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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá návrhem a výrobou 3D tištěného dílu dorazu tlumiče s předem 

stanovenou deformační charakteristikou. Cílem této práce je potvrdit či vyvrátit vhodnost 

použití 3D tiskáren pro výrobu namáhaných součástí. Úvod práce je věnován přiblížení 

metody aditivní technologie za použití třídimenzionálních pevných objektů, tedy metodě 3D 

tisku. Následuje rozdělení jednotlivých metod, druhů tiskáren a použitelných materiálů. Jsou 

zde zmíněny i vhodnosti použití pro náš konkrétní případ. Dále je v této práci navržen 

samotný model a vypočítána předpokládaná deformační charakteristika dorazu tlumiče 

pomocí metody konečných prvků. V další části práce je popsána samotná výroba dorazu 

tlumiče pomocí 3D tiskárny, uvedeny silné a slabé stránky této technologie   

a zhodnocen samotný tištěný model vůči navrženému. Závěr práce je pak věnován testování 

vyrobeného dorazu tlumiče, ze kterého plyne vhodnost použití této technologie. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Aditivní výroba, 3D tisk, FDM, MKP, motocykl, tlumič, doraz tlumiče 

ABSTRACT 

This thesis deals with designing and manufacturing of a 3D printed bump stop part of shock 

absorber with a predetermined deformation characteristic. The aim of this thesis is to confirm 

or refute the suitability of using 3D printers to produce stressed components. The introduction 

deals with the approach of the method of additive technology using three-dimensional fixed 

objects, the method of 3D printing. Followed by a division of individual methods, types of 

printers and usable materials. The suitability of use for our specific case is also mentioned 

there. Furthermore, in this thesis, the model itself is designed and the assumed deformation 

characteristics of the bump stop are calculated using the finite element method. The next part 

of the thesis describes the production of the bump stop using a 3D printer, the advantages and 

weaknesses of this technology and evaluated the printed model itself compared to the 

proposed one. The conclusion of the thesis is devoted to testing the manufactured bump stop, 

from which follows the suitability of using this technology. 

KEYWORDS 

Additive manufacturing, 3D printing, FDM, FEM, motorcycle, shock absorber, bump stop 



BRNO 2020 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

 
 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

MATĚJKA, Tomáš. Využití 3D tisku pro konstrukci zatěžovaných dílů. Brno, 2020. 

Dostupné také z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/125017. Bakalářská práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automobilního a 

dopravního inženýrství. 75 s. Vedoucí práce Lubor Zháňal. 



BRNO 2020 

 

 

 

 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma „Využití 3D tisku pro konstrukci 

zatěžovaných dílů“ vypracoval samostatně pod vedením Ing. Lubora Zháňala, Ph.D.  

a s použitím literatury uvedené v seznamu. 

V Brně dne 25. června 2020 …….……..………………………………………….. 

Tomáš Matějka 



BRNO 2020 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 
 

PODĚKOVÁNÍ 

Tímto děkuji panu Ing. Luborovi Zháňalovi, Ph.D. za cenné rady a věcné připomínky, 

kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat panu 

Ing. Janovi Fojtáškovi, Ph.D. za pomoc při měření v laboratoři. Poděkování patří také mým 

rodičům a nejbližším za to, že mě v průběhu psaní této práce podporovali. 



BRNO 2020 

 

 

 

8 
 

OBSAH 

 

OBSAH 
Úvod ......................................................................................................................................... 11 

1 Historie 3D tisku ............................................................................................................... 12 

2 Přehled technologií 3D tisku ............................................................................................ 13 

2.1 Základní materiál je tekutý ........................................................................................ 13 

2.1.1 Stereolitography (SLA) ...................................................................................... 13 

2.1.2 Selective heat sintering (SHS) ............................................................................ 14 

2.1.3 Multijet printing (MJP) ....................................................................................... 15 

2.1.4 Digital light processing (DLP) ........................................................................... 16 

2.2 Základní materiál je prášek ........................................................................................ 17 

2.2.1 Selective laser sintering (SLS) ........................................................................... 17 

2.2.2 Direct metal laser sintering (DMLS) .................................................................. 18 

2.2.3 Binder jetting (BJ) .............................................................................................. 19 

2.3 Základní materiál je tuhý ........................................................................................... 20 

2.3.1 Fused deposition modeling (FDM)..................................................................... 20 

2.3.2 Laminated object manufacturing (LOM) ........................................................... 22 

3 Způsoby konstrukcí FDM tiskáren ................................................................................... 22 

3.1 Kartézská ................................................................................................................... 23 

3.2 Delta ........................................................................................................................... 24 

3.3 Polar ........................................................................................................................... 25 

3.4 Scara ........................................................................................................................... 26 

3.5 Doplňující zařízení ..................................................................................................... 27 

3.5.1 Palette 2 Pro ........................................................................................................ 27 

3.5.2 Nimble V2 .......................................................................................................... 28 

4 Rozdělení materiálů tiskových strun pro FDM tiskárny .................................................. 28 

4.1 PLA ............................................................................................................................ 28 

4.2 ABS ............................................................................................................................ 29 

4.3 PETG ......................................................................................................................... 30 

4.4 ASA ........................................................................................................................... 30 

4.5 PA 12 ......................................................................................................................... 31 

4.6 FLEXIBILNÍ ............................................................................................................. 32 

5 Tlumící soustava motocyklu ............................................................................................. 33 

5.1 Typy tlumičů .............................................................................................................. 33 

5.1.1 Jednoplášťový tlumič ......................................................................................... 33 

5.1.2 Dvouplášťový tlumič .......................................................................................... 34 



BRNO 2020 

 

 

9 
 

OBSAH 

 
5.2 Systémy zadních vidlic s pákovým mechanismem a centrální tlumící a pružící 

jednotkou .............................................................................................................................. 34 

5.2.1 Uni Trak (Kawasaki) .......................................................................................... 35 

5.2.2 Pro Link (Honda) ................................................................................................ 36 

5.2.3 Mono Cross (Yamaha) ....................................................................................... 36 

5.2.4 Full Floater (Suzuki) ........................................................................................... 37 

5.2.5 Mono Power Drive (Gilera) a Zeta Link (Maico) .............................................. 37 

5.3 Doraz tlumiče ............................................................................................................. 38 

6 Návrh konstrukčního dílu – doraz tlumiče, motocyklu Suzuki DR 350 SE ..................... 38 

6.1 Určení zatěžující síly ................................................................................................. 39 

6.2 Návrh dorazu tlumiče ................................................................................................. 41 

6.2.1 Varianta A........................................................................................................... 42 

6.2.2 Varianta B ........................................................................................................... 42 

6.2.3 Varianta C ........................................................................................................... 43 

6.3 MKP dorazu tlumiče .................................................................................................. 43 

6.3.1 Zadání MKP ....................................................................................................... 43 

6.3.2 Průběh analýzy MKP .......................................................................................... 44 

6.3.3 Zhodnocení výsledků analýzy MKP................................................................... 46 

7 Realizace dorazu tlumiče metodou FDM ......................................................................... 48 

7.1 Nastavení tiskových parametrů .................................................................................. 48 

7.2 Příprava 3D tiskárny a průběh tisku .......................................................................... 49 

7.3 Zhodnocení vytištěných dílů ...................................................................................... 51 

7.3.1 Kvalita tisku ........................................................................................................ 52 

7.3.2 Rozměrová přesnost ........................................................................................... 52 

7.3.3 Vzniklé vady ....................................................................................................... 53 

8 Otestování zhotoveného dílu na tlumičovém dynamometru ............................................ 55 

8.1 Výroba přípravku k uchycení tlumiče........................................................................ 56 

8.2 Nastavení parametrů zatížení ..................................................................................... 57 

8.3 Průběh měření ............................................................................................................ 57 

8.4 Dosažené výsledky .................................................................................................... 59 

8.4.1 TPU 92A ............................................................................................................. 59 

8.4.2 TPU 98A ............................................................................................................. 61 

8.4.3 TPE 90A ............................................................................................................. 62 

8.4.4 PLA ..................................................................................................................... 63 

8.5 Porovnání výsledků tištěných dílů s konstrukčním návrhem .................................... 64 

Závěr ......................................................................................................................................... 67 

Použité informační zdroje ......................................................................................................... 68 



BRNO 2020 

 

 

 

10 
 

OBSAH 

 
Seznam použitých zkratek a symbolů ...................................................................................... 73 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 75 

 



BRNO 2020 

 

 

11 
 

ÚVOD 

 

ÚVOD 
V dnešním rychle se rozvíjejícím světě je ve výrobě kladen stále větší důraz na rychlost, 

variabilnost a cenu samotné výroby. Použití vhodné technologie zásadně ovlivňuje průběh 

celého procesu od návrhu, přes vychytání případných chyb a nedostatků, až ke koncovému 

výrobku. Vhodnou kombinací použitých metod je možno celý tento proces výroby zrychlit 

a zkvalitnit. V oblastech, kde je potřeba vyhotovit dílce, které jsou tvarově velmi složité, 

v kusové i malosériové výrobě nebo u dílců, které se již nevyrábí a stále jsou potřeba, například 

jako náhradní díl, může být vhodné využít aditivní technologie.  

Aditivní výroba je proces, při kterém není výrobek konvenčně obráběn, ale díl je tvořen 

postupným nanášením jednotlivých vrstev materiálu na sebe, čímž vznikne koncový díl. Rapid 

prototyping (RP), obecně známější pod pojmem 3D tisk, je právě jednou z metod aditivní 

technologie. Pomocí 3D tisku se dnes nevyrábí pouze prototypové dílce, ale díky stále  

se rozšiřující paletě materiálů dokážeme v nejrůznějších odvětvích vyrábět i přímo funkční díly. 

Další využití je v možnosti vyhotovení konstrukce složitých tvarů, které by byly jinou metodou 

jen těžko vyrobitelné. 

Využití těchto technologií je možné pozorovat například v oboru slévárenství, kde firmy 

tisknou technologické prvky, které se následně lepí do již obrobených forem a není tak nutné 

v případě přidání materiálu zhotovit kompletně novou formu. Automobilky zase pomocí této 

technologie rychle a levně vyrábí přípravky na míru do svých výrobních linek. 

 Fakt, že se 3D tisk stává stále levnější a dostupnější variantou výroby, dává prostor  

ke vzniku nových firem a celých průmyslových odvětví, které tak mohou přispět k rozvoji celé 

ekonomiky. Tomuto jevu napomáhá také vznik hobby či startupových licencí na 3D modelovací 

programy, které jsou zdarma. Šikovní a zruční lidé tak mají možnost v domácích podmínkách 

vyvíjet či zdokonalovat vlastní produkty bez nutnosti vysoké počáteční investice  

do technologie výroby. 

V domácích podmínkách tak vzniká široká paleta konceptů výroby, jako je například 

odvětví modelářství, kde vznikají kromě elektroniky jinak kompletně 3D tištěné modely aut  

a dronů na dálkové ovládání, nebo nové vlastnoručně navržené designové prvky, které mohou 

být velmi užitečné. Jako například výroba dorazu tlumiče terénního motocyklu dle vlastních 

požadavků.
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1 HISTORIE 3D TISKU 
3D tisk možná není tak nový způsob výroby, jak si mnozí lidé mohou myslet. FDM 

(fused deposition modeling) technologie se pro veřejnost stala velice populární a zajímavou 

kolem roku 2009. V této době se mnozí domnívali, že jediná technologie aditivní výroby  

je právě FDM. Ale FDM není první vynalezená technologie 3D tisku, ten začal už v 80. letech 

20. století. 

Koncept 3D tisku je datován do 70. let 20. století, ale první experimenty byly provedeny 

až v roce 1981. Dr. Hideo Kodama z Japonska byl první, kdo uskutečnil pokusy o vývoj 

technologie RP. Popsal průběh tisku vrstvy po vrstvě, až vznikla technologie SLA 

(stereolitografie). Bohužel kvůli problémům s financováním se mu nepodařilo dokončit proces 

patentování. 

Díky tomu vznikl prostor pro další, kteří se o tuto technologii v 80. letech zajímali. 

Francouzští inženýři Alain Le Méhauté, Olivier de Witte a Jean-Claude André také využívali 

technologii SLA, ale trio inženýrů nakonec ztroskotalo na nedostatečné oblasti využití. Když 

v roce 1984 žádali o patent bez řádného financování, byli nuceni tento projekt opustit nadobro. 

Toto období bylo nakonec pro 3D tisk úspěšné. Charles “Chuck” Hull, který pracoval 

pro výrobce stolních a nábytkových doplňků, byl frustrovaný dobou výroby malých 

zakázkových dílů. Navrhl tedy společnosti využít ultrafialového záření (UV lampy) pro jiný 

účel, a to k vytvrzování fotocitlivé pryskyřice. Dostal vlastní laboratoř, kde na nápadu pracoval. 

Pouhé tři týdny poté, co francouzský tým požádal o patent, požádal Hull o ten svůj. Tuto 

technologii nazval stereolitografií (SLA). Hullův patent byl vydán v roce 1986 a ve stejném 

roce založil svou společnost 3D Systems, která je dodnes lídrem na trhu 3D tiskových inovací. 

