavou  

ve směru působící síly od utahovacího momentu, tak i proti směru působící síly. Dalším 

sledovaným parametrem byl objem naneseného lepidla, kdy na polovině vzorků bylo 

naneseno lepidlo pouze na plochu hlavy a u druhé poloviny vzorku bylo lepidlo naneseno 

na všechny plochy, které byly společné pro nýtovací matici a testovací vzorek. Nýtovací 

matice byly testovány pro materiál hliník a ocel. 

 

Obr. 48. Díra pro hřídel s drážkou pro těsné pero [31] 

Za třetí byl do vzorku aplikován systém Helicoil, který vytváří vysoce pevné závity 

tím, že zajišťuje rovnoměrné rozložení zatížení a napětí působící na závity. To je 

umožněno tím, že systém Helicoil funguje jako jakýsi „mezi“ závit, čímž je zvětšen 

průměr skutečného závitu ve vzorku. V tomto případě byl systém Helicoil testován pouze 

na vzorcích vyrobených jako solid. 

 

Obr. 49. Parametry použité závitové technologie Helicoi [32] 

Následující obrázek zobrazuje polohu testovacího vzorku vůči podložce, ke které byl 

přitahován sílou „F“ vyvozenou utahovacím momentem v ose šroubu. Oranžová pole 
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označují plochy s naneseným lepidlem. Jednotlivé varianty zkušebního vzorku jsou 

označeny číslem v kruhu. Číslo je pak uvedeno i v tabulce s naměřenými hodnotami, aby 

bylo možno spojit naměřenou hodnotu s typem závitu a polohou vzorku vůči působící síle.   

 

Obr. 50. Pozice a typy testovacích vzorků spolu s uložením vůči podložce 

Tabulka 5. Naměřené a vypočtené hodnoty síly působící v ose šroubu na závit. 

 

 

 

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

Závit v plném materiálu① 5,650 5 231 

Závit ve voštině① 1,600 1 481 

Závit ve voštině② 5,233 4 846 

Závitová matice v plném materiálu③ 6,750 6 250 

Závitová matice v plném materiálu ⑤ 5,000 4 630 

Závitová matice v plném materiálu ④ 2,600 2 407 

Závitová matice v plném materiálu ⑥ 2,700 2 500 

Závitová matice ve voštině ③ 3,400 3 148 

Závitová matice ve voštině ⑤ 2,600 2 407 

Závitová matice ve voštině ④ 1,600 1 481 

Závitová matice ve voštině ⑥ 3,100 2 870 

Helicoil v plném materiálu① 7,000 6 481 

Helicoil v plném materiálu② 7,750 7 176 

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

Ocelová závitová matice v plném materiálu ⑤ 11,000 10 185 
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Obr. 51. Ocelová závitová matice ve 
vzorku z plného materiálu po testu 

Obr. 52. Hlniková závitová matice ve vzorku 
z plného materiálu po testu 

 

Obr. 53. Závit Helicoil po testu Obr. 54. Vyřezaný závit po testu 

Graf 2. Průměrné vypočtené hodnoty síly působícího na závity 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000
11000

F
 [

N
]



Mechanické vlastnosti materiálů vyrobených technologií RP 

50 
 

Dílčí závěr 

Měřením byla potvrzena domněnka, že nejvyšší únosnost závitu mají kovové vložky 

respektive ocelové nýtovací matice, které byly umístěny ve vzorcích vyrobených jako 

solid, lemem proti působící síle (viz Obr. 52). System Helicoil při testu vykázal 69 % 

únosnosti v porovnání s ocelovými nýtovacími maticemi (viz Obr. 53). Výhodou systému 

Helicoil je, že nabízí i samosvorné závitové vložky. Naopak umístění nýtovacích matic do 

vzorků vyrobených jako voština (viz Obr. 51) a rovněž vlepení nýtovacích matic do vzorků 

lemem ve směru působící síly se ukázalo jako nevhodné. U závitových matic vlepených do 

vzorku lemem ve směru působící síly naměřená hodnota odpovídá únosnosti použitého 

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

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

stykové plochy mezi maticí a vzorkem mělo přispět ke zvýšení tuhosti konstrukce. 

Nespornou výhodou závitových vložek je eliminace opotřebení závitu při opakovaném 

použití. Při testování únosnosti závitových matic došlo v naprosté většině případů  

k oddělení lemu od matice. 

Poloviční hodnoty závitových vložek byly naměřeny u závitu vyřezaných  

do materiálu vyrobených jako solid (viz Obr. 54). Nejmenší únosnost měly závity vyřezané 

do materiálu vyrobeného jako voština, kdy mezi vzorkem a podložkou, ke které byl vzorek 

přitahován byla mezera. Naopak u vzorků z voštiny, u kterých mezera mezi vzorkem  

a podložkou nebyla, byly naměřeny hodnoty jen o něco málo nižší nežli u vzorků 

vyrobených jako solid.  

4.2.3 Průchozí díry 
 

Pro zjištění únosností šroubového spoje vytvořeného v součástech vyrobených 

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

Obr. 47) pro šroubové spoje se závitem M4 a M6.  

Tabulka 6. Průměr středové díry v testovacím vzorku 

Šroub Ø díry [mm] 

M4 4,5 

M6 6,6 

Pro zjištění vlivu plochy, kterou síla vyvozená od utahovacího momentu působí na 

vzorek, byla plocha rozšířena vložením podložky pod hlavou šroubu. Měření tak bylo 

prováděno jak pro plochu hlavy šroubu, tak pro podložky standardní velikosti a zvětšenou 
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podložku. Normy použitých normalizovaných součástí a jejich plochy působící na vzorek 

jsou uvedeny v Tabulka 7. Metodika měření je popsána v kapitole 4.2.1. 

Tabulka 7. Průměr středové díry v testovacím vzorku 

Šroub V textu Norma Plocha [mm2] 

M4 

Šroub M4 ŠROUB M4 x 30 ISO 4762 2,36 

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

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

M6 

Šroub M6 ŠROUB M6 x 30 ISO 4762 3,14 

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

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

 

 

Obr. 55. Přitahování šroubu k pevné desce 

 

Obr. 56. Průhyb vzorku (Solid M6 – podložka S) při testování 

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

Šroub 
Typ 
tisku 

Šroub Podložka S Podložka V 

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

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

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

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

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

                                                 
1Při testování vzorků M4 Solid, byl ve všech případech docílen utahovací moment překračující dovolené 
namáhání šroubu v tahu, a nedošlo k poškození žádného z testovaných vzorků. 
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Tabulka 9. Síly působící na plochu vzorku 

Závit 
Typ 
tisku 

Šroub 
[MPa] 

Podložka S 
[MPa] 

Podložka V 
[MPa] 

M6 
Solid 6 081,92 4 503,34 1 728,61 

Sparse 727,37 581,21 325,39 

M4 Sparse 570,10 557,88 405,94 

 

Graf 4. Síly působící na plochu vzorku 
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Obr. 57. Zalisování hlavy šroubu 
do vzorku v průběhu měření 

Obr.  58. Následná destrukce předchozího vzorku s 
viditelným zalisováním hlavy 

  

Obr. 59. Destrukce vzorku Solid 
M6 –Podložka S 

Obr. 60. Destrukce vzorku Solid M6 –podložka S 

  

Obr. 61. Destrukce vzorku Sparse M6 – šroub (vlevo)/ Sparse M6 – Podložka V 

Z průměrných hodnot jednotlivých měření je patrné, že vzorky z plného materiálu 

mají vyšší únosnost než vzorky vytisknuté jako voština. To však nebylo cílem tohoto 

měření, neboť tyto výsledky se daly očekávat. Zajímavějším údajem je, o kolik je únosnost 

„solidu“ větší nežli „voštiny“. Průměrná hodnota všech měření vzorku Solid M6  

je 18,396 Nm, což odpovídá síle 17 033 N v ose šroubu (dle vztahu 1.4). U voštiny M6  

to je pak 2,644 Nm, což odpovídá síle 2 449 N. Podíl uvedených průměrných hodnot je 

pak 6,956, z čehož vyplývá, že únosnost vzorku vytisknutého z plného materiálu je téměř 

7 x větší. 

Vzhledem k tomu, že vzorek Solid M4 se ukázal při testování pro tento šroub 

předimenzovaný, nemůžeme získané výsledky s ničím porovnat. 

Lze však porovnat hodnoty měření Voštiny M6 s Voštinou M4, kde je únosnost 

vzorku  M6 oproti M4 2 x větší u krouticího momentu. V případě osové síly působící v ose 

šroubu je únosnost pouze 1,3 x větší. Rozdílná hodnota je způsobena výpočtem osové síly, 

kde je nutno brát v úvahu rozdílný velký průměr závitu. 
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Další údaj, který byl zjištěn měřením, je vliv velikosti plochy, prostřednictvím které 

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

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

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

tato domněnka se potvrdila pouze u vzorků z „voštiny“ (viz Obr. 61). U vzorků z plného 

materiálu (solid) docházelo při utahování ke vlisování plochy hlavy (viz Obr.  58) 

respektive podložky do vzorku (viz Obr. 60). Z tohoto důvodu byla vyšší únosnost  

u vzorku, kde síla působila na vzorek jen plochou hlavy šroubu. 

4.2.4 Dlouhodobá únosnost 

Test dlouhodobé únosnosti navazuje na předchozí test. Cílem měření je určit jak 

velkým utahovacím momentem je možno zatížit šroubový spoj aplikovaný v součásti 

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

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

Naměřené hodnoty pro vzorky typu Solid M6 (viz Tabulka 8) z přechozí kapitoly 

byly rozpočítány sestupně v 10 % intervalu od 90 % maximální naměřené hodnoty  

do 40%. Následně byly vzorky podrobeny dlouhodobému testu, kdy byly přitaženy 

k podložce (viz Obr. 55) o daném kroutícím momentu po dobu 5 měsíců (155 dní). 

V průběhu této doby byly sledovány jakékoliv mechanické změny struktury na povrchu 

jednotlivých vzorků. 

Získané hodnoty jsou pro jednotlivé plochy pod hlavou šroubu uvedené  

v následujících tabulkách. 

Tabulka 10. Naměření síly a jejich rozložení na plochu pod hlavou šroubu 

Procento 
[%] 

Kroutíci moment 
[Nm] 

Síla 
[N] 

Tlak 
[Nmm-2] 

Počet dnů 
 

90% 18,5 17 130 340,96 26 

80% 16,5 15 278 304,10 11 

70% 14,5 13 426 267,24 155 

60% 12,5 11 574 230,38 155 

50% 10,5 9 722 193,51 155 

40% 8,5 7 870 156,65 155 
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Tabulka 11. Naměření síly a jejich rozložení na plochu pod podložkou S 

Procento 
[%] 

Kroutící moment 
[Nm] 

Síla 
[N] 

Tlak 
[Nmm-2] 

Počet dnů 
 

90% 16,0 14 815 235,79 1 

80% 14,0 12 963 206,31 1 

70% 12,5 11 574 184,21 3 

60% 10,5 9 722 154,73 1 

50% 9,0 8333 132,63 8 

40% 7,0 6 481 103,15 155 

Tabulka 12. Naměření síly a jejich rozložení na plochu pod podložkou V 

Procento 
[%] 

Kroutící moment 
[Nm] 

Síla 
[N] 

Tlak 
[Nmm-2] 

Počet dnů 
 

90% 15,5 14 352 64,60 11 

80% 13,5 12 500 56,26 3 

70% 12,0 11 111 50,00 1 

60% 10,0 9 259 41,67 13 

50% 8,5 7 870 35,42 155 

40% 7,0 6 481 29,17 155 

 

Graf 5. Únosnost jednotlivých vzorků ve dnech  
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Obr.  62. Počátek dlouhodobého zátěžového testu 
 

 

Obr.  63. Nepoškozený vzorek s plochou pod hlavou šroubu při zatížení 12,5 Nm (60 %), 
po uplynutí testu 
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Obr.  64. Nepoškozený vzorek s plochou pod podložkou při zatížení 7,0 Nm (40 %), po 
uplynutí testu. 

