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ABSTRAKT 
Cieľom práce je určiť základné parametre kvality tlače a následne posúdiť vplyv 

materiálu na kvalitu tlačených produktov. Jedná sa o porovnanie certifikovaného 

materiálu s nízkonákladovým, pri 3D tlači pomocou metódy SLA-DLP, za účelom 

zníženia výrobných nákladov. Práca je zameraná na porovnanie dvoch rôznych 

materiálov na základe výsledkov z ťahových a tvrdostných skúšok. Sledovaný je 

aj vplyv farby fotopolyméru na jeho materiálové vlastnosti. 

 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
SLA, SLA-DLP, digital light processing, 3D tlač, Rapid Prototyping, 

stereolitografická 3D tlač, fotopolymér, materiálové vlastnosti, tvrdosť, ťah 

 

ABSTRACT 
The aim of the bachelor’s thesis is to define basic quality parameters and compare 

material impact on quality of printed products. This is a comparison certified material 

with low-cost material using SLA-DLP method of 3D printing to reduce production 

costs. The thesis is focused on the comparison of two different materials based on the 

results of tensile and hardness tests. The effect of the color of photopolymer on 

material properties is also observed. 
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SLA, SLA-DLP, digital light processing, 3D printing, Rapid Prototyping, 

stereolithography 3D printing, photopolymers, material properties, hardness, tensile 
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Úvod 

 

1 ÚVOD 
 

Aditívna výroba je automatický proces založený na výrobe finálneho produktu 

pomocou technológie vrstvenia. Spojuje dva základné procesy: výrobu každej vrstvy 

a jej následne spájanie v takom poradí, aby vznikol fyzický produkt podľa požiadavky. 

Oba procesy prebiehajú súčasne. Výrobný proces aditívnej technológie potrebuje pre 

fungovanie 3D dáta súčasti, tzv. virtuálny model výrobku. [1] 

Pre aditívnu výrobu je charakteristické, že počas výrobného procesu sa 

nevytvára len geometria výrobku, ale má vplyv aj na jeho charakteristické vlastnosti. 

[1] 

Termín „3D tlač“ vznikol z jednoduchého dôvodu, aby zahrnul všetky ostatné 

názvy ako napr. aditívna výroba a stal sa tak univerzálnym označením pre vznik 

výrobku metódou vrstvenia. Ide o termín, ktorý je ľahko pochopiteľný pre širokú 

verejnosť, pretože naznačuje, že každý, kto používa textový editor a 2D tlačiareň je 

taktiež schopný vytlačiť 3D výrobok pomocou 3D editoru a 3D tlačiarne, bez toho aby 

musel danej problematike podrobnejšie rozumieť. [1]  

Stereolitografia je všeobecne známa ako najstaršia metóda 3D tlače na svete, 

resp. prvá komerčne dostupná metóda. Jedná sa o proces, ktorý používa ako materiál 

fotopolymerizačnú živicu, ktorá je následne vytvrdzovaná vo vrstvách pomocou 

laserového lúča (štandardná metóda SLA) alebo svetelného lúča z projektoru (metóda 

SLA-DLP). Materiál je vytvrdzovaný veľmi presným spôsobom, čo má za následok 

vysokú presnosť hotového dielu. [2] 
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2 PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU POZNANIA 
 

2.1 Definícia 3D tlače 
3D tlač nie je vo svete novým pojmom. Prvým patentom v oblasti 3D tlače bol patent 

Dr. Kodama v máji 1980 v Japonsku, ktorý však nebol schválený aj napriek tomu, že 

Dr. Kodama bol patentovým právnikom. Prvá zmienka sa teda datuje až do roku 1986, 

kedy bola oficiálne patentovaná stereolitografická technológia (SLA). Patent patrí 

Charlesovi Hullovi, ktorý vytvoril prvú SLA tlačiareň v roku 1983 a taktiež je 

spoluzakladateľom spoločnosti 3D Systems Corporation, ktorá je najväčšou 

spoločnosťou v oblasti 3D tlače v dnešnej dobe. [2]  

Tlačiarne boli zo začiatku nedostupné, pretože ich cena sa pohybovala 

v radoch stá tisícov až miliónov českých korún. V dnešnej dobe je na trhu veľké 

množstvo cenovo dostupných tlačiarní aj pre obyčajného užívateľa. 

3D tlač sa používa pri malosériových výrobách a taktiež pri personalizovanej 

výrobe, kedy je každý produkt jedinečný. 

 

 

2.2 Rapid Prototyping 
Termín Rapid Prototyping už vo svojom názve popisuje, že sa jedná o rýchlu výrobu 

dielov, najmä prototypov. Tento názov už od druhej polovice 80. rokov zahŕňa 

výrobné technológie, ktoré nepoužívajú štandardnú metódu výroby, ale používa pre 

výrobu vrstvenie. Na rozdiel od 3D tlače nie je cieľom dosiahnuť dokonalý a konečný 

tvar výrobku, ale produkty slúžia len ako napodobeniny hotových výrobkov. Cieľom 

je získať predstavu o výslednom diele, testovať rôzne funkcie, prípadne ho upravovať, 

no najmä zlacniť a zrýchliť celý proces vývoja. Diely sú však funkčné a svojimi 

vlastnosťami sa približujú k finálnemu výrobku, ale nie je možné ich použiť k predaju. 

[1,3,4] 

Dôvodom výroby prototypov sú [5]:  

• nájdenie chýb vo výkresovej dokumentácií  

• nájdenie chýb v koncepcií 

• overenie vyrobiteľnosti a zmontovateľnosti 

• posúdenie vzhľadu 

• overenie vhodnosti pre sériovú výrobu 

Pri výrobe prototypov pomocou aditívnych technológií je veľkým plusom, že je možné 

vyrábať tvarovo komplikované prvky naraz, čo je pri bežných spôsoboch výroby 

nemožné. Príkladom je veža s točitými schodmi a dvojitým šróbovicovým zábradlím 

vo vnútri z obr. 2-1, ktorú vytvorila firma 3D Systems. [1]  
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rová. 

 

2.3 Metódy 3D tlače 
Neexistuje len jedna technológia 3D tlače, ale mení sa v závislosti od používaného 

materiálu. Niektoré používajú plasty, iné zasa práškové náplne alebo fotopolymérny 

materiál. Každý materiál vyžaduje iný spôsob vytvrdzovania/tavenia/spekania atď. 

Metódy môžeme rozdeliť do 3 základných kategórií, ako to môžeme vidieť na obr. 2-

2. 

Preto je na trhu možno vidieť veľké množstvo 3D tlačiarní, ktoré pracujú na 

rôznych princípoch.  

 

 

2.3.1 Aditívna výroba na báze práškových materiálov 

Tento spôsob výroby používa základ tvorený jemným práškom. Medzi základné 

metódy, ktoré používajú tento typ výroby patria [5]:  

• Selective Laser Sintering (SLS) 

• Direct Metal Laser Sintering (DMLS) 

• 3D Printing (3DP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

2.3.1 

 

Obr. 2-1 Rez veže vytvorenej firmou 3D Systems [1] 

Obr. 2-2 Rozdelenie aditívnej výroby podľa typu materiálu [6] 
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2.3.2 Aditívna výroba na báze tuhých materiálov 

Materiálom sú veľmi tenké vrstvy polyméru alebo kovu vo forme fólií alebo tenkého 

papiera s vrstvou lepidla. Ďalšou možnosťou je tuhý filament, ktorý je navinutý na 

kotúči a dochádza k jeho taveniu v pohyblivej hlavici tlačiarne. Medzi základné 

metódy používajúce tento druh materiálu patria [5,6]:  

• Laminated Objective Manufacturing (LOM) 

• Fused Deposition Modeling (FDM) 

• Multi Jet Modeling (MJM) 

 

 

2.3.3 Aditívna výroba na báze polymérov  

Pri tomto druhu výrobu je materiálom fotopolymér, ktorý sa následne pod hladinou 

vytvrdzuje vo vrstvách. Po vytvrdení sa platforma posunie s určitým posunom. Takto 

sa pokračuje, až kým nie sú všetky vrstvy materiálu vytvrdené. Medzi základné 

metódy používajúce tento druh materiálu patria [5]:   

• Stereolithography (SLA) 

• Solid Ground Cutting (SGC)    

 

2.4 Stereolitografia - SLA 
Najväčším výrobcom je spoločnosť 3D Systems. Metóda SLA používa materiály na 

báze fotopolymérov. Sú to látky, ktoré reagujú pri kontakte s laserovým UV lúčom 

tak, že dochádza k ich premene do pevného skupenstva. Schému zariadenia je možné 

vidieť na obr. 2-3 [5,6]  

Obr. 2-3 Schéma 3D tlačiarne využívajúcej metódu SLA [6] 
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Celý proces začína v nádobke naplnenej materiálom, kde je vždy jedna vrstva 

po druhej vytvrdzovaná pomocou laserového lúča, ktorý sa po hladine fotopolyméru 

pohybuje v určitých predom generovaných dráhach. Následne sa podstava, v ktorej je 

model situovaný, posunie dole o vzdialenosť rovnú hrúbke ďalšej vrstvy, po hladine 

prejde čepeľ, ktorej funkcia je uhladenie materiálu do roviny a môže dôjsť k ďalšiemu 

procesu tvrdenia pomocou laseru. Tento proces sa opakuje vo vrstvách 0,05-0,15 mm 

do doby, kým nie je vytvrdený celý model. Následne je nutné dotvrdenie a prípadné 

odnímanie podporného systému. [6] 

 

 

2.5 SLA-DLP – digital light processing 
Táto technológia bola patentovaná spoločnosťou Texas Instrument Inc. v roku 1986 

Dr. Larrym Hornbeckom. [7] 

Základným rozdielom oproti metóde SLA je zdroj svetelného lúča, kde je 

štandardne použitý svetelný projektor a zostava zrkadiel. Možnosťou je aj použitie 

krokovacieho motora a projektora samotného, bez použitia naklápateľných zrkadiel. 