Tím byly položeny základy 3D tisku, který se začal rychle rozvíjet. Roku 1988 byla  

Dr. Carlem Deckardem, v té době ještě vysokoškolským studentem na Univesity of Texas, 

vynalezena další technologie 3D tisku, a to SLS (selective laser sintering). Jeho zařízení nesoucí 

název Betsy však bylo hlavně ukázkou technologie a nebylo tak zaměřeno na nejvyšší možnou 

kvalitu tisku. 

Zatímco Dr. Deckard čekal na vyřízení patentu technologie SLS, Scott Crump, 

spoluzakladatel firmy Stratasys založené roku 1989, zažádal o patentování nejmladší z těchto 

technologií, a to FDM. Roku 1992 byl patent vydán a technologie se začala šířit například 

do oboru medicíny. 

Dosud byla tato technologie velmi drahou záležitostí. Až v roce 2005 vznikl za pomoci 

Dr. Adriana Bowyera na Univerzitě of Bath projekt s názvem RepRap (Replicating rapid 

prototype). Tento projekt byl založen na myšlence „open source“ neboli volného šíření 

podkladů pro výrobu své vlastní 3D tiskárny. Teprve tím dal vzniknout masivnímu šíření 3D 

tisku i k běžným spotřebitelům tak, jak jej známe dnes. [1] [2]
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2 PŘEHLED TECHNOLOGIÍ 3D TISKU 
Během historie vývoje aditivní výroby vzniklo mnoho různých technologií 3D tisku. 

Stalo se tak z důvodu stále se rozvíjejících materiálů, které můžeme použít pro 3D tisk, ale také 

díky úpravě principů funkčnosti již známých metod. V zásadě lze rozdělit jednotlivé metody 

RP právě podle druhů materiálu používaných pro výrobu modelů na tekuté, práškové,  

a tuhé materiály. Na Obr. 1 jsou uvedeny nejznámější z dosud vyvinutých metod.  

2.1 ZÁKLADNÍ MATERIÁL JE TEKUTÝ 

2.1.1 STEREOLITOGRAPHY (SLA) 

Metoda stereolitografie (SLA) je jednou z nejstarších a nejrozšířenějších metod RP.  

Dokáže vytvořit velice přesné a detailní výtisky. Toto je umožněno nastavením nejnižší možné 

výšky vrstvy od 0,01 až do 0,2 mm. Proto se využívá této metody při tisku objektů menších 

rozměrů, kde klademe důraz právě na přesnost a detailnost samotného výtisku. [3] [4] 

Samotná metoda spočívá v ponoření pracovní plochy do nádoby s tekutým 

fotopolymerem. Dále je využito nízkoenergetického vysoce zaostřeného UV záření (laser), 

které zacílí na konkrétní body, které jsou působením tohoto záření vytvrzovány. Po vytvrzení 

celé jedné vrstvy je za pomocí čepele tato vrstva vyhlazena a zarovnána, čímž je připravena 

k vytvrzení následující vrstvy. Pracovní plocha se poté posune o vzdálenost rovnající  

se nastavené výšce vrstvy, která je opět za pomocí laseru vytvrzena. Tento pohyb je možné 

realizovat jak směrem vzhůru, tak i směrem dolů, v závislosti na konstrukci daného zařízení  

a umístění zdroje UV záření. Tento proces je opakován až do úplného vytvrzení celého modelu. 

[3] [4] 

Obr. 1 Rozdělení metod RP dle výchozí formy materiálu. 
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Vytištěný model je nutno opláchnout například v izopropylalkoholu, aby došlo 

odstranění tekutého fotopolymeru. Následně se takto očištěný model vloží do vytvrzovacího 

zařízení (UV lampy) pro zlepšení mechanických vlastností. [3] [4] 

 

Použitelné materiály: 

• fotopolymery na bázi pryskyřice (anglicky resin) [3] 

Výhody: 

• výborná přesnost vytištěného dílu [3] 

• velice hladký povrch 

Nevýhody: 

• nutnost dotvrzení výtisku pro zlepšení mechanických vlastností [3] 

• materiál je omezen pouze na fotocitlivé materiály [3] 

• některé druhy fotopolymerů při tisku silně zapáchají 

2.1.2 SELECTIVE HEAT SINTERING (SHS) 

Proces SHS má oproti komerčně dostupným metodám RP mnoho výhod díky využití 

široké škály polymerních materiálů. Na rozdíl od FDM nevyžaduje tato metoda využití podpor. 

Vyhnutím se výkonným laserům nebo elektronovým paprskům je snižován náklad na systém. 

I přes své výhody je metoda SHS v současné době z hlediska kvalitativní a rozměrové 

charakteristiky nedostatečná. [5] 

V tomto procesu jsou částice polymerního materiálu naneseny v tenké vrstvě z přívodní 

nádrže do komory pomocí válečkového mechanismu. Tyto částice jsou zahřívány těsně  

pod teplotu tavení. Tisková hlava, která obsahuje topné těleso, se přesune po celé vrstvě  

a v místech, kde má být vrstva vytvrzena, vyvine tepelné záření, čímž dojde k vytvrzení.  

 

Obr. 2 Princip metody SLA [4] 
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Poté se tisková platforma posune o výšku vrstvy směrem dolů, válečkový mechanismus 

opět nanese novou vrstvu částic a proces je opakován až do vyhotovení celého modelu. [3] [5] 

Použitelné materiály: 

• polylactic adcid (PLA) [3] 

• akrylonitrilbutadienstyren (ABS) [3] 

• nylon (PA) [3] 

Výhody: 

• pro tvarově složité součásti [3] 

• bez potřeby podpůrného materiálu [3] 

• nepoužitý prášek je 100 % recyklovatelný a použitelný pro další tisk [3] 

Nevýhody: 

• hotový model se musí od přebytečného materiálu odstranit stlačeným vzduchem [3] 

• metoda není příliš přesná [3] 

• nedokonalý povrch [3] 

2.1.3 MULTIJET PRINTING (MJP) 

Technologie patřící společnosti 3D Systems je schopna vytvořit nejenom různobarevný 

model, ale i model o různých vlastnostech. To umožňuje velké množství trysek využívaných 

v procesu. Díky vysokému rozlišení je metoda vhodná především k vytváření součástí a vzorů 

s velice jemnými detaily. [3] [6] 

 Trysková hlava nanáší na platformu fotopolymer a současně s ním také vosk, který  

je využit jako stavební podpora. Fotopolymer je vytvrzován pomocí UV lampy umístěné  

na tiskové hlavě. Po dokončení jedné vrstvy je platforma snížena o výšku vrstvy, která může 

být až 16 mikronů. Celý proces je opakován do úplného vyhotovení 3D modelu. Díky použití 

voskových podpor následně stačí vosk z modelu vypéct. Výsledný produkt je velice hladký  

a přesný. [3] [6] [7] 

Obr. 3 Princip metody SHS [3] 
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Použitelné materiály:  

• foto vytvrditelná plastová pryskyřice (VisiJet M3, VisiJet M5) [3] 

Výhody: 

• kvalitní povrch [3] 

• přesné rozměry [3] 

• dobré mechanické vlastnosti [3] 

• díky vícero tryskám rychlý proces [3] 

Nevýhody: 

• vysoká pořizovací cena tiskárny [3] 

2.1.4 DIGITAL LIGHT PROCESSING (DLP) 

Digitální zpracování světla se stalo dostupným procesem aditivní výroby při výrobě 

malých a detailních dílů. Metoda, která byla původně vyvinuta v roce 1987 Dr. Larry 

Hornbeckem z Texasu, se svým principem funkčnosti velice přibližuje k metodě SLA. [8] 

Zásadní rozdíl oproti technologii SLA je ten, že DLP využívá digitální světelný 

projektor, který osvítí celou pracovní plochu v jedné vrstvě najednou. Jako zdroj světla jsou 

používány elektroluminiscenční diody (LED) obrazovek nebo UV lamp. Ten je následně veden 

na tiskovou plochu pomocí mikro zrcadel řízených mikro ovladači (DMD). Energie vzniklá 

tímto zářením následně vytvrzuje tiskový materiál a díky řízení zrcadel přesně určí, která místa 

mají být vyhotovena. Díky tomu dokážeme ve srovnání s metodou SLA tisknout mnohem 

rychleji, protože nejsme omezeni pouze na konkrétní místo, které je vytvrzováno pomocí laseru. 

[3] [8] [9] 

Obr. 4 Princip metody MJP [3] 
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Použitelné materiály: 

• fotopolymery na bázi pryskyřice (resin) [3] 

Výhody: 

• rychlost a přesnost procesu [3] 

• poměrně levná výroba [3] 

Nevýhody:  

• nutnost dotvrzení výtisku pro zlepšení mechanických vlastností [3] 

• materiál je omezen pouze na fotocitlivé materiály [3] 

• některé druhy fotopolymerů při tisku silně zapáchají 

2.2 ZÁKLADNÍ MATERIÁL JE PRÁŠEK 

2.2.1 SELECTIVE LASER SINTERING (SLS) 

Od svého vynálezu roku 1988 se metoda Selective Laser Sintering (SLS) používala 

hlavně pro výrobu prototypů. Dnes je tato metoda určena přímo k výrobě funkčních dílů.  

Je tak umožněno volností v designování konkrétních dílců a jeho relativně rychlé výrobě. [10] 

Metoda SLS využívá k výrobě součástí práškový materiál (nejčastěji  

polyamid – PA 12), který je rovnoměrně rozptýlen po vytvrzovací ploše a zahříván ohřívači 

těsně pod teplotu tání polymeru. Následně je pomocí zrcadel usměrněn proud laseru  

do konkrétního místa, kde nastává lokální zvýšení teploty. Jednotlivé části prášku se roztaví 

a propojí s částicemi předchozí vrstvy. Nevytvrzený prášek následně působí jako stavební 

podpora pro již vytvrzenou strukturu výtisku. Tento proces je opakován až do úplného 

vytvoření koncového modelu. V průběhu pomalého chladnutí zůstává výtisk i s přebytečným 

práškovým materiálem uzavřen v komoře, aby se zabránilo tepelné deformaci výtisku. 

[3] [9] [10] 

Obr. 5 Princip metody DLP [3] 
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Použitelné materiály: 

• plasty (nylon, ABS, PET) [3] 

• keramika [3] 

Výhody: 

• nízká pořizovací cena materiálu [3] 

• přebytečný prášek může být použit při výrobě dalšího modelu [3] 

Nevýhody: 

• vysoká pořizovací cena stroje (v řádů milionů korun) [3] 

• nedokonalý povrch [3] 

2.2.2 DIRECT METAL LASER SINTERING (DMLS) 

Roku 1995 byla německou firmou Electro Optical Systems (EOS) ve spolupráci s Rapid 

Product Innovations (RPI) vyvinuta nová technologie založena na principech metody SLS, 

metoda Direct Metal Laser Sintering (DMLS). Byla to první komerční metoda schopna vyrobit 

kovové díly v jediném procesu. [11] 

Metoda DMLS využívá stejných principů jako metoda SLS. Hlavní rozdíl je v použití 

kovového práškového materiálu a výkonnějších laserů, které dokážou vyvinout podstatně vyšší 

teplotu pro přetavení kovového prášku. U DMLS se kovový prášek o průměru 20 mikronů bez 

pojiva nebo tavidla roztaví lokální zvýšenou teplotou způsobenou usměrněným paprskem 

laseru. Kovové částice se nataví a spojí s částicemi předchozí vrstvy. Opakováním procesu 

dostaneme koncový výtisk. Díky využití menšího průměru částic kovového prášku jsme 

schopni metodou DMLS vytisknout tenčí vrstvy a dosáhnout tak ve srovnání s metodou SLS 

kvalitnějšího povrchu. Dalším rozdílem je využití ochranné atmosféry (nejčastěji argon), která 

zabraňuje oxidaci vyráběných dílů. [3] [9] [11] [12] 

Obr. 6 Princip metody SLS [3] 
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Použitelné materiály: 

• nerezová ocel [3] 

• titan [3] 

• bronz [3] 

• cobalt-chrom [3] 

Výhody: 

• výroba složitých tvarů bez nutnosti využití podpor [3] 

• kvalitní povrch s vysokým rozlišením [3] 

Nevýhody: 

• vysoká pořizovací cena tiskárny (v řádu milionů korun) [3] 

2.2.3 BINDER JETTING (BJ) 

BJ je proces 3D tisku, kdy kapalné pojivo selektivně váže oblasti práškového lože. 

Metoda byla původně vyvinuta na Massachusettském technologickém institutu (MIT)  

v 90. letech a komercializována v roce 2010. Může zpracovávat materiály písku, skla, polymeru 

i kovu. Metoda je podobná SLS s tím rozdílem, že k vytvrzování materiálu dochází chemicky. 

[3] [9] [13] 

Obr. 7 Princip metody DMLS [11] 
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Váleček nejprve rozprostře na tiskovou platformu první vrstvu sypkého prášku. Dále  

se tisková hlava začne pohybovat po vygenerované cestě, přičemž propouští kapalné pojivo. 

