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ABSTRAKT 
Tato diplomová práce se zabývá studiem technologie 3D tisku založené na metodě FDM. Tato 
varianta je zaměřená na možnosti tisku pomocí dvou extruderů, tak aby bylo možné tisknout 
kompozitní díly. Jsou zde blíže popsány dostupné varianty kompozitního tisku, které se v dnešní 
době nacházejí na trhu. Na základě získaných poznatků a dostupné varianty 3D tiskárny a softwaru 
byly vytisknuty jednotlivé varianty kompozitních dílů. Na těchto vzorcích byla provedena tahová 
zkouška pro určení pevnostních charakteristik. Dále byla testována kompatibilita a přilnavost dvou 
vybraných materiálů. Z uvedeného testování je následně provedeno vyhodnocení ohledně 
dosažených výsledků, efektivnosti a proveditelnosti. 

ABSTRACT 
This diploma thesis deals with the study of 3D printing based on the FDM method. This method 
focuses on the possibility of using two extruders it means that the composite parts can be printed. 
This diploma thesis describes the available variants of composite printing currently on the market. 
Based on the gained knowledge and the availability of 3D printers and software, individual 
variants of composite parts were printed. A tensile test was performed on these samples to 
determine the strength characteristics. Additionally, compatibility and adhesion of two selected 
materials were tested. Based on the testing is made an evaluation of the achieved results, 
effectiveness and feasibility. 
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1  ÚVOD 
Konkurence na celosvětovém trhu s výrobky nesmírně zintenzivňuje. Je velice důležité, aby 

nové produkty byly uvedeny na trh vždy co nejrychleji před konkurencí. Aby byly výrobky 
přivedeny na trh rychle, jsou v oblastech designu, testování, výroby a marketingu zvyšovány 
požadavky na časové podmínky a zefektivňování využívání zdrojů. Toto vyžaduje efektivní 
zacházení s různými nástroji, které nám v této problematice pomohou. Tyto nástroje jsou obvykle 
řízené technologicky a pomocí výpočtové techniky. Jedná se především o metody Rapid 
Prototyping (RP), které jak už název napovídá mají prvotní účel ve zvýšení efektivnosti při výrobě 
prototypů. [2] 

Prototyp je jedním z nejdůležitějších článku při procesu vývoje produktu. V návrhové praxi 
je prototyp první příklad něčeho, co bude vyvinuto nebo kopírováno. Prototyping je pak realizace 
těchto prototypů. [1] 

Additive manufacturing (AM) neboli aditivní výroba a 3D tisk, dva zaměnitelné pojmy pro 
metodu, která je stále více impozantně rozvíjena. Velké korporátní nebo státní organizace či 
vývojová centra provádějí značné investice do výzkumu v tomto odvětví. Například firma HP 
uvedla na trh novou sestavu HP Jet Fusion 3D Processing Station, která je schopná tisknout 10krát 
rychleji za poloviční náklady oproti konkurenčním zařízením. Firmy jako HP svým vývojem 
tiskáren napomáhají společnostem, které začínají přecházet z pouhé výroby prototypů na až 
sériovou výrobu specifických dílů pomocí AM, které jdou do finálních produktů. Pro uvedení 
příkladu můžeme poukázat na firmu GE Aviation z leteckého průmyslu, která dodala do Airbusu 
motory obsahující palivové trysky vyrobené 3D tiskem. [1] 

AM nám přináší možnosti na zefektivnění výroby finálního produktu díky možnostem 
sjednocování více dílů do jednoho. Díky tomu můžou firmy snížit množství montovaných sestav, 
inventář, omezit počet identifikačních čísel dílů a podobné administrativní záležitosti. Dalším 
značným přínosem je možnost optimalizovat díly přidáváním materiálu v požadovaných místech 
tak, aby byl co nejlepší poměr mezi pevností a hmotností. Také je možné díky těmto metodám 
vytvářet díly, které namísto pevné výplně obsahují tenké stěny s vnitřní výplní pouze jako 
například mřížky či další podobné buňkové struktury, čímž se sníží objem použitého materiálu  
a s tím i samotná váha dílu. [1] 

Přes všechny tyto superlativy stále AM průmysl čelí výzvám jako je spolehlivost systému, 
reprodukce procesů, rychlost výroby či limitací velikosti vytvářených objektů. Dále se také uvádí, 
že AM procesy jsou obecně více energeticky náročné než klasické konvenční metody. AM není 
proces, který se provede pouhým stisknutím tlačítka a mnohé více práce jsou vyžadovány 
v přípravných a dokončovacích operacích. [1] 

Průmysly jako letecký, medicínský a někteří výrobci spotřebních produktů jsou jedněmi 
z prvních, kteří zavádějí AM pro sériové výroby. Metody AM stále upřednostňují vyrábět a 
reprodukovat takové díly, které jsou produkovány v relativně malých objemech a mají vysokou 
cenu. [1] 

Lze očekávat, že se zlepšováním rychlosti se bude snižovat celková cena a AM bude více 
dostupné pro širší spektrum aplikací. Velkým příkladem může být automobilní průmysl, který už 
desetiletí používá AM pro tvorbu prototypů, ale ne pro reálnou produkci. Toto se ale v blízké 
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budoucnosti bude měnit, protože předním zájmem AM bude možnost vyrábět díly pro finální 
produkty. Což je to, kde se nyní nacházejí největší možnosti a kam míří nejvyšší investice. [1] 

Jednou z nejdostupnějších metod je FDM. Tato samotná metoda či její variace jsou v dnešní 
době již velice precizně propracovány. Proto se nyní v tomto odvětví, mimo zvyšování 
automatizace, cílí také na rozšíření použitelných materiálů. Toto je důležité k tomu, aby bylo 
možné pokrýt co největší možný rozsah trhu. Tady se otevírá prostor i kompozitním materiálům, 
protože metoda aditivní výroby skýtá nepřeberné možnosti kombinování různých materiálů. 

Tato práce se bude zabývat tisknutím kompozitních vzorků za pomocí dvouextruderové FFF 
(Fused Filament Fabrication) tiskárny z termoplastických materiálů. Jako kompozit lze označit 
materiál, který se skládá ze dvou či více složek, které by se měly významně odlišovat fyzikálními 
i chemickými vlastnostmi. Spojením lze dosáhnout unikátních vlastností, které by jinak byly 
nedosažitelné. Mezi významné kompozity patří plasty vyztužené různými vlákny. Pomocí 3D 
tiskáren jsme schopni takovéto kompozity vytvářet. [37] 

Požadavkem na kompozity nejsou pouze pevnostní charakteristiky. Velké požadavky jsou 
také zaměřeny na nízkou teplotní roztažnost. Například v aplikacích pro kosmický průmysl je 
kladen velký důraz na to, aby při vysokých teplotách nedocházelo k deformacím a při tom byla i 
značná tuhost při zachování nízké hmotnosti. [1] 
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2 RAPID PROTOTYPING 
Příchod prvních metod RP se datuje k 80. letům 20. století. Vše započalo přivedením první 

z nich na trh, kterou byla Stereo litografie. Výrobní průmysl je čím dál více tlačen k vlastním 
úsporám a rychlosti zavedení nových produktů na trh. S tímto přicházejí právě metody RP, jejíchž 
cílem je vytvoření reálného modelu z počítačových dat co nejrychleji, nejkvalitněji a 
nejefektivněji. Nejlépe tak, aby tyto modely byly co nejrealističtěji použitelné pro testování. Jak 
popisuje diagram na obrázku (2.1), tato technologie nám umožňuje snadno měnit design, koncepci 
či upravovat materiál již v průběhu vývoje. Hojně se také využívá ke snadné ověřitelnosti 
funkčnosti daného dílu. [3] [4] 

 
Obrázek 2.1 Schéma postupu při RP. 

Stereo litografie, první metoda RP jejíž princip je níže popsaný, úspěšně ukázala nový směr 
při navrhování prototypů. Díky tomuto rozmachu se v následujících letech podařilo rozšířit 
portfolio technologií RP o metody jako Ballistic Particle Manufacturing (BPM), Laminated Object 
Manufacturing (LOM), Selective Laser Sintering (SLS), Fused Deposition Modeling (FDM) a 
další. [3] [4] 

V dnešní době existují desítky komerčních či nekomerčních technologií, které spadají do 
kategorie RP. Tyto metody se mohou vyskytovat také pod pojmem aditivní výroby. Jak název 
napovídá, technologie této metody výroby modelu probíhá budováním vrstvy po vrstvě a 
postupným vytvrzováním jednotlivých vrstev. [3] [4] 
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2.1 Stereolithografie (SLA) 
První a jedna z nejrozšířenějších variant RP. Touto technologií je možné vyrábět přesné 

modely z tekutého fotopolymeru. Jak je patrné z obrázku (2.2) UV laser je pomocí pohyblivého 
zrcadla přesně zaměřován do tekutého fotopolymeru, tak aby tvar každé vrstvy odpovídal modelu. 
Jakmile laser přejede přes vrstvu fotopolymeru, dochází k jeho strukturální přeměně a vytvrzování. 
Nedotčený fotopolymer zůstává stále tekutý. Po dokončení každé vrstvy přejede stěrka přes model, 
aby došlo k vyhlazení před zhotovením následující vrstvy. Nosná deska, na které je celý model 
tvořen, se posouvá ve vertikálním směru vždy o stejnou vzdálenost, která nám taktéž udává 
tloušťku vrstvy. Tento proces se opakuje vrstvu po vrstvě, dokud model není kompletní. Ve většině 
případů se díl po vysušení dává do UV pecí pro vytvrzení. [5] 

 
Obrázek 2.2 Znázornění metody SLA. [5] 

Výhodou této technologie je vysoká přesnost a možnost tvoření jak miniaturních prvků, tak i 
větších těles. Rozsáhla škála materiálů nám dává velký výběr při uplatnění v různých aplikacích. 
[5] 

Nevýhodou je potřeba vytvrzování po vytvoření dílu. Modely bývají poměrně křehké. Také 
je obtížnější tvořit zaoblené či duté modely. Je potřeba v takových případech při modelování 
přidávat důmyslné podpory. [5] 
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2.2 Selective Laser Sintering (SLS) 
Základní koncept SLS je podobný tomu jako u SLA. Opět se používá laserový paprsek, jehož 

cílení je usměrňováno pomocí pohyblivého zrcadla. Avšak místo tekutého fotopolymeru se 
využívá polymer ve formě prášku, který je selektivně spékaný právě pomocí laseru vrstvu po 
vrstvě, podle zadaného 3D modelu. Místo polymeru se také využívají kompozitní kovové 
materiály. Opět je celé těleso postupně budováno na podložce, která nastavuje výšku rovnající se 
tloušťce vrstvy. Prášek je nanášen ze zásobníku na jednotlivé již pevné vrstvy a opět spékán. 
Prášek je udržován při vysoké teplotě blížící se k teplotě tavení práškového materiálu tak, aby byl 
snadno spékaný laserem. Oproti SLA zde není potřeba používání podpor, protože nespečený 
prášek funguje právě jako podpůrný materiál. Metodu SLS je možné použít pro širokou škálu 
materiálů jako jsou kovové prášky, termoplasty, či keramické písky. Komora, ve které celý proces 
probíhá je naplněna inertním plynem jako argon či dusík. [6] 

 
Obrázek 2.3 Schéma metody SLS. [6] 

Terminologicky se tato metoda rozlišuje právě podle použitého materiálu a většinou každé 
zařízení je schopné pracovat jen s tímto druhem materiálu. Z tohoto hlediska se rozlišují 
následující verze: [6] 

· Laser Sintering Plastic – spékající termoplasty 
· Laser Sintering Metal – speciální kovový prášek, reálně použitelné díly  
· Laser Sintering Formsand – upravený slévárenský písek, vytváření forem  
· Laser Sintering Ceramic – prášek spojovaný pomocí tekutého pojiva 
· Laser Micro sintering – wolframový prášek, vysoká kvalita povrchu Ra 1,5 μm 
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Výhodami této technologie jsou výborné mechanické vlastnosti, odstranění potřeby tvorby 
podpor, opakované upotřebení nespečeného prášku, dobrá rychlost tvořeného dílu či velká škála 
použitelných materiálů. [6] 

Mezi nevýhody patří vysoká finanční náročnost jak pořizovací, tak i provozní. [6] 

2.3 Laminated Object Manufacturing (LOM) 
Tento komerční systém funguje na principu nanášení jednotlivých vrstev fóliového materiálu 

pomocí navíjecího mechanismu, které jsou následně stlačeny vyhřívaným válcem k předchozím 
vrstvám tak, aby se náležitě spojily. Toto zařízení opět obsahuje laser, který v dalším kroku 
vyřezává konturu modelu. 3D model je tedy vyráběn pomocí stohování, spojování a řezáním vrstev 
adhezního materiálu na vrchu předchozích vrstev. Po dokončení každé vrstvy se podložka, na které 
je model umístěn, posouvá směrem dolu o tloušťku fólie a další část fólie je přetažena přes model. 
Celý postup se opakuje až do vybudování celého modelu. Laser vyřezává určitý čtverec okolo 3D 
modelu, který slouží jako podpora. Použitými materiály bývají PVC, speciální papír či kompozity 
se skelným vláknem. [7] [8] 

 
Obrázek 2.4 Schéma metody LOM. [8] 
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2.4 Fused Deposition Modeling (FDM) 
Metoda FDM je jednou z nejrozšířenějších metod 3D tisku tavením plastového materiálu, 

kterou patentoval v roce 1989 Steven Scott Crump. Steven je také zakladatelem firmy Stratasys, 
jedné z předních firem vyrábějící FDM tiskárny. V roce 2009, po expiraci tohoto patentu, nastal 
obrovský rozmach trhu s levnými 3D tiskárny, které využívaly této metody. Název FDM je 
zajištěn ochranou známkou. Z tohoto důvodu ostatní společnosti používají jiné názvy jako Fused 
Filament Fabrication (FFF), Continuous Filament Fabrication (CFF) nebo Composite Filament 
Coextrusion (CFC) které jen synonymně vyjadřují stejnou funkci. [9] [10] 

Tato technologie je stěžejní technologií této práce, proto bude pospána poněkud detailněji a 
přiblížíme si na ní i rozdělení jednotlivých fází procesu. Princip fungování FDM tiskárny je 
znázorněný na obrázku (2.5). V zásadě se dá průběh rozdělit do tří kroků. 