Taktiež je použité opačné usporiadanie než v prípade SLA a to tak, že fotopolymér je 

osvetľovaný zo spodnej strany a diel je vyťahovaný smerom hore, ako je zobrazené na 

schéme zariadenia na obr. 2-4. [8]  

 

Rýchlosť tlače je vyššia z dôvodu, že vrstva je osvetľovaná celá naraz a nie 

je nutné žiadne prechádzanie laserového lúča po celej ploche platformy. Detailnejší 

opis tlače metódou SLA-DLP bude vysvetlený v nasledujúcich kapitolách. [8] 

 

 

 

 

 

 

2.5 

 

Obr. 2-4 Schéma SLA-DLP tlačiarne [2] 
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2.5.1 Klady a zápory 

Z dôvodu, že metóda SLA-DLP nie je dostatočne preskúmaná a zdrojovaná, sú 

nasledujúce informácie všeobecné, a zamerané skôr na klasickú metódu SLA. Medzi 

klady patria [1,5,6]: 

• najlepšia presnosť z pomedzi ostatných metód – limituje len presnosť 

zariadenia 

• výsledkom je model s výbornou povrchovou kvalitou 

• možnosť vytvárať veľké množstvo geometrických tvarov 

• možnosť využitia širokej škály materiálov od rôznych výrobcov 

Naopak metódy majú aj svoje zápory, medzi ktoré patria [5,6]:  

• vysoká obstarávacia cena zariadenia  

• vysoká cena materiálu (nepoužiteľné pre bežného užívateľa) 

• nutnosť zhotovenia podporného systému (materiál navyše) 

• po čase dochádza ku zvyšovaniu krehkosti materiálu 

• nutnosť dokončovacieho procesu 

 

2.6 Výrobný proces 
Proces pri 3D tlači metódou SLA-DLP sa skladá z troch základných častí [6]: 

1. počiatočný proces 

2. budovací proces 

3. dokončovací proces  

Každá časť výrobného procesu je nesmierne dôležitá a má vplyv na výslednú kvalitu 

vyrobeného dielu. Algoritmus procesu je znázornený na obr. 2-5.  
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2.6.1 Počiatočný proces 

Počas tejto etapy prebieha množstvo úkonov, ako konvertovanie CAD modelu do 

potrebného formátu, ktorý je tlačiareň schopná rozpoznať (najčastejšie STL formát), 

rezanie modelu na potrebné vrstvy, vytváranie podpôr modelu atď. Niektoré časti 

počiatočného procesu si krátko popíšeme. 

 

Konvertovanie do STL formátu 

Patrí medzi základné kroky pri tlačení 3D modelov pomocou metód, ktoré pracujú na 

základe vrstvenia. [1] 

Aby sme docielili požadovaný efekt, najčastejšie používame trianguláciu. 

Presnejšie sa jedná o „Standard Triangullar/Tesselation Language“ (STL) formát, vo 

voľnom preklade „Štandardný trojuholníkový/mozaikový jazyk“. Už podľa názvu je 

možné usudzovať, že model sa skladá z veľkého počtu veľmi malých trojuholníkov, 

čo umožňuje vytvárať akékoľvek tvarové prvky a následne ich rozdeľovať do 

požadovaných vrstiev. [1] 

Ďalšou možnosťou je konvertovanie do formátov PLY, VRML, CLI/SLC, 

AMF, ale tieto spôsoby nebudem detailne opisovať, pretože nie sú tak často využívané. 

[1] 

Objemové prvky sa skladajú z dvoch povrchov, vnútorného a vonkajšieho. 

Obe z nich sa líšia len normálovým vektorom. Rozdelenie a popísanie povrchov na 

trojuholníčky je nazývané triangulácia alebo mozaikovanie. Táto operácia vedie 

k vytvoreniu STL dát. Ide o bežný spôsob pri aditívnej výrobe, avšak nie je nikde 

oficiálne štandardizovaný. STL dáta obsahujú normálový vektor (pozitívny smer von, 

preč do priestoru) a súradnice troch vrcholov každého trojuholníka. Namiesto 

2.6.1 

 

Obr. 2-5 Algoritmus procesu výroby dielu pomocou 3D tlače [6] 
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konvertovania do STL je možné použiť aj iný spôsob spracovania modelu, buď 

vytvorením kódu ASCII alebo binárnym kódom. Množstvo dát je menšie pri binárnych 

súboroch, ale zariadenia lepšie pracujú pri súboroch ASCII. [1] 

 

Formátovanie do STL má niekoľko výhod [1]: 

• model je rozdelený na trojuholníky, preto je možné rezať model 

v ľubovoľnom mieste na osi z. 

• Pokiaľ nie je k dispozícií CAD model, ale len generovaný STL formát, je 

možné meniť jeho veľkosť bez nutnosti použitia CAD modelu. 

STL formát má však aj svoje nevýhody [1]: 

• generuje veľký objem dát, najmä keď potrebujeme dosiahnuť vysokú kvalitu 

a povrch preto rozdelíme na sieť s veľkým množstvom trojuholníkov. 

• STL formát obsahuje len geometrické vlastnosti. Definície farby, textúry, 

materiálu a iných charakteristík nezahrňuje. 

Vytváranie vrstiev 

Ďalšou neodlúčiteľnou súčasťou procesu aditívnej výroby patrí vrstvenie. STL formát, 

generovaný z CAD modelu, je pri tejto operácií rozdelený na veľké množstvo rovnako 

hrubých vrstiev tak, aby bola dosiahnutá požadovaná presnosť. Hrúbka vrstiev 

zodpovedá posunutiu podpornej dosky pri výrobnom procese. Príkladom vrstvenia je 

obr. 2-6, na ktorom môžeme vidieť ako funguje vrstvenie 3D modelu v realite. 

 

Vytváranie podporných štruktúr 

Slabá pevnosť komponentov je dôvodom, prečo metóda SLA-DLP je jednou z metód 

aditívnej výroby, ktorá vyžaduje stavbu podpôr (obr. 2-7). Vďaka nim je možné tlačiť 

širokú škálu tvarov a detailov. [25] 

Obr. 2-6 Vytváranie vrstiev 3D modelu [1] 
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Tieto štruktúry majú za úlohu spevniť celý model, zlepšiť tuhosť sústavy, 

zabrániť krúteniu alebo inej deformácii a tým docieliť čo najvyššiu presnosť. Bez 

podporného systému by mohlo dôjsť k poškodeniu fyzického modelu.  

Podpory pozostávajú z dvoch častí: plochej základne a zvislých hriadeľov. 

Plochá základňa zaisťuje výborné uchytenie k stavebnej platforme. Hriadele sa 

pripájajú na model pomocou dotykových bodov. [25] 

Nevýhodou podporného systému je plytvanie materiálu a tým aj zvyšovanie 

nákladov na výrobu. Všetky prídavné štruktúry sú následne počas dokončovacieho 

procesu odstránené.  

 
 

2.6.2 Budovací proces 

Budovací proces je časťou výrobného procesu, ktorý je časovo najnáročnejší. Proces 

začína v nádobke naplnenej nami zvoleného materiálu (najčastejšie fotopolymérovej 

živice) pod hladinou, kde sa nachádza posuvná platforma, na ktorej tlačíme fyzický 

model. Pri metóde SLA-DLP je každý tlačený model len súhrnom veľkého počtu 

bitmapových obrázkov (jedna vrstva = jeden bitmapový obrázok), ktoré projektor 

premieta na spodnú hranu nádobky s fotopolymérom. Bitmapový obrázok sa skladá 

z čierneho poľa a bielych tvarov (viď. obr. 2-8), ktoré reprezentujú vrstvu, ktorú je 

nutno vytvrdiť.  

Biele polia znázorňujú miesta s plnou intenzitou osvetlenia od projektoru, 

preto sú tieto miesta vytvrdzované. Projektor osvetlí daný segment na platforme a 

postupne sa vytvrdzuje jedna tenká vrstva materiálu, o hrúbke 0,025-0,2 mm, za 

druhou, zatiaľ čo ostatný materiál v nádobe zostáva v kvapalnom stave. Následne sa 

podstava, na ktorej je model situovaný posunie smerom hore. Počas posunu dochádza 

k odtrhnutiu dielu od dna nádobky s fotopolymérom. Platforma zostane vo vrchnej 

polohe určitý čas, aby sa hladina tekutého materiálu urovnala a následne je diel opäť 

ponorený do nádobky s polymérom. Tlačené teleso je ponorené v materiály do hĺbky 

ďalšej vrstvy. Tento proces sa opakuje, až kým nie je vytvrdený celý model. 

S modelom sa zároveň tlačí aj jeho podporný systém. Nakoniec sa platforma zdvihne 

a je možné odobrať zhotovený diel. 