 
Obr.  65. Nepoškozený vzorek s plochou pod velkou podložkou při zatížení 8,5 Nm (50 %), 

po uplynutí testu. 

Dílčí závěr 

Hlavním cílem bylo zjistit dlouhodobý vliv působení síly způsobené utažením šroubu 

krouticím momentem. Z předchozích testů je známa maximální síla, kterou je možno  

na vzorek vyvodit, avšak není známo, zdali tato síla vzorek nepoškodí při dlouhodobém 

působení. Dalším neznámou pak je, pokud dojede k poškození vzorku maximální silou, 

jaká je maximální možná hodnota síly, která zaručí nepoškození součásti v okolí 

šroubového spoje z dlouhodobého hlediska a zdali je možno tuto sílu, technologickou 

úpravou zvýšit. Pro tento případ byly vloženy podložky dvou různých velikostí pod hlavu 

šroubu, které by měly zajistit lepší rozložení sil v místě šroubového spoje. Základní délka 

testu byla stanovena na 5. měsíců, tedy 155 dnů. 

 V první třetině Graf 5 jsou zobrazeny počty dnů bez poškození vzorku pro 

šroubové spoje, jejichž síla je rozložena pouze na ploše pod hlavou šroubu. Výsledky 
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tohoto testu byly poměrně překvapivé, neboť u tohoto typu spojení byla zjištěna nejvyšší 

dlouhodobá únosnost a to sice už při 70 % maximální zatěžující síly, která odpovídá 

hodnotě 13 426 N. Na druhé straně výsledek koresponduje s předcházejícím testem 

maximální únosnosti, kdy právě u vzorků bez podložky byla naměřena nejvyšší síla, při níž 

došlo k destrukci vzorku. To je pravděpodobně způsobené malou plochou, která  

je kroutícím momentem vtlačována do povrchu vzorku až do hloubky přesahující hodnotu 

1 mm, čímž je docíleno zpevnění materiálu pod plochou hlavy šroubu, což zapříčiňuje i 

větší únosnost. 

Ve druhé třetině grafu Graf 5 jsou zobrazeny počty dnů bez poškození vzorku pro 

šroubové spoje, jejichž síla je rozložena na ploše malé podložky. Tento typ spoje vyšel  

z testu nejhůře, kdy dlouhodobá únosnost je zajištěna od 40 % maximální zatěžující síly, 

která odpovídá hodnotě 6 481 N.  

 Druhého nejlepšího výsledku tak dosáhl šroubový spoje s aplikovanou velkou 

podložkou pod hlavou šroubu, kdy dochází k rozložení sil na větší plochu. Dlouhodobou 

únosnost tento typ spojení dosahuje při 50 % maximální zatěžující síly, která odpovídá 

hodnotě 8 333 N (viz Graf 5) třetí třetina. 

 Vzhledem k tomu, že vzorky zůstaly zatíženy i po uplynutí vymezeného časového 

úseku (některé až 365 dnů) pro test a dále byly sledovány, lze říci, že pro vytvořený 

šroubový spoj v součásti vyrobené technologií RP je nejkritičtějších prvních 31 dní, neboť 

po uplynutí této doby nebyly na zbylých vzorcích pozorovány žádné povrchové vady. 

4.2.5 Průchozí díry - kontury 

Při realizaci experimentů zaměřených na kombinování materiálů ve vnitřním 

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

polyuretanem bylo zjištěno, že odolnost součásti vůči lokálnímu silovému působení  

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

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

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

provedení vnitřní struktury typu Solid a Sparse.  

Předchozí testy byly realizovány na vzorcích s vnitřní strukturou Solid  a Sparse, kdy 

obrys testovacího vzorku byl vytvořen pouze jednou konturou a následně byl vnitřní 

prostor vyplněn materiálem dle zvolené struktury. Z těchto testů byla převzata data pro 

vzorky typu Solid s průchozí dírou pro šroub se závitem M6 (viz kapitola 4.2.3). 
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Současné experimentální ověření se oproti předchozímu omezuje pouze na vzorky 

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

konturami (viz Tab. 2) odpovídající ploše, na kterou působí hlava šroubu sílou vyvozenou 

od utahovacího momentu. Naměřené hodnoty jsou pak porovnány s hodnotami vzorků  

s jednou konturou. Kromě počtu obrysových kontur byly ostatní parametry výroby 

testovacích vzorků totožné. Metodika měření je popsána v kapitole 4.2.1. 

Při předchozích testech vzorků s jednou obrysovou konturou byl zjišťován vliv 

velikosti plochy pod hlavou šroubu na únosnost vzorku. Rozdílné velikosti plochy bylo 

docíleno vložením podložky standardních a velkých rozměrů pod hlavu šroubu. Tento 

postup byl aplikován i nyní a rozdílné průměry ploch pod hlavou šroubu pak posloužily 

pro určení počtu kontur kolem středové díry pro šroub. Byly testovány 2 typy vzorků  

a počty kontur u těchto vzorků byly voleny tak, aby kontury vytvořily plochu s příslušným 

průměrem. Normy použitých normalizovaných součástí, jejich plochy působící na vzorek a 

průměry ploch s počtem kontur jsou uvedeny v tabulce č. Tabulka 13. 

Tabulka 13. Norma, průměr podložky, plocha pod podložkou, průměr plochy 
tvořenou konturami, počet kontur 

V textu Standard 
Průměr 

podložky 
[mm] 

Plocha 
podložky 

[mm2] 

Vnější 
průměr 
plochy 
kontur 
[mm] 

Počet 
kontur 

Hlava šroubu 
M6 

ŠROUB M6 x 30  
ISO 4762 

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

Podložka S 
(Standartní) 

PODLOŽKA 6.4  
ISO 7090 

11 3,61 11,6 5 

PodložkaV 
(Velká) 

PODLOŽKA MB M6  
ISO 7093 

19 9,10 18,8 12 

Tabulka 14. Naměřené průměrné hodnoty kroutícího momentu a vypočtené hodnoty 
sil působící v ose šroubu 

Měření 
Hlava Podložka S Podložka V 

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

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

Solid s 
konturami 

24,3 22 454 
20,25 18 750 23,0 21 296 

22.3 20 601 

 

                                                 
2Hodnoty pro měření „Solid“ jsou převzaty z tabulky 8. 
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Tabulka 15. Tlak působící na plochu vzorku 

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

Solid 380,120 258,813 70,845 

Solid s konturami 
446,935 

298,418 95,847 
410,052 

 

Graf 6. Průměrné naměřené hodnoty maximálního krouticího momentu 

 

 
Obr. 66. Průběh testu z leva průhyb vzorku během měření, destrukce vzorku a vlisování 

hlavy šroubu do vzorku 
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Z průměrných hodnot (viz Tabulka 14 a Graf 6) vypočtených z jednotlivých měření  

a v každé sérii vzorku je zřejmé, že díry pro šroubové spoje vytištěné s vyšším počtem 

kontur vykazují lepší únosnost v průměru ze všech měření o 22%.  

Dalším oblastí zkoumání bylo učení, jak velký průměr ploch vytvořených navýšením 

počtu kontur okolo středové díry by měl být. Toto měření bylo prováděno pouze u jednoho 

vzorku, kdy v prvním případě byla vytvořená plocha s 1,4 mm menším průměrem než 

průměr hlavy šroubu a v dalším případě pak byla o 0,6 mm větší. Měřením bylo zjištěno, 

že menší plocha (2 kontury) má o cca 10 % vyšší únosnost než větší plocha (4 kontury).   

4.3 Zkoušky v tahu 

Kapitola se věnuje zkouškám v tahu se vzorky vtištěnými se standartní strukturou, 

tak i s vlastní navrženou strukturou. Naměřené hodnoty jsou porovnávány se vzorky 

z celistvého materiálu.   

Na zkoušky v tahu navazuje kapitola 4.6 lepené spoje u níž byla použita stejná 

metodika testování s využitím vzorků pro tahovou zkoušku s potřebnými úpravami. 

4.3.1 Testovací vzorek a metodika testování 

Testovací vzorek 

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

První typ vzorku byl vytištěn jako Solid, Sparse a Double Sparse. Vzorek byl použit 

rovněž pro testování zámků ve spojení s lepidly. Vzorky byly vytisknuty jak ve vertikální 

tak i v horizontální poloze pro zjištění vlivu polohy tisknu na mechanické vlastnosti. Pro 

to, aby mohly být porovnány mechanické vlastnosti v tahu mezi tisknutými a vyráběnými 

vzorky, byly z tabule vyráběného polykarbonátu vyřezány vzorky o totožných rozměrech 

jako v případě tisknutého materiálu. 

 
Obr. 67. Základní testovací vzorek (tyčinka) I. 
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Druhý typ vzorku vychází z rozměru vzorku pro tahovou zkoušku, avšak šířka byla 

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

je omezeno vyšrafovanou plochou (viz Obr. 68). 

 
Obr. 68. Testovací vzorek (tyčinka) II. 

Metodika testování 

Zkoušky byly provedeny na stolním dvousloupcovém univerzálním zkušebním 

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

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

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

testovaných vzorků. 

Měření bylo provedeno tahovou zkouškou, kde jako u všech statických zkoušek 

vzniká v materiálu napětí, definované jako míra vnitřních sil, které vznikají v daném 

materiálu působením vnějších sil. Číselná hodnota napětí se určí jako podíl síly a plochy, 

na níž působí síla. Podíl síly a skutečné plochy průřezu v kterémkoli okamžiku zkoušky  

se nazývá skutečné napětí, vzhledem k zanedbání změny průřezu zkušebního vzorku se 

však používá smluvní jmenovité napětí. Zatížení se proto vztahuje na počáteční průřez 

zkušebního vzorku. 

Po upnutí obou konců vzorku do čelistí zkušebního stroje se na vzorek připevní 

extenzometr, který měří prodloužení vzorku. Po spuštění tahové zkoušky software 

zobrazuje deformační křivku v reálném čase. Po přetrhnutí vzorku se v deformační křivce 

zobrazí pomocná úsečka, dle které se stanoví lineární část průběhu deformační křivky. 

Následným posunutím pomocné úsečky se stanoví smluvní mez kluzu určená z trvalé 

deformace pod zatížením. Například u smluvní meze kluzu Rp0,2 se posunutí provede tak, 

že napětí při kterém trvalá deformace dosáhne předepsané hodnoty, vyjádřené  

v procentech u smluvní meze kluzu Rp0,2 se bere 0,2% počáteční měřené délky zkušební 

tyče. 
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Obr. 69. Zleva příklad průběhu tahové zkoušky na vzorku Solid vytisknutém horizontálně a 

protokol z měření.  