 
Obrázek 2.5 Schéma průběhu FDM tisku. [11] 

Preprocessing, na obrázku (2.5) označen číslem 1, zahrnuje přípravu tisknutého dílu. Model 
můžeme vytvořit pomocí jakéhokoliv CAD programu a následně ho konvertovat do STL formátu. 
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Další využívanou variantou je skenování pomocí 3D skeneru a následného převedení do STL. 
Tento STL soubor přenáší geometrii modelu bez jakýchkoliv referencí. Každá 3D tiskárna využívá 
různé CAM aplikace pro práci s těmito soubory. Primární funkcí těchto aplikací je takzvaný Slicer, 
který nám připraví zdrojový G-kód pro 3D tiskárnu. Při práci s tímto softwarem máme obrovské 
množství možností pro modifikování tisknutého modelu. Před samotným tiskem je také potřeba 
řádně připravit samotnou podložku, na které se provádí tisk, tak aby pro daný materiál docházelo 
k požadovanému přichycení. Jednotlivé materiály mají odlišné přilnavosti k různým druhům 
podložky. [10] 

Druhým krokem je samotný processing, na obrázku (2.5) označen číslem 2,3 a 4. Zdrojový 
G-kód se vloží do tiskárny, která poté již automaticky provádí samotný tisk. Po dosažení 
požadovaných teplot extruderů a podložky začne s tiskem. Tiskový materiál neboli plastové 
vlákno, často označované anglickým slovem filament, je namotán na cívce a pomocí ozubených 
kol vtlačován do extruderu. Objem tisknutého materiálu může být regulován pomocí nastavení při 
preprocessingu. Materiál se nanáší v rovině XY a po nanesení dochází k jeho ochlazování a 
tuhnutí. Při dokončení jedné vrstvy se podložka posouvá ve směru osy Z a začíná se tisknout další 
vrstva. Jinou možností je kontinuální, spirálové nanášení, kdy se podložka plynule posouvá a 
dochází k nepřerušovanému tisku. Toto je možné pouze v určitých aplikacích. [10] 

 
Obrázek 2.6 Ukázka tisknutých podpor z materiálu PVA. [40] 

Poslední částí je postprocessing, na obrázku (2.5) označen číslem 5. Vytištěný díl je nutné 
očistit a odstranit podpory, pokud byly nutně tištěné zároveň s dílem. Podpory se dají odstraňovat 
mechanicky anebo chemicky (viz obrázek 2.6). Chemické odstranění můžeme aplikovat jen 
v případě, že podpory byly tištěné z odlišných materiálů a rozpouštědlo nikterak neovlivní kvalitu 
hlavního modelu. Například se některé podpory dají rozpustit ve vodě či v Lemonesolu. Pokud to 
aplikace vyžaduje, posledním krokem je povrchová úprava dílu. Tou může být mechanické 
broušení či tryskání, chemické napařování a máčení, anebo lakování a stříkání.  
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3 KOMPOZITNÍ MATERIÁL 
Pro práci s kompozitními materiály je vyžadován odlišný přístup, než na který jsme intuitivně 

zvyklí z klasických kovů. Musíme se naučit chápat materiálové chování kompozitu, které jsou na 
rozdíl od většiny kovů heterogenní a anizotropní. Z toho vyplývá, že vlastnosti kompozitu jsou 
odlišné mezi matricí a vlákny a také podle orientace podél které je měříme. Toto může vést 
k nepředpokládanému chování, protože vztah mezi působící silou a deformací je mnohem 
složitější. Anizotropní chování kompozitu způsobuje, že i při jednoduchém normálovém namáhání 
může docházet jak k normálovému napětí, tak i ke smykovému napětí. Také teplotní změny 
v kompozitech mají mnohem složitější průběh a vliv na napětí. [12] 

Kompozitní materiály je obecně možné dělit z hlediska geometrického tvaru výztuže. 
Vyskytují se následující typy: [13] 

• vláknové – které se dále dělí na jednosměrná vlákna, s dvou/více směrným vyztužením 
nebo náhodná orientace vláken. Výhodou může být možnost orientace vláken podle 
zatížení (viz. Obrázek 3.1) 

• částicové – kompozity zpevňované částicemi. Zlepšení mechanických vlastností závisí 
na kvalitě rovnoměrného rozložení částic po celém objemu. Částice omezují rozvoj 
plastické deformace. Zlepšují mez kluzu a pevnosti 

• strukturní – kompozity tohoto typu jsou tvořeny z vrstev jednotlivých materiálů, které 
ovlivňují výsledné vlastnosti. Jedná se především o lamináty 

Používání kompozitních materiálů se stále více využívá v praxi díky možnostem maximálního 
využití vyztužení v místech vysokého namáhání při zachování nízké hustoty a tím i hmotnosti. 
Dalšími přednostmi kompozitu můžou být vyšší odolnost proti chemickým a povětrnostním 
vlivům, větší měrná pevnost a lomová houževnatost, či lepší tepelné a elektroizolační vlastnosti. 
[13] 

 
Obrázek 3.1 Kompozitní materiál na bázi polymerních vláken a matrice. [36] 
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3.1 Termoplastické kompozity 
Kompozity se také obecně liší podle druhu výztuže a materiálu matrice. V této práci se 

budeme zabývat materiály vhodnými pro 3D FDM tisk, tudíž termoplasty (viz. Obrázek 3.2). 
Termoplasty obvykle přecházejí z pevné fáze na tekutou při teplotách okolo 200 °C a v kompozitu 
tvoří matrici, která se vyztužuje skelnými a uhlíkovými vlákny či částicemi, anebo se kombinuje 
s dalšími termoplasty s odlišnými vlastnostmi. Kompozity můžeme rozlišit také podle délky 
vyztužujících vláken na krátko vláknové (poměr L/D <100) a dlouho vláknové (poměr L/D>100). 
Matrice funguje jako pojivo, které pomocí adheze přenáší působící síly mezi vlákny. Základním 
předpokladem pro kompozit je, že houževnatost je u matrice větší než u vláken a pevnost u vláken 
je vyšší než u matrice. Při vnějším namáhání se vyztužující vlákna namáhají méně než polymerní 
matrice. Při tomto dochází mezi vlákny a matricí ke vzniku smykových sil, které jsou díky 
vzájemné adhezi přenášeny z nepevné matrice do vláken. Ta jsou uzpůsobena k tomu, aby nesla 
veškeré vzniklé napětí. Potom tedy nepevná ale deformovatelná matrice je takřka bez napětí. [14] 
[37] 

 
Obrázek 3.2 Ukázka vyrobeného kompozitního dílu pomocí 3D tisku. [41] 

V mnoha případech je možné vhodnou volbou dvou materiálů předávat kompozitu určité 
vlastnosti základního materiálu, které jsou spárovány s určitými vlastnostmi druhého materiálu. 
Například užití skelných či karbonových vláken v termoplastech způsobí, že pevnost vláken se 
přenese do plastové matrice, což přináší kompozitnímu materiálu další výhody, pokud jde o 
rozměrovou stabilitu a tvarování. Samozřejmým předpokladem pak je dostatečná mezifázová 
adheze materiálů. [14] 
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4 DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ KOMPOZITNÍHO TISKU 
Nejednoduší a nejdostupnější variantou kompozitního tisku je použití klasických 

termoplastických filamentů do dvou extruderů. K tomuto nám stačí základní tiskárna s možností 
používání dvou trysek. Avšak tato metoda je možná jen na omezené aplikace. Pro náročnější 
použití jsou vyvíjený tiskárny typu MarkTwo či Anisoprint. 

4.1 MarkForged – MarkTwo 
Jedním z řešeních kvalitního kompozitního tisku pro komerční užití je elegantní 3D tiskárna 

MarkTwo od firmy MarkForged. Tyto tiskárny nejenže mají krásný a elegantní design a používají, 
dnes již klasické řešení se dvěma tiskovými hlavami, ale především dokážou pro uživatele snadno 
tisknout kompozitní díly ideální pro velká zatížení. [15] 

 
Obrázek 4.1 Tiskárna MarTwo od firmy MarkForged. [15] 

Podobně jako i ostatní 3D tiskárny typů FDM/FFF, využívá především Nylon jako materiál 
pro stavbu modelů. Avšak dodávaný software dokáže automaticky rozmístit výztuže, které si 
uživatel může jednoduše modifikovat. Tyto výztuže jsou tisknuté pomocí druhé tiskové hlavy ve 
vhodně zvolených vrstvách z karbonových, kevlarových nebo skelných kontinuálních vláken. 
Proto se tato technologie nazývá Composite Filament Fabrication zkráceně CFF. [15] 
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Obrázek 4.2 Struktura tvoření kompozitních dílů. [16] 

Takto vytvořený díl z nylonu a karbonových kontinuálních vláken (viz. Obrázek 4.2) může 
údajně nabídnout až dvacetkrát vyšší tuhost a pětinásobnou pevnost, než stejný produkt z ABS. 
Díl z tohoto kompozitu je potom pevnější než stejný produkt vyrobený z hliníku, jak vyplívá 
z tahového diagramu na obrázku (4.3). Nutno dodat, že nejsou uvedeny žádné informace o tisku 
či zkoušce a ani poměr obsahu vyztužujícího materiálu, což je důležitý parametr. [17] 

 
Obrázek 4.3 Graf srovnání pevnosti karbonových vláken s klasickými termoplasty. [17] 

Avšak cena tiskárny typu MarkTwo se pohybuje okolo 15000 euro1. Což z ní činí tiskárnu 
nedostupnou pro širokou veřejnost. Proto cílem této práce bude snaha vytvářet kompozitní díly i 
na obyčejných lowcost tiskárnách s opensource softwarem. 

  

                                                 
1 Cena zjištěná po telefonické konzultaci s firmou 3Dwiser, výhradním zástupcem pro český trh 
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4.2 Anisoprint Composer 
Společnost Anisoprint je ruského původu a vyrábí vzhledově velice podobnou tiskárnu jako 

je MarkTwo. Jejích tiskárna má za cíl zpřístupnit kompozitní tisk z kontinuálních vláken, protože 
tiskárnu Composer nabízejí okolo 4900 euro, tedy třikrát levněji než konkurenční MarkTwo. Lze 
očekávat, že se takto nižší cena může odrážet v kvalitě provedeného tisku či v ovladatelnosti 
softwaru. [18] 

 
Obrázek 4.4 Tiskárna Composer od firmy Anisoprint. 