Počas tejto časti procesu vzniká veľké množstvo faktorov ovplyvňujúcich 

kvalitu vytlačeného dielu. Tieto parametre budú bližšie pomenované a špecifikované 

neskôr. [6] 

2.6.2 

 

Obr. 2-7 Podporný systém [26] 
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2.6.3 Dokončovací proces  

Po dokončení výroby dielu príde na rad tzv. „post-processing“ (viď. obr. 2-9), ktorý 

má za úlohu dokončiť celý proces, čo zahŕňa čistenie, sušenie, odnímanie podpôr, 

dokončovacie vytvrdenie, odnímanie živice, odstránenie prachu atď. Po tejto časti 

procesu je diel schopný použitia. [6] 

 

Po odstránení komponentu z platformy odstránime podporný systém a diel je 

následne očistený od nadbytočnej tekutej živice pomocou chemického roztoku. Diel 

putuje do vytvrdzovacieho zariadenia, kde pomocou UV žiarenia dochádza k úplnému 

vytvrdnutiu, pretože u väčšiny typov materiálov nedochádza počas polymerizačného 

Obr. 2-8 Bitmapový obrázok [9]  

 

Obr. 2-9 Schéma dokončovacieho procesu [1] 
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procesu k 100% vytvrdeniu (počas budovacieho procesu dôjde k vytvrdeniu zhruba 

97% materiálu). [6] 

 

 

2.7 Parametre ovplyvňujúce kvalitu stereolitografickej 3D tlače 
Počas procesu výroby dielu metódou SLA-DLP vstupuje do procesu viac než 50 

premenných, ktoré ovplyvňujú výsledný vzhľad, kvalitu, dĺžku tlače a vlastnosti 

fyzického modelu. Parametre, ktoré najviac ovplyvňujú výrobný proces môžeme 

rozdeliť do piatich základných oblastí [6]: 

• Konvertovanie CAD modelu do formátu STL 

• Zmršťovanie materiálu 

• Rozlíšenie projektoru 

• Nastavenie procesných parametrov 

• Dokončovací proces 

Akumulovanie všetkých týchto chýb zvyčajne zapríčiňuje rozmerovú chybu, ktorá 

môže dosiahnuť u klasickej metódy SLA veľkosť 250-500µm a taktiež drsnosť 

povrchu, čo má za následok obmedzenie využitia SLA metód pri niektorých 

aplikáciách v odvetviach, kde je nutná veľká presnosť výroby. [6] 

Všetky tieto problémy mali za následok zdokonaľovanie nových softvérov, 

materiálov, procesných parametrov, výrobných strojov. [6]  

 

 

2.7.1 Konvertovanie CAD modelu do formátu STL 

Veľa spoločností používa konvertovanie CAD dát do formátu STL pred začiatkom 

tlače. Počas tohto procesu môže dôjsť k určitému počtu rozmerových, povrchových 

a iných chýb, ako napr. medzery, chýbajúce, otočené alebo prekrývajúce sa 

trojuholníkové fazety a iné. Na obr. 2-10 je možné vidieť chýbajúcu fazetu, ktorá je 

následne automaticky doplnená pomocou softvéru. [6] 

 

Tieto problémy sú zapríčinené aproximáciou trojrozmerných povrchov 

pomocou trojuholníkových faziet. Týmto poruchám sa dá zabrániť rozdelením telesa 

na väčší počet trojuholníkových faziet, bohužiaľ to zväčší objem dát. [6,10] 

Na trhu už existuje niekoľko softvérov ako Magic RP, Mini Magic alebo 

Netfabb, ktoré analyzujú povrch modelu a opravujú chyby spôsobené konvertovaním. 

[6] 

2.7 

 

2.7.1 

 

Obr. 2-10 Automaticky opravená chýbajúca fazeta [6] 
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2.7.2 Zmršťovanie materiálu  

Výsledkom polymerizácie je znižovanie objemu živice a tým pádom zmršťovanie 

komponentu. Presnosť a kvalita vyrobenej súčiastky priamo závisí na vlastnostiach 

fotopolyméru.  Preto neustále dochádza k vývoju nových druhov živíc, aby sa zlepšili 

ich vlastnosti, hlavne sa znížilo zmršťovanie materiálu a zvýšila sa tak rozmerová 

stálosť, a pevnosť daného dielu. Problém zmršťovania sa čiastočne vyriešil zmenou 

akrylátových živíc za epoxidové (lineárne zmrštenie: akrylát=0,6% a epoxid=0,06%). 

[1,10] 

 

 

2.7.3 Rozlíšenie projektoru 

Časom bola snaha nahradiť laserový lúč zo štandardnej SLA metódy digitálnym 

zariadením s mikro zrkadlami, s cieľom znížiť výrobný čas. To sa aj podarilo, pretože 

vrstva je premietaná a tým pádom aj vytvrdzovaná na celej ploche naraz. Taktiež 

docielili zjemnenie povrchu hotového produktu bez zmeny akejkoľvek hodnoty 

parametrov tlače. [6] 

Má to však svoje nedostatky, pretože používame digitálny projektor, ktorý 

dokáže svoj obraz premietať len pomocou štvorcových pixelov, čo má za následok, že 

vrstva je tvorená malými pravidelnými tehličkami, tzv. voxelamy. To spôsobuje určité 

povrchové nedokonalosti a vytvára to tzv. schodovitosť (obr. 2-11). Jedná sa len o 

drobnú povrchovú vadu, ale kvalita je stále natoľko vysoká, že nie je dosiahnuteľná u 

klasickej metódy SLA alebo ostatných metód 3D tlače. [8] 

   

 

2.7.4 Nastavenie procesných parametrov 

Procesné parametre a ich nastavenie boli často skúmané pri snahe o zvýšenie kvality 

tlače. Niekoľko štúdií ukazuje, že na kvalitu tlače má nastavenie procesných 

parametrov priamy vplyv a nie je teda nutný ďalší nákladný zásah do hardvéru alebo 

softvéru zariadenia. [6] 

Procesné parametre sa rozdeľujú do niekoľkých kategórií [6]: 

• Parametre dielu 

Obr. 2-11 Povrchová nedokonalosť – schodovitosť [27] 
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• Parametre zariadenia 

• Parametre materiálu 

• Parametre platformy 

Parametre dielu 

Tento typ parametrov sa dá rozdeliť na niekoľko základných častí [6]: 

• Hrúbka vrstvy (lth) – je hĺbka vrstvy, ktorá tuhne v rovnakej výške (mm). 

• Medzivrstevné pretvrdenie (Oc) – je hĺbka preniknutia vytvrdenia do dolnej 

priľahlej vrstvy. Toto je spôsob, ako sú jednotlivé vrstvy spájané medzi sebou 

(mm).  

• Hĺbka vytvrdnutia (Cd) – je celková hĺbka vytvrdnutia (mm). 

Parametre dielu pre štandardnú metódu SLA sú znázornené na obr. 2-12. Tieto 

parametre sú rovnaké ako pri metóde SLA-DLP s rozdielom, že pri SLA-DLP je vrstva 

vytvrdzovaná naraz. 

 

 

Parametre zariadenia 

Tento druh vstupných parametrov má každé zariadenie odlišné v závislosti na 

špecifikáciu zariadenia. Delia sa na [6,11]: 

• Vlnová dĺžka svetelného zdroja (λ) – je vlnová dĺžka svetla, ktorá musí byť 

v intervale 200 – 400 nm pri fotopolyméroch citlivých na UV svetlo. Najmä 

pri hobby tlačiarňach sa však používajú (kvôli nížšej cene) kancelárkse 

projektory a preto je nutné použiť fotopolyméry reagujúce na viditeľné 

spektrum (nm).  

• Rozlíšenie projektoru – počet bodov, ktoré projektor dokáže zobraziť (pixel). 

Obr. 2-12 Vytvrdzovanie materiálu pri štandardnej metóde SLA [1] 
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• Maximálna intenzita osvetlenia (Emax) – je maximálna expozícia projektoru 

na povrch živice (mW/cm2). Čím väčšia intenzita svetelného zdroja, tým 

kratšia doba osvitu a kratší budovací proces. 

• Rýchlosť vytvrdzovania vrstiev – rýchlosť, ktorou zariadenie dokáže 

vytvrdzovať vrstvy polymerizujúceho materiálu (mm/h). 

Parametre materiálu 

Menia sa v závislosti od materiálu. Môžeme ich rozdeliť na [6]: 

• Kritická expozícia (Ec) – je to expozícia, pri ktorej nastáva v živici premena 

do pevného skupenstva alebo aj energia potrebná pre premenu fotopolyméru 

z tekutého skupenstva (mJ/mm2). 

• Hĺbka penetrácie (Dp) – popisuje hĺbku, do ktorej sa môže svetlo alebo rôzna 

elektromagnetická radiácia dostať do materiálu (mm).  

Parametre platformy 

Dôležitým parametrom pri výrobe je taktiež pozícia a uhol uloženia telesa na podložku 

zariadenia. Varianty môžeme vidieť na obr. 2-13 [6]: 

• Pozícia telesa na platforme – už podľa názvu je jasné, že sa jedná o uloženie 

telesa voči platforme (vertikálne, horizontálne, naklonené) 

• Uhol telesa (Ө) – je uhol, ktorý zviera tlačená súčiastka s platformou  

• Uhol plochy (ӨN) – je uhol medzi vertikálnou osou a normálou k osi povrchu. 

 

 

2.7.5 Dokončovací proces  

Jedná sa o veľmi dôležitú časť výrobného procesu, ktorá má priamy vplyv na výslednú 

kvalitu tlačených modelov. Všetky diely vyrobené metódou SLA-DLP musia prejsť 

Obr. 2-13 Orientácia vzoriek voči platforme [6] 
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dokončovacím procesom okamžite po ukončení budovacieho procesu, inak sa môžu 

dostaviť problémy, pretože model je stále dostatočne mäkký na to, aby mohlo dôjsť 

k jeho deformácií alebo inému znehodnoteniu. [10] 

Nazhromaždenie vnútorných pnutí, počas procesu polymerizácie 

a dokončovacieho procesu spôsobeného ultrafialovým žiarením, ovplyvňuje kvalitu a 

vlastnosti výsledného výrobku ako fyzikálne, tak mechanicky. [6] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CIEĽ PRÁCE 
 

3.1 Analýza problému 
Metóda SLA-DLP je pomerne novou a nepreskúmanou metódou 3D tlače, ktorá má 

do budúcna veľký potenciál najmä vďaka rýchlej tlače (v porovnaní s SLA metódou), 

pri výbornej povrchovej kvalite vytlačených dielov. Preto je vhodné sa na ňu zamerať 

pri testovaní.  