4.3.2 Tahová zkouška 

Pro tahovou zkoušku byla připravena série vzorků o stejných rozměrech (viz Obr. 

67) ze dvou materiálů s různou vnitřní strukturou tisku.  

Vzorky Solid  byly vytištěny jak v horizontální poloze, kdy materiál dosahuje nejvyšší 

pevnosti, tak i ve vertikální poloze. Vzorky Sparse  a Double Sparse  byly vytisknuty 

pouze v horizontální poloze, protože jejich vnitřní struktura je v důsledku použití menšího 

množství materiálu pevnostně oslabena. 

Pro srovnání tištěného materiálu s vyráběným byly pořízeny desky materiálu 

MARLON FSX Longlife, ze kterých byly vyřezány vodním paprskem vzorky totožných 

rozměrů s vytisknutými vzorky.  

Tabulka 16. Vybrané materiálové vlastnosti materiálu Marlon FSX Longlive 
udávané výrobcem 

Vlastnosti Hodnota 

Modul pružnosti 2 300 MPa 

Pevnost v tahu 70 MPa 

Vybrané materiálové vlastnosti materiálu PC-10 jsou uvedeny v tabulce č. 3. 
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Obr.  70. Průběh tahové zkoušky na vzorcích z leva Solid verikálně, MARLON FSX 

Longlive, Sparse a Double Sparse 

 

 
Obr. 71. Vybraný protokol z tahové zkoušky vzorků Solid Horizontálně  
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Obr. 72. Vybraný protokol z tahové zkoušky vzorků Solid Vertikálně 

 

Obr. 73. Vybraný protokol z tahové zkoušky vzorků MARLON FSX Longlife 
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Obr. 74. Vybraný protokol z tahové zkoušky vzorků Sparse 

Tabulka 17. Tabulka vybraných naměřených průměrných hodnot 

Vzorek 
Tažnost při 

přetrhu 
[%] 

Tažnost 
při 

nejvyšší 
pevnosti 

[%] 

Napětí v 
0,2 % meze 
průtažnosti 

[MPa] 

Yonguv 
Modul 
[MPa] 

Solid horizontálně 4,353 4,295 26,233 1875,428 

Solid vertikálně 1,897 1,825 24,371 1554,664 

Sparse 4,765 4,411 24,808 1347,367 

Double Sparse 4,904 4,500 19,771 1519,442 

MARLON FSX 
Longlife 

12,555 6,040 30,839 2316,788 
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Graf 7. Nejvyšší naměřené průměrné hodnoty pevnosti u jednotlivých sérií vzorků 

 

 
Graf 8. Nejvyšší naměřené průměrné hodnoty napětí při nejvyšší síle u jednotlivých sérií 
vzorků 
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Obr. 75. Zobrazení struktury materiálu Solid 

Horizontálně v místě trhliny pod mikroskopem 
Obr. 76. Zobrazení struktury materiálu 

Solid Vertikálně v místě trhliny pod 
mikroskopem 

Dílčí závěr 

Popisované experimenty měly tři cíle. Za prvé stanovit pevnost v tahu u struktur, které 

jsou defaultně zahnuty v software tiskárny Insight. Za druhé ověřit mechanické vlastnosti 

materiálu udávané výrobcem, a za třetí porovnat mechanické vlastnosti tisknutého 

materiálu s vyráběným. 

Tahová zkouška potvrdila, že nejpevnější strukturou mezi tisknutými vzorky je Solid 

tištěný horizontálně (viz Obr. 75), kdy orientace vláken zajišťuje nejlepší vzájemné spojení 

(viz Graf 7 a Graf 8). Na druhém místě se umístila struktura Double Sparse, která dosahuje 

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

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

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

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

vyplněn materiálem (viz Obr. 76), avšak jeho orientace kolmo na tiskovou hlavu 

zapříčiňuje, že materiál tvoří nejpevnější spojení ve vrstvách, které se na sebe vrství  

v horizontálním směru, což zapříčiňuje jeho slabou pevnost v tahu ve vertikálním směru. 

  Porovnáním údajů z tabulky č. 3 s grafem č. 8 je doloženo, že při námi provedeném 

testu bylo u struktury Solid horizontálně naměřena hodnota pevnosti v tahu 50 MPa, což 

odpovídá pouze ze 73 % hodnotě 68 MPa, která je uváděná výrobcem. Tento rozdíl, může 

být zapříčiněn jinými podmínkami tisku, jako je například: rozdílná vlhkost materiálu pro 

tisk, rozdílný postup chladnutí vytisknutého vzorku, nebo jiná pokojová teplota. 

 Jako třetí cíl bylo porovnat, nejpevnější strukturu tisku s klasicky vyráběným 

polykarbonátem. Výrobce polykárbonátu MARLON FSX Longlife uvádí hodnotu v tahu 

70 MPa (viz Tabulka 16). Námi provedenou tahovou zkouškou byla však stanovena 
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průměrná hodnota v tahu 61 MPa, z čehož vyplývá, že Solid horizontálně dosahuje z 81 % 

pevnosti klasicky vyráběného polykarbonátu. 

Tahová zkouška s časovým odstupem 

Zvlášť byla vyčleněna série vzorků, která byla vytištěna najednou spolu. Série byla 

rozdělena na dvě poloviny. První polovina byla testována bezprostředně po tisku. Druhá 

pak s časovým odstupem 130 dnů. Cílem bylo zjistit, zdali se materiálové vlastnosti 

polykarbonátu PC-10 mění v čase. Vzorky byly skladovány v pokojové teplotě. 

 
Graf 9. Průměrné hodnoty vzorků testované s časovým odstupem 

 

Vzorky, které byly podrobeny tahové zkoušce s časovým odstupem 130 dnů dosáhly  

v průměru o 3 % lepších hodnot oproti vzorkům, které byly zkoušeny po vytisknutí. 

Předpoklad, že se projeví stárnutí materiálu a vzorky, u kterých proběhlo testování později 

a tudíž dosáhnou horších výsledků se nepotvrdil.  

Využití naměřených hodnot v software CREO 

Z dílčích průměrných výsledků3 destruktivního měření pro vzorky typu Solid 

Horizontálně, Solid Vertikálně a Sparse byly stanoveny reálné materiálové vlastnosti pro 

jednotlivá nastavení a typy tisku pro tvarově identické vzorky. Naměřené hodnoty byly 

                                                 
3 Nejedná se o celkové zpracované výsledky, uvedené v předchozí kapitole, neboť článek k tématu byl 
publikován dříve, a podkladem byla dílčí zpracována data. 
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dále implementovány do CAD systému CREO 2.0, což umožnilo vytvoření simulačního 

modelu navrhované součásti a její následné analýzy. 

Měření mechanických vlastností vytvořených vzorků proběhlo v několika fázích, 

vždy pro jednotlivý typ, dle metody tvorby 3D vzorku. V následující tabulce jsou 

znázorněny první dvě měření vzorku typu 1. Měření a průběh zkoušky ostatních typů 

vzorků probíhalo v identických krocích. Samotný postup měření je uveden v kapitole 4.3.1. 

Tabulka 18. Interpretace záznamu hodnot měření 

Zkouška 
Nejvyšší 
pevnost  

[N] 

Tažnost při 
přetržení  

[%] 

Tažnost při 
nejvyšší 
pevnosti  

[%] 

Napětí v 0,2% 
meze 

průtažnosti 
[MPa] 

1. 1890,7 3,15 3,145 21,432 

2. 2062,7 3,8 3,776 23,443 

Minimum 1890,7 3,15 3,145 21,432 

Průměr 1976,7 3,475 3,461 22,437 

Maximum 2062,7 3,8 3,776 23,443 

Zkouška 
Yangův 
modul  
[MPa] 

Napětí při 
nejvyšší síle 

[MPa] 

Šířka  
[mm] 

Tloušťka 
[mm] 

1. 2130,319 44,487 10 4,25 

2. 2123,333 48,534 10 4,25 

Minimum 2123,333 44,487 10 4,25 

Průměr 2126,826 46,511 10 4,25 

Maximum 2130,319 48,534 10 4,25 

 

Na základě hodnot získaných prostřednictvím zkoušek byly v software Creo 

definovány základní materiálové vlastnosti testovaných vzorků, které je dále možné 

využívat k vytváření matematických modelů dílčích prvků a sestav vyráběných 

z testovaného materiálu.  

Materiál je v první fázi vyhodnocení definován v základním „isotropním“ charakteru, 

znamená to, že má stejnou tuhost ve všech osách souřadného systému. Po ověření dílčích 

hodnot jednotlivých měření bylo přistoupeno k definování „ortotropního“ materiálu, který 

má různou tuhost ve všech osách souřadného systému. U třetího typu vzorků je 3D model 

definován dvojicí odlišných materiálů, kde skelet tvoří identicky nanášený materiál 

předchozích vzorků, přičemž jádro součásti je definováno hodnotami podpůrného 
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materiálu. Okrajové podmínky jsou stanoveny dle skutečného průběhu prováděných 

mechanických zkoušek, tedy jedna část s pevnou vazbou, přičemž na protilehlé straně dané 

zkušební tyčinky je nadefinována vnější síla dle skutečného průběhu měření. 

Nastavení software Creo 2.0 

Níže je popsán postup operací, kde prvním krokem bylo vytvoření 3D modelu  

v software Creo 2.0, z obrázku (viz Obr. 77) je zřejmý princip užití dvou různých 

materiálových vlastností pro středovou část a obvodový skelet, zejména jejich vzájemný 

poměr. Dále je na vytvořeném modelu znázorněna skupina plošných regionu situovaných 

vždy na jednotlivé rozšířené části tyčinky, toto umístění přesně kopíruje reálné umístění 

čelistí využívaného trhacího zařízení. Na příslušné plošné regiony jsou přiřazeny okrajové 

podmínky, zde vetknutí na straně jedné a silový účinek v určeném směru na straně druhé. 

Silové účinky jsou dány z průběhu destruktivních zkoušek na trhacím stroji.  

   
Obr. 77. Model vzorku vytvořený v software Creo 

 

Mezi základní atributy výpočtového modelu spadají materiálové vlastnosti, které 

bylo nezbytné nadefinovat z výsledků provedených zkoušek. Na obrázku je znázorněna 

systémová tabulka CAD systému Creo 2.0 určená k nadefinování základních 

materiálových vlastností, v tomto případě se jedná o Hustotu, Poissonovo číslo a Youngův 
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modul. Hodnoty navazuji na první měření a nastavení isotropního materiálu dle tabulky č. 

18. 

 

 

Obr. 78. Definování materiálu v CAD systému Creo 2.0 

 

 

Obr. 79. Vizualizace napětí v CAD systému Creo 2.0 

 

Srovnání hodnot získaných analýzou matematického modelu a provedeným měřením 

identických vzorků prokazuje správnost definovaných materiálových vlastností v prostředí 

simulačního software. Výsledné hodnoty závislosti poměrného prodloužení na napětí jsou 

takřka identické na lineárním úseku dané závislosti, kde výpočtem získané hodnoty 

odpovídají lineárnímu proložení.  
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Srovnání hodnot – varianta tisku Solid Horizontálně interpretuje dvojici průměrných 

hodnot získaných destruktivní zkouškou a hodnot získaných vytvořenou simulací. Z grafu 

je patrný lineární průběh výpočtových hodnot, kde od hodnoty napětí 25 MPa dochází  

k určitému odklonu reálně naměřených hodnot od výpočtových. 