Stejně jako MarkForged se i Anisoprint snaží posunout 3D tisk k výrobě reálných dílů, které 
bude možné používat v náročných aplikacích jako například stavění dronů, robotů či pro kosmický 
průmysl. [18] 

Tiskárna Composer nabízí 3 tiskové hlavy, kde dvě jsou určeny pro klasické termoplasty a 
třetí pro kontinuální karbonové vlákno. Kontinuální vlákna jsou při nanášení spojována matricí 
z termoplastu. Pro Composer jeho výrobce doporučuje kombinaci s PETG jako nejlepší možnou 
variantu. Tuto metodu 3D tisku nazývají Composite Filament Coextrusion (CFC). [18] 

Přítomnost druhého extruderu pro klasické termoplasty přináší rozšířené možnosti použití, 
kdy je tento extruder možné využívat pro rozpustné materiály jako HIPS nebo PVA a tímto tvořit 
vysoce komplexní modely. [18] 
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Obrázek 4.5 Ukázka výtisků s vyztužujícím kontinuálním karbonovým vláknem. [18] 

Je velice přínosné vstoupení tohoto výrobce na trh, protože lze očekávat, že konkurenční 
MarkForged bude muset opustit svoji monopolní pozici v tomto odvětví a snížit nedostupnou cenu 
jeho tiskárny. [19] 

Firma Anisoprint má velké plány pro rozšíření a zautomatizování 3D tisku pomocí 
robotických systémů. Také chtějí přinést vysoko teplotně odolné materiály, které by našly značné 
uplatnění například v kosmickém průmyslu. [18] 

4.3 Experimentální tisk s kontinuálním karbonovým vláknem 
Skupina japonských vědců, v čele s Matsuzaki Ryosuke z Tokijské univerzity věd, vytvořila 

experimentální 3D tiskárnu, která je po značných úpravách schopná provádět tisk z kontinuálního 
karbonového vlákna impregnovaného v termoplastu. [20] 

Termoplastický filament a kontinuální vlákno jsou separátně přivedeny do jednoho extruderu. 
(viz. Obrázek 4.6) Vlákno je předehřáté na požadovanou teplotu tak, aby se zvýšila jeho přilnavost 
k roztavenému termoplastu. V samotné trysce je posléze karbonové vlákno impregnováno daným 
termoplastem těsně před tiskem. V tomto případě byl použitý PLA jako matrice a kontinuální 
karbonové vlákno jako vyztužující materiál. [20] 
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Obrázek 4.6 Schéma procesu tisku formou impregnace vlákna v trysce. [20] 

Jejích snahou bylo vytvořit tiskárnu, která je schopná vytvářet modely z kompozitního 
materiálu, který bude mít mnohem lepší pevnostní charakteristiky, protože běžné kompozitní 
filamenty, do kterých jsou přidávána krátká karbonová vlákna, nedosahují nikterak vysokých 
hodnot, co se pevnosti týče. Tato metoda provedení je nejlepší z hlediska pevnostních 
charakteristik. (viz. Obrázek 4.7) [20] 

Obrázek 4.7 Reálný průběh tisku. [20] 
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5 MATERIÁLY PRO 3D TISKÁRNY 
Jedná se o různé termoplastické polymery neboli termoplasty. Níže jsou uvedeny různé typy 

možných materiálů použitelných pro tiskárny typu FDM, FFF a jim podobné. Materiály jsou 
rozděleny do jednotlivých podkapitol. V první jsou obsaženy základní materiály, které je možné 
používat v běžně dostupných tiskárnách. Druhou skupinu tvoří takové materiály, pro které je již 
potřeba vyšší řada tiskáren, či tiskárna s náležitě upraveným extruderem. Třetí podkapitola se 
zabývá vlastní tvorbou kompozitních dílů. Poslední podkapitola ukazuje teoretickou kompatibilitu 
jednotlivých materiálů. 

5.1 Základní materiály 
a) PLA neboli Polylactic Acid je vyráběný z kukuřičného nebo bramborového škrobu. 

Tudíž je biologicky odbouratelný. Jedná se o jeden z nejpoužívanějších materiálů pro 
FDM/FFF tisk. Nevýhodou je sklon k pohlcování vlhkosti. Výhoda materiálu je nízká 
tendence k smrštivosti daná nízkým rozpínáním při tavení. Po výtisku lze snadno 
opracovávat. Oproti ABS je méně robustní. [21] [22] 

b) ABS neboli Acrylonitrile Butadiene Styrene je další termoplastický materiál, který je 
odolný vůči mechanickému poškození. Také jeden z nejpoužívanějších materiálů pro 
FDM/FFF tisk. Vyznačuje se vyšší teplotní odolností, proto se po výtisku lépe 
opracovává. ABS je více náchylné na deformace vlivem chladnutí vytištěného 
materiálů. Proto se doporučuje použití vyhřívané podložky, lepé však vyhřívané 
komory. Aby bylo dosaženo co nejmenšího teplotního rozdílu mezi tisknutým 
materiálem a okolního prostředí. V opačném případě dochází k smrštivosti, obzvláště 
při tisku velkých komponentů. ABS je odolný proti chemikáliím, avšak při tisku 
značně zapáchá a je potřeba dobře větraných prostorů. Na trhu lze nalézt mnoho různě 
modifikovaných verzí ABS s odlišným vylepšením. [21] [22] 

c) ASA neboli Akrylonitril Styren akrylát je vytvořený jako alternativní náhrada ABS, 
ale se zlepšenými vlastnostmi především proti povětrnostním podmínkám. Vyniká 
mechanickou odolností, odolností proti teplotám a zvýšenou odolností proti UV 
záření. ASA je strukturálně velmi podobná ABS a taktéž plně kompatibilní. [21] [22] 

d) PC, Polykarbonát je jeden z nejodolnějších materiálů. Velká tvrdost a odolnost vůči 
teplotám jsou přednostními vlastnostmi tohoto materiálu. Je pevnější než ABS, ale 
méně houževnatý. Je velice obtížné tisknout z tohoto materiálu pro jeho velkou 
smrštivost. Z tohoto důvodu se velice snížila jeho dostupnost na trhu. Vyrábí se i 
v biokompatibilní verzi. [21] [22] 

e) PCL, Polykarbonlakton je biologicky odbouratelný plast. Filament z tohoto materiálu 
je lehce tisknutelný již při nízkých teplotách okolo 130°C. Má výbornou adhezi mezi 
vrstvy. Vzhledem k nízké teplotě tání může být vytisknutý díl modifikován v teplé 
vodě okolo 55°C. [21] [22] 

f) PETG neboli Polyethylene Terephthalate – Glycol, je vylepšený termoplastický 
polyester, je více odolný proti chemikáliím. Jedná se tvrdý materiál s dobrými 
mechanickými vlastnostmi. [21] [22] 

g) Nylon je velice houževnatý, pevný a odolný materiál. Vyniká vysokou adhezí při tisku, 
a to i k jiným materiálům. Nevýhodou jsou jeho hydroskopické vlastnosti. Vytištěné 
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předměty mají hladký a lesklý povrch. Má ovšem semikrystalickou strukturu a tím i 
vysoký sklon k smrštivosti. [21] [22] 

h) PMMA neboli Polymethylmethakrylát, je známý jako plexisklo. Jedná se o 
transparentní termoplast. Výhodou je naprosto čirá bezbarvost i v tlustých vrstvách, 
odolnost proti povětrnostním podmínkám. Dále pak vyniká dobrými mechanickými 
vlastnostmi a elektroizolačními schopnostmi. Nevýhodou je nízká povrchová tvrdost. 
Může se snadno poškrábat. [21] [22] 

i) Materiál HIPS – High Impact Polystyrene neboli houževnatý polystyrén je materiál 
vhodný pro tisk velkých objektů, protože má díky teplotní stálosti minimální sklony 
ke kroucení. U dvouhlavých tiskáren se používá v kombinaci s ABS jako materiál pro 
tisk podpor. Tento filament je po výtisku možné rozpustit v lemonesolu. [21] [22] 

j) PVA, Polyvinylalkohol je určený především pro tisk podpůrných konstrukcí. Dá se 
snadno rozpustit ve vodě. Díky tomuto materiálu můžeme tisknout složité geometrické 
modely různých tvarů například z PLA a potřebné podpory tisknuté z PVA se posléze 
zbavit ponořením do vody. Tento materiál je velice náchylný na absorbování vlhkosti. 
[21] [22] 

k) PVB, další z materiálů vhodných k tvoření odbouratelných podpor. Tento filament je 
rozpustitelný v isopropanolu nebo také v ethanolu. Díky lepším materiálovým 
vlastnostem, než má PVA, je možné tento filament používat i pro běžný tisk modelů. 
PVB není tak náchylné na vlhkost. [21] [22] 

l) TPU/TPE flexibilní materiál. Speciálně formovatelný polyuretan. Jedná se o 
termoplast, který se pyšní svojí vysokou flexibilitou. Materiál je pružný a 
formovatelný. [21] [22] 

m) ESD materiály. Všechny základní materiály je možné zakoupit také v antistatickém 
provedení. Tyto varianty jsou zhruba jednou tak drahé. [21] [22] 

Pro lepší přehled o vlastnostech materiálů a rozdílech mezi nimi je vypracována tabulka (5.1), 
která eviduje získatelné informace o jednotlivých filamentech jako je pevnost v tahu či ohybu, 
prodloužení anebo potřebné nastavení teploty pro extruder či podložku. Parametry jsou uvedeny 
v určitých rozsazích, protože například pevnosti se liší podle výrobce. Teploty jsou uváděny spíše 
orientační, protože vždy záleží na průměru filamentu, druhu extruderu či na typu podložky. 

Všechny parametry se mohou lišit podle výrobce daného filamentu. Můžeme vidět zarážející 
hodnotu 56 MPA pevnosti v tahu pro materiál PLA, která je vyšší než materiál PLA s karbonovou 
výztuží. Toto je dané výrobcem a můžeme najít odlišné hodnoty. Například společnost Ultimaker 
uvádí u materiálu PLA hodnotu pro napětí v tahu při přetržení 45,6 MPa. [24] 
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Tabulka 5.1 Srovnání parametrů filamentů pro 3D tiskárny. [22][24] 

Materiál Pevnost 
v tahu 
[Mpa] 

Prodloužení do 
přetržení [%] 

Pevnost v ohybu 
[Mpa] 

Teplota 
extruderu [°C] 

Teplota 
podložky [°C] 

PLA 45,6–56 5,2–8 103–115 190-220 23-60 
PLA + CF 47,9 2 114 190-220 23-60 
ABS 33,9–41 4,8–10 70,5–76 220-240 100-110 
ABS (ESD) 42 3,8 80 230-250 100-110 
ABS+CF 44 1,8 76 220-240 100-110 
HIPS 43 18 69 220-240 100-110 
PETG 45 25 72 230-260 60-70 
PETG(ESD) 46 13,5 74 240-270 60-70 
PETG+CF 55,5 2,5 80 230-260 60-70 
PETG+GF 52 3,8 77,3 230-260 60-70 
ASA 43 10 78 230-250 100-110 
NYLON 34,4–45 8,6–20 24–80 250-270 100-110 
NYLON+CF 63,9 4 78 240-270 100-110 
PC 53,7–76,4 5,9–6,4 95,5–111 260-280 100-110 
PC+ASA 55 35 85 260-280 110-120 
PC+ABS 59 75 86 270-290 110-120 
PC (ESD) 68 6 95 270-300 110-120 

 

U jednotlivých materiálů může docházet k rozdílným naměřeným hodnotám také díky různým 
barvám. Toto je způsobené přidáváním různých aditivních složek do materiálu, které mohou 
pozitivně či negativně ovlivňovat pevnosti. Například materiál PC od firmy Ultimaker dosahuje 
napětí v tahu 76,4 MPa pro průhledný filament a 53,7 MPa pro černý a bílý filament. [23] 

