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ABSTRAKT 

Předložená diplomová práce se zabývá studiem kompozitních materiálů a jejich 

zpracováním pomocí technologie 3D tisku. Experimentální část je zaměřena na výrobu 

zkušebních vzorků s využitím aditivní technologie Fused Deposition Modeling  

a Continuos Filament Fabrication. Kompozitní vzorky se základním materiálem onyx, 

jednotlivě vyztužené spojitými vlákny karbonu, kevlaru nebo skelnými vlákny byly 

vyrobeny na tiskárně Marforged Mark Two. Další skupina vzorků materiálu PETG PM  

a PETG CFjet carbon s obsahem uhlíkových mikrovláken byla vyrobena na tiskárně 

Original Prusa i3 MK2S. Z hlediska technického hodnocení je provedena tahová zkouška, 

která je v souladu s normou EN ISO 527-2:2012. Na základě získaných výsledků tahové 

zkoušky jsou ověřeny a porovnány materiálové vlastnosti z hlediska pevnosti  

a použitelnosti. V práci je navržen postup výroby zvolené součásti a provedeno  

technicko-ekonomické zhodnocení. V závěru je uvedeno zhodnocení dosažených výsledků 

a celkový přínos této práce. 

Klíčová slova 

Kompozitní materiál, 3D tisk, kompozitní tisk, vyztužující vlákno 

ABSTRACT  

The submitted thesis deals with a study of composite materials and processing them using 

3D printing technology. The experimental part of this thesis is focused on the production 

of test samples with the use of additive technology Fused Deposition Modeling and 

Continuous Filament Fabrication. The composite samples made of common onyx material, 

individually reinforced with continuous carbon fiber filaments, kevlar, or fiberglass, were 

made with Marforged Mark Two 3D printer. The other samples made of PETG PM and 

PETG CFjet materials were made with Original Prusa i3 MK2S 3D printer.  

For technological evaluation, a tensile test was performed on samples, following the norm 

EN ISO 527-2:2012. Based on results obtained from tensile testing, the properties of 

materials strength and usability are verified and compared. In this work, the production 

process is proposed, and technical-economic evaluation is made. In conclusion, achieved 

results and overall benefits of this work are summarised. 

Key words 

Composite material, 3D print, composite print, reinforcing fiber 
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ÚVOD 

Využití aditivní technologie a její neustálý vývoj spočívá v celkové redukci času od návrhu 

modelu až po výrobu konečného produktu. S tím souvisí snížení výrobních nákladů a 

zvýšení účinnosti výrobního procesu. 3D tisk je oblíbený pro schopnost vytvářet složité 

geometrie objektů, které nelze snadno dosáhnout konvenčním odebíráním materiálu 

(obrábění na CNC strojích). 

Nejrozšířenější a nejdostupnější metodou 3D tisku stále zůstává technologie FDM/FFF. 

Základním materiálem jsou polymery, využívané především kvůli nízké ceně, flexibilitě 

zpracování a malé hmotnosti. Vzhledem omezeným mechanickým vlastnostem vytištěných 

výrobků přitahuje pozornost vývoj kompozitních materiálů [24, 35]. 

Kompozitní materiál je složen ze dvou nebo více materiálů s rozdílnými vlastnostmi, které 

ve výsledku dosahují vlastností, které sám o sobě samotný materiál nemá. Proto v 

průmyslové výrobě získává 3D tisk kompozitních materiálů stále větší význam. Rostou 

požadavky na lehké materiály s vysokou pevností s nízkou teplotní roztažností. Kompozity 

mají i další vyhledávané vlastnosti jako je trvanlivost, tuhost, dobré tlumící vlastnosti, 

pevnost v ohybu nebo odolnost proti opotřebení [2]. 

Široké spektrum různých vlastností umožňuje aplikovat kompozitní materiály v oblastech 

leteckého, automobilového, spotřebního až biomedicínského průmyslu. Aditivní 

technologie stále upřednostňuje malosériovou výrobu. Do budoucna se předpokládá 

zavedení 3D tisku i pro sériovou výrobu, kterou v současnosti využívá letecký či 

medicínský průmysl [17].  
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1 KOMPOZITNÍ MATERIÁLY 

Tato část práce se zaměřuje na celkovou studii o kompozitních materiálech, které mohou 

být vhodné ke zpracování pomocí aditivní technologií.  

1.2 Všeobecné poznatky o kompozitních materiálech 

Kompozitní materiál je uplatňován nejen v oblasti materiálových věd či chemickém 

inženýrství, ale jsou využívány především ve strojírenském průmyslu. Obecně  

lze kompozity charakterizovat jako materiály složené ze dvou nebo více chemicky 

odlišných fází. Kombinace vlastností více různorodých složek materiálů se navzájem 

doplňují a společně nabízí nové fyzikální vlastnosti a konstrukční možnosti (viz obr. 1-1). 

Výsledné mechanické vlastnosti kompozitu předstihují vlastnosti jednotlivě použitých 

materiálů. S tím souvisí pojem synergický efekt, který označuje dosažení vlastností, které 

jednotlivé fáze nemají a nedají se dosáhnout ani jejich sumací [2, 3, 4]. 

 

Obr.  1-1 Porovnání tahových vlastností vlákna, matrice a kompozitu [19]. 

Kompozitní materiály musí splňovat následující podmínky:  

• materiál je složen ze dvou nebo více rozdílných komponentů, 

• různé fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti matrice a výztuže, 

• min. 5% zastoupení výztuže v kompozitu. 

Pevnější část kompozitního materiálu je tvořena výztuží. Poddajnější, základní materiál  

je nazýván matrice a zastává funkci pojiva výztuže. Matrice chrání vlákna před vnějším 

poškozením a přenáší zatížení mezi vlákny. Vlákna zase poskytují pevnost a tuhost  

pro posílení matrice a pomáhají jí odolávat trhlinám a lomům [2]. 

Funkce vláken/výztuže: 

• přenos hlavního zatížení na matrici, 

• zesílení mechanických vlastností materiálu: pevnost, tuhost [2]. 
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Funkce matrice/pojiva: 

• spojení vyztužující fáze, celková soudržnost, tvarová stálost, 

• rovnoměrný přenos vnějších napětí mezi jednotlivá vlákna, 

• ochrana vyztužujících vláken před nepříznivými podmínkami prostředí, 

• udržuje požadovanou geometrickou polohu vláken [2]. 

Podmínky vyztužujícího účinku jsou určeny dle rovnice (1.1, 1.2, 1.3): 

• vyztužující materiál musí být pevnější než matrice [2], 

𝜎𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟𝑃 > 𝜎𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑃 (1.1) 

• vyztužující materiál musí mít vyšší tuhost než matrice [2], 

𝐸𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟𝑃 > 𝐸𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑃 (1.2) 

• matrice se nesmí porušit dříve než vyztužující materiál [2],   

𝜀𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑃 > 𝜀𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟𝑃 (1.3) 

Přednosti vysokopevnostních kompozitů v porovnání s kovovými materiály: 

• vysoká pevnost a tuhost při současně nízké měrné hmotnosti (4krát lehčí než ocel), 

• velmi dobrá odolnost proti korozi v širokém spektru agresivních prostředí, 

• pozvolný postup poruch, 

• dobré tepelné a elektrické izolační vlastnosti, 

• lepší dynamické vlastnosti, 

• dobré tlumící vlastnosti, 

• vysoká tvarová stálost. 

Jako nevýhodu kompozitu lze považovat potřebu vysoké přesnosti ve výrobě, vytvrzování 

a orientace vláken a přesného poměru mezi výztuží a pojivem [2, 19].   

Základním požadavkem kompozitu specifikovaného jako konstrukční materiál je přenos 

tlakového napětí, přičemž si díl musí udržet svůj tvar bez deformace. Další nutností  

je správná orientace výztuže ve formě vláken, které jsou dílu cíleně ukládány ve směru 

namáhání. Požadované vlastnosti kompozitů se mohou lišit různými kombinacemi výztuže 

a pojiva nebo také rozdílným poměrem složení výztuže a pojiva. Obecně platí,  

že mechanické vlastnosti kompozitu stoupají se zvyšujícím se obsahem vyztužující složky 

až do podílu 80 % [2, 3, 4].  
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1.2.1 Klasifikace kompozitních materiálů 

Z důvodu široké nabídky jsou kompozitní materiály rozděleny dle řady parametrů  

(viz obr. 1-2). Kompozitní materiály jsou rozděleny dle materiálu matrice, výztuže nebo 

dle tvaru geometrické výztuže. 

 

Obr.  1-2 Klasifikace kompozitních materiálů [17]. 

Lamináty neboli vícevrstvé vláknové kompozity jsou složeny z vrstev výztuže a pojiva, 

které jsou vzájemně spojeny (viz obr. 1-3). Jednotlivé vrstvy sestávají z vláken  

s vysokým modulem pružnosti a vysokou pevností v polymerním, kovovém nebo 

keramickém matricovém materiálu. Mohou být použity vrstvy z různých materiálů, což 

vede k vytvoření hybridního laminátu. Jednotlivé vrstvy jsou obecně ortotropní nebo 

příčně izotropní, přičemž laminát pak vykazuje anizotropní, ortotropní nebo kvazizotropní 

vlastnosti [2, 3, 4].  

 

Obr.  1-3 Zobrazení průřezu vzorkem laminátu [14]. 
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1.3 Matrice kompozitních materiálů 

Matrice dodává kompozitnímu materiálu fyzikální a chemické vlastnosti. Hlavním úkolem 

matrice je přenos vnějšího zatížení na vyztužující fázi a převedení namáhání z vlákna  

na vlákno. Matrice zajišťuje geometrickou polohu vláken a poskytuje ochranu před 

vnějšími vlivy okolí. Matrice udržuje funkci pojiva i po prvních poruchách vláknové 

výztuže [16]. 

Kovová matrice  

Nejčastěji je využíváno matrice z lehkých slitin hliníku, hořčíku nebo titanu. Volba kovové 

matrice plyne zejména z jejich požadovaných vlastností. Mezi nejvýznamnější patří 

nehořlavost, elektrická a teplotní vodivost, smyková pevnost a tvárnost. Při úpravě povrchu 

povlakováním je docíleno odolnosti proti povrchovému poškození [1,15].   

Keramická matrice  

Běžně je používána matrice z oxidů, nitridů nebo karbidů různých prvků jako například 

hliníku, křemíku a hořčíku. Keramická matrice je charakteristická pro malou hustotu, 

odolnost vůči oxidaci a vysoké pevnosti při vysokých teplotách. Nevýhodou materiálu je 

křehkost [15].   

Polymerní matrice  

Polymerní materiály jsou nejčastěji využívané pro zpracování aditivní technologií a jsou 

vhodné pro výrobu kompozitů. Z hlediska klasifikace podle typu matric kompozitního 

materiálu se rozdělují na dva základní typy polymerních pryskyřic, termosetické 

(reaktoplastické) a termoplastické materiály. Výčet nejběžněji používaných materiálů  

a jejich vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 1.   

V porovnání s kovy mají polymerní materiály nízkou měrnou hmotnost, vysokou měrnou 

pevnost a korozní odolnost. Díky nízké hustotě lze materiál použít v letadlových 

konstrukcích. Nevýhodou je nízká tepelná odolnost polymerů. Polymerní matrice nebývají 

vyztužovány kovovými a keramickými vlákny, protože tato vlákna mají negativní vliv na 

mechanické vlastnosti kompozitu, kvůli své hustotě [16].  

Tabulka 1 Vlastnosti některých druhů polymerních materiálů [9]. 

Matrice  
Hustota 

ρ [g.cm-3] 

Modul pružnosti v tahu 

E [GPa] 

Pevnost v tahu 

Rm [MPa] 

Termosety 1,1 - 1,67 1,3 - 6 20 - 180 

Epoxidy 1,1 - 1,4 2,1 - 6 35 - 90 

Polyestery 1,1 - 1,5 1,3 - 4,5 45 - 85 

Fenolitické pryskyřice 1,3 4,4 50 - 60 

Polyamidy 1,2 - 1,9 3 - 3,1 80 - 190 

1.3.1. Termoplastické materiály 

Termoplasty a termosety jsou od sebe odlišné zpracováním i pevnostní charakteristikou. 

Materiály jsou složeny z různě dlouhých a odlišně orientovaných molekulových řetězců, 

které nejsou komplexně zesítěny. Ve výchozím stavu se jedná o pevnou a neforemnou 

látku. Termoplasty obvykle přecházejí z pevné fáze na tekutou při teplotách okolo 200 °C, 

v roztavené části jsou vlákna prosycována.  
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V kompozitu termoplasty tvoří matrici, kterou lze vyztužit spojitými vlákny, mikrovlákny 

nebo částicemi [2]. Na trhu je dostupné relativně široké spektrum termoplastických 

materiálů vhodných pro zpracování 3D tiskem. Nejvíce používané materiály pro 3D tisk, 

jsou, polyethylene terephthalate (PETG), nylon, polycarbonate (PC), polylactic acid 

(kyselina polymléčná, PLA), polypropylen (PP), akrylonitrilbutadienstyren (ABS) [20]. 

 
Tabulka 2 Vlastnosti základních termoplastických materiálů vhodných pro 3D tisk [30, 20, 36]. 

 PETG Nylon PLA 

Hlavní výhody 

Odolný vůči únavě 

materiálu, 

chemikáliím i vodě, 

dobrá rázová 

odolnost 

Konstrukční 

termoplast, 

flexibilní, teplotně 

odolný, odolný vůči 

únavě materiálu 

Ekologický, 

mechanické 

vlastnostmi jako 

PETG 

Nevýhody 
Není příliš odolný 

vůči opotřebení 

Hygroskopický, 

musí být skladován 

v suchu 

Nad 60 °C ztrácí 

své mechanické 

vlastnosti 

Max. pevnost v tahu 53 MPa 40 - 85 MPa 65 MPa 

Max. provozní teplota 73 °C 80-95 °C 52 °C 

Hustota 1,23 g/cm3 1,06 - 1,14 g/cm 1,24 g/cm3 

Teplota trysky 230 - 250 °C 220 - 270 °C 180 - 220 °C 

Vyhřívaná podložka Ano Ano Ne 

Teplota podložky 75 - 90 °C 70 - 90 °C 50 - 60 °C 
 ABS PC PP 

Hlavní výhody 

Vysoká tuhost, 

odolnost vůči 

opotřebení a 

chemikáliím 

Vysoká pevnost a 

tepelná odolnost, 

nárazu vzdorný, 

odolný vůči 

únavovým lomům a 

rázům 

Pružný, odolný 

vůči únavovým 

lomům a 

chemikáliím 

Nevýhody 

Neodolává UV 

záření, vylučuje 

toxické výpary 

Silně 

hygroskopický 

Neodolává UV 

záření 

Max. pevnost v tahu 40 MPa 72 Mpa 32 MPa 

Max. provozní teplota 98 °C 121 °C 100 °C 

Hustota 1,04 g/cm3 1,2 g/cm3 0,9 g/cm 

Teplota trysky 220 - 275 °C 260 - 310 °C 220 - 250 °C 

Vyhřívaná podložka Ano Ano Ano 

Teplota podložky 95 - 130 °C 80 - 120 °C 85 - 100 °C 

 

Pro tisk kompozitních dílů je vhodný materiál onyx, jedná se o polyamid drobnými 

karbonovými vlákny. Materiál je vhodný pro matrici při použití kontinuální výztuhy. Sám 

o sobě je o polovinu pevnější než ABS. Vytváří jednotný povrch odolný otěru a některým 

chemikáliím [14]. 
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1.3.2 Termosetické materiály 

Termosety jsou složeny molekulovými řetězci, které vytvářejí prostorovou trojrozměrnou 

síť. Konečnou podobu dosáhnou až vytvrzením. Vytvrzování pryskyřic je spojeno  

s exotermní reakcí, zvýšením viskozity a smrštěním materiálu. Ve výchozím tvaru je 

materiál tvarovatelný, po vytvrzení však zůstane v tuhé fázi. Při opakovaném zahřátí stále 

drží svůj tvar.  

