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ABSTRAKT 

Táto bakalárska práca sa zaoberá prípravou akrylátových fotopolymérných živíc pre 3D tlač so 

zameraním na komplexné štruktúry. Budú zisťované vytvrdzovacie charakteristiky živíc 

s postupne narastajúcim obsahom oligoméru CN966H90. Následne je pozorovaný vplyv 

zloženia a jednotlivých nastavení tlače na kvalitu vytvorených komplexných štruktúr. Na 

základnú charakterizáciu fotopolymérnych živíc boli vytvorené Jakobsove pracovné funkcie, 

štruktúra vytvrdenej živice bola sledovaná pomocou CLSM a reologicky bolo stanovené ako 

vplýva zloženie na viskozitu. Taktiež sa časť práce venuje vplyvu zloženia na mechanické 

vlastnosti v tlaku a ťahu pre vytvrdené živice. Vplyv expozičného času na kvalitu tlače bol 

pozorovaný na kalibračných telesách. Nakoniec zo získaných výsledkov z predošlých meraní 

bol adaptovaný proces tlače na tlač komplexných štruktúr. 

 

 

ABSTRACT  

This bachelor thesis deals with preparation of acrylate photopolymer resins for 3D printing with 

emphasis on complex structures.  The work deals with the curing characteristics of resins with 

gradually increasing CN966H90 oligomer content. Subsequently the effect of composition and 

individual print settings on the quality of the created complex structures is observed. For the 

basic characterization of photopolymer resins, Jacobs working functions were created, the 

structure of the cured resins was observed with CLSM and rheologically determined the effect 

of composition on viscosity. Part of the work is also devoted to the influence of composition 

on the mechanical properties in compression and tension for cured resins. The effect of 

exposure time on print quality was observed on calibration bodies. Finally, from the results 

obtained from previous measurement the printing process was adapted for print of the complex 

structures.  
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1 ÚVOD 

Od svojich počiatkov prešla 3D tlač značným vývojom a patrí v dnešnej dobe k veľmi 

atraktívnemu spôsobu výroby z dôvodu jej veľkej všestrannosti a prispôsobivosti. Jedná sa 

o technológiu pomocou ktorej je možné vytvoriť objekty komplexných tvarov. Výroba 

takýchto objektov pomocou iných, konvenčných metód by bola príliš nákladná alebo dokonca 

aj nemožná. Prvým moderným spôsobom výroby trojrozmerných objektov sa v osemdesiatych 

rokoch minulého storočia stala stereolitografia (SLA). Od vtedy bola 3D tlač, inač nazývaná aj 

aditívna výroba rozšírená o ďalšie odvetvia ako je napríklad technológia FFF, CLIP, SLS a iné.  

I keď je pomocou aditívnej výroby možné vytvárať pomerne zložité objekty, sú mnohé 

technológie limitované tým aké materiály dokážu spracovávať. Taktiež sú mechanické 

vlastnosti vytvorených objektov pomocou aditívnej výroby často horšie ako pre objekty 

vyrobené konvenčnými výrobnými procesmi. Preto je výhodné zameriavať sa na vývoj 

odolnejších a pevnejších materiálov ktorých vlastnosti je možné ľahko upravovať. Záujem 

narastá nielen pre tlače schopné materiály s lepšími mechanickými vlastnosťami, ale taktiež 

napríklad o vodivé materiály alebo materiály s značnou elasticitou. [1] 

Ďalším spôsobom ako meniť vlastnosti materiálu bez zmeny zloženia je zmenou vnútornej 

geometrie. Často sa na tento účel využívajú komplexné štruktúry, ktoré dovoľujú znížiť 

hmotnosť objektov, bez toho aby došlo k značnému poklesu mechanických vlastností.   

Táto práca sa bude zaoberať prípravou živíc, z ktorých budú následne vytvárané komplexné 

štruktúry pomocou SLA tlačiarne. Bude skúmané, ako jednotlivé nastavenia tlače a zloženie 

živíc ovplyvňujú výslednú kvalitu objektov vytvorených z nich. Taktiež bude sledovaná 

závislosť mechanických vlastností na zložení živíc. Cieľom práce bude nájsť zloženie živice 

a nastavenia tlače pomocou ktorých bude možné vytvárať komplexné štruktúry s priaznivými 

mechanickými vlastnosťami.  
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1. Aditívna výroba 

Podstatou aditívnej výroby je postupné pridávanie materiálu do podoby zvoleného produktu. 

Aditívna výroba je rýchly a efektívny spôsob maloobchodnej výroby produktov s komplexnou 

štruktúrou. Jednou z týchto technológii je 3D tlač. Tento termín sa kedysi vyžíval na popis 

jednej konkrétnej aditívnej technológie, no dnes sa bežne využíva pre všetky druhy aditívnych 

technológii. Vďaka 3D tlači sme schopný vytvoriť komplexné štruktúry, ktoré by boli 

konvenčnými technológiami nevyrobiteľné alebo by vyžadovali viacero procesov k 

spracovaniu za relatívne krátky čas. Hlavnou výhodou aditívnej výroby je využitie 

počítačových programov k návrhu virtuálnych objektov a ich následné pretransformovanie do 

fyzickej podoby pomocou 3D tlače. Polymérne materiály ktoré sa často využívajú v aditívnej 

výrobe  existujú v rôznej forme ako napríklad v podobe prášku, vlákien alebo polymérnych 

fólií, no niektoré metódy aditívnej výroby využívajú fotocitlivé živice. [2] 

O aditívnu výrobu sa zaujímať stále väčšia časť industriálneho sektoru z dôvodu jej cenovej 

dostupnosti a hlavne schopnosti tvoriť komplexné objekty zo širokej škály materiálov. Ako je 

možné vidieť z obrázku 1, táto technológia je dnes veľmi rozšírená. Takmer 50% celkového 

trhu je dominovaného fotopolymérmy a preto je značná časť výskumu smerovaná na zlepšenie 

ich mechanických, optických, magnetických, termomechanických vlastností. [3] 

Aditívna výroba nachádza v dnešnej dobe značné uplatnenie v medicíne a zubárstve. Zubné 

lekárstvo bolo prvým oborom, ktoré začalo experimentovať a využívať túto technológiu 

nakoľko ponúkala niekoľko atraktívnych vlastností ako je napríklad  schopnosť vytvrdzovania 

živíc pomocou UV alebo viditeľného žiarenia, vysoké rozlíšenie, jemný povrch vytvorených 

objektov a silné prepojenie vrstiev  materiálu vďaka vzniku pevných chemických väzieb medzi 

jednotlivými vrstvami. [3] [4] 

Využitie bežne nachádza taktiež pri tvorbe umelých náhrad ľudského tela. Tvorba protéz a 

náhrad pre každého pacienta individuálne prináša mnoho výhod ako napríklad skrátenie doby 

6,6%
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13,1%

16,6%

17,5%

14,8%

16,1%

3,9%
3,2%
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Školstvo

Zdravotníctvo/ zubárstvo

Spotrebný tovar/ elektronika

Ťažký priemyseľ

Letecký priemyseľ

Automobilový priemyseľ

Iné

Stavebníctvo

Obrázok 1: Využitie aditívnej výroby v industriálnom sektore [3] 
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potrebnej na rehabilitáciu ako aj predĺženie doby životnosti protézy. [5] Niektoré nemocnice sú 

vybavené 3D tlačiarňami ktoré sú schopné z röntgenových snímok vytvoriť 3D objekt ktorý 

následne napomáha chirurgom sa lepšie pripraviť na operáciu. [6] Aditívna výroba nachádza 

uplatnenie taktiež vo vesmírnom a leteckom priemysle. Spoločnosti ako NASA alebo ESA 

experimentujú a dokonca už aj využívajú súčiastky vytvorené aditívnou výrobou. Pomocou 

technológie SLS boli vyrobené palivové vstrekovače ktoré boli ľahšie, lacnejšie až o 50% 

a taktiež čas výroby bol značne skrátený. [7] Priamo na medzinárodnej vesmírnej stanici sa 

taktiež nachádza 3D tlačiareň (additive manufacturing facility) ktorá do dnešného dňa vytvorila 

viac ako 100 objektov. [8] Často spomínanou výhodou aditívnej výroby je náhrada súčiastok 

vyrobených klasickými výrobnými metódami za ľahšie a pevnejšie súčiastky. Pre letecké 

spoločnosti ako je napríklad Airbus je táto technológia veľmi lákavá a preto model lietadla 

A350 XWB obsahuje viac ako 1000 dielov vyrobených mocou 3D tlače. [9] Uplatnenie 

aditívnej výroby je veľmi rozsiahle a uplatňuje sa nielen v spomínaných odvetviach ale 

napríklad aj v gastronómii, architektúre, športe,  automobilovom priemysle a iných. 

2.1.1. Fused filament fabrication (FFF) 

Táto metóda tvorby 3D objektov využíva polymér v podobe tenkého vlákna navinutého do 

cievky. Polymérny materiál je dávkovaný do vyhrievanej trysky, kde dochádza k roztaveniu 

polyméru, ktorý je následne extrudovaný z trysky von a deponovaný na podložku alebo na 

predošlé vrstvy. Táto metóda sa teda podobá konvenčným spracovateľským metódam ako je 

napríklad extrúzia, no na rozdiel od tejto metódy nie je potrebná forma. Schematicky 

znázornenú aparatúru je možné vidieť na obrázku 2. Pri tejto metóde ale nedochádza k tak 

silnému prepojeniu medzi vrstvami ako napríklad pri metóde SLA. Hlavnými výhodami tejto 

metódy sú schopnosť pracovať so širokým spektrom termoplastických materiálov a dobrá 

cenová dostupnosť polymérnych materiálov a tlačiarní. [2] [10] 

Obrázok 2: Schematické znázornenie FFF technológie [2] 
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2.1.2. Selective laser Sintering (SLS) 

SLS využíva k tvorbe objektov semi-kryštalické, termoplasty v práškovej forme. Tvorba 

objektov pomocou tejto techniky je závislá na dvoch zdrojoch energie. Prvý zdroj je využívaný 

na vyhriatie vrstvy práškového polyméru blízko k bodu topenia a nad teplotu potrebnú pre 

rekryštalizáciu počas fáze chladenia. Vyhriata vrstva práškového polyméru zabraňuje laseru 

(druhý zdroj) aby prílišne spekal materiál a teda zabraňuje vzniku veľkých teplotných rozdielov 

ktoré by spôsobili deformáciu finálneho produktu. Kontrolované spekanie častíc prášku je 

zabezpečované vysokovýkonným CO2 laserom, ktorý  načrtne 2D rez objektu na vrstvu prášku 

a tým ich spojí medzi sebou a aj s vrstvou pod nimi. Schematicky znázornenú technológiu je 

možné vidieť na obrázku 3. Výkon laseru, rýchlosť zápisu a veľkosť lúču musia byť 

kontrolované, aby dochádzalo k správnemu a rovnomernému spekaniu a aby sme sa vyhli 

degradácii polyméru, čo býva zapríčinené vysokou teplotou. Po vytvorení vrstvy spečením je 

celý objekt posunutý nižšie a pomocou noža alebo valčeka je aplikovaná ďalšia vrstva 

polymérneho prášku a proces sa opakuje. Nová vrstva má hrúbku približne 100 μm a keďže 

použité častice sú často v rozmedzí 30-90 μm tak v novej vrstve sa môžu nachádzať maximálne 

4 častice na sebe. Táto skutočnosť znižuje mieru nepriameho ohrevu a zabezpečuje efektívne 

spekanie.  

