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Abstrakt   

Tato práce se zabývá návrhem materiálu a technologie pro 3D tisk letadel pomocí metody Fused 

Deposition Modeling. Pro testování bylo zvoleno 9 materiálů, které jsou dostupné pro tisk touto 

metodou a mají zajímavé charakteristiky pro tisk bezpilotních létajících prostředků. Pro zjištění 

mechanických charakteristik každého materiálu byla použita tahová zkouška podle normy pro 

plasty. Materiál v této zkoušce musel splnit určitá kritéria zásadní pro tisk letadel, aby mohl 

pokračovat do další části experimentu. Následovala zkouška trojbodým ohybem na křídle. Zde 

byly testovány dva segmenty kořene křídla s lepeným spojem a samostatný segment křídla. Na 

základě výsledků tahové zkoušky a zkoušky trojbodým ohybem křídla se hledala souvislost 

mezi těmito zkouškami. Bylo experimentálně zjištěno, že materiál PLA, který se v současné 

době již pro tisk letadel používá, nebyl překonán. Materiály s lepšími předpokládanými 

mechanickými vlastnostmi byly nakonec znevýhodněny jejich horšími technologickými 

vlastnostmi.  

Klíčová slova  

3D tisk letadel, PLA, Nylforce Glass Fiber, FDM technologie, tahová zkouška, ohybová 

zkouška  

Abstract  

This bachelor thesis deals with material analysis and design of technology for Fused Deposition 

modelling 3D printing method of unmanned aerial vehicles. Nine materials which are suitable 

for this application has been tested. Tension test has been used to determine mechanical 

properties of each material according ISO standards for plastics. Material had to met certain 

criteria, which are important for 3D print of aeroplanes, to pass to the next stage of experiment. 

Next three-point flexural test of wing has been used. In this test has been tested two glued 

sections of wing root and one separate section of wing. Results of tensile test and flexural test 

were compared and evaluated. It was discovered that material PLA, which is commonly used 

for printing aeroplanes, has not been overcome. Materials that seems to have better mechanical 

properties has been disadvantaged for its bad properties in 3D printing process.  

Keywords  
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 1. Úvod   

3D tisk je v současné době jedním z nejpopulárnějších témat, co se výrobní technologie týče. 

Díky projektu Reprap [1] a stolním 3D tiskárnám se tato technologie rychle rozšířila i mezi 

širokou veřejnost. Výhodu této technologie je snadná a rychlá výroba prototypů bez nutnosti 

používat jakéhokoliv přípravku či formy.   

Tato technologie musela být dřív nebo později implementována do výroby letadel. Již dnes jsou 

některé součásti v letadlech tištěné. V poslední době se však zrodil nápad letadla vyrobeného 

kompletně z tištěných součástí. Tímto směrem se vydalo již několik firem jako 3DLabPrint, 

Kraga planes a další. [2] [3]   

Letadla těchto firem zatím patří do kategorie „hobby“ modelů. Reálnou aplikací tištěných 

letadel se začala zabývat Southamptonská univerzita, která vyvinula tištěný průzkumný 

prostředek pro britskou armádu.   

Úkolem této práce je volba materiálu pro tisk bezpilotních létajících prostředků pomocí stolní 

3D tiskárny. Výběr materiálu se tedy zužuje na polymerní materiály, které je na těchto 

tiskárnách možné tisknout. Materiál tedy musí projít sérií testů. Prvním testem je normalizovaná 

tahová zkouška pro srovnání základních mechanických charakteristik. V druhé fázi následuje 

zkouška na reálné součásti, ta je zařazena kvůli značné anizotropii výtisků. [4] Výstupem z 

těchto měření pak bude zjištění závislosti, mezi tím, jak se materiály chovají v těchto dvou  

zkouškách, jaký materiál nejlépe vyhovuje pevnostním požadavkům.   
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2. Přehled současného stavu poznání  

2.1 3D tisk  

Jedná se o technologii, která v současné době získává čím dál tím větší popularitu. Tato 

technologie má veliký potenciál, díky tomu, že je aditivní (nanáší se vrstva po vrstvě), lze s její 

pomocí vyrobit technologické prvky (např. zahnuté díry), které se konvenčními metodami 

vyrobit nedají. Není však možné si myslet, jak se nám média v současné době snaží vnutit, že 

touto technologií lze vyrobit všechno. Je to technologie jako každá jiná se svými výhodami a 

omezeními. V této práci se omezíme na technologie, které jsou alespoň částečně dostupné pro 

širokou veřejnost. Jsou to tyto technologie.  

2.1.1 Technologie vytvrzování fotocitlivých pryskyřic  

Obě technologie využívají světlo laseru v ultrafialové oblasti (380–405 nm). Záření vytvrzuje 

fotocitlivou pryskyřici.   

2.1.1.1 Technologie SLA (Stereolitografie)  

Tisková podložka se namočí do pryskyřičné lázně. Tam je pryskyřice vytvrzena. Paprsek je na 

podložku směrován pomocí zrcátka. Vertikální posuv pak zajistí vytažení podložky z lázně.  

Zbytek pryskyřice je pak setřen pomocí stěrače.  

Tisknutelné materiály:  

- polymerní reaktoplasty  

- pryskyřice s různými mechanickými charakteristikami  

Výhody  

- vysoká rozměrová přesnost (až ± 0,5 % tisknutého rozměru)  

- izotropní vlastnosti tisknutých součástí  

Nevýhody  

- vysoká cena tiskových materiálů  

- vysoká cena zařízení    
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2.1.1.2 Technologie DLP (Digital light processing)  

Podobně jako Stereolitografie je také DLP založeno na vytvrzování UV světlem. Rozdíl je však 

v tom, že u DLP je podložka osvěcována celá najednou pomocí Digital Mirror Device, a ne 

pouze jedním soustředěným paprskem. Rozdíl obou metod nejlépe ilustruje obr. 2.1. [5]  

  

Obr. 2.1: Rozdíl mezi SLA a DLP [5]  

Tisknutelné materiály  

 -  polymerní reaktoplasty, nelze však zaměňovat s polymery pro SLA [5]  

Výhody  

- isotropie mechanických vlastností  

- levnější zařízení [5]  

Nevýhody  

 -  cena fotopolymerů [5]  
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2.1.2 Technologie Fused Deposition Modeling (FDM)  

Často je tato technologie označována také jako Fused Filament Deposition (FFF), je používána, 

protože zkratka FDM je registrovaná ochranná značka společnosti Stratasys. Název vznikl 

podle způsobu, jakým je přiveden materiál ve formě tiskové struny filamentu, toto je patrné z 

obr. 2.2 . [6]  

  

Obr. 2.2: Schéma funkce FDM metody [7]  

Pro svou jednoduchost je rozšířená. K rozšíření mezi širokou veřejnost přispěl opensource 

projekt Rep Rap. Tento projekt světu představil britský inženýr Adrian Bowyer. [1]    

Tisknutelné materiály:  

- polymerní termoplasty  

- PLA, ABS, PET, ASA, Nylon atd. [8]  

Výhody  

- nízké pořizovací náklady  

- snadná obsluha  

- levný materiál   

- široká nabídka materiálů [8]  
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Nevýhody  

- inherentně ortotropní chování způsobené vzniklým rozhraním mezi 
vrstvami  

- nevhodná metoda pro objekty s detaily (hrubá struktura) -  rozměrová 
nepřesnost díky teplotní smrštivosti [8]  

  
  

  

Obr. 2.3: Struktura povrchu součástí [8]  

2.1.2.1 Tiskárna Original Prusa I3 MK3  

Tato tiskárna byla vybrána jako porovnávací a budou se na ní tisknout všechny vzorky. Je 

jednou z nejrozšířenějších FDM tiskáren a je cenově dostupná. [9] Pro metodu tisku FDM jsou 

navíc optimalizovány všechny letadla z produkce firmy 3DLabPrint, které budou testovány. 

[10]  

  
Obr. 2.4: Original Prusa I3 MK3 [9]  
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2.1.3 Ostatní technologie  

Krom předešlých technologií, které se již pro tisk letadel používají existují také další 

technologie. Pro úplnost je uveden výčet těch nejznámějších:  

Tab. 2.1: Ostatní metody 3D tisku (upraveno [11])  

Zkratka:  Název metody:  Tisknutý materiál:  

SLM  Selective Laser Melting  Kovové prášky  

SLS  Selective Laser Sintering  Polymerní materiály  

MJM  Multi Jet Modeling  Polymerní materiály  

  

2.2 3D tisk letadel  

Jedná se o poměrně náročnou oblast 3D tisku. Kvůli, pokud možno co nejmenší hmotnosti křídla 

je třeba tisknout tenkostěnné součásti. Toto klade poměrně vysoké nároky na seřízení tiskárny 

a nastavení tiskového procesu.  [3]  

  

Obr. 2.5: Tisk tenké vrstvy křídla  

2.2.1 3D LabPrint  

Firma se zabývá zejména vývojem kompletně tištěných maket stíhaček o rozpětí až 1,9 m, k 

těmto letadlům pak prodávají data pro tisk. Je použita technologie FDM.  



Bakalářská práce     Letecký ústav VUT FSI  

15  

  

  

Obr. 2.6: Maketa Supermarine Spitfire Mk. IX [12]  

K návrhu letadel je použit software 3Ds Max a Rhinoceros. Firmu založil architekt, amaterský 

pilot a letecký nadšenec Štěpán Dokoupil spolu s ním letadla navrhuje ještě Patrik Svída. Pro 

experimentální účely poskytla tato firma data pro několik letadel z jejich produkce. [3]   

2.2.1.1 ZIVKO EDGE HANNES ARCH REPLICA  

Předmětem testování je maketa akrobatického speciálu z produkce 3DLabPrintu. Pro testování 

jsou použity 2 kořenové části křídla.  