Úplné vytvrzení pryskyřice je definováno nejvyšším možným počtem zesítění či 

nemožností dalších reakcí. Zesítění vzniká při vytvrzování, vlivem teploty, UV zářením 

nebo přídavkem katalyzátoru a urychlovače. Materiály dosahují vysokých hodnot pevnosti 

a tuhosti (E-modulu), ale jsou často křehké a jejich tažnost se pohybuje v řádu procent. 

Zlepšení houževnatosti lze dosáhnout přídavkem modifikačních přísad. Energetické nároky 

na prosycování vláken jsou ve srovnání s termoplasty nižší (viz. Kapitola 1.3.1), protože 

zpracování probíhá při nižších teplotách [2, 11]. 

Epoxidové pryskyřice lze zpracovat technologií 3D tisku. Mají vynikající kombinaci síly, 

přilnavosti a je možné je všestranně zpracovávat. Epoxidové pryskyřice jsou reaktivní 

materiály, které pro dokončení polymeračního procesu vyžadují tepelné nebo UV 

vytvrzování. Zpočátku vykazují nízkou viskozitu, která se zvyšuje s postupem vytvrzování. 

Proto jsou epoxidové pryskyřice vhodné pro tisk pomocí tepla nebo UV tisk [29]. 

Epoxidové pryskyřice: 

• malé smrštění 2 %, 

• vhodné na přesné díly (malá tolerance), ale i pro výrobu velkých dílů, 

• dobré mechanické a elektrické vlastnosti, 

• odolné proti vodě, rozpouštědlům a kyselinám [2]. 

1.4 Mechanické vlastnosti polymerních materiálů 

Mechanické charakteristiky jsou veličiny poskytující důležité informace pro použití 

materiálů. Mezi základní vlastnosti patří pevnost, pružnost, plasticita a houževnatost. 

Výsledné parametry mechanických vlastností polymerních materiálů jsou určeny 

experimentálně na vzorcích ve tvaru zkušebního tělesa za předepsaných podmínek 

v souladu s odpovídající normou. Tělesa mohou být zkoušena dle hlediska časového, 

charakteru, působící síly anebo způsobu namáhání. Práce se zabývá výrobou zkušebních 

vzorků a jejich následným testováním tahovou zkouškou, proto bude studie zaměřena 

pouze na tahové vlastnosti polymerů [5, 6, 7]. 

1.4.1 Tahové vlastnosti polymerů 

Tahová zkouška spočívá v zatěžování zkušebního tělesa pomalu zvyšující se silou až do 

okamžiku lomu. Tvar zkušebního tělesa ve tvaru oboustranných lopatek je definován 

normou EN ISO 527-2:2012 (viz kapitola 3.1). Během experimentální zkoušky je těleso 

vystavené jednoosému namáhání v tahu a koncentruje napětí v zúžené části. V průběhu 

zatěžování je zaznamenána závislost standardní síly či normálového napětí na poměrném 

prodloužení [5, 6, 7]. 

Tahovou zkouškou jsou určeny pevnostní charakteristiky meze pevnosti, modulu 

pružnosti, tažnosti, napětí na mezi kluzu, napětí při přetržení. V práci budou posuzovány 

pouze naměřené hodnoty modulu pružnosti, meze pevnosti a tažnosti. 
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Charakter chování polymerů při tahových zkouškách: 

• (a) křehké materiály (amorfní materiály, reaktoplasty, kompozity), 

• (b, c) houževnaté materiály s mezí kluzu (termoplasty), 

• (d) houževnaté materiály bez meze kluzu (pryže) [5]. 

 

Obr.  1-4 Deformační křivky různých typů polymerů v tahu [5]. 

Modul pružnosti 

Hodnota modulu pružnosti je stanovena z tahového diagramu v oblasti, kde je patrná 

lineární závislost napětí na poměrném prodloužení. V tomto rozmezí se chová materiál 

pružně, to znamená, že po uvolnění síly se materiál vrátí do původního stavu. Pro tuto 

oblast je uplatněn Hookův zákon (viz rovnice 1.4) [5, 6, 7]. 

tgα = E =
σ

ε
  (1.4) 

 

 

 

Mez pevnosti 

Pevnost v tahu je určena pro dané podmínky, jako největší možné napětí v materiálu při 

natahování, které materiál vydrží, aniž by se porušil (viz rovnice 1.5) [5, 6, 7].  

Rm =
Fmax

S0
 [Mpa]  (1.5) 

 

 

E [Mpa] - modul pružnosti v tahu   

σ [Mpa] - napětí v tahu  

ε [-] - poměrné prodloužení  

Rm [Mpa] - mez pevnosti 

Fmax [N] - maximální zatěžující síla 

S0 [mm2] - počáteční průřez vzorku 
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Tažnost   

Veličina vyjádřená v procentech určuje hodnotu trvalého prodloužení na základě rovnice 

1.6. Tažnost je určována v nezatíženém stavu tedy bez napětí, tj. po odpružení. Tažnost 

měřená v zatíženém stavu pod napětím je navíc opatřena indexem t (At, Agt) [5, 6, 7]. 

A = 100 ∙
Lu

L0
 [%]  (1.6) 

 

 

 

1.5 Výztuže kompozitních materiálů 

Výztuž se na rozdíl od matrice vyznačuje jako tvrdší, silnější a tužší materiál. Začleněním 

částic, vláken nebo nanomateriálů do výztuže umožňuje výrobu kompozitů s vysokým 

mechanickým výkonem.  

Částicemi vyztužené kompozity 

Částice jsou přidávány do polymerních matric pro větší tuhost a jsou často využívány kvůli 

jejich nízké cenně. Přenos zatížení mezi částicemi je ovšem v daleko menším měřítku než 

přenos přes vlákna. Pro využití kompozitů v aditivní výrobě lze částice snadno smíchat  

s polymery, buď v práškové formě pro metodu SLS (viz kapitola 2.3.1) nebo v kapalné 

formě pro metodu SLA (viz kapitola 2.2.1). Navíc mohou být extrudovány do 

tisknutelných filamentů pro metodu FFF (viz kapitola 2.1.1) [29].  

Nanokompozity 

Do kategorie výztuže nanokompozitů se mohou řadit uhlíkové nanotrubice, grafen, grafit, 

saze, výztužné destičky, keramika, a také kovové nanočástice, které často vykazují 

jedinečné mechanické, elektrické a tepelné vlastnosti. Tyto složky se v materiálu vyskytují 

ve formě částic o velikostech jednotek až desítek nanometrů. Nanomateriály obsažené  

v polymerní matrici mají kvalitativně odlišné fyzikální vlastnosti a umožňují tisk vysoce 

výkonných funkčních kompozitů [26, 29]. 

Vlákny vyztužené kompozity 

Kompozity můžeme rozlišit také podle délky vyztužujících vláken na krátko vláknové 

(poměr L / D < 100) a dlouho vláknové (poměr L / D > 100), (viz obr. 1-5). Napětí při 

zátěži je koncentrováno na krátká vlákna, ale celková pevnost je definována termoplastem, 

který drží vlákna pohromadě [2, 8]. Homogenita rozložení krátkých vláken je důležitá pro 

zajištění účinného přenosu napětí z matrice do výztuží. Pevnost materiálu s obsahem 

krátkých vláken je patrná při nižším zatížení a postupně klesá při zvětšujícím se zatížení 

[30].  

U dlouhých vláken je velká část zatížení přenesena z matrice na spojitá vlákna. 

Kontinuální vlákna mají významnější vyztužující účinek, protože na rozdíl od krátkých 

vláken mohou rozložit zatížení podél délky všech vláken [8, 13]. 

A [%] - tažnost 

Lu [mm] - konečná délka 

L0 [mm] - počáteční délka 
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Obr.  1-5 Uložení kontinuálních a krátkých vláken [13]. 

1.5.1 Čtyři paradoxy materiálu 

Důvodem obliby kompozitních materiálů je měrná pevnost, která je vyjádřena jako podíl 

meze pevnosti v tahu a hustoty materiálu. Aplikace laminátů jako konstrukčních dílů 

vychází ze čtyř paradoxů kompozitních materiálů. 

1. paradox pevného materiálu 

„Skutečná pevnost materiálu je podstatně nižší než pevnost vypočítaná teoreticky.“  

(F. Zwicky). 

Tabulka 3 Materiálové srovnání vlastností (mez pevnosti, hustota, měrná pevnost) [2]. 

Materiál 

Mez pevnosti v tahu Rm [Mpa] 

Hustota 

ρ [kg.m-3] 

Měrná pevnost 

Rm/ρ [kN.m.kg-1] teoretická 

naměřená 

Vlákno 
Kompaktní 

hmota 

Polyamid 27 000 1 700 50 1 150 1 478 

Polyetylen 27 000 1 500 30 900 1 667 

Polypropylen 16 000 1 300 38 950 1 368 

Ocel 21 000 4 000 1 400 7 850 510 (1781) 

Hliník 7 600 800 600 2 700 296 

Z tabulky 3 je zřejmé, že pevnost materiálů v kompaktní formě je daleko nižší než 

teoretická pevnost. Plasty v kompaktní formě (nevláknové) zaostávají za klasickými 

konstrukčními materiály – ocel, hliník. Avšak porovnáme-li hodnoty u veličiny označené 

parametrem měrná pevnost, situace se změní. Měrná pevnost je důležitá pro aplikace, ve 

kterých hraje hmotnost důležitý vliv, tj. letecký průmysl, konstrukce pro sportovní využití, 

výrobní stroje, automobilový průmysl apod. [2]. 
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2. paradox vláknité struktury 

„Materiál ve formě vlákna má mnohonásobně vyšší pevnost než stejný materiál  

v kompaktní formě. Čím je vlákno tenčí, tím je jeho pevnost vyšší.“ (A. A. Griffith).  

 

Vliv průměru skleněného vlákna na jeho pevnost je zobrazen na obr. 1-6. Vlákna jsou 

užívána v místech, kde je potřeba přenést velké mechanické zatížení. Pevnost vlákna je 

vždy větší než pevnost stejného materiálu v kompaktní formě. 

 
Obr.  1-6 Vliv průměru skleněného vlákna na jeho pevnost [2]. 

3. paradox délky zatížení  

„Čím kratší je zatěžovaná část jednotlivého vlákna, tím vyšší je jeho naměřená pevnost.“ 

(A. A. Griffith).  

Vlákna mají při malých příčných rozměrech menší rozměry vrozených a povrchových vad. 

Vady v podobě mikroskopických trhlin jsou orientovány v podélném směru vlákna. Velký 

modul pružnosti mají nejhustěji obsazené roviny krystalické mřížky nebo makromolekuly 

orientovány paralelně s osou vlákna [2, 9]. 

4. paradox kompozitního materiálu. 

„Kompozitní materiál jako celek může převzít napětí, které by jeho slabší složku porušilo. 

Od pevnější složky kompozitu může převzít vyšší podíl její teoretické pevnosti, než kdyby 

byla namáhána samostatně.“ (G. Slayter).  

Platí v případě zatížení tahem, při zatížení tlakem, ohybem nebo smykem mohou vlákna 

ztratit své geometrické uspořádání [2, 9]. 
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1.5.2 Klasifikace vláken 

V současnosti existuje na trhu široké spektrum kompozitních materiálů, které se liší typem 

výztuže, pojivem, a způsobem výroby. Důležitým bodem pro určení vhodného 

kompozitního materiálu je specifikace prostředí, ve kterém bude komponent pracovat 

(vlastnosti, oblast aplikace, druh namáhání atd.). Následně se mohou vybrat vyhovující 

složky výztuže a matrice. 

Výztuže kompozitních materiálů: 

• vlákna na bázi uhlíku 

o uhlíková vlákna: 

▪ vysoká pevnost a tuhost, 

▪ odolný vůči rozpouštědlům, 

▪ anizotropní, hydrofilní vlákna, 

▪ dobrá tepelná a elektrická vodivost, 

▪ vysoká odolnost proti dlouhodobému dynamickému namáhání,  

▪ uhlík netaje, není tažný [2].  

o skelná vlákna: 

▪ vynikající pevnost, nižší tuhost, 

▪ izotropní vlákna, 

▪ odolnost proti nárazu, tření a opotřebení, 

▪ tepelná stabilita [2]. 

o aramidová vlákna: 

▪ nízká pevnost v tahu, 

▪ odolnost proti oděru, 

▪ nejlehčí vyztužující vlákno, 

▪ dobré tlumící vlastnosti, 

▪ anizotropní, silně hydrofilní (vlhkost je absorbována až do 7 %) [2]. 

o přírodní vlákna: 

▪ jutová vlákna, 

▪ konopná vlákna, 

▪ lněná vlákna [2]. 

o bazaltové vlákna (čedičová vlákna): 

▪ chemicky odolná a nehořlavá, 

▪ lepší fyzikální a mechanické vlastnosti než sklolaminát,  

▪ levnější než uhlíková vlákna [13, 18]. 

o Innegra™ vlákna: 

▪ polypropylenová vlákna, 

▪ odolnost proti nárazu, pevnost a houževnatost, 

▪ využívá se pro zvýšení odolnosti karbonu [18]. 

o Dyneema® vlákna: 

▪ polyethylenová vlákna, 

▪ vysoká pevnost, houževnatost a odolnost proti impaktu abrazi, 

▪ používá se pro tkaniny v kombinaci s karbonem [40]. 

o Grafen: 

▪ pevnost v tahu (125krát větší než ocel), 

▪ výborný elektrický vodičem, 

▪ vysoká tepelná vodivost (10× větší než měď) [41]. 
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Při výrobě kompozitů nejsou aplikována jednotlivá vlákna. Vlákna se dodávají navinutá na 

válcovité cívce, rovingu (viz obr. 1-7) nebo v podobě textilií. Mezi nejběžnější druhy 

vazeb vyztužujících tkanin patří plátnová, keprová a atlasová vazba (viz obr. 1-6). 

 

Obr.  1-7 Druhy vazeb vyztužujících tkanin [2]. 

Nejčastější uspořádání výztuží:  

• roving, 

• prepregů, 

• tkanina, 

• jednosměrné pásy, 

• trojrozměrná tkanina, 

• netkaná rohož, 

• povrchová rohož [2, 19]. 

 

Obr.  1-8 Uhlíkový roving [18]. 

1.5.3 Uhlíková vlákna 

Obecně lze karbonový vlákna charakterizovat jako technická vlákna s vysokými 

mechanickými parametry. Skládají se z více, než 90 % uhlíku, jejich rozměry se běžně 

pohybují v průměru mezi 5–10 µm. Uhlíkové vlákno vyniká svou vysokou pevností  

a tuhostí [2, 12].  

Předpokladem vysoké pevnosti vláken je těsné uložení kontinuální sítě silných vazeb. Jsou 

závislé na stupni orientace uhlíkových vrstev a na výskytu vadných míst. Vzhledem  

k požadované nízké měrné hmotnosti materiálu dosahují výborného poměru pevnosti  

a hmotnosti [8, 10]. Uhlíková vlákna jsou ideálním výztužným materiálem pro lehké 

konstrukce, běžně se používají v automobilovém, leteckém, kosmickém průmyslu,  

ale hojně jsou používány pro sportovní potřeby [23]. 
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Uhlíková vlákna mohou být rozdělena do čtyř kategorií dle modulu pružnosti: 

• nízký modul (<200 GPa), 

• standardní modul (230 GPa), 

• střední modul (300 GPa), 

• vysoko modulární uhlíková vlákna (> 350 GPa) [23]. 

