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ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zabývá nalezením optimálních procesních parametrů s cílem 

dosažení vysoké pevnosti s DLP (digital light processing) 3D tiskárnou Solflex 650 a 

pro materiál Detax Solflex model. V rešeršní části práce je uveden princip tisku 

pomocí laseru a pomocí DLP projektoru a jejich porovnání. Dále jsou uvedeny 

informace o materiálech a vliv procesních parametrů na tisk. Na základě poznatků 

byl stanoven předpoklad vývoje pevnosti v závislosti na době osvitu a tloušťce 

vrstvy. Vzorky byly nejprve testovány zkouškou tvrdosti se standardem Shore D a 

výsledky byly následně porovnány. Poté byly vytvořeny vzorky na tah s vybranými 

optimálními parametry určenými z předchozí zkoušky a ty byly podrobeny zkoušce 

tahem. Z výsledků byla stanovena závislost pevnosti na procesních parametrech. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Aditivní výroba, Stereolitografie, DLP, doba osvitu, tloušťka vrstvy, pevnost, 

zkouška tahem 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the search for optimal process parameters to reach a 

high strength of the Detax Solflex model material, with the DLP (digital light 

processing) 3D Solflex 650 printer. In the first part of this thesis the principle of 

printing using a laser and using a DLP projector and their comparison are presented. 

Further information about materials and impact of the process parameters on a 

printing are discussed. Based on a knowledge two assumptions were set: influence of 

exposure time and influence of layer thickness on strength. Firstly, samples were 

tested by the hardness Shore D test and the results from the test were compared. New 

samples for the stress test with the optimal set of parameters given by the previous 

test were printed and tested. Process parameters influence on strength was 

determined from the achieved results. 

KEYWORDS 

Additive manufacturing, Stereolithography, DLP, exposure time, layer thickness, 

strength 
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ÚVOD 
 

1 ÚVOD 

Ke zkrácení životního cyklu výrobku výrazně napomáhají různé technologie 

3D tisku označované jako Additive Manufacturing (AM). Jejich účelem je převést 

objekt, vymodelovaný pomocí konstrukčních a designérských programů, do reality 

s odpovídajícími vlastnostmi skutečného výrobku v krátkém čase a co nejlevněji. 

Na takto vzniklých modelech je možnost odchytat případné chyby, odzkoušet 

mechanické vlastnosti chystaného výrobku, aniž by bylo nutné jej skutečně vyrobit. 

AM také nachází místo tam, kde by byla výroba konvenčními metodami 

nemožná nebo neefektivní a nákladná. Dobrým příkladem jsou odlehčené kovové 

součásti s definovanou vnitřní strukturou, nebo dentální modely. 

K tvorbě modelů je k dispozici celá řada technologií a materiálů od plastů 

přes sádru až po kovy.  

Jednou z technologií je SL (Stereolitografie) využívající materiál 

fotopolymer, který tvrdne po kontaktu se zářením (nejčastěji spektrum světla UV). 

Například laserem či DLP projektorem. Svoje místo má například  ve zdravotnictví, 

elektronice, návrhu designu, tvorbě detailních modelů a další.  

Technologie s DLP projektorem je podstatně mladší a nabízí vyšší přesnost, 

rychlejší dobu stavby, větší pevnost atd., oproti laserové technologii. 

Nalezení vhodné kombinace materiálu a procesních parametrů za cílem 

vysoké pevnosti může pomoci technologii s DLP projektorem se posunout dál, a také 

může přinést nové oblasti využití Stereolitografie.  
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 SLA 
Technologie 3D tisku SLA (Stereolithography aparatus) patří mezi nejstarší. 

V roce 1986 byl schválen patent, což nastartovalo v roce 1988 komerční využití. 

[1,[4]] Principem této metody je zpevňování tekutého fotopolymeru pomocí 

UV (ultrafialový) laseru.  