Vo veľkej miere záleží aj na vlastnostiach použitých častíc a to hlavne na ich veľkosti, 

pravidelnosti, hmotnosti a teplotných vlastnostiach. Po vytvorené celého objektu sa komora 

postupne ochladzuje aby kryštalizácia prebehla v čo najväčšej miere a teda aby sa zvýšila 

pevnosť finálneho produktu. Zvyšný materiál ktorý nebol ožiarený laserom a nebol teda 

spečený funguje ako podpora pre vznikajúci produkt.  Preto nie je potrebné pridávať akékoľvek 

podpory čo je jednou značnou výhodou tejto technológie. [2] [10] 

Obrázok 3: Schematické znázornenie SLS technológie [2] 
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2.1.3. Stereolitografia (SLA) 

Základom Stereolitografie (SLA) je vanička naplnená fotocitlivou živicou, kde pomocou 

svetelného zdroja, ktorý je najčastejšie umiestnený nad alebo pod vaničkou sa vytvrdzuje 

konkrétne miesto tak, že laser postupne načrtne obraz do živice, kde následne dochádza 

k lokalizovanej fotopolymerizácii a teda k vytvrdeniu živice. Vytváraný objekt z vytvrdenej 

živice je  pripojený k pohyblivej platforme ktorá sa postupne posúva smerom dole alebo hore 

tak aby mohla vzniknúť nová vrstva. Schematické znázornenie tejto technológie je možné 

vidieť na obrázku 4. Rozmedzie veľkostí tohto kroku pomocou ktorého je vytváraná jedna 

vrstva sa najčastejšie pohybuje v mikrometroch. Po vytvorení produktu je vanička 

vyprázdnená, následne je potrebné produkt očistiť od zvyšnej živice a prípadne odstrániť 

podpery ktoré pomáhali pri vzniku produktu. Podľa druhu použitej živice môže byť potrebné 

ešte dodatočne vytvrdenie pomocou UV žiarenia ktoré zvýši konverziu fotopolyméru. Finálne 

produkty majú pomerne hladké povrchy a je možné do určitej miery vidieť jednotlivé vrstvy. 

K zlepšeniu niektorých vlastností objektov vytvorených pomocou stereolitografie sa používajú 

klasické povrchové úpravy ako napríklad využívanie základových lakov, farbenie alebo aj 

aplikovanie metalických povlakov. [2] 

Pri stereolitografi je rozlíšenie v smere x a y závislé na veľkosti stopy laseru ktorý načrtne 

vytváranú vrstvu do živice. V osi z je rozlíšenie závislé hlavne na pohyblivej platforme ku 

ktorej sa pripája vytváraný objekt, konkrétnejšie na presnosti pohybu elektromotora ktorý 

pohybuje platformou. Ale taktiež aj na iných faktoroch ako je napríklad penetračná hĺbka 

živice. Pri stereolitografi je potrebné dosiahnuť kompromisu medzi časom potrebným 

k vytvoreniu celkového objektu a rozlíšenia, ktoré chceme dosiahnuť.   

Pomocou mikro-stereolitografie je možné dosiahnuť ešte impozantnejšieho rozlíšenia a to až 

5μm v ose x/y a 10μm v ose z. V špeciálnych prípadoch je možné dosiahnuť rozlíšenie až 

100nm ako napríklad pri multifotónovej fotopolymerizáci. [2] [10] 

2.1.4. Digital light projection (DLP) 

Technológia DLP (Digital light projection) rovnako ako SLA využívajú svetlo na selektívne 

vytvrdenie živice ktorá je umiestnená v rezervoáru. Hlavným rozdielom je to, že pri technike 

DLP je celá vrstva ožiarená naraz pomocou projektoru a nie je vytváraná postupne pomocou 

laseru ako je to pri SLA. Pretože je vrstva živice vytvrdzovaná v celej ploche je tým často 

urýchlená tvorba objektu. DLP je taktiež menej inhibovaná kyslíkom než SLA, pretože vrstva 

živice ktorá sa vytvrdzuje je vždy na spodnej strane vaničky a je teda chránená živicou ktorá sa 

nachádza nad ňou. Zdroj pomocou ktorého je sprostredkúvané vytvrdzovanie prešiel značným 

vývojom od klasických lámp po moderné projektory ktoré pokrývajú UV a viditeľné spektrum. 

Obraz ktorý je vyžiarený zo zdroja je na platformu premietaný pomocou reflektora. Rozlíšenie 

v osi x/y je teda závislé na rozlíšení zdroja ktoré záleží na počte pixelov zdroja a pohybuje sa 

väčšinou v okolí 10-50 μm. Rozlíšenie v ose z je zase závislé na presnosti pojazdu platformy, 

penetračnej hĺbke živice a ďalších. Schematicky znázornenú technológiu DLP je možné vidieť 

na obrázku 4. [3] 
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2.1.5. Masked SLA (MSLA) 

Tlač objektov pomocou MSLA technológie (stereolitografia využívajúca clonu) má veľa 

spoločných charakteristík s technológiami SLA a DLP. Taktiež využíva vaničku naplnenú 

fotocitlivou živicou a pohyblivú platformu na ktorej vzniká trojrozmerný objekt. Hlavný rozdiel 

oproti spomínaným technológiám je v spôsobe akým je 2D obraz premietaný do vaničky. 

Najčastejšie sa využíva zoskupenie LED diód, ktoré sú umiestnené pod vaničkou. Svetlo z LED 

diód dopadá na LCD panel ktorý je umiestnený medzi svetelným zdrojom a vaničkou a chová 

sa ako clona ktorá dovoľuje alebo zabraňuje prechodu UV žiarenia cez LCD panel do vaničky, 

kde dochádza k lokalizovanému vytvrdeniu fotocitlivej živice. Rozlíšenie MSLA technológie 

je teda plne závislé na množstve pixelov v LCD panelu. Čím väčší počet pixelov LCD panel 

obsahuje tým je možné dosiahnuť detailnejších výsledkov. Rovnako ako u DLP dochádza k 

ožiareniu celej vrstvy. Jednou z nevýhod MSLA technológie je, že LCD display nie je 

kompletne nepriepustný pre svetlo, preto môže v niektorých miestach dochádzať k čiastočnému 

prestupu svetla cez display a teda k vytvrdeniu živice. LED zdroj taktiež nemusí svietiť na LCD 

panel rovnomerne a môže dochádzať napríklad k tomu, že intenzita žiarenia môže byť v 

rôznych častiach displeja rôzna. MSLA prístroje ale ponúkajú veľmi dobré rozlíšenie a sú 

cenovo pomerne dostupné. Schematické znázornenie a porovnanie technológií SLA, DLP 

a LCD je možné vidieť na obrázku 4. [11] [12] 

2.1.6. Continuous liquid interface production (CLIP) 

Metoda CLIP ako aj všetky ostatné SLA technológie využíva postupne sa zvyšujúci platformu 

pre tvorbu objektov. Vytvrdzovanie prebieha nad takzvanou mŕtvou zónou, ktorá zabraňuje 

prilepeniu vznikajúceho 3D objektu k tenkej fólii, ktorá je priepustná pre kyslík. Tenká fólia je 

vyrobená z kopolyméru polypropylénu a fluorovaného polypropylénu alebo teflónu a má 

teda vysokú chemickou odolnosťou. Kritická je viskozita a reaktivita zvolených monomérov 

nakoľko ta najmenšia zmena dokáže ovplyvniť fyzikálny alebo kinetický aspekt difúzie kyslíku 

v živici a ten následne ovplyvňuje výšku mŕtvej zóny ktorej minimálna výška sa môže 

pohybovať okolo 20-30μm. V oblasti mŕtvej zóny kyslík, ktorý prestúpil cez teflónovú 

membránu inhibuje polymerizáciu, to zabraňuje adhézii vznikajúceho objektu k fólii. Nad 

mŕtvou zónou následne dochádza k polymerizácii a teda ku kontinuálnej tvorbe objektu. Na 

obrázku 5 je schematicky znázornená technológia CLIP.  

Obrázok 4: Schematické znázornenie technológii SLA, DLP a MSLA [31] 
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Reaktivita použitej živice, rýchlosť dopĺňania živice v mŕtvej zóne a účinnosť iniciácie sú 

hlavné faktory ktoré riadia rýchlosť ktorou postupne vzniká objekt na rozdiel od krokovej 

tvorby objektov ako napríklad pri technike SLA alebo DLP, LCD. Rozlíšenie finálneho objektu 

v ose z vyrobeného pomocou metódy CLIP, je závislé na rýchlosti zdvihu platformy a môže 

dosahovať hodnoty až niekoľko desiatok nanometrov. Rýchlosť vzniku predmetov je taktiež 

omnoho rýchlejšia v porovnaní s technológiami kde objekty vznikajú po vrstvách (SLA, DLP, 

LCD). Metóda CLIP je schopná vytvrdzovať v osi z rýchlosťou až 25-1000mm/min. [2] 

2.1.7. PolyJet 

Technológia využíva sústavu dvoch a viac hlavíc ktoré dávkujú kvapalný polymérny materiál, 

ktorý je následne vytvrdzovaný pomocou UV žiarenia. Keďže sú používané dve alebo viac 

hlavíc, máme schopnosť používať rozdielne materiály s odlišnými vlastnosťami. Na podporu 

Obrázok 5: Schematické znázornenie technológie CLIP [2] 

Obrázok 6: Schématické znázornenie technológie polyjet [2] 
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hlavného predmetu, ktorý je vytváraný sa využívajú rôzne druhy materiálov ako sú napríklad 

vosky alebo gély ktoré sú jednoducho odstránené za použitia tepla alebo rozpúšťadla. Je taktiež 

možné vytvárať objekty, ktoré majú v rôznych miestach rôzne vlastnosti alebo farbu. 

Schematicky znázornenú technológiu polyjet je možné vidieť na obrázku 6. Po vytlačení 

požadovaného objektu na tlačiarni je vytvorená forma v ktorej sa nachádza daný objekt a po 

naliati roztaveného kovu do formy sa 3D objekt roztaví a nahradí ho kov. [2] 

Tabuľka 1: Kategorizované technológie aditívnej výroby spoločne s niektorými výhodami, nevýhodami 

a používanými materiálmi [3] 

Názov technológie Používané materiály Výhody Nevýhody 

Fused filament 

fabrication (FFF) 

ABS, PLA, PC, HIPS Cenová dostupnosť Zlé prepojenie 

jednotlivých vrstiev 

Selective laser 

sintering (SLS) 

PA, PS, PEAK, PC Objekty nevyžadujú 

podpery 

Nízka kvalita povrchu 

Stereolitografia 

(SLA) 

Akryláty, epoxidy Vysoká kvalita povrchu 

a presnosť 

Pomalšia tvorba objektov 

oproti DLP a LCD 

Digital light 

projection (DLP) 

Akryláty, epoxidy Kvalita povrchu, rýchlosť 

tvorby 

Obmedzené mechanické 

vlastnosti objektov 

Liquid crystal 

display (LCD) 

Akryláty, epoxidy Kvalita povrchu, rýchlosť 

tvorby 

Kvalita závislá na 

rozlíšení LCD displeja 

Continuous liquid 

interface 

production (CLIP) 

Akryláty, epoxidy Rýchla a plynulá tvorba  

objektu 

Obmedzené mechanické 

vlastnosti objektov 

Polyjet 

Akryláty Možnosť používania 

viacerých materiálov 

naraz  

Horšie mechanické 

vlastnosti oproti SLA, 

DLP, LCD 
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2.2. Kľúčové aspekty aditívnej výroby 

S rastúcou popularitou aditívnej výroby rastú aj nároky kladené na používané prístroje 

a materiály. Existuje veľké množstvo vlastností ktoré je možné zlepšovať u objektov 

vytvorených pomocou 3D tlače. Výroba komplexných objektov pomocou komerčne 

zaužívaných metód je často finančne a časovo náročná. Aditívna výroba sa snaží do určitej 

miery tieto nedostatky eliminovať, no je potrebné zvoliť správny druh materiálov, nastavenie 

tlače, typ tlačiarne a iné, aby bolo docielené požadovaného výsledku. [3] 

Napríklad pre technológiu SLA je dôležité, aby dochádzalo k dobrému prepojeniu jednotlivých 

vrstiev. Po vytvorení prvej vrstvy, je potrebné, aby sa ďalšia vznikajúca vrstva pripojila 

k predošlej. Preto skutočná vytvrdená hĺbka musí byť o niečo väčšia aby mohlo dôjsť 

k prepojeniu jednotlivých vrstiev. Pokiaľ vzájomné prepojenie vrstiev nie je dostatočné môže 

to viesť až k tomu, že nevznikne vôbec žiadny objekt. Jedným zo spôsobov ako zabrániť 

takzvanej deliminácii je predĺžiť čas osvitu a tým aj teda celkovú vytvrdenú hĺbku. Tým by boli 

zlepšené mechanické vlastnosti a taktiež by sa zlepšila medzivrstvová pevnosť. No toto môže 

mať dopad na presnosť finálneho produktu. Z dôvodu predĺženej expozície môže dochádzať 

k vytvrdeniu živice na miestach kde by k vytvrdeniu dochádzať nemalo a dochádza k zhoršeniu 

rozlíšenia. [13] 

Kvalita finálneho objektu je riadená rozlíšením tlačiarne, no taktiež je vo veľkej miere závislá 

na vlastnostiach materiálu z ktorého bude výsledný objekt vyrobený. Každá spomínaná 

technológia aditívnej výroby má svoje výhody a nevýhody, preto je každá technológia vhodná 

na iné účely.  