Uhlíková vlákna jsou povrchově upravována apretací, protože jsou za normálních 

podmínek velmi křehká. Báze epoxidové pryskyřice slouží jako ochrana při zpracování  

a současně jako prostředek pro zlepšení vazby mezi vláknem a matricí. Síla této interakce 

musí přizpůsobena konkrétním aplikacím, protože silné propojení rozhraní vede  

ke křehkému chování, zatímco slabé spojení vede k delaminaci. Při delším skladování 

dochází k vytvrzení apretační povrchové vrstvy a vlákna ztrácejí ohebnost [2, 8, 12]. 

1.5.4 Skelná vlákna  

V řadě aplikací jsou polymery vyztužené skleněnými vlákny nejčastěji používaným typem 

vláken, především kvůli jejich nízkým nákladům a dobrým mechanickým vlastnostem. 

Skleněná vlákna mají pravidelný kruhový průřez. Jsou tažená z roztavené skloviny  

až na požadovaný průměr Ø 3,5 - 24 µm. Materiálové vlastnosti výsledného kompozitu 

jsou závislé na druhu, obsahu a orientaci skleněných vláken.  Tato anorganická vlákna se 

skládají ze sloučenin na bázi oxidu křemičitého SiO2 smíchaného s jinými oxidy, používá 

se celá řada různých typů skleněných vláken.   

Široká nabídka výztuží ze skleněných vláken: 

• E-glass – běžné provedení, 

• S-glass – vyšší pevností, 

• C-glass – odolnost proti korozi v kyselinách a vodě [2, 12].  

Tepelné vlastnosti skleněných vláken překonávají tepelné vlastnosti jiných materiálů.  

Ani dlouhodobé trvalé tepelné namáhání při 250 °C nesnižuje hodnoty mechanických 

vlastností. Tepelná vodivost je naproti tomu vyšší než u ostatních materiálů, ale podstatně 

nižší než u kovů.  

Modul pružnosti v tahu (E-modul) skleněných vláken je přibližně stejně velký jako hliníku 

a činí asi jednu třetinu hodnoty oceli.  Pevnost v tahu je srovnatelná s uhlíkovými vlákny. 

Vzhledem k porovnatelně nižší hustotě skla je hodnota měrné pevnosti vláken zvláště 

vysoká [2, 3, 12]. 

Speciální verze skelného vlákna jsou skelná vlákna s vysokou pevností (HSHT), které jsou 

odolné vůči vysokým teplotám. Jedná se o velmi elastické vlákno, které  

se po odstranění zátěže vrátí do svého původního tvaru bez trvalé deformace [21]. 

HSHT také vykazuje vysokou rázovou odolnost:  

• 30x odolnost proti ABS,  

• více než 100x odolnost proti PLA. 
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1.5.5 Aramidová vlákna  

Aramidové vlákno, známé pod obchodním označením kevlar je jedno z nejlehčích 

vyztužujících vláken. Kevlarové vlákno je vytvořeno na bázi lineárních organických 

polymerů a má jedinečnou kombinaci vysoké pevnosti a tuhosti.  

Vlhkost ovlivňuje pevnost spoje mezi vláknem a matricí. Nevýhodou je citlivost  

na zatížení tlakem, působícím v podélném směru. Mez pevnosti v tlaku ve směru vláken je 

výrazně nižší než mez pevnosti v tahu. U aramidových vláken dochází při expozici 

zářením s vysokou energií, UV záření k výraznému poklesu pevnosti. Nejsou příliš odolná 

proti vysokým teplotám. Ve formě kompozitu odolávají teplotě až 300 °C, ale neroztaví se 

[2, 12]. 

1.5.6 Hybridní tkaniny  

Hybridizace je jednou ze slibných technik pro zpevnění kompozitu. Lamináty jsou 

konstruovány ze dvou nebo více typů tkanin. Kombinace vláken vede k využití kladných 

vlastností rozdílných materiálů.  

Nejběžnější hybridní kombinace:  

• uhlík / aramid,  

• aramid / sklo,  

• uhlík / sklo.  

Příkladem je zlepšení tepelných vlastností kompozitů vyztužených kevlarovými vlákny 

hybridizací se skleněnými nebo uhlíkovými vlákny. Nebo zvýšení rázové houževnatost 

kevlarových vláken s tuhostí uhlíkových vláken. Kombinace uhlíkových s levnějšími 

skleněnými vlákny je použito ke snížení materiálních nákladů finálních kompozitů, aniž  

by to ovlivnilo požadované funkční vlastnosti.  V takovém laminátu zůstávají ohybové 

vlastnosti téměř nedotčeny [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 23 

1.5.7 Porovnání vyztužujících vláken  

Charakteristiky a mechanické vlastnosti vyztužujících vláken jsou shrnuty v tabulce 4. 

Graf znázorňující závislost napětí na poměrném prodloužení porovnává pevnost v ohybu 

kontinuálních vláken v porovnání s onyxem, nebo hliníkem Al 6061-T6 (viz obr. 1-9).   

Tabulka 4 Shrnutí vlastností vláken Markforged vhodné pro 3D tisk [14]. 

 Karbon Sklo HSHT sklo Kevlar 

Tepelná odolnost 105 °C 105 °C 150 °C 105 °C 

Pevnost v ohybu 540 MPa 200 MPa 420 MPa 240 MPa 

Pevnost v tahu 800 Mpa 590 Mpa 600 Mpa 610 Mpa 

Charakteristika 
Vysoká pevnost 

a tuhost 
Robustnost, 

houževnatost 

Odolává vysokým 
teplotám, největší 
pružné deformace 

Nárazuvzdornost, 
houževnatost, 

otěruvzdornost,  

Způsob selhání 
Tuhé do 

prasknutí 
Ohýbá se do 

prasknutí 
Ohýbá se do 

prasknutí 
Ohýbá se do 

zdeformování 

Ideální pro 
zatížení 

Přerušované 
zatížení 

Konstantní 
zatížení 

Přerušované zatížení, 
Zatížení při zvýšených 

teplotách 
Rázové zatížení 

 

Obr.  1-9 Typické deformační křivky kontinuálních vláken Markforged. 
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1.6 Mechanické vlastnosti kompozitních materiálů 

Kompozitní materiály mají ve srovnání s konvenčně užívanými materiály odlišné 

charakteristické rysy. Mezi důležité mechanické vlastnosti lze považovat anizotropii  

a delaminaci materiálu, fázové rozhraní vlákno-matrice, závislost modulu pružnosti na 

úhlu vlákna aj. 

1.6.1 Anizotropie  

Materiály lze klasifikovat jako izotropní nebo anizotropní. Kovy a polymery jsou 

považovány za izotropní materiály, jelikož mají stejné vlastnosti ve všech směrech 

zatěžování. Výskytem odlišných složek v kompozitním materiálu je způsobena 

nehomogenita a anizotropie, která představuje odlišné fyzikální vlastnostmi v různých 

směrech. Proto naměřené hodnoty vlákny vyztuženého kompozitu jsou ve směru vláken  

a kolmo na vlákna jsou rozdílné. Využitím vlastnosti anizotropie materiálu lze docílit 

snížení hmotnosti při zachování pevnosti konstrukčního materiálu [2, 3, 4, 19]. 

Z hlediska výroby kompozitních výrobků aditivní technologií (viz kapitola 2)  

je anizotropie důležitá vlastnost (viz obr. 1-10). 3D tiskárny tisknou izotropní složené 

součásti, je tedy důležité zvážit orientaci tisku během procesu návrhu. U tištěného dílu se 

anizotropie projevuje v částech, ve kterých je pevnost součásti na rovinách XY silnější než 

podél osy Z, zejména u kontinuálních vláken [27]. 

 

Obr.  1-10 Orientace vrstev tištěného modelu [27]. 

1.6.2 Fázové rozhraní vlákno a matrice 

Zásadním hlediskem pro kvalitu kompozitu je zajištění adheze na fázovém rozhraní 

matrice-vlákno.   Pro dosažení požadované přilnavosti je nutné snížit viskozitu matrice 

během smáčení na minimum.  Lepší fyzikální a případně i chemické vazby mezi vláknem  

a matricí na vlákno lze dosáhnout nanesením apretace vhodné pro určitý druh matrice. 

Speciální emulze zvyšuje adhezi, chemickou odolnost a zároveň chrání vlákno před 

okysličováním. Všechna vlákna musí být dokonale smočena pojivem, protože nedokonalá 

apretace způsobuje zhoršení mechanických vlastností kompozitu.  Navíc snižuje odolnost 

proti okolnímu agresivnímu prostředí [2, 8, 19, 30]. 

1.6.3 Delaminace  

Kompozity jsou citlivé na porušení delaminací, která představuje separaci jednotlivých 

vrstev laminátu během výroby (viz obr. 1-11). Poškození se může jevit jako malé odsazení 

na povrchu, ale může se šířit skrz lamináty, vytvářející komplexní síť delaminací a malých 

trhlin v matrici.  
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Delaminace je hlavní důvod únavového selhání materiálu také při tahové zkoušce.  

V důsledku velmi odlišných mechanických vlastností vlákna a matrice vznikají ve 

struktuře kompozitu místní složité stavy napjatosti [2, 19]. 

 

Obr.  1-11 Poškození kompozitního materiálu [19]. 

1.6.4 Závislost modulu pružnosti v tahu na úhlu vlákna 

Mechanické vlastnosti kompozitního materiálu jsou závislé na orientaci vyztužujících 

vláken. Obr. 1-12 zobrazuje závislost modulu pružnosti na úhlu vláken jednosměrně 

vyztuženého kompozitu. Rovnoběžně orientovaná vlákna ve směru zatížení mají tuhost 

zhruba 13x vyšší než zatížení kolmo na vlákna. Odchylka od směru vláken způsobí pokles 

tuhosti a pevnosti. Konstrukční profily je nutné navrhnout s důrazem na orientaci vláken, 

tak aby byl směr zatížení shodný se směrem vláken. Při tlakovém zatížení mají vlákna 

sklon selhat v režimu vzpěrné stability [19, 21]. 

 

Obr.  1-12 Závislost tuhosti a mezi pevnosti na úhlu zatížení [19]. 
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2 TECHNOLOGIE 3D TISKU KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ 

Technologie 3D tisku, známá pod názvem Rapid prototyping, spadá do skupiny aditivní 

technologie, která se začala vyvíjet v 80. letech 20. století. Hlavním cílem Rapid 

Prototyping je vytvoření reálného prototypu co nejrychlejším a nejkvalitnějším způsobem 

bez potřeby vyrábět složité a nákladné formy.  

Principem technologického procesu je postupné přidávání materiálu po jednotlivých 

tenkých vrstvách konstantní tloušťky, až do zhotovení finálního podoby součásti. Model je 

navržen v CAD softwaru a následně exportován do souboru STL, který je kompatibilní 

s 3D tiskárnou. Postup procesu je na obrázku 2-1 [29, 35]. 

 

Obr.  2-1 Tok procesu výroby aditiv [35]. 

V současné době existuje nepřeberné množství různých technologií a 3D tiskáren, které 

mohou tisknout kompozitní materiály. V následujících podkapitolách jsou podrobně 

analyzovány jednotlivé technologie vhodné pro 3D tisk kompozitního materiálu včetně 

jejich principů a vlastností. 

3D tisk kompozitních materiálů:  

• Technologie 3D tisku na bázi vytlačování materiálu 

o Fused Filament Fabrication, 

o Liquid Deposition Modeling, 

• Technologie 3D tisku na bázi fotopolymerů 

o Stereolitografie, 

• Technologie 3D tisku na bázi práškového materiálu 

o Selective Laser Sintering [28]. 

 

2.1 Technologie 3D tisku na bázi vytlačování materiálu 

Výchozím materiálem na bázi tuhého materiálu je drát navinutý na cívce. Mezi zástupce 

spadající do této kategorie patří technologie Fused Deposition Modeling (FDM), která je 

zajištěna ochranou známkou. Z tohoto důvodu ostatní společnosti používají název Fused 

Filament Fabrication (FFF) nebo Continuous Filament Fabrication (CFF).  

Výchozím materiálem určeným pro technologii Liquid Deposition Modeling (LDM) jsou 

viskózní kapaliny. Proces obou zmíněných technologií funguje na stejném principu. 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 27 

Kvalita tištěných částí může být řízena změnou parametrů: 

• rychlost tisku, 

• velikost výztužných krátkých vláken, 

• tloušťka vrstvy, 

• šířka rastru, rastrový úhel,  

• teplota tisku,  

• orientace tisku [28, 29, 31]. 

Během procesu vytlačování materiálu je důležité dbát na správné spojení vláken s matricí  

a také na tvar, délku a zarovnání vláken. Obecně mohou mít vytištěné komponenty 

problém s pórovitostí. Nesprávná interakce mezi výztuží a matricí, způsobuje zavedení 

vzduchových mezer, které vedou ke škodlivým mechanickým vlastnostem, přesněji vedou 

k delaminaci a snížení pevnosti v tahu. Špatné rozhraní vlákno-matrice se vyskytuje  

v důsledku nízké smáčivosti vlákna s termoplastem. Větší zatížení způsobuje problémy  

se zpracovatelností kvůli zvýšení viskozity, tekutost plniva se snižuje a dochází  

k nežádoucímu ucpání trysek. Kompozity s obsahem více než 40 % hmotnostních vláken je 

problematické tisknout právě kvůli zmíněným problémům s ucpáním trysky [30]. 

2.1.1 Fused Filament Fabrication 

Technologie FFF vhodná pro tisk kompozitních materiálů je charakterizována jako proces 

selektivního nanášení tenkých vrstev materiálu ve formě drátu navinutého na cívce. 

Filament je protlačován skrz předehřátou trysku a je nataven do polotekutého stavu. Tryska 

nanáší materiál a model je tvořen vrstvu po vrstvě ve spolupráci s podložkou, která je 

snížena s každou dokončenou vrstvou. Takto se proces opakuje až do zhotovení konečného 

tvaru součásti [28, 30, 32].  Technologie vyžaduje stavbu podpor, které slouží jako opora 

stavebního materiálu při tvorbě dutin a převisů. Tisková hlava je opatřena dvěma tryskami. 

Jedna tryska slouží pro dávkování stavebního materiálu a druhá pro podpůrný materiál. 

Podpory jsou odstraněny mechanicky nebo mohou být rozpuštěny ve speciálním roztoku 

[28, 32]. 

Extruze krátkých vláken probíhá bez potřeby zvláštního mechanismu pokládky vláken  

[28, 29]. Vlákna obsažená ve filamentu nejsou zpočátku zcela vyrovnána, k jejich 

vyrovnání dochází až při samotném procesu vytlačování filamentu uvnitř trysky (viz obr. 

2-2).  Proces způsobuje vysokou anizotropii v mechanických vlastnostech [30].  

 

Obr.  2-2 Postupné vyrovnání vláken v trysce [30]. 
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Kontinuální vlákna ve srovnání s krátkými vlákny nabízí výrazné zlepšení mechanických 

vlastností, až 5krát lepší tahové vlastnosti. Mezi výhody řadíme schopnost tisku velkých 

zakřivení, aniž by došlo ke ztrátě schopností kontinuální výztuže vláken [28]. Metoda 

umožňuje tištěným dílům dosáhnout pevnosti kovu při zlomku hmotnosti. Síla tištěných 

výrobků vychází z kontinuity pramenů. Vlákna mohou být umístěna do konkrétních oblastí 

na základě toho, jak bude součást zatížená [21]. 