Pro tisk s jednou tiskovou hlavou jsou vyráběny také mixované filamenty, které obsahují to 
nejlepší z jednotlivých materiálů tak, aby se spojily jejích nejlepší vlastnosti. Nejčastěji se 
vyskytuje kombinace klasických termoplastů s výztuží v podobě uhlíkových (CF) či skelných 
krátkých vláken. Díky uhlíku se zvyšují materiálové vlastnosti tisknutého dílu. V našem případě 
nás především zajímá tuhost a pevnost. Další varianty jsou kombinace materiálů, díky kterým je 
výsledný materiál antistatický, termálně odolný či se přidáním plniv snižuje jeho smrštivost. [26] 

n) PLA+CF se dá považovat stejně jako u běžných materiálů za základní filament 
s vysokopevnostními karbonovými krátkými vlákny. Je vhodný pro aplikace 
vyžadující vyšší pevnost se zachováním dobré rozměrové stability [26] 

o) ABS+CF dosahuje podobných mechanických vlastností jako PLA+CF, ale má vyšší 
teplotní odolnost. [26] 

p) PETG+CF má pak vyšší pevnost v tahu než dva předešlé materiály. Vyznačuje se vyšší 
odolností proti chemikáliím a má nízkou hydroskopickou vlastnost při zachování 
rozměrové stability. [26] 

q) Nylon+CF. Nylon je sám o sobě velice silný materiál s výbornými vlastnostmi. Po 
přidání karbonových částic do tohoto materiálu vzniká kompozit, který má ještě 
zvýšenou pevnost, nižší hydroskopickou vlastnost, lepší chemickou rezistenci, a 
především zlepšenou rozměrovou stabilitu, takže nedochází k tak velké smrštivosti 
jako u samotného Nylonu. [26] 
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r) PC+CF. Vyztužený PC filament. Samotný polykarbonát je velice obtížný pro tisk. 
Obohacení o karbonová vlákna přispívá k lepší rozměrové stabilitě. Tento kompozit 
navíc nabízí jednu z nejvyšších teplotních odolností na trhu s materiály pro 3D tisk. 
[26] 

s) PETG + skelná vlákna. Nevýhodou kompozitu s karbonovým vláknem může být jeho 
typická tmavě šedá až černá barva. Pro aplikace, kde je zapotřebí barevná variabilita, 
byl vytvořen kompozit PETG se skelnými vlákny (25%) Tento materiál vyniká všemi 
výhodami, které byly zmíněny již u PETG a má jen o něco nižší mechanické vlastnosti 
než PETG+CF. [28] 

t) PC/ABS. Vysoká pevnost a teplotní odolnost materiálu PC je doplněna vlastnostmi 
ABS, čímž tento filament získává lepší tisknutelnost a flexibilitu. Houževnatý materiál 
ABS je spojený s pevnějším PC. [26] 

u) PC/ASA. Tento materiál je obdobou předchozího PC/ABS, ale díky ASA vyniká svojí 
UV rezistencí a zvýšenou odolností proti povětrnostním podmínkám. [26] 

v) PC/PBT. Spojením pevného PC s materiálem Polybutylentereftalát – PBT vzniká 
materiál, který dosahuje lepší rozměrové stability, a to díky nižší teplotní roztažnosti 
a nízké hygroskopičnosti. Vynikající balanční vyladění mezi tuhostí a houževnatostí. 
Vysoká chemická odolnost vůči motorovým olejům či mazivu. [27] 

w) Materiály s dřevěnými pilinami. Tento filament sestávající ze směsi termoplastického 
materiálu PLA a dřevěných částic ve formě pilin. Výtisky z těchto materiálu poměrně 
přesvědčivě imitují reálný dřevěný díl. Povrch je velice dobře opracovatelný a lze 
snadno brousit, čímž se získá ještě reálnější vzhled dřeva. [21] 

5.2 Materiály pro náročné aplikace 
Mezi náročné aplikace patří díly tištěné pro použití v průmyslech jako je automotive, letecký, 

elektrickém, armádním, výrobní či medicínském. Tyto materiály vesměs není možné používat na 
běžných tiskárnách typu RepRap a podobné. Většinou je problém dosáhnout požadovaných teplot 
pro extrudery. 

a) PEEK, PolyEtherEtherKetone je jeden z nejlepších polymerů. Tento materiál má 
výjimečné mechanické, termomechanické a chemické vlastnosti. Pevnost v tahu u 
tohoto materiálu dosahuje mezi 90-100 MPa. PEEK si zachovává své vlastnosti až do 
teploty 260°C. Teplota extruderu při tisknutí musí dosáhnout na teplotu 375-410°C. 
[25] [33] 

b) PEKK, PolyEtherKetoneKetone je dalším z nejlepších polymerů na světě. Tento 
materiál má taktéž výjimečné mechanické, termomechanické a chemické vlastnosti. 
Navíc je lehčeji tisknutelný než PEEK. Je možné ho používat v aplikacích při kterých 
se teplota pohybuje do 260°C. Teplota extruderu musí být mezi 345-375 °C. [25] 

c) PEI, Ultem™ 9085 PEI neboli Polyether Imide je amorfní, vysokopevnostní polymer, 
který nám dává kombinaci výborných termálních vlastností, rozměrové stability či 
chemické odolnosti. Mez pevnosti v tahu dosahuje až 129 MPa. Teplota extruderu 
musí dosáhnout 350-380 °C [25] [34] 

d) PPSF, Firewire® PPSF (PPSU). Tento materiál vyzdvihuje jeho vynikající tepelná 
odolnost až do teplot 210 °C a vysoká chemická odolnost. Je odolný vůči běžným 
chemikáliím jako benzín, nemrznoucí směsi, motorové oleje a další. Zachovává si i 
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vysokou pevnost v tahu do hodnot až 83 MPa. Problém opět může být požadovaná 
teplota extruderu mezi 360-390 °C. [25] 

e) PSU, Polysulfone je resistentní vůči vysokým teplotám až do 180 °C. Taktéž je odolný 
proti běžným chemikáliím. Má skvělou rozměrovou stabilitu a výjimečnou pevnost i 
při vysokých teplotách. Jeho odlišnost od materiálu PPSF je odolnost vůči záření 
Gama. Teplota při tisku 350-380°C. [25] 

f) PEEK + CF. Materiál PEEK je sám o sobě jeden z nejlepších termoplastů, který byl 
zatím vyrobený. Teď navíc vyztužený pomocí karbonových krátkých vláken, které mu 
zajistí ještě vyšší pevnost. Teplota při tisku 380-410°C. [25] 

5.3 Výroba kompozitních dílů za pomocí dvou extruderů 
Každý kompozitní díl se obecné skládá z matrice a výztuže. Minimálně dva rozdílné materiály 

musejí být použity, které by měly mít zastoupení více než 5 %. Vyráběné kompozitní filamenty, 
obsahují vždy přídavný materiál v podobě prášku či krátkých vláken. Základní možností, kterou 
každý uživatel má, je použití jedné či dvou tiskových hlav a podle toho odpovídající volbu 
kompozitního materiálu. Kompozitní filamenty, zmíněné v předchozí podkapitole, obsahují krátká 
karbonová či skelná vlákna. Z dostupných informací by se měl poměr pohybovat okolo 20% 
obsahu krátkých vláken. Jak je možné pozorovat v tabulce 5.1, karbonově obohacené materiály 
nedosahují žádných převratných hodnot, co se pevnosti týče. [26] 

 
Obrázek 5.1 Ukázka kompozitního výtisku z PLA a flexibilního materiálu. 

Druhou variantou tvoření kompozitu je použití dvou různých materiálů a duální tiskové hlavy. 
Tato varianta přináší nepřeberné množství kombinací (viz. Obrázek 5.1). Firma MarkForged 
vyvinula a drží patenty na tiskárnu, která automaticky kombinuje dva materiály. Ve smyslu, že 
oba materiály jsou používané jako hlavní stavební materiály pro jednotlivé díly. Velké množství 
tiskáren také automaticky dokáže používat obě tiskové hlavy, ale druhý materiál používají jako 
podpory pro tisk anebo k tvorbě dvoubarevného tisku. Tiskárna MarkTwo využívá především 
Nylon jako hlavní stavební materiál tvořící matrici a pomocí druhého extrudéru je tisknutý druhý 
materiál z karbonových, kevlarových či skelných kontinuálních vláken jako výztuž. Tiskové hlavy 
se střídají v nanášení materiálu podle daného uspořádání. Výše zmíněná tiskárna MarkTwo 
používá vlastní software, který toto uspořádání provádí automaticky. Dále je pak možné používat 
běžné tiskárny se dvěma extrudery, kde si rozložení vrstev a uspořádání materiálů, uživatel volí a 
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programuje sám. Při použití běžných tiskáren dochází k problémům s optimalizací výšky 
extruderů, přilnavostí materiálů a je potřeba optimalizovat spoustu dalších parametrů jako rychlost 
pohybu hlavy, rychlost dodávání různých materiálů, teploty extrudérů, teplotu podložky a další. 

Níže jsou popsány některé možné varianty kombinací 

a) PLA + NinjaFlex. Tato kombinace materiálů dokáže vytvořit určitý díl, který může 
fungovat například pro tlumení rázů. (viz. Obrázek 5.1). Jádro z tvrdého PLA 
zaručuje, že nedochází k ohybu. Flexibilní materiál NinjaFlex zajistí tlumení rázů. 
Jako příklad lze uvést válec, který funguje jako tlumič rázů. Jádro vytisknuté z PLA je 
zatištěno do obalu z flexibilního materiálů. 

b) PC + ABS. Tato varianta přináší propojení houževnatého materiálu ABS s pevnějším 
a teplotně odolnějším Polykarbonátem. (viz. Obrázek 5.2) 

 
Obrázek 5.2 Experimentální tisk kombinace materiálů PC (průhledný) a ABS (žlutý). 

c) ABS + jádro PLA. Modely z ABS jsou vhodné pro účely spojování slepováním anebo 
pro další povrchové upravování. Problémem je ovšem tisk velkých modelů, protože 
z důvodů smrštivosti a vnitřního pnutí dochází k deformaci. Naopak materiál PLA je 
vhodný pro tisk velkých modelů, protože má velice dobrou rozměrovou stabilitu. 
Avšak není možné jeho povrch dále upravovat či jednotlivé díly slepovat. Pokud by 
se podařilo vytisknout model, který by měl výplň z PLA a stěny z ABS, dosáhlo by se 
ideálního kompozitu pro tvorbu obecných dílů. Nebylo experimentálně ověřené. 

d) ASA + Nylon/CF jádro. Nylon je značně hydroskopický a samotný kompozitní 
materiál Nylon/CF má značný sklon k abrazivnosti. V této kombinaci, by Nylon/CF 
tvořil pevné jádro a byl by obalen odolným ASA materiálem proti povětrnostním 
podmínkám a UV záření. Tato varianta nebyla experimentálně ověřená. 

e) WOOD filament + PLA jádro. Designový filament pro unikátní vzhled a imitaci dřeva 
v různých odstínech je poměrně nákladný. Obzvláště pak pro tisk rozměrnějších 
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objektů. Proto by bylo vhodné v těchto případech daný Wood filament kombinovat 
s klasickým levným PLA, jehož cena je oproti Wood filamentu zhruba poloviční. 
Jelikož Wood filament je založen na bázi PLA materiálu, měla by být zaručena jejích 
vzájemná mezifázová adheze. Tato varianta přináší především finanční úspory. 
Nebylo experimentálně ověřené. 
 

5.4 Kompatibilita materiálů 
Problém kompatibility materiálů je především o experimentálním testování různých 

kombinací. Některé materiály je velice obtížné až nereálné tisknout společně, protože k sobě 
nepřilínají. Toto vyžaduje experimentální testování a nastavování parametrů jako teploty extruderů 
či podložky, rychlost tisku, vzdálenost trysky od podložky a další. 

Obecně se jednotlivé materiály rozdělují do tří skupin na kompatibilní, experimentálně 
kompatibilní a nekompatibilní kombinace. Ve velké míře platí, že pokud je možné tisknout 
materiály s blízkou hodnotou teploty extruderu, tyto materiály se k sobě přichytí2. Otázkou pak 
jen zůstává, s jakou pevností. [29] 

Společnost Ultimaker sestavila experimentální tabulku kompatibility tiskových materiálů 
(viz. Obrázek 5.3). Tato tabulka platí především pro materiály značky Ultimaker a nelze zaručit 
odpovídající kompatibilitu i u jiných výrobců. 

 

 
Obrázek 5.3 Tabulka možných kombinací materiálů Ultimaker. [30] 

  

                                                 
2 Informace získaná po konzultaci ve firmě L.K. Engineering, s.r.o. 
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6 USPOŘÁDÁNÍ VLÁKEN PRO TISK 
Při kompozitním tisku za pomocí dvou extruderů je podstatnou části preprocessing, při kterém 

určujeme mimo jiné to, jaké bude uspořádání jednotlivých materiálů. Rozložení vrstev tak, aby se 
jednotlivá vlákna co nejefektivněji prolínala a plnohodnotně plnila svoji funkci. Jak již bylo 
zmíněno dříve, existují některé licenční softwary, které jsou k tomuto přímo předurčeny a 
uspořádání materiálů provádějí automaticky. V této práci se zaměříme na simulování a 
optimalizaci obdobného procesu ve volně dostupných softwarech. 

V tomto případě přicházejí v úvahu různé varianty. Nejpoužitelnější z nich se jeví varianty, 
kdy zvolíme jeden materiál pro výplň a druhý materiál pro stavění „shells“, neboli stěn. Druhou 
variantou je vložení dvou modelů do sebe tak, že jeden tvoří určité „jádro” a druhý obal. Třetí 
variantou je alternativní uspořádání jednotlivých vláken tak, aby se vzájemně prolínaly. Každá 
z těchto variant má své výhody a nevýhody. 

6.1 Softwarové řešení „Shells a Infill” 
Jedná se o velice zjednodušenou variantu, kdy stačí nastavit rozdílné extrudery pro tisknutí 

výplně a stěn. (viz. Obrázek 6.1) V softwaru jsme schopni podle druhu zatížení nastavit různé styly 
výplně a také počet stěn a hustotu výplně. Tato varianta se hodí například pro designové modely, 
kdy je požadavek na specifický povrch. Při použití kvalitnějších materiálů musíme počítat se 
zvýšenou cenou, proto je takováto varianta vhodná na modely, ve kterých se může použít levný 
materiál jako výplň a kvalitnější a dražší materiál nám poté tvoří povrch.  