Vybrané technické parametry:  

Rozpětí:  1048 mm  

Plocha křídla:  23.0 dm2  

Plošné zatížení:  50.8 g/dm2  

Maximální vzletová hmotnost:  1300 g  

Hmotnost tištěných součástí:  780 g  
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Obr. 2.7: Zivko Edge 540 Hannes Arch replica [10]  

2.2.2 Eclipson   

Tato firma se specializuje na konstrukci cvičných rádiem řízených modelů. V jejich produkci 

jsou modely Y, Z, T. Všechny o rozpětí od 1000–1200 mm. Tyto modely se vyznačují nápaditou 

konstrukcí inspirovanou přírodními tvary. Vnitřní konstrukce je inspirována listem a tvar 

připomíná ptačí křídlo viz obr. 2.8. [13]  

  

Obr. 2.8: Vnitřní struktura křídla modelu Z [13]  

Dále je jednoduše a funkčně řešeno spojování tištěných součástí pomocí límců na součásti, jak 

je vidět na obr. 2.9.  
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Obr. 2.9: Propojovací límec [14]  

Křídlo je pak tuhé a je schopno přenést zatížení okolo 8násobku G. [15]   

2.2.3 Kraga models  

Společnost Kraga models se zabývá konstrukcí spíše sportovnějších druhů letadel typu svahový 

větroň nebo akrobatický speciál. Odlišný je také styl konstrukce, tištěné díly jsou potaženy fólií, 

takto zpracované díly jsou pak doplněny o výztuhy z uhlíkových trubek. [2]  

  

Obr. 2.10: Tištěný větroň Kodo [16]  

2.2.4 Projekt SULSA  

Jedná se o bezpilotní prostředek UAV určený pro britské námořnictvo. Zkratka SULSA tedy 

znamená Southampton University Laser Sintered Aircraft podle technologie SLA, kterou je 
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vyrobeno. Má hmotnost 2 kg a rozpětí 2 m. Letadlo je tisknuto z nylonu, kvůli mechanické 

odolnosti. [17]  

  

Obr. 2.11: UAV SULSA [17]  

  

2.3 Rešerše metodik pro testování materiálu  

Tato kapitola je věnována testování plastových materiálů. Jelikož specializovaná metodika pro 

zkoušení tištěných součástí nebyla doposud zavedena, používáme metody zkoušení 

vstřikovaných polymerů. [18]  

2.3.1 Tahová zkouška plastů dle ČSN EN ISO 527  

Tato zkouška je určena pro testování vstřikovaných polymerů, vlákny plněných kompozitů a 

dalších polymerních materiálů. [19] Není však přímo navržena pro testování tištěných součástí.  

Podle dostupných zdrojů je však k tomuto účelu hojně používána. [18] [20]   
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2.3.1.1 Zkušební tělesa  

  

Obr. 2.12: Zkušební těleso 1A [19]  

  

 
Obr. 2.13: Rozměry těles 1A [19]  
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2.3.1.2 Průběh zkoušky  

Vzorek je upnut do zkušebního přístroje a těleso se pak zatěžuje jednoosým tahem až do 

porušení. Na stroji je zaznamenána velikost a průběh zatěžující síly a prodloužení zkušební tyče. 

Při zatížení silou F se tyč prodlouží, měřená délka L0 se zvětší na L a původní průřez tyče S0 se 

zmenší na S. Tato síla F vyvodí v tyči napětí, jež se stanovuje smluvně z poměru působící síly 

F a původního průřezu S0. [21] Rychlost zatěžování se pohybuje okolo 25 mm/min. [22]    

  

Obr. 2.14: Vzorek při tahové zkoušce  

2.3.1.3 Smluvní diagram   

Mez pevnosti je vždy lokální maximum na tahové křivce a značí se jako σm, na rozdíl od kovů 

je možné, aby mez pevnosti byla totožná s mezí kluzu σy , jako je tomu u tahového diagramu. 

Konec křivky představuje lomové napětí σb(break). [19]   
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Obr. 2.15: Tahový diagram pro plasty [19]  
a) křehký  
b) houževnatý s výraznou mezí kluzu    
c) houževnatý s mezí kluzu 

                                                        d) houževnatý bez meze kluzu  
2.3.1.4 Napěťové charakteristiky u kovových materiálů  

Modul pružnosti (E) je na rozdíl od kovových materiálů funkcí času a teploty. Proto je u jeho 

stanovování nutné zohlednit a zaznamenat i rychlost zatěžování.   

Vliv teploty na hodnoty modulu pružnosti je patrný z obr. 6. V závislosti modulu pružnosti na 

teplotě rozlišujeme 6 oblastí. V každé z těchto oblastí materiál vykazuje nejen odlišné 

mechanické charakteristiky, ale i nejen odlišný modul pružnosti. [22]  
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Obr. 2.16: Vliv tepoty na modul pružnosti [22]  

Smluvní (jmenovité) napětí (σ) - normálová síla vyvozená v průběhu zkoušky na jednotku 
plochy původního průřezu. [19]  
  

Poměrné prodloužení (ε) - zvětšení délky v poměru k počáteční délce. [19]  
  

Mez kluzu (σy) - označuje přechod mezi pružnou a plastickou deformací. [21]  

  

Mez pevnosti (σm) - napětí při prvním lokálním maximu, které se vyskytne v průběhu zkoušky. 

[19] Po překročení maxima v tahovém diagramu dochází k vytvoření krčku, nastává okamžik 

plastické nestability. Deformace byla až doposud rovnoměrně rozložená po celé měřené délce 

a nyní se soustřeďuje do jedné malé části tyče. Smluvní napětí klesá, protože je vztaženou na 

původní průřez S0, jinak skutečné napětí od síly na průřezu vzrůstá. Nakonec dochází k porušení 

materiálu. Křehké materiály se v těchto případech lámou tak, že nedochází k místnímu zúžení. 

[21]  

  

Napětí při přetržení (σb) - napětí při kterém se zkušební těleso přetrhne. [19]  

  

Napětí při x % prodloužení (σx) - tato charakteristika může být užitečná pokud na tahové 

křivce nelze najít výraznou mez kluzu. [19]  

Těmto hodnotám σ odpovídají hodnoty poměrného prodloužení ε.  
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2.3.2 Zkoušení křídla  

Křídlo je jedním z nejdůležitějších nosných prvků letadla. Bylo tudíž vybráno jako objekt 

testování pro reálnou aplikaci materiálu. V této části je cílem zmínit alespoň základní principy 

spojené se statickým zkoušením křídel. V této oblasti se nevyskytuje příliš literatury o zkoušení 

křídel a letadel obecně, bude se zde obecně čerpat ze zkušeností a empirických znalostí. [23]   

2.3.2.1 Rozdělení zkoušek křídla  

Zde je uveden stručný výčet statických zkoušek křídla [24]:  

• zkouška křídla nejčastěji v ohybu, popř. kombinace ohybu a krutu  

• zkoušky řídících ploch křídla (křidélko, klapka aj.)   

• popř. speciální zkoušky v závislosti na typu konstrukce křídla  

2.3.2.2 Statická ohybová zkouška křídla  

Ověření ohybové pevnosti a tuhosti křídla je nejjednodušeji realizovatelnou statickou zkouškou 

z výše uvedených. Je tak dostačující z hlediska srovnání materiálu. Pro kompletní posouzení 

křídla z hlediska letového zatížení je však zapotřebí provést kompletní zkoušky.   

Při statickém zkoušení křídla je třeba udělat náhradu výpočtového zatížení. Rozložení zatížení 

je však spojité a je ho pro experimentální zkoušení třeba diskretizovat, aby bylo možné náhradu 

provést.  

 

Obr. 2.17: Diskretizace zatížení křídla [25] 
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2.3.2.2.1 Náhrada zátěže  

Nejpoužívanější náhrady zátěže jsou následující:  

Zatěžování závažími    

Je to poměrně jednoduchý a nenákladný způsob jak simulovat zatížení křídla. Pytle jsou plněny 

nejčastěji pískem a jsou cejchovány na určitou hmotnost. Rozložení pytlů je znázorněno na obr. 

2.18. [26]  

  

Obr. 2.18: Umístění pytlů pro simulaci zatížení [25]  

Zatěžování vahadlovými systémy  

Vyvozená síla se do zkoušeného křídla přerozděluje pomocí systému vahadel v poměru délek 

jejich ramen. [26]  

  

Obr. 2.19: Zatěžování segmentu křídla pomocí vahadlového systému [26]  
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2.4 Tiskové materiály  

Materiál byl volen s ohledem na použitou technologii 3D tisku. Pro naše účely jsme si zvolili 

technologii tisku FDM, výběr je tedy striktně omezen pouze na polymerní materiály tisknutelné 

touto metodou.  

2.4.1 Polylactic acid (PLA)  

Je to jeden z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších materiálů díky snadnému a bezproblémovému 

tisku. Mezi jeho přednosti patří malá teplotní roztažnost a vysoká pevnost. Díky tomu je tento 

materiál primárně používaný pro tisk letadel.   

Tab. 2.2: Shrnutí klíčových vlastností PLA  

Mez pevnosti  65 MPa  

Teplota extruderu  190–220 °C  

Teplota podložky  45–60 °C (lze tisknout i bez vyhřívané 
podložky)  

Tiskový povrch  sklo, PEI povlak  

Příprava tiskového povrchu  lepidlo KORES, Lak na vlasy  

Speciální tiskové podmínky:  nejsou  

  

2.4.2 Polyethylen tereftalát–glykol (PETG)  

Polyethylen tereftalát má v současné době ambici nahradit PLA. Díky své vyšší houževnatosti 

a vyšší operační teplotě se PETG začíná používat v čím dál tím větší míře. Materiál se proto s 

výhodou používá pro tisk trupů letadel. [27] Polymer PETG je příbuzný známého polyethylen 

tereftalátu, který se používá k výrobě nápojových lahví. Je to ideální materiál pro součásti, u 

nichž je třeba zajistit odolnost vůči únavě materiálu. [27]  
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Tab. 2.3: Shrnutí klíčových vlastností PET-G  

Mez pevnosti:  53 MPa  

Teplota extruderu:  230–250 °C  

Teplota podložky:  75–90 °C   

Tiskový povrch:  sklo, PEI povlak  

Příprava tiskového povrchu:  lepidlo KORES, kaptonová páska  

Speciální tiskové podmínky:  nejsou  

  

2.4.3 Akrylonitril butadien styren (ABS)  

Akrylonitril butadien styren je jedním z prvních plastů používaných v oblasti 3D tisku. Kromě 

tisku je tento materiál populární i pro vstřikování do formy. Jeho největší předností je jeho 

houževnatost v porovnání s ostatními materiály pro FDM 3D tisk. Hlavní důvodem, proč se od 

použití tohoto polymeru pro 3D tisk upouští je jeho teplotní roztažnost, která zapříčiňuje 

problémy při tisku. Navíc se při jeho tisku uvolňují toxické výpary. [28]  

Tab. 2.4: Shrnutí klíčových vlastností ABS [28]  

Mez pevnosti  40 MPa  

Teplota extruderu  220–250 °C  

Teplota podložky  95–110 °C  

Tiskový povrch:  sklo  

Příprava tiskového povrchu:  směs ABS+aceton  

Speciální tiskové podmínky:  uzavřená tiskárna  

 

2.4.4 Akrylonitril styren akrylát (ASA)  

Jedná se o materiál vlastnostmi velmi podobný ABS. Má, ale ještě větší teplotní roztažnost. 

Jeho klíčovou vlastností oproti ABS je odolnost vůči ultrafialovému záření, je proto vhodný pro 

venkovní aplikace. Výpary při tisku jsou stejně jako u ABS toxické. [29]  
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Tab. 2.5: Shrnutí klíčových vlastností ASA [29]  

Mez pevnosti  55 MPa  

Teplota extruderu  235–255 °C  

Teplota podložky  90–110 °C  

Tiskový povrch:  sklo  

Příprava tiskového povrchu:  směs ASA+aceton  

Speciální tiskové podmínky:  uzavřená tiskárna  

  

2.4.5 Nylon  

Nylon je název pro skupinu polyamidů, která má velmi zajímavé mechanické charakteristiky, 

jako např.: tuhost, a vysoká pevnost a odolnost vůči únavě materiálu. [30] Prodává se v celé 

řadě komerčně označovaných modifikací, jako např.: Nylon 11, Nylon 12, Nylon 12 AF (plněný 

hliníkem), Nylon 12 GF (plněný skelnými vlákny), pro tisk FDM je však nejpoužívanější Nylon 

12. [31] Polyamid je obecně asi nejtěžší materiál pro tisk díky jeho enormní teplotní smrštivosti. 