Jedním způsobem tisku kontinuálních vláken je technologie, která funguje na základě 

upravené tiskové hlavy (viz obr. 2-3, obr. 2-4). Vytlačovací hlava přijímá vlákno  

z termoplastického materiálu a ohřívá jej do polotekutého stavu v trysce. Mezitím je  

z druhé cívky přiváděno kontinuální vlákno, které prochází jádrem trysky. Impregnované 

vlákno je ukládáno na tiskovou podložku. Vytlačovací hlava se pohybuje ve směru X, Y. 

Po dokončení jedné vrstvy se tisková podložka sníží o tloušťku nanesené vrstvy ve směru 

Z [31, 33]. 

 
Obr.  2-3 Tisk kontinuálního vlákna pomocí upravené tiskové hlavy [32]. 

 

Obr.  2-4 Možnosti tisku kontinuálního vlákna [30]. 
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Continuous Filament Fabrication 

Termín CFF byl vytvořen společností Markforged v roce 2014. Technologie označuje 

kontinuální tisk vláken pomocí dvou samostatných vytlačovacích trysek (viz obr. 2-5). 

Primární tryska je upravena pro tisk kontinuálních vláken, jako je skelné, uhlíkové nebo 

kevlarové vlákno. Sekundární tryska tiskne pouze plastový filament. Vlákna jsou opatřena 

termoplastickým povlakem, který slouží jako matrice. Po zavedení materiálu do extruderu, 

podávací válce pohánějí vlákna do trysky, ve které se taví povlak. Trysky nefungují 

současně, jedna tryska se musí zastavit, zatímco druhá tiskne. Spojité vlákno je 

dimenzováno přímo s matricí, takže může během vytlačování ulpívat na předchozí vrstvě 

[21]. 

Podobně jako u krátkých vláken i vyšší zatížení kontinuálních vláken může vést  

k nechtěnému ucpávání trysek. Problém ucpání trysek lze vyřešit samostatným pokládacím 

mechanismem. Vlákno je v tomto případě přímo zapouzdřeno extrudovaným termoplastem 

[30]. 

 

Obr.  2-5 Mechanismus tiskárny Markforged a tiskové hlavy s duálními tryskami [32]. 

2.1.2 Liquid Deposition Modeling 

LDM je zkrácení anglického výrazu Liquid Deposition Modeling. Jediným rozdílným 

bodem oproti technologii FFF je použití odlišného výchozího materiálu, inkoust. Ve formě 

inkoustu je možné tisknout širokou škálu materiálů, včetně keramiky, kovů, hydrogelů, 

materiálů na bázi uhlíku, polymerů a biomateriálů. Příprava viskózních kapalin i při 

pokojové teplotě nabízí LDM nejvyšší univerzálnost ze všech technik 3D tisku [35]. 

Inkoust je při vytlačování z trysky vystaven vysokému smykovému namáhání, z toho 

důvodu je nutné, aby byl tok inkoustu konzistentní a kontrolovatelný. Nanesený inkoust  

by měl být mechanicky silný a schopen si udržet svůj tvar, aby nesl hmotnost následných 

vrstev, aniž by zdeformoval svůj původní tvar. Proto většina materiálů musí být vytvrzující 

nebo termosetická [35]. 

K dosažení výše uvedených vlastností se obvykle používá směs organických roztoků  

a práškových plniv, kde roztok působí jako kapalná matrice k zajištění tekutosti [35].  
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Matrice bývá nejčastěji termoplast (PLA) nebo pryskyřice na bázi akrylových  

a epoxidových pryskyřic. Jako výztuž mohou být použity uhlíkové nanotrubice CNT, 

krátká uhlíková a skelná vlákna [30]. Vzhledem k vysoké univerzálnosti materiálů 

zpracovávaných v LDM jsou postupy vytvrzování určeny povahou inkoustových 

materiálů. Nevýhodou LDM je výběr koncentrace rozpouštědla a polymeru pro dosažení 

vhodných parametrů průtoku, aniž by bylo ohroženo rychlé odpařování rozpouštědla v 

roztoku. Parametry tisku musí být optimalizovány pro dosažení požadovaného vytlačování 

materiálu rozpuštěného polymeru [35]. 

2.2 Technologie 3D tisku na bázi fotopolymerů 

Základním materiálem technologie na bázi fotopolymerů je kapalná pryskyřice, kterou je 

možno vytvrdit ultrafialovým světlem (UV), celý proces se uskutečňuje uvnitř nádoby 

s pryskyřicí.   

2.2.1 Stereolithography 

Předním zástupcem 3D tisku na bázi fotopolymerů a první 3D tisková technologie vůbec 

se nazývá stereolitografie ve zkratce SLA.  Proces zhotovení dílce metodou SLA spočívá 

ve vytvrzení jednotlivých vrstev laserovým paprskem (viz obr. 2-6). Po vytvrzení jedné 

vrstvy se nádoba s kapalnou pryskyřicí a model posouvá o tloušťku následující vrstvy.  

Tento proces se opakuje vrstvu po vrstvě až do zhotovení výrobku. Po dokončení tisku je 

zbylá pryskyřice odsáta. Pro konečné vytvrzení výtisku je nutné jej vystavit působení UV 

záření. Odsátá pryskyřice je přefiltrována a použita pro tisk dalšího modelu [29, 30, 37]. 

 
Obr.  2-6 Princip tisku technologií SLA [37]. 

Metoda SLA umožňuje výrobu součástí s vysokou přesností. U průmyslových typů 

tiskáren je uvedena rozměrová přesnost ± 0,01 mm a výška vrstev 25-100 µm. Technologie 

SLA je známá díky produkci tištěných dílů s nízkou porozitou (0-5 %) a vysokým 

rozlišením. Přes tyto výhody je vysoká cena hlavním problémem pro průmyslové aplikace. 

Další překážkou je možná cytotoxicita zbytkového fotoiniciátoru a nevytvrzené pryskyřice.  

Typické vytvrditelné polymerní materiály jsou akrylové a epoxidové pryskyřice. Výztuže 

mohou být ve formě krátkých, kontinuálních vláken a vláknitých rohoží [29, 30].  
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Kvalita tištěných částí SLA může být řízena změnou parametrů: 

• tvar, hustota, velikost výztuže, 

• intenzita výkonu laseru, 

• rychlost skenování, 

• doba expozice [29, 30]. 

Krátká vlákna jsou náhodně orientována a rovnoměrně rozptýlena, což vede k potřebě 

mechanismu pro vyrovnávání vláken. S přidáním vyztužení do pryskyřice schopné 

vytvrzení se však spojuje několik problémů. Nejprve se viskozita pryskyřice zvyšuje  

s přidáním vyztužení, což může ovlivnit zpracovatelnost. K dokončení procesu vulkanizace 

po tisku je obvykle nutné post-vytvrzování [30]. 

Správné umístění kontinuálního vlákna nebo vláknité rohože je zásadní. Nevhodné 

umístění způsobuje vzduchové mezery, což vede k nerovnému povrchu a oslabení 

mezivrstev [30]. Přestože je kontinuální vlákno ideální pro vyztužení, vysoký hmotnostní 

poměr krátkých vláken může přinést srovnatelné výsledky. Účinnost je krátkých vláken 

omezena náhodnou orientací, nerovnoměrnou délkou a lámáním vláken během přípravy 

[28]. 

2.3 Technologie 3D tisku na bázi práškového materiálu 

Technologie umožnuje tisk dílců natavením jemnozrnného prášku pomocí zdroje tepla. 

2.3.1 Selective Laser Sintering 

Podstata technologie SLS je založena na spékání (sintrování) prášku v komoře vyplněné 

inertním plynem (dusík). Inertní plyn zabraňuje oxidaci během procesu spékání. 

Rovnoměrná vrstva prášku je celoplošně nanesena pomocí válcového mechanizmu. Ke 

spojení jednotlivých částeček a následně celé vrstvy je použit CO2 laser. Po spečení 

vybraného místa se stavební plocha posune dolů o výšku jedné tisknuté vrstvy. Celá etapa 

se opakuje až do zhotovení finálního produktu (viz obr. 2-7). Nespečený prášek slouží jako 

podpora při tvorbě modelu a je možné jej znovu využít [28, 35, 39]. 

 

Obr.  2-7 Princip tisku technologie SLS [39]. 
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Kvalita tištěných SLS dílů může být řízena změnou parametrů: 

• výkonem laseru, 

• velikostí práškových částic, 

• rozestupem skenování a rychlostí skenování [29, 30]. 

Výhody metody SLS jsou spojené s dobrými mechanickými vlastnostmi, jako je vysoká 

pevnost a tuhost. Technologie používající materiály ve formě prášku, nevyžaduje tvorbu 

podpor, tuto funkci plní celoplošně nanesený prášek. Mezi nevýhody lze zařadit vnitřní 

pórovitost, která způsobuje problém celkové křehkosti komponentu a výskytu sraženin. 

Nevýhodou je nutná dlouhá doba zpracování a předehřívání prášků. Stroje SLS jsou dražší 

než jiné tiskárny. Cenu zvyšují vysoké náklady spojené s užíváním výkonného laseru  

[28, 35]. 

2.4 Aplikace 3D tištěných kompozitních materiálů 

Zájem o technologii 3D tisku je zapříčiněn vlastnostmi, mezi které patří celková redukce 

času od návrhu až po vývoj konečného výrobku. Snížením času návrhu a výroby jsou 

sníženy výrobní náklady a zvýšena účinnost výrobního procesu [35]. Velkou výhodou je 

schopnost vytvářet složité geometrie objektů, které nelze snadno dosáhnout konvenčním 

odebíráním materiálu (obrábění na CNC strojích). Mezi klady lze zařadit i snížení odpadu 

materiálu až o 90 % ve srovnání se subtraktivní výrobou [24, 26, 29]. 

3D tisk kompozitních materiálů je v současnosti nejrozšířenější pro materiál plněný 

uhlíkovými vlákny. Mezi výhody lze považovat především rychlejší a automatizovanější 

přístup k výrobě kompozitních dílů se současným dosažením co nejnižší hmotnosti. 

Vyskytuje se v široké škále odvětví, zejména pak ve výrobním průmyslu, kam spadá 

letectví, kosmonautika či automobilový průmysl, ale nachází uplatnění i ve sportovních  

a medicínských aplikacích. Běžně jsou tištěny funkční prototypy, automobilové díly nebo 

lehké komponenty [17]. 

Využití kompozitních materiálů v kosmonautice lze demonstrovat na vývoji speciální 

technologie 3D tisku Mezinárodní kosmické stanice (ISS), která umožňuje astronautům 

výrobu chybných dílů přímo ve vesmíru. 3D model potřebných náhradních dílů jim  

je zaslán ve formátu kompatibilním s 3D tiskárnou, který astronautům umožňuje tisk 

jednoduše podle potřeby. Tímto lze ušetřit náklady za zaslání materiálu na oběžnou dráhu, 

kde se pro zajímavost cena pohybuje okolo 10 000 dolarů za kilogram [17]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – VÝROBA VZORKŮ A PROVEDENÍ 

TAHOVÉ ZKOUŠKY 

Následující část práce obsahuje postup výroby zkušebních vzorků pomocí 3D tiskáren 

Marforged Mark Two a Original Prusa i3 MK2S. Součástí kapitoly je podrobný popis 

praktického provedení tahové zkoušky, která vyhodnocuje mechanické vlastnosti 

zkušebního tělesa. Vzorky jsou zhotovené z materiálu (onyx, CFjet PETG carbon, PETG 

PM, onyx vyztužený kontinuální výztuží uhlíku, skla, HSHT skla a kevlaru). 

3.1 Volba zkušebního tělesa dle ISO 527-2 

Z hlediska technického hodnocení je provedena tahová zkouška, která je v souladu 

s normou EN ISO 527-2:2012. Norma ISO 527 je zvolena jako alternativa, jelikož norma 

pro plasty zhotovené pomocí aditivní technologie není k dispozici. Specifikuje zkušební 

podmínky pro zkoušení plastových materiálů a stanovení tahových vlastností plastů. Podle 

normy je preferován tvar zkušební tělesa typu 1A a 1B, ale přijatelné jsou i zmenšené 

zkušební tělesa typu 1BA (viz obr. 3-1), 1BB, 5A, 5B [22, 26]. 

Vzhledem k množství testovaných vzorků byl vybrán zkušební vzorek typu 1BA  

(viz obr. 3-1), jehož rozměry jsou uvedeny v tabulce 4. Volbou tohoto typu vzorku lze 

ušetřit čas i materiál nutný k výrobě a zároveň snížit výslednou cenu vzorků.  

 

Obr.  3-1 Znázornění zkušebního tělesa typu 1BA [46]. 

Tabulka 5 Rozměry zkušebního vzorku 1BA podle ISO 527-2 [22, 26]. 

Index Popis [mm] 

l3 Celková délka ≥ 75 

l2 Vnitřní vzdálenost rozšířených stěn 58 ∓ 2 

l1 Vzdálenost rovnoběžné zúžené části 30,0 ∓ 0,5 

r Poloměr ≥ 30 

b1 Šířka zúžené části 5,0 ∓ 0,5 

b2 Šířka rozšířené části 10,0 ∓ 0,5 

L0 Počáteční měřená délka 25,0 ∓ 0,5 

L Počáteční vzdálenost mezi čelistmi 𝑙20
+2 

h Tloušťka ≥ 2 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 34 

Norma předepisuje provedení tahové zkoušky alespoň na 5ti kusech vzorků. Z hodnocení 

mají být vyřazena tělesa, která se přetrhnou v rozšířené části, vyklouznou z čelistí či u nich 

dojde k předčasnému lomu [22, 26].  

3.2 Návrh zkušebních vzorků  

Dle odpovídajících rozměrů byl vzorek navržen v 3D programu SolidWorks (viz obr. 3-2). 

Zhotovený model byl následně převeden do výstupního formátu STL, který je kompatibilní  

s 3D tiskárnou. 

 

Obr.  3-2 Znázornění zkušebního vzorku pro tahovou zkoušku. 

3.3 Výroba zkušebních vzorků 

První skupina vzorků byla zhotovena z filamentu značky FILAMENT-PM (dříve známé 

pod názvem Plasty Mladeč). Firma se specializuje na výrobu plastových technických 

profilů a také tiskových strun do 3D tiskáren [36]. Vzorky byly tištěny na 3D tiskárně 

Original Prusa i3 MK2S technologií FFF (viz kapitola 2.1.1). 

Výroba vzorků z filamentu FILAMENT-PM: 

• PETG CFjet carbon, 

• PETG PM. 

Druhá skupina vzorků kompozitního materiálu byla zhotovena za pomoci společnosti 

3Dwiser, která poskytuje služby, výrobky i řešení v oblasti aditivní výroby. 3Dwiser s.r.o. 

je autorizovaným zástupcem značek Ultimaker, Formlabs, Markforged, 3ntr, EnvisionTEC 

či CraftUnique [38]. Vzorky vyztužené spojitými vlákny z karbonu, kevlaru nebo skelnými 

vlákny byly tištěny na 3D tiskárně Marforged Mark Two technologií CFF (viz kapitola 

2.1.1). 

Kompozitní vzorky zhotovené společností 3Dwiser: 

• onyx, 

• onyx vyztužený kontinuálním uhlíkovým vláknem, 

• onyx vyztužený kontinuálním skelným vláknem, 

• onyx vyztužený kontinuálním HSHT skelným vláknem, 

• onyx vyztužený kontinuálním kevlarem. 

Od každého typu materiálu bylo zhotoveno 5 ks zkušebních vzorků. 
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3.3.1 3D tisk vzorků Original Prusa i3 MK2S 

Model zkušebního vzorku ve formátu stl byl exportován do slicovacího programu 

PrusaSlicer (viz kapitola 5.3), který je kompatibilní s tiskárnou Original Prusa i3 MK2S.  