Rozlíšenie je aj jedným z hlavných faktorov ktoré poháňajú výskum dopredu. Je očakávané, že 

finálny objekt bude kópiou softvérovo vytvoreného objektu, to však nie je úplne možné pretože 

existujú faktory ktoré limitujú presnosť každej technológie a preto budú vznikať určité 

nepresnosti, ktoré je potrebné dodatočne odstrániť povrchovými úpravami (brúsenie, 

obrábanie, farbenie...). Toto je hlavne evidentné u výrobných procesov, kde je tvorba objektu 

realizovaná vo vrstvách a teda pri nedostatočnom rozlíšení je možné už voľným okom vidieť 

jednotlivé vrstvy.  

Fotopolymerizácia, kde sa využíva vanička naplnená živicou ako napríklad pri technike SLA 

je závislá na druhu použitých monomérov, iniciátorov a prípadných inhibítorov ktoré môžu 

rôznym spôsobom ovplyvniť rýchlosť reakcie a teda aj kritický čas a penetračnú hĺbku. 

Rozlíšenie v osi x a y je hlavne závislé na typu, sile a rozlíšení použitého svetelného zdroja. 

Porovnanie svetelných zdrojov SLA a DLP tlačiarní je možné vidieť na obrázku 7. V ose z je 

rozlíšenie taktiež závislé na druhu použitého motoru ktorý zdvíha platformu s vznikajúcim 

objektom. Pri iných technikách sú hlavnými faktormi napríklad hrúbka použitého vlákna pri 

FFF alebo veľkosť častíc pri SLS. Pri každej technike aditívnej výroby je teda potrebné počítať 

s inými faktormi ktoré ovplyvňujú rozlíšenie finálneho produktu. [14] 

 



 

16 

 

Jedným z hlavných cieľov aditívnej výroby je vyrábať objekty ktorých vlastnosti by boli 

porovnateľné alebo lepšie ako objekty vytvorené pomocou klasických obrábacích metód. Vo 

veľkej miere sú ale mechanické vlastnosti objektov vyrobených pomocou aditívnej výroby 

horšie. Záleží od používanej techniky nakoľko sú obmedzené tým ktorý materiál sú dané 

prístroje schopné spracovávať. Taktiež zhoršené mechanické vlastnosti môžu pochádzať 

z vrstevnatej štruktúry vyrobeného objektu. Pri nedostatočnom prepojení jednotlivých vrstiev 

môže dochádzať k ich posunu alebo aj ku kompletnému zrúteniu samotnej štruktúry. 

Najčastejším dôvodom zhoršených mechanických vlastností objektov je anizotropia.  Keď 

hovoríme o anizotropií hovoríme vlastne o tom že fyzikálne a mechanické vlastnosti sú 

rozdielne v rôznych miestach objektu. 

Každá technológia sa potýka s vlastnými nedostatkami, no po ich odstránení je možné vytvárať 

objekty s komplexnou štruktúrou aj požadovanými mechanickými vlastnosťami. [3] 

Obrázok 7: Porovnanie svetelných zdrojov SLA a DLP [14] 
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2.3. Komplexné štruktúry  

Všetky už spomínané techniky aditívnej výroby dovoľujú vyrábať pevné a ľahké štruktúry s 

komplexnou geometriou, ktorú by sme neboli schopný vytvoriť akoukoľvek inou konvenčnou 

spracovateľskou metódou. Mriežkové štruktúry ktoré je možné vidieť na obrázku 8, sú 

pravidelne zoradené, trojrozmerné objekty ktoré sú zložené z jednej alebo viacerých periodicky 

opakujúcich sa buniek. Zmenou štrukturálnych parametrov ako je napríklad topológia buniek 

alebo ich geometria je možné kompletne zmeniť finálne vlastnosti mriežkových štruktúr.  

Mechanické vlastnosti mriežkových štruktúr sú väčšinou vyjadrované ako zlomok 

mechanických vlastností materského materiálu a sú závislé na relatívnej hustote mriežkovej 

štruktúry (𝜌∗/𝜌𝑠), ktorý je možné označiť ako pomer relatívnej hustoty mriežkovej štruktúry 

(𝜌∗) a hustoty materského materiálu. Nezáležiac na topológii, mechanické vlastnosti 

mriežkových štruktúr sa znižujú so znižujúcou sa relatívnou hustotou. [15] [16] 

Ďalšou pomerne často používanou komplexnou štruktúrou je gyroid, ktorý bol vytvorený 

v roku 1970 Alanom Shoenom zo spoločnosti NASA a je ho možné vidieť na obrázku 9. Jedná 

sa o pravidelne sa opakujúcu trojrozmernú štruktúru ktorá neobsahuje žiadne roviny symetrie. 

V štruktúre gyroidu je možne vidieť pravidelne sa opakujúce kanály ktoré smerujú do všetkých 

Obrázok 8: Príklad mriežkových štruktúr [15] 

Obrázok 9: Gyroid [32] 
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smerov. Tieto tunely sa následne spájajú ako triády v rámci celého objektu. Gyroid patrí do 

Schwardz P a D skupiny komplexných štruktúr. [17] 

Medzi komplexné štruktúry sa taktiež radia takzvané auxetické štruktúry. Tieto štruktúry 

rovnako ako mriežkové štruktúry, sú zložené z jednotlivých buniek. Zásadným rozdielom 

oproti mriežkovým štruktúram je ten, že auxetické štruktúry vykazujú zápornú Poisonovu 

konštantu. Tým pádom ak dôjde k stlačeniu objektu v jednom smere, bude sa objekt samovoľne 

zmršťovať aj v smere kolmom na aplikovanú záťaž. Rovnako to platí aj pri roztiahnutí objektu. 

Dva príklady auxetických štruktúr je možné vidieť na obrázku 10. [18] 

Existuje nespočetné množstvo komplexných štruktúr a už pri najmenšej zmene ich štruktúry 

alebo hustoty sme schopní získať objekty s rôznymi mechanickými vlastnosťami bez toho, aby 

bolo potrebné meniť zloženie používaného materiálu.  

2.4. Fotopolymerizácia 

Fotopolymerizácia je dnes používaná ako vysoko účinná technológia na syntézu polymérov v 

komplexných tvaroch využívaných v množstve odvetví ako napríklad v automobilovom 

priemysle, zubnom lekárstve, a iných. Proces fotopolymerizácie je v podstate premena tekutej 

monomernej zmesi na trojrozmernú polymérnu sieť po osvitu svetelným zdrojom. Podľa druhu 

iniciátora, môžeme hovoriť o rôznych druhoch fotopolymerizácie a to radikálovej, katiónovej 

a aniónovej. [19] 

2.4.1. Radikálová fotopolymerizácia 

Najčastejšie používaným procesom stále ostáva voľná radikálová fotopolymerizácia 

(free radical polymerization - FRP). Voľná radikálová fotopolymerizácia pozostáva z niekoľko 

reakcii ktoré sme schopný rozdeliť do troch skupín a to fotoiniciácia, propagácia a terminácia.   

Fotoiniciácia je proces štiepenia látok nazývaných fotoiniciátory pomocou svetelného žiarenia 

za vzniku radikálov. Radikály ktoré vznikli vo fotoiniciaci následne reagujú s dvojitou väzbou 

v monoméru za vzniku monomérneho radikálu, ktorý následne atakuje ďalšie monoméry za 

vzniku reťazca. Tento rast je už ďalšou fázou reakcie a to propagácie pri ktorej vzniká 

Obrázok 10: Auxetická štruktúra s prepojenými rotačnými väzbami (vľavo), auxetická 

štruktúra v tvare S (vpravo) [18] 
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a predlžuje sa polymérny reťazec. Nakoniec je rast makromolekúl ukončený terminačnými 

reakciami a to buď bimolekulárnymi (kombinácia, disproporcia, primárna radikálová 

terminácia) alebo monomolekulárnymi (,,radikal trapping“). Všetky terminačné reakcie by mali 

prebiehať súčasne ale nakoľko sa mení viskozita behom reakcie mení sa aj difúzia molekúl a 

kinetika reakcii. Pri nízkych a stredných viskozitách systému prevládajú bimolekulárne reakcie 

zatiaľ čo pri vysokej viskozite je znížená pohyblivosť radikálov z dôvodu vzniku siete, tým 

pádom prevládajú monomolekulárne reakcie. [19] 

2.4.1.1. Radikálové fotoiniciátory  

Fotoiniciátory používané pri voľnej radikálov fotopolymerizácii sú využívané ako zdroj 

voľných radikálov, ktoré vznikajú po ožiarení fotoiniciátoru UV svetlom. Poznáme 

fotoiniciátory prvého a druhého druhu. Fotoiniciácia prvého druhu funguje na princípu 

štiepenia väzby v molekule fotoiniciátora, vďaka čomu následne vznikajú dve molekuly 

radikálu. Tento proces je znázornený na obrázku 11. Iniciátori prvého druhu poskytujú rýchlejší 

priebeh rekcie nakoľko oba radikály sú schopné iniciovať polymerizáciu. 

 

Fotoiniciácia druhého druhu zase obsahuje fotoiniciátor spoločne s koiniciátorom. Po ožiarení 

fotoiniciátoru odoberá od koiniciátoru elektrón alebo atóm vodíku, čím sa koiniciátor stáva 

radikálom. Ako fotoiniciátor je možné použiť benzofenón a ako koiniciátor je možné použiť 

napríklad terciárny amín.  Táto reakcia je znázornená na obrázku 12. 

Iniciátori druhého druhu sú často menej citlivé na kyslík a využívajú sa napríklad pri 

polymerizácii akrylátov. Je taktiež bežné využívať viac iniciátorov ktoré absorbujú svetlo 

o rôznych vlnových dĺžkach vďaka čomu je možné tento systém iniciovať širším spektrom 

svetleného žiarenia. [3] [20] 

Obrázok 12: Priebeh fotoiniciácie druhého druhu za pomoci benzofenónu a terciárneho amínu [20] 

Obrázok 11: Schéma rozpadu TPO na radikály  

UV + 
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2.4.1.2. Monoméry pre radikálovú fotopolymerizáciu 

Medzi najčastejšie využívané monoméry patria multifunkčné (meth)akryláty ktoré sú často 

využívané v kombinácii s oligomérmy. Je to výhodné z toho dôvodu, že monoméry mávajú 

často nízku viskozitu na rozdiel od oligomérov ktoré v niektorých prípadoch môžu byť 

extrémne viskózne. Ich spojením je možné získať živice s požadovanými tokovými 

vlastnosťami.  