 
Obrázek 6.1 Uspořádání vláken pro tisk v prostředí IdeaMaker. 

Zmiňovaná varianta je například vhodná pro tisk ze sádrového filamentu. Ten je tvořen z PLA 
a obsahuje sádru. Cena takového filamentu je dvojnásobná oproti klasickému PLA, které 
v takovémto případě může tvořit danou výplň. Obdobou pak může být další materiál na bázi PLA, 
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takzvaný „WOOD”. Tento filament obsahuje směs dřeva s vázajícím polymerem. Takovýto výtisk 
posléze nevypadá jako ze 3D tiskárny. Povrch lze dobře brousit a zahlazovat. 

Tato varianta není vhodná pro použití se zpevňujícími materiály. Pokud bychom použili 
jakýkoliv filament s výztuží s uhlíkovými či dalšími vlákny, nebylo by vhodné, aby takovýto 
materiál tvořil obal modelu. Materiál z uhlíkových vláken je abrazivní a je lepší, když tvoří prostou 
výplň a obal je tvořen z více houževnatého materiálu.  

Výhody – jednoduché nastavení v softwaru, které umožní kombinování dvou materiálů. 
Snadná příprava i aplikace 

Nevýhody – Ne všechny materiály lze kombinovat. Malá možnost variability uspořádání 
vláken či vrstev 

6.2 Dva modely „jádro a obal“ 
Tato varianta je zaměřena především na tvoření dílu, u kterých je požadavek na vyšší pevnost. 

Zásadní preprocessing se odehrává v modelování v CAD systému. Tato metoda nám dává 
nepřeberné množství variant, jak jednotlivé modely vytvořit, tak aby odpovídaly požadované 
aplikaci. V zásadě tato varianta funguje způsobem, že u reálného modelu analyzujeme místa, kde 
očekáváme nejvyšší namáhání a do těchto míst následně vytvoříme modely výztuží podle 
požadovaných tvarů. Podle umístění vyztuží je nutné posléze odebrat materiál v původním 
modelu. Takto vzniklé modely posléze skládáme do sebe. (viz. Obrázek 6.2 a 6.3) 

 
Obrázek 6.2 Model tvořený celistvým jádrem a obalem. 

 
Obrázek 6.3 Model tvořený jádrem jako kontinuální výztuhou a obalem. 
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Varianty jsou různé a vždy záleží jakou požadujeme tuhost tělesa. Podle množství obsažené 
výztuže se budou zvyšovat či snižovat pevnostní charakteristiky. Na obrázku jsou znázorněný 
příklady výztuží. 

 
Obrázek 6.4 Zobrazení vláken výztuže v řezu modelu po převedení pomocí Sliceru. 

Výhody – variabilní umisťování výztuží podle požadované aplikace 

Nevýhody – komplikovanější modelování a složité následné optimalizování 

6.3 Alternativní prolínání vláken 
Další zajímavou variantou je vytváření modelu pomocí jednotlivých vláken či svazku vláken. 

Pomocí CAD programu tvoříme dva modely, které jsou pravidelně rozděleny. Po vložení modelů 
do sebe nám tvoří jednotné těleso. Pro lepší konzistenci ponecháváme okraje pouze z jednoho 
materiálu. Touto metodou nelze tvořit složitější modely. Vlákna vytváříme nejlépe rovnoběžné se 
směrem očekávaného největšího namáhání. 

Na teoretické rovině by bylo nejlepší vytvořit model, kde by se prolínala jednotlivá vlákna. 
(viz. Obrázek 6.5) Toto by přineslo absolutní propojení modelu. Avšak při reálném tisku je 
takovýto tisk až neproveditelný. Tisknutá vlákna nemají pravidelný obdélníkový tvar, a proto takto 
nemohou do sebe zapadat. Extruder má kruhový průřez a působí při tisku mírným tlakem závislém 
na vzdálenosti extruderu od modelu. Tento tlak přitiskává tisknutý materiál a tím, v dobrém slova 
smyslu, deformuje tvar vlákna, který má po výtisku průřez připomínající půl ovál. Síť takovýchto 
tvarů by bylo velice komplikované vytvořit v CAD programu. Proto je potřeba modelovat 
takovouto síť jako svazky vláken. (viz. Obrázek 6.6) 



 

 

32 

 
Obrázek 6.5 Teoretická síť tvořená jednotlivými prolínajícími se vlákny. 

Zjednodušení a rozšíření použitelnosti i na složitější modely by přineslo zautomatizování 
pomocí softwaru. 

 
Obrázek 6.6 Reálně proveditelná síť tvořená svazky prolínajících se vláken. 

Výhody – hustá síť vláken propojená po celém průřezu tělesa, zaručuje větší propojení daných 
dvou materiálů. 

Nevýhody – Poměrně složité modelování, není možné pro komplikovanější tvary těles. 
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7 PROBLEMATIKA DUÁLNÍHO TISKU 
Běžná 3D FFF tiskárna s duálním extruderem nabízí mnoho možností a variant využití. Různé 

softwary nám umožňují nastavování velkého počtu parametrů, což nám dává možnosti pro 
optimalizaci jednotlivých výtisků. Na druhou stranu toto může přinášet určité problémy. Některé 
pokročilejší tiskárny jako například MarkTwo anebo Stratasys provádějí duální tisk, dá se říci, 
automaticky. Uživatel v softwaru jen nahraje daný model a nemá tolik možností, jak modifikovat 
parametry pro tisk. Určitým způsobem je až omezen. Software udělá vše za uživatele. Samotná 
tiskárna je pro toto vyvinutá. Obrovským přínosem je schopnost tiskáren při střídání extruderů 
očišťovat trysky od samovolně vytékajícího materiálu a kontrolovat jeho připravenost pro tisk. 

Kontrolované vypouštění materiálu z extruderu jen v okamžiku, kdy se tak má dít je jeden z 
velkých problémů obyčejných tiskáren. Zde bych chtěl popsat daný problém a jeho možné řešení. 
Při tisku například levým extruderem dochází k situaci, že pravý extrudér je určitým způsobem 
v nečinnosti, ale jelikož je stále při pracovní teplotě, tak materiál, který je v trysce, začne svévolně 
vytékat ven. Toto přináší dva problémy. První je, že takto nekontrolovatelný materiál se může 
zachytávat na okrajích modelu, podle toho, jak se pohybují extrudery. Tímto může dojít ke snížení 
přesnosti tisku, či až k jeho celému poničení. 

Druhým problémem při volně vytékajícím materiálu je, že tiskárna při změně extruderu začíná 
okamžitě tisknout z druhé trysky, ale jelikož v průběhu nečinnosti této trysky docházelo k vytékání 
materiálu, tak při spuštění této trysky tiskárna pokračuje v tisku, ale z extruderu nevychází žádný 
materiál. Většinou se jedná o prodlení pár sekund, ale záleží, jak dlouho tryska nebyla v činnosti 
a kolik materiálu se z ní postupně ztratilo. Toto přináší velký problém, protože ve většině případů 
se extrudery mění ve stejné sekvenci a na stejných místech. Kumulující se chyba s nedostatkem 
materiálu pak vyústí ve fatální chyby a díry v tištěném díle (viz. Obrázek 7.1). 

 
Obrázek 7.1 Detailní znázornění vynechávání materiálu při změně extruderu. 

 Někdy může dojít až k porušení tisku, protože následující vrstvy materiálu se nemají k čemu 
přichytit. Řešení těchto problémů se dá pomocí softwaru a možností nastavování takzvaných 
retrakcí a extra dodávání materiálu při změně extruderů. Jedná se, avšak o parametry, které je vždy 
potřeba nastavovat pro jednotlivé specifické výtisky a také podle materiálu. Tyto parametry se 
nedají určit obecně. 

Retrakce nám umožňují nastavit jak rychle a kolik materiálu se ve zpětném směru povytáhne 
ven z trysky. Toto pomáhá tomu, aby nedocházelo k přílišnému vytékání materiálu z trysky, pokud 
není zrovna používána. Druhá funkce pro extra dodávání materiálu při změně extruderů nám 
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umožňuje specifikovat, kolik extra materiálu posune dávkovač do trysky při změně extruderů. 
Díky tomuto můžeme vykompenzovat materiál, který byl svévolně ztracen při používání druhého 
extrudéru. Při nastavování tohoto parametru může dojít k tomu, že se doplní až příliš mnoho 
materiálu. Tudíž začnou vznikat hrboly a nerovnosti na výtisku. Nebo naopak příliš málo 
materiálu, pak dochází k situaci, že vznikají v modelu díry, tak jak zde bylo popsáno. 

Jedna z dalších možností nastavení je zapnutí takzvané „Wipe wall” neboli průběžně stavění 
stěny okolo modelu, která zachytává právě samovolně vytékající materiál (viz. Obrázek 7.2). Tato 
funkce se velice osvědčuje při používání duálního extrudéru. Tiskárna zároveň s modelem tiskne 
slabou stěnu o libovolné šířce materiálu. Většinou postačí šířka jednoho vlákna. Nejen že se díky 
tomuto zabraňuje usazování svévolně vytékajícího materiálu na modelu, ale také se díky tomuto 
lépe doplňuje chybějící materiál v trysce při duálním tisku. Vždy při změně extruderu dojde k tisku 
jedné vrstvy této zdi. To znamená, že než extruder přejde k tisku samotného modelu, tryska je plně 
připravena k tisku. Tento střídavý tisk zdi funguje jen v případě, že se tisknou dva modely a každý 
jiným extruderem. V opačném případě, když se druhý extruder používá jen na výplň modelu, se 
zeď tiskne pouze hlavním extruderem. Pokud se uživateli nepodaří nějakým způsobem toto 
nastavení obejít. 

 
Obrázek 7.2 Demonstrace funkce Wipe Wall pro duální tisk. 

Další z funkcí, která může pomáhat s problematikou reálné připravenosti extruderu je 
takzvaná „Wipe tower.” Jednoduše řečeno tiskárna během tisku zároveň s modelem staví určitou 
věž mimo hlavní model. Tisk této věže spočívá v tom, že při změně extruderů se jako první tiskne 
vrstva na věži. Tím se doplní ztracený materiál a extruder je připravený pro tisk bez chyb. Tato 
funkce je v každém softwaru zpracována trochu odlišně. Například používaný IdeaMaker3 není 
schopný při zapnutí funkce „Wipe tower” střídat extrudéry pro stavbu věže, pokud je používaný 
druhý materiál jen pro „infill” neboli jako výplň. Tudíž tiskne věž pouze hlavním extruderem, což 
ztrácí význam použití. Tato funkce zde funguje jen v případě, že jsou tisknuty dva modely. 

  

                                                 
3 Pro zmíněný experimentální tisk byl použit software ideaMaker 3.1.0 
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8 PRAKTICKÝ TISK A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ 
Cílem této práce je na základě teoretických poznatků provést praktické zkoušky a ověřit 

dosažené výsledky. Kompozitní tisk pomocí dvou extrudérů nám dává velkou rozmanitost ve 
smyslu jejích použití a uspořádání. Ne však všechny varianty, které nám mohou připadat na první 
pohled účinné, jsou pak v reálném provedení dobré. Proto je nutné různé návrhy ověřit praktickým 
výtiskem a následně měřením, například trhacím strojem, můžeme testovat pevnostní 
charakteristiky. Podle požadované aplikace je možné dále pozorovat rozměrovou stabilitu, 
povrchovou úpravu či další vlastnosti. 

K praktickému tisku je využita 3D FFF tiskárna Felix 3.1 s duálním extruderem  
(viz. Obrázek 8.1). Software pro ovládání tiskárny je použit Repetier-Host V.2.0.5 který následně 
zpracuje G kód podle libovolného Sliceru. V tomto případě byl využíván Slic3r Prusa Edition 
verze 1.35. Pro modelování jednotlivých dílů je použit CAD software Creo 3.0. 

 
Obrázek 8.1 FFF tiskárna Felix 3.1 s duálním extruderem. 
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8.1 Testování přilnavosti materiálů PC a ABS 
K praktické zkoušce byla vybrána kombinace materiálů PC a ABS pro tisk ze dvou extruderu 

a materiál PC/ABS jako samotný filament pro porovnání dosažených výsledků. Cílem bude 
posoudit, zdali je výhodnější použití již namíchaného materiálu, anebo se snažit o vlastní mísení 
dvou filamentů a tvoření kompozitního dílu. [35] 

Materiál ABS byl zvolený jako materiál vhodný pro tvoření matrice, který je houževnatý a 
dobře obrobitelný. Polykarbonát jako druhý materiál doplňuje vlastnosti ABS o jeho vyšší pevnost 
a vysokou tepelnou odolnost.  