 

Obr. 2.1 Schéma SLA aparátu [6] 

1 – platforma, 2 – otevřená nádoba, 3 – fotopolymer, 4 – ztuhnutý polymer, 5 – 

paprsek, 6 – skenovací zařízení, 7 – laser  

2.1.1 Proces tisku 

Podstava vyjede do takové výšky, aby byla přesně jednu tloušťku vrstvy pod 

hladinou fotopolymeru (desítky až stovky mikrometrů). V této vrstvě laserový 

paprsek vytváří 2D obrazec v osách X a Y, jehož třetí rozměr Z je dán právě výškou 

vrstvy mezi hladinou a platformou. Po dokončení skenování povrchu se celá 

platforma posune v ose Z dolů opět o jednu vrstvu. Druhá vrstva se při skenování 

spojí s první. Po dokončení skenování se objekt mechanicky oddělí od platformy, 

ošetří čistidlem a umístí do vytvrzovací komory, kde se materiál pod UV světlem 

dotvrdí na konečnou pevnost. Zbylý fotopolymer lze využít při dalším tisku. 

2.1.2 Možnosti a využití 

Velikost stavěcích prostorů běžně bývají okolo 250 mm ve všech směrech, 

nicméně existují přístroje s velikostí i 1500x750x550 mm. Tloušťka vrstvy běžně 

bývá 50-300 µm a průměr laseru 130 µm. [1,5] 

SLA nachází využití pro: 

 koncepční, designové a prezentační modely, 

 analýzu a ověření funkčnosti mechanismu, 

 prototypy, 

 šablona na keramické díly. 

2.1.3 Výhody a nevýhody 

Mezi výhody patří: 

 Velikost stavěcího prostoru – dost prostorný pro běžné potřeby 

2 

2.1 

 

2.1.1 

 

2.1.2 

 

2.1.3 
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 Dobrá přesnost 

 Velmi dobrá drsnost povrchu bez jakékoliv úpravy 

 Schopnost udělat laserem hladkou křivku v rovině XY 

Nevýhody:  

 Vyžaduje post-processing: odstranění podpor a přebytečného materiálu, to 

může poškodit objekt 

 Vyžaduje dotvrzení: pro lepší mechanické vlastnosti 

 Vyžaduje podpory  

 Čas tisku je závislý na komplexnosti objektu 

2.2 DLP 
Nové možnosti do SLA technologie přinesly nahrazení bodového zdroje 

(laseru) plošným zdrojem záření. To může být realizováno pomocí LCD panelu nebo 

DLP (Digital Light Processing) systémem. Komerční přístroje většinou používají 

DLP systém, protože LCD panely mají velkou pohltivost záření, jsou pomalé a mají 

velké rozměry pixelů [11]. 

 V literatuře se lze setkat s různorodým označením, nicméně v rámci hierarchie 

pojmů je PSL (Projection Stereolithography) nebo MPSLA, (Mask Projection 

Stereolithography) nadřazeno označení DLP systémů (DLP-SLA, DLPSL, atd.) 

a LCD technologií. 

DLP systém se skládá ze zdroje světla, který se promítá na povrch DMD (Digital 

Mirror Device) čipu a dál přes optiku na promítací rovinu. DLP systém s DMD 

čipem byl vynalezen Larrym Hornbeckem a Williamem Nelsonem ve společnosti 

Texas Instruments v roce 1987.  

Povrch DMD čipu je pokrytý sklopnými hliníkovými mikro-zrcadly, kde 

každé zrcadlo představuje jeden pixel. Při osvitu DMD čipu je světlo odraženo 

na promítací rovinu, nebo do absorbéru podle naklopení jednotlivých zrcadel. Tím 

vzniká obraz. Vychylovací úhel mikro-zrcadla ±10-12° a velikost je 16x16 µm. 

Pohyb je ovládán pomocí elektrod v rozích. [1, 2, 8-9] 

Velká rychlost vychylování mikro-zrcadel (20µs) umožňuje tvorby tzv. 

odstíny šedi. Těch je dosaženo rychlým vychylováním zrcadel během osvitu jedné 

vrstvy. Čím více času je zrcadlo nasměrováno na polymer tím jasnější hranice má 

ovlivněná oblast a také je více zpevněná. To slouží zejména ke snížení napětí 

v materiálu způsobené polymerizací. [8, 12] 

Tato zařízení zpravidla využívají stavbu tzv. bottom-up, čili platforma 

při tisku koná pohyb proti směru gravitačního zrychlení a objekt vzniká vzhůru 

nohama. [1] 

 

Obr. 2.2 Schéma DLP systému [8] 

2.2 
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Součástí aparátu je: nádoba, zdroj světla, DMD čip, optika a platforma pohybující 

se v ose Z. 