Hlavnými výhodami (meth)akrylátov sú ich rýchla polymerizácia, dobrá životnosť a schopnosť 

ladiť vlastnosti pripravovaných živíc zmenou používaných monomérov. Niektoré 

(met)akrylátové monoméry je možné vidieť na obrázku 13. 

I keď majú svoje výhody, akryláty rovnako ako aj všetky ostatné vinylové monoméry 

podliehajú zmršteniu počas polymerizácie. Zmrštenie je závislé na štruktúre monoméru, kde 

cykloalifatické a aromatické monoméry vykazujú menšiu mieru zmrštenia než iné akrylátové 

monoméry. Predorganizácia monomérov napríklad pomocou vodíkových mostíkov pred 

samotným vytvrdením taktiež napomáha čiastočne eliminovať zmrštenie. Polymerizačné 

zmrštenie a tým vznikajúce vnútorné pnutie spôsobujú problémy pri tvorbe objektov pomocou 

vrstiev (SLA, DLP, LCD) kde nerovnomerné rozloženie tohto pnutia môže spôsobovať 

deformácie. [3] [21] 

Obrázok 13: Príklad met(akrylátových) monomérov a oligomérov využívaných pre 3D 

fotopolymerizáciu [21] 
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2.4.2. Jakobsova pracovná funkcia 

Vytvorenie Jakobsovej pracovnej funkcie sa stalo základom pre testovanie a charakterizovanie 

nových živíc ktoré je možné vytvrdiť pomocou svetla a spracovať pomocou 3D tlače. Pri 

analýze fotopolymérov je Jakobsová pracovná krivka nevyhnutná pretože sme z nej schopný 

zistiť niekoľko dôležitých údajov ako je hĺbka penetrácie (Dp) a časová alebo energetická 

závislosť hĺbky vytvrdenia (Cd). Príklad Jakobsovej pracovej funkcie je možné vidieť na 

obrázku 14. Po testoch na hĺbku vytvrdenia dostávame pracovnú krivku. Pracovná krivka 

poskytuje závislosť hĺbky vytvrdenia (Cd) v [μm] na expozicí (Emax) v [mJ·cm-2 ]. Miesto kde 

Jakobsova krivka dosahuje hodnotu y=0 (priesečník s osou x) sa nazýva kritická energia (Ec) v 

[mJ·cm-2]. Ec je prepojené s bodom zgelovatenia živice, teda začiatočný bod prechodu 

z tekutiny do pevného stavu a smernica Jakobsovej krivky predstavuje hĺbku penetrácie (Dp). 

(rovnica 1) Absorbovanie svetla živicou sa riadi Beer-Lambertovým zákonom. (rovnica 2). 

 𝐶𝑑 = 𝐷𝑝 ∙ 𝑙𝑛 (
𝐸𝑚𝑎𝑥

𝐸𝑐
) (1) 

 𝐸(𝑧) = 𝐸𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑧

𝐷𝑝
) (2) 

Jakobsova krivka ale nepodáva žiadne informácie o mechanických vlastnostiach, konverzii 

živice a fotopolymerizačnej kinetike vytvrdenej polymérnej vrstvy. Nie je možné pomocou nej 

rozlíšiť medzi polymérmi s vysokou a nízkou mierou zosieťovania. Toto nie je problém pre 

polyméry, ktoré dosahujú vysokej miery zosieťovania a krátkych vytvrdzovacích časov, no pre 

fotopolyméry ktoré potrebujú dlhšiu dobu na vytvrdenie a ktorých zosieťovanie je redšie to 

môže byť problém. Jakobsova krivka nepodáva dostatočne veľa informácii o kinetike rekcie 

preto nie je možné z nej určiť ako sa bude fotopolymér správať behom tlače. Jedným zo 

spôsobov ako optimalizovať vytvrdzovacie vlastnosti pre zvýšenie Cd je zmeniť pomer 

absorbentov svetla a fotoiniciátorov. [13] 

 

  

Obrázok 14: Príklad Jakobsovej pracovnej funkcie [13] 



 

22 

 

3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

3.1. Použité chemikálie 

CN966H90 

EOEOEA: 2-(2-Ethosxyethoxy)-ethyl akrylát 

TPO: Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxid 

Tabuľka 2: Zoznam použitých chemikálii a niektorých ich vlastností [22] [23] [24] 

Použité 

chemikálie 
CN966H90 EOEOEA TPO 

Názov 

Uretán-

akrylátový 

oligomér 

2-(2-ethoxyethoxy) 

ethyl akrylát 

Diphenyl   

(2,4,6-trimethylbenzoyl) 

phosphine oxid 

Výrobca Sartomer USA Sartomer USA Sigma-Aldrich spol. s.r.o. 

Viskozita (Pa·s) 26 0,004 - 

Funkčnosť 2 1 - 

Molekulová 

hmotnosť (g/mol) 
7000 188 348 

Koncentrácia 90 % ̴ 100% ̴ 97 % 

Iné látky 10 % EOEOEA Mequinol < 0,2 % - 

Farba Bezfarbá Bezfarbá Svetlo žltá 

CAS čísla - 7326-17-8 75980-60-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 15: Vzorce použitých látok 1-všeobecný vzorec uretán-akrylátového oligoméru,  

2- monomér EOEOEA, 3- fotoiniciátor TPO 

1. 

2. 

3. 
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3.2. Pracovný postup prípravy vzorku 

Pre tvorbu Jakobsových pracovných kriviek boli pripravované vzorky o celkovej hmotnosti 20g 

s rôznym pomerom látok EOEOEA a CN966H90. Pre následnú tlač, boli pripravované väčšie 

množstvá živíc s rovnakým zložením. Hmotnosť fotoiniciátoru bola pri všetkých vzorkách 

rovnaká a to 0,83g. Prvá vzorka obsahovala iba čistý EOEOEA a fotoiniciátor. Ďalšie vzorky 

obsahovali postupne zväčšujúce sa množstvo oligoméru až po 69 hm.% CN966H90 a 27 hm.% 

EOEOEA. Presné zloženie pripravených vzoriek je možné vidieť v tabuľke 3.  

Do tabuľky 3 bol taktiež pridaný mólový pomer fotoiniciátoru TPO k celkovému počtu 

dvojitých väzieb v systému, v tabuľke je výsledné hodnoty možné nájsť pod označením X. 

Celkový počet dvojitých väzieb bol získaný sčítaním počtu mólov oligoméru CN966H90 

a monoméru EOEOEA pre jednotlivé zloženia živíc. U oligoméru CN966H90 bol počet mólov 

vynásobený číslom 2 nakoľko obsahuje vo svojej štruktúr dve funkčné skupiny.  

 𝑋 =
𝑛(𝑇𝑃𝑂)

(2 ∙ 𝑛(𝐶𝑁966𝐻90) + 𝑛(𝐸𝑂𝐸𝑂𝐸𝐴)
 (3) 

Váženie prebiehalo na laboratórnych váhach a látky boli nadávkované priamo do plastových 

nádobiek na vzorky. Týmto sme minimalizovali straty nakoľko oligomér CN966H90 je veľmi 

viskózny (obrázok 25). Nakoniec bolo pridaný fotoiniciátor, ktorý bolo presne odvážený na 

analytických váhach. Na miešanie vzoriek bola použitá magnetická miešačka s ohrevom. Živice 

boli miešané minimálne po dobu 2 hodín pri ohreve na 40°C na laboratórnej magnetickej 

miešačke. Po pridaní fotoiniciátoru bolo potrebné aby nedochádzalo k nechcenému 

vytvrdzovaniu živice preto boli plastové nádobky so vzorkami zabalené alobalom. V práci budú 

pre identifikáciu jednotlivých zložení použité hodnoty ktoré odpovedajú skutočnému 

hmotnostnému obsahu oligoméru CN966H90 zaokrúhlené na celé číslo.  

Tabuľka 3: Zloženie pripravených vzoriek, prerátané skutočné množstvo látok, ich hmotnostné 

a molárne zastúpenie a mólový pomer TPO k celkovému počtu dvojitých väzieb 

Hmotnosť (g) Hodnoty pre skutočné množstvo 
 

Navažované množstvo Skutočné množstvo Hmotnostné % Molárne % 
X 

CN966H90 EOEOEA TPO CN966H90 EOEOEA TPO CN966H90 EOEOEA TPO CN966H90 EOEOEA TPO 

0 20,0 

0
,8

3
0

0
 

0 20,0 

0
,8

3
0

0
 

0 96,0 4,0 0 97,8 2,2 2,3 

2,0 18,0 1,8 18,2 8,7 87,3 4,0 0,3 97,3 2,4 2,5 

4,0 16,0 3,6 16,4 17,4 78,6 4,0 0,6 96,8 2,6 2,7 

6,0 14,0 5,4 14,6 25,8 70,2 4,0 0,9 96,1 3,0 3,1 

8,0 12,0 7,2 12,8 34,5 61,5 4,0 1,4 95,2 3,4 3,5 

10,0 10,0 9 11,0 43,1 52,9 4,0 2,1 94,0 3,8 3,9 

12,0 8,0 10,8 9,2 51,7 44,3 4,0 2,9 92,6 4,5 4,6 

14,0 6,0 12,6 7,4 60,3 35,7 4,0 4,1 90,4 5,5 5,6 

16,0 4,0 14,4 5,6 69,1 26,9 4,0 6,0 87,0 7,0 7,1 
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3.3. Testovacie metódy 

3.3.1. Tvorba Jacobsovej pracovnej krivky 

Pre zistenie základných vlastností vytvorených živíc ako je penetračná hĺbka a časová závislosť 

hĺbky vytvrdenia je potrebné zostaviť Jakobsovu pracovnú funkciu. Jedná sa o závislosť hĺbky 

vytvrdenia na expozičnom čase.  

Na vytvrdzovanie pripravených živíc bola využívaná MSLA tlačiareň Original Prusa SL1 od 

spoločnosti Prusa Research (Česká republika), ktorú je možné vidieť na obrázku 16 spoločne 

s dovytvrdzovaciou stanicou CW1. Z dôvodu veľkého objemu vaničky bola na FDM tlačiarni 

vytlačená vložka, ktorá udržovala menšie množstvo živice v strede vaničky a uľahčovala tým 

priebeh merania.  

V programe Autodesk Fusion 360 bol vytvorený modelu štvorčeka 1 x 1 cm s minimálnou 

výškou, ktorý bol následne prevedený do programu Prusa Slicer. Program bol nastavený na tlač 

iba jednej vrstvy. Pomocou integrovaného softvéru tlačiarne bola vždy menená doba osvitu 

takzvaná ,,first layer exposure“. Na meranie boli použité doby osvitu 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10, 

8, 6, 4, 2 sekúnd.  Do priestoru vo vložke bola nadávkovaná skúmaná živica, kde po zapnutí 

tlačiarne, došlo k jej vytvrdeniu. Po odsatí prebytočnej živice bolo vytvorené teleso opatrne 

očistené papierovou utierkou a prenesené z vaničky na laboratórne sklíčko. Takýmto spôsobom 

sa postupovalo pre všetky časy a všetky vzorky. Začínalo sa od najdlhších expozičných časov 

až po dobu, kedy sa živica nevytvrdila alebo nebolo možné zmerať výšku vzniknutých objektov 

z dôvodu ich nízkych mechanických vlastností. Výška vzorku bola meraná pomocou 

digitálneho mikrometra v strednej časti telesa. Po premeraní výšky telies boli vytvorené 

závislosti hĺbky vytvrdenia na expozičnom čase pre všetky vzorky.  

Obrázok 16: SLA tlačiareň (vľavo) a dovytvrdzovacia stanica CW1 (vpravo) od 

spoločnosti Prusa Research 
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3.3.2. Reologická analýza 

Pre určité druhy aditívnej výroby, ktoré využívajú kvapalné živice, je potrebné, aby bola živica 

schopná vtekať do novovytvorených priestorov medzi platformou (alebo vznikajúcim 

objektom) a vaničkou tlačiarne. Prípadne aby sa nehromadila nevytvrdená živica medzi 

detailmi vytvorených objektov.  