Když je profil vrstvy hotový, infračervený ohřívač odstraní nadměrné množství pojiva. Tisková 

platforma se sníží o výšku jedné vrstvy a váleček rozprostře sypký prášek pro nanesení vrstvy 

následující. Celý proces je opakován vrstvu po vrstvě, dokud není vyhotoven celý díl. [9] [13] 

Použitelné materiály: 

• keramika [3] 

• hliník [3] 

• nerezová ocel [3] 

• kompozitní materiály [3] 

Výhody: 

• široký výběr materiálů [3] 

• možnost výroby barevných modelů [3] 

• rychlost tisku [3] 

Nevýhody: 

• nutnost dodatečné úpravy povrchu za účelem zlepšení mechanických vlastností [3] 

• vysoká pořizovací cena tiskárny [3] 

2.3 ZÁKLADNÍ MATERIÁL JE TUHÝ 

2.3.1 FUSED DEPOSITION MODELING (FDM) 

Metoda FDM, někdy označována také jako Fused Filament Fabrication (FFF),  

je momentálně nejrozšířenější a nejlevnější technologií 3D tisku, zejména díky programu 

RepRap. V hobby odvětví je často využívána díky jejímu jednoduchému principu, snadné 

konstrukci a v neposlední řadě díky využití programů třetích stran, jako je Arduino IDE, 

Obr. 8 Princip metody BJ [3] 
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ve kterém lze například překonfigurovat kompletní firmware Marlin. Takže jsme schopni 

relativně snadno nakonfigurovat svou vlastní 3D tiskárnu. [3] [9] 

V samotném procesu tisku je základní materiál ve formě tenkého vlákna (nejčastěji  

o průměru 1,75 mm nebo 2,85 mm v případě 3D tiskáren Ultimaker) vtlačován skrze trysku  

v tiskové hlavě. Tryska obsahuje odporové ohřívače, které udržují materiál uvnitř při teplotě 

těsně nad jeho bodem tání, takže snadno protéká. Pomocí krokových motorů a ozubených 

řemenů je tisková hlava přesouvána v rovině. Materiál, který při tomto pohybu protéká, rychle 

tvrdne a tvoří tak vrstvu. Jakmile je požadovaný tvar v jedné vrstvě dokončen, tisková platforma 

se oddálí od trysky o výšku nastavení jedné vrstvy a celý se proces opakuje až do vyhotovení 

kompletního dílu. V závislosti na geometrii objektu se využívá podpůrné struktury stejného,  

ale i odlišeného materiálu, kterým je vyhotoven samotný tisk. [9] [14] 

Použitelné materiály: 

• polylactic acid (PLA) [3] 

• akrylonitrilbutadienstyren (ABS) [3] 

• polyamid (nylon-PA) [3] 

• termopalstický elastomer (TPE) [3] 

Výhody: 

• relativně malé množství odpadu [3] 

• dobrá pevnost vytištěného dílu [3] 

• nízkonákladovost procesu 

Nevýhody: 

• relativně hrubá struktura povrchu [3] 

• nutnost odstranit podpůrný materiál [3] 

Obr. 9 Princip metody FDM [3] 
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2.3.2 LAMINATED OBJECT MANUFACTURING (LOM) 

Proces výroby laminovaných předmětů (LOM) je efektivní technologií prototypování 

s různými možnostmi použití. Využití metody je výhodné zejména díky robustnosti objektů, 

vlastnostem podobné dřevu a relativně nízkým nákladům. [15] 

Samotná metoda spočívá v převíjení folie z jedné cívky na druhou, která probíhá přes 

pracovní plochu, kde se vždy převíjení zastaví. Následuje vyříznutí folie pomocí nožů nebo 

laseru v požadovaný tvar v dané vrstvě. Jakmile je proces řezání dokončen, pracovní plocha 

je přejeta zahřátým válcem a ten působením tlaku spojí následující folii v jednotný celek. Celý 

proces je automatizován a je opakován, dokud není vyhotoven celý díl. [9] [16] 

Použitelné materiály: 

• papír [3] 

• plast dodávaný ve folii, namotaný na roli [3] 

Výhody: 

• velice levný stavební materiál [3] 

• vysoce kvalitní povrch [3] 

Nevýhody: 

• malá produktivita (značné množství odpadního materiálu) [3] 

• mechanické odstraňování podpůrného materiálu [3] 

3 ZPŮSOBY KONSTRUKCÍ FDM TISKÁREN 
Ačkoliv je u všech tiskáren stejný princip FDM technologie, existuje mnoho způsobů 

konstrukčního řešení samotných strojů. Variant těchto konstrukcí je však ještě více. Liší 

se velikostí tiskové plochy, počtem krokových motorů či robustností konstrukce. Zde jsou 

uvedeny základní typy FDM tiskáren, ze kterých je následně vycházeno. 

Obr. 10 Princip metody LOM [3] 
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3.1 KARTÉZSKÁ 

Díky programu RepRap se jedná o dosud nejrozšířenější způsob konstrukce  

a nejtradičnější ovládání FDM tiskáren. Základní princip je založen na pohybu po třech 

lineárních osách, nejčastěji za pomocí hlazených vodících tyčí a kuličkových ložisek. Tisková 

hlava, která obsahuje i samotný extruder, se pohybuje v osách X a Z. Dnes již vyhřívaná 

podložka, na které se realizuje samotný tisk, je pak vedena v ose Y. Přenos kroutícího momentu 

z krokových motorů, který je pro každou osu zvlášť, je pak pomocí ozubených řemenů veden 

na uchycení ložisek, kde dojde ke změně na lineární pohyb. Dochází tak k souhře pohybů 

tiskové hlavy a podložky. Extruder, který je přímo na tiskové hlavě, má své výhody i nevýhody. 

 Základní nevýhoda je ve hmotnosti celé hlavy, která způsobuje velké setrvačné účinky. 

Ty mají vliv na kvalitu a rozměrovou přesnost celého výtisku. Ovšem má to i své výhody,  

například ve formě snadnějšího tisku flexibilních materiálů, kde se měkké tiskové struny 

v bovdenovém podavači kroutí a zasekávají. Pro dosažení větší tiskové plochy jsou podložky 

pravoúhlého tvaru. K předním výrobcům v hobby sektoru patří česká firma Prusa Research, 

která byla již mnohokrát oceněna jako nejlepší kartézská 3D tiskárna na světě v poměru 

cena/výkon. Na Obr. 11 je jejich nejúspěšnější model Prusa I3. [17] [18] [19] 

 

Výhody: 

• nízké výrobní náklady díky jednoduchému designu 

• rozšířenost dané konstrukce [17] 

• možnost snadné optimalizace komponent 

Nevýhody: 

• většinou těžká tisková hlava 

• nedostatečně tuhá konstrukce 

• nastavení nižších tiskových rychlostí, pro zachování vysoké kvality 

Obr. 11 Popis tiskárny Prusa I3 [38] 
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3.2 DELTA 

K pohybu tiskové hlavy v prostoru využívají tiskárny s delta kinematikou tři nehybně 

uložené a synchronizované krokové motory. Motory pak ovládají tři ramena, která jsou 

rozmístěna po 120 º a složena ze šesti tyček. Tyto tyčky jsou upevněny pomocí kulových čepů 

k vertikálně uloženým vozíkům (v dnešní době nejčastěji lineárnímu vedení). K pohybu 

dochází pomocí napnutých ozubených řemenů, které přenášejí kroutící moment z krokových 

motorů na vedení vozíků. Čtvrtý krokový motor je uložen mimo pohybovou konstrukci a slouží 

k podávání materiálu přes bovden do trysky v tiskové hlavě. 

 Delta tiskárny se vyznačují velkým tiskovým prostorem, co se výšky týče. Mohou 

tisknout rychleji, kvalitněji a bez větší nutnosti potřeby značného množství podpor. To je 

umožněno díky nízkým setrvačným hmotám tiskové hlavy a nehybnou tiskovou podložkou. 

Tyto nepochybné výhody jsou ovšem díky složité delta kinematice vykoupeny obtížnějším 

sestavením a kalibrací tiskárny. V České republice má tato technologie zastoupení například 

v brněnské firmě Trilab. [17] [20] 

Výhody: 

• rychlejší, kvalitnější a přesnější tisk, díky lehké tiskové hlavě [20] 

• nižší potřeba využití podpůrného materiálu z důvodu nehybné podložky 

Nevýhody: 

• složitá kinematika [17] 

• obtížné sestavení a kalibrace [17] 

• nevyužitý prostor nad tiskovou hlavou 

Obr. 12 TRILAB DeltiQ 2 [20] 
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3.3 POLAR 

Poměrně mladá a neznámá technologie FDM 3D tisku je postavena na principu 

polárních systémů. Tyto tiskárny využívají dvě nezávislé osy pro pohyb tiskové hlavy a rotační 

podložku. Tisková hlava se pohybuje po vertikálním vedení, kdežto podložka v horizontálním 

vedení a současně se otáčí. Těmito pohyby dojde k vytvoření kinematiky potřebné pro výtisk 

objektů. Systém je jednodušší na sestavení, ovšem složité ovládání a nedostatečná podpora 

slicerů (programů pro virtuální nařezání modelu po vrstvách a nastavení parametrů tisku) 

zapříčiňuje malé rozšíření této metody pro využití v praxi. [17] 

Výhody: 

• snadná konstrukce [17] 

• kvalitní tisk kruhových objektů [17] 

Nevýhody: 

• složité ovládání [17] 

• nízký počet použitelných slicerů [17] 

• malé rozšíření tohoto typu tiskáren [17] 

Obr. 13 Polar3D [39] 
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3.4 SCARA 

Duální ovládání typu SCARA bylo vyvinuto pro zkrácení doby multimateriálového 

tisku. Pro ovládání pohybu extruderu využívá dvou robotických ramen nebo jedno 

dvoukloubové rameno. Tiskárny jsou sice jednoduššího provedení, ale potýkají se také 

s problémem neexistujících slicerů, které by si s touto kinematikou dokázaly poradit. [17] [21] 

Výhody: 

• snadné provedení a zajímavá konstrukce [17] 

Nevýhody: 

• slabá podpora slicer softwarů 

• malé rozšíření tohoto typu tiskáren 

Obr. 14 3D tiskárna typu Scara [40] 



BRNO 2020 

 

 

27 
 

ZPŮSOBY KONSTRUKCÍ FDM TISKÁREN 

 
3.5 DOPLŇUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ 

Na trhu jsou také k dostání doplňující zařízení k 3D tiskárnám. Slouží především 

k rozšíření tiskových schopností samotných tiskáren, jako je vícemateriálový nebo vícebarevný 

tisk. 

 

3.5.1 PALETTE 2 PRO 

Zařízení kanadské společnosti Mosaic Manufacturing slouží k doplnění 3D tiskáren 

o multimateriálový tisk. Lze zavést až čtyři různé druhy tiskových strun naráz. K naslicování, 

neboli virtuálnímu nařezání 3D modelu na vrstvy, je využíváno online rozhraní CANVAS Hub. 

V tomto programu lze vybrat oblasti tisku pro konkrétní strunu. Zařízení vygeneruje G-kód, 

tedy soupis příkazových řádků, které tiskárna vykonává. Poté spočítá, jak dlouhé úseky struny 

potřebuje pro tisk, a tyto struny následně spojí. Výsledkem je jednostrunný materiál, který 

je tlačen pomocí extruderu tiskárny až do trysky v tiskové hlavě. [22] 

 

Obr. 15 Zařízení pro multimateriálový tisk Mosaic 

Pallete 2 [22] 
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3.5.2 NIMBLE V2 

Rozšíření bovdenových tiskáren od kyperské společnosti Zesty Technology. Zařízení 

slouží k nahrazení bovdenového podávání filamentu za extruder s přímým podáváním. Používá 

se z důvodu ušetření hmotnosti přímých podavačů u tiskáren. Tyto tiskové hlavy s sebou nosí 

krokový motor pro podávání materiálu. Hlavy jsou těžké a tím dochází ke vzniku velkých 

setrvačných účinků. Nimble V2 má motorek mimo tiskovou hlavu, odtud je zkrutným drátem 

převáděn kroutící moment na podávací kolečko, které se pouze k tiskové hlavě přišroubuje. 

Tisková struna je zavedena přímo k podávacímu kolečku. Výsledkem je tisková hlava s krátkou 

vzdáleností podávání materiálu. Využití zejména u flexibilních materiálů, které 

se s bovdenovým podavačem obtížně tisknou. [23] 

4 ROZDĚLENÍ MATERIÁLŮ TISKOVÝCH STRUN PRO FDM 

TISKÁRNY 
S rozsáhlým rozšiřováním samotných technologií 3D tisku, zejména pak metody FDM, 

dochází také k zvětšování portfolia materiálů, které se touto metodou dají tisknout. I na poli 

předních světových výrobců tiskových strun má Česká republika své hráče. Již zmíněná firma 

Prusa Research vyrábí své vlastní filamenty nesoucí název Prusament, kde garantují výrobní 

přesnost struny 20 mikronů. Tato přesnost výrazně ovlivňuje samotnou kvalitu tisku. Další 

česká firma Fillamentum nabízí materiály, které jsou 100 % recyklovatelné či dokonce 

rozložitelné. Takovým materiálem je například Timberfill, který obsahuje částice dřeva a stává 

se tak jeho imitací. [24] [25] 

 

4.1 PLA 

Polylactic acid (PLA) je jeden z nejrozšířenějších filamentů mezi tiskaři. Vyznačuje  

se dobrou tvrdostí, avšak díky struktuře je velice křehký, tudíž při mechanickém namáhání  

se neprohne, ale praskne. Má nízkou teplotní roztažnost, hodí se tak i k tisku velmi rozměrných 

objektů. PLA lze tisknout již od teplot na trysce kolem 170 ºC. Tato skutečnost zajišťuje snadný 

tisk, díky tomu jsme schopni tisknout dlouhé převisy a dosáhnout velmi hladkého povrchu. 