Hlavním problémem je tedy adheze k podložce. Díky tomu jsou zde i problémy s rozměrovou 

stálostí větších výrobků. [30]   

Tab. 2.6: Shrnutí podstatných vlastností Nylonu [30]  

Mez pevnosti  40–80 MPa  

Teplota extruderu  220–270 °C  

Teplota podložky  70–90 °C  

Tiskový povrch:  sklo, PEI povlak  

Příprava tiskového povrchu:  kaptonová páska  

Speciální tiskové podmínky:  uzavřená tiskárna, Vyhřívaná tisková komora 

  

2.4.6 Polykarbonát (PC)  

Polykarbonát vyniká zejména svou tepelnou odolností. [32] K jeho výhodám také patří 

kombinace houževnatosti a pevnosti. Materiál tedy není křehký a je vhodný pro výrobu silně 

namáhaných součástí. [33]Tento materiál má taky poměrně nízkou měrnou hmotnost, což lze s 
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výhodou použit pro tisk letadel. Jeho zásadním nedostatkem je, stejně jako u Nylonu, extrémní 

tepelná roztažnost a také jeho hygroskopie, obě tyto vlastnosti zvyšují požadavky na tisk.  

Pro zmenšení tepelné roztažnosti a zlepšení adheze k podložce někteří výrobci k samotnému 

polykarbonátu přidávají i přísadu polybutylentereftalátu, který je rozměrově stálý a 

nehygroskopický. [34]  

Tab. 2.7: Shrnutí podstatných vlastností Polykarbonátu [33] [35]  

Mez pevnosti  40–50 MPa  

Teplota extruderu  260–310 °C  

Teplota podložky  80–120 °C  

Tiskový povrch:  sklo, PEI povlak  

Příprava tiskového povrchu:  lepidlo KORES  

Speciální tiskové podmínky:  uzavřená tiskárna, vyhřívaná tisková komora  

  

2.4.7 Plněné materiály  

Většinu předešlých materiálů je možno plnit vlákny jiného materiálu. Plněné filamenty se 

vyrábí jako kompozity s délkou vláken v řádech stovek µm, jedná se tedy o spíše částicové 

kompozity.  

  

Obr. 2.20: Struktura materiálu plněného uhlíkovými vlákny [36] 
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Obvyklými plnivy bývají vlákna uhlíku a skla což jsou materiály s výrazně vyšší pevností něž 

jakýkoliv polymerní materiál k tisku na FDM dostupný. Lze proto očekávat nárůst pevnosti 

kompozitu což je vhodné pro tisk letadel. Dalšími plnivy jsou např.: dřevo, kov. Tyto plniva se 

do filamentu přidávají spíše z dekoračních důvodů.   

Vlákna kompozitu však mají tendenci ucpávat trysku a také způsobují abrazivní opotřebení 

trysky, je proto nutné volit tvrzenou trysku, nebo trysku povlakovanou pomocí syntetického 

rubínu. [27]  

2.4.8 Závěrečné srovnání materiálů  

Jsou zde srovnány všechny materiály, které budou testovány v rámci této práce. Materiály jsou 

zde seřazeny podle obtížnosti tisku. Nejvýznamnějším a limitujícím faktorem pro tisk letadel je 

koeficient tepelné roztažnosti. Pro tisk letadel je charakteristický tisk tenké stěny, který není 

možný, pokud se materiál deformuje během tisku viz obr. 2.21 .  

  

Obr. 2.21: Deformace Polykarbonátu vlivem tepelné roztažnosti  
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Tab. 2.8: Závěrečné srovnání některých vybraných parametrů [33] [37]  

Materiál   σm  
[MPa]  

Max.  
operační 
teplota  
[°C]  

Teplota  
extruderu  
[°C]  

Teplota  
podložky  
[°C]  

Koeficient  
tepelné s 

roztažnosti 
[µm/m°C]  

Cena za kg  
[Kč]  

PLA  65   52   190–220   45–60  68  350–600   

PETG  53  73   230–250   75–90   60   500–800   

ABS  40  98   220–250   95–110   90   350–600  

ASA  55   95   235–255   90–110   98  600–800   

Nylon  40–80  80–95   220–270   90–100   95  660–1000  

PC  40–50  121  260–310  80–120  69  1100–1200  
  

2.5 Spojování 3D tištěných částí  

Spoj je obvykle tím nejslabším článkem při testování pevnosti letadla. Letadla z produkce 3D 

LabPrint jsou lepena z částí natupo, kvůli tomu aby se nemusela tisknout s podporami. Spoj 

natupo je nejnevhodnější metodou, jelikož lepidlo je obvykle určeno pro přenášení smykového 

napětí, které vzniká při typu spojení přeplátováním, a ne normálového napětí jako je tomu u 

tupého spoje. [38]  

Řešení tohoto problému nabízí systém spojování segmentů letadla od firmy Eclipson. [14]  

  

 
Obr. 2.22: Spoj natupo [39]  

  

  

 
Obr. 2.23: Spoj přeplátováním [39]  
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2.5.1 Lepení  

Neexistuje moc podkladů pro lepení tištěných součástí, jsou to spíše doporučení na fórech a 

zmínky ve videích a osobní zkušenosti.   

Příprava lepeného povrchu je jedním z nejdůležitějších pro silný lepený spoj. Spoj je tedy nutné 

dokonale obrousit kvůli zvýšení plochy, kterou lepidlo drží. [39]  

Hermann [39] testoval škálu různých lepidel (kyanoakrylátové lepidlo, dvousložkový epoxid, 

aceton) na pevnost v tahu pro použití na lepení letadel od 3DLabPrint. [3] Nejlépe z tohoto testu 

vyšel 15minutový dvousložkový epoxid firmy Hobby King a kyanoakrylátové lepidlo, jak je 

vidět na obr. 2.24. [39]  

  

  

Obr. 2.24: Srovnání síly do lomu v tahu jednotlivých lepidel [39]  

Podle fóra 3DLabPrint [40] je nejosvědčenějším lepidlem kyanoakrylátové, firma ho 

doporučuje i v návodech přiložených k letadlu.  

Pro účely testování této práce bylo z těchto lepidel vybráno kyanoakrylátové a 15minutový 

dvousložkový epoxid pro lepení spoje u testu reálné součásti.   
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2.5.2 Svařování  

Materiály pro FDM jsou díky své relativně nízké teplotě skelného přechodu výborné pro 

svařování pomocí tření. Tato technika je výborná pro vyplňování děr, které vznikají při 

spojování, např. segmentů křídla, které se zdeformovaly při tisku. Svařování je provedeno 

pomocí krátkého kusu filamentu upnutého do vřetena ruční vrtačky a roztočeného na maximální 

otáčky. [41]   

  

  

Obr. 2.25: Svařování třením pomocí ruční vrtačky [41] 
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3. Metodika tisku a její vliv na výsledné vlastnosti materiálu  

Tisk letadel má mnoho společného s tiskem klasických objektů s tlustou stěnou. Proto pro něj 

platí podobné principy, lze z nich vycházet. Na základě těchto poznatků bude upraven proces 

výroby všech vzorků.  

3.1 Charakteristické vlastnosti tištěného materiálu  

Díky výběru technologie FDM, při níž je tištěný objekt nanášen po vrstvách, vzniká značná 

anisotropie mechanických vlastností výsledného tisku. Jde zejména o problém částečně 

spojených vláken při tisku, vzniká mezi nimi vzduchová mezera, která napomáhá vzniku 

nových případných trhlin. [4]  

Díky tomu lze posuzovat tištěné součásti z hlediska mikromechaniky [42] jako vysoce 

ortotropní vrstvený kompozit, kde matrici představuje tištěný materiál a vměstky vzduchové 

dutiny mezi jednotlivými vlákny. [42]  

  

Obr. 3.1: a) vrstvený kompozit s obousměrným uspořádáním vláken   
                            b) vrstvený jednosměrný kompozit (model chování FDM výtisků) [18]  

  

Zvláště pro tisk letadel je toto chování nutné brát v úvahu. Většina částí letadla je tisknuta ve 

vertikální orientaci na podložku kvůli využití tiskové plochy a snížení nutnosti použití podpor 

pro tisk, a tedy namáhaná mezi vrstvami kompozitu, vzniká tak nejkritičtější možný způsob 

zatěžování. Z toho vyplývá, že je nutné testovat součásti na i na pevnost mezi vrstvami.   
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3.2 Vliv orientace vláken  

Durgun a Rayegani [43] ve své práci zkoumali vliv tiskových parametrů pro tisk ABS. Sledovali 

mimo jiné také vliv orientace tiskových vláken. Podle jejich výzkumu vyšlo, že nejlepších 

charakteristik dosahuje konfigurace, kdy je materiál zatížen po směru vláken, jak je vidět na 

obr. 3.2.  

 

Obr. 3.2: Vliv orientace vláken na pevnost ABS [43]  

  

V práci Krejbychové [18], která zkoumá mechanické charakteristiky materiálu PETG, se tento 

poznatek potvrzuje. Krejbychová navíc používá orientaci 45°/-45° viz obr. 3.3.  

  

Obr. 3.3:Orientace vláken 45°/-45° a 0°/90° [18]  
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Tab. 3.1: Pevnost PETG v závislosti na orientaci vláken (upraveno [18])  

Orientace vláken  Průměr  

[MPa]  
Směrodatná 

odchylka s  
Medián Me [MPa]  

45°/-45° horizontálně  53,98  0,91  54,28  

90°/0° horizontálně  47,7  1,34  47,67  

45°/-45°vertikálně  19,98  3,46  18,99  

  

Zároveň z měření Krejbychové vyplývá, že součásti tištěné vertikálně mají výrazně nižší 

pevnost, protože se zde při zatěžování uplatňují jen síly adheze a pevnost díky tomu může být 

až poloviční, jak je vidět z tab. 3.1. [18]  

Letadla se kvůli usnadnění tisku tisknou vertikálně a jsou v té nejnevhodnější konfiguraci z 

hlediska pevnosti. Proto je důležité testovat materiál nejen po směru vláken, ale i, jako simulace 

tohoto způsobu namáhaní, napříč vlákny.   

3.3 Vliv výšky vrstvy  

Výška vrstvy je dalším parametrem, který ovlivňuje mechanické charakteristiky výsledné 

součásti. Díky výšce vrstvy je ovlivněna také mezera mezi vlákny v materiálu. To pak určuje 

podíl materiálu vůči vzduchovým mezerám ve vzorku.  

Tymrak [44] et al. ukazují tuto závislost pevnosti na tloušťce vrstvy u materiálu PLA a ABS. 