Závislosť viskozity na zložení živice bola meraná pomocou prístroja ARES-G2 od spoločnosti 

TA instruments (USA). Na meranie boli použité geometrie doska-doska o priemeru 40 mm 

z nerezovej oceli a meranie prebiehalo za laboratórnej teploty. Použitá šmyková rýchlosť bola 

1 s-1 pre typ merania ,,flow ramp“. Meranie prebiehalo po dobu 120 sekúnd. Výsledky boli 

vyhodnotené pomocou programu TRIOS a Microsoft Excel.  

3.3.3. Konfokálna laserová rastrovacia mikroskopia (CLSM) 

Konfokálna laserová rastrovacia mikroskopia bola využitá k bližšiemu pozorovaniu štruktúry 

vytvrdených vzoriek. Bol skúmaný vplyv zloženia na morfológiu vzoriek, nakoľko akékoľvek 

nehomogenita vo vzorkách môže viesť k vzniku deformácii pri aplikovaní napätia na vzorky.  

Meranie bolo uskutočnené na prístroji OLS4100 od spoločnosti Olympus (Japonsko). Boli 

zmerané dve sady vzoriek s obsahom oligoméru 35 hm.%  a 69 hm.%.  Po nájdení vhodných 

miest na okraji a v strede vzorky, boli vytvorené fotografie zvolených oblastí. Pre všetky 

vzorky sa využívalo desať násobné zväčšenie, prípadne bolo využité päťdesiat násobné 

zväčšenie pre lepší pohlaď na nedokonalosti alebo morfológiu vzorky. [25] 

3.3.4. Meranie mechanických vlastností v ťahu a tlaku 

Pre materiály je priaznivé poznať ako sa budú chovať pri aplikovanom zaťažení. Na popis 

mechanických vlastností sa využíva Youngov modul pružnosti. Je ho možné definovať ako 

pomer aplikovaného napätia a spôsobenej deformácie:  

 
𝐸 =

𝜎

𝜀
=

𝐹 ∙ 𝑙

𝑆 ∙ ∆𝑙
 (4) 

kde F je aplikované zaťaženie, l je pôvodná výška objektu, S je plocha prierezu objektu kolmo 

k aplikovanému napätiu a Δl je zmena výšky objektu.  

Pre materiály s vysokým Youngovým modulom je potrebné vynaložiť väčšiu silu na to, aby 

došlo k rovnakej deformácii ako u materiálov s nízkym modulom. Z výsledkov je možné 

taktiež zistiť maximálne zaťaženie a maximálnu deformáciu materiálu. [3] 
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Na testovanie vlastností materiálov v tlaku boli vytlačené telesá v tvare valca o priemeru 5 mm 

a výške 5 mm. Na testovanie vlastností v ťahu boli vytlačené testovacie telesá v tvare 

,,dogbone“ s výškou 2 mm a šírke stredovej časti 5 mm. Použité telesá aj s ich umiestnením na 

platforme tlačiarne je možné vidieť na obrázku 17. 

Expozičný čas na prvú vrstvu u všetkých objektov bol nastavený na 35 sekúnd a na každú 

ďalšiu vrstvu 15 sekúnd. Testovacie telesá boli vytlačené zo živíc s obsahom oligoméru 35; 43; 

52 a 60 hm. %.  

Vytvorené objekty boli opláchnuté isopropylalkoholom a dovytvrdené vo vytvrdzovaciej 

stanici CW1 od spoločnosti Prusa Research (Česká republika). Dovytvrdzovanie objektov 

prebiehalo po dobu 60 minút pri teplote 35 °C.  

Testovanie prebiehalo do úplnej deformácie vzoriek na prístroji Zwick Z010 od spoločnosti 

Zwick-Roel (Nemecko), pri nasledujúcich nastaveniach: 

▪ Snímače sily:      10N pre vzorky s obsahom oligoméru 35 a 43 hm.% 

     1kN pre vzorky s obsahom oligoméru 52 a 60 hm.% 

▪ Predžaťaženie:                  0,02 N 

▪ Rýchlosť predzaťaženia:  5 mm/min 

▪ Rýchlosť deformácie:        2 mm/min 

V závislosti na zložení bol sledovaný Youngov modul pružnosti, maximálna deformácia 

a pevnosť v tlaku a ťahu. Testovanie bolo uskutočnené na ôsmych vzorkách pre každé zloženie. 

Pre namerané hodnoty boli v grafoch vytvorené spojnice trendu s smerodajnými odchýlkami. 

Obrázok 17: Telesá využívané pre mechanické skúšky, ,,dogbone“ (vľavo) a valce (vpravo) 
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3.3.5. Tlač kalibračných telies 

K posúdeniu kvality 3D tlače pre jednotlivé živice bol využitý 3D model od spoločnosti 

AmeraLabs nazývaný ,,AmeraLabs Town“ , ktorý je možné vidieť s jednotlivými detailmi na 

obrázku 18. 

Bol zvolený z toho dôvodu, že obsahuje značné množstvo detailov pomocou ktorých je možné 

zistiť limitné vlastnosti tlačiarne alebo používanej živice. Kvalita tlače bude pozorovaná pre 

detaily šachovnica (A), test viskozity (B), rozlíšenie v osi x/y (C), test minimálnej výšky a šírky 

otvorov (D), skrížené piliere v kruhu (E) a piliere rôznej hrúbky a dĺžky (F). [26] 

 

Bežne dochádza k deformácii, ohybu, lámaniu alebo nevytvoreniu niektorých detailov na 

kalibračných telesách, čo je spôsobené limitnými vlastnosťami živice alebo tlačiarne. Podľa 

toho, v akom bode dôjde k týmto deformáciám, je možné predpovedať aké objekty je možné 

vytvoriť z danej živice pri daných nastaveniach tlače.  

Celkovo bolo vytvorených 8 kalibračných telies a pre každé zloženie. Pre každé teleso v danom 

zložení bol využitý iný expozičný čas. Zvolené expozičné časy boli 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 

sekúnd. Vytvorené objekty boli opláchnuté izopropylalkoholom a dovytvrdené vo 

vytvrdzovaciej stanici CW1 od spoločnosti Prusa Research (Česká republika). 

Dovytvrdzovanie objektov prebiehalo po dobu 60 minút pri teplote 35 °C. Dovytvrdzovanie 

bolo zabezpečované štyrmi UV LED pásmi. Na tvorbu objektov boli využívané živice 

s obsahom oligoméru 35; 43; 53 a 60 hm. %. Následne bola kontrolovaná kvalita tlače a kvalita 

jednotlivých prvkov vytvorených objektov.  

  

Obrázok 18: Model AmeraLabs Town s jednotlivými detailmi, A - šachovnica, B – test viskozity, 

C – rozlíšenie x/y, D – test minimálnej šírky a výšky otvorov, E – skrížené piliere v kruhu, F- piliere 

rôznej hrúbky a dĺžky [26] 
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3.3.6. Tlač komplexných štruktúr 

Prepojením poznatkov z predošlých testovacích metód, ako je napríklad správne nastavenie 

tlačiarne a požadované zloženie živice, je možné získať komplexné štruktúry s priaznivými 

vlastnosťami.  

Použité modely komplexných štruktúr (gyroid, mriežková štruktúra) je možné vidieť na 

obrázku 19. Následne bola vytvorená rada postupne sa zmenšujúcich gyroidov a mriežkových 

štruktúr, aby bolo možné zistiť pri akej veľkosti nebudú vznikať kvalitné objekty. Dĺžka hrany 

objektov začínala na 20 mm a postupne sa zmenšovala s krokom 2 mm až po finálnu veľkosť 

2 mm. Zmenšujúce sa štruktúry je možné vidieť na obrázku 20. Doba expozície prvej vrstvy 

(first layer exposure) bola 35 sekúnd, aby došlo k prichyteniu objektu k pohyblivej platforme. 

Expozičný čas pre ďalšie vrstvy bol 15 sekúnd. Objekty boli vytvorené zo živíc s obsahom 

oligoméru 35; 43; 52 a 60 hm. %.  

Obrázok 19: 3D model gyroidu (vľavo) a mriežkovej štruktúry (vpravo) 

A                   B                C            D           E           F         

  J     I      H        G 

          F            E           D             C               B                A        

  G      H      I    J 

Obrázok 20: Rozloženie komplexných štruktúr na pohyblivej platforme a ich šírky hrán, A- 20 mm, B- 

18 mm, C- 16 mm, D- 14 mm, E- 12 mm, F- 10 mm, G- 8 mm, H- 6mm, I- 4mm, J- 2mm 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

4.1. Jakobsove pracovné funkcie 

Pomocou 3D tlačiarne boli získané rady telies postupne sa zmenšujúcej hrúbky. Telesá 

vykazovali značnú flexibilitu, teda sa bude pravdepodobne jednať o materiál s pomerne nízkym 

modulom pružnosti. Táto elasticita predstavovala problém pri meraní pomocou mikrometra. Po 

vložení telies do čeľustí mikrometra bola hodnota odčítaná ihneď potom, ako sa obe čeľuste 

dotkli vzorku. Počas celého merania bola aplikovaná čo najmenšia sila aby nedochádzalo 

k stlačeniu vzorku a teda k odchýlkam pri meraní. Je potrebné dodať, že meranie flexibilných 

telies pomocou mikrometra je do určitej miery závislé od operátora. [27] 

Z výsledkov je možné vidieť, že zloženie vplýva na výsledné vlastnosti živice. Pri rovnakom 

expozičnom čase je celková vytvrdená hĺbka väčšia pre vzorky s väčším obsahom oligoméru. 

Tento fakt je možné pozorovať napríklad pri expozičnom čase 50 sekúnd. Pri tomto 

expozičnom čase je hĺbka vytvrdenia 433 μm pre živicu s obsahom oligoméru 69 hm. %. Pre 

živicu s obsahom oligoméru 9 hm. % pri rovnakom čase už iba 234 μm. Z výsledkov bola 

vyradená vzorka ktorá  obsahovala iba čistý monomér. Vzorku bolo možné vytvrdiť, no 

vytvorené objekty boli príliš krehké a pri akejkoľvek manipulácii dochádzalo k ich poškodeniu.  

Z obrázku 21 je možné vidieť, že zloženie má vplyv na kritický čas. Pomocou kritického času 

je možné identifikovať bod gelácie. Bod gelácie popisuje prvotný moment kedy dochádza 

k premene kvapalnej živice do pevného stavu čo je sprevádzané vznikom polymérnej siete. 

Z výsledkov je vidieť, že k zosieťovaniu dochádzalo najrýchlejšie pre živice s väčším obsahom 

oligoméru. Keďže je oligomér bifunkčný, chová sa ako sieťovadlo. Je preto možné 

predpokladať, že s rastúcim obsahom oligoméru rastie hustota vznikajúcej siete. Najkratší 

kritický čas je možné pozorovať u živce s obsahom oligoméru 69 hm. % a najdlhší u živice 

Obrázok 21: Jakobsove pracovné funkcie pre skúmané zloženia živice, zloženie živice 
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s obsahom oligoméru 9 hm. %. Závislosť kritického času na obsahu oligoméru je možné vidieť 

na obrázku 22. 