Příjemným bonusem tohoto materiálu je, že při samotném tisku absolutně nezapáchá. Ovšem 

z hlediska tepelné odolnosti je na tom tento materiál velice špatně. Měkne již při teplotě 

60 ºC. Zároveň není UV stabilní a ve venkovním prostředí degraduje. Jako alternativa se 

obvykle používá materiál PETG nebo ASA. [18]

Obr. 16 Zesty Nimble V2 [23] 
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4.2 ABS  

Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) byl prvním nejvíce využívaným materiálem pro FDM 

3D tiskárny. Je pružnější a pevnější než PLA. Tisk s ABS je ovšem velmi náročný. K dobrým 

výsledkům je většinou potřeba využít uzavřeného boxu, který udrží vyšší teplotu v okolí 

výtisku. Bez tohoto řešení dochází kvůli tepelné roztažnosti k silnému kroucení, takže tisk 

objemných modelů je značně složitý. Tisk probíhá za teploty na trysce kolem 250 ºC. Model 

má díky tomu lesklejší povrch a vysokou tepelnou odolnost (kolem 100 ºC). Při tisku není 

tavený materiál po projití tryskou ochlazován pomocným ventilátorem, převisy jsou tak obtížně 

tisknutelné. Materiál ABS při průchodu tryskou silně zapáchá. Podobně jako PLA, není ABS 

UV rezistentní. Značnou výhodou však je možnost lepení a leptání vrstev pomocí výparů 

z acetonu, díky tomu lze dosáhnout vyhlazeného povrchu. Alternativou k ABS je materiál ASA. 

[18] 

Obr. 17 Tištěný díl z PLA [41] 

Obr. 18 Tištěný díl z ABS [42] 
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4.3 PETG 

Polyethylentereftalát-glykol (PETG) je materiál hojně využívaný pro funkční součásti. 

Písmeno G označuje Glykol, který modifikuje vlastnosti Polyethylentereftalátu (PET), ten je 

tak méně křehký a snadněji se tiskne. Je velmi houževnatý a má vysokou tepelnou odolnost, 

avšak nižší, než ABS. Zároveň má dobrou odolnost proti leptání chemikáliemi. Tisk probíhá za 

vysoké teploty na trysce (kolem 260 ºC). Na rozdíl od ABS nedochází ke kroucení z důvodu 

pnutí materiálu a k zápachu. Neduh PETG je ve stringování, neboli tahání tenkých vláken plastu 

při přejezdu trysky. Toto je způsobeno velmi vysokou tiskovou teplotou a také náchylností 

materiálu nasávat vzdušnou vlhkost. Vrstvy mají velmi dobrou soudržnost, PETG 

je proto využíván pro tisk vodotěsných součástí. [26] 

4.4 ASA 

Akrylonitril-styren-akrylát (ASA) je materiál používaný jako přímá náhrada za ABS. 

Výtisky jsou pevné a houževnaté. Vysoká teplota tavení předurčuje materiálu výbornou 

tepelnou odolnost blížící se ABS. Obrovská výhoda materiálu ASA je, že je velmi dobře UV 

stabilní. Díky této vlastnosti je materiál hojně využíván pro venkovní použití. Bohužel i zde 

nastává smršťování materiálu, které je nebezpečné zejména u rozměrných dílů. Takovýto výtisk 

se kroutí a odlepuje od podložky. Z tohoto důvodu byl vyvinut Akrylonitril-styren-akrylát 

terpolymer (ASA275). Hlavní výhoda tohoto modifikovaného materiálu je v tom,  

že nastavení a samotný tisk se blíží snadno tisknutelnému PLA. [18] [27] [28]  

Obr. 19 Tištěný díl z PETG [43] 

Obr. 20 Tištěné díly z ASA [44] 
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4.5 PA 12 

Polyamid (Nylon-PA 12) je materiál různých variant příměsí používaný v průmyslovém 

odvětví. Má dobré adhezní vlastnosti jednotlivých vrstev, díky čemuž je částečně flexibilní, 

takže dobře odolává mechanickému zatížení. Povrch vytištěného dílu je velmi otěruvzdorný 

a vysoká teplota tání jej činí vhodným pro mnohá využití. PA 12 je extrémně houževnatý  

a pevný materiál, který lze dobře obrábět a dále modifikovat. Tisk Nylonu je ovšem složitý. 

Materiál se bez uzavřeného boxu vlivem vnitřního pnutí velmi kroutí. Zároveň je silně 

hygroskopický, tedy absorbuje vzdušnou vlhkost. Na struně se tak vytvoří bublinky, které  

se projeví v tisku jako vada. Z tohoto důvodu je potřeba udržovat materiál stále ve vysušeném 

stavu. [29] [30] 

Obr. 21 Tištěný díl z PA s příměsí Aramidu [45] 
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4.6 FLEXIBILNÍ 

Pro tisk součástí velmi odolných proti mechanickému poškození je možno využít 

materiálů, které mají výbornou soudržnost mezi vrstvami, díky čemuž je zajištěna skvělá 

ohebnost vytisknutého dílu. Předními zástupci jsou Termoplastické elastomery (TPE)  

a Termoplastické polyuretany (TPU). TPU je vlastně určitým typem TPE, jejich rozdíl  

je především v tvrdosti materiálu, která se určuje pomocí Shoreho stupnice tvrdosti. Tyto 

materiály se vyznačují rozměrovou stálostí, hladkým povrchem, bez zápachovým tiskem  

či možnou recyklovatelností. Problém ovšem nastává při samotném tisku. Díky měkké struně 

je potřeba tiskárnu mnohdy upravit, aby se struna nelámala při podávání extruderem. Tisk  

je řádově pomalejší a dochází k silnému stringování, protože materiál je velmi náchylný  

na vzdušnou vlhkost. Vhodným skladováním materiálu a nastavením tiskárny a sliceru však lze 

vyrobit modely s rozmanitou využitelností. [31] [32] 

Obr. 22 Tištěný díl z TPE [46] 
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5 TLUMÍCÍ SOUSTAVA MOTOCYKLU 
Nepříznivé vlivy kmitavých pohybů náprav vozidla při přejezdu kol přes překážu, 

udržení styku pneumatik s vozovkou při tomto úkonu či zabránění rozkývání motocyklu při 

akceleraci a brždění, to vše má za úkol pohltit pružící soustava. Důležitým segmentem 

pružícího systému je tlumení. Bez tlumení by mohlo dojít k neustálému harmonickému pohybu. 

Pokud by frekvence nárazů byla shodná s vlastní frekvencí odpružení kol, mohlo by dojít 

k rezonanci, jenž má za následek odskakování kola od vozovky. Takový stav je nebezpečný, 

neboť kolo, které nemá styk s vozovkou, je neovladatelné, a může dojít k nehodě. K zabránění 

tohoto stavu slouží tlumič. [33] 

5.1 TYPY TLUMIČŮ 

Tlumiče se rozdělují dle konstrukce na jednoplášťové a dvouplášťové. Zvenku  

se na první pohled příliš neliší, podíváme-li se však dovnitř každého z nich, najdeme určité 

prvky, které je odlišují. [33] 

 

5.1.1 JEDNOPLÁŠŤOVÝ TLUMIČ 

V dnešní době nejrozšířenější typ tlumičů. Využívá kapalinového tření vzniklého 

průchodem kapaliny danými ventily. Vyrovnávací prostor je nahrazen plynovou náplní o tlaku 

0,3 až 0,6 MPa. Plyn je od tlumičové kapaliny oddělen dělícím pístem, tento dělící píst lze 

odstranit, avšak je nutné zabránit promísení kapaliny s plynem. To je řešeno například pomocí 

odrazné příčky. [33] 

Nevýhoda těchto typů tlumičů spočívá v životnosti jednotlivých součástí. Ta může 

klesnout vlivem nedostatečného mazání vodícího pouzdra a pístnice. Přetlak ve statickém stavu 

může způsobit poškození těsnosti ucpávky. [33] 

Obr. 23 Funkční schéma jednoplášťového 

tlumiče [33] 
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5.1.2 DVOUPLÁŠŤOVÝ TLUMIČ 

Píst s průtokovými ventily uchycený na konci pístnice se pohybuje v pracovním válci 

naplněném kapalinou. Při jeho pohybu dochází pomocí průtokových ventilů k protlačení 

kapaliny z jedné oblasti do druhé. Škrcením kapaliny přes průtokové ventily vzniká hydraulický 

odpor, který vyvolává tlumící sílu. Tato síla je závislá na rychlosti pístu. Přebytečná kapalina 

je vytlačována z pracovního prostoru přes vyrovnávací ventil do prostoru vyrovnávacího. [33] 

Nevýhodou dvouplášťových tlumičů je nemožnost tlumič použít v libovolné poloze, 

kvůli konstrukci by při příliš šikmé poloze mohl do prostoru vniknout vzduch, který by 

zapříčinil kolísání tlumící síly a zhoršoval tak tlumící účinek. [33] 

5.2 SYSTÉMY ZADNÍCH VIDLIC S PÁKOVÝM MECHANISMEM A CENTRÁLNÍ TLUMÍCÍ 

A PRUŽÍCÍ JEDNOTKOU 

Systém odpružení zadního kola hojně využívaný u terénních motocyklů se zdvihem 

kolem 300 mm. Byl vyvinut začátkem 80. let 20. století, kde prvenství v použití drží firma 

Kawasaki. Tento způsob zavěšení je schopen citlivě tlumit velké nerovnosti v terénu,  

ale i silné krátkodobé vibrace. Díky pákovému systému je možno docílit delšího propružení, 

v důsledku čehož dochází ke zvětšování tlumící síly. To má za následek progresivitu systému, 

která se zvětšuje s rostoucím propružením zadního kola. Výhodou takového nastavení je, 

že není nutné přizpůsobovat tvrdost pérování různým provozním podmínkám (jízda ve dvou, 

změny povrchů). Rozdělení existuje v šesti základních provedení. [33] 

Obr. 24 Funkční schéma dvouplášťového tlumiče [33] 
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5.2.1 UNI TRAK (KAWASAKI) 

Systém odpružení zadního kola charakteristický pro společnost Kawasaki. Vidlice 

je odpružena přes systém pák jedním centrálním tlumičem, který je ve spodní části rámu 

uchycen téměř v kolmé poloze. [33] 

 

1 – kyvné rameno; 2 – hřídel zadního kola; 3 – vodící 

páka; 4 – kyvná páka; 5 – konzola rámu; 6 – centrální 

pružící jednotka; 7 – uložení kyvného ramene; 8 – 

konzola rámu 

Obr. 25 Systém odpružení zadního kola Uni Trak 

(Kawasaki) [33] 
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5.2.2 PRO LINK (HONDA) 

Dalším konstrukčním řešením odpružení pákovými systémy využívající firmou Honda, 

je Pro Link. Systém využívá dvou pák odpružených pomocí jednoho centrálního tlumiče, který 

je uchycen v šikmé poloze ke střední části rámu. [33] 

5.2.3 MONO CROSS (YAMAHA) 

Tlumič uchycený téměř v kolmé poloze je stlačován ramenem pevně přichyceným 

k rámu. Horní držák je přitom uchycen k příčnému nosníku spodní části rámu tak, aby byla 

zajištěna jeho schopnost se otáčet. [33] 

1 – hřídel zadního kola; 2 – kyvné rameno; 3 – kyvná páka; 

 4 – rám; 5 – centrální pružící jednotka; 6 – vodící páka; 

 7 – uložení kyvného ramene 

Obr. 26 Systém odpružení zadního kola Pro Link (Honda) [33] 

Obr. 27 Systém odpružení zadního kola Mono Cross 

(Yamaha) [33] 



BRNO 2020 

 

 

37 
 

TLUMÍCÍ SOUSTAVA MOTOCYKLU 

 
 

5.2.4 FULL FLOATER (SUZUKI) 

Systém řešený podobně jako Uni Trak. Centrální tlumící jednotka je však přes systém 

pák opřená o kyvné rameno – plovoucí systém. Při silnějším propružení dojde k vyosení 

kyvného ramene, čímž jsme schopni dosáhnout silnější progresivity. [33] 

5.2.5 MONO POWER DRIVE (GILERA) A ZETA LINK (MAICO) 

Systémy tvořící obdoby předchozích systémů. [33] 

1 – horní matice pružící jednotky; 2 – horní upevňovací šroub tlumiče; 

 3 – upevňovací šrouby vodících táhel a pák; 4 – dolní upevňovací šroub tlumiče 

Obr. 28 Systém odpružení zadního kola Full Floater (Suzuki) [33] 
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5.3 DORAZ TLUMIČE 

Při velmi silném propružení může dojít k nárazu kovového tlumiče přímo na kovový 

rám. Takový stav je silně nežádoucí, neboť dochází ke špatnému tlumení, otřesům a poškození 

samotného tlumiče. Možností eliminace je použití silnější pružiny nebo její progresivní 

varianty, která má zhuštěné vinutí či měnící se průměr drátu. K zabránění tvrdého nárazu 

tlumiče při maximálním propružení se rovněž jako pojistka využívá pryžový či plastový doraz, 

který funguje jako druhá pružina k již zabírající vinuté pružině, a napomáhá tak pohltit 

kinetickou energii za účelem vrácení tlumiče do výchozího stavu. Doraz je nasazen  

pod pláštěm tlumiče na pístní tyči a opřen o pevnou plochu. [33] 

 

6 NÁVRH KONSTRUKČNÍHO DÍLU – DORAZ TLUMIČE, 
MOTOCYKLU SUZUKI DR 350 SE 

Cílem této kapitoly bylo navrhnout konstrukční díl dorazu centrálního pružícího 

systému terénního motocyklu Suzuki DR 350 SE a určit jeho deformační charakteristiku  

a z toho požadovanou tuhost dílu. Při standardních podmínkách nastavení tohoto systému by 

nemělo při běžné jízdě po rovinné ploše dojít k vyvinutí takového zatížení, které překoná odpor 

pružiny, olejové tlumící kapaliny a tření tlumiče na pístnici, aby došlo ke kontaktu s dorazem 

tlumiče. 