Nejlepších mechanických charakteristik dosahuje výška vrstvy 0.2 mm, jak je vidět v tab. 3.2.  
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Tab. 3.2: Vliv výšky vrstvy na mechanické charakteristiky [44]  

Materiál  Výška vrstvy  Mez pevnosti  
[MPa]  

Prodloužení na 

mezi pevnosti  
(mm/mm)  

Modul 

pružnosti [MPa]  

ABS  0,4 mm   28,2  0,0197  1875  

  0,3 mm   27,6  0,0231  1736  

  0,2 mm   29,7  0,0201  1839  

PLA  0,4 mm   54,9  0,0194  3286  

  0,3 mm   48,5  0,0171  3340  

  0,2 mm   60,4  0,0196  3480  
 

Toto potvrzuje měření, které bylo poskytnuto firmou NC Computers [45] a je provedeno přímo 

pro značky filamentu, jež budou předmětem testování. Výsledky testování viz tab. 3.3  

Tab. 3.3: Porovnání mechanických charakteristik různých výšek vrstvy NC Computers [45]  

Materiál  Výška vrstvy  Mez pevnosti  
[MPa]  

Modul pružnosti  
[MPa]  

ABS    0,1 mm  39,25  1705  

 0,2 mm  37,9  2075  

 0,3 mm  43,95  2275  

PLA    0,1 mm  43,95  2125  

 0,2 mm  62,9  3225  

 0,3 mm  59,8  3420  

  

Obrázek 3.4: Srovnání jednotlivých výzkumů (upraveno [44], [45]) 
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Pro tisk letadel se podle informací od 3DLabPrintu osvědčila tloušťka vrstvy 0,25 mm. [3] Tato 

tloušťka se blíží ideální tloušťce z hlediska mechanických charakteristik 0,2 mm. Proto má tisk 

všech testovacích vzorků sjednocenou výšku vrstvy na 0,25 mm.  

3.4 Vliv tvaru a hustoty výplně  

Podle Fernandez-Vincente et al. [46] je při 100 % výplni vzorku vliv tvaru vnitřní výplně 

zanedbatelný. To je doloženo v tab. 3.4. 

Tab. 3.4: Vliv různých vzorů výplně při 100% výplni [46]  

Vzor výplně  Mez pevnosti [MPa]  

Line  35,68  

Rectlinear  36,4  

Honeycomb  36,1  

  

Letadla jsou tištěna výhradně se 100% výplně, vnitřní struktura je zde modelována, ne 

automaticky generována. Aby byly výsledky testů, pokud možno co nejrealističtější, byla pro 

přiblížení k tisku letadel zvolena 100% výplň na všech vzorcích, které budou testovány.  

3.5 Vliv barvy filamentu  

Materiály pro tisk jsou dnes vyráběny v celé řadě barevných odstínů. Barviva v materiálu ale 

nemění jen jeho vzhled, ale i jeho mechanické charakteristiky.  

  

Obr. 3.5 Různé barevné varianty filamentu [47] 
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Z měření Krejbychové [18] na materiálu PETG vyplývá, že pevnost materiálu je výrazně závislá 

na druhu přidaného barviva, jak je vidět z tab. 3.5. DD a PM jsou zkratky 2 výrobců filamentu 

Devil Design a Plasty Mladeč.   

Tab. 3.5: Porovnání meze pevnosti plněného a surového materiálu (upraveno [18])  

Sada vzorků   Mez pevnosti  
[MPa]   

DD_NAT_45x45_XY (surové)   55,68   

DD_RR_45x45_XY (s barvivem)   53,98   

PM_NAT_45x45_XY (surové)    46,72   

PM_BL_45x45_XY (s barvivem)   40,68   

  

 

Obrázek 3.6: Srovnání pevnosti materiálu s barvivem a bez barviva  

  

Částice barviva zde působí jako koncentrátory napětí, a to pak vede k dřívějšímu lomu.  

Tento problém ve své práci zkoumal také Wittbrodt et al. [48], zabýval se vlivem barvy aditiva na 

pevnost PLA. Zkoušel 5 různých barev. Nejlépe dopadlo surové PLA a nejhůř stříbrná barva.  
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Tab. 3.6: Vliv barvy aditiva na pevnost PLA [48]  

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.7: Srovnání vlivu barvy pigmentu  

Vzhledem k tomu, že takovéto chování po přidání barviv vykazují 2 typy materiálu, lze 

usuzovat, že ostatní materiály se budou chovat podobně. Pro tisk letadel z toho tedy plyne, že 

nejlepších mechanických charakteristik jsme schopni dosáhnout použitím materiálu bez 

přidaných barviv.  

3.6 Vliv teploty tisku  

Teplota tisku je velmi důležitým faktorem pro výslednou pevnost materiálu, zejména pro 

pevnost mezi vrstvami. Teplota tisku ovlivňuje to, jak dlouho zůstane materiál v roztaveném 

stavu, a tedy jak dobře se sousední vrstvy spojí, to platí zejména pro adhezi vrstev, jak je možné 

vidět na obr. 3.8. [49]  

Barva  Mez pevnosti  
[MPa]  

Natural   57,16   

Black   52,81   

Gray   50,84   

Blue   54,11   

White   53,97   

  

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

Black Gray Blue White Natural 
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Obr. 3.8: Závislost pevnosti Prusament PLA na tiskové teplotě (upraveno [49])  

Závislost zjištěná pro Prusament PLA [49] potvrzuje tuto teorii. Vzorky tištěné vertikálně 

(stojící na podložce) vykazují výraznou závislost pevnosti na teplotě.  

Jiný výzkum však ukázal, že typ závislosti pevnosti materiálu na teplotě se může lišit. Jak je 

vidět z výsledků Copolla et al. [50], liší se průběh meze pevnosti v závislosti na teplotě už jen 

u 2 druhů PLA.  

Tab. 3.7: Různé závislosti meze pevnosti u PLA na teplotě (upraveno [50])  

Vzorek  Teplota trysky [°C]  σ[MPa]  

PLA 4032D  185  50  

PLA 4032D  200  49  

PLA 4032D   215  51  

PLA 4032D+C30B  185  40  

PLA 4032D+C30B  200  46  

PLA 4032D+C30B  215  47  

PLA 2003D  185  37  

PLA 2003D  200  47  

PLA 2003D  215  52  

PLA 2003D+C30B  185  52  

PLA 2003D+C30B  200  44  

PLA 2003D+C30B  215  43  
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Obrázek 3.9: Srovnání pevnosti různých druhů PLA v závislosti na teplotě (upraveno [50])  

Byla zjištěna souvislost mechanických charakteristik a vzhledu povrchu tištěné součásti. Pro 

rozhodnutí o optimální tiskové teplotě bude tištěna takzvaná teplotní věž.  

  

Obr. 3.10 Testovací teplotní věž z PLA [49]  
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3.7 Vliv délky a obsahu kompozitních vláken  

V případě 3D tisku se jedná o kompozit plněný krátkými vlákny. V této oblasti proběhl výzkum 

na materiálu ABS, jenž byl plněný uhlíkovými vlákny. Podle Ninga [36] se nejlepších 

mechanických charakteristik dosahuje přidáním do 5% podílu vláken uhlíku zvyšuje pevnost v 

tahu, ostatní charakteristiky jako tažnost a houževnatost materiálu klesají. Výzkum byl 

proveden na délkách vláken 100 µm a 150 µm. Na obr. 3.11 lze vidět, že délka vláken 150 µm 

dosahuje výrazně vyšší pevnosti.  

 

 

Obr. 3.11: Vliv délky vláken na jejich pevnost [36] 
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Obr. 3.12: Závislost mechanických vlastností na obsahu vláken (upraveno [36])  

Jak je vidět z Obr. 3.12, většina mechanických charakteristik jako mez pevnosti, modul 

pružnosti v tahu má své maximum při 7.5 wt % uhlíkových vláken. Pouze tažnost je největší 

při 3 wt %. Vlákna v těchto kompozitech nemají dostatečnou délku, a proto nepřispívají ke 

zvýšení houževnatosti materiálu, působí spíš jako koncentrátory napětí.  [36]   

Dá se očekávat, že tímto způsobem se budou chovat i jiné materiály plněné uhlíkem. Skupina 

plněných materiálů je pro tisk letadel poměrně zajímavá, protože tyto materiály mají poměrně 

velkou tuhost a pevnost. Tím se otevře možnost použití méně tuhých materiálů jako PETG na  

tisk letadel. [3]  
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4. Analýza problému  

Je třeba otestovat vybrané materiály z hlediska vhodnosti pro 3D tisk letadel. Ze současného 

stavu poznání se jeví, že pro otestovaní mechanických charakteristik tištěného materiálu je 

nejvhodnější tahová zkouška dle normy ČSN EN ISO 527 pro vstřikované plasty. Je však také 

nutné zhodnotit korelaci dat z tahové zkoušky s chováním reálné součásti, aby se potvrdila 

vhodnost dané zkušební metody. Proto je do práce zařazena i zkouška segmentů tištěného křídla 

ohybem.   

4.1 Návrh zkušebních metod  

Zkušební metody zmíněné v rešerši nebylo možné použít přímo, bylo na nich potřeba udělat pár 

modifikací tak, aby zkouška co nejvíce odpovídala reálnému zatěžování.  

4.1.1 Tahová zkouška  

Díky výsledkům o vlivu orientace na tiskové podložce I. Durguna a Rayeganiho [51] [43] byly 

zvoleny limitní varianty pro dané zatěžování orientace, a to po „vertikálně“ a „horizontálně“.  

4.1.1.1 Orientace horizontálně  

Tato orientace se jeví jako nejlepší volba, co se výsledné pevnosti součásti týče. Dochází zde 

pouze k namáhání vláken ve směru tahového zatěžování.  

4.1.1.2 Orientace vertikálně  

Z hlediska pevnosti materiálu je to pravděpodobně ta nejhorší konfigurace. Materiál zde drží 

pouze adhezí mezi jednotlivými vrstvami, nikoliv vlákny. Tento mód zatěžování jsem si však 

vybral kvůli způsobu, jakým se tisknou jednotlivé segmenty křídla tištěného letadla, a to 

vertikálně. Je to vidět na obr. 4.1.  
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Obr. 4.1: Orientace křídla na tiskové podložce  

  

4.1.2 Návrh ohybové zkoušky  

Pro ohyb byly použity části křídla modelu Edge Hannes Arch Replica poskytnutého firmou 3D 

Labprint.   

Pro testování byly použity soubory „EDGE_HA_wingR_1.stl“ a „EDGE_HA_wing-L_1.stl“.  

Tyto části byly vybrány z důvodu největší reprezentativnosti v rámci letadla jako celku.   

Vzhledem k jednoduchosti provedení a vyhodnocení zkoušky byl pro test křídla použit test 

trojbodovým ohybem. Těleso je tedy volně položeno na 2 podpory a zatěžováno až do porušení 

pomocí závaží.  