Tiskové parametry: 

• výška vrstvy – 0,1 mm,  

• výška první a poslední vrstvy – 0,4 mm,  

• perimetry – 2, 

• hustota výplně – 100 %, 

• vzor výplně – přímočará, 

• průměr trysky- 0,4 mm. 

První série vzorků je tištěna z filamentu PETG PM, který je dodáván v 1 kg balení  

o průměru 1,75 mm (viz obr. 3-3), 

Druhá série vzorků je zhotovena z materiálu PETG CFjet carbon (viz obr. 3-4), který je 

vyplněn 20% uhlíkových mikrovláken a vyznačuje se vyšší pevností a tuhostí v porovnání 

s materiálem PETG. Materiál je dodáván v 0,5 kg balení o průměru 1,75 mm 

 

Obr. 3-3 Zhotovené vzorky PETG.  

 

Obr.  3-4 Zhotovené vzorky PETG CFJet carbon. 

3.3.2 3D tisk vzorků Markforged Mark two 

Optimální nastavení tiskových parametrů 3D modelu je nastaveno ve slicovacím programu 

Eiger (viz kapitola 5.2), který je kompatibilní s tiskárnou Markforged Mark two. Tiskárna 

umožňuje tisk kompozitních vzorků nylonu vyztužených spojitými vlákny z karbonu, 

kevlaru nebo skelnými vlákny. 

Základním materiálem je onyx, jedná se o nylon plněný uhlíkovými mikrovlákny, který lze 

vyztužit spojitými vlákny. Zkušební vzorky jsou vyrobeny z materiálové kombinace, 

onyxu vyztuženého karbonovým, kevlarovým skelným vláknem a vysokopevnostním  

a vysokoteplotním skelným vláknem, dále jen HSHT.  Materiálové vlastnosti jsou shrnuty  

v kapitole 1.5.7. 
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Tiskové parametry: 

• výška vrstvy – 0,1 mm,  

• výška první a poslední vrstvy – 0,4 mm,  

• tloušťka stěny - 0,8 mm 

• hustota výplně – 37 %, 

• vzor výplně – trojúhelníková. 

 

Obr.  3-5 Kompozitní vzorky bez kontinuální výztuže. 

Spojité vlákno je u všech typů vzorků vkládáno během tisku do jádra modelu. Je zvolena 

soustředná výztuž, proto je příslušné vyztužující vlákno rozloženo po obvodě vzorku  

(viz obr. 3-6). První a poslední čtyři vrsty jsou plné základního materiálu, po obvodě jsou 

plné dvě vrstvy. Uvnitř dílu je trojúhelníková výplň 37 % , tj. ideální - defaultní nastavení 

výrobce.  

 

Obr.  3-6 Uložení spojitého uhlíkového vlákna ve zkušebním vzorku. 

Všechny vzorky jsou složeny z 50ti vrstev ve výšce 0,1 mm a obsahují 84 spojitých 

skelných, HSHT a kevlarových vláken. Pouze nastavení parametrů uhlíkového vlákna je 

odlišné ve výšce tisknuté vrstvy, jelikož je uhlíkové vlákno silnější. Vzorky vyztužené 

kontinuálním uhlíkovým vláknem jsou složeny ze 40ti vrstev ve výšce 0,125 mm s 

obsahem 72 spojitých vláken. Ve všech vzorcích je uložen pouze jeden závit vyztužujícího 

vlákna. Více závitů se nevejde do štíhlé části. Vlákno je přerušeno střídavě na koncích 

vzorku. Pohled na jednotlivé vrstvy zobrazuje uvnitř vzorku a vyrobená série vzorku je na 

obr. (3-7, 3-8). 
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Obr.  3-7 Vrstvy kompozitního vzorku. 

 

Obr.  3-8 Kompozitní vzorky s výztuží kevlar (K), uhlík (C), HSHT (HTG), sklo (G2). 

3.4 Tahová zkouška přístrojem Zwick Z010  

Tahová zkouška spočívá v namáhání zkušebního tělesa konstantní rychlostí ve směru 

hlavní podélné osy až do okamžiku porušení nebo do doby kdy napětí nebo deformace 

dosáhne předem zvolené hodnoty. Během zkoušky je měřeno zatížení působící na zkušební 

vzorek a jeho poměrné prodloužení [22]. 

Zkouška tahem byla provedena na trhacím zařízení Zwick/Roell Z010 (viz obr. 3-9).  

Jedná se o univerzální trhací zařízení, které se používá na mechanické zkoušky 

technických materiálů pro namáhání v tahu a tlaku. Systém je koncipován na maximální 

zatížení 100 kN. Počítač je vybaven programem testXpert II pro tahovou a tlakovou 

zkoušku plastových materiálů s vyhodnocením výsledků a zpracování.  
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Ze začátku experimentu je nutno v programu nastavit vstupní údaje dle normy EN ISO 

527-1:2012. Počáteční tloušťka a šířka zúžené části byly před upnutím do čelistí 

zkušebního zařízení přeměřeny pomocí digitálního posuvného měřidla a následně byly 

zaznamenány do programu.  

Jednotlivé vzorky byly vloženy mezi spodní čelisti zkušebního zařízení, použitím 

pákového mechanismu je čelist přitlačena na povrch vzorku (viz obr. 3-10). Při upínání 

vzorků musí být zajištěno shodné osy zkušebního zařízení s podélnou osou zkušebního 

vzorku.  

 

Obr.  3-9 Zařízení Zwick roell Z100. 

 

Obr.  3-10 Detailní pohled na upínací část trhacího stroje. 

Upínací síla nesmí být příliš malá, aby v průběhu zkoušku nevyklouznul vzorek z čelisti, 

ale nesmí být ani příliš velká, aby nedošlo k rozdrcení zkušebního vzorku. Po kontrole 

správného upnutí vzorku, je zahájena tahová zkouška za pomoci programu testXpert. 

Program testXpert znázorňuje průběh zkoušky grafickou závislostí napětí na deformaci. 

Dále zobrazuje vzdálenost čelistí a působící sílu. V okamžiku přetržení vzorku je zkouška 

automaticky ukončena, následně program vyhodnotí požadované parametry a zobrazí 

výsledky. Proces se opakuje až do naměření všech typů zkušebních vzorků.  

Tento software na příslušném pracovišti vyhodnocuje mez pevnosti v tahu jako poměr 

maximální zatěžující síly, kterou je vzorek podrobený tahové zkoušce schopen přenést a 

ploše zúžené části, dále potom tažnost, modul pružnosti aj.  
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4 VYHODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

Tato část se bude zabývat zhodnocením dosažených výsledků tahové zkoušky. Výsledkem 

měření na tahovém stroji je tahový diagram, který znázorňuje průběh závislosti standardní 

síly na prodloužení až do přetržení vzorku. Mezi vyhodnocené parametry patří maximální 

zatěžující síla, tažnost, mez pevnosti v tahu a modul pružnosti materiálu. U všech 

experimentálně naměřený veličin byl vypočten aritmetický průměr a směrodatná odchylka 

dle následujících vztahů (viz 4.1, 4.2).  

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
  

(4.1) 

 

Kde: 

x̄  - aritmetický průměr  

n - počet prvků statistického souboru  

xi  - prvek statistického souboru o indexu i  

 

s = √
∑ (xi−x̅)2n

i=1

n − 1
  

(4.2) 

 

Kde: 

s  - směrodatná odchylka  

Experimentálně získané hodnoty parametrů nemohou být porovnány s hodnotami, které 

udává výrobce, jelikož tyto hodnoty nejsou uvedeny v materiálových listech. Proto mezi 

sebou budou posuzovány 2 skupiny vzorků. 

Porovnání parametrů mezi vzorky: 

• bez spojité výztuže 

o onyx,  

o PETG PM, 

o PETG CFjet,  

o nylon, ABS, PLA [34]. 

• vyztužené spojitou výztuží 

o uhlíkové vlákno, 

o skelné vlákno a HSHT skelné vlákno, 

o Kevlar. 

Naměřené hodnoty vyrobených vzorků z materiálu PETG PM, PETG CFjet carbon a onyx 

budou porovnány s výsledky tahové zkoušky diplomové práce, která stanovuje mechanické 

vlastnosti materiálů používaných pro 3D tisk. V této práci budou převzaty výsledky 

materiálu nylon, PLA a ABS [34]. 
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4.1 Zkušební vzorky bez spojité výztuže 

Z hlediska technického hodnocení je provedena tahová zkouška, která je v souladu 

s normou EN ISO 527-2:2012. Norma ISO 527 je zvolena jako alternativa, jelikož norma 

pro plasty zhotovené pomocí aditivní technologie není k dispozici. U tahové zkoušky musí 

dojít k lomu v prostřední třetině měřené délky (viz obr. 4-1, 4-2). Naměřená data tahové 

pro všechny vzorky bez spojité výztuže odpovídají normě.  

Dosažené výsledky z tahové zkoušky budou porovnány mezi materiálem nylon a onyx 

s obsahem krátkých uhlíkových vláken. Vzorky z nylonu, ABS a PLA nebyly zhotoveny 

ani testovány, proto byly použity výsledky z diplomové práce roku 2019. Dále budou 

srovnány vzorky značky FILAMENT-PM, jedná se o materiál PETG PM a PETG CFjet 

s obsahem 20 % karbonových vláken. 

Dosažené výsledky tahové zkoušky vzorků, hodnoty průměru a směrodatné odchylky jsou 

uvedeny v tabulkách (viz tabulka 6, 7, 8) a znázorněny v tahových diagramech  

(viz obr. 4-3, 4-4, 4-6). 

 

Obr.4-1 Vzorky z materiálu PETG CFjet. 

 

Obr. 4-2 Vzorky z materiálu onyx. 

 

4.1.1 Výsledky tahové zkoušky PETG CFjet  

Výsledky kompozitních vzorků PETG CFjet carbon s obsahem mikrovláken uhlíku. 

Tabulka 6 Naměřené hodnoty vzorků materiálu CFjet PETG carbon. 

PETG CFjet 

Maximální 

zatěžující síla 

Fm [kN] 

Tažnost 

At (kor.) [%] 

Mez pevnosti 

v tahu 

Rm [MPa] 

Modul pružnosti 

materiálu 

E [GPa] 

Vzorek 1 1,3546 20,2379 53,6489 0,3937 

Vzorek 2 1,3930 21,6948 55,1697 0,3891 

Vzorek 3 1,3798 20,7425 54,6470 0,3844 

Vzorek 4 1,4101 31,0193 55,8446 0,4539 

Vzorek 5 1,3738 20,9663 54,4093 0,3914 

x̄ 1,3823 22,9322 54,7439 0,4025 

s 0,0186 4,0706 0,7366 0,0259 
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Za daných podmínek testování je pevnost v tahu materiálu PETG CFjet carbon určena jako 

průměrná hodnota 54,74 Mpa. Tažnost měřená v zatíženém stavu pod napětím je 

v průměru 22,9 %. Z poměru napětí a jím vyvolané deformace byl určen průměrný modul 

pružnosti na 0,4 Gpa. 

 

Obr.  4-3 Graf závislosti zatěžující síly na prodloužení pro vzorky PETG CFjet carbon. 

Průběh tahové zkoušky je patrně odlišný u vzorku č. 4. Vzorek 4 vydržel výrazně větší 

zátěž než ostatní vzorky, to mohlo být způsobeno použitím filamentu z odlišné šarže. 

4.1.2 Výsledky tahové zkoušky PETG PM 

Druhá sada vzorků materiálu PETG PM slouží pro porovnání s materiálem PETG CFjet 

carbon.  

Tabulka 7 Tabulka naměřených hodnot vzorků materiálu PET PM při tahové zkoušce. 

PET PM 

Maximální 

zatěžující síla 

Fm [kN] 

Tažnost 

At (kor.) [%] 

Mez pevnosti 

v tahu 

Rm [MPa] 

Modul pružnosti 

materiálu 

E [GPa] 

Vzorek 1 0,8512 9,1798 41,9338 2,2467 

Vzorek 2 0,8214 7,3045 40,4666 0,7999 

Vzorek 3 0,8525 7,3858 42,0001 1,0743 

Vzorek 4 0,8505 9,2380 41,9020 1,2734 

Vzorek 5 0,8474 10,1487 41,7500 1,0670 

x̄ 0,8446 8,6514 41,6105 1,2923 

s 0,0117 1,1208 0,5778 0,5004 
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Mez pevnosti v tahu jako poměr maximální zatěžující síly vychází v průměru 41,6 MPa. 

Ve srovnání s materiálem PETG CFjet carbon je mez pevnosti u materiálu PETG nižší o 

13,1 MPa. Průměrná tažnost PETG PM je 8,6 % a modul pružnosti je v porovnání s PETG 

CFjet o 889,8 MPa vyšší. 

 
Obr.  4-4 Graf závislosti zatěžující síly na prodloužení pro vzorky PETG PM. 

4.1.3 Výsledky tahové zkoušky onyx  

Třetí sada vzorků je tvořena materiálem onyx s obsahem karbonových mikrovláken. 

Tabulka 8 Naměřené hodnoty vzorků materiálu Onyx při tahové zkoušce. 

Onyx 

Maximální 

zatěžující síla 

Fm [kN] 

Tažnost 

At (kor.) [%] 

Mez pevnosti 

v tahu 

Rm [MPa] 

Modul pružnosti 

materiálu 

E [GPa] 

Vzorek 1 0,6102 47,6366 24,1644 0,1881 

Vzorek 2 0,5938 52,0487 23,5153 0,1733 

Vzorek 3 0,6116 51,2719 24,2203 0,1688 

Vzorek 4 0,5921 48,6987 23,4500 0,1692 

Vzorek 5 0,6011 48,1677 23,8072 0,1787 

x̄ 0,6017 49,5647 23,8314 0,1756 

s 0,0080 1,7609 0,3188 0,0072 

Průměrná hodnota meze pevnosti odpovídá vzorkům tištěným s 30 % trojúhelníkovou 

výplní, protože byly tištěny společně se vzorky s aplikovanou spojitou výztuží. Při 100% 

plnění vzorků se dá očekávat daleko vyšších hodnot meze pevnosti. 
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Obr.  4-5 Průběh tahové zkoušky pro vzorky Onyx bez přidané výztuhy. 

Průběh tahové zkoušky u onyxu odpovídá houževnatému polymeru, kde nedochází k trvalé 

plastické deformaci a netvoří se typický krček jako u termoplastu PETG.  

4.1.4 Porovnání parametrů vzorků bez spojité výztuže 

Naměřené hodnoty meze pevnosti, tažnosti a modulu pružnosti vyrobených vzorků 

z materiálu PETG PM, PETG CFjet carbon a onyx jsou porovnány s výsledky tahové 

zkoušky materiálu nylon, PLA a ABS [34]. V tabulkách je zaznamenána střední hodnota, 

medián, maximální a minimální dosažené hodnoty měření (viz tabulka 8, 9, 10). Výsledky 

jsou znázorněny graficky (viz obr. 4-5, 4-6, 4-7). 
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Mez pevnosti v tahu 

Tabulka 9 Srovnání parametrů meze pevnosti [34]. 

Parametr 
Onyx 

Rm [MPa] 

Nylon 

Rm [MPa] 

PETG CFjet 

Rm [MPa] 

průměr 23,8314 40,8986 54,7439 

medián 23,8072 40,7317 54,6470 

maximální hodnota 24,2203 40,3502 55,8446 

minimální hodnota 23,4500 41,7705 53,6489 

 

Parametr 
PETG PM 

Rm [MPa] 

ABS 

Rm [MPa] 

PLA 

Rm [MPa] 

průměr 41,6105 23,6251 52,5148 

medián 41,9020 23,4965 52,6927 

maximální hodnota 42,0001 24,7685 54,4913 

minimální hodnota 40,4666 23,0165 49,9382 

 

 

Obr.  4-6 Srovnání naměřených hodnot meze pevnosti po tahové zkoušce. 