Graf 10. Srovnání hodnot prodloužení součásti získaných měřením a simulací pro vzorek 
Solid Horizontálně 

 

Graf 11. Srovnání hodnot prodloužení součásti získaných měřením a simulací pro vzorek 
Solid Vertikálně 
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Graf 12. Srovnání hodnot prodloužení součásti získaných měřením a simulací pro vzorek 
Sparse 

 

Dílčí závěr 

Účelem měření bylo získat hodnoty pevnostních charakteristik zkušebních 

polykarbonátových vzorků vyrobených metodou 3D tisku z materiálu PC-10 pro výrobní 

systémy STRATASYS prostřednictvím destruktivních zkoušek. Hodnoty parametrů 

materiálových vlastností získané měřeními byly následně implementovány do CAD 

softwaru Creo 2.0, což umožňuje předběžnou analýzu vlastností navrhované součásti v 

CAD systému a to v závislosti na předpokládaném způsobu 3D tisku a uvažovaném 

namáhání této součásti. Výsledkem analýzy matematických modelů může být optimalizace 

součástí již v procesu návrhu, což by mělo umožnit využití součástí vyráběných 3D tiskem 

jako funkční prototypové součásti s očekávanými pevnostními charakteristikami  

a životností.   

Nadefinované materiálové vlastnosti v systému Creo odpovídají dle mechanických 

zkoušek na mezi linearity a to do napětí 25 MPa, v další fázi výpočtu dochází v rozmezí 

hodnot 25 – 49 N/mm2 k odchýlení hodnot získaných měřením, danou odchylku v tomto 

rozmezí je vhodné kompenzovat koeficientem bezpečnosti výpočtového modelu. Lineární 

závislost odpovídá v rámci srovnání hodnot 65 - 90% průběhu dle typu stanoveného 

postupu tisku, průměrná hodnota všech měření byla stanovena na 73%.  
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4.3.3 Vlastní návrh vnitřní struktury 

Kapitola se zabývá vlastním návrhem vnitřní struktury vzorku pro tahovou zkoušku. 

Vlastní navržené struktury uvnitř vzorku pro tah jsou ekvivalentem struktury vnitřního 

uspořádání Sparse nebo Double Sparse standardně nabízené v software Insight, kdy se 

jedná o ekonomické varianty tisku.  Tisknuté objekty v těchto typech tisku nejsou v celém 

průřezu plné jako typ tisku „Solid“, což umožňuje rychlejší tisk a menší spotřebu materiálu 

za cenu zhoršených mechanických vlastností. Cílem zkoušky tahem je porovnat vlastní 

navržené struktury s nabízenou voštinou a nalézt k ní případně rovnocennou nebo lepší 

strukturu co se týče mechanických vlastností. Dalšími sledovanými parametry jsou 

například čas tisku nebo spotřeba materiálu, aby bylo docíleno objektivního porovnání vůči 

standardně softwarem nabízeným strukturám.  

Vzorky byly navrženy v Software Creo 2.0 a následně pro tisk zpracovány  

v software Insight. Vzorky s vlastní navrženou strukturou mají tvar a rozměry (viz Obr. 

68), kdy vyšrafovaná plocha znázorňuje oblast s navrženou strukturou.  

Vzorky, Solid, Sparse a Double Sparse byly vytištěny pro předchozí testy a mají 

proto odlišné rozměry (viz Obr. 67) z důvodu, že u nich nebyl požadavek na aplikaci 

vlastní navržené struktury. Hodnoty v tabulkách, kde dochází k porovnání mezi navrženou 

a standardní strukturou jsou pak poměrově přepočítány. Postup měření je uveden 

v kapitole 4.3.1. 

 

Obr. 80. Z leva jednotlivé typy vzorků připraveny k tahové zkoušce 

Následující tabulka zobrazuje jednotlivé typy vzorků v software Creo a Insight, dále 

jsou doplněny fotografie detailu místa poškození vzorku po tahové zkoušce spolu  

s parametry tisku. Vzorky ① až ⑦ byly připraveny přímo pro tento test, zatím  

co parametry vzorků ❶ až ❹ z předchozích testů musely být poměrově přepočteny, aby 

je bylo možno navzájem porovnat. Všechny vzorky byly vytisknuty horizontálně, kdy má 

vzorek lepší mechanické vlastnosti vůči směru tahové zkoušky, vyjma vzorku ❷ „Solid 

Vertically“. 
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Tabulka 19. Zobrazení jednotlivých vzorů v příslušném Software a po provedení testu 
s uvedenými parametry tisku 

Č. Název Zobrazení vzorků Stavební 
materiál 

[cm3] 

Podpůrný 
materiál 

[cm3] 

Čas 
tisku 
[hod] Creo Insight Po testu 

① 
Otvory 
částečně 
přes sebe 

   

16,40 3,70 1,2 

② 
Otvory 

excentricky
přes sebe 

   

16,50 3,30 1,40 

③ 
Vlnky 
tečně 

Na sebe 
   

15,60 4,20 1,00 

④ 
Vlnky 

překrytí 

   

15,10 3,70 1,00 

⑤ Žebra 

   

0,70 603,35 0,96 

⑥ Žebra silná 

   

14,60 4,1 0,70 

⑦ 
Žebra 

uzavřená 

   

14,70 5,2 0,80 

❶ Solid --- 

 

--- 19,15 1,78 0,31 

❷ 
Solid 

Vertically 
--- --- --- 15,59 0,12 1,10 

❸ Sparse --- 

 

--- 14,23 1,12 0,25 

❹ Double 
Sparse 

--- 

 

--- 15,78 1,18 0,28 
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Graf 13. Síla 

Graf 14. Napětí 

 

Dílčí závěr 

Z výsledků naměřených hodnot (viz Tabulka 19 a Graf 13) je patrné, že hlavního 

cíle, najít rovnocennou nebo lepší vnitřní strukturu k standardně nabízeným strukturám 

v software Insight se nepodařilo naplnit. 
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Navržené struktury ① až ⑦ mají oproti standardním strukturám ❶ až ❹výrazně 

nižší pevnost v tahu, kdy nejlepší navržená struktura ① dosahuje pevnosti standardní 

struktury ❶ pouze z 2,9 %. Přitom spotřeba stavebního materiálu je u všech vzorků 

zhruba stejná, kdy průměrná hodnota spotřeby materiálu je 15,60 cm3 a výrazněji  

ji překonává pouze Solid s hodnotou 19,15 cm3. Tato skutečnost je poměrně překvapivá, 

neboť se předpokládalo, že vzhledem k většímu návrhu prázdných prostor ve vlastní 

struktuře bude spotřeba stavebního materiálu výrazně nižší. Navržené struktury mají však 

výrazně vyšší spotřebu podpůrného materiálu z důvodu většího množství volných prostor 

ve vzorku, což se projevilo i na vyšších hodnotách doby/času tisku, kdy vyjma dvou 

struktur všechny ostatní navrhované přesahují průměrnou hodnotu doby/času tisku 0,79 h.  

Z celkového hodnocení je zřejmé, že je mnohem výhodnější využít v konstrukci dílů 

pro následný 3D-tisk standardně nabízené struktury v software dodávávaným výrobcem. 

Vlastní navržené struktury nedosáhly zdaleka takových hodnot sledovaných parametrů, 

navíc byla u nich zaznamenána vyšší spotřeba materiálu a delší doba tisku. K tomu je třeba 

dále započítat i čas na vlastní návrh struktury v software Creo. 

4.4 Zkoušky v ohybu 

Průhybová zkouška má obdobně jako v předchozí kapitole vytyčené dva cíle. Za prvé 

se jedná o zjištění velikosti průhybu vzorků vytisknuté dle standartních struktur nabízené 

software Insight. Za druhé byla navržena série vzorků, jejichž vnitřní struktura předjímá 

působení sil. Za třetí se pak jedná o vytisknuté vzorky v kombinaci s jiným materiálem. 

Návrh vnitřního uspořádání struktur byl proveden v software Creo 2.0, kde byl jasně 

definován pevný materiál v tloušťce odpovídající násobkům šířky kontury a následným 

nastavením počtu kontur v software Insight pro tisk bylo docíleno požadované trajektorie 

tisku tak, aby byla největší pevnost vzorku ve směru působících tahových sil. 

Závěrem jsou pak jednotlivé struktury porovnány v několika parametrech.  

4.4.1 Testovací vzorek a metodika testování 

Testovací vzorek 

Většina vzorků byla vytištěna v totožném základním rozměru (viz Obr.  81) a liší  

se od sebe vnitřním uspořádáním struktur nebo byly spojením dílčích segmentů do 

základního rozměru sestaveny. Rozměry vnitřní struktury jsou na obrázku dány 

vyšrafovanou plochou (neplatí pro Solid a Sparse).  
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Obr.  81. Základní rozměry vzorku pro zkoušku v ohybu 

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

jako Solid) do výšky 25 mm a to sice konkrétně „Sandwich 5/4“ (viz Obr. 82) je sestaven  

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

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

výšky proložením odpovídajícím počtem oboustranné lepící pásky 3M VHB 5925-F [33]  

s výškou vrstvy 0,64 mm. 

Hlavní výhodou lepící pásky 3M VHB je její extrémní elasticita a schopnost 

absorbovat a kompenzovat energii. Páska se dokáže natáhnou až o 50%, aniž by se roztrhla 

nebo odlepila. 3M VHB pásky neobsahují pěnový nosič, jedná se o 100% akrylové lepidlo, 

tím je dosaženo vynikajících  pevnostních parametrů oproti tradičním pěnovým lepícím 

páskám. 

 

Obr. 82. Vzorek typu „Sandwich 5/4“ připravený na test. 

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

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

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

bylo vytisknuto žebrování pod úhlem 45 ° (viz Obr.  83), to bylo opět zalito 

polyuretanovou směsí. Polyuretanová směs „Dukarit C 46A : G226 : Durasil 80 “ [34] byla 

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

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

Materiály na bázi polyuretanových pryskyřic se zejména využívají pro výrobu 

slévárenských modelových zařízení, jaderníků, kontrolních modelů, laminačních forem  

a kompozitních dílů, prototypového lisovacího nářadí atd. 
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Obr.  83. Vytištěný vzorek ⑭ (Žebra 1:1:0,5)připravený pro zalití polyuretanovou směsí 

 

Obr. 84. Vytištěný vzorek ⑭ (Žebra 1:1:0,5)vyplnění polyuretanem 

Tabulka 20. Tabulka názvů, 3D – modelů a vnitřních struktur vzorků. 

Č. Název 3D - model Struktura 

❶ Solid --- Viz Obr. 9 

❷ Sparse --- Viz Obr. 9 
❸ Double Sparse --- Viz Obr. 9 

① Žebra  

② Žebra široká 
 

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

jsou uzavřeny vrstvou tisku.  

④ Otvory 
 

⑤ Vlnky tečně 
 

⑥ Vlnky excentricky 
 

⑦ Pole průchozích otvorů I. 
 

⑧ 
Pole průchozích otvorů II. 