Abychom mohli začít tvořit kompozitní modely, musíme mít zaručenou kompatibilitu 
jednotlivých materiálů. Obrázek 5.3 Tabulka možných kombinací materiálů Ultimaker. [30] nám 
ukazuje, že filamenty ABS a PC by neměly být kompatibilní, ale jedná se pouze o materiály 
Ultimaker. Proto provádíme vlastní ověření slučitelnosti. 

Pro tato měření byly na 3D FDM tiskárně tisknuty 4 druhy vzorků pro tahovou zkoušku. 
Zkušební vzorky odpovídají normě ČSN EN ISO 527. Nákres modelu je znázorněn na  
obrázku (8.2) a doporučené rozměry jsou uvedeny v tabulce (8.1). Výkres modelu vzorku pro tisk 
je uveden v příloze číslo 2. Rozměry byly upraveny podle požadavků vedoucího odboru 
technologie tváření kovů a plastů pana Ing. Kamila Podaného Ph.D. který vedl prováděné tahové 
zkoušky. 

 
Obrázek 8.2 Výkres zkušebního tělesa pro tahové zkoušky. [31] 

Tabulka 8.1 Tabulka normovaných rozměrů pro zkušební tělesa podle ISO 527. [31] 

Index Popis [mm] 
L Vzdálenost uchycení čelistí 115 
L0 Počáteční měřená délka 75 
l1 Vzdálenost rovnoběžné zúžené části 80 
l2 Vnitřní vzdálenost rozšířených stěn 108 
l3 Celková délka 170 
b1 Šířka zúžené části 10 
b2 Šířka rozšířené části 20 
h Tloušťka 4 
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První vzorky jsou tedy tisknuty ze samotného polykarbonátu a ABS filamentu. Kde každý 
z nich tvoří půl vzorku pro tahovou zkoušku. Jak lze pozorovat na obrázku (8.3), tiskárna nejprve 
tiskla z PC a v polovině modelu navázala tiskem z ABS. Tímto jsme dostali vzorek se spojem 
uprostřed a budeme testovat, ve kterém místě a při jakém napětí dojde k jeho přetržení. 

 
Obrázek 8.3 Vzorky pro tahovou zkoušku z PC a ABS. 

Vzorky jsou tisknuty orientací na výšku (viz. Obrázek 8.4), takže při tahové zkoušce budou 
namáhány kolmo ke směru nanášení vláken. Aby bylo zajištěno, že vzorek bude jednotný a ve 
všech vrstvách stejný, je nastaven tisk se 100 % výplní. To nám zajistí, že vrstvy budou spojeny 
stejným způsobem po celé délce i v místě změny extruderu. 

Nastavení parametrů pro tisk: 

Parametry jsou uvedeny v originálním názvu ze softwaru a zároveň s alternativním překladem 

· layer height/ výška vrstvy – 0,2mm 
· first layer height/ výška první vrstvy – 0,2mm 
· infill density/ hustota výplně – 100% 
· fill patern/ styl výplně – rectilinear 

Teplota extruderů: 

· PC – 240 °C 
· ABS – 215 °C  
· teplota podložky 80 °C 
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Obrázek 8.4 Vzorek tisknutý z materiálu PC (bílá/průhledná) a ABS (žlutá). 

Tahová zkouška je provedena spíše se zaměřením na faktor, v jakém místě dojde k přetržení 
vzorku. Hodnoty při měření jsou spíše jako doplňující informace. V tabulce (8.2) jsou uvedeny 
naměřené hodnoty a vypočítaná střední hodnota a směrodatná odchylka jednotlivých parametrů 
pro všechny 4 vzorky. U vzorků nebylo naměřené takřka žádné prodloužení. 

Tabulka 8.2 Naměřené hodnoty tahové zkoušky pro vzorky 11-14. 

Vzorek 

Šířka  
zúžené 
části 

b1 [mm] 

Tloušťka 
vzorku 
h [mm] 

Plocha 
zúžené 
části 

S0 [mm2] 

Maximální 
zatěžující 

síla 
Fm [N] 

Mez 
pevnosti 

v tahu 
Rm [MPa] 

Poměrné 
prodloužení 

A [%] 

Doba 
zatěžování 

T [s] 
11 6,67 15,32 102,18 1674,00 16,38 0,10 23,84 
12 6,69 15,39 102,96 1890,40 18,36 1,00 45,68 
13 6,61 15,34 101,40 1740,00 17,16 1,00 23,32 
14 6,59 15,35 101,16 1326,00 13,11 1,00 18,10 

Střední hodnota 6,64 15,35 101,92 1657,60 16,25 0,77 27,73 
S. odchylka 0,21 0,15 3,68 1010,34 11,08 1,23 20,68 
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Obrázek 8.5 Vzorky 11-14 zdeformované po tahové zkoušce. 

Na Obrázek 8.5) můžeme pozorovat vzorky zdeformované tahovou zkouškou. Vzorky byly 
přetrženy v oblasti materiálu PC, a nikoliv ve spoji s ABS. Je patrné, že spojení dvou materiálů za 
pomocí dvouextruderového tisku je dostatečně pevné. Střední hodnota meze pevnosti 16,25 MPa 
je dobrý výsledek vzhledem k tomu, že vzorky byly namáhány kolmo ke směru tisknutých vláken.  

8.2 Kompozitní vzorky PC/ABS 
Jedním z nejvíce vyhledávaným parametrem u kompozitních materiálu je pevnost. Respektive 

poměr pevnosti k hmotnosti tělesa. To je jedna z nejdůležitějších vlastností kompozitu, která 
z nich dělá tak významný prvek pro konstruktéry. 

8.2.1 ABS matrice + PC jádro 
Druhou sadu vzorků tvoří kombinace materiálů PC a ABS, kdy je snaha o replikaci stylu 

fungování typu tiskáren MarkTwo, kde se vyztužující materiál umísťuje v požadovaných místech 
největšího namáhání. 

Pomoci CAD programu jsou vytvořeny dva samostatné modely, které jsou následně vloženy 
do sebe tak, aby bylo možné jeden model tisknout z ABS jako obal a druhý model z PC jako 
vyztužující jádro. Původním záměrem bylo mít polykarbonátové jádro celé schované uvnitř a 
obalené matricí ABS. Avšak používaný software nebylo možné v tomto směru obejít a nedovolil 
umístění jednoho modelu v určité vzdálenosti od podložky, tak aby mohl být uprostřed druhého 
modelu. Poměr množství materiálů v nejužším průřezu vzorku je zvolen jako 60 % PC a 40 % 
ABS, tak aby tento poměr co nejvíce odpovídal již míchanému materiálu PC/ABS, se kterým toto 
provedení budeme porovnávat. 
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Nastavení parametrů pro tisk: 

· layer height/ výška vrstvy – 0,2mm 
· first layer height/ výška první vrstvy – 0,2mm 
· number of vertical shells/ počet vertikálních stěn – 2 
· horizontal shells/ počet spodních a horních plných stěn – 3 
· infill density/ hustota výplně – 40% 
· fill patern/ styl výplně – 3D Honeycomb 

 
Obrázek 8.6 Zobrazení uspořádání vláken pro tisk. 

Vzorek je tisknutý na podložce/raft z polykarbonátu pro lepší adhezi k základní podložce a 
okolo modelu je stavěná průběžná zeď pro zachytávání nechtěně vytékajícího materiálu. 
(viz. Obrázek 8.6) 

Teplota extruderů: 

· PC – 240 °C 
· ABS – 215 °C  
· teplota podložky 85 °C 

Nastavení počtu tisknutých stěn na dvě platí pro každou stěnu obou modelů. To nám ve 
finálním výtisku dá celkový počet 23 vertikálních stěn v průřezu nejužšího místa vzorku. Z 
celkového počtu 23 poté připadá 8 stěn polykarbonátu a 15 stěn materiálu ABS. 
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8.2.2 Prolínání svazků vláken PC a ABS 
Třetí varianta vzorků je tvořena stylem prolínání jednotlivých vláken, tak jak bylo popsáno 

již v teoretické části této práce. Toto prolínání by mělo zajistit lepší soudržnost a propojení 
jednotlivých materiálů. 

Pomocí CAD programu je vytvořen model, který je rozdělený na pravidelně se střídající 
obdélníky. Dva takto stejné modely jsou poté v softwaru Repetier-Host vloženy do sebe a otočeny 
o 180°, tak aby do sebe přesně zapadaly. (viz. Obrázek 8.7) Díky tomu, že se jedná o totožná tělesa 
je rozložení obsahu materiálu v nejužším průřezu stejné pro PC i ABS. 

Nastavení parametrů pro tisk: 

· layer height/ výška vrstvy – 0,2mm 
· first layer height/ výška první vrstvy – 0,2mm 
· number of vertical shells/ počet vertikálních stěn – 1 
· horizontal shells/ počet spodních a horních plných stěn – 3 
· infill density/ hustota výplně – 40% 
· fill patern/ styl výplně – 3D Honeycomb 

 
Obrázek 8.7 Zobrazení uspořádání vláken pro tisk. 
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Vzorek je tisknutý přímo na základní podložku, která je potřená roztokem acetonu 
s rozpuštěnými kousky ABS materiálu pro lepší adhezi. Okolo modelu je stavěná průběžná zeď 
pro zachytávání materiálu.  

Teplota extruderů: 

· PC – 240 °C 
· ABS – 225 °C – oproti předchozímu modelu je nastavená vyšší teplota extruderu, aby 

byla zaručena lepší přilnavost k PC 
· teplota podložky 85 °C 

Pro tento tisk je nastavený počet stěn na pouhou jednu. Avšak díky tomu, že se nejedná o 
celiství model, ale o model rozdělený na několik částí, celkově dostáváme 18 stěn v nejužším 
průřezu vzorku. Z čehož je poté vždy střídavě 10 stěn PC a 8 ABS. 

8.2.3 Samotný filament PC/ABS 
Poslední skupina vzorků je tisknuta jako jednoduchý model jedním extruderem z filamentu 

PC/ABS (viz. Obrázek 8.8). Tento filament je vyráběn českým výrobcem Plasty Mladeč4, ale 
samotný materiál je dovážen od neurčitého čínského dodavatele. Obsah jednotlivých složek 
v materiálu činí 60 % polykarbonátu a 40 % ABS. 

 
Obrázek 8.8 Zobrazení uspořádání vláken pro tisk. 

Vzorky byly tisknuty nejprve na samostatné podložce, ale z důvodu velké smrštivosti byla 
vytvořena podložka pomocí druhého extruderu z ABS. Takto vytvořená podložka nám zajistí 
mnohem lepší přilnavost modelu a zabrání deformaci vzorku vlivem smrštivosti.  

                                                 
4 Datasheet materiálu je přiložen v příloze 
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Nastavení parametrů pro tisk: 

· layer height/ výška vrstvy – 0,2mm 
· first layer height/ výška první vrstvy – 0,2mm 
· number of vertical shells/ počet vertikálních stěn – 12 
· horizontal shells/ počet spodních a horních plných stěn – 3 
· infill density/ hustota výplně – 40% 
· fill patern/ styl výplně – 3D Honeycomb 

Teplota extruderů: 

· PC – 240 °C 
· ABS – 215 °C  
· teplota podložky 85 °C 

Při tomto tisku používáme nastavení tisku na 12 stěn. V celkovém průřezu v nejužším místě 
posléze dostáváme 24 stěn, tak aby počet stěn byl co nejbližší ostatním sadám vzorků. 

8.3 Tahová zkouška 
Jedním faktorem z hlediska technického hodnocení je provedení tahových zkoušek. V této 

zkoušce je vzorek namáhán tahem, při kterém dochází k deformaci. Velikost deformace roste 
rovnoměrně s časem při konstantní rychlosti. Do grafu se vynáší velikost tahového napětí 
závislého na deformaci. U tahového napětí se jedná o smluvní napětí. To je poměr síly působící 
na vzorek k ploše S0 průřezu nedeformovaného vzorku (viz. vztah 8.1). [32] 

𝑅𝑅𝑚𝑚 =
𝐹𝐹𝑚𝑚
𝑆𝑆0

 [𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀] (8.1) 

Kde: 
Rm – napětí [MPa] 
Fm – tahová síla [N] 
S0 – průřez nedeformovaného vzorku [mm] 

 

U dlouho vláknových jednosměrných kompozitu, které máme k dispozici pro tahovou 
zkoušku, dochází k porušování dříve, než jsou patrné okem viditelné příznaky. Nejčastěji dochází 
k přetržení vláken, vzniku mikrotrhlin v matrici, oddělení vláken od matrice či delaminace. [13] 

Tahové zkoušky jsou prováděny na trhacím hydraulickém stroji ZD40/400kN jehož bližší 
specifikace jsou přiloženy v příloze číslo 1. Tento stroj je možné používat pro tahové, tlakové i 
ohybové zkoušky s maximálním zatížením 400kN. Vzorky jsou zatěžovány konstantní rychlostí 
10 mm/min (viz. Obrázek 8.9). 