Táto bakalárska práca vznikla v spolupráci s firmou Konica Minolta, spol. 

s r.o., ktorá poskytla jednu zo svojich ponúkaných tlačiarní a dva druhy materiálu, 

pričom jeden z nich je certifikovaný a druhý je nízkonákladový, aby získala väčší 

počet informácií o daných materiáloch a spoznala ich vplyv na vytlačený diel.  

Problémom pri výrobe metódou SLA-DLP je vysoká cena zariadenia 

a taktiež vysoká cena fotopolyméru. To má za následok vysoké výrobné náklady čo 

môže veľa odberateľov odradiť od použitia tohto typu tlačiarne. Spoločnosť sa snaží, 

aby kvalita vytlačených dielov dosahovala určitý štandard a aby boli finálne produkty 

použiteľné, za čo najpriaznivejšiu cenu. 

 

3.2 Cieľ práce 
Cieľom práce je porovnať vlastnosti dvoch rôznych materiálov inej cenovej triedy, 

zloženia a farby, a zistiť možnosti nahradenia drahšieho za lacnejší s cieľom zníženia 

nákladov na výrobu pri čo najlepšej kvalite finálneho produktu, a tým zvýšiť jej šance 

na väčšie uplatnenie či už pri veľkých výrobcoch, ale aj pri obyčajných spotrebiteľoch. 

Čiastkovými cieľmi práce sú: 

• Návrh vzorkov na posúdenie kvality 3D tlače 

• Identifikácia parametrov preukazujúcich kvalitu stereolitografickej 3D tlače 

• Experimentálne overenie kvality 3D tlače na základe porovnania nameraných 

hodnôt z dvoch sád vzoriek z rôzneho materiálu 
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4 MATERIÁL A METÓDY 
 

4.1 Materiál 
Materiálom pri 3D tlači metódou SLA-DLP je, ako bolo spomínané už 

v predchádzajúcich kapitolách, fotopolymér. Jedná sa o roztok, pozostávajúci z troch 

základných zložiek [11]: 

• monomér/oligomér – základná zložka fotopolyméru, dosahuje okolo 95% 

celkového objemu.   

• fotoiniciátor – určujú rozsah žiarenia, pri ktorom dochádza k vytvrdzovaniu. 

Čím vyšší objem iniciátora, tým rýchlejšia reakcia polymerizácie.   

• blokátor – definuje hĺbku preniknutia žiarenia od zdroju. Má vplyv na hrúbku 

vrstvy, ktorú je možné vytvrdiť. 

Počas experimentov boli použité dva typy fotopolymérov (obr. 4-1). 

Materiály mali byť pôvodne rovnakej farby, no bohužiaľ boli dodané dva rôznofarebné 

fotopolyméry, čo malo za následok zmenu plánov experimentov. Jedným z materiálov 

bol certifikovaný materiál Detax Solflex Model Grey (šedá farba) od spoločnosti W2P 

a ďalším bol nízkonákladový prototypový materiál W2P Prototype Clear (priehľadný 

materiál), ktorým by spoločnosť chcela znížiť cenu tlače. Obidva materiály reagujú na 

vlnovú dĺžku UV. 

 

 

4.2 Zariadenia 
V nasledujúcich kapitolách detailnejšie popíšem zariadenia a ich parametre, ktoré boli 

použité pri experimentoch. 

 

 

4.2.1 Tlačiareň 

Výroba vzoriek pre náš experiment prebiehala na tlačiarni, ktorú pre nás 

sprostredkovala spoločnosť Konica Minolta, spol. s r.o. Jednalo sa o tlačiareň firmy 

4.1 

 

4.2 

 

4 

4.2.1 

 

Obr. 4-1 Materiál W2P Prototype Clear (vľavo), materiál Detax Solflex Model Grey (vpravo) 
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Way 2 Production, W2P Solflex SF650 (viď. obr. 4-2), ktorá využíva metódu SLA-

DLP. Parametre zariadenia je možné vidieť v tabuľke 1.  

 

Projektor neosvetľuje platformu ako celok, ale vždy osvetľuje a vytvrdzuje 

len jeden segment. Platforma, na ktorej je situovaný diel je rozrastrovaná na 6 

segmentov a obsahuje drážky na jednoduchšie odnímanie modelu po dokončení 

budovacieho procesu. Súčasťou zariadenia je aj silikónová vanička na fotopolymér 

FlexVat 650. 

 

 

Hrúbka vrstvy 25 – 200 µm 

Veľkosť pixelu X,Y 50 µm 

Rýchlosť tlače Do 40mm/h – závisí od materiálu a veľkosti 

dielu 

Objem stavacieho priestoru 120 x 128 x 100 mm 

Hmotnosť zariadenia 20 kg 

Rozmery zariadenia 400 x 400 x 400 mm3  

Technológia  UV-LED DLP® vlnová dĺžka: 385 nm  

Softvér na rezanie vrstiev W2P-Software založený na Netfabb 

Sieťová kompatibilita 100 Mbps Ethernet 

Požiadavky na napájanie 85 – 260 VAC / 50 – 60 Hz / 138 W 

Teplota okolitého prostredia 18 – 28°C 

 

 

4.2.2 Ultrazvuková čistička 

Zariadenie Ultrasonic Compact Cleaner UCC 1 (viď. obr. 4-3) od výrobcu TESON sa 

používa na post-processing, presnejšie na odstránenie prebytočného materiálu, ktorý 

sa nachádza na povrchu hotového dielu. 

Tab. 1 Parametre tlačiarne W2P Solflex SF650 [12] 

Obr. 4-2 Tlačiareň W2P Solflex SF650 [12] 
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4.2.3 Dotvrdzovacie zariadenie 

Ako dotvrdzovacie zariadenie bol použitý prístroj spoločnosti NK-Optik GmbH 

Otoflash G171 (viď. obr. 4-4). Zariadenie pozostáva z dvoch zábleskových žiariviek, 

ktoré vyžarujú svetlo do komory zo spodnej strany. Je možné ho použiť na dotvrdenie 

všetkých typov fotopolymérov, pretože pracuje na vlnových dĺžkach 280-700 nm. 

Technické dáta zariadenia sú zobrazené v tabuľke 2. [13] 

 

 

Rozmer polymerizačnej komory 120 x 120 x 50 mm 

Počet zdrojov svetla 2 zábleskové žiarivky o 100 W 

Menovitá frekvencia 50/60 Hz 

Menovité napätie  100, 117, 230 V AC 

Príkon 250 W 

Tab. 2 Parametre dotvrdzovacieho zariadenia Otoflash G171 [13] 

4.2.3 

 

Obr. 4-3 Ultrazvuková čistička UCC 1 

Obr. 4-4 Dotvrdzovacie zariadenie Otoflash G171 [13] 
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Priemerný výkon blesku 200 W 

Frekvencia zábleskov 10 zábleskov za sekundu 

Digitálny časovač Nastaviteľné od 1 – 9 999 zábleskov 

Rozmery zariadenia 310 x 310 x 140 mm 

Hmotnosť  6 kg 

Použiteľné svetelné spektrum 280 – 700 nm, maximum pri 400 – 500 nm 

 

 

4.2.4 Mikrometer  

Z dôvodu nutnosti zmerania hrúbky vrstvy bolo nutné použiť mikrometer. Použitý bol 

mikrometer 293-521-30 (viď. obr. 4-5) od spoločnosti Mitutoyo. Rozsah mikrometru 

je 0-25 mm s presnosťou 0,001 mm. 

 

 

4.2.5 Tvrdomer 

Pre meranie tvrdosti nekovových materiálov je nutné použiť metódu Shore. Metóda 

Shore má viacero typov stupníc (A, B, C, D, D0, 0, E, 00), podľa typu materiálu, ktorý 

je použitý pri meraní. Z tohoto dôvodu bol použitý pri experimentoch tvrdomer od 

spoločnosti MicroGauge s.r.o. Jedná sa o model HT-6510-D (viď. obr. 4-6), ktorý 

využíva stupnicu Shore D. Typ stupnice Shore D sa využíva na meranie tvrdosti tvrdej 

pryže, tvrdej živice, akrylových materiálov, skla a plastov. [14] 

Parametre zariadenia je možné vidieť v tabuľke 3. 

 

 

Podľa noriem DIN 53505, ASTM D2240, ISO 7619, JIS 

K7215, ISO 868 

Zobrazované parametre Hodnota tvrdosti, priemerná hodnota, max. 

nameraná hodnota 

Rozsah merania 10 – 90H 

Odchýlka merania < 1H 

Rozlíšenie 0.1H 

Automatické vypnutie prístroja ANO 

Tab. 3 Parametre tvrdomeru HT-6510-D [14] 

Obr. 4-5 Mikrometer Mitutoyo 293-521-30 
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Výstup dát RS232C 

Napájanie 4 x 1,5 AAA batérie (alkalické) 

Rozmery 162 x 65 x 28 mm 

Váha (bez batérií) 170 g 

Operačné podmienky 0 – 40°C  

 

 

 

4.2.6 Trhacie zariadenie 

Zariadenie, ktoré bolo použité pre získanie napäťových a deformačných charakteristík 

materiálu na trhacích vzorkách, bolo vyrobené spoločnosťou Zwick Roell s.r.o. 

Jednalo sa o skúšobné zariadenie model Z020. Ide o univerzálne testovacie zariadenie. 