  

⑨ Řada průchozích otvorů I. 
 

⑩ Řada průchozích otvorů II. 
 

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

⑬ Profil 1:1:0,5 
 

--- 

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

plocha je uzavřená lepší vyplnění 
směsí 

--- 

⑮ Žebra 1:1:1 Stejně jako předchozí vzorek --- 
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Metodika testování 

Tří bodová zkouška v ohybu. Ohybové zkoušky byly provedeny na stolním 

dvousloupcovém univerzálním zkušebním trhacím stroji typu M500-50CT. Trhací stroj 

vyvine sílu 50 kN s přesností měření prodloužení vzorku 0,001 mm. Stroj je obsluhován 

počítačem prostřednictvím softwaru WinTestAnalysis. 

Při tříbodové zkoušce (viz Obr. 85) je zkušební vzorek podepřen jako nosník dvěma 

podpěrami a konstantní rychlostí prohýbáno trnem působícím uprostřed rozpětí podpěr tak 

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

hodnoty (ČSN EN ISO178). 

Při ohybovém namáhání je napětí většinou rozloženo tak, že v horních vrstvách je 

napětí tlakové (záporné) a směrem k neutrální ose se zmenšuje, kdy v neutrální ose je 

napětí nulové a níže od nulové osy se mění v dolní polovině průřezu na napětí tahové 

(kladné). 

 

 

 

Obr. 85. Průběh tří bodové zkoušky v ohybu, vzorek ❶ (Solid) 
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Obr. 86. Vybraný protokol ze zkoušky v průhybu pro vzorek Solid ❶ 

4.4.2 Průběh testu a zjištěné výsledky 
 

 

 

Obr. 87. Příklad průběhu ohybové zkoušky vzorku ① (Žebra) 
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Obr. 88. Příklad průběhu ohybové zkoušky vzorku ⑤ (Vlnky tečně) 
 

 

 

Obr. 89. Příklad průběhu ohybové zkoušky vzorku⑦ (Pole průchozích otvorů I.) 
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Obr. 90. Příklad průběhu ohybové zkoušky vzorku⑩ (Řada průchozích otvorů II.) 
 

 

 

Obr. 91. Příklad průběhu ohybové zkoušky vzorku ⑫ (Sandwich 8/7) 
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Obr.  92. Příklad průběhu ohybové zkoušky vzorku ⑬ (Profil) 

Tabulka 21. Tabulka  
 

Č. 
Stavební 
materiál 

[cm3] 

Podpůrný 
materiál 

[cm3] 

Čas 
tisku 
[hod] 

Síla 
[N] 

Pevnost 
MPa 

Prodloužení 
[mm] 

Modul 
ohybu 
[MPa] 

❶ 57,3 1,6 0,9 1750 83,6785 20,5 1840,196 

❷ 30,4 1,6 0,5 780 37,1735 14,2 992,448 

❸ 38,7 1,6 0,7 900 43,5865 14,6 1148,726 

① 18 24,3 2,75 480 22,33 14,2 644,866 

② 24,8 21,6 2,7 640 30,211 10,8 1012,21 

③ 26,5 25,4 3,7 620 29,539 8,4 1139,85 

④ 37,9 17,7 5,6 1300 63,83 12,4 1685,28 

⑤ 30 22,8 5,9 500 23,765 9,8 806,826 

⑥ 28 19,9 5,3 410 22,974 13,9 753,048 

⑦ 33,6 1,6 2,8 340 15,35 9,8 539,064 

⑧ 31,5 1,6 2,25 300 14,232 9,7 491,153 

⑨ 33,3 1,6 0,9 640 31,411 12,5 764,933 

⑩ 49,6 1,6 1,1 1410 71,078 15,2 1665,98 

⑪ 62,5 (12,5)4 4 (0,8)4 0,3 280 4,498 42 79,822 

⑫ 66,4 (8,3)4 6,4 (0,8)4 0,2 110 0,926 38 31,231 

⑬ 20,5 11,6 0,9 980 43,622 9,4 1630,87 

⑭ 24,8 21,6 2,7 640 30,854 7,2 1565,37 

⑮ 24,8 21,6 2,7 580 28,243 8,2 1236,54 

                                                 
4V závorce jsou uvedeny hodnoty pro jednu vrstvu segmentu. 
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Graf 15.  Spotřeba stavebního materiálu na vzorek 

 

Graf 16. Spotřeba podpůrného materiálu na vzorek 

 

Graf 17. Čas tisku  
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Graf 18. Síla 

 

Graf 19. Pevnost  

 

Graf 20. Prodloužení 
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Dílčí závěr 

Z porovnání výše uvedených grafů a naměřených hodnot lze uvést tyto závěry: 

1) Ohybová síla 

Nejvyšší síla v ohybu byla naměřena u vzorku „Solid“. Na 80 % síly solidu se dostal 

vzorek „Řada průchozích otvorů II.“, který má v porovnání se vzorkem „Solid“ nižší 

spotřebu stavebního materiálu o 13 %. Oba vzorky mají přibližně stejnou nízkou dobu 

tisku a totožnou nízkou spotřebu podpůrného materiálu. Velmi zajímavého poměru 

ohybové síly k spotřebě stavebního materiálu dosáhl vzorek „Otvory“ 74 % síly solidu  

a má o 44 % nižší spotřebu stavebního materiálu, avšak má v porovnání se solidem 15 x 

vyšší spotřebu podpůrného materiálu a 6 x delší výrobní čas. Nadprůměrných hodnot pak 

ještě dosáhly vzorky „Voština“, „Voština 2x“ a „Polyuretan – profil 0,5“, ke kterému však 

je nutno připočítat vysokou spotřebu polyuretanu. 

2) Pevnost ohybu v mezi kluzu; Napětí při nejvyšší síle, Nejvyšší síla v ohybu 

Výsledky výše uvedených grafů korespondují s výsledky pro ohybovou sílu. 

3) Průhyb 

Průměrná hodnota průhybu je 15 mm a 88 % výsledků testů se pohybuje kolem této 

hodnoty. Pro zajímavost vzorek „solid“ převyšuje průměr jen 1,3 x a vzorek „Řada 

průchozích otvorů II.“ se této hodnotě odpovídá. Nejvyšší průhyb byl během testů docílen 

u vzorků „Sandwich 5/4“ a „Sandwich 8/7“, které převyšují průměrnou hodnotu 2,8 x 

respektive 2,5 x, u těchto vzorků v porovnání s ostatními nedošlo k destrukci vzorku 

během testu, čemuž odpovídá i vysoká hodnota pevnosti v ohybu při prasknutí, která je u 

vzorku „Sandwich 5/4 téměř 12 MPa v porovnáni s ostatními vzorky, které dosáhly 

záporných hodnot. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé vrstvy sandwiche mohou být 

tisknuty najednou, byl docílen nízký výrobní čas na vrstvu a to sice 0,3 respektive 0,2 

hodiny což je 13 x pod průměrnou hodnotu délky tisku. Rozdělení na vrstvy a samostatný 

tisk jednotlivých vrstev pak způsobuje zvýšenou spotřebu podpůrného materiálu, která  

je však v součtu na polovině průměrné hodnoty.   

4) Modul v ohybu 

Průměrná hodnota modulu v ohybu je 1001,6 MPa. Průměrnou hodnotu obdobně jako v 

případě ohybové síly výrazně převyšují vzorky: „Solid“ 1,8 x; „Otvory“ a „Řada 

průchozích otvorů II.“ 1,6 x. Avšak oproti výsledkům z ohybové síly, vysokých hodnot 

dosáhly i vzorky s polyuretanem „Polyuretan – profil 0,5“ a „Polyuretan – voština 1“  
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s hodnotou 1,6 respektive 1,5 násobku průměrné hodnoty.  Vzorek „Voština“ se pak 

umístil pod průměrem. 

4.5 Zkoušky ve smyku 

Zkouška ve střihu má za cíl doplnit přechozí zkoušky (zkouška v tahu a průhybu), 

tak, aby byly k dispozici kompletní data pro numerické modelování stavebního materiálu. 

4.5.1 Testovací vzorek a použité zařízení 
 
Zkoušení střihové pevnosti bylo prováděno na zařízeních FP10 a EU40. První ze 

jmenovaných zařízení je mechanicky řízené s maximální sílou 10 kN, druhé je řízeno 

hydraulickým motorem s maximální silou 400 kN. 

  

Obr. 93. Zatěžovací zařízení FP10 (vpravo) a EU40 (vlevo) 

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

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

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

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

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

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

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

při zatěžování vznikal maximální smyk po směru rovin tisku.   

4.5.2 Průběh testu a zjištěné výsledky 

Při jednostřižném testu, kdy smyková plocha byla tvořena pouze jednou průřezovou 

plochou 10 x10mm se ukázalo, že díky vysoké deformovatelnosti vzorku dochází také 

k nezanedbatelnému ohybu a tím výraznému zkreslení vlastního průběhu zatěžovací 

zkoušky. U dvoustřižného testu se dvěmi zatěžovacími plochami 10 x 10 mm nedochází 

k tak výrazným deformacím vlivem ohybu a tahu. Výsledný průběh tak více odpovídá 

zatížení v prostém smyku. 

Plastový materiál má vysokou deformovatelnost díky poměrně nízkému modulu 

pružnosti. Vlivem této vlastnosti dochází při testu také k nežádoucím deformacím vlivem 

tahu a ohybu vzorku. Toto je viditelné především u horního líce zatěžovaného vzorku. 

Deformace probíhá ve větší šířce než je vlastní zatěžovaná plocha. Je tak zřejmé, že ačkoli 

hraje hlavní roli při takovémto zatížení smyk, v horním líci při finálním porušení dojde 

k přetržení na hraniční části vlivem překročení tahové pevnosti.  

Jednostřižný zatěžovací test 

Pomocí ocelových profilů byl vzorek uchycen tak, aby přesahoval o zatěžovací délku 

mimo uchycení. V zatěžovací délce 10 mm byl následně zatěžován až do porušení. 

Uspořádání zkoušky je možné vidět na obrázku. Je zřejmý vliv ohybu a tahu na při 

deformaci vzorku. Prostě spočtený modul pružnosti ve smyku je tak výrazně ovlivněn 

ostatními nesmykovými napětími.  

Dvoustřižný zatěžovací test 

Vzorek byl vždy uchycen pomocí ocelových profilů, tak aby bylo co nejvíce 

zamezeno pohybům v podélné ose vzorku. Vzorek byl následně střižně zatěžován 

ocelovým profilem šířky 20mm. Snahou bylo o co nejtěsnější umístění zatěžovacího 

profilu, tak aby nedocházelo k deformacím vlivem ohybu a tahu. Při zatěžování vzorku 

dochází ke zvyšování smykových napětí na dvou smykových plochách až do porušení 

vzorku. Opět je nutno zmínit, že díky nemožnosti ovlivnit deformaci na horním líci vzorku, 

dochází k jisté deformaci vlivem tlakovým napětí ve směru zatížení a tahových napětí  

ve směru kolmém na zatížení. Lze předpokládat, že porušení vzorku je nakonec způsobeno 

tahovými napětími u horního líce vzorku.  
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Obr. 94. Dvoustřižný test vzorku plastu na zatěžovacím zařízení EU40 (vlevo) a FP10 

(vpravo). 