 Tovární tlumič centrálního pružícího systému motocyklu Suzuki DR 350 SE  

je jednoplášťového typu a má kromě oleje v tlumiči také externí oddělenou vyrovnávací 

nádržku se stlačeným dusíkem. Díky nádržce lze uzpůsobit tvrdost tlumičů jezdci dle 

konkrétního terénu. 

Obr. 29 Ukázka typů používaných dorazů tlumičů [47] 
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 Po rovných cestách je vhodné nastavit tlumič na menší tvrdost pro komfortní jízdu, 

ovšem v terénu dochází k vyvinutí velkých sil vlivem dynamického zatížení při přejezdech 

nerovností či doskoků. Právě v tento moment se nastavuje tvrdost tlumiče na vyšší hodnoty. 

Díky doskokům motocyklu je však vyvinuto takové síly, která překoná tyto odporové elementy 

a dojde ke styku s dorazem tlumiče, který zabrání nárazu pláště tlumiče na kovovou část a jeho 

poškození. Doraz tedy musí pohltit kinetickou energii tlumiče a pomoci mu vrátit tlumič  

do výchozího předepjatého stavu. 

6.1 URČENÍ ZATĚŽUJÍCÍ SÍLY 

Pokud by naším cílem bylo navrhnout vlastní jednotku centrálního pružícího systému, 

bylo by zapotřebí zjistit několik hodnot. Stěžejní by byla velikost zatěžující síly, která  

se pomocí kyvného a tlumícího systému rozdělí na osy předního a zadního kola jako opačně 

orientovaná síla. Následně by bylo zapotřebí změřit velikost rozvoru obou kol a délku kyvného 

ramene, přes které by bylo nutné spočítat poměr velikosti rozložení těchto reakčních sil. Dále 

by bylo zapotřebí vědět sklon uložení centrální tlumící soustavy a vzdálenost uložení tohoto 

tlumiče od zadního kola. Pokud bychom znali hodnotu tuhosti pružiny, vzali do úvahy odpor 

olejové tlumící kapaliny a tření po pístnici, mohli bychom tak spočítat výslednou zatěžující sílu 

pro danou velikost stlačení pružiny. 

Naším cílem však bylo určení rozsahu zatěžujících sil pro možné vyhotovení analýzy 

metodou konečných prvků (MKP) pryžového dorazu na již nainstalovaném a funkčním 

centrálním tlumiči terénního motocyklu. Proto bylo přistoupeno k variantě přímého změření 

této hodnoty pomocí velikosti stlačení tlumiče vyvolané hmotností jezdce. Tuto variantu navíc 

vyzdvihoval také fakt, že tuhost originální pružiny je velmi obtížné dohledat, neboť motocykl 

byl vyráběn ve vícero sportovních variantách, kde byly provedeny úpravy na podvozku. 

Konkrétní hodnoty tak nejsou zapsány ani v servisních listech stroje. Muselo by tak nejprve 

dojít ke změření reálné tuhosti vinuté pružiny. 

Obr. 30 Originální tlumič motocyklu Suzuki DR 350 SE 
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Nejprve tak byla změřena vzdálenost spodní plochy pláště tlumiče a vrchní plochy 

dorazu tlumiče v nezatíženém stavu motocyklu a předepjatém stavu pružiny. Výsledná 

vzdálenost činila rovných 60 mm. Motocykl byl následně konstantně zatížen v ose uložení 

kyvné vidlice jezdcem o váze 95 kg, což odpovídalo velikosti síly 931,95 N. Poté bylo 

provedeno zaznačení polohy spodní části pláště tlumiče na pístnici. Po ukončení zatížení byla 

změřena vzdálenost této zaznačené polohy od výchozího stavu pláště tlumiče. Bylo naměřeno 

stlačení o velikosti 31 mm. 

Z těchto hodnot bylo patrné, že aby došlo k překonání vzdálenosti spodní plochy pláště 

tlumiče a pryžového dorazu (a tedy k jejich kontaktu), muselo by být vyvinuto zatěžující síly  

o minimální velikosti 1 803,87 N (rovnice (5)). Vzhledem k tomu, že během jízdy terénního 

motocyklu dochází k dynamickému zatížení, které odpovídá vyšším hodnotám zatížení,  

byl smluvně ujednán rozsah velikosti této zatěžující síly jdoucí do trojnásobku jeho minimální 

hodnoty, tedy minimálně do 5 411,61 N.  Tato hodnota však odpovídala zatížení včetně odporu 

vinuté pružiny, olejové tlumící kapaliny a tření po pístnici. Odečteme-li však tyto hodnoty  

od sebe, dostaneme minimální velikost rozsahu zatížení samotného dorazu tlumiče jako  

0–3607,74 N. Proto byl zvolen výsledný rozsah zatížení dorazu tlumiče pro analýzu MKP  

ve velikosti 0–4000 N. 

 

Obr. 31 Motocykl Suzuki DR 350 SE zatížený jezdcem 

Obr. 32 Originální centrální tlumič se zaznačenou polohou po jeho stlačení 
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6.2 NÁVRH DORAZU TLUMIČE 

Při návrhu bylo vycházeno z požadavku vhodného průběhu tuhosti těchto dílců. Cílem 

bylo navrhnout modely tak, aby při prvotním zatížení vykazovaly mírný nárust síly potřebné  

ke stlačení. Ovšem v průběhu dalšího zatížení měla tato hodnota síly prudce stoupat. Tento 

požadavek byl nastaven pro funkčnost dílce z hlediska komfortu jezdce. Pokud by doraz 

tlumiče vykazoval nadměrnou tuhost při prvotním stlačení, mohl by se tento jev projevit jako 

nepříjemný ráz při každém silnějším propružení tlumící soustavy. 

Proto byly vytvořeny tři různé varianty dorazu tlumiče, které měly vykazovat rozdílné 

průběhy tuhosti během zatížení. Bylo vycházeno z tvarových predispozicí nejčastěji 

používaných dorazů tlumičů Obr. 29. Nejprve bylo nutné zajistit správné vstupní podmínky. 

Bylo nutné změřit rozměry na tlumiči umožňující správné uložení jeho dorazu. Jednalo 

se zejména o průměr pístní tyče, který byl 14 mm. Standardně se při navrhování otvorů  

na modelech určených ke 3D tisku metodou FDM počítá s nabitím materiálu v této oblasti, 

které zapříčiní změnu požadovaného rozměru. Podle korektnosti nastavení extruze filamentu  

se většinou jedná o desetiny milimetru. Bývá tak zvykem při vytváření 3D dat na tyto otvory 

přidat vůli 0,1–0,2 mm. Vzhledem k tomu, že model byl navrhován pro tisk z flexibilních 

materiálů, byl zachován originální rozměr otvoru 14 mm, neboť bylo počítáno s tím,  

že se model roztáhne a přizpůsobí pístní tyči. Zbylé rozměry byly navrženy podle dorazu 

tlumiče, který byl na motocyklu již nainstalován. Tedy výška modelu byla stanovena na 45 mm 

a vnější průměr dílce na 33 mm. 

Při modelování dílů bylo nutné myslet také na další nevýhody této technologie. Tiskem 

vrstvy po vrstvě při nevhodně navrženém dílci bychom mohli dostat neuspokojivé výsledky. 

Dalším parametrem, který tak bylo nutné brát v potaz, byla schopnost, s jakou si tiskárna 

dokázala poradit s tiskem šikmých ploch. Pokud by úhel sklonu vybrání navrženého dílce byl 

příliš malý, bylo by nutné použít podpůrného materiálu, který by navýšil dobu tisku, spotřebu 

materiálu a zapříčinil by nevzhledný povrch po odejmutí těchto podpor. 
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6.2.1 VARIANTA A 

Model, který se tvarově nejvíce přibližoval již použitému dorazu tlumiče. Byl navržen 

tak, aby během průběhu zatížení nejprve první část modelu postupně stlačovala okolí vybrání. 

Mělo tak dojít k pozvolnému nárustu síly potřebné ke stlačení. Po překonání toho vybrání bylo 

uvažováno, že se plocha od vnějšího průměru spojí s plochou pod okolím tohoto vybrání, čímž 

nastane zvýšení tuhosti. Během dalšího průběhu zatížení se tak tento jev měl opakovat  

a výsledkem měl být model s potenciálně největší koncovou tuhostí. 

 

6.2.2 VARIANTA B 

U tohoto modelu bylo navrženo zmenšení počátečního průměru dílce. Během stlačení 

tak měl tento díl vykazovat velmi pozvolný nárust potřebné zatěžující síly. Principiálně měl 

fungovat stejně jako předchozí varianta. Ovšem tento díl byl namodelován do kuželu. Bylo tak 

počítáno s pomaleji rostoucí tuhostí dílce, která v konečné fázi stlačení neměla dosahovat 

tak vysokých hodnot, jako varianta A. 

 

Obr. 33 3D model dorazu tlumiče varianty A 

Obr. 34 3D model dorazu tlumiče varianty B 
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6.2.3 VARIANTA C 

Tato varianta vznikla za účelem otestování změny rozložení síly stlačujících se stěn, než 

bylo navrženo ve variantě A. Zvýšená četnost vybrání měla zapříčinit pozvolnější nárust tuhosti 

modelu a v koncové fázi stlačení vykazovat podobné hodnoty. 

6.3 MKP DORAZU TLUMIČE 

Za účelem otestování předpokladů chování dílců během zatížení byla navržena analýza 

metodou konečných prvků. Ta měla potvrdit nebo naopak vyvrátit již zmiňované předpoklady. 

K realizaci analýzy MKP bylo použito rozšíření programu SolidWorks Simulation. 

 

6.3.1 ZADÁNÍ MKP  

Dle provedené rešerše dostupných 3D tiskových materiálů pro metodu FDM byl zvolen 

jako potenciálně nejvhodnější materiál flexibilní TPU 98A od společnosti Fillamentum. Tento 

materiál měl vyhotovený vlastní materiálový list, který posloužil jako zdroj informací 

potřebných k nastavení hodnot v MKP. Vzhledem k tomu, že v materiálovém listu nebyly 

uvedeny veškeré potřebné údaje, bylo nutné tyto údaje dohledat a doplnit. Dle studie firmy 

MDPI ze Švýcarska z roku 2016, byl naměřen modul pružnosti čistého TPU v rozsahu 

14,5–22,9 MPa v závislosti na zatížení v čase. Bylo tedy počítáno s konzervativní hodnotou 

modulu pružnosti 18,7 MPa. Tato hodnota byla klíčová pro správný průběh výpočtu MKP. [34] 

Obr. 35 3D model dorazu tlumiče varianty C 
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6.3.2 PRŮBĚH ANALÝZY MKP  

Nejprve byl proveden ruční výpočet za účelem ověření reálnosti výsledků z pozdější 

analýzy MKP. Jelikož modul pružnosti přímo vyjadřuje tuhost dílce a stanovuje  

se z deformačních křivek v oblasti lineární závislosti napětí na poměrném prodloužení, bylo  

tak možné využít Hookova zákona, který popisuje pružnou deformaci působením sil, jež  

po odlehčení vymizí. Pro výpočet byla uvažována hodnota modulu pružnosti 𝐸 jako 18,7 MPa. 

Zatěžující síla 𝐹 byla pro výpočet stanovena na 1 000 N. [35] 

 

Bylo vycházeno ze základní rovnice Hookova zákona. [35] 

𝜎 = 𝐸 ∗ 𝜀 [𝑀𝑃𝑎]  (1)  

Dále byl uveden předpoklad výpočtu smluvního napětí 𝜎. [35] 
 

𝜎 =
𝐹

𝑆0
 [𝑀𝑃𝑎] 

(2)  

Poměrné prodloužení 𝜀 byl jeden z ukazatelů deformační křivky. [35]  

𝜀 =
∆𝐿0

𝐿0
 [−] (3)  

Následovalo upravení rovnic a dosazení do původní rovnice Hookova zákona. 
 