Pro tato měření jsou tištěny 3 sady vzorků po 3 kusech, jak je popsáno v předchozích 
podkapitolách. Vzorky jsou označeny postupně 1-3 pro vzorky s tisknutým jádrem z PC, 5-7 pro 
vzorky s prolínáním svazků vláken a 8-10 pro jednoduché vzorky z kompozitního filamentu. Na 
každém vzorku byla vyznačena vzdálenost 80 mm, pro měření prodloužení. Měření probíhalo za 
pokojové teploty 22 °C a relativní vlhkosti 48 %. 
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Obrázek 8.9 Průběh tahové zkoušky. 

Dosažené výsledky pro všechny vzorky jsou uvedeny v tabulce (8.3). U každého vzorku byly 
před provedením tahové zkoušky změřeny šířka a tloušťka v zúžené části vzorku. Jedná se o 
parametry s označením b1 a h. Software nám automaticky dopočítal obsah plochy v této zúžené 
části. Následně byla automaticky vypočítaná také mez pevnosti jako poměr maximální zatěžující 
síly, kterou je vzorek podrobený tahové zkoušce, schopen přenést a ploše zúžené části. Veškerá 
naměřená data jsou přiložena v příloze. 

Tabulka 8.3 Tabulka naměřených hodnot při tahové zkoušce. 

Vzorek 

Šířka  
zúžené 
části 

b1 [mm] 

Tloušťka 
vzorku 
h [mm] 

Plocha 
zúžené 
části 

S0 [mm2] 

Maximální 
zatěžující 

síla 
Fm [N] 

Mez 
pevnosti 

v tahu 
Rm [MPa] 

Poměrné 
prodloužení 

A [%] 

Doba 
zatěžování 

T [s] 
1 6,27 15,05 94,36 2041,20 21,63 0,06 31,38 
2 6,26 15,03 94,09 1382,80 14,70 0,06 29,16 
3 6,28 15,00 94,20 1524,00 16,18 0,06 31,98 
5 6,06 15,29 92,66 3076,00 33,20 0,06 53,14 
6 6,08 15,31 93,08 4138,80 44,46 1,25 62,70 
7 6,13 15,23 93,36 3988,00 42,72 1,25 63,98 
8 6,24 15,32 95,60 3753,20 39,26 4,38 82,02 
9 6,15 15,36 94,46 3094,80 32,76 2,50 72,02 

10 6,18 15,31 94,62 3066,40 32,41 2,50 73,66 
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8.3.1 Výsledky tahové zkoušky pro vzorky 1-3 
První sada vzorků označená číselně 1-3 je tvořená matricí z ABS a uvnitř je tištěné vyztužující 

jádro z polykarbonátu. Z obrázku je patrné že tato metoda nezajistila dostatečné propojení 
materiálů. Všechny vzorky byly porušeny obdobným způsobem (viz. Obrázek 8.10 a 8.11). 
 Lze hovořit o porušení oddělením vláken od matrice či delaminací. Je zajímavé pozorovat v jakém 
místě pravidelně dochází k deformaci. Toto může být také způsobené z důvodu vyšší roztažnosti 
u ABS než u PC. 

 
Obrázek 8.10 Vzorky s vyztužujícím jádrem deformované po tahové zkoušce. 

 
Obrázek 8.11 Detailní pohled na deformaci delaminací. 
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Ze všech třech vzorků byla vypočítaná střední hodnota a směrodatná odchylka jednotlivých 
parametrů (viz. Tabulka 8.4). U vzorků nebylo naměřené takřka žádné prodloužení. 

Tabulka 8.4 Střední hodnoty tahové zkoušky pro vzorky 1-3. 

Vzorek 

Šířka  
zúžené 
části 

b1 [mm] 

Tloušťka 
vzorku 
h [mm] 

Plocha 
zúžené 
části 

S0 [mm2] 

Maximální 
zatěžující 

síla 
Fm [N] 

Mez 
pevnosti 

v tahu 
Rm [MPa] 

Poměrné 
prodloužení 

A [%] 

Doba 
zatěžování 

T [s] 
Střední hodnota 6,27 15,03 94,22 1649,33 17,50 0,06 30,84 

S. odchylka 0,01 0,02 0,11 283,02 2,98 0,00 1,21 
 

Z grafu závislosti tahového napětí na prodloužení (viz. Obrázek 8.12) můžeme pozorovat 
průběh tahové zkoušky všech tří vzorků. Vzorky č. 2 a 3 mají podobný průběh a došlo u nich 
k postupnému dvojitému přetržení. V průběhu tahové zkoušky bylo možné pozorovat, jak se 
postupně začaly oddělovat oba materiály od sebe. 

 
Obrázek 8.12 Graf závislosti zatěžující síly na prodloužení pro vzorky 1-3. 
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8.3.2 Výsledky tahové zkoušky pro vzorky 5-7 
Druhá skupina vzorků je tisknuta pouze jedním extruderem z kompozitního filamentu 

PC/ABS. Na obrázku vidíme, že dva vzorky 6 a 7 jsou po tahové zkoušce zdeformovány klasickým 
způsobem přetržení vláken. Pouze vzorek číslo 5 byl vytisknut s určitou chybou a při tahové 
zkoušce se deformoval v místě uchycení čelistmi. (viz. Obrázek 8.13) 

Tabulka 8.5 Střední hodnoty tahové zkoušky pro vzorky 5-7. 

Vzorek 

Šířka  
zúžené 
části 

b1 [mm] 

Tloušťka 
vzorku 
h [mm] 

Plocha 
zúžené 
části 

S0 [mm2] 

Maximální 
zatěžující 

síla 
Fm [N] 

Mez 
pevnosti 

v tahu 
Rm [MPa] 

Poměrné 
prodloužení 

A [%] 

Doba 
zatěžování 

T [s] 
Střední hodnota 6,11 15,27 93,22 4063,40 43,59 1,25 63,34 

S. odchylka 0,02 0,04 0,14 75,40 0,87 0,00 0,64 
 

V tabulce (8.5) jsou uvedeny vypočtené střední hodnota a směrodatná odchylka pro vzorky 
číslo 6 a 7. Vzorek číslo 5 byl pro tyto výpočty vyřazen z důvodu chybovosti a odlišnosti tahové 
zkoušky. U vzorků bylo naměřené průměrné prodloužení 1,25 %. 

 
Obrázek 8.13 Vzorky z míchaného filamentu deformované po tahové zkoušce. 
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Obrázek (8.14) nám znázorňuje průběh závislosti tahového napětí na prodloužení až do 
přetržení vzorku. Je možné pozorovat patrně odlišný průběh tahové zkoušky u vzorku č. 5. 

 
Obrázek 8.14 Graf závislosti zatěžující síly na prodloužení pro vzorky 5-7. 

8.3.3 Výsledky tahové zkoušky pro vzorky 8-10 
Poslední skupinu vzorků tvoří prolínající se svazky vláken PC a ABS. Z obrázku je patrné, že 

při tahové zkoušce již dochází k typickému přetržení v zúžené části vzorků. Oproti variantě, kdy 
byl polykarbonát použít jako jádro v modelu, je u těchto vzorků zajištěná mnohem lepší 
provázanost a soudržnost obou materiálů. 

V tabulce (8.6) je vypočítaná střední hodnota a směrodatná odchylka jednotlivých parametrů. 
U vzorků bylo naměřené průměrné prodloužení 3,13 %. 

Tabulka 8.6 Střední hodnoty tahové zkoušky pro vzorky 8-10. 

Vzorek 

Šířka  
zúžené 
části 

b1 [mm] 

Tloušťka 
vzorku 
h [mm] 

Plocha 
zúžené 
části 

S0 [mm2] 

Maximální 
zatěžující 

síla 
Fm [N] 

Mez 
pevnosti 

v tahu 
Rm [MPa] 

Poměrné 
prodloužení 

A [%] 

Doba 
zatěžování 

T [s] 
Střední hodnota 6,19 15,33 94,89 3304,80 34,81 3,13 75,90 

S. odchylka 0,04 0,02 0,50 317,28 3,15 0,88 4,38 
 

Na obrázku (8.16) můžeme vidět že u vzorku 8 došlo k deformaci čistě formou přetržení 
vláken. Tento výtisk lze brát za nejkvalitnější z pohledu kvality tisku. Taktéž hodnoty z tahové 
zkoušky dosahují vyšších hodnot, a proto můžeme tyto hodnoty považovat za stěžejní pro tento 
druh vzorků. 
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Obrázek 8.15 Vzorky 8-10 deformované po tahové zkoušce. 

Naopak u vzorků 9 a 10 je patrná jiná deformace. Lze zde pozorovat, že nejprve dochází 
k delaminaci. Materiál se shodně oddělil podélně v osmé vrstvě. Tím došlo k oslabení a vzorek se 
přetrhl při nižším zatížení než vzorek č. 8. Tyto dva vzorky byly tisknuty zároveň při jednom tisku, 
proto zde lze hovořit o určité chybě vnesené při samotném tisku. (viz. Obrázek 8.15) 
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Obrázek 8.16 Detailní pohled na odlišnost poškození vzorků 8 a 9. 

Obrázek (8.17) nám znázorňuje průběh závislosti tahového napětí na prodloužení až do 
přetržení vzorku. Je možné pozorovat patrně odlišný průběh tahové zkoušky u vzorku č. 8. 

 
Obrázek 8.17 Graf závislosti zatěžující síly na prodloužení pro vzorky 8-10. 
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8.4 Technické zhodnocení 
Z průběhu tisku a provádění tahových zkoušek při testování kompatibility dvou filamentů lze 

vyvodit závěr, že použití kombinace materiálů PC a ABS je dobrá volba z pohledu slučitelnosti. 
Materiály na rozhraní svého spoje dosáhly vyšší meze pevnosti v tahu než samotný polykarbonát. 

Avšak výroba kompozitních dílů z termoplastu za pomocí dvou extruderů neukazuje žádné 
výhody. Pevnost v tahu pro vzorky, kde se prolínají svazky vláken PC a ABS, dosahují přibližně 
podobných výsledků jako již hotový kompozitní filament, který můžeme zakoupit. Za předpokladu 
takto blízkých hodnot meze pevnosti pro vzorky 5-7 a 8-10 se lepší variantou jeví zvolit 
kompozitní filament pro jednoextruderový tisk. Tímto se vyhneme problematice duálního tisku 
(kapitola 7 Problematika duálního tisku). Pevnost tištěných dílů lze mimo jiné ovlivňovat také 
stylem výplně. 
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9 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 
Porovnání ekonomické výhodnosti mezi tisknutím z jednoho míchaného filamentu PC/ABS a 

výrobou kompozitního dílu za pomocí duálního tisku. 

A. Na první variantu, podle které byly tisknuty vzorky 5-7, bylo spotřebováno 6,894 m 
filamentu PC/ABS. Tento údaj je získaný z používaného softwaru Repetier-Host. 
Použité G-kódy jsou přiloženy v příloze číslo 5. 1 kg tiskového filamentu bylo 
zakoupeno od české společnosti Plasty Mladeč za 859 Kč s DPH. Vzorek bylo nutné 
tisknout zároveň s raftem z ABS, na který bylo spotřebováno 0,713 m filamentu. 
1 g běžného ABS značky Pro3D bylo pořízeno za 697 Kč s DPH. 

B. Druhá varianta, která byla použita pro vzorky 8-10, spotřebovala na jeden vzorek  
6,029 m PC a 4,654 m ABS. Patrný nárůst celkového objemu je způsobený použitím 
funkce “Wipe Wall” pro zachytávání vytékajícího materiálu a zaručení připravenosti 
trysky pro tisk. Z důvodu nedostupnosti bylo 0,75 kg filamentu PC přivezeno z Norska 
za 349 NOK což odpovídá, po přepočtu ke dni 21.05.18, 940 Kč. [35] 

Ze známých parametrů můžeme snadno dopočítat celkovou délku jednotlivých filamentů a 
podle toho určit jednotkovou cenu každého z nich. Cívka 1 kg ABS obsahuje 397,8m struny. 1 kg 
PC/ABS obsahuje 349,4 m struny a 750 g PC obsahuje 266,5 m filamentu. 