2.2.1 Proces tisku 

Platforma sjede nad dno nádoby na vzdálenost jedné vrstvy. Projektor osvítí 

povrch mikro-zrcadel a ty světlo odrazí do nádoby. Polymer zavadne na platformě, 

ale i na skle, ze kterého se musí mechanicky odstranit např. nakloněním, otočením, 

posunutím, [16] nebo postupně v případě pružné nádoby tahem vzhůru [17]. 

Po oddělení se celý proces opakuje, dokud není objekt hotový. Po dokončení se očistí 

od přebytečného materiálu a umístí do vytvrzovací UV komory. Zbylý fotopolymer 

lze opět použít při dalším tisku.  

Rád bych zde zmínil řešení CLIP (Continuous Liquid Interface Production), 

kde skrze sklo mikro-kanálky prostupuje kyslík, který je inhibitorem polymerizace, 

čímž nedojde ke ztuhnutí ve vzdálenosti 20-30 μm od dna nádoby v tzv. Dead Zone 

a tím nedojde k přilepení. Tvorba objektu probíhá nepřetržitě bez nutnosti odtrhávat 

vrstvu po vrstvě. To vede k lepším mechanickým vlastnostem a kratším časům tisku. 

[3] 

2.2.2 Možnosti a využití 

Velikost stavěcích prostorů je běžně 50 mm v každém směru. Existují 

ale řešení s velikostí prostoru 192x120x230. Velikost prostoru v osách  X a Y je u 

DLP věcí optiky, počtu pixelů DMD čipu a požadované velikosti detailů. Při stejném 

rozlišení čipu lze optikou vytvořit velký stavěcí prostor ovšem za cenu hrubých 

detailů nebo vytvořit malý prostor s možností malých detailů. Nicméně společnost 

W2P Engineering GmbH přišla s pohyblivým projektorem v osách X a Y, který 

zvětší stavěcí oblast při zachování malých detailů. [17] V ose Z je stroj omezen 

malou kapacitou nádoby pro materiál, a také příliš dlouhým časem tisku při velké 

výšce objektu. 

DLP je vhodné pro: 

 Koncepční, ukázkové a designové modely 

 Funkční modely  

 Šablona na keramické díly  

 Omezená produkce hotových částí 

 Zdravotní a dentální aplikace – tvorba zubních implantátů a modelů částí těla 

na základě snímků rentgenu nebo magnetické rezonance 

 Modely šperků pro přímé lití  

 Mikro-fluidní systémy [1,3] 

2.2.3 Výhody a nevýhody DLP 

Výhody: 

 Relativně velká rychlost tisku nezávislá na tvaru a komplexnosti objektu 

 Malé rozměry stroje a nehlučnost 

 Je potřeba málo přebytečného materiálu 

 Méně staženin v materiálu 

Nevýhody:  

 Limitovaný stavěcí prostor 

 Potřeba odtržení (mimo CLIP) – může způsobit poškození objektu 

 Vyžaduje post-processing – čištění od přebytečného materiálu, dotvrzení 

 Neschopnost udělat hladkou křivku 

2.1.1 

 

2.2.2 

 

2.2.3 
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2.3 Materiál  
Materiál tzv. fotopolymer se skládá nejméně ze dvou základních složek: 

iniciátorů a monomerů smíchaných dohromady.  

Dají se také rozdělit podle druhu záření, které je důležité pro jejich iniciaci. 

Nejčastěji se jedná o UV záření, viditelné světlo (pouze u DLP), gama paprsky, 

rentgenové paprsky, nebo proud elektronů.  

Dále se dělí na dvě hlavní skupiny s akrylátovým (u DLP) nebo epoxidovým 

základem. Fotopolymery s epoxidovým základem mají lepší fyzikální a mechanické 

vlastnosti.  

Při pokojové teplotě jsou většinou fotopolymery stálé, a proto je potřeba 

iniciátoru, jako katalyzátorů, pro nastartování reakce za běžných podmínek. [1] 

Naopak nežádoucí je přítomnost kyslíku, který celou reakci brzdí [8, 11]. 