4.1.2.1 Zkouška tištěné součásti  

Pro první případ byl použit pouze díl „EDGE_HA_wingL_1.stl“. Testována je pouze pevnost a 

adheze vrstev čistě v tištěné součásti, neměl by zde být zohledněn vliv lepeného spoje a měla 

by se zde nejvíce ukázat korelace mezi tahovou zkouškou s horizontálně orientovaným 

vzorkem.   
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Obr. 4.2: Sestava pro zkoušku tištěné součásti  

4.1.2.2 Zkouška tištěné součásti s lepeným spojem  

Pro zkoušku byly použity oba dva soubory, „EDGE_HA_wingR_1.stl“ a „EDGE_HA_win-

gL_1.stl“. Tato zkouška zohledňuje ještě fakt, že letadlo jako celek bude muset být nějakým 

způsobem spojeno, jak je vidět na obr. 4.3.   

 

Obr. 4.3: Zkušební sestava součásti bez lepeného spoje 

 



Bakalářská práce     Letecký ústav VUT FSI  

47  

  

Bylo proto testováno i lepené spojení těchto dvou segmentů křídla. Jak vyplývá z rešerše metod, 

spojováním součástí nejuniverzálnějšími a nejsilnějšími spoji se vyznačuje vteřinové lepidlo a 

dvousložkový epoxid.   

  

Obr. 4.4: BSI Mid-Cure 15 Min Epoxy [52] (vlevo), Vteřinové lepidlo Reichard   

4.1.2.3 Zkušební lavice  

Jedná se o poměrně jednoduchý zkušební přípravek, který byl navržen v software Fusion 360 v 

modulu Model na základě tvaru profilu koncových částí zkoušeného segmentu křídla, aby se 

zajistil kontakt po celé ploše křídla, viz obr. 4.5.   

Takto připravený model byl připraven pro frézování ve vestavěném modulu Manufacture a 

vyfrézován na CNC frézce z 8 mm bukové překližky. Směr let dřeva byl úmyslně zvolen, kvůli 

největší tuhosti přípravku, rovnoběžně se směrem působícího zatížení, jak je vidět na obr. 4.5.   
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Obr. 4.5: Příprava dat pro frézování přípravku ve Fusion 360  

Výsledná sestava se pak složila pomocí dvou tyčí M10, které zajišťují dostatečnou tuhost 

přípravku a zároveň i variabilitu pro zkoušení 2 různých konfigurací vzorků, viz obr. 4.6.  

  

Obr. 4.6: Sestava přípravku  
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4.2 Příprava vzorků  

Tato kapitola se věnuje vlastní výrobě vzorků pro testování. Jsou zde uvedeny ty nejzásadnější 

postupy pro vylepšení kvality tisku.  

4.2.1 Příprava dat  

Data pro tisk byla navržena rovněž v softwaru Fusion 360. Do modelu pro tisk horizontálních 

vzorků byl dle poznatků Krejbychové [18] vložen speciální tvar tiskového límce (brimu) pro 

zlepšení adheze, viz obr. 4.7. Jeho použitím se sníží nutnost odřezávání límce v oblasti měrné 

délky vzorku, a tím i riziko zanesení vrubů ovlivňujících následné testování.  

  

Obr. 4.7: Speciální límec pro tisk vzorků  

Do vzorků tisknutých vertikálně byly vloženy rovněž speciální podpory, které zajišťují vzorek 

proti rozkývání v průběhu tisku. Tyto podpory mají tvar trojúhelníku a jsou tisknuty z důvodu  

úspory materiálu bez výplně a s jednou stěnou, jak je vidět na obr. 4.8.  
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Obr. 4.8: Trojúhelníkové podpory  

4.2.2 Materiály použité pro experiment  

V této části je třeba zmínit přesnou specifikaci materiálů použitých pro tisk. Obecně totiž nelze 

garantovat, že se pevnost filamentu jednoho materiálu od různých výrobců se nebude lišit. Proto 

je uvedení výrobce filamentu poměrně zásadní.  

Materiál:  Výrobce:  

PLA   Pro3D  

PETG  Pro3D  

Carbon fiber + PETG  Pro3D  

ABS  Pro3D  

ASA  Pro3D  

CPE HG100  Fillamentum  

PC/PBT  Herz  

Nylon FX256  Fillamentum  

Nylforce Glass Fiber  Nylforce  

  

4.2.3 Tvorba dat pro tisk  

K tvorbě dat pro tisk všech vzorků byl použit program tzv. „slicer“ Simplify 3D. Program byl 

zvolen na doporučení 3DLabPrint, kde je použit pro přípravu všech dat pro tisk letadel. [3]  
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Nejdříve byly odladěny teploty na teplotních věžích pro každý materiál zvlášť, využilo se 

poznatku, že při teplotě, kdy je mezi vrstvami dosaženo maximální adheze (tím i pevnosti), je 

zároveň dosaženo nejlepší kvality a vzhledu tiskového povrchu. [39]   

  

Obr. 4.9: Příklady teplotních věží  

Tab. 4.1: Teploty získané z teplotních věží  

Materiál  Teplota v trysce [°C]  

PLA   210  

PETG  240  

PET CF  240  

ABS  245  

ASA  245   

CPE  260   

PC PBT  255   

Nylon  250   

Nylon CF15  270   

Nylon GF  270   
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4.2.3.1 Data pro tisk vzorků pro tahovou zkoušku  

 Pro tisk vzorků byly použity základní profily přednastavené pro tiskárnu Průša I3 MK3 s 

mírnými modifikacemi, co se týče teplot a nastavení chlazení, které vychází z tisku teplotních 

věží.  

Tab. 4.2: Doba tisku a hmotnost pro jednotlivé materiály  

Materiál:  Doba tisku:  
(horizontální vzorek)  

Hmotnost tisku:  
(horizontální vzorek)  

Doba tisku:  
(vertikální vzorek)  

Hmotnost tisku:  
(vertikální vzorek)  

PLA   15 min  12 g  4 h 20 min  22 g  

PETG  24 min  12 g  4 h 20 min  22 g  

PET CF  24 min  12 g  4 h 20 min  22 g  

ABS  44 min  12 g  4 h 40 min  22 g  

ASA  44 min  12 g  4 h 40 min  22 g  

CPE  50 min  12 g  5 h 41 min  22 g  

PC PBT  52 min  12 g  5 h 2 min  15 g  

Nylon  44 min  12 g  5 h 2 min  15 g  

Nylon CF15  52 min  12 g  5 h 2 min  15 g  

Nylon GF  52 min  12 g  5 h 2 min  15 g  

  

U vertikálních vzorků je doba tisku a hmotnost navýšena o tisk podpor a o přejezdy. U některých 

materiálů navýšení tiskového času způsobila nutnost snížit tiskovou rychlost na první vrstvě 

pro lepší adhezi první vrstvy. U PC PBT byl u vertikálních vzorků snížen počet stěn u podpor 

ze 2 na 1, a to kvůli snížení tiskového času.  
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Obr. 4.10: Připravená sada vzorků v programu Simplify 3D  

  

Obr. 4.11:Vytištěná sada vzorků  
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4.2.3.2 Data pro tisk reálné součásti letadla   

Pro tisk reálné součásti byl použit speciální profil pro Simplify 3D upravený a poskytnutý 

firmou 3DLabPrint. [3]  

Nejdůležitější modifikací pro tisk letadel obecně je vypnutí automatických oprav vložených 

modelů, které umožňují tisknout vnitřní strukturu křídla, jak je vidět na obr. 4.12  

    

Obr. 4.12: Automatické opravy zapnuty (vlevo) a zapnuty (vpravo)  

Tab. 4.3: Časy a hmotnosti tisku vztažené na 1 vzorek  

Materiál:  Doba tisku na vzorek:   Hmotnost:  

PLA  4 h 32 min  56 g  

PETG  4 h 7 min  48 g  

PET CF  4 h 35 min  50 g  

  

    
4.3 Časté problémy při tisku  

Tisk vzorků se neobešel bez potíží. V této kapitole je uvedeno několik nejzávažnějších z nich, 

které můžou zásadním způsobem ovlivnit, či úplně znemožnit tisk.   
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4.3.1 Špatná adheze tisku k podložce  

Tento problém může být způsoben hned několika faktory.  

Prvním je špatné vyrovnání tiskové podložky [53]. Řešení je poměrně jednoduché, většinou je 

podložka upnuta na několik stavěcích šroubů a těmi je možno ji srovnat vůči trysce.  

Druhým problémem je seřízení odsazení tisku od podložky. Je pak nutné připravit si sérii tisků 

s různým nastavením odsazení v ose Z a vizuálně porovnat, který tisk je má správný vzhled (viz 

obr. 4.13)  

  

Obr. 4.13: Správný vzhled první vrstvy [9]  

Original Prusa I3 MK3 je vybaven funkcí pro kalibraci první vrstvy přímo v průběhu tisku, což 

značně usnadňuje celý proces kalibrace. [9] Tento problém se objevoval nejčastěji u PLA a 

ASA, kde při nadměrném stlačení první vrstvy začalo docházet k různým deformacím tisku.   

Třetím důvodem, proč se tisk odlepoval od podložky, byla velká teplotní roztažnost tisknutého 

materiálu. Tyto problémy se objevovaly zejména u materiálů založených na Nylonu, ABS a 

Polykarbonátu.  

Pro ABS je řešením tzv. „ABS juice“ (směs aceton+ABS). [54]  

V případě nylonu bylo zlepšení adheze dosaženo po použití odlišného materiálu jako tiskového 

podkladu. Jako podklad byl vyzkoušen nejprve materiál PLA, a poté materiál PETG. K tomuto 

materiálu se zdá adheze nylonu nejlepší. Je jak dostatečně velká pro udržení výtisku na podložce 

po celou dobu tisku, tak dostatečně malá pro separaci výtisku.  
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Obr. 4.14: Tisk Nylonu na PETG  

Ani tato metoda však zcela neodstraňuje negativní vliv tepelné roztažnosti nylonu. Deformace 

tisku je zachycena v deformaci podkladové vrstvy PETG, jak je vidět na obr. 4.15.  

  

Obr. 4.15: Deformace podkladové vrstvy PETG  

    
Nedostatečná adheze k podložce způsobuje nejen potíže při lepení tištěných součástí. Díky 

prohnuté spodní straně a vlivem tepelné roztažnosti může dojít k deformaci potahu, viz obr. 

4.16.   
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Obr. 4.16:Deformace potahu křídla (materiál PC PBT)  

Takto deformovaný potah je nepřípustný jednak z aerodynamického hlediska a jednak z 

hlediska pevnostního. Pro materiály, které vykazují toto chování, je nutné použít tiskárnu s 

vyhřívanou komorou, aby nedocházelo k nerovnoměrnému ochlazování tisku.  

4.3.2 Stringing  

Jev se vyznačuje zanecháváním vláken po nedostatečném vtažení materiálu zpět do trysky. [53] 

K jevu dochází tak, že natavený materiál má tak velkou soudržnost, že se nedokáže odtrhnout. 