𝐹

𝜋 ∗ 𝑟2
= 𝐸 ∗

∆𝐿0

𝐿0
=> ∆𝐿0 =

𝐹 ∗ 𝐿0

𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ 𝐸
 [𝑚𝑚] 

(4)  

  

𝑆0  −průřez tělesa 

𝐿0  −počáteční délka 

𝑟    −poloměr tělesa 

∆𝐿0 −změna počáteční délky 

 

Z hodnot dosazených do rovnice při velikosti zatěžující síly 1000 N vyplývala změna 

počáteční délky, která byla stlačena o 2,81 mm. Změnu počáteční délky ∆𝐿0 jsme uvažovali 

jako velikost vzniklé deformace 𝑦 a znali jsme sílu 𝐹, která byla potřebná k tomuto stlačení, 

mohli jsme tak pomocí rovnice tuhosti 𝑘 vypočítat její hodnotu. [36] 

𝑘 =
𝐹

𝑦
 [

𝑁

𝑚𝑚
] (5)  
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Na základě těchto výpočtů byla stanovena tuhost dorazu tlumiče 𝑘, při výšce 𝐿0  45 mm 

a průměru 𝑆0 33 mm, jako 355,87 N/mm. Tato hodnota byla potřebná pro orientaci možných 

výstupů z MKP. Pokud by tedy výsledky z MKP byly naprosto odlišné, v řádech stovek  

či dokonce tisíců, bylo by zapotřebí dohledat, kde mohla nastat chyba v průběhu zadávání 

vstupních podmínek pro vyhotovení analýzy. Tato chyba by tak musela být neprodleně 

odstraněna a vstupní podmínky zkorigovány. 

Následovala samotná realizace výpočtů MKP. U všech 3 variant A, B i C byly nastaveny 

totožné podmínky. Nejprve bylo nutné udělit pevné uchycení dílu, jako jsou reálné podmínky 

při instalaci na tlumiči. Následovalo zadání velikosti síly, jejího směru a plochy působnosti. 

Síla tak byla zadána dle výpočtové části z kapitoly 6.1 v rozmezí 0–4000 N, jako tlak působící 

na vrchní plochu dílce. Pouze pro průběh samotného vinutí pružiny byl zvolen rozsah sil  

od 0–6000 N, také uveden ve výpočtové části. 

Dalším krokem bylo zadání materiálu. Ten byl sestaven na základě materiálového listu 

společnosti Fillamentum, zjištěného modulu pružnosti ze studie firmy MDPI. Zbytek byl 

doplněn přednastavenými hodnotami definovanými přímo v programu SolidWorks Simulation 

pro materiály na bázi polyuretanu. [34] [37] 

 

Poté byla vytvořena animace průběhu zatížení. V tomto kroku bylo nutné zkontrolovat, 

zda byl vygenerovaný průběh zatížení reálný a odpovídal našim požadavkům. Pokud by nastalo 

nepředvídatelné deformování, které neodpovídalo očekávanému průběhu, bylo by nutné upravit 

v počátečním kroku pevné uchycení objektu. 

 

Obr. 36 Tabulka nastavených hodnot  

Obr. 37 Vygenerovaný průběh deformace dílce  
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Protože animace průběhu zatížení odpovídala našim předpokladům, bylo možné přejít 

k samotné analýze. SolidWorks Simulation nejprve provedl vytvoření rozsáhlé sítě 

geometrických tvarů. Následně soustavou algoritmů vyhodnotil možný průběh zatížení  

a deformace počítaného dílu.  

6.3.3 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY MKP  

Výstupem MKP bylo výsledné posunutí v ose zatížení, které představovalo stlačení 

dílce úměrné zatěžující síle zadané na vstupu. Množství hodnot při tomto úkonu bylo 

zprocesováno pomocí softwaru Excel firmy Microsoft, v tomto programu byly také 

vyhodnoceny průběhy zatížení.  

 

Obr. 38 Vytvořená síť geometrických útvarů výpočtu MKP  

Obr. 39 Výsledné posunutí od zatěžující síly 
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Obr. 40 znázorňuje poměr zatěžující síly na deformaci dílce. Na grafu je vidět průběh 

stlačení samotné vinuté pružiny, která byla z důvodu snadnější charakteristiky samotného 

dorazu tlumiče brána jako lineární, a moment, ve kterém se do zatížení přidá také navržený 

doraz tlumiče jako funkce další přidané pružiny. Dle návrhu dílů variant A, B a C bylo 

vyžadováno zvýšení tuhosti samotné pružiny, což úspěšně nastalo. V reálném stavu se tak 

spojily hodnoty pružiny a dorazů, které ve výsledku vytvořily vlastní průběh závislosti síly  

na stlačení. 

Na následujícím grafu Obr. 41 je znázorněn vlastní průběh zatížení variant dorazů 

tlumiče. Je patrné, že v případě zatížení dorazu tlumiče varianty B nad hodnotu 3000 N, došlo 

k tak silné deformaci, že byl model stlačen více, než je jeho samotná celková výška, tedy  

nad 45 mm. Takový stav by v reálném zatížení nemohl nastat, neboť modely byly na spodní 

ploše svého těla opřeny o půlměsíce uložení misky pružiny a nebyl by tak prostor pro další 

deformaci.  
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Z celkových dosažených výsledků analýzy MKP je patrné, že byly naplněny 

předpoklady postupně se zvyšující zátěžové síly, ovšem výsledný průběh byl lineární. Takový 

stav nebyl předpokládán. Důvodem tohoto průběhu bylo zvolení lineárního zatížení dostupného 

ve studentské verzi SolidWorks Simulation. V profesionální licenční variantě programu  

je dostupné i nastavení nelineárního průběhu zatížení, které by vyhodnotilo přesnější výsledky. 

 

7 REALIZACE DORAZU TLUMIČE METODOU FDM  
Samotný tisk dílů byl proveden na starší generaci tiskáren DeltiQ L od společnosti 

Trilab za pomoci rozšíření tisku flexibilních materiálů Nimble V2 společnosti Zesty 

Technology. Detailněji bylo rozebráno v rešeršní části této práce. Pro úspěšné zhotovení 

tištěných dílů bylo zapotřebí provést úkony, které představí následující podkapitoly. 

 

7.1 NASTAVENÍ TISKOVÝCH PARAMETRŮ 

Pro účely testování verzí navržených dorazů tlumiče z vybraných materiálů  

na tlumičovém dynamometru bylo použito jednotné nastavení stěžejních parametrů tisku. 

Slicování bylo jednotně provedeno ve volně dostupném programu Ultimaker Cura ve verzi 

4.6.1. Hlavními prvky nastavení byly výška vrstvy, šířka extruze, počet vnějších perimetrů, 

neboli počet plných vrstev po obvodu, počet spodních a vrchních plných vrstev, procentuální 

hustota výplně modelu, vzor výplně a rychlost tisku.  

Ostatní nastavení, jako například teplota trysky a podložky, se lišily dle materiálu 

a byly zadány konkrétně pro daný materiál. Obr. 42 ukazuje hodnoty nastavení v programu 

Cura, který následně vyexportoval g-kód, neboli soupis řádků, jenž 3D tiskárna zpracovala  

a podle kterých následně vytiskla požadované díly. 

 

Obr. 42 Tabulka nastavených parametrů tisku v programu Cura 
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Pro jasnou představu jsou zde přiloženy také detaily těchto nastavení na Obr. 43. 

Na tiskárně byla namontována mosazná tryska o průměru 0,5 mm. Není podmínkou, že s daným 

průměrem trysky lze vytisknout pouze stejně širokou dráhu materiálu. V nastavení programu 

Cura lze upravit šířku extruze (neboli sílu jednoho tahu tryskou) tak, abychom virtuálně upravili 

onen průměr trysky. To znamená, že s průměrem trysky 0,5 mm lze vytvořit šířku tahu 

kupříkladu 0.4 mm. Většina tiskáren standardně pracuje s průměrem trysky 0,4 mm, jakožto 

vhodným poměrem kvality a rychlosti tisku, při nastavené výšce vrstvy 0,2 mm. V zásadě 

s větším průměrem trysky docílíme silnějšího průtoku tiskové struny skrze trysku, čímž 

zkrátíme pracovní dobu výroby. Této možnosti bylo vhodné využít právě u tisku z flexibilního 

materiálu pro docílení snadnějšího průchodu tiskové struny skrze trysku. 

7.2 PŘÍPRAVA 3D TISKÁRNY A PRŮBĚH TISKU 

Nejprve bylo nutné připravit povrch podložky, na který přilne materiál po průchodu 

tryskou. Různé tiskové materiály mají odlišný způsob této přípravy. Materiály jako PETG  

či Co-polyester (CPE) jsou známy svou silnou přilnavostí k folii z polyetherimidových vláken 

(PEI) nalepených na hliníkové podložce. Při odebrání vytištěného dílu mohou poškodit povrch 

folie a roztrhnout ji. Z tohoto důvodu se jako separační vrstvy používá kupříkladu 3D lak, který 

zaručí vhodnou přilnavost tištěného dílu, ale zároveň zabrání poškození podložky při odejmutí 

výtisku. Materiály TPU jsou na tom při použití PEI folie obdobně, naopak při tisku na očištěné 

sklo nepřilnou a v průběhu tisku se odlepí. Při použití 3D laku první vrstva zanechává nekvalitní 

povrch. Z tohoto důvodu bylo praxí zjištěno vhodné použití textilní kobercové pásky, která  

se ukázala jako nejvhodnější varianta. 

Následně bylo zapotřebí zavést požadovanou tiskovou strunu do podavače Nimblu V2. 

Tisková struna na cívce, uložena na horní části tiskárny, odkud toto rozšíření může pohodlně 

odebírat materiál, byla zavedena odklopením pojistky s přítlačnou řemeničkou. Po následném 

vsunutí struny byla opět touto pojistkou přichycena. Dále bylo zapotřebí v prostředí tiskárny 

zapnout funkci Purge filament, která nahřál trysku na 210 °C a poté ji propláchl  

od předchozího materiálu, aby byl zaručen tisk nově zavedenou tiskovou strunou bez příměsí 

předchozího materiálu. 

 

Obr. 43 Průběh tisku s viditelnými nastavenými prvky 



BRNO 2020 

 

 

50 

REALIZACE DORAZU TLUMIČE METODOU FDM 

 
Po vyčištění trysky následovalo samotné spuštění tiskového programu.  

Ten se standardně implementuje do tiskárny pomocí solid drive (SD) karty, ze které je g-kód 

následně načítán. Tento způsob přenosu dat zatím stále patří k těm nejbezpečnějším. Tisk přímo 

z počítače pomocí kabelu se nedoporučuje z důvodu možného poškození samotného kabelu 

například přelomením jednotlivých drátů. Další nevýhodou této metody je neschopnost tisknout 

v případě náhlého odstavení počítače, jako třeba z důvodu neplánované aktualizace. Existují 

i způsoby, jak g-kód nahrát do tiskárny vzdáleně. Volně dostupný tiskový server OctoPrint, 

který se často nahrává na minipočítač Raspberry Pi (ideálně ve verzi 3B+ a vyšší, která 

poskytuje již dostatečný výkon), je právě jednou z možných variant vzdáleného přístupu 

k tiskárně pomocí Wi-Fi sítě. 

 Ovšem i zde lze narazit na nevýhody. Podobně jako přímým tiskem z počítače je nutno 

z Raspberry Pi vést kabel do tiskárny. Navíc zde vzniká riziko vad způsobených vynecháváním 

materiálu během tisku. Toto bývá způsobeno nedostatečným přenosem potřebných informací, 

pokud použijeme slabý minipočítač, jako kupříkladu Raspberry Pi Zero W, u kterého se tento 

jev často vyskytuje. Řešením vzdáleného přístupu tak je použití základní desky Duet 2 Wi-Fi, 

implementované v samotné tiskárně. Tato deska již disponuje integrovaným Wi-Fi čipem 

a vlastním prostředím, skrz které lze tiskárnu vzdáleně ovládat bez nutnosti použití kabelu. Jak 

OctoPrint s použitím kabelu, tak Duet bez jeho využití, mají výhodu v tom, že data nahrají 

přímo do tiskárny, a tedy v případě výpadku Wi-Fi sítě tisk nadále pokračuje. V tomto případě 

však byla zvolena varianta využití SD karty. 

Obr. 44 Prostředí tiskového serveru OctoPrint 
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Tiskárna DeltiQ L již disponuje autokalibrační sondou, která před každým tiskem 

přeměří rovinnost podložky a během tisku upravuje vzdálenost této trysky od podložky tak, aby 

byla zachována ideální výška první vrstvy, která by v opačném případě způsobila rozměrové 

nepřesnosti. Tento cyklus je aktivován ve startovním g-kódu, který se uloží společně při 

generování g-kódu samotného tisku, a tedy nastal po spuštění vybraného souboru. Na 

kontrolním panelu pak bylo možné sledovat informace o průběhu tisku, jako jsou nastavené 

teploty, pozice trysky v prostoru a procentuální postup tisku 

7.3 ZHODNOCENÍ VYTIŠTĚNÝCH DÍLŮ 

Po dokončení, ale i během tisku dorazů tlumiče metodou FDM, bylo zapotřebí 

zkontrolovat vizuální stránku výtisku a také jednotlivé rozměry. Vzhledem k tomu, že materiál 

TPU se řadí k těm obtížněji tisknutelným, během tisku tak mohlo nastat několik scénářů, které 

by měly za následek zničení celého výtisku. Častým problémem při tisku flexibilních materiálů 

je, jak u bovdenových, tak u přímých extruderů tiskáren, namotání struny na přítlačnou 

řemeničku. To způsobí zastavení podávání struny do trysky a tisk je tak znehodnocen. Tento 

problém je potřeba odstranit vhodným nastavením přítlaku na přítlačné řemeničce.  