Mez pevnosti nad 50 MPa dosáhly vzorky materiálu PETG CFjet a PLA. Vzorky onyxu 

tištěné s 30 % trojúhelníkovou výplní dosahovaly obdobných hodnot jako vzorky tištěné se 

100 % přímočarou výplní ABS.   
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Modul pružnosti v tahu 

Tabulka 10 Srovnání parametrů modulu pružnosti [34]. 

Parametry 
Onyx 

E [GPa] 

Nylon 

E [GPa] 

PETG CFjet 

E [GPa] 

průměr 0,1756 0,9483 0,4025 

medián 0,1733 0,9432 0,3914 

maximální hodnota 0,1881 0,9175 0,4539 

minimální hodnota 0,1688 0,9960 0,3844 

 

Parametr 
PETG PM 

E [GPa] 

ABS 

E [GPa] 

PLA 

E [GPa] 

průměr 1,2923 0,9754 1,5769 

medián 1,0743 1,0665 1,8635 

maximální hodnota 2,2467 1,3459 0,5541 

minimální hodnota 0,7999 0,4580 2,1658 

 

Obr.  4-7 Srovnání naměřených hodnot modulu pružnosti po tahové zkoušce. 

Čím vyšší hodnota modulu pružnosti je, tím vyšší je jeho tuhost. Nejnižšího modulu 

pružnosti dosáhly kompozitní vzorky PETG CFjet a onyx. 
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Tažnost 

Tabulka 11 Srovnání parametrů tažnosti [34]. 

Parametry 
Onyx 

At (kor.) [%] 

Nylon 

At (kor.) [%] 

PETG CFjet 

At (kor.) [%] 

průměr 49,5647 18,4766 22,9322 

medián 48,6987 18,1944 20,9663 

maximální hodnota 52,0487 23,8525 31,0193 

minimální hodnota 47,6366 12,7842 20,2379 

 

 
PETG PM 

At (kor.) [%] 

ABS 

At (kor.) [%] 

PLA 

At (kor.) [%] 

průměr 8,6514 4,8765 4,3537 

medián 9,1798 4,8509 4,3888 

maximální hodnota 10,1487 6,2872 5,1484 

minimální hodnota 7,3045 3,5574 3,3666 

 

 

Obr.  4-8 Srovnání naměřených hodnot tažnosti tahové zkoušce. 
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4.2 Zkušební vzorky se spojitou výztuží 

V této části proběhne vyhodnocení dosažených výsledků kompozitních vzorků s obsahem 

kontinuálních výztuh skla, uhlíku a kevlaru. Základním materiálem je onyx s obsahem 

uhlíkových mikrovláken. Na rozdíl od varianty vzorků bez kontinuální výztuhy  

bylo z počátku předpokládáno, že u těchto vzorků bude zajištěna mnohem lepší 

provázanost a soudržnost matrice a vlákna.  

Výsledné hodnoty pro vzorky se spojitou výztuží nejsou v souladu s normou, jelikož při 

tahové zkoušce nedochází k typickému přetržení v zúžené části vzorků (viz obr. 4-9, 4-10).    

 

Obr.  4-9 Vzorky s kontinuální výztuží. 

 

Obr.  4-10 Detailní pohled na lom v rozšířené části. 

Vzorky přetržené v rozšířené části mají být dle normy vyřazena z hodnocení.  Deformace 

je pravidelně orientovaná ve vrubové části u všech testovaných vzorků. Chyba tisku byla 

vyloučena. Bylo ověřeno, že typ a rozložení výplně nemá vliv na lom. Vzorky tištěné  

s 30 % trojúhelníkovou výplní byly porovnány na jedné sérii vzorků vyrobených se 100 % 

hustotou výplně. Vzorky s plnou výztuží onyxu vyztužené spojitým vláknem byly 

deformovány obdobně jako předchozí série vzorků, výsledky této tahové zkoušky nejsou 

uvedeny v práci.  

Bylo ověřeno, že problém nebyl v silném upnutí čelistí tahového stroje, které mohlo 

způsobit přetržení vzorků v nekonstantní tloušťce. Kontinuální vlákno je ve vrubové části 

ohnuto a při zatížení dochází k lomu v nejslabším místě vzorku. Pro tahovou zkoušku 

kompozitního vzorku při použití soustředné výztuže, by měla být navržena změna tvaru 

vzorku. Tato tělesa nebudou mít tvar oboustranných lopatek, ale budou pouze obdélníková 

s identickým příčným průřezem střední části. Konstantní šířka by mohla předejít 

koncentraci napětí v rozšířené vrubové části vzorku typu 1BA. Tato teorie nebyla ověřena 

a není uvedena v práci.  

Výsledné hodnoty tahové zkoušky vzorků se spojitou výztuží jsou i přes nesoulad  

s normou v práci zahrnuty. Střední hodnoty a směrodatné odchylky jednotlivých parametrů 

jsou uvedeny v tabulkách (viz tabulka 12, 13, 14, 15). Jsou zde uvedeny i tahové diagramy 

znázorňující průběh závislosti standardní síly na prodloužení až do přetržení vzorku  

(viz obr. 4-11, 4-12, 4-13, 4-14).  
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4.2.1 Výsledky tahové zkoušky onyx s výztuhou uhlíkového vlákna 

Výsledné hodnoty pro kompozitní vzorky s kontinuální uhlíkovou výztuží nejsou 

v souladu s normou dle EN ISO 527-2:2012 [45, 46] Největší vliv na pevnost má počet 

spojitých vláken v materiálu, která přenášejí dané zatížení. 

Tabulka 12 Naměřené hodnoty vzorků vyztužené uhlíkovým vláknem při tahové zkoušce. 

Onyx 

Uhlíkové vlákno 

Maximální 

zatěžující síla 

Fm [kN] 

Tažnost 

At (kor.) [%] 

Mez 

pevnosti v tahu 

Rm [MPa] 

Modul pružnosti 

materiálu 

E [GPa] 

Vzorek 1 3,4491 15,0536 136,5986 0,7020 

Vzorek 2 3,6964 15,4550 146,3935 0,7305 

Vzorek 3 3,4433 16,2764 136,3676 0,4890 

Vzorek 4 3,0504 14,9790 120,8066 0,4497 

Vzorek 5 3,5699 15,8657 141,3805 0,6097 

x̄ 3,4418 15,5259 136,3094 0,5962 

s 0,2166 0,4911 8,5771 0,1117 

 

 

Obr.  4-11 Průběh tahové zkoušky pro vzorky Onyx vyztužené uhlíkovým vláknem 
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4.2.2 Výsledky tahové zkoušky onyx s výztuhou skelného vlákna 

Výsledné hodnoty pro kompozitní vzorky s kontinuální skelnou výztuží nejsou v souladu 

s normou dle EN ISO 527-2:2012 [45, 46]. 

Tabulka 13 Naměřené hodnoty vzorků vyztužené skelným vláknem při tahové zkoušce. 

Onyx 

Skelné vlákno 

Maximální 

zatěžující síla 

Fm [kN] 

Tažnost 

At (kor.) [%] 

Mez 

pevnosti v tahu 

Rm [MPa] 

Modul pružnosti 

materiálu 

E [GPa] 

Vzorek 1 3,4962 25,1033 138,4617 0,4326 

Vzorek 2 3,1922 29,8514 126,4247 0,4249 

Vzorek 3 3,6742 28,9718 145,5139 0,3024 

Vzorek 4 3,3275 26,0563 131,7815 0,3607 

Vzorek 5 3,5852 27,0376 141,9878 0,3675 

x̄ 3,4551 27,4041 136,8339 0,3776 

s 0,1744 1,7715 6,9056 0,0475 

 

 
Obr.  4-12 Průběh tahové zkoušky pro vzorky Onyx vyztužené skelným vláknem. 
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4.2.3 Výsledky tahové zkoušky onyx s výztuhou HSHT skelného vlákna 

Výsledné hodnoty pro kompozitní vzorky s kontinuální výztuží HSHT nejsou v souladu 

s normou dle EN ISO 527-2:2012 [45, 46]. 

Tabulka 14 Naměřené hodnoty vzorků vyztužené HSHT skelným vláknem při tahové zkoušce. 

Onyx 

Skelné vlákno 

Maximální 

zatěžující síla 

Fm [kN] 

Tažnost 

At (kor.) [%] 

Mez 

pevnosti v tahu 

Rm [MPa] 

Modul pružnosti 

materiálu 

E [GPa] 

Vzorek 1 4,1527 25,1004 164,4633 0,4386 

Vzorek 2 3,4234 22,8516 135,5792 0,4416 

Vzorek 3 3,9048 24,8173 154,6469 0,4429 

Vzorek 4 3,9732 24,3684 157,3550 0,4369 

Vzorek 5 3,9390 24,5928 156,0009 0,4399 

x̄ 3,8786 24,3461 153,6090 0,4400 

s 0,2432 0,7856 9,6304 0,0021 

 

 
Obr.  4-13 Průběh tahové zkoušky pro vzorky Onyx vyztužené HSHT skelným vláknem. 
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4.2.4 Výsledky tahové zkoušky onyx s výztuhou kevlar 

Výsledné hodnoty pro kompozitní vzorky s kontinuální výztuží kevlaru nejsou v souladu 

s normou dle EN ISO 527-2:2012 [45, 46]. 

Tabulka 15 Naměřené hodnoty vzorků vyztužených kevlarem při tahové zkoušce. 

Onyx 

kevlar 

Maximální 

zatěžující síla 

Fm [kN] 

Tažnost 

At (kor.) [%] 

Mez 

pevnosti v tahu 

Rm [MPa] 

Modul pružnosti 

materiálu 

E [GPa] 

Vzorek 1 3,4602 22,1982 137,0383 0,6875 

Vzorek 2 3,5364 23,6852 140,0555 0,4777 

Vzorek 3 3,2862 21,6088 130,1450 0,4378 

Vzorek 4 3,4479 21,1498 136,5506 0,4421 

Vzorek 5 3,4983 22,9417 138,5469 0,5826 

x̄ 3,4458 22,3168 136,4673 0,5255 

s 0,0856 0,9100 3,3913 0,0964 

 

 

Obr.  4-14 Průběh tahové zkoušky pro vzorky Onyx vyztužený kevlarem. 

 

 

 

 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 52 

4.2.5 Porovnání parametrů vzorků se spojitou výztuží 

Výsledné hodnoty meze pevnosti v tahu, modulu pružnosti a tažnosti testovaných 

kompozitních vzorků s kontinuální výztuží nejsou v souladu s normou dle  

EN ISO 527-2:2012 [45, 46]. 

Mez pevnosti v tahu 

 
Tabulka 16 Srovnání parametrů meze pevnosti. 

Parametry 
Uhlík 

Rm [MPa] 

Sklo 

Rm [MPa] 

HSHT sklo 

Rm [MPa] 

Kevlar 

Rm [MPa] 

průměr 136,3094 136,8339 153,6090 136,4673 

medián 136,5986 138,4617 156,0009 137,0383 

maximální hodnota 146,3935 145,5139 164,4633 140,0555 

minimální hodnota 120,8066 126,4247 135,5792 130,1450 

 

 
Obr.  4-15 Srovnání naměřených hodnot meze pevnosti po tahové zkoušce. 

Modul pružnosti v tahu 

 
Tabulka 17 Srovnání parametrů modulu pružnosti. 

Parametry 
Uhlík 

E [GPa] 

Sklo 

E [GPa] 

HSHT sklo 

E [GPa] 

Kevlar 

E [GPa] 

průměr 0,5962 0,3776 0,4400 0,5255 

medián 0,6097 0,3675 0,4399 0,4777 

maximální hodnota 0,7305 0,4326 0,4429 0,6875 

minimální hodnota 0,4497 0,3024 0,4369 0,4378 
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Obr.  4-16 Srovnání naměřených hodnot modulu pružnosti po tahové zkoušce. 

Tažnost 

 
Tabulka 18 Srovnání parametrů tažnosti. 

Parametry 
Uhlík 

At (kor.) [%] 

Sklo 

At (kor.) [%] 

HSHT sklo 

At (kor.) [%] 

Kevlar 

At (kor.) [%] 

průměr 15,5259 27,4041 24,3461 22,3168 

medián 15,4550 27,0376 24,5928 22,1982 

maximální hodnota 16,2764 29,8514 25,1004 23,6852 

minimální hodnota 14,9790 25,1033 22,8516 21,1498 

 

 
Obr.  4-17 Srovnání naměřených hodnot tažnosti tahové zkoušce. 
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5 NÁVRH VÝROBY KLIČKY STRUN POMOCÍ 3D TISKU 

V této části bude popsán návrh výroby zvolené součásti ve slicovacím programu Eiger 

kompatibilní s tiskárnou Markforged Mark two, v porovnání s programem PrusaSlicer  

kompatibilní s tiskárnou Original Prusa i3 MK2S. Výchozím bodem pro uskutečnění 

návrhu výroby komponentu v obou programech je vytvoření požadovaného 3D modelu.  

Hotový 3D model je nejdříve převeden do výstupního formátu STL. V následujícím kroku 

jsou data zpracována softwarem, který 3D model rozděluje na jednotlivé vrstvy. Tento 

software obsahuje potřebné informace o 3D tiskárně a zároveň slouží pro nastavení 

tiskových parametrů. Program určuje výrobní postup, jehož výstupem je G-kód, který je 

zpracován 3D tiskárnou. 

5.1 Návrh modelu 

V rámci úkolu byla zvolena součást určená k navíjení strun na mechaniky strunných 

nástrojů. Klička strun je jednoduchá pomůcka umožňující rychlou výměnu struny a 

vytažení kolíku z kobylky akustických kytar (viz obr. 5-1). Klička strun je navržena v 3D 

programu SolidWorks. Výkresová dokumentace modelu je uvedena v příloze (1, 2, 3). 

 

Obr.  5-1 Návrh modelu kličky na motání strun. 

Model je složen ze dvou částí (viz obr. 5-2). Jedna část bude v práci nazývána tělo kličky 

strun, zatímco druhá část, úchyt kličky strun.  

 

 
Obr.  5-2 Rozložený model kličky strun. 
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5.2 Nastavení tiskových parametrů v programu Eiger 

K účelu komunikace mezi 3D tiskárnou a samotným nastavením tiskárny, byl zvolen již 

zmíněný volně dostupný software Eiger. Tento nástroj slouží k optimálnímu nastavení 

modelu, úpravě parametrů tisku a přípravě vhodných podmínek pro samotný tisk.  

Při exportu souboru je třeba vzít v úvahu několik důležitých faktorů. Kromě orientace  

3D modelu je důležitým faktorem i tloušťka vrstev. Tenké vrstvy prodlužují čas tisku,  

ale zlepšují kvalitu povrchu a geometrie je přesnější. Při výrobě složitých dílů se vyžaduje 

tisk dočasných podpor, aby se zabránilo zborcení převislé části součásti pod vlastní tíhou.  

Výhodou programu Eiger je možnost kontroly nastavení jednotlivých vrstev, navíc lze  

u jednotlivého komponentu dopředu vyčíslit náklady spotřebovaného materiálu, konečnou 

hmotnost součásti a celkovou dobu tisku. 

5.2.1 Návrh modelu bez výztuhy 

Základním materiálem obou částí komponentu je onyx vyztužený krátkými uhlíkovými 

vlákny. 