Tento jev se dá odstranit pomocí nastavení funkce retraction (vtažení) v programu na přípravu 

dat. Funkce způsobí vtažení materiálu zpět do extruderu při přejezdech tiskové hlavy. 

 
Obr. 4.17: Stringing [55] 
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K jevu stringing jsou náchylné zejména materiály jako PLA a PETG. Pro tisk letadel jsou 

nežádoucí hlavně vlákna zanechaná na vnějším povrchu, a to kvůli aerodynamické čistotě 

letadla.   

4.3.3 Ucpávání extruderu  

Tento jev je považován za fatální především kvůli znemožnění přípravy vzorků, a to buď 

kompletním ucpáním trysky, nebo zanecháním výčnělků odkápnutého materiálu na 

probíhajícím tisku,  které  způsobí  kolizi  s tiskovou  hlavou,  viz obr. 4.18. 

Další tisk s takovýmto materiálem by mohl způsobit poškození tiskárny v podobě ulomení 

propojovací trubičky chladiče s topným tělesem.  

 

4.3.4 Podtékání extruderu  

Tento problém se objevuje při nedokonalém dotažení spojky extruderu s topným tělesem. 

Vyznačuje se pak výtoky spáleného materiálu do tisku, čímž se snižuje celková pevnost tisku, 

jak je vidět na obr. 4.19.  

  

Obr. 4.18: Odkápnutý materiál  



Bakalářská práce     Letecký ústav VUT FSI  

59  

  

  

Obr. 4.19: Podtékání extruderu [18] (vlevo) a spálený materiál v tisku (vpravo)  

4.3.5 Nízká adheze mezi vrstvami  

Vyřazeny byly také materiály, které u vertikálně tištěných vzorků ve zkoušce tahem nedosahují 

meze pevnosti v tahu větší jak 12 MPa. Takto vyřazené materiály trpí nedostatečnou adhezí 

mezi vrstvami. Tento je nepřípustný pro tisk křídla ve vertikálním směru, protože může 

docházet k odlupování jednotlivých vrstev při samotném tisku, jak je vidět na obr. 4.20.  

  

Obr. 4.20: Špatná adheze vrstev (materiál PC PBT)   
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5. Měření  

V této kapitole bude zpracováván zejména průběh měření, získaná data a speciální 

charakteristiky jednotlivých materiálů jak ze zkoušky tahem, tak ze zkoušky reálné součásti.   

5.1 Tahová zkouška  

Celkem bylo provedeno zkoušení na 22 sadách, z toho každá obsahovala 5 vzorků, to je celkem 

110 vzorků použitých pro provedení zkoušky. Každý vzorek byl pečlivě očíslován na obou 

koncích a opatřen měrkami s roztečí 50 mm a 80 mm na měrné části zkušebního tělesa.  

  

Obr. 5.1: Natrhaná zkušební tělesa se značkami  

5.1.1 Zkušební stroj  

Tahová zkouška byla provedena na elektromechanickém univerzálním zkušebním stroji 

LabTest 6.500SP1-VM, kterým je vybavena zkušebna Leteckého ústavu.  
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Tab. 5.1: Parametry univerzálního zkušebního stroje LabTest 6.500SP1-VM [56]  

Hlavní parametry   Hodnota   Jednotka   

Jmenovité zatížení tah/tlak   500   kN   

Minimální rychlost   0,0001   mm/min   

Maximální rychlost   350   mm/min   

Tuhost rámu bez tenzometru   800   kN/mm   

Tuhost rámu s příslušenstvím   420   kN/mm   

Rozměry zařízení           

Výška   2790   mm   

Šírka   1713   mm   

Hloubka  1050   mm   

Hmotnost bez příslušenství   2980   kg   

Hmotnost s příslušenství   3340   kg   
  

  

Obr. 5.2: LabTest 6.500 [56]  

Stroj je vybaven optickým extenzometrickým systémem Mercury RT, díky němuž je možné 

měřit přetvoření vzorku za pomoci počítače s příslušným softwarem.   
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Obr. 5.3: Prostředí pro záznam dat z tahové zkoušky  

5.1.2 Získaná data  

Zkouška byla provedena podle normy [19] na pěti zkušebních tělesech. Při každé zkoušce byla 

jako první zjišťovány a porovnávány 2 charakteristiky, a to mez pevnosti neboli napětí  a modul 

pružnosti E.   

    
5.1.2.1 Mez pevnosti  

Mez pevnosti byla změřena a vypočtena na základě zatěžující síly a průřezu, který je standardně 

4×10 mm. Díky nízké rozměrové přesnosti FDM tisku bylo však potřeba každý vzorek přeměřit 
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na 3 místech a z aritmetického průměru těchto 3 hodnot stanovit reálný průřez. Orientace 

horizontálně a vertikálně označuje orientaci vzorků na tiskové podložce.  

Tab. 5.2: Aritmetický průměr, směrodatná odchylka a medián meze pevnosti v tahu  

Sada vzorků:  Orientace  Průměr    

[MPa]:  

Směrodatná odchylka 

s:  
Medián Me 

[MPa]:  

PLA_Raise 210 °C  horizontálně  43,49  3,52  45,36  

  vertikálně  31,95  19,60  44,97  

PLA_Raise 230 °C  horizontálně  47,41  0,41  47,27  

PLA_I3MK3 210 °C  horizontálně  54,25  1,68  54,88  

  vertikálně  36,57  1,35  37,32  

PLA_I3MK3 230 °C  horizontálně  49,53  0,84  50,01  

PETG  horizontálně  44,61  0,91  44,80  

  vertikálně  14,57  1,37  13,99  

PET_CF  horizontálně  42,61  1,02  42,97  

  vertikálně  20,93  7,87  20,43  

PC_PBT_I3MK3  horizontálně  54,11  0,82  53,80  

  vertikálně  12,81  1,31  12,94  

Nylon  horizontálně  35,1  0,6  34,8  

  vertikálně  9,8  2,3  10,6  

ASA  horizontálně  24,55  0,94  24,05  

  vertikálně  11,20  3,65  10,17  

ABS  horizontálně  27,58  0,80  27,39  

  vertikálně  4,94  2,72  4,98  

CPE  horizontálně  41,17  2,11  41,48  

  vertikálně  31,30  3,00  32,11  

Nylon_GF  horizontálně  43,54  0,26  43,39  

  vertikálně  17,56  1,42  17,57  
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Obr. 5.4: Srovnání mezí pevnosti (horizontální -_h, vertikální-_v )  

Test materiálu PLA byl proveden se vzorky ze 2 tiskáren (Průša I3MK3 a Raise 3D Pro 2 Plus), 

aby se ověřilo, že změna tiskárny má vliv na výslednou pevnost součástí. Jak je vidět na obr. 

5.4. vliv je poměrně značný, proto byla provedena ještě série měření pro vyloučení možnosti 

vlivu teploty z časových důvodů jen pro vzorky s horizontální orientací, kde by měla mít teplota 

minimální vliv na pevnost. V měření, jak je vidět na obr. 5.5 byl vyloučen vliv teploty a pak 

změna v pevnosti může být způsobena vlivem lepšího navázání vrstev z důvodu lepšího 

provedení uložení pohyblivých částí stroje a lepšího odladění tiskových algoritmů ve firmware 

tiskárny.  
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Obr. 5.5: Kontrola vlivu různých tiskáren a teplot  

Po provedení této zkoušky se vyřadily materiály, u kterých aritmetický průměr meze pevnosti 

u vertikálních vzorků nepřesahoval limitní hodnotu 12 MPa detailně o tomto tématu pojednává 

kapitola 5.1.3. Ze srovnání podle horizontální meze pevnosti vyšlo nejlépe PC PBT. Podle 

vertikální meze pevnosti vychází nejlépe PLA. Směrodatným výsledkem pro tisk letadel je však 

vertikální pevnost.  

5.1.2.2 Modul pružnosti  

Jako další charakteristika byl ze smluvního diagramu zpětně odečten modul pružnosti E. Podle 

normy byl odečten jako směrnice přímky mezi hodnotami poměrného prodloužení ε1=0,0005 a 

ε2=0,0025.  
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Tab. 5.3: Aritmetický průměr, směrodatná odchylka a medián modulu pružnosti v tahu  

Sada vzorků:  Orientace  Průměr  [MPa]:  Směrodatná odchylka 

s:  
Medián Me 

[MPa]:  
PLA_Raise 210 °C  horizontálně  2611,97  249,90  2669,86  

  vertikálně  2020,19  256,23  2873,46  

PLA_Raise 230 °C  horizontálně  2845,75  131,30  2895,40  

PLA_I3MK3 210 °C  horizontálně  3284,43  78,64  3284,19  

  vertikálně  3054,44  107,63  3054,71  

PLA_I3MK3 230 °C  horizontálně  3058,65  21,78  3058,71  

PETG  horizontálně  1904,77  54,10  1871,71  

  vertikálně  1689,43  47,81  1683,46  

PET_CF  horizontálně  2366,21  77,47  2377,93  

  vertikálně  837,89  44,47  817,85  

PC_PBT_I3MK3  horizontálně  2021,79  96,34  2057,68  

  vertikálně  1540,97  70,71  1541,63  

Nylon  horizontálně  1929,3  273,3  1917,7  

  vertikálně  1113,8  349,6  969,7  

ASA  horizontálně  1676,46  174,04  1649,63  

  vertikálně  1911,22  267,03  1763,37  

ABS  horizontálně  1990,56  109,91  2018,66  

  vertikálně  1427,06  741,14  1634,56  

CPE  horizontálně  1398,53  78,82  1365,40  

  vertikálně  1120,95  293,67  1245,43  

Nylon_GF  horizontálně  2281,89  102,64  2224,40  

  vertikálně  1178,06  49,78  1189,67  
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Obr. 5.6: Srovnání modulu pružnosti  

Nejvyšší hodnoty modulu pružnosti dosáhl materiál PLA, to znamená, že materiál je sice tuhý 

což je důležitá vlastnost pro tisk křídla, ale zároveň je poměrně křehký což může působit 

problémy při rázovém zatížení.  

5.1.3 Charakteristické chování materiálu při zkoušce  

U materiálu bylo možno při zkoušce tahem pozorovat 2 fenomény a díky tomu je rozdělit do 2 

skupin.   

5.1.3.1  Tvorba krčku  

Jev byl zvláště viditelný u vzorků ležících při tisku na podložce materiálu Nylon, PETG a CPE. 

Šlo o vytvoření krčku, který se neustále protahoval, zužoval a praskl až po poměrně velké 

deformaci. Tyto materiály pak většinou měly menší modul pružnosti v tahu.  
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Obr. 5.7: Tvorba krčku (materiál Nylon)  

Takovéto chování materiálu se projevuje i na tvaru smluvního diagramu, jak je vidět na obr.  

5.8.  

  

Obr. 5.8: Projev tvorby krčku na smluvním diagramu  
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Takové chování by mohlo mít poměrně zajímavý vliv na tuhost tištěného letadla, kdyby tímto 

způsobem zatěžovaná součást, díky své poddajnosti, mohla tlumit vliv zatížení, a tato dlouhá 

deformace by mohla varovat před výskytem fatální poruchy.   