Výhodou je, že je lze jednoduše modifikovat přidáním příměsi kovů např. 

měď pro tepelnou vodivost [14], polokovy pro elektrické vlastnosti [11], nebo 

keramika pro vysokou tvrdost a chemickou odolnost [8] a mnoho dalších.  

Podle materiálového katalogu společnosti 3D Systems jsou rozsahy hodnot 

mechanických vlastností jednotlivých materiálu značné: 

 Pevnost v tahu 38-87 MPa 

 Pevnost v ohybu 52-154 MPa 

 Prodloužení do lomu 1-22 %. 

Zajímavý je například kompozit Accura CeraMAX s pevností v tahu až 87 MPa 

nebo kompozit Accura Bluestone s teplotní odolností až 287°C při tlaku 0,45 MPa. 

[15, příloha 13] 

Vždy je potřeba vhodná kombinace druhu fotopolymeru, tvaru a velikosti objektu 

a vlastností tiskárny pro minimalizování napětí při polymerizaci a dosažení 

požadovaných vlastností finálního objektu. [3]  

2.3.1 Proces fotopolymerizace 

Foton emitovaný zdrojem světla dodá energii iniciátoru, který se dostane 

do excitovaného stavu a stává se iniciační molekulou. Ta reaguje s monomerem 

a vytvoří iniciaci řetězce, se kterým pak reagují další monomery, tak dlouho dokud 

tlumící vlivy neukončí reakci. Důležité je, aby se během procesu řetězce spojili mezi 

sebou, tak vytvořili síť schopnou odolat mechanickému namáhání např. při odtržení 

od dna nádoby u bottom up DLP technologie . Celá reakce je exotermická. [1] 

2.4 Vliv procesních parametrů 

2.4.1 Vliv procesních parametrů SLA 

Při skenování je nutno využít stavěcích strategií, které určují v jakém pořadí 

budou tvořeny dráhy laseru, styl napojení mezi vrstvami a jakým způsobem 

je skenován prostor určený celý k vytvrzení. Stavěcí strategie významně snižují 

stažení materiálu při polymerizaci, šetří čas tisku a ovlivňují vlastnosti objektu. 

Příklady strategií obr 2.3 a 2.4 (šedivá pole jsou dráhy laseru) [2]:  

2.3 

 

2.3.1 

 

2.4 

 
2.4.1 
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Obr. 2.3 WEAVE [2] 

 

Obr. 2.4 STAR-WEAVE [2] 

Mechanické vlastnosti výsledného objektu významně ovlivňuje zvolená 

tloušťka vrstvy a orientace objektu při stavbě.  

Podle Raju a spol. [6] je v případě vzorku na tahovou zkoušku, nejlepší 

pozice na bok. Zkoušené byly na boku na ležato a pod úhlem 45°. Menší tloušťka 

vrstvy vedla ke zvýšení pevnosti. To potvrdili také  

Cheah a další [7], kteří zkoumali vliv výkonu laseru a tloušťky vrstvy 

na pevnost objektu před dotvrzením.  

 

Obr. 2.5 Gaussovo rozložení intenzity záření v průřezu laseru [7] 

V obr. 2.5 je zachycena závislost hloubky vytvrzení (Cd) na intenzitě paprsku. Každý 

fotopolymer potřebuje minimální intenzitu světla pro zahájení řetězové reakce. 

To vysvětluje, proč šířka vytvrzené dráhy (Lw) je menší, než průměr laserového 

paprsku (křivka E(z)). Zároveň Gaussovo rozložení intenzity záření uvnitř 

laserového paprsku vysvětluje parabolický tvar hloubky vytvrzení.  
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Obr. 2.6 Graf závislosti výkonu laseru na pevnosti v tahu [7] 

Obr. 2.6 popisuje vliv výkonu laseru a tloušťky vrstvy na pevnost v tahu. Tedy 

nejlepších výsledků bylo dosaženo s minimální tloušťkou vrstvy a maximálním 

výkonem laseru. Za těchto podmínek dochází k maximálnímu tzv. over-cure (Cd 

je větší než tloušťka vrstvy), a proto dojde k lepšímu propojení mezi vrstvami 

a objekt dosáhne větší homogenity. Minimalizuje se tím i výskyt míst, které laser 

neovlivnil, např. mezi souběžnými dráhami laseru.  