Systém dovoľuje jednoduchú vymeniteľnosť upínacích čeľustí a tým pádom väčšiu 

škálu využitia pre rôzne druhy skúšok. Obsahuje snímače Xforce, ktoré sa vyznačujú 

vysokou presnosťou, odolnosťou voči preťaženiu a nízkou citlivosťou voči okolitým 

rušivým vplyvom. Zariadenie je vyskladané z komponentov veľkých prierezov, 

z dôvodu zvýšenia tuhosti celej sústavy a zamedzeniu nežiadúcich mechanických 

vplyvov. [16] 

Parametre použitého zariadenia je možné nájsť v tabuľke 4. 

 

 

Maximálna záťaž 20 kN 

Maximálny rozsah testovania 1700 mm 

Rýchlosť testovania 0,001 – 1250 mm/min 

Prevádzková teplota -50 – 250°C 

 

 

Tab. 4 Parametre trhacieho zariadenia Zwick Z020 [17] 

4.2.6 

 

Obr. 4-6 Tvrdomer HT-6510-D [15] 
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4.3 Návrh vzoriek 
Svoju prácu som zameral na porovnanie certifikovaného a nízkonákladového 

fotopolyméru tlačeného metódou SLA-DLP na základe porovnania vzoriek z rôznych 

materiálov na ich mechanické vlastností pri skúškach podľa noriem EN ISO 868 a EN 

ISO 527-1.  

 

 

4.3.1 Závislosť doby osvitu na hrúbke vrstvy 

Na začiatku celého skúmania bolo nutné spoznať minimálnu dobu osvitu projektora 

na hladinu fotopolyméru, aby došlo k dostatočnému vytvrdeniu vrstvy.  

Pre tieto potreby bol vytvorený, študentom Kůstom, model pozostávajúci 

z 24 koliesok a podpornej mriežky, na ktorej sú kolieska prichytené. Výsledný model 

nebol vytvorený pomocou programu Autodesk Inventor, ale upravovené boli len 

bitmapové obrázky, ktoré boli následne ukladané v presnom poradí. Bitmapový 

obrázok mriežky bolo možné vidieť v kapitole 2.6.2, obr. 2-8. 

 

 

4.3.2 Skúška tvrdosti podľa Shore D 

Skúška tvrdosti bola zvolená z dôvodu zistenia základnej vlastnosti materiálu akou je 

tvrdosť a skúmať vplyv zmeny nastavenia na výslednú tvrdosť. 

V prostredí Autodesk Inventor bolo vymodelované študentom Vítkom skúšobné 

teleso, ktoré spĺňa normu EN ISO 868.  

Rozmer telesa a miesta vpichu sú presne vymedzené normou. Minimálna 

hrúbka telesa je 4 mm. Miesto vpichu musí byť vo vzdialenosti 9 mm od 

ktoréhokoľvek okraja. Povrch telesa musí byť rovný, aby sa oporná pätka tvrdomeru 

dotýkala skúšobného telesa a na ploche polomeru najmenej 6 mm od špičky 

skúšobného hrotu. [18] 

Rozmery skúšobného telesa sú 54 x 19 mm a hrúbka 4 mm. Dĺžka 54 mm 

bola zvolená z dôvodu, aby nepresahovala hranicu segmentu, ale aby bolo stále možné 

namerať vyšší počet dát z jednej vzorky. Hotový model je možné vidieť na obr. 4-7. 

Obr. 4-7 Model skúšobného vzorku na tvrdosť podľa normy EN ISO 868 [15] 
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4.3.3 Ťahová skúška 

Tento typ skúšky bol zvolený z dôvodu získania čo najväčšieho množstva informácií 

o mechanických vlastnostiach skúšaných materiálov.  

Ťahová skúška podlieha norme EN ISO 527-1, podľa ktorej bol 

vymodelovaný, v prostredí Autodesk Inventor, aj skúšobný prvok. Z dôvodu veľkého 

rozmeru štandardného skúšobného telesa, ktorý presahoval veľký počet segmentov 

bolo nutné vytvoriť menší model. Norma popisuje veľké aj malé skúšobné prvky 

rôznych prierezov. Rozmery modelu zodpovedajú parametrom pre skúšobný prvok 

1BA (obr. 4-8). Rozmery dané normou a rozmery mnou zvolené je možné vidieť 

v tabuľke 5. Hotový model je možné vidieť na obr. 4-9. 

 

 

 

 Skúšobné teleso 1BA Rozmer Volený rozmer 

l3 Celková dĺžka ≥ 75 mm 75 mm 

l1 Dĺžka zúženej časti s rovnobežnými 

hranami 

30,0 ± 0,5 mm 30 mm 

r Polomer ≥ 30 mm 40 mm 

l2 Vzdialenosť medzi rozšírenými 

časťami s rovnobežnými hranami  

58 ± 2 mm 58 mm 

b2 Šírka koncov 10,0 ± 0,5 mm 10 mm 

b1 Šírka zúženej časti 5,0 ± 0,5 mm 5 mm 

h Hrúbka ≥ 2 mm 2 mm 

L0 Počiatočná meraná dĺžka 25,0 ± 0,5 mm 25 mm 

L Počiatočná vzdialenosť medzi 

čeľusťami 

 𝐥𝟐𝟎
+𝟐 mm 𝟓𝟖𝟎

+𝟐 mm 

Tab. 5 Rozmerové obmedzenia podľa normy EN ISO 527-1 [19] 

4.3.3 

 

Obr. 4-8 Skúšobné teleso 1BA podľa normy EN ISO 527-1 [19] 
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4.4 Priebeh testov 
V nasledujúcich kapitolách budú popísané priebehy jednotlivých testov, plány 

experimentov a im zodpovedajúce procesné parametre. 

 

4.4.1 Priebeh testu závislosti doby osvitu na hrúbke vrstvy  

Po vytvorení bitmapových obrázkov a ich správnom zoradení boli tieto dáta zaslané 

do tlačiarne W2P Solflex SF650. Každý bitmapový obrázok predstavuje jednu vrstvu, 

vďaka čomu bolo možné nastaviť rôzne doby osvitu pre jednotlivé kolieska. Z dôvodu, 

že daný diel by bol limitovaný medzerou medzi platformou a vaničkou, a nerástol by 

tak do ľubovoľnej hrúbky, bol tento experiment tlačený bez použitia platformy. Po 

dokončení sa model opatrne vyňal z dna nádobky, namočil do roztoku IPA (isopropyl 

alkohol), aby sa odstránila nadbytočná živica, osušil a dotvrdil na 6000 pulzov 

v dotvrdzovacom zariadení. Následne bola hrúbka každého kolieska zmeraná 

pomocou mikrometra a hodnoty vynesené do grafu. Pozície koliesok sú zobrazené na 

obr. 4-10. Zvolené doby osvitov je možné vidieť v priloženej tabuľke 6 a sú platné pre 

oba materiály. 

 

 

 

 Tab. 6 Doby osvitov pre jednotlivé kolieska [9]  

Poz. kruhu Doba osvitu [ms] Poz. kruhu Doba osvitu [ms] 

1 1200 14 3200 

2 1250 15 3800 

3 1300 16 4600 

4 1350 17 5600 

5 1400 18 7000 

6 1500 19 8500 

7 1600 20 10000 

8 1700 21 15000 

9 1800 22 20000 

10 2000 23 30000 

11 2200 24 40000 

12 2400 mriežka 15000 

13 2800   

Obr. 4-9 Model skúšobné teleso 1BA  
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4.4.2 Priebeh experimentu na zistenie tvrdosti Shore D 

Cieľom bolo zistiť vplyv zmeny doby osvitu, počtu dotvrdzovacích pulzov, materiálu 

a jeho farby na výslednú tvrdosť hotovej súčiastky. 

Po vymodelovaní bolo skúšobné teleso exportované vo formáte STL, 

následne pomocou programu netfabb vložené na platformu a rozdelené na vrstvy 

o hrúbke 100µm. Podobne ako v predchádzajúcom experimente boli tieto dáta zaslané 

do zariadenia W2P Solflex SF650 spolu so vstupnými parametrami, ktoré sa menili 

podľa tabuľky. Po vytlačení vzoriek bolo nutné tieto vzorky vložiť do roztoku IPA, 

nechať v ultrazvukovej čističke po dobu cca 2 min, osušiť a následne dotvrdiť.  

Pri prvej dobe osvitu boli tlačené štyri kusy vzoriek z dôvodu zistenia 

závislosti počtu pulzov dotvrdenia na ich výslednú tvrdosť. Najlepší výsledok bol 

následne využívaný pri dotvrdzovaní ostatných vzoriek. Procesné parametre je možné 

vidieť v tabuľke 7. 

 

 

Materiál Doba osvitu [ms] Hrúbka vrstvy 

[µm] 

Počet  Dotvrdenie [pulzov] 

W2P 2300  100  4 0, 3000, 6000, 9000 

W2P 3300  100  2 0, 6000 

W2P 4000  100  2 0, 6000 

W2P 5000  100  2 0, 6000 

DETAX 1800  100  4 0, 3000, 6000, 9000 

DETAX 2300  100  2 0, 6000 

DETAX 3300 100  2 0, 6000 

DETAX 5000 100 2 0, 6000 

Tab. 7 Procesné parametre tlače vzorkov na tvrdosť [15] 

4.4.2 

 

Obr. 4-10 Model koliesok s vyznačenými pozíciami [9] 
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Po dotvrdení bola zmeraná tvrdosť vzoriek na tvrdomery HT-6510-D. Priebeh merania 

tvrdosti je jednoduchý. Merané teleso sa položí na sklo zariadenia, zatiahne sa za páku, 

pod váhou prídavného závažia dôjde k vniknutiu indentoru, v tomto prípade hrotu 

z kalenej ocele na tyčinke o priemere 1,25 mm ±0,15 mm, do vzorky. Následne sa 

hodnota odčíta z displeja. [14] 

Na skúšobnom telese bolo spravených 15 vpichov (vždy 3 vpichy na 5 miestach po 

celej dĺžke telesa, ktoré sa nachádzajú na priesečníkoch pomocných čiar, ktoré vznikli 

spojením protiľahlých pomocných bodov na okrajoch, viď. obr. 4-11), ktoré sú 9 mm 

medzi sebou. Hodnoty som následne použil na zostrojenie krabicových grafov 

a získanie grafov závislostí. 