Ďalším skúmaným faktorom bola penetračná hĺbka. Tá je závislá na absorptivite pripravenej 

živice, v tomto prípade teda je penetračná hĺbka závislá na koncentrácii fotoiniciátoru. Jeho 

koncentrácia bola vo všetkých zloženiach rovnaká preto aj penetračná hĺbka by mala ostať 

konštantná. Priemerná hodnota penetračnej hĺbky bola stanovená na 139 μm. Z výsledkov je 

ale možné vidieť, že dochádza k oscilácii výsledkov od tejto priemernej hodnoty. [28]  
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Obrázok 23: Závislosť penetračnej hĺbky na obsahu oligoméru CN966H90, zloženie živice 
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Môže tomu byť tak z toho dôvodu, že hodnoty penetračnej hĺbky boli získané z dát pre 

Jakobsove pracovné funkcie. Tým pádom sa akákoľvek chyba z merania pomocou mikrometra 

mohla odraziť v hodnotách penetračnej hĺbky. Taktiež odchýlky pri navažovaní fotoiniciátoru 

mohli mať vplyv na výsledky. Závislosť penetračnej hĺbky na zložení je možné vidieť na 

obrázku 23. Taktiež konkrétne hodnoty penetračnej hĺbky a kritického času je možné vidieť 

v tabuľke 4. 

Na obrázku 24 je možné vidieť ako vplýva zloženie na čas, za ktorý vznikne vrstva živice 

o hrúbke 50 a 100 μm. Tieto výsledky sú využívané hlavne pre optimalizáciu tlače. Pri tvorbe 

vrstvy o hrúbke 50 μm je potrebné počítať s tým, že musí dôjsť k prepojeniu s predošlou 

vrstvou. Preto sa využíva dlhší čas, než ten ktorý je potrebný na vytvorenie jednej vrstvy, z toho 

dôvodu aby došlo k dostatočnému prepojeniu jednotlivých vrstiev.  

Tabuľka 4: Namerané hodnoty kritického času a penetračnej hĺbky v závislosti na obsahu oligoméru 

CN966H90, zloženie živice CN966H90/EOEOEA/TPO 

 
Obsah oligoméru CN966H90 [hm. %] 

9 17 26 35 43 52 60 69 

Kritický čas [s] 7,4 6,6 4,4 4,3 5,0 3,9 2,8 2,6 

Penetračná hĺbka 

[μm] 
121,4 150,7 130,5 130,8 156,6 148,2 131,1 144,8 

S rastúcim obsahom oligoméru CN966H90 v systéme dochádza k zgelovateniu rýchlejšie. 

Z dôvodu značnej molekulovej hmotnosti oligoméru CN966H90 je  potrebné menšieho počtu 

reakcii k vytvoreniu siete. Naopak ak systém obsahuje veľké množstvo molekúl monoméru 

EOEOEA s menšou molekulovou hmotnosťou, je potrebné väčšieho počtu reakcii k vzniku 

polymérnej site. Tento proces je ale pomalší ako je možné vidieť z výsledkov kritického času.  

Ďalej vplýva na rýchlosť zosieťovania aj pomer iniciátora k celkovému počtu dvojitých väzieb 

v systéme. S rastúcim obsahom oligoméru klesá celkový počet dvojitých väzieb v systéme, teda 

klesá aj počet molekúl, ktoré musia zreagovať, čo vedie k rýchlejšiemu vzniku polymérnej 

siete.  
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4.2. Viskozita živice 

Ako je možné vidieť z obrázku 25, viskozita s rastúcim obsahom oligoméru rastie. Pre lepšiu 

prehľadnosť bola osa y prevedená do logaritmickej mierky. Viskozita bežne dostupných živíc 

pre tlač pomocou technológie SLA sa zväčša pohybuje v rozmedzí 10-450 μPa·s. Živice s 

viskozitou väčšou než 1000 μPa·s môžu spôsobovať problémy počas tlače. Nízka viskozita je 

výhodná z toho dôvodu, že živica je schopná rýchlo a efektívne vtekať do priestorov kde 

dochádza k tvorbe objektu, čo môže zlepšiť rozlíšenie niektorých objektov. Naopak 

viskóznejšie živice nemusia včas vtekať do priestorov kde vzniká objekt, čo môže viesť 

k deformáciám alebo nevytvoreniu objektu. S rastúcou viskozitou taktiež rastú sily, ktorým sú 

vystavené telesá počas tlače a pri prílišnom zaťažení môže dôjsť napríklad k odtrhnutiu 

vznikajúceho objektu od pohyblivej platformy. Objekty vytvorené z viskóznejších živíc sa ale 

často vyznačujú lepšími mechanickými vlastnosťami. Správnym zložením a nastavením tlače 

je možné získať objekty s požadovanými vlastnosťami.  

Oblasť viskozity (10-1000 μPa·s) je v grafe vyznačená modro a predstavuje oblasť viskozity 

často používaných živíc pri 3D tlači. Do tejto oblasti spadajú zloženia s obsahom oligoméru 

35 %, 43 % a 52 %. Tieto zloženia budú ďalej testované a bude sledovaná závislosť kvality 

tlače na obsahu oligoméru. Taktiež na testovanie bola zvolená vzorka s obsahom oligoméru 

60 %. Zaujíma nás ako bude prebiehať tlač zloženia vybraného mimo zvolenej oblasti  

viskozity. [11] [28] [29] 

 

 

Obrázok 25: Závislosť viskozity živíc na obsahu oligoméru CN966H90, zloženie živice 

CN966H90/EOEOEA/TPO 
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4.3. CLSM 

U všetkých vzoriek je možné pozorovať pravidelnú opakujúcu sa štruktúru podobajúcu sa 

mriežke. Vznik tejto mriežky môže byť asociovaný s LCD displejom ktorý bol použitý pre 

tvorbu vzoriek. Jednotlivé bunky siete môžu predstavovať pixely LCD displeja pomocou 

ktorých bola vytvrdzovaná živica. Pri porovnaní vzoriek s obsahom oligoméru 35 a 69 hm. % 

je vidieť na obrázku 26 a 27, že vzorky s väčším obsahom oligoméru obsahujú značné množstvo 

bublín a nedokonalostí v štruktúre. 

Vzduchové bubliny boli do živice pravdepodobne inkorporované počas miešania, prípadne 

počas nalievania živice do vaničky. Ich veľkosť sa najčastejšia pohybovala v rozmedzí od 

50 μm až po 400 μm. Je taktiež možné vidieť nedokonalosti v štruktúre, ktoré sú náhodne 

rozmiestnené po celej ploche vzorku. U vzoriek s nižším obsahom oligoméru je štruktúra 

pravidelná a bez bublín.  

Obrázok 26: Pohlaď na štruktúru vytvrdenej živice s obsahom oligoméru 69 hm. % pri 10x zväčšení, 

okraj štvorčeku (vľavo), stred štvorčeku (vpravo), veľkosť merítka 400 μm 

Obrázok 27: Pohlaď na štruktúru vytvrdenej živice s obsahom oligoméru 35 hm. % pri 10x zväčšení, 

okraj štvorčeku (vľavo), stred štvorčeku (vpravo), veľkosť merítka 200 μm 

Bublina 

Nedokonalosť 

štruktúry 
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Pri väčšom zväčšení bolo taktiež možné pozorovať v živici s väčším obsahom oligoméru 

šupinovité útvary. Dosahujú veľkosti približne 50 μm na dĺžku a 30 μm na šírku a často je v ich 

strede možné vidieť otvor porušujúci celistvosť šupiny. Je možné predpokladať, že vznik šupín 

bol zapríčinený nerozpusteným fotoiniciátorom, nakoľko táto vzorka obsahovala najmenšie 

množstvo rozpúšťadla EOEOEA. Otvory v strede šupín môžu predstavovať pozostatky častíc 

samotného fotoinicátoru. U vzorky s nižším obsahom oligoméru neboli pozorované žiadne 

nedokonalosti ani pri väčšom zväčšení. Štruktúry živíc je možné vidieť na obrázku 28. 

4.4. Mechanické vlastnosti 

Ešte pred samotným meraním mechanických vlastností bolo potrebné upraviť spôsob prípravy 

vzoriek. Bola upravená orientácia vzorky pre ťahovú skúšku na platforme, nakoľko dochádzalo 

pri ich tvorbe k delaminácií. Z toho dôvodu bola zmenená ich orientácia na podložke tak, aby 

bolo teleso upevnené čo najväčšou plochou ako je to ukázané na obrázku 17. Taktiež pre 

najviskoznejšiu živicu bola upravená pozícia teliesok na platforme. Ich tvorba bola 

premiestnená na okraj platformy, kde pri nakláňaní vaničky tlačiarne, dochádzalo k vzniku 

dostatočne veľkej medzery do ktorej bola viskózna živica schopná včas vtekať. Schematicky je 

tento jav možné vidieť na obrázku 40. 

Výsledkom meraní tú tlakové a ťahové krivky. Z tlakových kriviek pre skúmané zloženia je 

možné vidieť značný počiatočný nárast deformácie pri malej zmene aplikovaného napätia. 

Tento jav je typický pre elastické materiály. Následne dochádza pri zvyšovaní napätia už 

k menšej deformácii až do úplnej deformácie vzorky. Pre skúmanie mechanických vlastností 

v tlaku boli zostrojené grafy závislosti Youngovho modulu pružnosti, pevnosti v tlaku 

a deformácie v závislosti na zložení. Z výsledkov je možné vidieť, že hodnoty Youngovho 

modulu pružnosti a pevnosti v tlaku rastie s rastúcim obsahom oligoméru lineárne. Taktiež sú 

hodnoty Youngovho modulu pružnosti v porovnaní s inými materiálmi ako napríklad oceľ, 

pomerne nízke. Vďaka zväčšujúcemu sa obsahu oligoméru dochádza k lepšiemu zosieťovaniu, 

čo prispieva k vyššej pevnosti materiálu. Zloženie malo menej výrazný vplyv na maximálnu 

Obrázok 28: Štruktúra živice pri 50x násobnom zväčšení, vzorka s obsahom oligoméru 69 hm. % 

(vľavo), vzorka s obsahom oligoméru 35 hm. % (vpravo), veľkosť merítka 50 μm 

Šupina 
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deformáciu vzoriek. Rozdiel v maximálnej deformácii medzi skúmanými vzorkami 

s najväčším a najmenším obsahom oligoméru tvoril iba 6,94 %. 
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Obrázok 30: Závislosť Youngovho modulu pružnosti v tlaku na množstvu oligoméru CN966H90, 
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Pre skúmanie mechanických vlastností v ťahu boli zostrojené grafy závislosti Youngovho 

modulu pružnosti, pevnosti v ťahu a deformácie v závislosti na zložení. Rovnako ako 

u mechanických vlastností v tlaku je možné pozorovať rast všetkých skúmaných závislostí 

s rastúcim obsahom oligoméru. Z obrázku 36 je vidieť, že deformácia je vo väčšej miere 

ovplyvnená zložením, než ako tomu bolo u mechanických vlastností v tlaku. Taktiež v tomto 

prípade dochádzalo k väčším odchýlkam, ktoré boli pravdepodobne zapríčinené spôsobom 

Obrázok 31: Závislosť pevnosti v tlaku fotopolyméru na obsahu oligoméru CN966H90, zloženie živice 

CN966H90/EOEOEA/TPO 
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Obrázok 32: Závislosť maximálnej deformácie v tlaku na obsahu oligoméru CN966H90, zloženie 

živice CN966H90/EOEOEA/TPO 



 

37 

 

výroby vzoriek. Keďže boli vzorky umiestnené celou plochou na podložke počas tlače, mohla 

mať vplyv na ich mechanické vlastnosti prvotná doba osvitu, ktorá bola väčšia (aby došlo 

k pripojeniu objektu k platforme tlačiarne) ako samotný čas osvitu. To mohlo viesť k tvorbe 

nehomogénnej siete v rôznych miestach vzorky. Všetky závislosti je možné vidieť na 

obrázkoch 33-36. Na porovnanie boli do grafov Youngovho modulu pružnosti, pevnosti v ťahu 

a maximálnej deformácie pridané hodnoty pre použitý oligomér CN966H90. Hodnoty boli 

získané z komerčného katalógu spoločnosti Sartomer Arkema (USA) ktoré je možno vidieť 

v tabuľke 5. [30] 

 

Obrázok 34: Závislosť Youngovho modulu pružnosti v ťahu na množstvu oligoméru CN966H90, 

zloženie živice CN966H90/EOEOEA/TPO 
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Obrázok 33: Reprezentatívne ťahové krivky pre skúmané fotopolyméry 
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Tabuľka 5: Hodnoty Youngovho modulu pružnosti, pevnosti v ťahu a maximálnej deformácie pre 

použitý oligomér CN966H90 od spoločnosti Sartomer Arkema [30] 

 

Obsah oligoméru 

CN966H90 

Youngov modul 

pružnosti [MPa] 

Pevnosť v ťahu 

[MPa] 

Maximálna 

deformácia [%] 

90 hm. % 1,9 1,5 130 
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Obrázok 35: Závislosť pevnosti v ťahu fotopolymérov na obsahu oligoméru CN966H90, zloženie živice 

CN966H90/EOEOEA/TPO 
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Obrázok 36: Závislosť maximálnej deformácie v ťahu na obsahu oligoméru CN966H90, zloženie 
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4.5. Zhodnotenie kvality tlače 

Doposiaľ spomínané testovacie metódy nepodávajú zásadnú informáciu o tom, aké objekty o 

akej kvalite je možné vytvoriť z pripravovaných živíc. Bolo potrebné vytlačiť kalibračné telesá, 

ktoré obsahujú rôzne detaily, vďaka ktorým bude možné určiť limitné vlastnosti živíc a 

tlačiarne. Na zhodnotenie bolo využité kalibračné teleso ktoré je možné vidieť na obrázku 18. 