2.4.2 Vliv procesních parametrů pro DLP 

Sun se ve své práci [11]věnuje studiu mikro-stereolitografie. UV světlo 

je vhodnější, protože má kratší vlnovou délku, tudíž i větší energii a lépe využívá 

schopností optiky.  Sloupec světla odražený od mikro-zrcadla se při průchodu 

vzduchem, optikou a dnem vany rozptyluje. To znamená, že vzniká světelný sloup 

s nekonzistentní intenzitou záření. Tento jev lze aproximovat Gaussovým rozložením 

Obr. 2.7.  

 

Obr. 2.7 Gaussovo rozložení intenzity záření v závislosti na velikosti oblasti expozice [11] 

Z grafu je patrné, že velikost intenzity do nějakého bodu roste, a pak se jen 

rozšiřuje plocha maximální intenzity záření s rostoucím počtem pixelů. 

Kang a další [12] vyvinuli matematický model pro stanovení vlastností ztuhlé 

oblasti na základě hodnot vstupních procesních parametrů za účelem větší kontroly 

přesnosti. Na hloubku vytvrzení má vliv doba expozice, intenzita expozice, počet 

pixelů (velikost osvěcované oblasti) a kritická expozice (vlastnost materiálu).  

Hloubka vytvrzení je lineárně závislá na energii předané na danou oblast, 

obr. 2.8. (V následujících grafech je vždy plná čára matematický model a jednotlivé 

body experimentální ověření.) 

2.4.2 
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Obr. 2.8 Závislost hloubky zatuhnutí (Cure height) na energii předané určité oblasti (E0) [12] 

Zajímavá je také závislost doby expozice na kritické intenzitě expozice materiálu 

(obr. 2.9) a závislost hloubky zatuhnutí/šířky zatuhlé části na době osvitu (obr. 2.10).  

 

Obr. 2.9 Vztah kritické intenzity expozice (Ic) a doby expozice (t) [12] 
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Obr. 2.10 Závislosti hloubky zatuhnutí/ šířky zatuhnutí (pro oboje osa Length) na čase a počtu pixelů 

[12] 

Autoři také vidí velký potenciál kontroly vytvrzení v tzv. odstínech šedi.  

Mitteramskogler a další [8] vyšetřovali vliv doby expozice a intenzity světla 

u keramického fotopolymeru na rozměrovou přesnost a vnitřní strukturu po tisku a 

po post-processingu. Při zachování jedné intenzity světla a různých dobách osvitu 

dochází k nárůstu, tzv. přerůstání (overgrowth) viz obr. 2.11 . Čili skutečný rozměr 

zpevněného polymeru je větší, než původní osvícená oblast, viz obr. 2.12.  

 

Obr. 2.11 Závislost přerůstání (overgrowth) na rozměru objektu (Side length) [8] 
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Obr. 2.12 Rozměry skutečné (šedá) a rozměry osvícené plochy (modrá) [8] 

Přerůstání je způsobeno rozptylem světla v optice a na rozhraních průsvitného dna 

nádoby, a také přebytečnou energií okrajových částí osvěcované oblasti. Oba 

parametry (doba expozice a intenzita osvětlení) společně zvyšují tzv. hloubku 

vytvrzení  Cd Obr. 2.13.  

 

Obr. 2.13 Závislost hloubky vytvrzení na intenzitě světla a doby expozice pro konkrétní materiál [8] 

Křivky iso-energy popisují vývoj Cd po předání veškeré energie. Větší intenzita nebo 

delší doba expozice vede k větší Cd. Dochází k tomu díky většímu over-cure mezi 

vrstvami.  

Peterson a další [10] se ve své práci věnovali vlivu intenzity záření. Jejím 

zvyšováním je možno dosáhnout větší hustoty vazeb mezi řetězci polymerů, což 

vede k nárůstu pevnostních charakteristik. Vlastní hustota objektu se nezmění. 