Dílčí závěr 

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

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

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

rovin tisku.  

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

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

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

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

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

je průběh největších smykových nebo tahových napětí. 

 

 

 

 

 

Obr. 95. Dvoustřižný test vzorku plastu na zatěžovacím zařízení EU40 (vlevo) a FP10 
(vpravo). 
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Výpočet Modulu pružnosti ve smyku 

Graf 21. Kolmo na vrstvy: (pro první řadu) 
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Graf 22. Rovnoběžné na vrstvy: (pro první řadu) 
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Graf 23. Na výšku tisknuté: (pro první řadu) 

 

 
Napětí: 

τ1=15Mpa     (5.1) 

τ2=25Mpa     (5.2) 

Poměrné přetvoření – odečteno z grafu pro dané napětí: 

γ1=0,0766     (5.3) 

γ2=0,0997     (5.4) 

Výpočet modulu pružnosti ve smyku:      (5.5) 
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4.6 Lepené spoje 

Omezujícím faktorem pro výrobu součástí větších rozměrů jsou samotné současně 

vyráběné sériové 3D-tiskárny respektive jejich pracovní prostor. Nejrozšířenější jsou 3D-

tiskárny s pracovním prostorem do 0,06 m3, největší sériově vyráběné tiskárny pak mají 

pracovní prostor asi 0,5m3 

  Problém s malým výrobním prostorem tiskáren lze v zásadě řešit dvěma způsoby. 

Pořízením tiskárny s větším pracovním prostorem. Tato možnost je však spojena  

s vysokými pořizovací náklady a jejich návratnost je zejména odvislá od množství takto 

vyráběných součástí.  

Další možností je vhodně zvolit rozměry dílčích součástí tvořících celek tak, aby 

jejich rozměry nepřesáhly pracovní prostor tiskárny. Vhodné rozdělení vyráběné součásti 

na dílčí méně prostorově náročné části může významně snížit výrobní čas a tudíž snížit 

výrobní náklady. Zpravidla je spojení takto navržených součástí realizováno pomocí 

šroubových spojů. To však nemusí být vždy výhodné, neboť větší množství spojovacího 

materiálu se projevuje zvýšením vlastní hmotnosti celku a rovněž narůstá náročnost 

sestavy jako takové. Navíc nevhodný počet šroubů nebo jejich špatná poloha vzhledem  

ke struktuře součástí vyrobené technologií RP může zapříčinit koncentraci přenášených sil 

na menším prostoru, které mohou zapříčinit výskyt mechanického poškození v okolí takto 

koncipovaných spojů v souvislosti s provozem nebo aplikací navrženého celku. 

Ekvivalentem k realizaci spojení součástí vyrobených technologií RP pomocí 

šroubových spojů je použití lepidla nebo navržení tvarových zámku na jednotlivých 

součástkách. Pro zvýšení celkové únosnosti takto realizovaného spojení je vhodné 

současně použít zámky s lepidlem. Tato metoda nám umožňuje vytvořit při spojování 

jednotlivých dílu plynulý přechod bez zvýšení vlastní hmotnosti celku plynoucí z využití 

šroubového spojní. 

Pro zjištění pevnosti v tahu součásti byla vytištěna série vzorků (viz Obr. 67)  

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

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

Vzhledem k tomu, že různé tvary zámků mají i různou velikost plochy pro nános vrstvy 

lepidla, byla navržena série vzorku se spojem tzv. „na tupo“ a rovněž série vzorku, kdy 

byly plochy pro vrstvu lepidla maximalizovány, aby byl zjištěn vliv lepidla na pevnost 

spoje. 
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Výsledky trhacích zkoušek z kapitoly 4.3.2. byly použity jako referenční pro 

srovnání s naměřenými hodnotami u  lepených spojů.  

Pro realizaci testu byly vytipovány 3 lepidla od různých výrobců (viz Tabulka 22), 

které byly využity pro vzájemné spojení dvou částí vzorku spolu se zámky. Technické listy 

lepidel jsou v uvedeny v kapitole 9.3. 

Tabulka 22. Typy lepidel a jejich vybrané vlastnosti 

Výrobce Lepidlo Základ 
Pevnost v 

tahu 

[N/mm2] 

Pevnost ve 
smyku  

[N/mm2] 

Viskozita 

[mPa·s (cP)] 

Den 
Braven 

Mamut 
Glue 

MS polymer 2,18 1,41 --- 

Loctite 401 Ethylkyanoakrylát 7 ÷ 16 7 ÷ 115 70 ÷ 110 

UHU CA 103 Cyano acrylic-
acid ethyl ester 

--- --- 50 

 

Při navrhování tvaru spoje vzorků byly uváženy získané deklarované pevnosti 

lepeného spoje. Teoreticky by se dalo nejlepší únosnosti dosáhnout vyvážením mezi 

smykovou a tahovou charakteristikou pevnosti lepeného spoje. Nebo možností využít 

pouze té složky, která deklaruje nejvyšší pevnosti. V tomto případě se u použitých lepidel 

jedná o tahovou složku.  

Další možností bylo využít tzv. tvarových spojů (č. ②, č. ④ a č. ⑤), kdy  

se využívá tvar spoje, tak aby se co nejvíce využila i únosnost základního materiálu.  

Bylo navrženo několik variant možného provedení spojení a u každého spoje bylo 

provedeno rozdělení na tahovou a smykovou složku účinné plochy spoje. Následně byla 

vypočtena předpokládaná únosnost jak v tahu, tak ve smyku lepeného spoje pro střední 

hodnoty deklarovaných pevností lepeného spoje lepidla Loctite dle následujícího vztahu: 

= σ ∙ S [N],     (2.1) 

kde σ normálové napětí a S je plocha spoje. 

 

 

 

 

                                                 
5 Hodnoty pro spojení materiálu z  polykarbonátu 
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Tabulka 23. Rozdělení jednotlivých typu spojení na tahovou a smykovou složku 
 

Číslo vzorku 
Plocha vzorku Předpokládaná síla 

Celková [N] Tahová [N] Smyková [N] Tah [N] Smyk [N] 

① 240,0 40,0 200,0 460,0 1800,0 

② 107,1 29,2 78,0 335,7 701,6 

③ 40,0 40,0 0,0 460,0 0,0 

④ 81,0 48,0 33,0 552,0 297,0 

⑤ 104,0 56,0 48,0 644,0 432,0 

⑥ 53,7 19,8 33,9 227,2 305,5 

⑦ 80,0 40,0 40,0 460,0 360,0 

 
U lepidla Loctite je nejlepší deklarovaná pevnost spoje v tahu. Pokud se zaměříme  

na tahové složky zjistíme, že největší předpokládanou únosnost by měl mít vzorek č. 5.  

Vzorek č. 3 by měl deklarovat vlastnosti lepidel čistě v tahovém směru a vzorek č. 1 

by měl deklarovat vlastnosti lepidel čistě ve smykovém směru. Zde ale může dříve dojít 

k porušení vlivem vyčerpání pevnostních vlastností základního materiálu. 

Postup měření je uveden v kapitole 4.3.1 . 

   

Obr.  96. Průběh tahové zkoušky vzorku č. ①, lepidlo Den  Braven 
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Obr.  97. Průběh tahové zkoušky vzorku č. ①, lepidlo Loctite 

 

 

Obr.  98. Průběh tahové zkoušky vzorku č. ②, lepidlo Loctite 

 
 

  

Obr.  99. Průběh tahové zkoušky vzorku č. ④, lepidlo Loctite (vlevo), Den Braven 
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Tabulka 24. Typ spojení / Plocha / Použité lepidlo spolu se stavem testu 
 

Vzorek 
Typ 

Spoje 
Plocha 
[mm2] 

Lepidlo 
Loctite 

Lepidlo 
Den Braven 

Lepidlo 
UHU 

① 

 

240 

   

② 

 

107,14 

   

③  40 

   

④ 

 

81 

   

⑤ 

 

104 

   

⑥ 

 

53,7 

   

⑦ 

 

80 

   
 
Graf 24. Průměrné naměřené hodnoty 
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Obr.  100. Příklad průběhu tahové zkoušky pro spojení typu ⑤ 

Dílčí závěr 

Výzkumná oblast se zaměřila na dva cíle a to určit nejvhodnější lepidlo pro vzájemné 

spojení dvou součástí vyrobených technologií RP z materiálu PC-10. 

Z grafu č. 24 vyplývá, že nevhodnější lepidla pro spojování polykarbonátu jsou  

na bázi Kyanoakrylátu, přičemž nejlepších výsledku mezi námi dvěma testovanými lepidly 

na této bázi má lepidlo „Loctite 401“, které dosáhlo lepších výsledku v 6 sériích 

testovaných vzorků z celkových sedmi. Z charakteru spoje lze odvodit, že toto lepidlo má 

lepší vlastnosti při namáhání tahem, kdežto lepidlo „UHU CA 103“, dosáhlo nejlepšího 

výsledku pouze u jedné série vzorku, kde se jednalo spíše o namáhání smykem vhledem 

k velikosti plochy vzorku, která byla kolmo k působící tahové síle. Lepidlo „Den Braven 

Mamut glue“ je pro spojení polykarbonátového materiálu naprosto nevhodné, jak je patrné 

z tabulky č. 24. Zámky při průběhu zkoušky ve všech případech ze vzájemného spojení 

vyklouzly oproti ostatním lepidlům, kdy došlo k mechanickému poškození zámku. 

Lepidlo Den Braven tedy dosáhlo pouze 9% únosnosti lepidla Loctite a lepidlo UHU 

dosáhlo 67% únosnosti lepidla Loctite. 

Vzorek ③ potvrdil materiálové vlastnosti lepeného spoje, kdy lepidlo Loctite 

dosáhlo v tahovém směru nejvyšší únosnosti. 

Co se týče profilu zámku, tak nejpevnější vzájemné spojení zajišťuje tvarový spoj 

typu ⑤, neboli T kdy bylo dosaženo nejlepší vzájemné kombinace pevnosti základního 

materiálu spolu s lepidlem Loctite. Avšak zámek dosahuje při porovnání s grafem č. 7 

pouze ½ únosnosti plného materiálu tištěného na výšku, ⅓ únosnosti voštiny a při 

porovnání s plným materiálem dosahuje jen ¼ únosnosti. 
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4.7 Simulační model  

Pro numerické modely byly použity hodnoty získané ze zkoušení mechanických 

vlastností materiálu a to konkrétně: 

• E - modul pružnosti v tahu 2150 MPa,     (6.1) 

• G - modul pružnosti ve smyku 470 MPa.     (6.2) 
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lze určit hodnotu, která je na hranici hodnot chování izotropního pružného 

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

υ = 0,45     (6.5) 

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

izotropního charakteru nelze všechny parametry vyčíst z provedených zkoušek. 

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

Aster určeným pro numerickou analýzu pomocí metody konečných prvků. Balík  

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

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

Po provedení mechanických zkoušek polykarbonátu pro 3D tisky byly získané 

informace aplikovány do numerického modelu.  

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

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

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

napětí v lokálním místě. 
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Obr.  101. Model smykově zkoušeného vzorku, deformace, napětí sigma_x a tau_xz při 
porušení 
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Obr.  102. Model ohýbaného vzorku při testu, deformace nahoře, napětí sigma_x dole 

Pro vlastní simulaci je obtížené vytvořit odpovídající materiálový model. Materiál  

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

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

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

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

výrazně takové napětí.  