Tělo kličky strun 

Prvním úkolem je navržení parametrů pro tisk těla kličky strun. Orientace komponentu  

je nastavena tak, aby největší plocha ležela na tiskovém loži a byla minimalizována 

potřeba podpor (viz obr. 5-3). Vnitřní pohled na součást umožňuje kontrolu zvoleného 

nastavení a jejich případné úpravy. Soustava podpor v rizikových místech je vygenerována 

automaticky a v programu je zvýrazněna fialovou barvou (viz obr. 5-4). 

Nastavení parametrů pro tisk:  

• výška vrstvy – 0,100 mm,  

• výška první a poslední vrstvy – 0,4 mm,  

• vrstvy stěny – 0,8 mm, 

• hustota výplně – 100 %,  

• styl výplně – přímočará výplň. 

 
Obr.  5-3 Model v prostředí softwaru Eiger. 

 
Obr.  5-4 Vnitřní pohled na model. 
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Tělo navíječe strun je celkově složeno ze 180ti vrstev ve výšce 0,1 mm. První a poslední 

čtyři vrsty jsou plné a po obvodě jsou plné dvě vrstvy (viz obr. 5-5).  Program generuje 

celkovou dobu tisku na 2h 24minut a orientační cenu výtisku. Uvnitř dílu je zvolena 100 % 

hustota výplně. 

 
Obr.  5-5 Nastavení tiskových parametrů pro komponent bez výztuže. 

Úchyt kličky strun 

Dalším krokem bylo navržení tiskových parametrů úchytové části kličky strun. Orientace 

úchytové části může být nastavena horizontálně (viz obr. 5-6) nebo vertikálně  

(viz obr. 5-7). Horizontální směr v porovnání s vertikálním tiskem zajišťuje jednak lepší 

odolnost proti porušení, jednak zkracuje dobu tisku a snižuje spotřebu materiálu. 

Horizontálně orientovaná úchytová část ze složena ze 160ti vrstev ve výšce 0,1 mm. 

Nastavení tiskových parametrů je obdobné jako u těla kličky strun (viz obr. 5-5). Program 

generuje celkovou dobu tisku na 1h 31minut.  

 

Obr.  5-6 Tiskové údaje ve horizontálním směru. 

 

Obr.  5-7 Tiskové údaje ve vertikálním směru. 
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Úchytová část bude tištěna pouze ze základního materiálu onyx bez využití výztuhy, 

z důvodu snížení výrobních nákladů. S vygenerovanými hodnotami doby tisku a 

spotřebovaného materiálu na výrobu těla kličky strun a úchytové části se bude dále počítat 

v ekonomickém zhodnocení.  

5.2.2 Návrh moodelu s kontinuální výztuhou 

V programu Eiger je navrženo selektivní uspořádání vláken pomocí různých kombinací 

jednotlivých materiálů. Je zde zahrnuto i rozložení vrstev tak, aby se jednotlivá vlákna co 

nejefektivněji prolínala a plnohodnotně plnila svoji funkci. Kompozitní díly budou 

navrženy pro tisk na tiskárně Markforged Mark two.  

Prvním krokem je volba materiálu základního materiálu a kontinuálního vlákna. Pro 

pozdější ekonomické zhodnocení jsou vybrána všechna dostupná kontinuální vlákna 

Markforged. 

Základní materiál: 

• onyx plněný krátkými uhlíkovými vlákny.  

Kontinuální výztuhy: 

• uhlíkové vlákno, 

• skelné vlákno, 

• HSHT skelné vlákno, 

• Kevlar. 

Tělo kličky strun: 

Pro ukázkový postup návrhu kontinuální výtuhy pro tělo kličky strun bude využito 

uhlíkového vlákna a jako základní materiál je vybrán onyx. Podobné nastavení proběhne i 

u ostatních typů kontinuálních vláken, je potřeba dodat, že tloušťka uhlíkového vlákna je 

větší, než u ostatních vláken (viz obr. 5-8). 

 

Obr.  5-8 Nastavení tiskových parametrů pro komponent vyztužen uhlíkovým vláknem. 
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Nastavení parametrů pro tisk těla kličky strun: 

• výška vrstvy – 0,125mm,  

• výška první a poslední vrstvy – 0,4mm,  

• vrstvy stěny – 0,8mm, 

• hustota výplně – 37 % trojúhelníková výplň. 

Komponent je složen ze 144ti vrstev ve výšce 0,125 mm. V nevyztužených částech je 

zvolena trojúhelníková výplň 37 % jako defaultní nastavení výrobce. Program generuje 

celkovou dobu tisku na 3h 44minut (viz obr. 5-8). 

Na první pohled se zdá rozložení kontinuálního vlákna jako jednoduchá úloha, ale je velmi 

důležité vlákno v komponentu strategicky umístit a nasměrovat jej pro dosažení optimální 

síly. Nabízí se zde několik možností vyztužení kompozitních materiálů, přičemž každá 

volba výztuhy lze aplikovat na jednu vrstvu anebo na celou skupinu vybraných vrstev 

v součásti (viz obr. 5-9).   

 

Obr.  5-9 Navržení kontinuální výztuhy uhlíkového vlákna na skupiny vybraných vrstev. 

Kontinuální výztuž je vybrána s ohledem na podmínky zatížení vláken v ohybu nebo tahu. 

Při nerovnoměrném vyztužení může dojít k deformaci. S rostoucím obsahem výztuhy roste 

i cena celkového produktu, proto se musí zvážit typ výztuhy pro konkrétní součást. 

Výztuhy aplikované v kličce strun jsou navrženy, aby bylo využito soustředné a izotropní 

výplně.  

Aplikace výztuhy pro tělo kličky strun: 

• 4 vrstvy plné Onyx v horní i spodní části komponentu, 

• 50 vrstev izotropní výplň se dvěma soustřednými vlákny okolo součásti, 

• 10 vrstev soustředné výplně. 

Výztuž je aplikována na skupinu vrstev, tak aby bylo dosaženo sendvičového efektu, proto 

zůstává 76 vrstev bez výztuže. 

 

 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 59 

Izotropní výztuž byla využita k zabránění ohybu v rovině XY (viz obr. 5-10). Pro dosažení 

maximální pevnosti v ohybu je vrchní a spodní rovina dílu zpevněna 4 vrstvami izotropní 

výztuže základního materiálu. Je pokládána ve vrstvách, které se otáčí o 45 stupňů, aby 

bylo dosaženo jednosměrné pevnosti v rámci skupiny vláken.  

 

Obr.  5-10 Využití izotropní výplně ve vrstvě 9. 

Soustředná výztuž slouží k uložení vlákna po obvodu součásti. Tento typ výztuže byl 

použit pro skupinu 10 vrstev ve střední části, kvůli zpevnění stěny vnějšího pláště. Na 

obrázku (5-11) je modrou barvou vyobrazena soustředná výztuž ve vrstvě 75, ve které jsou 

uloženy 2 závity vlákna. Do štíhlé části, kam se vlákno nevejde, je použita izotropní výplň 

základním materiálem. 

 

Obr.  5-11 Využití soustředné výplně ve vrstvě 75. 
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V tabulce 19 je uvedeno množství spotřebovaného materiálu pro výrobu zvolené součásti. 

Vstupní hodnoty budou využity pro výpočet spotřeby materiálu. 

Tabulka 19 Množství spotřebovaného materiálu na výrobu jednoho kusu součásti. 

  
Základní materiál 

[cm3] 

Kontinuální výztuhy 

[cm3] 

Tělo kličky strun   

Onyx (karbonem plněný nylon) 18,75 - 

Uhlíkové vlákno 13,35 4,58 

Kevlar 12,60 5,22 

Skelné vlákno 12,60 5,12 

HSHT skelné vlákno 12,60 5,12 

Úchyt kličky strun   

Onyx (karbonem plněný nylon) 9,82 - 

 

V tabulce 20 je uveden hodinový tisk jednoho kusu součásti vyztuženého spojitými vlákny. 

Dále čas nutný k přípravě modelu v programu Eiger, který zahrnuje navržení tiskových 

parametrů, rozmístění kontinuálních vláken, ale také čas generování g-kódu. Čas pro 

obsluhu tiskárny obsahuje čas potřebný pro zavedení filamentu a seřízení tiskové podložky 

(leveling, odmaštění tiskové plochy, odejímání vytisknutého objektu).  

 

Tabulka 20 Doba přípravy softwaru a obsluhy tiskárny a doba tisku součásti Markforged Mark two. 

  

Doba tisku 

součásti 

tc [hod] 

Příprava 

softwaru 

tf2 [hod] 

Obsluha 

tiskárny  

tf1 [hod] 

Tělo navíječe    

Onyx (karbonem plněný nylon) 3,40 0,25 0,25 

Uhlíkové vlákno 3,63 0,25 0,25 

Kevlar 4,70 0,25 0,25 

Skelné vlákno 4,70 0,25 0,25 

HSHT 6,03 0,25 0,25 

Ručka navíječe  

Onyx (karbonem plněný nylon) 2,05 0,25 0,25 
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5.3 Nastavení tiskových parametrů v programu PrusaSlicer 

Příprava tisku komponentu je pro srovnání s programem Eiger navržena i v prostředí 

programu PrusaSlicer, který je kompatibilní s tiskárnou Original Prusa i3 MK2S.  

Na první pohled je uživatelské rozhraní přehledné s možností nastavení tisku, filamentu  

i tiskárny.  Při exportu modelu do programu byl vybrán základní materiál i požadovaná 

tiskárna. Součást byla nastavena velmi podobně jako v programu Eiger. Výhodou 

programu jsou 3 různé módy pro začátečníky, pokročilé i experty. 

Klička strun 

Nastavení je jednotné pro část těla kličky strun i pro úchytovou část kličky strun. Orientace 

komponentu je nastavena obdobně jako v programu Eiger (viz obr. 5-12, 5-13). Podpěry 

zvolených součástí jsou generovány automaticky.  

Základní materiál: 

• PETG CFjet carbon, 

• průměr filamentu - 1,75mm. 

Nastavení parametrů pro tisk těla kličky strun: 

• výška vrstvy - 0,1mm,  

• výška první a poslední vrstvy - 0,4mm,  

• perimetry - 4,  

• hustota výplně - 100 %, 

• vzor výplně - přímočará, 

• průměr trysky - 0,4 mm. 

Po nastavení tiskových parametrů je programem vyčísleno množství spotřebovaného 

materiálu a celková dobu tisku obou součástí (viz obr. 5-14, 5-15). 

 

 
Obr.  5-12 Tělo kličky strun v prostředí softwaru PrusaSlicer. 
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Doporučená tloušťka stěny objektu pro výšku vrstvy 0,1 mm a 4 perimetry je 1,78mm. 

Tloušťka vrchní skořepiny je 0,9 mm při výšce vrstvy 0,1 mm a tloušťka spodní vrstvy 

skořepiny je 0,7mm při výšce 0,1 mm. Vzor výplně horní vrstvy i spodní vrstvy  

je přímočarý. Na rozdíl od programu Eiger je možné v PrusaSlicer nastavit teplotu 

extruderu i tiskové podložky. 

Teplota extruderu: 

• první vrstva: 230 °C, 

• ostatní vrstvy: 240 °C. 

Teplota tiskové podložky: 

• první vrstva: 85 °C, 

• ostatní vrstvy: 90 °C. 

 

 
Obr.  5-13 Úchyt kličky strun v prostředí softwaru PrusaSlicer. 

 

 
Obr.  5-14 Informace o slicování části těla 

kličky strun. 

 
Obr.  5-15 Informace o slicování úchytové části 

kličky strun. 
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6 TECHNICKO - EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

3D tisk se uplatňuje pro výrobu součástí a náhradních dílů na zakázku. Hlavní výhodou je 

úspora času, snížení objemu přepravy, skladování a ceny za dopravu.  

Ekonomické zhodnocení zahrnuje náklady spojené s 3D tiskem, které pomohou odhadnout 

výslednou cenu zvolené kompozitní součásti. Software kompatibilní s 3D tiskárnou 

většinou dopředu generuje informace o množství spotřebovaného filamentu při exportu do 

g-kódu.  Následně lze dopočítat náklady na tisk dílce a čas potřebný k tisku konkrétního 

souboru. S touto informací je možno dále pracovat a upravovat nastavení tisku k 

případnému snížení nákladů. 

Zhodnocení bude zaměřeno na náklady kličky strun (viz kapitola 5) vyrobené na 3D 

tiskárně Original Prusa i3 MK2S a Markforged Mark two. 

6.1 Náklady na výrobu kličky strun  

Celkové náklady na výrobu jednoho kusu kompozitního dílce jsou kalkulovány na základě 

rovnice (4.1, 4.2, 4.5). Součet provozních a režijních nákladů spolu s náklady 

spotřebovaného materiálu. 

Náklady na provoz tiskárny zvolené součásti 

Pro určení nákladů na provoz tiskárny byl zhotoven výpočet mzdy zaměstnanců. 

V kalkulaci jsou zároveň zařazeny odpisy výrobního stroje a spotřeba energie při výrobě. 

Vstupní hodnoty průměrné ceny energie a pořizovací ceny tiskárny Markforged Mark two 

a Original Prusa i3 MK2S jsou uvedeny k datu 10. 06. 2020 (viz tab. 21, tab. 22). 

NP = (Sf1 ∙ tf1 + Sf2 ∙ tf2) + (
CS ∙ tC

Z ∙  365 ∙  24
) + (P ∙ tC ∙ CE) [kč. ks−1] (4.1) 

Kde: 

Sf1 - fixní hodinová sazba zaměstnance obsluhujícího tiskárnu [Kč. h-1] 

Sf2 - fixní hodinová sazba zaměstnance obsluhujícího software  [Kč. h-1] 

tf1 - čas zaměstnance obsluhujícího software pro tisk [hod] 

tf2 - čas zaměstnance obsluhujícího tiskárnu [hod] 

Cs - pořizovací cena stroje [Kč] 

Z - životnost stroje dle odpisové kategorie 2 [rok] 

tc - celkový čas tisku součásti [hod] 

P - příkon stroje [kWh] 

CE - průměrná cena energie [Kč] 

 

K určení nákladů na mzdy zaměstnanců, kteří se o tiskárnu budou starat, je potřeba vzít  

v úvahu faktor, zdali je 3D tisk jedinou náplní práce obsluhy, nebo pouze okrajovou 

činností. Tiskárnu budou obsluhovat 2 zaměstnanci s odlišnou hodinovou sazbou  

(viz tab. 21, 22).  

Jeden ze zaměstnanců bude pracovat na přípravě modelu v softwaru. V celkovém čase  

je započítán čas pro navržení výztuže a čas generování g-kódu.  
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V průměru se čas práce zaměstnance pohybuje okolo 15 minut a jeho fixní hodinová sazba  

činí 180 kč/hod.  

Druhý zaměstnanec se bude starat o obsluhu tiskárny. Bude zavádět filament a seřízovat 

tiskovou podložku (leveling, odmaštění tiskové plochy, odejímání vytisknutého objektu, 

aj.). V průměru se čas práce druhého zaměstnance pohybuje okolo 15 minut  

a jeho fixní hodinová sazba činí 120 kč/hod. 

Tabulka 21 Vstupní hodnoty pro výpočet nákladů na provoz tiskárny Markforged Mark two. 

Fixní hodinová sazba zaměstnance obsluhujícího tiskárnu Sf1 120 Kč.h-1 

Fixní hodinová sazba zaměstnance obsluhujícího software Sf2 180 Kč.h-1 

Pořizovací cena tiskárny Markforged Mark two Cs 474 731 Kč 

Životnost stroje dle odpisové kategorie 2  Z 5 let 

Příkon tiskárny Markforged Mark two P 0,15 kWh 

Průměrná cena energie  CE 4,76 Kč 

Provozní režie R 5 % 

 

Tabulka 22 Vstupní hodnoty pro výpočet nákladů na provoz tiskárny Original Prusa i3 MK2S. 