 

 

4.4.3 Priebeh ťahovej skúšky 

Cieľom tohto experimentu bolo zistenie závislosti napäťových a deformačných 

charakteristík pri zmene hrúbky vrstvy a doby osvitu. Postup bol rovnaký ako pri 

experimente na tvrdosť, kedy bol najskôr model vymodelovaný v prostredí Autodesk 

Inventor, následne exportovaný vo formáte STL. Kvôli obmedzeniam, ktoré budú 

popísané neskôr bol diel postavený na platformu v smere osi Z pomocou programu 

netfabb a rozdelený na potrebný počet vrstiev (hrúbka vrstvy bola 50µm a 100µm). 

Hotový model je možné vidieť na obr. 4-9. Pri rozdelení na vrstvy došlo k vytvoreniu 

bitmapových obrázkov. Tieto obrázky boli poslané do tlačiarne W2P Solflex SF650, 

kde boli vytlačené pri rôznych procesných parametroch, ktoré je možné vidieť 

v tabuľke 8.  

 

 

Materiál Pozícia Hrúbka vrstvy 

[µm] 

Doba osvitu [ms] Dotvrdenie [pulzov] 

W2P 1 100 3300 6000 

W2P 2 100 3300 6000 

W2P 3 100 3300 6000 

Tab. 8 Procesné parametre tlače ťahových vzoriek 1BA [15] 

Obr. 4-11 Skúšobné teleso podľa normy EN ISO 868 s vyznačenými bodmi vpichov [15] 
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W2P 4 100 1800 6000 

W2P 5 100 1800 6000 

W2P 6 100 1800 6000 

W2P 7 50 1350 6000 

W2P 8 50 1350 6000 

W2P 9 50 1350 6000 

W2P 10 100 2300 6000 

W2P 11 100 2300 6000 

W2P 12 100 2300 6000 

DETAX 1 100 1400 6000 

DETAX 2 100 1400 6000 

DETAX 3 100 1400 6000 

DETAX 4 100 1800 6000 

DETAX 5 100 1800 6000 

DETAX 6 100 1800 6000 

DETAX 7 100 2300 6000 

DETAX 8 100 2300 6000 

DETAX 9 100 2300 6000 

DETAX 10 50 1350 6000 

DETAX 11 50 1350 6000 

DETAX 12 50 1350 6000 

  

Ako bolo možné vidieť v predchádzajúcej tabuľke, boli vzorky tlačené vždy po troch 

kusoch na jeden spoločný parameter. Dôvodom bolo, že počas tlače nie je možné 

meniť doby osvitu. Pre každú vrstvu všetkých telies na platforme je možné nastaviť 

len jednu dobu osvitu. Následne po vytlačení skúšobných telies boli opatrne odobrané 

z platformy pomocou pinzety, vložené do ultrazvukovej čističky v nádobke 

s roztokom IPA po dobu cca 2 min. Po ubehnutí doby v ultrazvukovej čističke sa telesá 

osušili stlačeným vzduchom a vložili do dotvrdzovačky Otoflash G171, kde sa 

dotvrdili pomocou 6000 zábleskov. Hotové skúšobné telesá boli premerané pomocou 

posuvného merítka a nakoniec skúšané na trhacom zariadení Zwick Z020. Rýchlosť 

skúšky bola nastavená na 3 mm/min. Priebeh skúšky je možné vidieť na obr. 4-12. 
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Ťahová skúška patrí medzi základné mechanické skúšky. Podstatou je roztrhnutie 

skúšobného telesa na trhacom stroji za účelom zistenia napäťových a deformačných 

charakteristík. Teleso sa upne do čeľustí trhacieho zariadenia, ktoré sa začnú 

rozovierať. Os skúšobného telesa musí byť v osi zariadenia. Skúšobný prvok sa pod 

vplyvom ťahových síl najprv pružne, neskôr plasticky deformuje až do úplného 

roztrhnutia (úplne roztrhnutie však nemusí vždy nastať). Cieľom skúšky je určiť 

krivku závislosti sily na predĺžení skúšobného telesa, ktorú je možné vidieť na obr. 4-

13. [20,21,22,23,24]  

 

Obr. 4-12 Detail skúšobného vzorku v trhaciom zariadení Zwick Z020 

Obr. 4-13 Príklad grafu ťahovej skúšky pre polymér [24] 
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Medzi základné charakteristiky zistené pri skúške patria [20]: 

• Medza pevnosti v ťahu – Rm [MPa] – je to napätie, po ktorom dochádza k 

trvalému porušeniu materiálu (pretrhnutiu skúšobného prvku) 

• Medza klzu v ťahu – Re [MPa] – je to najmenšie napätie, pri ktorom dôjde k 

náhlemu predĺženiu skúšobného telesa (nárast plastických deformácií). 

• Ťažnosť – A [%] – je pomerná pozdĺžna deformácia, ktorá je trvalá. 

• Kontrakcie – Z [%] – jedná sa o najväčšie trvalé zúženie prierezu  
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5 VÝSLEDKY 
V tejto kapitole budú zobrazené všetky dosiahnuté výsledky z oboch materiálov. Moje 

výsledky z materiálu W2P Prototype Clear som porovnával s výsledkami z materiálu 

Detax Solflex Model Grey, ktoré boli dosiahnuté študentami Kůstom (závislosť doby 

osvitu na hrúbke vrstvy) a Vítkom (tvrdosť, ťah). 

 

5.1 Závislosť doby osvitu na hrúbke vrstvy 
Cieľom, ako bolo spomínané už v predchádzajúcich kapitolách, bolo určenie doby 

osvitu a tým aj špecifikovanie materiálového profilu. Tento cieľ nebol 100% naplnený. 

Počas tlače sa vyskytlo niekoľko problémov. Vrstvy s krátkou dobou osvitu (pod 1400 

ms) sa mi podarilo vytlačiť len na polovici vzoriek. Počas vysušovania vzoriek 

stlačeným vzduchom dochádzalo k pretrhnutiu niektorých koliesok, prípadne sa 

kolieska po dotvrdení skrútili a meranie pomocou mikrometra bolo zložité, niekedy až 

nemožné. Spomínané chyby je možné vidieť na obr. 5-1. 

 

Napriek všetkým nedostatkom sa dokázal zozbierať určité množstvo dát, z ktorých 

vznikli krivky závislostí, ktoré je možné vidieť na obr. 5-2 a obr. 5-3. Pre každý 

materiál boli vytlačené tri skúšobné telesá, z ktorých boli pomocou mikrometra 

zmerané hrúbky jednotlivých kruhov v ich približnom strede. Namerané hodnoty 

troch skúšobných telies boli pre každé koliesko spriemerované a zanesené do grafu.

Obr. 5-1 Príklad problémov pri prvom experimente 
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Hodnoty z grafov určujú len dobu osvitu na vytvrdenie jednej vrstvy. Pre praktické 

použitie je potrebné pripočítať čas na pretvrdenie a vzájomné prepojenie dvoch po 

sebe idúcich vrstiev. Pre neskoršie použitie bolo na základe testov počítané s 200% 

Obr. 5-3 Graf závislosti doby osvitu na hrúbke vrstvy pre materiál Detax Solflex Model Grey [9] 

Obr. 5-2 Graf závislosti doby osvitu na hrúbke vrstvy pre materiál W2P Prototype Clear 
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zväčšením hodnôt z grafu. Tento problém vznikol z dôvodu, že namerané hodnoty 

platili len pre dobu osvitu potrebnú na vytvrdenie jednej vrstvy. Nato, aby došlo 

k dostatočnej polymerizácií a spojení dvoch po sebe idúcich vrstiev je nutné tento čas 

zvýšiť. 

 

5.2 Skúška tvrdosti 
Cieľom skúmania bolo určiť tvrdosť jednotlivých materiálov a určenie vplyvu zmeny 

procesných parametrov na ich tvrdosť. 

Počas tlače dochádzalo k rôznym chybám a bolo nutné meniť plán 

experimentu. Po sérií tlačí, kde študent Vítek, ktorý používal materiál Detax Solflex 

Model Grey, testoval rôzne typy uloženia skúšobnej vzorky na platformu usúdil, že 

najlepšia možnosť tlače dielov je ich uloženie na hranu a tlač bez podporného systému. 

[15]  

Pri pokuse dosiahnuť nízkej doby osvitu (1800 ms), ako v prípade šedého 

materiálu, dochádzalo k nedostatočnému pretvrdeniu jednotlivých vrstiev medzi 

sebou, čo malo za následok ich odtrhnutie a znehodnotenie vzoriek. Preto bola 

upravená počiatočná doba osvitu na 2300 ms. Výsledok nízkej doby osvitu je možné 

vidieť na obr. 5-4. 

 

 Pri ďalších sériách tlače dochádzalo k miernemu odlúpeniu rohov skúšobných telies 

od platformy, ktoré zapríčinila veľká hmotnosť skúšobnej vzorky a jej opakované 

vynáranie a vnáranie do vysoko viskózneho materiálu. Pri vynáraní dochádza k odtrhu 

tlačeného telesa od dna nádobky. Druh odtrhu patrí medzi základné nastavenie 

tlačiarne a je možné ho meniť. V tomto prípade bol nastavený najjemnejší odtrh, aby 

sa zamedzilo tejto chybe. Bohužiaľ sa tomu nedalo úplne vyhnúť. Tieto mierne 

poškodené vzorky boli vyhodnotené ako použiteľné a nevyradili sa. Všetky mnou 

vytlačené vzorky je možné vidieť na obr. 5-5. 