Nebo použít externí zařízení, jako je právě Nimble V2, které je na takový tisk již připraveno. 

Obr. 45 Základní deska Duet 2 Wi-Fi 

Obr. 46 Základní kontrolní panel tiskárny DeltiQ L 
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7.3.1 KVALITA TISKU 

Nejprve bylo zapotřebí zkontrolovat vizuální stránku vytištěného dílu. Během tisku 

mohlo dojít k lokálnímu odlepení od podložky, což by se negativně projevilo na korektnosti 

rozměrů výtisku. Také bylo zapotřebí pohlídat soudržnost jednotlivých vrstev mezi sebou.  

Ze zkušenosti kupříkladu náhlý průvan v místnosti, který rychle ochladí výtisk, dokáže 

zapříčinit právě tento problém.  

Nastavená výška vrstvy 0,2 mm byla dostatečná pro hladký povrch jednotlivých výtisků. 

Zvolený počet spodních a vrchních plných vrstev zajistil neprůhlednost vnitřní výplně. Na boku 

výtisků je znatelný šev, zapříčiněný nastavenými počátečními souřadnicemi, na kterých tryska 

v každé vrstvě začíná svůj pohyb. Tento jev lze eliminovat rozprostřením startovních pozic  

po obvodu modelu. Avšak u tohoto druhu materiálu by to mohlo mít za následek vznik 

nedokonalé struktury po celém obvodu dílce. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k variantě švu 

v jedné rovině. 

7.3.2 ROZMĚROVÁ PŘESNOST 

Stěžejním rozměrem byl vnitřní průměr dorazu. V případě velké vůle by při zatížení 

tlumičem docházelo k odlišné deformaci, mohlo by tak vzniknout boční zatížení, které by mělo  

za následek poškození po vrstvách 3D tištěného dílu, což by vedlo k jeho roztržení. Naopak 

příliš malý otvor by zabránil nasazení dorazu na pístnici, tím by se díl stal nepoužitelným. 

Obr. 47 Detail povrchu tisku se zaměřením na počáteční šev 
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Kontrolovány byly hlavní rozměry dílce, tedy již zmiňovaný vnitřní průměr, vnější 

průměr a výška modelu. Všechny rozměry byly v toleranci 0,2 mm. Pouze vnější průměry 

vykazovaly velmi vysokou odchylku od navrženého rozměru, a to až o 0,5 mm. Tato nepřesnost 

nejspíše vznikla nastavením šířky extruze 0,4 mm pro trysku o průměru 0,5 mm. Slicer patrně 

nevhodně vygeneroval jednotlivé tahy. 

7.3.3 VZNIKLÉ VADY 

Častým problémem bývá pohlcení vzdušné vlhkosti u tiskových strun flexibilních 

materiálů, které jsou hygroskopické. Tato vada se projevuje jako narušená struktura, kdy  

po průchodu tiskové struny tryskou explodují za slyšitelného praskání bublinky vody přilnuté 

k této struně. Vlhkost se také projeví v tahání jednotlivých vláken, v takzvaném stringování.  

Oba tyto neduhy se během tisku objevily a bylo tak nutné tento filament vysušit. 

Obr. 48 Průběh kontrolního měření rozměrů výtisků 

Obr. 49 Porovnání kvality tisku vysušeného (vlevo) a navlhlého (vpravo) filamentu 
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Další vada tisku, která se projevila, byla již dříve zmíněná přilnavost roztavené tiskové 

struny k podložce. Na Obr. 50 je vidět rozdíl první vrstvy při použití nesouměrné vrstvy lepidla 

Kores a textilní kobercové pásky, která se ukázala jako nejvhodnější varianta. 

Vadou u varianty C se v obou případech tisku flexibilním materiálem ukázal být 

nevhodně navržený úhel vybrání. Došlo k propadům vrstev během tisku, které se navenek 

projevily jako nesouměrná struktura. Tato vada však neměla vliv na funkčnost dílu. U tisku 

z materiálu PLA tento problém nenastal. 

Obr. 50 Kvalita povrchu první vrstvy při použití lepidla Kores (vlevo)  

a textilní kobercové páky (vpravo) 

Obr. 51 Detail vady tisku 
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Také během tisku varianty A z materiálu TPE 90A došlo ke vzniku chyb po vrstvách. 

Tento díl byl jako jediný tištěn na FDM 3D tiskárně Anycubic Kossel Linear Plus 

s bovdenovým extruderem. Během tisku došlo patrně k nedostatečnému chlazení jedné části 

strany výtisku, což zapříčinilo propad vrstev během tisku nakloněné roviny. Propad nastal 

pouze na vnějším perimetru dílu, tedy by taková vada kromě nevzhledné stránky neměla mít 

výrazný účinek na funkčnost dílce. 

8 OTESTOVÁNÍ ZHOTOVENÉHO DÍLU NA TLUMIČOVÉM 

DYNAMOMETRU  
K určení skutečného průběhu zatížení bylo využito tlumičového dynamometru firmy 

MTS s označením EMA-234 2 K. Otestování proběhlo v dílně Ústavu automobilního 

a dopravního inženýrství fakulty strojního inženýrství ve Vysokém učení technickém v Brně. 

Dle rešeršní a návrhové části se jako nejvhodnější použitelný materiál jevil TPU. Vzhledem 

k tomu, že je vyráběn ve více skupinách tvrdosti dle Shoreho, byly vyrobeny díly z materiálů 

TPU s označením třídy tvrdosti 92A a 98A. Za účely testování však byly navržené díly tištěny 

také z podstatně měkčího materiálu TPE 90A, ale také z velmi tvrdého a křehkého materiálu 

PLA. Tím bylo dosaženo zhodnocení tuhosti u velmi odlišných materiálů. 

Obr. 52 Detail propadu vnějších perimetrů 
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8.1 VÝROBA PŘÍPRAVKU K UCHYCENÍ TLUMIČE 

Nejprve bylo nutné zajistit správné uchycení tlumiče v ose zatížení dynamometru tak, 

aby nedošlo k vyosení a vzniku bočního zatížení, které by znehodnotilo výsledky měření. 

K tomuto účelu sloužil přípravek, který byl uchycen k dynamometru našroubováním pomocí 

unifikovaného jemného závitu. Tento přípravek bylo nutné vyrobit. 

Pro výrobu přípravku byl použit hliník z důvodu jeho snadné obrobitelnosti  

a také dostupnosti. První polotovar byl nejprve na frézce zarovnán na požadované rozměry. 

Následovalo upnutí na soustruh, kde byly vyrobeny potřebné otvory a sraženy hrany. Poté byly 

frézovány drážky tak, aby byl tlumič uchycen s nepatrnou vůlí. To samé platilo pro vyrobení 

otvorů uchycení tlumiče na stojanové vrtačce pro normalizovaný šroub M10. Zde byla zvolena 

vůle 0,5 mm. 

Obr. 53 Průběh frézování drážky přípravku 

Obr. 54 Zhotovený přípravek k uchycení tlumiče k tlumičovému 

dynamometru 
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Polotovar pro výrobu přípravku k uchycení druhé strany tlumiče byl zvolen tak,  

aby byla zajištěna nejjednodušší možná vyrobitelnost. Vzhledem k tomu, že tlumič má spodní 

vidlici šroubovanou, byl zvolen materiál kruhového průřezu, na kterém proběhlo zarovnání 

dosedacích ploch pomocí soustruhu a vytvoření potřebných otvorů. 

Posledním úkonem bylo vyříznutí speciálního unifikovaného závitu o rozměrech  

5/8-18 UNF, který tlumičový dynamometr využívá pro ustanovení polohy tlumiče. Vyříznutí 

bylo zhotoveno pomocí daného závitníku a ručního vratidla přímo v laboratoři. 

 

8.2 NASTAVENÍ PARAMETRŮ ZATÍŽENÍ 

Po upnutí tlumiče pomocí přípravků na tlumičovém dynamometru a jeho vyrovnání bylo 

zapotřebí nastavit požadované hodnoty pro průběh měření. K nastavení potřebných hodnot byl 

využit speciální software Roehrig Shock ve verzi 6.5.52. Nejprve bylo nutné změřit reálnou 

velikost chodu tlumiče. Tento rozměr byl stěžejní k nastavení správných parametrů měření.  

To muselo proběhnout podle předem daných podmínek a zároveň nenarazit do uchycení 

tlumiče, což by mělo za následek jeho poškození. Všechny tyto okrajové podmínky bylo nutné 

do programu zadat. 

V programu Roehrig Shock byl nastaven následující model měření. Dynamometr stlačil 

tlumič rychlostí 5 mm/s na vzdálenost 10 mm od spodní plochy pláště tlumiče a vrchní plochy 

dorazu. Následně zpomalil na rychlost 1 mm/s a provedl stlačení dorazu tlumiče ve velikosti  

5 mm. Během tohoto stlačení zaznamenal velikost síly potřebnou k tomuto úkonu. Dále přerušil 

stlačení a navrátil se do výchozí polohy. 

 

8.3 PRŮBĚH MĚŘENÍ 

Jednotlivá měření byla provedena za konstantních podmínek. Byl využit jeden 

originální centrální tlumič motocyklu Suzuki DR 350 SE, na kterém měření probíhala. Teplota 

v místnosti byla 23,5 ℃. Díky stejným rozměrům ve výšce na všech dorazech bylo možné 

aplikovat jednotné nastavení délek kroků v programu Roehrig Shock. Zároveň každé měření 

jednotlivých dorazů tlumiče bylo provedeno třikrát. Byla tak maximálně zajištěna přesnost 

měření bez výkyvů způsobených vnějšími podmínkami. 

Obr. 55 Druhý přípravek s detailem unifikovaného závitu  
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Jako první bylo zapotřebí změřit průběh stlačení tlumiče samotného, tedy bez 

nainstalovaného dorazu. Dostali jsme tak sílu potřebnou k překonání odporu olejové kapaliny 

uvnitř válce a tření po pístnici. Výsledná hodnota se pohybovala v rozmezí 120–130 N. 

Průměrná hodnota síly, tedy 125 N, byla následně odečtena od naměřených hodnot zkušebních 

vzorků dorazu za účelem dosažení co nejpřesnější vlastní charakteristiky těchto dílců. 

Následovalo měření variant dorazů tlumiče A, B a C. Bylo postupováno v měření všech 

těchto variant daného materiálu, až po odměření všech dílců, bylo přistoupeno k materiálu 

následujícímu. Při výměně dorazů na tlumiči bylo vždy dbáno na co nejstriktnější upnutí, jako 

byl výchozí stav, aby bylo dosaženo nejpřesnějších výsledků. Nejprve byly otestovány dílce 

z materiálu TPU 92A, poté TPU 98A a posléze odlišných materiálů TPE 90A a PLA. 

Obr. 56 Uložení tlumiče pomocí přípravků k tlumičovému 

dynamometru během měření charakteristiky tlumiče 

Obr. 57 Průběh měření na tlumičovém dynamometru EMA-234 2 K pomocí 

programu Roehrig Shock 
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8.4 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

Dle průběhu měření bylo patrné, že dosažené výsledky dopadly nad očekávání plynoucí 

z rešeršní části materiálů. Zejména při silnější deformaci flexibilních materiálů bylo zajímavé 

sledovat průběh zatěžující křivky. Také zkouška PLA přinesla zajímavé výsledky v tuhosti 

materiálu v navržené verzi dorazu tlumiče s označením A. Program Roehrig Shock vyhodnotil 

desetitisíce jednotlivých bodů. Tato data byla následně zpracována v programu Microsoft Excel 

a výsledky vyhodnoceny pomocí programovacího prostředí Matlab od společnosti MathWorks. 

 

8.4.1 TPU 92A 

Měření deformační charakteristiky tohoto flexibilního materiálu přineslo očekávané 

výsledky průběhu zatížení u variant A a C. Po úvodním vzrůstu síly následoval u obou případů 

velice mírný pokles a následný strmý růst zatěžující síly. Tento mírný pokles byl patrně 

způsoben nehomogenitou dílců při prvotní nelineární deformací obou modelů, než došlo 

k dostatečnému stlačení procentuální výplně těchto variant. 

Naopak průběh zatížení varianty B přinesl silně odlišné výsledky, než byly původně 

předpokládány. Během deformace prvních 5 mm tohoto modelu došlo k velmi výraznému 

poklesu zatížení. To bylo patrně způsobeno tím, že v první fázi zatížení model místo stlačení 

tohoto úseku dokázal první část modelu doslova převléct přes navržené vybrání dílce. Obr. 59. 

Díky tomuto výsledku bylo zajímavé tento model otestovat i během silnějšího stlačení. 

Obr. 58 Graf průběhu zatížení materiálu TPU 92A 
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Za účely testování bylo nastaveno požadované stlačení dílce o 25 mm. Po již 

zmiňovaném poklesu zatížení v oblasti 4-5 mm deformace nastalo vhodné napojení 

jednotlivých úseků vybrání a došlo tak ke zvýšení celkové tuhosti tištěného dílu.  