V dalším výzkumu bude vhodné testovat materiály i z hlediska viskoelastického chování, tedy 

různými rychlostmi zatěžování.  

5.1.3.2 Křehký lom  

Takovéto chování se vyskytuje u zbývající většiny materiálů, jako jsou PLA, PC PBT, ASA, 

ABS a u všech vzorků všech materiálů namáhaných mezi vrstvami, tedy tisknutých vertikálně 

na podložku.  

  

Obr. 5.9: Křehký lom horizontálně (materiál ABS) (vlevo) a vertikálně materiál (PET CF) (vpravo) tisknuté 
součásti  
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Vliv na tahový diagram je viditelný na obr. 5.10  

  

Obr. 5.10: Tahový diagram pro materiály s křehkým lomem vertikálně (vlevo) a horizontálně (vpravo)  

Materiály s takovýmto chováním působí problémy s houževnatostí materiálu pro tisk letadel. 

Nejvíce se křehkost projevuje při přistání, kdy se letadlo může vlivem dosednutí na zem 

poškodit křehkým lomem.   

5.1.4 Zúžení testovacího rozsahu  

Pro zefektivnění zkoušení a zúžení výběru materiálu byla použita následující kritéria pro 

vyřazení materiálu pro vstup do zkoušky na reálné součásti:  

• Nízká adheze vrstev (vertikální mez pevnosti pod 12MPa)  

• Špatná adheze k podložce  

• Ucpávání extruderu  

Tyto problémy byly podrobně popsány v kapitole 4.3. Tím byl výběr zúžen na tyto materiály:  

• PLA   

• PETG  

• CPE  

• PET CF  

• Nylon GF  
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5.2 Zkouška reálné součásti   

Zkoušky reálných součástí byly opět provedeny na zkušebně Leteckého ústavu. Pro zatěžování 

byly použity speciální cejchované pytle s pískem, které jsou součástí vybavení zkušebny. 

Výstupem ze zkoušky je však jen zatěžovací síla. Vzhledem k tomu, že se křídlo láme pokaždé 

v trochu jiné oblasti, napěťová analýza by pro tento případ byla poměrně složitá a nedosahovala 

by věrohodných výsledků.  

5.2.1 Zkouška součásti s lepeným spojem  

Pro tuto zkoušku byly zhotoveny vždy 2 vzorky pro kyanoakrylátové lepidlo a pro 

dvousložkový epoxid. Síla při lomu byla určena vždy součtem působícího zatížení od pytlů. 

Zatěžování bylo prováděno na podporách s roztečí 300 mm. Byl zkoušen spoj 2 segmentů 

křídla, jak je vidět na obr. 5.11.  

  

Obr. 5.11: Spojované segmenty křídla (upraveno [10])  
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Tab. 5.4: Výsledky zkoušky pro součást s lepeným spojem  

Materiál  Síla do lomu [N]  

PLA silver epoxy  230  

PLA silver sekundové lepidlo  150  

PETG white epoxy  140  

PETG white sekundové lepidlo  140  

CPE epoxy  50  

CPE sekundové lepidlo  190  

PET CF epoxy  140  

PET CF sekundové lepidlo  210  

Nylon GF epoxy  120  

Nylon GF sekundové lepidlo  220  

  

 

Obr. 5.12: Srovnání pevnosti materiálu a lepidla  
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Obr. 5.13: Lom lepené součásti  

Lomové plochy u všech materiálů testovaných při této zkoušce vykazovaly stopy křehkého 

lomu. U zkoušky reálné součásti s lepeným spojem se trhlina šířila od spoje kořene křídla přes 

vnitřní konstrukci do potahu, jak můžeme vidět na obr. 5.17.  

  

Obr. 5.14: Lomová plocha při zkoušce součásti s lepeným spojem  
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Výsledným zjištěním díky této zkoušce bylo, že univerzálnějším lepidlem je kyanoakrylátové, 

které má dostačující pevnost u většiny materiálů. Epoxid je však ideální pro lepení PLA, kde 

dosahuje nejlepších výsledků. Nevýhodou epoxidu je jeho náročná aplikace a dlouhý čas pro 

vytvrzení.  

5.2.2 Zkouška jednotlivé součásti  

Tato zkouška není příliš realistickou, protože v ní převáží vliv posouvající síly, a tím i 

smykového napětí. Nicméně byla zvolena kvůli otestování pevnosti materiálu bez spoje, který 

se ukázal být slabým místem. Samostatné segmenty křídla jsou testovány na podporách s roztečí 

150 mm.  

  

Obr. 5.15: Segment křídla použitý pro zkoušku (upraveno [10])  

Tab. 5.5: Výsledky zkoušky jednotlivé součásti  

Materiál  Síla do lomu [N]  

PLA silver  400  

PETG white  310  

PET CF  330  

CPE  250  

Nylon GF  400  

  



Bakalářská práce     Letecký ústav VUT FSI  

75  

  

 

Tab. 5.6: Srovnání pevností materiálu pro zkoušku jednotlivé součásti  

  

Obr. 5.16: Lom při zkoušce jednotlivé součásti  

Lom většinou nastával ve většině případů v oblasti kořene křídla u náběžné hrany, jak je vidět 

na obr. 5.17.  
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Obr. 5.17: Lomová plocha při zkoušce součásti bez lepeného spoje  

6.  Diskuse naměřených hodnot  

Výsledné parametry, které hodnotíme, jsou uvedeny v tab. 6.1. 

Tab. 6.1: Závěrečné porovnání výsledků experimentů  

   

   

Tahová zkouška  

Mez pevnosti [MPa]  

Zkouška reálné součásti  

Síla do lomu [N]  

 

horizontálně  vertikálně  lepení epoxid  
lepení  

kyanoakrylát  bez lepení  

PLA  54,25  36,57  230  150  400  

PETG  44,61  14,57  140  140  310  

PET CF  42,61  20,93  50  190  330  

CPE  41,17  31,3  140  210  250  

Nylon GF  43,54  17,56  120  220  490  

  
Tabulka vyjadřuje několik souvislostí.  
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6.1 Závislost mezi horizontálně a vertikálně tisknutými vzorky   

Výrazný rozptyl korelačního grafu těchto hodnot potvrzuje, že na vztah mezi pevností vertikální 

a horizontální má dominantní vliv rozdílná adheze vrstev tisku, závislost vertikální pevnosti na 

horizontální pevnosti je minoritní. Statistické hodnocení takovéhoto souboru je zavádějící, a 

proto nebude použito ani v dalších fázích vyhodnocování.  

Vzhledem k tomu, že posuzovaná konstrukce byla zatěžovaná ve směru vertikální pevnosti, 

bude další hodnocení vztaženo pouze k vertikální pevnosti.  

 

Obr. 6.1: Závislost mezi horizontální a vertikální pevností  

6.2 Závislost mezi testem reálné součásti s lepeným spojem a vertikální 

pevností  

Při všech zátěžových zkouškách lepených konstrukcí bylo porušení iniciováno v místě lepeného 

spoje a jeho bezprostředním okolí. Z korelačního grafu vertikální pevnosti a síly do zlomu 

součásti lepené jak epoxidem, tak kyanoakrylátovým lepidlem je vidět opět velký rozptyl 

hodnot, který nasvědčuje tomu, že v tomto vztahu působí další vlivy, jež zde nebyly postiženy. 

Pro pevnost výsledné konstrukce je tedy nejdůležitější zjištění správné kombinace materiálu s 

lepidlem.  
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Obr. 6.2: Korelace vertikální pevnost a pevnost součásti s lepeným spojem  

6.3 Závislost mezi testem reálné součásti bez lepení a vertikální pevností  

Při zatěžování součásti bez lepeného spoje došlo k porušení vždy mimo místo největšího 

ohybového momentu. Z toho plyne, že hodnotíme zlom ve slabém místě konstrukce. Velký 

rozptyl hodnot potvrzuje, že na konstrukci má v tomto případě kromě ohybu nezanedbatelný 

vliv i smyk. V tomto případě se při tepelné dilataci za tisku výrazně projevuje i deformace 

potahu.  

 

Obr. 6.3: Závislost vertikální pevnosti na síle do zlomu součásti bez lepeného spoje  
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Závěr  

Z experimentální části práce vyplývá, že materiál PLA, který je již pro tisk letadel hojně 

používán, nebyl při dané metodě tisku překonán. Materiály s ambicí překonat tento materiál 

diskvalifikovala výrazně horší adheze a pevnost mezi vrstvami a s tím ruku v ruce 

problematický tisk.  

Pro místa lepení v oblastech se zvýšeným namáháním je pro lepení PLA vhodné použít epoxid.   

Dále vyplývá, že pro maximální využití vlastností materiálu z hlediska statického namáhání je 

třeba vycházet z vertikální pevnosti materiálu, tedy pevnosti mezi vrstvami tisku. Toto platí pro 

i pro současný způsob tisku křídla metodou FDM.  

Pokud se v místě maximálního napětí v konstrukci nachází lepený spoj, je třeba začít od výběru 

kombinace lepený materiál a lepidlo a případně upravit konfiguraci lepeného spoje s ohledem 

na to, aby bylo lepidlo zatěžováno ve smyku, a ne v tahu.  

Statické hodnocení je třeba provést na celé sestavě křídla. Pro komplexní hodnocení je třeba 

křídlo podrobit dalším zkouškám.  

Reálné konstrukce tištěných křídel v praxi vykazují poruchy zejména při rázovém namáhání. 