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

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

Následující graf ukazuje rozdíl chování materiálu v tahu kolmo na vrstvy (červeně)  

a v jiném směru (modře). 
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5 Závěr 

Na základě problematiky související s návrhem, následnou výrobou a provozem 

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

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

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

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

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

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

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

PC-10 s mechanicky odstranitelnou podporou. 

5.1 Shrnutí dosažených výsledků 

Závěrečné shrnutí dílčích závěru. 

Příprava modelu pro strojní díly.  

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

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

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

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

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

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

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

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

neumožňuje vytisknout válcovou součást ve všech průřezech se stejným průměrem. 

Šroubové spoje 

Velká pozornost byla věnována vytváření šroubových spojů, neboť se jedná  

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

i k uchycení jiných komponentů k vytisknuté součásti. 

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

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

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

možná. Systém Helicoil, který nabízí i samosvorné vložky, při testu vykázal 69 % 
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únosnosti v porovnání s ocelovými nýtovacími maticemi. Nespornou výhodou závitových 

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

do materiálu vyrobeného jako solid dosáhly polovičních hodnot v porovnání se závitovými 

vložkami. Aplikace jakýchkoliv závitu do Voštiny nelze doporučit! 

Průchozí díry.  Provedeným měřením byly stanoveny maximální utahovací momenty 

pro dané šroubové spojení. Rovněž bylo provedeno měření s vložením podložek pod 

hlavou šroubu, za účelem lepšího rozložení síly působících sil. Předpoklad, že zvýšením 

plochy se zvýší i únosnost vzorku se prokázal jen částečně, neboť tato domněnka se 

potvrdila pouze u vzorků z „voštiny“. To se potvrdilo i u testů s dlouhodobou únosností 

šroubových spojů, kde s odstupem času dochází k deformacím v oblasti spoje. Měřením 

bylo zjištěno, že k deformacím nedochází u šroubových spojů, bez aplikace podložky pod 

hlavou, které jsou utaženy maximálně na 70 procentní hodnotu, maximální naměřené 

utahovací síly.  Nejkritičtější je pak pro vznik trhlin v okolí spoje prvních 31 dní.  

Po uplynutí této doby, nebyl v okolí spoje pozorován vnik trhlin. 

Velmi slibných výsledků bylo dosaženo zvýšením počtu kontur po obvodu díry. 

Z průměrných naměřených hodnot bylo zjištěno, že takto vytvořený šroubový spoj 

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

Dle předchozích zjištění, s ohledem na přesnost tisku je potřeba průchozí díry pro 

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

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

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

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

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

spojení. 

Lepené spoje 

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

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

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

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

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

pevnosti základního materiálu spolu s lepidlem Loctite.  
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Zkoušky v tahu 

Tahová zkouška. Tahová zkouška potvrdila, že nejpevnější strukturou mezi 

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

vzájemné spojení. Na druhém místě se pak umístila struktura Double Sparse s 80 % 

pevností v porovnání se vzorkem Solid horizontálně, struktura Sparse pak překvapivě 

dosáhla téměř identických hodnot jako Double Sparse. Naopak nejhorší pevnost byla 

naměřena u vzorků Solid vertikálně, kdy pevnost dosahuje pouze 58% v porovnání  

se Solid horizontálně.  

Porovnáním vyráběného polykarbonátu se vzorkem Solid Horizontálně bylo zjištěno, 

že Solid horizontálně dosahuje z 81% pevnosti, klasicky obráběného polykarbonátu. 

Zkoušky v ohybu 

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

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

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

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

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

hodnotu 2,8 x respektive 2,5 x, u těchto vzorků v porovnání s ostatními nedošlo k destrukci 

vzorku během testu, čemuž odpovídá i vysoká hodnota pevnosti v ohybu při prasknutí, 

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

Simulační model 

Simulační model byl na základě získaných hodnot ze zkoušení mechanických 

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

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

analýzu pomocí metody konečných prvků. 

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

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

na součást. 

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

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

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

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

především křehkým porušení bez výrazného prodloužení materiálu. 
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Dané chování pak má za následek pravděpodobné porušování materiálu, pokud 

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

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

a vrstvy se oddělí. 

5.2 Vybrané aplikace technologie RP vytisknuté na katedře robotiky 

Poznatky z prováděných měření a simulací byly aplikovány při konstrukci 

následném tisku součástí na katedře robotiky. 

  

Obr.  103. Klouby paralelního a interface manipulátoru se čtyřmi stupni volnosti [36] 

  

Obr.  104. Subsystém MR pro odběr tekutinových vzorků [35] 
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Obr.  105. Dílčí součásti ramene MR 

  

Obr.  106. Vertikální posuv řešený pomocí pastorku a hřebene, vpravo detail příruby 
ochranného rukávu MR. 

5.3 Doporučení na další výzkum 

1. Zpřesnit a rozšířit simulační model. 

2. Zpracovat metodu výpočtu únosnosti šroubových spojů s ohledem na velikost 

závitu a v závislosti na vnitřní struktuře materiálu, jeho hloubce a počtu kontur. 
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6 Conclusion 

Based on the issue related with the design, production, and operation of parts 

produced by the RP technology, the analytical part included an insight into critical areas 

related with this technology. Those were then sorted and the experimental part looked for 

corresponding possible solutions. The objective of the dissertation thesis is to provide a set 

of advice and recommendations which would facilitate the process of construction design 

of part for printing as well as lead to a better quality of the printed parts, whole assemblies 

respectively. However, it is necessary to consider that the below-stated list of results and 

recommendations corresponds with the used FDM technology (production system 

FORTUS 360mcL) and construction material PC-10. 

6.1 Overview of achieved results 

Partial conclusions from previous chapters are summarised and extended in 

individual paragraphs. 

Preparation of a model for engineering parts.  

Application of engineering elements into the model ensured that correct setting of 

tolerances of the printing in the phase of designing a 3D model enabled to apply 

engineering elements without the need of further machining. It concerns, for example, 

inserting joining material, printing grooves for tight springs, creating locks or even printing 

of a cog wheel assembly. 

It was also found out that some engineering parts do not do with the accuracy of the 

printing and must be further machined. In such a case, it is necessary to print the part with 

a certain allowance for machining. It concerns application of slide bearings, where the 

whole must be produced in the accuracy required by the producer of the bearings. In 

addition, it concerns shafts, where the printing accuracy dos not allow to print a cylindrical 

part with the same diameter in all cross-sections. 

Screw connection 

High attention was paid to the creation of screw connections as it concerns the most 

frequent type of connections, both for connecting of two printed parts and for attaching 

other parts to a printed component. 
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Threads. The research proved that the best results from the point of view of thread 

load capacity in parts produced by the RP technology were achieved for steel riveting nut 

which were of the Solid type oriented to the acting force by their edge. This orientation, 

however, is not always possible. System Helicoil, which also offers self-locking clamps, 

proved 69% load capacity compared with steel riveting nuts. An unquestionable advantage 

of thread inserts is the elimination of the thread wear when re-used. Threads cut right into 

the material as solid achieved half values compared with thread inserts. Application of any 

thread into honeycomb cannot be recommended! 

Pass-through holes. The performed measurements determined the maximum torque 

for given screw connections. There were also measurements with washers inserted under 

the screw head in order to improve force distribution. The presumption that an increase in 

the area will increase the load capacity of the sample proved only partially as this 

presumption proved only in the “honeycomb” sample. This also proved in long-term load 

capacity test of screw connections, where deformations in the area of the connection occur 

in time. The measurements proved that there are no deformations in screw connections 

without a washer that are tightened to 70% of their maximum value, the maximum torque. 

The most critical period for crack occurrence in the connection area is the first 31 days. 

After this period, there were no cracks observed in the connection area. 

Very promising results were achieved by increasing the number of contours around 

the opening. Average measured values proved 22% higher load capacity than a connection 

with only one contour. 

According to previous findings concerning the print accuracy, it is necessary to 

create pass-through openings for screws in very fine sequence according to ČSN EN 

20273. This will ensure that the screw can be inserted in the opening with o problems. 

Moreover, minimising the gap between the screw and the opening surface increases 

connection load capacity as when tightening the screw, its head is pressed into the part. 

The deformed material leans against the screw in the opening, which results in much 

higher solidity of the connection. 

Glued connections 

A tensile test of lock connections in a combination with glue. The performed tests 

reveal that the most suitable glue to connect two parts produced by the RP technology is 
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glue Loctite 401 (this glue was also used to connect nut rivets with test samples). 

Concerning the lock profile, the strongest connection is provided by a “T”-shaped 

connection, where the best combination of the strength of the basic material was achieved. 

Tensile tests 

A tensile test. Tensile tests proved that the strongest structure among the printed 

samples is Solid printed horizontally, where orientation of the fibres ensures the best 

connection.  

The second place was taken by structure Double Sparse with 80% strength compared 

with Solid Horizontally. Structure Sparse surprisingly achieved almost identical values as 

Double Sparse. On the other hand, the worst strength was achieved by Solid Vertically 

with only 58% of the strength of Solid Horizontally. 

Comparison of the produced polycarbonate with the sample Solid Horizontally 

proved that Solid Horizontally achieves 81% of the strength of classically produced 

polycarbonate. 

Bend tests 

The highest strength in bend was measured for Solid. The average value of bend is 

15 mm and 88% of test results are to be found near this value. For the record, the “Solid” 

sample exceed the average value of 1.3x. The biggest bend was achieved by samples 

„Sandwich 5/4“ and „Sandwich 8/7“ (connection of several segments printed as solid and 

connected by a VHB double-sided tape), which exceed the average value 2.8x, 2.5x 

respectively. These samples, unlike the others, were not destroyed during the tests, which 

corresponds with high strength in bend when cracking, which is almost 12MPa for 

Sandwich 5/4.  

Simulation model 

Based on the acquired values from tests of mechanical qualities of the materials 

(tensile, shear, bend tests) and added values from tables, a simulation model was created in 

a software suite Salome-Meca with Code-Aster for numerical analysis using the method of 

finite elements. 

The simulation model primarily serves for prediction of critical places in the model, 

which helps find correct position for printing of parts with respect to anticipated forced 

acting on the part. 
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According to the tests, the tested plastic has almost isotropic behaviour unless the 

tension reaches plastic behaviour or damage. There are visible differences, primarily in 

tensile tests perpendicularly to the planes of printing. Although the flexibility model is 

almost identical, there is significant lower coherence between individual layers 

perpendicularly to the planes of printings. This becomes evident by slight damage without 

any substantial material extension.  

Such behaviour results in possible material damage if there are significant pulls 

perpendicularly to the layers. The material is not able of plasticity or non-linear elasticity 

(not tested which case corresponds to this) in this direction and the layers separate from 

each other.  

6.2 Selected applications of RP technology printed at the Department of 
Robotics 

The findings from performed measurements and simulations were applied for 

designing and printing of parts at the Department of Robotics. 

  

Fig.  107. Joints of parallel and interface of a manipulator with four levels of freedom [36] 

  

Fig.  108. MR subsystem for liquid samples collection [35] 
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Fig.  109. Partial components of MR arm 

  

Fig.  110. Vertical movement solved by a pinion and a rack, right – a detail of an MR 
protective sleeve flange. 