Na Obr. 61 lze sledovat tato napojení jako dočasný pokles potřebné síly a její následné prudší 

stoupání. Zajímavým faktem bylo také to, že i přes takto silnou deformaci, která činila více  

než 50 % celkové výšky modelu, nedošlo k porušení soudržnosti jednotlivých vrstev.  

Obr. 60 Detail stlačení 3D tištěného dorazu tlumiče varianty B z materiálu TPU 92A 

Obr. 59 Detail již převlečeného vybrání dílce 
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8.4.2 TPU 98A 

Na základně rešeršní části, MKP analýzy a specifikací výrobce Fillamentum, byl tento 

materiál vybrán jako nejvhodnější varianta k použití takto zatěžovaného dílu. Výsledky měření 

tento předpoklad potvrdily. Průběh zatížení verzí A a C vykazoval podobnou charakteristiku, 

jako u materiálu TPU 92A. Velký rozdíl ovšem nastal u síly potřebné k tomuto stlačení.  

Ta vzrostla téměř čtyřnásobně. A tedy úměrně tomuto faktu vzrostla i tuhost testovaných dílů. 

Na první pohled odlišný průběh zatížení byl zaznamenán u varianty B. V tomto případě 

již nedošlo k náhlému poklesu zatížení, protože ani při reálném zkoumání této deformace 

nenastalo zmiňované převlečení modelu přes vybrání. Tento jev byl odůvodněním předchozího 

tvrzení o poklesu zatížení u materiálu TPU 92A.  

Obr. 61 Graf průběhu zatížení materiálu TPU 92A 

Obr. 62 Graf průběhu zatížení materiálu TPU 98A 
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8.4.3 TPE 90A 

Dalším testovaným flexibilním materiálem bylo TPE Shoreho třídy 90A. Přestože patří 

do podobné třídy tvrdých polymerů jako TPU 92A a 98A, vykazoval odlišný průběh zatížení. 

Během stlačení došlo ke spojení jednotlivých vybrání, které u předchozích materiálu verze 

dorazu tlumiče s označením A nebylo pozorováno. Výrazné poklesy zatížení byly nejspíše 

způsobeny tím, jak se model deformoval. Při maximálním stlačení bylo pozorováno spojení 

jednotlivých dosedacích ploch u vybrání tak, že se dotkly a spojily vnější perimetry dílu, které 

se v maximální kontrakci následně vyboulily ven. Zbývající plocha se s předchozí nespojila, 

čímž vznikla nepatrná mezera a onen pokles zatížení.  

Obr. 64 Graf průběhu zatížení materiálu TPE 90A 

Obr. 63 Detail stlačení 3D tištěného dorazu tlumiče varianty A z materiálu TPE 90A 
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8.4.4 PLA 

Velmi zajímavé výsledky pak přineslo měření deformační charakteristiky materiálu 

PLA. Dle jeho vlastností uvedených v rešeršní části bylo předpokládáno, že se díl po prvotním 

zatížení nevratně zdeformuje a v oblasti vybrání praskne. Tento stav však nenastal. Během 

prvotních 2,5 mm deformace prudce stoupla síla potřebná k tomuto zatížení nad hodnotu 9000 

N. Po dosažení hodnoty stlačení 2,4 mm se tlumičový dynamometr sám odstavil z důvodu 

překročení nastaveného odporu, aby nedošlo k poškození stroje. Hodnota tuhosti tištěného dílu 

v tomto bodě dosahovala 3 813 N/mm. Tištěný díl po skončení zatížení nejevil žádné známky 

narušení struktury. 

Obr. 65 Graf průběhu zatížení materiálu PLA 
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8.5 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ TIŠTĚNÝCH DÍLŮ S KONSTRUKČNÍM NÁVRHEM 

Výsledky MKP potvrdily předpoklady vzaté do úvahy během navrhování jednotlivých 

variant dorazů tlumiče. Největší sílu potřebnou ke stlačení dorazu o 5 mm vykazovala varianta 

A. Z diagramu na Obr. 66 jsou patrné silné rozdíly v zatěžující síle během stejné velikosti 

deformace. Bylo dosaženo předpokládaných ne zcela lineárních průběhů deformační 

charakteristiky. Úvodní průběh byl u obou testovaných variant velmi podobný, avšak v oblasti 

deformace kolem 0,5 mm se křivky začaly výrazně lišit.  Zajímavým výsledkem tak bylo to, že 

při velikosti deformace kolem 5 mm byl rozdíl potřebných sil u obou testovaných materiálů 

vůči analýze MKP velmi podobný, kolem 600 N, avšak opačného charakteru. V pozdější fázi 

bylo možné pozorovat podobný, ustálený průběh zatížení. Velikost zatěžující síly se lišila, 

avšak samotná tuhost během této fáze již dosahovala méně znatelných rozdílů. V oblasti 

deformace mezi hodnotami 4–5 mm vykazovala varianta A z materiálu TPU 98A hodnotu 

tuhosti 267 N/mm. Tuhost z analýzy MKP byla 210 N/mm. Pro materiál TPU 92A pak tato 

hodnota byla pouhých 88 N/mm. 

Při porovnání jednotlivých deformačních charakteristik varianty B bylo možné 

pozorovat velmi odlišné rozdíly v průběhu deformace. Zatěžující síla se v případě použití 

materiálu TPU 98A velmi vymykala. Jednak to bylo způsobeno použitím tvrdšího flexibilního 

materiálu, ale také faktem, že u materiálu TPU 98A nedošlo k již zmiňovanému jevu převlečení 

první části dílce přes vybrání. Obr. 59. Výsledkem tak bylo dosažení velmi rozdílných průběhů 

zatížení. 

Obr. 66 Porovnání deformační charakteristiky varianty A 
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Zajímavé výsledky bylo možné pozorovat také u deformační charakteristiky  

varianty C. Zde byl markantní rozdíl zejména v počátku průběhu zatížení, kde materiál 

TPU 98A vykazoval zcela odlišný průběh. Ovšem tištěný díl z materiálu TPU 92A téměř 

kopíroval křivku z analýzy MKP, rozdíl zřejmě nastal pouze v nelineárnosti reálné deformace 

tohoto dílu. Tento výsledek byl velmi zajímavý, neboť toto byla jediná blízká shoda s výsledky 

z MKP. Zřejmě tak u této varianty dorazu tlumiče a materiálu došlo k tak vhodnému spojení 

ploch modelu během deformace, že nastal tento výsledek. Ovšem tento jev bych vzhledem 

k výsledkům ostatních měření považoval za šťastnou náhodu. 

Obr. 67 Porovnání deformační charakteristiky varianty B 

Obr. 68 Porovnání deformační charakteristiky varianty C 
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Při navrhování dílců nebyl očekáván lineární průběh zatížení, ten však nastal z důvodu 

využití MKP v programu SolidWorks Simulation za použití nastavení lineárního průběhu síly, 

který studentská verze toho programu nabízí.  

Při porovnávání výsledků skutečného měření na tlumičovém dynamometru s výsledky 

MKP dle konstrukčního návrhu bylo patrné, že favorizovaný materiál TPU 98A vykazoval 

nárust v zatěžující síle ve stovkách newtonů. Rozdíl této hodnoty nastal hlavně z důvodu volby 

modulu pružnosti 18,7 MPa, který byl pro analýzu MKP převzat ze studie firmy MDPI z roku 

2016. Tento velký rozdíl však mohl být způsoben také tím, že během MKP bylo počítáno  

se 100 % homogenitou testovaného dílce, ovšem po vytištění na 3D tiskárně metodou FDM  

je tato homogenita narušena díky konceptu skládání vrstvy na vrstvu. Tato nesouměrná 

struktura je navíc podpořena nastavenou procentuální výplní, která byla stanovena  

na 50 %. Z praxe je známo, že při takto orientovaném zatížení dílu vyšší hodnota výplně 

nepřináší veliké benefity a nárust pevnosti. Přesto v případě využití flexibilních materiálů tento 

jev hrál svou roli.   

Pokud by existoval konkrétní modul pružnosti pro materiál TPU 98A od společnosti 

Fillamentum, výsledky by si byly bližší. Bylo by tak vhodné tento modul pružnosti nejprve 

získat patřičnými mechanickými zkouškami. Přesnějších výsledků nebylo dosaženo  

ani v porovnání s tištěnými díly z materiálu TPU 92A. Rozdíl mezi vypočítanými hodnotami  

a těmi změřenými se lišil méně, než v případě materiálu TPU 98A. Důvody jsou stejné,  

jako v případě tvrdšího materiálu TPU 98A, reálný modul pružnosti tak byl v případě TPU 92A 

bližší nastavené hodnotě v MKP. 
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ZÁVĚR 
Tato práce se zabývala především možností využití technologie 3D tisku pro zhotovení 

konstrukcí zatěžovaných dílů za pomoci metody FDM. I když vznik této metody sahá  

do období 20. století, tak i dnes je neustále vylepšována a rozšiřována. Zejména díky vývoji 

nových materiálů použitelných pro 3D tisk metodou FDM bylo možné tuto vhodnost použití 

potvrdit či vyvrátit. 

Nejprve byly navrženy tři odlišné varianty dorazu tlumiče, jakožto zatěžovaného dílu, 

v programu SolidWorks. Na základě materiálové rešerše a předpokladu zatížení bylo nutné 

vybrat nejvhodnější materiál určený k výrobě požadovaného dílu. Tím se stal termoplastický 

polyuretan od společnosti Fillamentum třídy tvrdosti 98A dle Shoreho stupnice tvrdosti 

označen jako TPU 98A. 

Pro tento materiál a pro navržené varianty dorazu tlumiče byla následně vyhotovena 

analýza pomocí metody konečných prvků. Ta byla provedena v programu SolidWorks 

s nástavbou Simulation. Dosažené výsledky potvrdily předpoklady brané do úvahu během 

navrhování jednotlivých variant dorazu tlumiče. Bylo tak teoreticky dosaženo vhodnosti využití 

těchto zatěžovaných dílů i pro rozsah zatížení během jízdy na terénním motocyklu. 

Posléze byly tyto navržené varianty dorazu tlumiče vyrobeny na FDM 3D tiskárnách 

DeltiQ L společnosti Trilab a Kossel Linear Plus od výrobce Anycubic. 

Následně proběhlo ověření těchto teoretických návrhů v praxi. Na tlumičovém 

dynamometru s označením EMA-234 2 K od společnosti MTS bylo provedeno praktické 

měření průběhů zatížení těchto 3D tištěných dorazů tlumiče. Vyhodnocení těchto měření 

přineslo nad očekávání dobré výsledky. Jednotlivé průběhy skutečného měření s rozdíly od 

teoretického byly zhodnoceny v závěrečné fázi této práce v kapitole 8.5. 

Na základně dosažených výsledků byla potvrzena využitelnost technologie 3D tisku 

metodou FDM pro konstrukci takto konkrétně navržených zatěžovaných dílů. Ovšem 

vezmeme-li v potaz tento konstrukční díl dorazu tlumiče, nesmíme opomenout prostředí, 

kterému je v praxi běžně vystavován. UV záření světelných paprsků, prach, písek, voda  

či uniklé provozní kapaliny budou mít jistě neblahý účinek na provoz takového 3D tištěného 

dílu. Jeho životnost tak bude zcela jistě zkrácena. 
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Zkratka  Význam 

3D  Třídimenzionální 

ABS  Akrylonitrilbutadienstyren 

ASA  Akrylonitril-styren-akrylát 

ASA275  Akrylonitril-styren-akrylát terpolymer 

BJ  Binder jetting 

CPE   Co-polyester 

DLP  Digital light processing 

DMD  Digital micromirror device 

DMLS  Direct metal laser sintering 

FDM  Fused deposition modeling 

FFF  Fused filament fabrication 

LED  Light-emitting diode 

LOM  Laminated object manufacturing 

MJP  Multijet printing 

MKP  Metoda konečných prvků 

PA  Polyamid 

PEI  Polyetherimidová vlákna 

PET  Polyethylentereftalát 

PETG  Polyethylentereftalát-glykol 

PLA  Polylactid acid 

RepRap  Replicating rapid prototype 

RP  Rapid prototyping 

SD  Solid drive 

SHS  Selective heat sintering 

SLA  Stereolitografie 

SLS  Selective laser sintering 

TPE  Termoplastické elastomer 

TPU  Termoplastický polyuretan 

UV  Ultrafialové záření 
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Symbol Jednotka Význam 

∆𝐿0 [𝑚𝑚] Změna počáteční délky 

𝐿0 [𝑚𝑚] Počáteční délka 

𝑆0 [𝑚𝑚2] Průřez tělesa 

𝐸 [𝑀𝑃𝑎] Modul pružnosti 

𝐹 [𝑁] Zatěžující síla 

𝑘 [
𝑁

𝑚𝑚
] 

Tuhost 

𝑟 [𝑚𝑚] Poloměr tělesa 

𝑦 [𝑚𝑚] Deformace 

𝜀 [−] Poměrné prodloužení 

𝜋 [−] Ludolfovo číslo 

𝜎 [𝑀𝑃𝑎] Smluvní napětí 
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