Další testování by se mělo ubírat směrem k analýze těchto závad. Jedním z výchozích parametrů 

budou zjištěné moduly pružnosti v tahu v kapitole 5.1.2.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů  

 

 

Zkratka:  Význam: 

UAV  Unmanned Aerial Vehicle 

FDM  Fused Deposition Modeling 

3D  Třídimenzionální   

FFF  Fused Filament Deposition 

SLA  Stereolitografie 

UV  Ultrafialové záření  

DLP  Digital Light Processing 

MJM  Multi Jet Modeling 

PLA  Polylactic acid 

ABS  Akrylonitril butadien styren 

PETG  Polyetylen tereftalát glykol 

ABS  Akrylonitrilbutadienstyren  

ASA  Akrylonitril-styren-akryl  

NYLON  Obchodní název pro Polyamid  

PBT  Polybutylentereftalát  

PC  Polykarbonát  

AF  Plněný hliníkem 

GF  Plněný sklem 

CA  Kyanoakrylát 

DD  Výrobce Devil Design  

NAT  Transparentní bezbarvý materiál  

PM  Výrobce Plasty Mladeč  

CNC  Compuuter Numeric Control 
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Seznam použitých jednotek  

Znak veličiny: Jednotka Název veličiny 

λ [nm] vlnová délka 

g [m/s2] gravitační zrychlení 

F [N] Zatěžující síla 

S [m2] průřez 

S0 [m2] počáteční průřez 

L [m] délka 

L0 [m] počáteční délka 

σm [Pa] mez pevnosti 

σ� [Pa] mez kluzu 

σb [Pa] lomové napětí 

E [Pa] modul pružnosti 

ε [-] poměrné prodloužení 

σ [Pa] smluvní (jmenovité) napětí 

σx [Pa] napětí při x % prodloužení 

Tg [°C] teplota skelného přechodu 

wt % [wt %] hmotnostní procento 

 

  



Bakalářská práce     Letecký ústav VUT FSI  

87  

  

Seznam obrázků  

Obr. 2.1: Rozdíl mezi SLA a DLP [5] ...................................................................................... 10  

Obr. 2.2: Schéma funkce FDM metody [7] .............................................................................. 11  

Obr. 2.3: Struktura povrchu součástí [8] .................................................................................. 12  

Obr. 2.4: Original Prusa I3 MK3 [9] ........................................................................................ 12  

Obr. 2.5: Tisk tenké vrstvy křídla ............................................................................................ 13  

Obr. 2.6: Maketa Supermarine Spitfire Mk. IX [12] ................................................................ 14  

Obr. 2.7: Zivko Edge 540 Hannes Arch replica [13] ............................................................... 15  

Obr. 2.8: Vnitřní struktura křídla modelu Z [14] ..................................................................... 15  

Obr. 2.9: Propojovací límec [15] .............................................................................................. 16  

Obr. 2.10: Tištěný větroň Kodo [17] ........................................................................................ 16  

Obr. 2.11: UAV SULSA [18] ...................................................................................................17  

Obr. 2.12: Zkušební těleso 1A [20].......................................................................................... 18   

Obr. 2.13: Rozměry těles 1A [20]............................................................................................ 18 

Obr. 2.14: Vzorek při tahové zkoušce ..................................................................................... 19  

Obr. 2.15: Tahový diagram pro plasty [20] .............................................................................. 20  

Obr. 2.16: Vliv tepoty na modul pružnosti [23] ....................................................................... 21  

Obr. 2.17: Diskretizace zatížení křídla [26] ............................................................................. 22  

Obr. 2.18: Umístění pytlů pro simulaci zatížení [26] ............................................................... 23  

Obr. 2.19: Zatěžování segmentu křídla pomocí vahadlového systému [27] ............................ 23  

Obr. 2.20: Struktura materiálu plněného uhlíkovými vlákny [37] ........................................... 27  

Obr. 2.21: Deformace Polykarbonátu vlivem tepelné roztažnosti ........................................... 28  

Obr. 2.22: Spoj natupo [40] ...................................................................................................... 29  



Bakalářská práce     Letecký ústav VUT FSI  

88  

  

Obr. 2.23: Spoj přeplátováním [40] ......................................................................................... 29 

Obr. 2.24: Srovnání síly do lomu v tahu jednotlivých lepidel [40] .......................................... 30 

Obr. 2.25: Svařování třením pomocí ruční vrtačky .................................................................. 31 

Obr. 3.1: a) vrstvený kompozit s obousměrným uspořádáním vláken ..................................... 32 

Obr. 3.2: Vliv orientace vláken na pevnost ABS [44] ............................................................. 33 

Obr. 3.3:Orientace vláken 45°/-45° a 0°/90° [19] .................................................................... 33  

Obrázek 3.4: Srovnání jednotlivých výzkumů (upraveno [45], [46]) ...................................... 36  

Obr. 3.5 Různé barevné varianty filamentu [48] ...................................................................... 37  

Obrázek 3.6: Srovnání pevnosti materiálu s barvivem a bez barviva ...................................... 38  

Obrázek 3.7: Srovnání vlivu barvy pigmentu .......................................................................... 39  

Obr. 3.8: Závislost pevnosti Prusament PLA na tiskové teplotě (upraveno [50]) ................... 40  

Obrázek 3.9: Srovnání pevnosti různých druhů PLA v závislosti na teplotě (upraveno [51])  41  

Obr. 3.10 Testovací teplotní věž z PLA [50] ........................................................................... 41  

Obr. 3.11: Vliv délky vláken na jejich pevnost [37] ................................................................ 42  

Obr. 3.12: Závislost mechanických vlastností na obsahu vláken (upraveno [37]) .................. 43  

Obr. 4.1: Orientace křídla na tiskové podložce ........................................................................ 45  

Obr. 4.2: Sestava pro zkoušku tištěné součásti ........................................................................ 46  

Obr. 4.3: Zkušební sestava součásti bez lepeného spoje .......................................................... 46  

Obr. 4.4: BSI Mid-Cure 15 Min Epoxy [53] (vlevo), Vteřinové lepidlo Reichard .................. 47  

Obr. 4.5: Příprava dat pro frézování přípravku ve Fusion 360 ................................................ 48  

Obr. 4.6: Sestava přípravku ...................................................................................................... 49  

Obr. 4.7: Speciální límec pro tisk vzorků................................................................................. 49  

Obr. 4.8: Trojúhelníkové podpory ............................................................................................ 51  

Obr. 4.9: Příklady teplotních věží ............................................................................................ 52  



Bakalářská práce     Letecký ústav VUT FSI  

89  

  

Obr. 4.10: Připravená sada vzorků v programu Simplify 3D ................................................... 53  

Obr. 4.11:Vytištěná sada vzorů ................................................................................................ 54 

Obr. 4.12: Automatické opravy zapnuty (vlevo) a zapnuty (vpravo) ...................................... 55 

Obr. 4.13: Správný vzhled první vrstvy [9] ............................................................................. 56 

Obr. 4.14: Tisk Nylonu na PETG ............................................................................................. 57 

Obr. 4.15: Deformace podkladové vrstvy PETG ..................................................................... 57 

Obr. 4.16:Deformace potahu křídla (materiál PC PBT) ........................................................... 58  

Obr. 4.17: Stringing [56] .......................................................................................................... 59  

Obr. 4.18: Odkápnutý materiál ................................................................................................. 60  

Obr. 4.19: Podtékání extruderu [19](vlevo) a spálený materiál v tisku (vpravo) .................... 60  

Obr. 4.20: Špatná adheze vrstev (materiál PC PBT) ................................................................ 61  

Obr. 5.1: Natrhaná zkušební tělesa se značkami ...................................................................... 62  

Obr. 5.2: LabTest 6.500 [57] .................................................................................................... 63  

Obr. 5.3: Prostředí pro záznam dat z tahové zkoušky .............................................................. 64  

Obr. 5.4: Srovnání mezí pevnosti (horizontální -_h, vertikální-_v ) ........................................ 66  

Obr. 5.5: Kontrola vlivu různých tiskáren a teplot ................................................................... 67  

Obr. 5.6: Srovnání modulu pružnosti ....................................................................................... 69  

Obr. 5.7: Tvorba krčku (materiál Nylon) ................................................................................. 70  

Obr. 5.8: Projev tvorby krčku na smluvním diagramu ............................................................. 70  

Obr. 5.9: Křehký lom horizontálně (materiál ABS) (vlevo) a vertikálně materiál (PET CF)  
(vpravo) tisknuté součásti ......................................................................................................... 71  

Obr. 5.10: Tahový diagram pro materiály s křehkým lomem vertikálně (vlevo) a horizontálně  
(vpravo) .................................................................................................................................... 72  

Obr. 5.11: Spojované segmenty křídla (upraveno [13]) ........................................................... 73  

Obr. 5.12: Srovnání pevnosti materiálu a lepidla ..................................................................... 74  



Bakalářská práce     Letecký ústav VUT FSI  

90  

  

Obr. 5.13: Lom lepené součásti ................................................................................................ 75  

Obr. 5.14: Lomová plocha při zkoušce součásti s lepeným spojem ........................................ 75  

Obr. 5.15: Segment křídla použitý pro zkoušku (upraveno [13]) ............................................ 76 

Obr. 5.16: Lom při zkoušce jednotlivé součásti ....................................................................... 77 

Obr. 5.17: Lomová plocha při zkoušce součásti bez lepeného spoje ....................................... 78 

Obr. 6.1: Závislost mezi horizontální a vertikální pevností ..................................................... 79 

Obr. 6.2: Korelace vertikální pevnost a pevnost součásti s lepeným spojem .......................... 80 

Obr. 6.3: Závislost vertikální pevnosti na síle do zlomu součásti bez lepeného spoje ............ 80  

   



Bakalářská práce     Letecký ústav VUT FSI  

91  

  

Seznam tabulek  

Tab. 2.1: Ostatní metody 3D tisku (upraveno [11]) ................................................................. 13  

Tab. 2.2: Shrnutí klíčových vlastností PLA ............................................................................. 24  

Tab. 2.3: Shrnutí klíčových vlastností PET-G ......................................................................... 25  

Tab. 2.4: Shrnutí klíčových vlastností ABS [29] ..................................................................... 25  

Tab. 2.5: Shrnutí klíčových vlastností ASA [30] ..................................................................... 26  

Tab. 2.6: Shrnutí podstatných vlastností Nylonu [31] ............................................................. 26  

Tab. 2.7: Shrnutí podstatných vlastností Polykarbonátu [34] [36] .......................................... 27  

Tab. 2.8: Závěrečné srovnání některých vybraných parametrů [34] [38] ................................ 29  

Tab. 3.1: Pevnost PETG v závislosti na orientaci vláken (upraveno [19]) .............................. 34  

Tab. 3.2: Vliv výšky vrstvy na mechanické charakteristiky [45] ............................................. 36  

Tab. 3.3: Porovnání mechanických charakteristik různých výšek vrstvy NC Computers [46] 36  

Tab. 3.4: Vliv různých vzorů výplně při 100% výplni [47] ..................................................... 37  

Tab. 3.5: Porovnání meze pevnosti plněného a surového materiálu (upraveno [19]) .............. 38  

Tab. 3.6: Vliv barvy aditiva na pevnost PLA [49] ................................................................... 39  

Tab. 3.7: Různé závislosti meze pevnosti u PLA na teplotě (upraveno [51]) .......................... 40  

Tab. 4.1: Teploty získané z teplotních věží .............................................................................. 52  

Tab. 4.2: Doba tisku a hmotnost pro jednotlivé materiály ....................................................... 52  

Tab. 4.3: Časy a hmotnosti tisku vztažené na 1 vzorek ........................................................... 55  

Tab. 5.1: Parametry univerzálního zkušebního stroje LabTest 6.500SP1-VM [57] ................ 63  

Tab. 5.2: Aritmetický průměr, směrodatná odchylka a medián meze pevnosti v tahu ............ 65  

Tab. 5.3: Aritmetický průměr, směrodatná odchylka a medián modulu pružnosti v tahu ....... 68  

Tab. 5.4: Výsledky zkoušky pro součást s lepeným spojem .................................................... 74  



Bakalářská práce     Letecký ústav VUT FSI  

92  

  

Tab. 5.5: Výsledky zkoušky jednotlivé součásti ...................................................................... 76 

Tab. 5.6: Srovnání pevností materiálu pro zkoušku jednotlivé součásti .................................. 77  

Tab. 6.1: Závěrečné porovnání výsledků experimentů ............................................................ 78  

  

     