Obr. 5-4 Chyba pri tlači s dobou osvitu 1800 ms 
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5.2.1 Závislosť počtu pulzov na tvrdosť 

Ako prvé bol skúmaný vplyv počtu dotvrdzovacích pulzov na celkovú tvrdosť pri 

vzorkách s dobou osvitu 1800 ms (šedy materiál) a 2300 ms (číry materiál). 

Výsledky všetkých vpichov na každom vzorku sa v tomto prípade aritmeticky 

priemerovali. Výsledky je možné vidieť na obr. 5-6 a obr. 5-7. 

 

 

5.2.1 

 

Obr. 5-5 Vzorky na tvrdosť z materiálu W2P Prototype Clear 

Obr. 5-6 Závislosť počtu pulzov na tvrdosť, materiál Detax pri dobe osvitu 1800 ms [15] 
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Najvyššia hodnota tvrdosti bola nameraná pri dotvrdení na 6000 pulzov, preto bola 

táto hodnota dotvrdzovania zvolená pri ostatných skúšobných vzorkách s cieľom 

neskoršieho porovnania vplyvu doby osvitu na tvrdosť. 

 

 

5.2.2 Vplyv doby osvitu na tvrdosť – dotvrdené vzorky 

Pre vyhodnotenie ostatných dát bol použitý krabicový graf. Ide o grafické 

znázornenie súhrnu dát pomocou kvartilov. Obsahuje kvartily, aritmetický priemer, 

smerodajnú odchýlku, medián, extrémne hodnoty. 

Ďalším skúmaným charakterom materiálu bol vplyv doby osvitu na tvrdosť 

pre vzorky, ktoré boli dotvrdené na 6000 pulzov. Jednotlivé výsledky je možné 

vidieť na obr. 5-8 pre materiál W2P Prototype Clear a obr. 5-9 pre materiál Detax 

Solflex Model Grey. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5-7 Závislosť počtu pulzov na tvrdosť, materiál W2P Prototype Clear pri dobe osvitu 2300 ms 
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5.2.3 Vplyv doby osvitu na tvrdosť – nedotvrdené vzorky 

V nasledujúcich grafoch (obr. 5-10 a 5-11) je možné vidieť závislosti doby osvitu na 

tvrdosť pre vzorky, ktoré neprešli dotvrdzovacím procesom. 

 

 

 

5.2.3 

 

Obr. 5-9 Vplyv doby osvitu na tvrdosť pre materiál Detax Solflex Model Grey [15] 

 

Obr. 5-8 Vplyv doby osvitu na tvrdosť pre materiál W2P Prototype Clear 
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Obr. 5-10 Vplyv doby osvitu na tvrdosť nedotvrdených vzoriek pre materiál W2P Prototype Clear 

 

Obr. 5-11 Vplyv doby osvitu na tvrdosť nedotvrdených vzoriek pre materiál Detax Solflex Model 

Grey [15] 
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5.3 Ťahová skúška 
Cieľom ťahovej skúšky bolo určiť deformačné a napäťové charakteristiky pre 

jednotlivé materiály, pri štyroch rôznych procesných parametroch, a vzájomne ich 

porovnať. Pôvodne bola plánovaná zmena polohy skúšobného telesa na stavebnej 

platforme, ale po niekoľkých skúšobných tlačiach sa ukázalo, že jediné možné 

umiestnenie, pri ktorej dôjde k správne vyrobenému vzorku, je poloha, pri ktorom 

teleso stojí vertikálne v smere osi Z. Ostatné tlače či už s podporným systémom alebo 

bez neho neumožňovali výrobu funkčného skúšobného vzorku najmä kvôli jeho 

veľkosti, pretože presahuje dva segmenty. Pri prechode segmentov dochádza 

k vytvoreniu drážky na telese. Parameter tlačiarne tzv. seaming factor by mal tento 

problém vyriešiť. Bohužiaľ po niekoľkých testoch sa usúdilo, že aj pri výrazne 

zvýšenej hodnote je drážka stále viditeľná. Špára by mohla byť koncentrátorom 

napätia a znehodnocovala by výsledky ťahovej skúšky. Obrázok jedného z  

nepoužiteľných vzorkov je zobrazený na obr. 5-12. 

 

 

Všetkých 12 skúšobných telies z materiálu W2P Prototype Clear, ktoré boli 

vytlačené a použité počas ťahovej skúšky je na obr. 5-13. Vzorky z materiálu Detax 

Solflex Model Grey od študenta Vítka je možné vidieť na obr. 5-14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 

 

Obr. 5-12 Utrhnutie podporného systému zapríčinilo ohnutie skúšobného telesa do tvaru U 
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Počas ťahovej skúšky došlo pri dvoch vzorkách k problému s uchytením, preto je 

možné vidieť vo výslednom protokole o skúške, ktorý bude priložený v prílohách, 

viacero hodnôt pre vzorky 5 a 6 u materiálu W2P Prototype Clear. Z následne 

získaného priebehu som usúdil, že tieto problémy nemali vplyv na výsledný priebeh 

a preto som ich vo výsledkoch ponechal. 

Všetky získané priebehy je možné vidieť na obr. 5-15 a 5-16. 

Obr. 5-14 Vzorky na ťahovú skúšku z materiálu Detax Solflex Model Grey [15] 

Obr. 5-13 Vzorky na ťahovú skúšku z materiálu W2P Prototype Clear 
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5.3.1 Vplyv doby osvitu na ťažnosť materiálov 

Z výsledkov ťahovej skúšky bol zistený vplyv zmeny doby osvitu na ťažnosť 

jednotlivých materiálov pre vrstvu 100µm. Ťažnosť bola určená pomocou vzorcu 

[20]: 

 

𝐴 =  
𝐿𝑢 − 𝐿0

𝐿0
∙ 100 

 

 

kde:  A [%] – ťažnosť materiálu 

Lu [mm] – dĺžka skušobného telesa po skúške 

 L0 [mm] – počiatočná meraná dĺžka vzorku 

 

Porovnanie oboch materiálov je možné vidieť na obr. 5-17. 

 

 

 

5.3.2 Vplyv doby osvitu na medzu pevnosti materiálov 

Taktiež bol určený vplyv doby osvitu na medzu pevnosti pre vzorky s hrúbkou vrstvy 

100µm podľa vzorcu [20]: 

 

 

𝑅𝑚 =  
𝐹𝑚

𝑆0
 

 

 

kde:  Rm [MPa] – medza pevnosti v ťahu 

 Fm [N] – maximálna záťažná sila 

 S0 [mm2] – prierez vzorku pred skúškou 

Obr. 5-17 Porovnanie ťažnosti oboch materiálov [15] 

 

5.3.1 

 

5.3.2 
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Výsledky oboch materiálov je možné vidieť v grafe na obr. 5-18. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5-18 Vplyv doby osvitu na medzu pevnosti oboch materiálov [15] 
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6 DISKUSIA 
 

Pôvodne mali byť v práci porovnané dva materiály rovnakej farby a mali byť skúmané 

ich vlastnosti za rovnakých podmienok. Bohužiaľ boli dodané materiály rôznych 

farieb. Za týchto podmienok, kedy vstúpil do výskumu ďalší parameter (farba 

materiálu) bolo nutné skúmať materiály pri rôznych procesných parametroch, ktoré sa 

odvíjali od ich farby. V práci boli porovnané dva druhy fotopolymérov, certifikovaný 

a nízkonákladový, ktoré slúžia ako náplň 3D tlačiarne firmy W2P SF650, ktorá 

využíva metódu SLA-DLP. Pri testoch, v ktorých sa menili procesné parametre a bol 

skúmaný ich vplyv, sa získalo veľké množstvo dát pre porovnanie. 

Pri prvom teste bolo cieľom určenie materiálového profilu, ktorý kvôli farbe 

polymérov bolo nutné vytvoriť pre každý materiál zvlášť. Pre túto potrebu bolo 

nutné určiť závislosť doby osvitu na hrúbke vrstvy. Z grafov vyplýva, že pre 

priehľadný materiál W2P Prototype Clear je potrebná kratšia doba osvitu pre 

vytvrdenie jednotlivých vrstiev, čo môže vyplývať práve z jeho farby. Predpokladom 

bolo určenie doby osvitu nutnú pre stavbu dielov s určitými hrúbkami vrstiev. 

Výsledné časy z grafov nie je možné použiť priamo, z dôvodu, že sa jedná o dobu 

potrebnú na vytvrdenie jednej vrstvy a nie je dostatočná na prepojenie 

s predchádzajúcou vrstvou. Na základe skušobných tlačí bolo zistené, že je nutné 

zvýšiť hodnotu doby osvitu o 200%. 

Druhý test skúmal vplyv zmeny procesných parametrov na výslednú 

tvrdosť. Pre tieto potreby bol vytvorený model podľa normy EN ISO 868. Bolo 

vytlačených 10 vzorkov z každého materiálu, ktoré boli následne porovnané. 