Pomocou šachovnicového vzoru (detail A) v spodnej časti objektu je možné určiť ostrosť 

a rozlíšenie hrán, pričom nesmie dochádzať k prekrývaniu jednotlivých štvorcov šachovnice. 

Taktiež pomocou kalibračného telesa je možné zistiť, ako dobre dokáže živica odtekať z úzkych 

priestorov medzi vežami (detail B). Na vrchnej strane objektu sa nachádzajú valce a kocky 

veľkosti od 0,2 mm až po 0,05 mm s krokom 0,01 mm (detail C). Tento detail nám podáva 

informáciu o tom, aké rozlíšenie v ose x/y sme schopný docieliť. 

Model obsahuje otvory postupne sa zmenšujúcej šírky a výšky, ktoré dokážu podať informáciu 

o minimálnej výške a šírke otvorov, ktoré sme schopný vytvoriť s používanou živicou 

(detail D). Na zistenie pevnosti sfotopolymerizovaného materiálu slúžia piliere postupne sa 

zmenšujúcej dĺžky a hrúbky (detail F), prípadne piliere umiestnené v kruhu (detail E). [26] 

Vytvorené kalibračné telesá vykazovali rôznu mieru deformácie jednotlivých detailov 

v závislosti na expozičnom čase a zložení. Vzorky s obsahom oligoméru 60 hm. % (a väčším) 

boli vyradené z toho dôvodu, že vysoká viskozita živice zabraňovala jej včasnému vtečeniu do 

priestoru medzi vaničkou a platformou, čo znemožnilo tvorbu kalibračných telies.  

V závislosti na expozičnom čase rástla alebo klesala kvalita určitých detailov. Pre názornosť 

bude závislosť kvality tlače na expozičnom čase prezentovaná pre zloženie s obsahom 

oligoméru 43 hm. % na obrázkoch 37-39. Všetky vytlačené kalibračné telesá pre všetky 

skúmané expozičné časy a zloženia je možné vidieť v tabuľke 6.



 

 

 

4
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Tabuľka 6: Všetky kalibračné telesá pri skúmaných zloženiach fotopolymérov a expozičných časoch, OK- teleso bez deformácie, POK- teleso 

s čiastočnou deformáciou, NOK- nevytvorenie telesa/detailu 

Obsah 

oligoméru 
Pohlaď 

Expozičný čas 

3 sekundy 5 sekúnd 7 sekúnd 9 sekúnd 11 sekúnd 13 sekúnd 15 sekúnd 17 sekúnd 

35 hm. % 

Spredu 

NOK POK POK  OK OK  OK  OK  OK  

Zozadu 

NOK  POK  POK  OK  OK  OK  OK  OK  

43 hm. % 

Spredu 

NOK  POK  POK  OK  OK  OK  OK  OK  

Zozadu 

NOK  POK  POK  OK   OK OK  OK  OK  

52 hm. % 

Spredu 

NOK  POK  POK  OK  OK  OK  OK  OK  

Zozadu 

NOK  POK  POK  OK  OK  OK  OK  OK  
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Šachovnica (detail A) v zadnej strane objektu vykazuje najostrejšie hrany a taktiež obsahuje 

najmenšie množstvo prebytočnej živice pri najkratších expozičných časoch. S rastúcim 

expozičným časom klesá kvalita tlače daného detailu pre všetky zloženia.  

Na test viskozity (detail B) nemal expozičný čas nejaký zásadný vplyv. S rastúcou viskozitou 

je iba možné pozorovať väčšie množstvo prebytočnej živice medzi jednotlivými vežami telesa. 

Pre rozlíšenie v osách x/y (detail C) nemá expozičný čas takmer žiadny vplyv. Podobne ako 

šachovnica, kvalita otvorov v zadnej časti objektu (detail D) je väčšia pre kratšie expozičné 

časy a klesá s rastúcim expozičným časom.  

Piliere v kruhu (detail E) vznikali už pri expozičnom čase 5 sekúnd. Vo väčšine prípadov 

s rastúcim expozičným časom rástla aj ich kvalita. U všetkých vzoriek ale bola pozorovaná 

deformácia prvých vrstiev detailu, nakoľko neboli vrstvy nejako podporované. 

Obrázok 37: Kalibračné teleso s obsahom oligoméru CN966H90 43 hm. % pri expozičnom čase 

 3 sekundy 

Obrázok 38: Kalibračné teleso s obsahom oligoméru CN966H90 43 hm. % pri expozičnom čase 

 9 sekúnd 

3s 3s – zadná strana 

9s  9s – zadná strana 

Deformácia 
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Počet a kvalita pilierov (detail F) u všetkých zloženiach rástla až po expozičný čas 13 sekúnd. 

Následný nárast kvality pri väčších expozičných časoch nie je až taký výrazný.  

Kvalita finálnych objektov mohla byť taktiež ovplyvnená miestom, kde telesá vznikali na 

podložke. Pri tlači dochádza k naklonení vaničky, vďaka čomu dôjde k odlepeniu vznikajúceho 

objektu od fólie (dna vaničky). Veľkosť vzniknutej medzery nie je vo všetkých miestach 

vaničky rovnaká. Tento jav je schematicky znázornený na obrázku 40. Toto spôsobuje miernu 

nehomogenitu tlače, čo následne môže viesť k vzniku deformácii.  

 

 

 

 

 

 

Pre porovnanie závislosti kvality tlače na zložení boli vybrané kalibračné telesá pre všetky 

skúmané zloženia pri expozičnom čase 15 sekúnd ktoré je možné vidieť na obrázkoch 41-43. 

Šachovnica (detail A) nevykazuje dokonalo ostré hrany u žiadnej zo skúmaných vzoriek. Oproti 

tomu je možné pozorovať nárast ostrosti štvorčekov s klesajúcim obsahom oligoméru. Je to 

pravdepodobne z toho dôvodu, že menej viskózna živica sa nehromadí medzi detailmi 

a nedochádza k jej následnému vytvrdeniu, čo vedie k zníženiu rozlíšenia.  

Obrázok 39: Kalibračné teleso s obsahom oligoméru CN966H90 43 hm. % pri expozičnom čase  

15 sekúnd 

15s  15s – zadná strana 

Obrázok 40: Schematické znázornenie naklonenia vaničky počas tlače (pohlaď zboku) a vznik 

nerovnomernej medzery  

Pohyblivá platforma 

Naklonená vanička 

Nerovnomerná 

medzera  
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Najlepšie výsledky u otvorov v zadnej časti telesa (detail D) vykazuje živica s najnižším 

obsahom oligoméru. Najmenšie otvory bez značnej deformácie dosahujú výšku a šírku 0,6 mm. 

Menšie otvory sú zdeformované alebo obsahujú vytvrdenú živicu. S rastúcim obsahom 

oligoméru klesá kvalita otvorov, ktoré obsahujú stále väčšie množstvo živice.  

Test viskozity (detail B) nám potvrdzuje predošlé tvrdenie, že najviskóznejšia živica sa hromadí 

medzi jednotlivými vežami telesa, zatiaľ čo u živice s najnižším obsahom oligoméru toho 

hromadenie nie je až tak zrejmé.   

Pomocou pilierov na pravej strane objektu (detail F) je možné porovnávať pevnosť materiálu. 

Čím tenšie a vyššie piliere vznikajú, tým je možné považovať vytvorené objekty za pevnejšie.   

Bežne sa na popis kvality pilierov využíva ich schopnosť odolávať ohybu. Keďže sa ale jedná 

o elastický materiál nie je možné posúdiť, či je ohyb spôsobený materiálom alebo procesom 

tlače. Je ale možné zistiť aké piliere o danej dĺžke a šírke sme schopný vytlačiť. 

U živice s obsahom oligoméru 35 hm. % najdetailnejší pilier dosahoval šírku 0,3 mm a výšku 

4 mm. Živica s obsahom oligoméru 43 hm. % dosahovala rovnakých hodnôt, no v tomto 

prípade bolo možné pozorovať počiatky vzniku pilierov s šírkou 0,2 mm. U živice s obsahom 

oligoméru 52 hm. % vznikol pilier o šírke 0,2 mm s dĺžkou 1,5 mm. 

Obrázok 41: Detail šachovnice (A) a otvorov (D) pre všetky skúmané zloženia fotopolymérov 

Obrázok 42: Detail viskozity (B) a pilierov (F) pre všetky skúmané zloženia fotopolymérov 

Prebytočná živica  

35 hm. % oligoméru 43hm. % oligoméru 52 hm. % oligoméru 

35 hm. % oligoméru 43 hm. % oligoméru 52 hm. % oligoméru 
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Z testu rozlíšenia (detail C) je možné zistiť rozlíšenie v osách x/y. Pre všetky vzorky boli 

výsledky rovnaké, nakoľko tento parameter nie je závislí na zložení. Jedná sa o parameter, ktorý 

je závislí na rozlíšení LCD displeja tlačiarne. Výrobcom uvádzané rozlíšenie jedného pixelu 

tlačiarne je 47 μm. Z našich telies sa táto hodnota pohybuje v rozmedzí 0,1 - 0,8 mm. Tento 

výsledok je ale očakávaný, nakoľko LCD display nie je dokonalý a dochádza k určitému 

rozptylu žiarenia na okrajoch objektu, ktorý je premietaný do živice, čo znižuje rozlíšenie.  

Najmenej zdeformovaný kruh s piliermi (detail E) bol vytvorený pomocou najviskóznejšej 

živice. Jedná sa o detail ktorý nie je dostatočne podporovaný a musí odolávať silám, ktoré sú 

naň aplikované počas tlače, ako napríklad odliepanie od fólie vaničky. Väčšie množstvo 

oligoméru vedie k lepšiemu zosieťovaniu, čo napomáha odolávať silám vznikajúcich počas 

tlače. Je tu ale taktiež možné pozorovať malé množstvo nežiadúcej živice, ktorá ostala usadená 

pri podstave pilierov. U všetkých telies je taktiež možné pozorovať určitú mieru deformácie 

počiatočných vrstiev, kde dochádza k úplnému previsu kruhu. Táto deformácia je taktiež menej 

značná s rastúcim obsahom oligoméru. [28]

Obrázok 43: Detail pilierov v kruhu (E) pre všetky skúmané zloženia fotopolymérov  

Deformácia 

prvých vrstiev 
Prebytočná živica 

35 hm. % oligoméru 43 hm. % oligoméru 52 hm. % oligoméru 
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4.6. Tlač komplexných štruktúr  

Pri prvých pokusoch tlače komplexných objektov dochádzalo k ich odlepeniu od podložky 

počas tlače. Na rozdiel od kalibračných telies nie je súčasťou komplexných štruktúr podložka 

ktorá, by zabezpečovala pevnejšie prichytenie objektu k pohyblivej platforme. Preto boli telesá 

upravené tak, aby boli pripojené k platforme väčšou plochou. Objekt pred a po úprave je možné 

vidieť na obrázku 44.  