Jednotková cena 1 m filamentu: 

• ABS = 1,75 Kč/m 
• PC = 3,53 Kč/m 
• PC/ABS = 2,46 Kč/m 

Zpětně může dopočítat výrobní náklady na jednotlivé výtisky: 

• ad A) Celkové náklady na vzorky typu 5-7 činí 

𝑁𝑁𝐴𝐴 = 6,894 ∙ 2,46 + 0,713 ∗ 1,75 = 18,21 [𝐾𝐾č] (9.1) 

• ad B) Celkové náklady na vzorky typu 8-10 činí 

𝑁𝑁𝐵𝐵 = 6,029 ∙ 3,53 + 4,654 ∗ 1,75 = 29,43 [𝐾𝐾č] (9.2) 

Z výpočtů vyplívá, že varianta A, použití míchaného filamentu je v tomto provedení 
úspornější o 38,13 %. 

9.1 Ekonomické porovnání dostupných variant kompozitního tisku 
Tisknutí kompozitních dílů má velikou budoucnost. Otázkou je, za jakou cenu. V dnešní době 

se na trhu nachází jen pár dostupných řešení, která jsou schopná provádět kvalitní a bezproblémový 
3D tisk kompozitních dílů vyztužených kontinuálními vlákny. Z důvodu malé nabídky a vysoké 
poptávky je cena těchto tiskáren velice vysoká. Nenapomáhá tomu ani to, že do nedávné doby se 
v segmentu 3D tisku s kontinuálním vláknem nacházel pouze jeden výrobce MarkForged. Cena 
jejích tiskárny se pohybuje okolo 15000 euro. K datu 20.05.18 činí střední kurz ČNB 25,59 Kč za 
1 euro. Po přepočtu poté tiskárna MarkTwo stojí 383 850 Kč. Toto je cena, kterou není moc firem 
ochotno investovat. Další podstatnou částí je tiskový filament. Pro tuto tiskánu je nutné používat 
jejích originální filamenty, čemuž odpovídá taktéž jejích cena. Vyztužující kontinuální karbonové 
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vlákno dostupné z online obchodu se prodává 150 cm3 za 447 USD. K datu 20.05.18 činí střední 
kurz ČNB 21,718 Kč za 1 dolar. Po přepočtu tento filament stojí 9708 Kč. Při průměrné hustotě 
karbonových vláken 2.00 g/cm3 dostáváme 300 g filamentu. Druhý materiál pro tvorbu matrice je 
nejčastěji využíván Nylon. Tento filament firma nabízí za 169 USD. Po přepočtu cena činí  
3670 Kč za 800cm3. Při hustotě Nylonu 1,15 g/cm3 dostáváme 920 g filamentu. [38] 

Nyní na trh vstupuje konkurenční firma Composer a přichází s tiskárnou Anisoprint 
dostoupnou za 4900 eur v předprodeji. Po přepočtu cena činí 125 391 Kč. Což je více než třikrát 
levnější varianta než od firmy MarkForged. Zatím neznáme cenu filamentů, které budou 
použitelné pro tuto tiskárnu. Avšak můžeme odhadovat opět mnohem dostupnější cenu než u firmy 
MarkForged. Lze očekávat příchod dalších podobných firem zabývajících se tiskem 
z kontinuálních vláken. S tím přijde i určitá cenová bitva na trhu, která může přinést vyšší 
dostupnost této technologie pro průmysl. 

Alternativní možností je vlastní tvorba tiskárny, umožňující používání kontinuálních vláken. 
Tato varianta vychází z některé FFF tiskárny a pouze se použije upravený extruder. Můžeme 
uvažovat použití například nejnovějšího modelu tiskárny Original Prusa i3 MK3 českého výrobce 
Prusha3D, která je jako stavebnice dostupná za 19 990 Kč. Náročnější částí bude vytvoření 
extrudéru, který musí být schopný nanášet kontinuální vlákna a zároveň klasický termoplast jako 
pojivo. Zde přicházejí v úvahu dvě varianty. Jednoextruderové provedení, kde se kontinuální 
vlákno bude impregnovat termoplastem a nanášet dohromady. Tato varianta má určitá omezení. 
Například není možné určit v jakých částech má být vlákno použito. A může být poměrně složité 
zaručit totožný průběh pro opakovaný tisk. Druhou možností je použití dvou extrudérů, kde 
kontinuální vlákno bude vtlačováno přímo do tisknutého termoplastu. Cena takto vytvořeného 
extruderu lze na základě úvahy odhadnout na 5000 Kč. Takováto varianta je proveditelná za 4 
pracovní týdny. Budeme-li uvažovat hrubou mzdu zaměstnance 250 Kč/h, měsíční náklady na 
práci na takovéhoto pracovníka jsou poté 63 970 Kč. [39] 

Celkové náklady na výrobu poté můžeme sečíst podle vzorce (9.1) jako: 

𝑁𝑁𝐶𝐶 = 1,1 ∙ (𝑁𝑁𝑇𝑇 + 𝑁𝑁𝐸𝐸 + 𝑁𝑁𝑃𝑃) = 1,1 ∙ (19990 + 5000 + 63970) = 97 856 𝐾𝐾č (9.2) 

Kde:  NC [Kč] - celkové náklady pro výrobu tiskárny 
  NT [Kč] - náklady na pořízení samotné tiskárny 
  NE [Kč] - náklady na výrobu extruderu 
  NP [Kč] - náklady na práci zaměstnance 
  koeficient 1,1 - rezerva 10 % z celkového rozpočtu 
 

Pokud bychom započítali měsíční práci na výrobě takovéhoto zařízení dostaneme celkové 
náklady 97 856 Kč. Byla by potřeba vytvoření i určitých skriptů na úpravu ovládání tiskových 
hlav. Stále zde můžeme hovořit o minimálně čtyřikrát úspornější variantě, než je ta nabízená 
firmou MarkForged.  
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10 DOPORUČENÍ DO BUDOUCNA 
Na základě studia dostupných variant pro tvorbu kompozitního tisku bych doporučil navázat 

na tuto práci projektem na výrobu tiskárny s upraveným extruderem pro tisk s kontinuálními 
vlákny. Poptávka po dílech s vlastnostmi pevného kompozitu, které jsou těžko vyrobitelné a 
nákladné, je vysoká. Proto by bylo přínosné snažit se vyplnit tuto mezeru na trhu. 

Požadavkem na kompozitní materiály nemusí být jenom jeho pevnost, ale například může být 
i tažnost, rozměrová stabilita, teplotní odolnost, antistatika či další. Na základě praktického tisku 
a testování pevnosti v této práci bych doporučil používat jednoextruderový tisk z pokročilých 
materiálů, namísto provádění experimentálního tisku mícháním dvou termoplastů s cílem 
vytvoření kompozitních dílů. Varianta pro tvoření vlastních kompozitních dílů z termoplastů za 
pomocí dvou extruderů nám nepřináší žádné patrné výhody. Používání obyčejné tiskárny se dvěma 
extrudery pro výrobu pevnostních dílů z termoplastu není vhodné. Mnohem přínosnější je 
v takovémto případě zaměřit se například na vyrábění komplexních modelů a druhý extruder 
používat například pro tvoření rozpustných podpor. Pro výrobu pevnějších dílů doporučuji zaměřit 
se nejen na používaný materiál ale také především na styl výplně a uspořádání vrstev. Různými 
variacemi výplní je možné dosáhnout dobrých hodnot pevnosti a tato problematika si zaslouží jistě 
hlubšího zkoumání a testování. 
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ZÁVĚR 
Samotné termoplasty nejsou nejvhodnějším materiálem, pokud se chceme zaměřovat na 

aplikace náročné na vysokopevnostní charakteristiky. Využití termoplastů k tvorbě kompozitních 
dílů nám dává výhody v používání odlišných materiálů, které mohou vylepšovat rozměrovou 
stabilitu, teplotní odolnost či UV resistenci. Například samotný PC filament je takřka nedostupný 
na českém trhu z důvodu jeho vysoké obtížnosti použití. Proto se především místo tohoto materiálu 
nabízí míchaný filament PC/ABS, který má díky ABS lepší rozměrovou stabilitu. Hlavním 
využitím tisknutí za pomocí dvou extruderů je doposud tvorba vícebarevných modelů, využití 
rozpustných podpor, či tisk výplní z odlišného materiálu.  

Kapitola o dostupných možnostech kompozitního tisku nám ukazuje, že cesta pro tvoření 
vysokopevnostních dílů v praxi je používání kontinuálních vláken pro tvoření výztuží. Tato 
aplikace získává vysokopevnostní charakteristiky díky vkládání kontinuálních karbonových 
vláken, anebo používání skelných vláken pro co nejvyšší rozměrovou stabilitu při aplikacích ve 
vysokých teplotách. 

Tahové zkoušky prováděné na výtiscích z materiálu PC a ABS nám ukázaly, že metodou 
alternativního prolínání vláken za použití dvou extruderů jsme schopni dosáhnout podobných 
výsledků jako při použití kompozitního filamentu PC/ABS. Ačkoliv nebylo možné dosáhnout 
výtisku s totožným počtem stěn neboli vláken rovnoběžných se směrem hlavního namáhání při 
tahové zkoušce, nedosáhli jsme u alternativního prolínání vláken nikterak převratných hodnot, 
které by ukazovaly jakoukoliv výhodu použití. 

Při těchto tahových zkouškách se jeví jako nejpodstatnější vlastnost mezifázová soudržnost 
jednotlivých vláken. U vzorků s tisknutým jádrem z PC bylo názorně patrné, že materiály nebyly 
dostatečně propojené. Vzorky s alternativním prolínáním vláken dosáhli lepších výsledku, ale tato 
metoda je natolik komplikovaná pro reálné použití, že se vzhledem k dosaženým výsledkům 
vyplatí použití jednoho extruderu pro již kompozitní filament. Byla také testována soudržnost 
dvou materiálů PC a ABS. Tahová zkouška pro tyto vzorky vyšla velice pozitivně, protože vzorky 
byly přetrženy mimo spoj těchto materiálů. Vzorky se deformovaly v části tvořené 
polykarbonátem. Tím se nám ověřila také teoretická informace, že ABS je více houževnatý 
materiál než PC. Jelikož jsme dosáhli střední hodnoty meze pevnosti v tahu 16,25 MPa, a vzorek 
praskl mimo spoj, můžeme konstatovat, že tato použitá kombinace je vhodná. 

Ekonomické posouzení nám ukazuje na fakt, že použití jednoho míchaného filamentu je 
v takovémto provedení úspornější o 38,13 % než varianta tvoření kompozitního dílu pomocí 
duálního tisku. 

V závěrečném hodnocení a doporučení je poukázáno na vhodné zaměření se na toto odvětví 
s tiskárny pro tvoření kompozitních dílu s kontinuálními vlákny. Na trhu jsou dostupná řešení, 
která jsou, avšak cenově poměrně nedostupná. Proto je vhodné zaměření se na vlastní výrobu 
takovéto tiskárny a vyrábění vysokopevnostních kompozitních dílů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
3D 3 Dimensions 
ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene 
AM Additive Manufacturing 
ASA Acrylonitrile Styrene 
BPM Ballistic Particle Manufacturing 
CAD Computer Aided Design 
CAM Computer Aided Manufacturing 
CF Carbon Fiber 
CFC Composite Filament Coextrusion 
CFF Composite Filament Fabrication 
FDM Fused Deposition Modeling 
FFF Fused Filament Fabrication 
HIPS High Impact Polystyrene 
LOM Laminated Object Manufacturing 
PC Polycarbonate 
PCL Polycarbonate lactone 
PEI Polyether Imide 
PEEK Poly Ether Ether Ketone 
PEKK Poly Ether Ketone Ketone 
PETG Polyethylene Terephthalate – Glycol 
PLA Polylactic Acid 
PMMA Polymethyl Methacrylate 
PSU Polysulfone 
RP Rapid Prototyping 
SLA Stereolithography 
SLS Selective Laser Sintering 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 
  D [mm] průměr 
  Fm [N] tahová síla 
  L [mm] délka 
  NC [Kč] celkové náklady pro výrobu tiskárny 
  NT [Kč] náklady na pořízení samotné tiskárny 
  NE [Kč] náklady na výrobu extruderu 
  NP [Kč] náklady na práci zaměstnance 
  Rm [MPa] mez pevnosti v tahu 
  S0 [mm] průřez nedeformovaného vzorku 
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PŘÍLOHY 
 

1. Trhací stroj (kapitola 8.3) 

2. Výkresová dokumentace (kapitola 8.1) 

3. Datasheet filamentu PC/ABS (kapitola 8.2.3) 

4. 3D STL modely (kapitola 8.2) 

5. G-kódy pro tisk (kapitola 8.2) 

6. Výsledky tahové zkoušky (kapitola 8.3) 
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