Skúmaný bol vplyv post-processingu na tvrdosť, vplyv doby osvitu na tvrdosť ako 

pre vytvrdené, tak aj pre nevytvrdené skúšobné telesá. Podľa výsledkov je možné 

vidieť, že pri dotvrdzovaní nad 4000 pulzov už dotvrdenie nemá zásadný vplyv na 

tvrdosť. Najvyššia hodnota tvrdosti bola dosiahnutá pri dotvrdzovaní na 6000 

pulzov. Výsledky tvrdosti pri dotvrdených vzorkách pre materiál W2P Prototype 

Clear ukazujú, že doba osvitu nemá na tvrdosť dielu zásadný vplyv. Hodnoty sa 

odlišujú len minimálne. Pri tmavom materiály Detax Solflex Model Grey sú však 

tieto odchýlky tvrdosti väčšie. Vzájomná tvrdosť materiálov sa výrazne nelíši. Avšak 

pri nedotvrdených vzorkách sú výsledky mierne odlišné. Hodnoty tvrdosti materiálu 

Detax Solflex Model Grey sú prekvapivo vyššie. Ide o tmavý materiál, pri ktorom sa 

predpokladala nižšia tvrdosť. Materiál by mal byť projektorom menej presvietený 

kvôli svojej farbe. Príčina vyššej hodnoty tvrdosti tmavého materiálu sa nezistila. Pri 

dobe osvitu 5000 ms tvrdosť tmavého materiálu rapídne klesá. Pri tomto experimente 

som dokázal, že post – processing má dôležitú úlohu v celom výrobnom procese. 

Podľa hodnôt , ktoré budú súčasťou prílohy 2, nedochádza počas budovacieho 

procesu k úplnému vytvrdeniu dielu (W2P Prototype Clear: 92 – 94% celkovej 

tvrdosti; Detax Solflex Model Grey: 95 – 97% celkovej tvrdosti). 

Posledný experiment mal skúmať vplyv zmeny procesných parametrov na 

deformačné a napäťové charakteristiky oboch materiálov počas ťahovej skúšky. Pre 

tieto účely bol vytvorený model ťahovej vzorky spĺňajúci normu EN ISO 527-1. 

Bolo vytlačených 12 testovacích telies z každého materiálu, ktoré mali 4 rôzne 

nastavenia procesných parametrov (iná doba osvitu, rôzna hrúbka vrstvy). Na 

priebehoch, ktoré vznikli na základe ťahovej skúšky, sme mohli pozorovať, že oba 

materiály sú si veľmi podobné. Počas skúšky nedošlo k žiadnej plastickej deformácií 

a tvoreniu krčku, ale došlo ku krehkému lomu. 
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Pri ťahovej skúške bol skúmaný vplyv doby osvitu na výslednú ťažnosť 

materiálu. Podľa výsledkov je vidieť, že ťažnosť pri materiály W2P Prototype Clear 

pomerne rapídne rastie spolu s dobou osvitu. Ťažnosť u šedého materiálu taktiež 

rastie so zvyšujúcou sa dobou osvitu, no od doby osvitu 1800 ms je hodnota takmer 

konštantná. Ťažnosť materiálu Detax pri najvyššej dobe osvitu (2300 ms) je 4,32% 

narozdiel od materiálu W2P Prototype Clear, ktorý pri tejto dobe osvitu dosahuje 

ťažnosť 4,02%. 

Posledným skúmaným vplyvom bola závislosť doby osvitu na medzu 

pevnosti oboch materiálov. Na grafe je možné vidieť, že medza pevnosti rastie pri 

materiále W2P Prototype Clear až do doby osvitu 2500 ms. Hodnoty pre osvit 2300 

a 3300 ms sú si podobné (50,02 a 50,41 MPa). Medza pevnosti pri šedom materiály 

s pribúdajúcim časom osvitu rapídne vzrastá a zmena parametrov má teda zásadný 

vplyv na materiál. 
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7 ZÁVER 
 

Primárnym cieľom práce bolo porovnanie certifikovaného a nízkonákladového 

materiálu na 3D tlačiarni pracujúcej na metódou SLA-DLP s úmyslom vzájomného 

nahradenie materiálov a tým zníženia výrobných nákladov. Cieľ bol splnený a na 

základe ťahových a tvrdosťových skúšok je možné vidieť, že oba materiály dosahujú 

pomerne vysokých hodnôt. Pre tvrdosť sa hodnoty nevytvrdených vzorkov z materiálu 

W2P Prototype Clear pohybujú okolo 80 HShD, pre vytvrdené vzorky sú hodnoty 

blížiace sa k 87 HShD. Pri materiále Detax Solflex Model Grey majú nevytvrdené 

vzorky tvrdosť 78-84 HShD a vytvrdené vzorky hodnotu 81-87 HShD. Medza 

pevnosti je v rozmedzí 46-51 MPa (maximum 51,23 MPa pri osvite 3300 ms a hrúbke 

vrstvy 100µm) pre číry materiál a 47-55 MPa (maximum 55,76 MPa pri dobe osvitu 

1350 ms a hrúbke vrstvy 50µm) v prípade šedého materiálu a ťažnosť materiálov je 

zhruba 4%. Najdôležitejšie je to, že materiály majú veľmi podobné mechanické 

vlastnosti a z tohto hľadiska sú navzájom vymeniteľné. 

Pri teste na tvrdosť bolo pri materiály Detax Solflex Model Grey vidieť, že 

pri dobe osvitu 5000 ms došlo k rapídnemu poklesu tvrdosti ako pri vytvrdených 

vzorkách, tak aj pri nevytvrdených. V nadväzujúcej práci by bolo vhodné preskúmať 

oblasť nad dobou osvitu 5000 ms, aby sa zistilo či pri vyššej dobe osvitu má materiál 

tendenciu klesať na tvrdosti, poprípade či tento pokles mohla spôsobovať farba 

polyméru. 

Pri ťahovej skúške bola skúšaná najhrošia orientácia dielu na platforme zo 

všetkých, pretože diel bol postavený vertikálne a teda vrstvený v smere osi Z. Pri 

ťahovej skúške sa tým pádom zaťažovali skušobné vzorky kolmo na vrstvu. 

V následujúcej práci by bolo vhodné meniť orientáciu uloženia vzorku na platformu a 

skúmať vplyv orientácie na deformačné a napäťové vlastnosti materiálov. 

Pri tlači z materiálu W2P Prototype Clear dochádzalo k tvorbe drobných 

vzduchových bubliniek, ktoré boli viditeľné na vzorkách. Tieto bublinky zrejme 

vznikali z dôvodu veľkej rýchlosti ponoru dielu do polyméru. Pri telesách veľkého 

objemu (vzorky na tvrdosť) dochádzalo k nedostatočnému prichyteniu a následnému 

odtrhnutiu telies od platformy. Počas výskumu boli taktiež skúšané rôzne druhý 

podpôr, ktoré však nebolo nakoniec možné použiť. Objemové podpory boli príliš 

hrubé a pri ich odstráňovaní počas post-processingu z telesa dochádzalo k ulomeniu 

vytlačeného dielu. Naopak stromčekové podpory boli príliš slabé a dochádzalo k ich 

odtrhom od platformy a následnému znehodnoteniu vzoriek. 

Počas veľkého množstva tlačí sa zistili aj nedostatky v stavbe tlačiarne, ktoré 

by bolo vhodné upraviť. Navrhoval by som úpravu silikónovej vaničky Flex Vat, 

pretože pod váhou materiálu dochádzalo k jej prehýbaniu čo má za následok, že 

hladina materiálu nebola vždy v rovine a dochádzalo k nesprávnemu (šikmému) 

stavaniu dielu. Taktiež by bolo vhodné vyriešiť problém ohľadne tzv. seaming factoru, 

ktorý má slúžiť na zamedzenie tvorby viditeľnej drážky na telese pri prechode medzi 

viacero segmentov. 

Zásadným vplyvom pri výskume bola farba polymérov. Bol to dôvod, pre 

ktorý bolo nutné porovnávať materiály za rozdielnych parametrov. Pre lepšie 

porovnanie materiálov rôznej cenovej kategórie s cieľom znížiť náklady by bolo 

vhodné spraviť nový výskum pre dva fotopolyméry rovnakej farby za rovnakých 

podmienok tlače, aby sa mohol zanedbať jej vplyv pri nastavovaní procesných 

parametrov a hlavne vplyv na výsledky testov. 
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9 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK, SYMBOLOV A VELIČÍN 
 

3D   - trojdimenzionálny 

SLA   - Stereolitography 

DLP   - Digital Light Processing 

2D   - dvojdimenzionálny 

SLS   - Selective Laser Sintering 

DMLS   - Direct Metal Laser Sintering 

3DP   - 3D Printing  

LOM  - Laminated Object Manufacturing 

FDM  - Fused Deposition Modeling 

MJM  - Multi Jet Modeling 

SGC  - Solid Ground Cutting 

UV  - Ultraviolet  

STL  - Standard Triangullar/Tesselation Language 

CAD   - Computer-aided design 

PLY   - Polygon File Format 

VRML   - Virtual Reality Modeling Language 

SLC   - Slice Format 

AMF   - Additive Manufacturing File Format 

ACSII   - American Standard Code for Information Interchange 

W2P   - Way2Production 

AC   - Alternating Current 

IPA   - Isopropyl Alcohol 

 

 

lth [mm]  - Hrúbka vrstvy  

Oc [mm]  - Medzivrstevné pretvrdenie  

Cd [mm]  - Hĺbka vytvrdnutia 

λ [nm]  - Vlnová dĺžka svetelného zdroja 

Emax [mW/cm2] - Maximálna intenzita osvetlenia  

Ec [mJ/mm2] - Kritická expozícia  

Dp [mm]  - Hĺbka penetrácie  

Ө [°]  - Uhol telesa  

ӨN [°]  - Uhol plochy  

Rm [MPa]  - Medza pevnosti v ťahu  

Re [MPa]  - Medza klzu v ťahu  

A [%]  - Ťažnosť  

Z [%]  - Kontrakcie 

Fm [N]  - Maximálna záťažná sila 

S0 [mm2]  - Prierez vzorku pred skúškou 

Lu [mm]  - Dĺžka skúšobného telesa po skúške 

L0 [mm]  - Počiatočná meraná dĺžka vzorku 
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