Fixní hodinová sazba zaměstnance obsluhujícího tiskárnu Sf1 120 Kč.h-1 

Fixní hodinová sazba zaměstnance obsluhujícího software Sf2 180 Kč.h-1 

Pořizovací cena tiskárny Original Prusa i3 MK2S Cs 19 990 Kč 

Životnost stroje dle odpisové kategorie 2  Z 5 let 

Příkon tiskárny Original Prusa i3 MK2S P 0,20 kWh 

Průměrná cena energie  CE 4,76 Kč 

Provozní režie R 5 % 

 

Režijní náklady 

Pro celistvost variabilních nákladů by měli být zařazeny i provozní režie, kam spadají 

provozní náklady na údržbu a servis tiskárny, nákup materiálu nebo balení a expedice. 

Výpočet proběhl dle rovnice (4.2) 

 

NR = Np ∙
R

100
 [kč. ks−1] (4.2) 

Kde: 

 

 

 

R - provozní režie [%] 
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Náklady na materiál spotřebovaný na výrobu těla kličky strun 

Mezi klíčové parametry ovlivňující finální cenu výrobku patří náklady na spotřebovaný 

materiál. Ke kalkulaci celkových nákladů materiálu je potřeba dohledat údaje o ceně 

použitého materiálu, která je ve většině případů vztažena na určitou hmotnost. Cena 

filamentu, se odvíjí od jeho typu, gramáže, kvality, průměru a barvy (viz tab. 23). Spotřeba 

materiálu pro součást vyztuženou spojitými vlákny byla vyhodnocena programem (viz tab. 

19, kapitola 5.2.2). 

NMt = V1 ∙  Cm1 + V2 ∙  Cm2 [kč. ks-1] (4.3) 

Kde: 

V1 - základní materiál spotřebovaný na 1ks části těla  [cm3] 

V2 - kontinuální výztuhy spotřebované na 1ks části těla [cm3] 

Cm1 - cena základního materiálu části těla [kč] 

Cm2 - cena kontinuální výztuhy části těla [kč] 

 

 

Náklady na materiál spotřebovaný na výrobu úchytu kličky strun 

 

NMr = V3 ∙  Cm3 [kč. ks-1] (4.4) 

Kde: 

V3 - základní materiál spotřebovaný na 1ks úchytu dílce [cm3] 

Cm3 - cena základního materiálu úchytu dílce [kč] 

 

Náklady na materiál spotřebovaný na výrobu kličky strun 

 

NM = NMt +  NMr [kč. ks-1] (4.5) 

 
Tabulka 23 Ceník použitých materiálů [38]. 

 Materiál 
Množství 

[cm3] 

Cena 

[Kč] 

Cena materiálu 

[Kč/cm3] 

Základní materiál   

Onyx (karbonem plněný nylon) 800 4940 6,18 

Kontinuální výztuhy     

Uhlíkové vlákno 150 11700 78 

Kevlar 150 7800 52 

Skelné vlákno 150 5980 39,87 

HSHT 150 7800 52 

 
Množství 

[g] 

Cena 

[Kč] 

Cena materiálu 

[Kč/g] 

PETG CFjet carbon 500 859 1,718 
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Měrná cena filamentu PETG CFjet je 859 Kč na 0,5 Kg materiálu [36]. Pro výrobu těla 

kličky strun bylo spotřebováno 22,95 g a pro úchyt kličky strun 12,84 g materiálu.  

 

Náklady na výrobu jednoho kusu těla kličky strun 

 

NVt = NP + NR + NM [kč. ks-1] (4.6) 

 

Náklady na výrobu jednoho kusu úchytu kličky strun 

 

NVr = NP + NR + NM [kč. ks-1] (4.7) 

 

Celkové náklady na tisk kličky strun 

 

NC = NVt + NVr [kč. ks-1] (4.8) 

 

Následující kalkulace odpovídá výrobě součásti tiskárnou Markforged Mark two za použití 

uhlíkové výztuže. Výpočty jsou analogické pro všechny použité materiály. 

 

Výpočet nákladů na provoz tiskárny na výrobu jednoho kusu těla kličky: 

Np = (Sf1 ∙ tf1 + Sf2 ∙ tf2) + (
Cs ∙ tc

Z ∙  365 ∙  24
) + (P ∙ tc ∙ CE) = 

 

= (120 ∙ 0,25 + 180 ∙ 0,25) + (
474 731 ∙ 3,63

5 ∙  365 ∙  24
) + (0,15 ∙ 4,76 ∙ 3,63) =  131,94 kč/ks 

 

Výpočet režijních nákladů na výrobu jednoho kusu těla kličky: 

NR = Np ∙
R

100
= 131,94 ∙

5

100
= 6,60 kč/ks 

 

Výpočet nákladů na spotřebu materiálu pro jeden kus těla kličky: 

NMt = V1 ∙  Cm1 + V2 ∙  Cm2 = 

 

= 13,35 ∙ 6,18 + 4,58 ∙ 78 = 439,68 kč/ks 

Výpočet celkových nákladů na výrobu jednoho kusu kličky strun: 

NVt = NPt  + NRt + NMt = 131,94 + 6,60 + 439,68 = 578,22 kč/ks 
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Pro vyhodnocení celkových nákladů zvolené součásti je nutné provést analogickou 

kalkulaci pro úchyt kličky strun. 

Výpočet celkových nákladů na výrobu jednoho kusu kličky strun: 

NVr = Npr  + NRr + NMr = 118,88 + 5,94 + 60,68 = 185,46 kč/ks 

Celkové náklady kličky strun: 

NC = NVt  + NVr = 578,22 + 185,46 = 763,67 kč/ks 

 

Pro výpočet kompozitního dílu byla použita nejdražší uhlíková výztuž. Celkové náklady po 

sečtení nákladů na provoz tiskárny Markforged Mark two, režijních nákladů a nákladů na 

spotřebovaný materiál se cena vyšplhala na 763,67 Kč. V celkových nákladech je 

započítán pouze 3D tisk bez ceny šroubu M4x20 a ceny matice M4 potřebné k dokončení 

součásti. V tabulce (24, 25) jsou vypočteny celkové náklady na výrobu jednoho kusu dílce. 

 

Tabulka 24 Náklady na výrobu 1 ks těla kličky strun a úchytu kličky strun. 

Klička strun NP [Kč] NR [Kč] NM [Kč] NVt/ NVr [Kč] 

Tělo kličky strun   

Základní materiál onyx  129,28  6,46  115,78 251,52 

Výztuž uhlíkové vlákno 131,94  6,60  439,68 578,22 

Výztuž kevlar 144,30  7,21 349,25 500,76 

Výztuž skelné vlákno 144,30  7,21 281,92 433,43 

Výztuž HSHT vlákno 159,66  7,98 344,05 511,69 

Úchyt kličky strun  

Základní materiál onyx 118,88 5,94 60,68 185,46 

 

Tabulka 25 Náklady na výrobu 1 ks těla kličky strun a úchytu kličky strun. 

Materiál NP [Kč] NR [Kč] NM [Kč] NVt/ NVr [Kč] 

Tělo kličky strun   

CFjet PETG carbon  93,87  4,69  39,43 137,99 

Úchyt kličky strun  

CFjet PETG carbon 92,35 4,62 22,01 118,98 
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6.2 Zhodnocené nákladů na výrobu součásti  

Náklady jsou vypočítány pro 1kus až maximálně 100 kusů (viz tab. 26). Pro sériovou 

výrobu je z důvodu vysoké ceny 3D tisku stále vhodnější využít jiné výrobní metody. 

Následující graf porovnává celkové náklady na výrobu kličky strun metodou 3D tisku (viz 

obr. 6-1). 

Tabulka 26 Celkové náklady na výrobu kličky strun. 

Klička strun 1 kus [Kč] 
10 kusů 

[Kč] 

50 kusů 

[Kč] 
100 kusů [Kč] 

Základní materiál onyx 436,99 2668,88 12840,41 25554,82 

Výztuž uhlíkové vlákno 763,67 5935,73 29174,66 58223,31 

Výztuž kevlar 686,22 5161,21 25302,06 50478,12 

Výztuž skelné vlákno 618,90 4487,99 21935,93 43745,85 

Výztuž HSHT vlákno 697,15 5270,54 25848,72 51571,44 

CFjet PETG carbon 256,97 868,72 3839,60 7553,20 

Výše celkových nákladů se odvíjí především z ceny použitého materiálu. Vzhledem 

k vysokým cenám vyztužujících vláken a nízké potřebě pevnostních charakteristik součásti 

je pro zakázkový tisk přijatelný materiál CFjet PETG carbon s cenou 257 kč/ks. 

 

Obr.  6-1 Celkové náklady na 3D tisk zvolené součásti. 

Celková prodejní cena musí být navýšena o marži, která vyjadřuje rozdíl mezi tržbami a 

náklady na prodané zboží. Marže je vypočtena z ceny utržené za zboží. Ziskem je marže 

snížená o náklady, které souvisejí s prodejem součásti. Při stanovení 30% marže bude 

výsledná cena 257 / 0,7 = 367,14 Kč/ks. 
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ZÁVĚR 

Tato práce se zabývá studií kompozitních materiálů a řeší možnosti vhodného zpracování 

pomocí technologie 3D tisku. První kapitola klasifikuje kompozitní materiály z hlediska 

matrice a výztuže a je zaměřena na krátko-vláknové i vláknové kompozity.  Druhá kapitola 

řeší problematiku technologií 3D tisku. V této části jsou popsány jednotlivé metody  

a požadavky pro 3D tisk kompozitů s krátkými vyztužujícími vlákny a kontinuálními 

vyztužujícími vlákny. 

Experimentální část je zaměřena na výrobu kompozitních vzorků a stanovení pevnostních 

charakteristik. Je zde popsán proces zhotovení zkušebních vzorků až do provedení 

mechanické zkoušky. Z hlediska technického hodnocení byla provedena tahová zkouška na 

základě, které byly získány mechanické parametry (mez pevnost v tahu, modul pružnosti  

v tahu, tažnost). Tyto parametry jsou posuzovány mezi kompozity se spojitou výztuží 

(uhlík, sklo, HSHT sklo, kevlar), kompozity s obsahem mikrovláken (onyx, PETG CFjet)  

a mezi nevyztuženými materiály (PETG PM, ABS, PLA, nylon).  

Naměřené hodnoty tahové zkoušky nemohou být porovnány s materiálovými listy výrobce, 

jelikož tyto hodnoty nejsou zveřejněny. Dosažené výsledky pro vzorky se spojitou výztuží 

nejsou v souladu s normou, jelikož při tahové zkoušce nedochází k typickému přetržení  

v zúžené části vzorků. Deformace je pravidelně orientovaná ve vrubové části u všech 

testovaných vzorků. Určené parametry jsou přehledně uspořádány v tabulkách. V práci 

jsou uvedeny grafické závislosti porovnání mechanických parametrů a jejich slovní 

ohodnocení.  

V poslední části práce byl navržen postup výroby zvolené součásti kličky strun. Součást 

byla navržena ve slicovacím programu Eiger kompatibilní s tiskárnou Markforged Mark 

two. Pro porovnání byla součást navržena i v programu PrusaSlicer kompatibilní  

s tiskárnou Original Prusa i3 MK2S. Na základě parametrů, které programy vyhodnotily 

(čas tisku, množství spotřebovaného materiálu), bylo provedeno ekonomické zhodnocení 

zahrnující náklady spojené s 3D tiskem. Výsledkem jsou náklady na výrobu kompozitní 

součásti, která je vhodná pro malosériovou, zakázkovou výrobu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

Zkratka Popis 

2D Dvourozměrný 

3D Trojdimenzionální (trojrozměrný) 

ABS Akrylonitrilbutadienstyren 

Al 6061 T6 Aluminum 6061-T6 

CAD Computer aided design 

CFF Continuous filament fabrication 

CNC Computer numerical control 

ČSN EN ISO 
Česká technická norma, která zavádí do soustavy českých norem 

evropskou normu identickou s mezinárodní normou ISO 

EP-R Nevyztužená epoxidová pryskyřice 

FDM Fused Deposition Modeling 

FFF Fused filament fabrication 

HSHT High strength high temperature 

LOM Laminated Object Manufacturing 

Např. Například 

Obr. Obrázek 

PA Polyamidy 

PC Polykarbonát 

PE Polyethylen 

PETG Polyethylene terephthalate 

PLA Polylactic acid 

PP Polypropylen 

PS Polystyren 

SiO2 Oxid křemičitý 

SLS Selective Laser Sintering 

STL Stereolitografie 

UV Ultrafialové záření 

Vs. Versus 

SLA Stereolitografie 

UP-R Nenasycená polyesterová pryskyřice 
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Symbol Jednotka Popis 

A [%] Tažnost 

Ag [%] Homogenní tažnost 

At [%] Tažnost měřená v zatíženém stavu pod napětím 

Cs [Kč] Pořizovací cena stroje 

Ce [Kč] Průměrná cena energie 

Cm1 [kč] Cena základního materiálu těla kličky strun 

Cm2 [kč] Cena kontinuální výztuhy těla kličky strun 

Cm3 [kč] Cena základního materiálu úchytu kličky strun 

E [MPa] Modul pružnosti v tahu 

F [N] Zatěžující síla 

Fmax [N] Síla na mezi pevnosti 

Ec [GPa] Youngův modul pružnosti kompozitu 

Ef [GPa] Youngův modul pružnosti vlákna 

Em [GPa] Youngův modul pružnosti matrice 

L [mm] Počáteční vzdálenost mezi čelistmi 

Lo [mm] Počáteční délka 

Lu [mm] Konečná délka 

P [kWh] Příkon stroje 

R [MPa] Smluvní napětí 

R [%] Provozní režie 

Rm [MPa] Mez pevnosti 

S [mm2] Aktuální průřez vzorku 

Sf1 [Kč. h-1] Fixní hodinová sazba zaměstnance obsluhujícího tiskárnu 

Sf2 [Kč. h-1] Fixní hodinová sazba zaměstnance obsluhujícího software 

V1 [cm3] základní materiál spotřebovaný na 1ks těla kličky strun 

V2 [cm3] kontinuální výztuhy spotřebované na 1ks kličky strun 

Z [rok] Životnost stroje dle odpisové kategorie 2 

So [mm2] Počáteční průřez vzorku 

b1 [mm] Šířka zúžené části 
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b2 [mm] Šířka konců 

h [mm] Tloušťka 

l1 [mm] Vzdálenost rovnoběžné zúžené části 

l2 [mm] Vnitřní vzdálenost rozšířených stěn 

l3 [mm] Celková délka 

n [-] Počet prvků profilu 

r [mm] Poloměr 

tc [hod] Celkový čas tisku součásti 

tf1 [hod] Čas zaměstnance obsluhujícího software pro tisk 

tf2 [hod] Čas zaměstnance obsluhujícího tiskárnu 

x̄ [-] Aritmetický průměr 

xi [-] Prvek statistického souboru o indexu i 

s [-] Směrodatná odchylka 

S2 [-] Rozptyl 

ε [-] Relativní prodloužení 

𝜎𝑐 [MPa] Mez pevnosti kompozitu 

𝜎𝑓 [MPa] Mez pevnosti vláken 

𝜎m [MPa] Mez pevnosti matrice 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha 1 Výrobní výkres tělo kličky strun 

Příloha 2 Výrobní výkres úchyt kličky strun 

Příloha 3 Výrobní výkres klička strun 
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