U vytvorených mriežkových štruktúr je možné pozorovať priamu závislosť kvality tlače na 

zložení. U mriežkových štruktúr ktoré obsahovali najmenšie množstvo oligoméru dochádza k  

deformácii štruktúry už pri telese s šírkou hrany 20 mm. So zvyšujúcim sa množstvom 

oligoméru rastie aj kvalita tlače. Najkvalitnejšia a najdetailnejšia štruktúra bola vytvorená 

zo živice obsahujúcej 52 hm. % oligoméru s dĺžkou hrany objektu 18 mm. Závislosť kvality 

tlače mriežkových štruktúr na zložení je možné vidieť v tabuľke 7. 

Tabuľka 7: Kvalita tlače mriežkových štruktúr pre všetky skúmané zloženia fotopolymérov, OK- teleso 

bez deformácie, POK- teleso s čiastočnou deformáciou, NOK- nevytvorenie telesa 

Obsah 

oligoméru 

Šírka hrany telesa 

20 mm 18 mm 16 mm 14 mm 12 mm 10 mm 

35 hm.% 

POK NOK NOK  NOK  NOK   

43 hm.% 

OK POK NOK  NOK  NOK   

52 hm.% 

OK  OK  POK NOK  NOK   

Pred úpravou Po úprave 

 

Obrázok 44: Upravené a neupravené komplexné štruktúry, oranžová farba – plocha pripojujúca objekt 

k platforme 
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Keďže gyroidy majú robustnejší dizajn, bolo možné získať teleso o hrane 8 mm z živice 

obsahujúcej 35 hm. % oligoméru. Na mieste pripojenia objektu k podložke dochádza ale 

k vytvrdeniu značného množstva prebytočnej živice. Je to pravdepodobne spôsobené príliš 

dlhým expozičným časom na prvú vrstvu.  K nevytvoreniu štruktúry gyroidu dochádza u ďalšej 

veľkosti 6 mm. Kvalitu tlače gyroidov v závislosti na zložené je možné vidieť v tabuľke 8. 

Ako už bolo zistené pri meraní mechanických vlastností, väčší obsah oligoméru vedie k tvorbe 

mechanicky pevnejších objektov, vďaka čomu sú vznikajúce objekty schopné lepšie odolávať 

silám počas tlače. Na obrázku 46 je možné vidieť ako väčší obsah oligoméru dovoľuje vzniku 

menších a detailnejších štvorčekov. [28] 

Pri použití kratšieho expozičného času na prvú vrstvu (35 sekúnd) nedochádzalo 

k dostatočnému pripojeniu objektov k podložke. Preto bol expozičný čas na prvú vrstvu 

predĺžený z pôvodných 35 na 60 sekúnd. Pre ešte lepšie pripojenie objektov k platforme by 

mohla byť použitá podložka, ktorá by bola súčasťou komplexných štruktúr. To by značne 

zväčšilo plochu ktorou sa pripájajú k pohyblivej platforme tlačiarne. Následne by bolo potrebné 

ale podložku odstrániť.  

Počas tlače dochádzalo k deformácii mriežkových štruktúr. Jedná sa o porušenie časti mriežky 

v hornom rohu. Keďže k deformácii dochádza nezávisle na zloženiu, je možné 

predpokladať, že deformácia je zapríčinená miestom, kde dochádzalo k vytvoreniu objektov. 

Z dôvodu flexibility materiálu nemuselo dôjsť pri pohybu vaničky k jeho odlepeniu od fólie 

(dno vaničky). K odlepeniu došlo až po zväčšení medzery medzi pohyblivou platformou 

a vaničkou. Neodlepenie objektu od dna vaničky ale spôsobilo nevytvorenie niektorých vrstiev 

objektu, čo mohlo viesť vzniku deformácii, ktorú je možné vidieť na obrázku 47. 

20 mm 14 mm 8 mm 6 mm 

Obrázok 45: Postupne sa zmenšujúce gyroidy vytvorené z živice s obsahom oligoméru 35 hm. %  

Obrázok 46: Vplyv obsahu oligoméru na kvalitu tlače pre telesá o šírke hrany 6 mm (gyroidy) 

35 hm.% obsah oligoméru 43 hm.% obsah oligoméru 52 hm.% obsah oligoméru 
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Deformácia na obrázku 47 bola odstránená predĺžením expozičného času na jednu vrstvu 

z pôvodných 15 sekúnd na 25 sekúnd. Taktiež  bola tvorba telies premiestnená do časti 

platformy kde vzniká väčšia medzera medzi vaničkou a platformou ako to bolo ukázané na  

obrázku 40. Toto viedlo k eliminácii danej deformácie  a vzniku telies uvedených v tabuľke 7.

Obrázok 47: Deformácia v pravom hornom okraji mriežkových štruktúr 



 

 

 

4
8
 

Tabuľka 8: Kvalita tlače gyroidov pre všetky skúmané zloženia fotopolymérov, OK- teleso bez deformácie, POK- teleso s čiastočnou 

deformáciou, NOK- nevytvorenie telesa 

Obsah 

oligoméru 

Šírka hrany telesa 

20 mm 18 mm 16 mm 14 mm 12 mm 10 mm 8 mm 6 mm 4 mm 

35 hm. % 

OK OK OK OK OK OK POK NOK  

43 hm. % 

OK OK OK OK OK OK OK POK NOK 

52 hm. % 

OK OK OK OK OK OK OK OK NOK 
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5 ZÁVER 

V tejto práci boli pripravované modelové živice s rôznym obsahom oligoméru CN966H90 

a EOEOEA. Zmenou ich pomeru bolo možné kontrolovať vlastnosti pripravených živíc ako je 

napríklad viskozita, reaktivita alebo mechanické vlastnosti a morfológiu telies vytvorených 

z pripravených živíc. Následne bol sledovaný vplyv týchto parametrov na proces tlače a na 

kvalitu vytvorených objektov.  

Z Jakobsových pracovných funkcii je možné vidieť, že s rastúcim obsahom oligoméru klesá 

kritický čas ktorý predstavuje prvotný moment vzniku polymérnej siete. Je to spôsobené tým, 

že väčšie množstvo oligoméru napomáha k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu zosieťovaniu.  

Pri meraní viskozity bolo zistené, že viskozita pripravených živíc rastie so zväčšujúcim sa 

obsahom oligoméru. Do oblasti viskozity od 10-1000 μPa·s spadali tri pripravované živice, 

ktoré boli zvolené na ďalšie testovanie. Taktiež bola na testovanie zvolená živica s obsahom 

oligoméru 60 hm. %. 

Pri pozorovaní štruktúry vzoriek pomocou konfokálneho mikroskopu bolo možné vidieť vo 

viskóznejšej  živici deformácie, ako sú bubliny alebo trhliny. U živice s nižšou viskozitou bolo 

možné vidieť pravidelnú štruktúru bez akejkoľvek deformácie. Vysoká viskozita môže viesť 

k deformáciám niektorých detailov na objektoch, naopak objekty vytvorené z živíc s nízkym 

obsahom oligoméru a teda nízkou viskozitou nemusia mať požadované mechanické vlastnosti. 

Pre mechanické vlastnosti v tlaku je možné vidieť postupný rast všetkých skúmaných veličín 

v závislosti na zložení. Nárast všetkých skúmaných vlastností je možné vidieť aj pre 

mechanické vlastnosti v ťahu. V tomto prípade sú ale mechanické vlastnosti v omnoho väčšej 

miere závislé na zložení, než ako tomu bolo u mechanických vlastností v tlaku. Pevnosť v ťahu, 

pre zloženie s obsahom oligoméru 60 hm. % (0,59 MPa) je viac než päťnásobne väčšia než pre 

zloženie s obsahom oligoméru 35 hm. % (0,1 MPa). Podobné výsledky je možné vidieť aj 

u maximálnej deformácie. Z hodnôt Youngovho modulu pružnosti bolo zistené, že sa jedná 

o elastický materiál s dobrou flexibilitou.  

Kalibračné telesá nám podali množstvo informácii pomocou ktorých je možné predpokladať, 

aké telesá je možné vytlačiť pri zvolených zloženiach a nastaveniach tlačiarne. Závislosť 

expozičného času na kvalitu tlače bola značná. U príliš krátkeho expozičného času dochádzalo 

k deformácii takmer všetkých detailov nezávisle na zložení. S rastúcim expozičným časom 

rástla kvalita detailov E a F, zatiaľ čo väčšia kvalita detailov A, B a C bola pozorovaná pri 

kratších expozičných časoch.  

V závislosti na zložení rástla alebo klesala kvalita jednotlivých detailov. S rastúcim obsahom 

oligoméru bol pozorovaný nárast kvality detailov E a F. Väčší obsah oligoméru prispieval 

vzniku pevnejšej polymérnej siete, vďaka čomu dokázali spomínané detaily lepšie odolávať 

silám počas tlače. Nižší obsah oligoméru zase prospieval detailom A, B a D. Je to z toho 

dôvodu, že nízko viskózna živica sa nehromadila v dutinách detailov, čo viedlo k ich lepšej 

kvalite.  Na rozlíšenie v osách x/y (detail C) nemalo zloženie zásaný vplyv.  

Pre komplexné štruktúry bolo zistené, že pri expozičnom čase 15 sekúnd bolo možné tvoriť 

najdetailnejšie štruktúry z živice, ktorá obsahovala 52 hm. % oligoméru. Je preto možné 

považovať živicu s obsahom oligoméru 52 hm. % za najvhodnejšie zloženie pre tlač zvolených 

komplexných štruktúr pri zvolených nastaveniach.  
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Tlač gyroidov bola oproti  mriežkovým štruktúram úspešnejšia z toho dôvodu, že gyroidy majú 

robustnejšiu stavbu oproti mriežkovým štruktúram.  

Zmenou zloženia alebo parametrov tlače je možné ovplyvňovať výsledné vlastnosti 

vytvorených objektov. Je preto možné pri správnych nastaveniach tlače použiť vysokoviskózne 

alebo aj nízkoviskózne živice. Taktiež by na ovplyvnenie tlače schopnosti živíc mohla byť 

využitá napríklad zmena teploty. 

Táto práca môže slúžiť ako podklad pre štúdium ďalších vlastností, ktoré ovplyvňujú kvalitu 

3D tlače. Taktiež by niektoré vytvorené komplexné štruktúry mohli nájsť uplatnenie 

v automobilovom priemysle alebo v konštrukčných aplikáciách.  
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7 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

FFF Fused filament fabrication 

CLIP Continuous liquid interface production 

SLS Selective laser sintering 

FDM Fused deposition modeling 

SLA Stereolitografia (Stereolithography) 

DLP Digital light processing 

LCD Liquid crystal display 

MSLA Maskovaná stereolitografia (Masked stereolithography) 

LSCM Laserová skenovacia konfokálna mikroskopia  

FRP Voľná radikálová polymerizácia (Free radical polymerization) 

Dp Penetračná hĺbka 

Cd Vytvrdená hĺbka 

Ec  Kritická energia 

Tc  Kritický čas 

ABS  Akrylonitrilbutadiénstyrén 

PLA Polymliečna kyselina 

HIBS High Impact Polystyrene 

ECC 3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3',4'-epoxycyclohexán carboxylát 

DGEBA Bisphenol A diglycidyl ether 

EOEOEA  2-(2-Ethosxyethoxy)-ethyl akrylát 

TPO Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxid 

3D  Trojdimenzionálny (trojrozmerný) 

 

 

 

 

 