6.3 Recommendations for further research 

1. To make the simulation model more accurate and extended. 

2. To elaborate a method to calculate the load capacity of screw connections with 

respect to the size of a thread and in dependence on the internals structure of the 

material, its depth and the number of contours. 
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9 Přílohy 

9.1 Přílohy kapitoly 4.1 
 

9.1.1 Díry pro šrouby 
 
Výběr z ČSN EN 20273 (02 1050)  
 

 

 

 

 

Uvedené rozměry jsou v [mm]       [37] 
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9.1.2 Mezní úchylky tolerancí děr 
 

 

 

      [37]  
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9.2 Přílohy kapitoly 4.2 

9.2.1 Kalibrační listy 

Momentový šroubovák 1 ÷ 6 Nm 
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Momentový klíč 5 ÷ 25 Nm 
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9.2.2 Statistické vyhodnocení údajů 
 

Statistické vyhodnocení naměřených údajů tabulky č. 5 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ø 

Závit M6 Solid 5,80 6,25 3,70 4,55 6,15 6,15 6,55 6,10 5,50 5,75 5,65 

Závit M6 Voština 1,40 1,70 1,70 1,50 1,50 1,40 1,70 1,80 1,80 1,50 1,60 

Závit M6  
Voština OTOČENO 

5,70 4,80 5,25 5,65 5,25 5,15 5,70 5,10 5,00 4,70 5,23 

Závit M6 Solid SARIV  
LEM Proti Mk 

6,75 6,70 6,70 6,80 6,80 6,80 6,85 6,60 6,80 6,70 6,75 

Závit M6 Solid  
SARIV Proti Mk 

5,00 5,00 5,00 4,85 5,10 4,80 5,00 5,10 5,15 5,00 5,00 

Závit M6 Solid SARIV 
LEM 

2,60 2,50 2,60 2,65 2,50 2,65 2,60 2,70 2,55 2,65 2,60 

Závit M6 Solid SARIV 2,45 3,25 2,60 2,70 2,50 2,80 2,75 2,75 2,40 2,80 2,70 

Závit M6 Voština  
SARIV LEM Proti Mk 

3,00 3,80 3,70 3,20 3,40 3,50 3,50 3,30 3,30 3,30 3,40 

Závit M6 Voština  
SARIV Proti Mk 

2,80 2,20 2,50 2,50 2,70 2,80 2,60 2,60 2,70 2,60 2,60 

Závit M6 Voština  
SARIV LEM 

1,50 1,60 1,60 2,00 1,75 1,35 1,40 1,55 1,55 1,70 1,60 

Závit M6 Voština SARIV 3,00 3,20 3,30 3,00 3,10 2,90 3,10 3,00 3,15 3,25 3,10 

Závit M6 Solid 
HELICOIL 

6,90 6,70 7,00 7,10 7,00 7,20 7,00 7,00 7,10 7,00 7,00 

Závit M6 Solid 
HELICOIL otočeno 

7,50 7,60 7,90 7,80 7,80 7,85 7,70 7,80 7,75 7,80 7,75 

Závit M6 Solid SARIV 
ocel LEM 

11,00 11,25 11,25 11,25 11,40 10,95 11,35 11,35 11,32 11,35 11,25 

Závit M6 Solid SARIV 
ocel 

11,00 10,00 10,00 11,50 11,00 10,80 11,55 11,35 11,85 10,95 11,00 

 

  

Rozptyl 
Směrodatná 

odchylka 
Koeficient 
šikmosti 

Exces Modus 
1. 

Kvartil 
2. 

Kvartil 
3. 

Kvartil 
Median Min. Max. 

Závit M6 Solid 0,69 0,83 -1,53 1,86 6,15 5,56 5,95 6,15 5,95 3,70 6,55 

Závit M6 Voština 0,02 0,15 0,00 -1,78 1,70 1,50 1,60 1,70 1,60 1,40 1,80 

Závit M6  
Voština OTOČENO 

0,12 0,34 0,12 -1,13 5,70 5,03 5,20 5,55 5,20 4,70 5,70 

Závit M6 Solid SARIV  
LEM Proti Mk 

0,00 0,07 -0,75 0,26 6,80 6,70 6,78 6,80 6,78 6,60 6,85 

Závit M6 Solid  
SARIV Proti Mk 

0,01 0,10 -0,66 0,17 5,00 5,00 5,00 5,08 5,00 4,80 5,15 

Závit M6 Solid SARIV LEM 0,00 0,06 -0,35 -0,75 2,60 2,56 2,60 2,65 2,60 2,50 2,70 

Závit M6 Solid SARIV 0,05 0,23 1,14 2,30 2,80 2,53 2,73 2,79 2,73 2,40 3,25 

Závit M6 Voština  
SARIV LEM Proti Mk 

0,05 0,22 0,19 0,00 3,30 3,30 3,35 3,50 3,35 3,00 3,80 

Závit M6 Voština  
SARIV Proti Mk 

0,03 0,17 -1,21 2,25 2,60 2,53 2,60 2,70 2,60 2,20 2,80 

Závit M6 Voština  
SARIV LEM 

0,03 0,18 0,95 1,52 1,60 1,51 1,58 1,68 1,58 1,35 2,00 

Závit M6 Voština SARIV 0,01 0,12 0,10 -0,88 3,00 3,00 3,10 3,19 3,10 2,90 3,30 

Závit M6 Solid HELICOIL 0,02 0,13 -1,05 2,57 7,00 7,00 7,00 7,08 7,00 6,70 7,20 

Závit M6 Solid HELICOIL 
otočeno 

0,01 0,11 -1,14 0,94 7,80 7,71 7,80 7,80 7,80 7,50 7,90 

Závit M6 Solid SARIV ocel 
LEM 

0,02 0,14 -1,32 0,65 11,25 11,25 11,28 11,35 11,28 10,95 11,40 

Závit M6 Solid SARIV ocel 0,34 0,59 -0,62 -0,32 11,00 10,84 11,00 11,46 11,00 10,00 11,85 
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Statistické vyhodnocení naměřených údajů tabulky č. 8 

Tisk 
Závit 

Plocha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ø 

Solid M6 

Hlava 13,50 27,00 22,25 19,75 18,50 22,75 22,00 21,90 20,40 18,10 20,62 

Pod. 
 S 

15,50 19,75 18,00 17,00 19,50 18,00 18,70 16,90 16,30 15,90 17,56 

Pod. 
 V 

14,50 17,25 21,50 14,75 17,25 15,50 15,75 18,40 18,20 16,90 17,00 

Voština 
M6 

Hlava 2,10 3,00 2,30 2,20 2,90 2,10 2,50 2,00 2,70 2,80 2,46 

Pod. 
 S 

1,80 1,70 3,30 2,80 2,10 2,20 1,80 2,20 2,20 2,50 2,26 

Pod. 
 V 

2,90 3,40 3,30 2,90 3,20 3,30 3,35 3,10 3,30 3,20 3,20 

Solid M4 

Hlava 9,25 9,25 9,75 9,50 9,30 9,40 9,30 9,70 9,30 9,30 9,41 

Pod. 
 S 

8,25 6,50 6,00 7,00 6,20 6,50 7,80 7,90 6,80 6,10 6,91 

Pod. 
 V 

7,75 6,50 7,00 7,00 6,90 6,95 7,50 7,50 7,10 6,60 7,08 

Voština 
M4 

Hlava 0,70 1,10 1,10 0,80 0,80 1,00 1,00 0,90 1,10 1,10 0,96 

Pod. 
 S 

1,00 1,40 1,10 1,10 1,00 1,30 1,40 1,00 1,30 1,00 1,16 

Pod. 
 V 

1,40 2,30 1,60 1,50 2,10 2,00 1,50 1,60 1,60 2,00 1,76 

Struktura Plocha Rozptyl 
Směrodatná 

odchylka 
Koeficient 
šikmosti 

Exces Modus 
1. 

Kvartil 
2. 

Kvartil 
3. 

Kvartil 
Median Min. Max. 

Solid M6 

Hlava 11,38 3,37 -0,33 1,56 - 18,81 21,26 22,00 21,15 13,50 27,00 

Pod. 
 S 

1,96 1,40 0,17 -1,23 18,00 16,45 17,78 18,00 17,50 15,50 19,75 

Pod. 
 V 

3,89 1,97 0,98 1,36 17,25 15,56 17,13 18,20 17,08 14,50 21,50 

Voština 
M6 

Hlava 0,12 0,35 0,23 -1,71 2,10 2,13 2,48 2,70 2,40 2,00 3,00 

Pod. 
 S 

0,22 0,47 1,06 0,93 2,20 1,88 2,20 2,50 2,20 1,70 3,30 

Pod. 
 V 

0,03 0,17 -0,91 -0,36 3,30 3,13 3,25 3,30 3,25 2,90 3,40 

Solid M4 

Hlava 0,03 0,18 1,22 0,05 9,30 9,30 9,35 9,50 9,30 9,25 9,75 

Pod. 
 S 

0,59 0,77 0,62 -1,16 6,50 6,28 6,65 7,00 6,65 6,00 8,25 

Pod. 
 V 

0,14 0,38 0,29 -0,61 7,00 6,91 7,00 7,10 7,00 6,50 7,75 

Voština 
M4 

Hlava 0,02 0,14 -0,61 -1,18 1,10 0,83 1,00 1,10 1,00 0,70 1,10 

Pod. 
 S 

0,03 0,16 0,45 -1,79 1,00 1,00 1,13 1,30 1,10 1,00 1,40 

Pod. 
 V 

0,09 0,29 0,61 -1,19 1,60 1,53 1,68 2,00 1,60 1,40 2,30 
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Statistické vyhodnocení naměřených údajů tabulky č. 14 

Plocha 
Počet 
kontur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ø 

Hlava 
2 24,40 26,20 24,30 22,20 23,10 24,00 26,40 22,00 24,00 26,40 24,30 

4 19,70 21,20 24,10 20,50 23,80 22,30 22,40 22,70 23,10 23,20 22,30 

Podložka 
S 

5 22,10 20,70 19,80 20,25 22,10 18,90 20,20 20,40 19,90 18,10 20,25 

Podložka 
V 

12 23,00 21,90 22,50 22,00 24,00 24,10 22,90 24,50 24,20 20,90 23,00 

             

Plocha 
Počet 
kontur 

Rozptyl 
Směrodatná 

odchylka 
Koeficient 
šikmosti 

Exces Modus 
1. 

Kvartil 
2. 

Kvartil 
3. 

Kvartil 
Median Min. Max. 

Hlava 
2 2,38 1,54 0,07 -1,16 24,00 23,33 24,15 24,30 24,15 22,00 26,40 

4 1,83 1,35 -0,68 -0,43 - 21,48 22,55 23,20 22,55 19,70 24,10 

Podložka 
S 

5 1,38 1,18 0,03 0,11 22,10 19,83 20,22 20,25 20,23 18,10 22,10 

Podložka 
V 

12 1,28 1,13 -0,35 -0,92 - 22,13 22,95 24,10 22,95 20,90 24,50 
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9.3 Přílohy kapitoly 4.3 

9.3.1 Lepidlo Den Braven MAMUT GLUE 
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9.3.2 Lepidlo LOCTITE 401 
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9.3.3 Lepidlo UHU CA 103 
 

 
  
 

 

 

 