Nicméně vysoká intenzita světla s sebou nese zahřívání polymeru a nárůst rozměru, 

který je způsoben rozptylem. V opačném případě, pokud je intenzita slabá, vzorek 

může být ve skutečnosti menší, nebo zdeformovaný vlivem nedostatečného spojení 

vrstev. Některé tiskárny umožňují plynulou změnu intenzity světla během tisku, čímž 

se dá dosáhnout vzorku s oblastmi o různých pevnostech. To otevírá nové možnosti 

v ovládání poměru pevnosti a deformace objektu.  

Monzón a spol [9] se věnovali zkoumání anizotropie materiálu ve třech 

fotopolymerech v závislosti na orientaci, poloze objektu, a také doby vytvrzování. 

Podařilo se zjistit, že vzorky mají lepší mechanické vlastnosti jsou-li orientovány 

spíše vertikálně, než horizontálně. Tento fenomén je umožněn díky silné vazbě mezi 

jednotlivými vrstvami (podobně silné jako vazby ve vrstvě samotné), a také díky 

tomu, že mikro-zrcadla na DMD čipu vyžadují prostor kolem sebe, který umožňuje 

jejich pohyb. Proto se při ozáření neosvítí plnou intenzitou celý povrch, 
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ale jen matice pixelů oddělených úzkou mřížkou. Fotopolymer se v těchto oblastech 

vytvrdí vlivem rozptylu světla a pomocí energie již rozběhnuté reakce na krajích 

pixelů. Nicméně taková oblast má podle článku pouze 25% hodnoty modulu v ohybu 

E, oproti hodnotám dobře vytvrzené části. Takto vzniklý objekt je tedy kompozitem 

dvou různě pevných materiálů.  

 

Obr. 2.14Teoretický model struktury vzorku v závislosti na orientaci při tisku A) vertikálně B) 

horizontálně [9] 

Prokázalo se, že dotvrzování má významný vliv na mechanické vlastnosti. (obr. 2.15) 

Předpokládá se, že tento jev způsobuje snížení anisotropie v materiálu. Ty materiály, 

které jsou netransparentní, se hůře dotvrzují, protože brání UV v průchodu 

materiálem, Naopak u transparentních materiálů se anisotropie odstraní úplně. Na 

konec se věnovali také vlastnostem v závislosti na různé poloze vzorku na platformě 

(na krajích a ve středu), ta však není podle Mozóna významná. 

 

Obr. 2.15 Vliv dotvrzení na mechanické vlastnosti 

Jedním z experimentů v bakalářské práci Vliv parametrů stereolitografického 

3D tisku na dobu tisku [13] bylo stanovení závislosti tloušťky vytvrzené vrstvy na 

době osvitu, čili stanovení tzv. materiálového profilu pro materiál Detax model 

Solflex. Tištěny byly kruhy pouze v jedné vrstvě bez použití platformy, přičemž 

každý z kruhů měl jinou dobu osvitu, viz obr. 2.16 Po vyhotovení se vzorky změřily 

mikrometrem. Test se provedl třikrát pro stejné hodnoty dob osvitu. Výsledkem byla 

logaritmická aproximace trendu rov. 1. 

rovnice (2-1). 𝑦 = 0,1523 ∙ ln(𝑥) − 0,938 
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kde: 

y – tloušťka vrstvy 

x – doba osvitu 

 

Obr. 2.16 Kruhy pro stanovení závislosti obr 2.17 [13] 

 

Obr. 2.17 Závislost tloušťky vrstvy na době osvitu [13] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

Na základě výzkumu [8, 10 ,12, 13] vyplývá, že doba osvitu hraje významnou 

roli při navazování řetězců v polymeru. Resp. čím delší doba osvitu, tím větší 

je hloubka, do které se vytvářejí řetězce, a to v případě více vrstev nad sebou vede 

k lepšímu propojení mezi vrstvami a zároveň lepšímu propojení i uvnitř předchozích 

vrstev. Delší doba osvitu však podle práce [8] vede k jevu vytvrzení i mimo 

osvícenou oblast a zhoršuje tím výslednou přesnost, případně kvalitu povrchu.  

Nepodařilo se najít výzkum, který by se zabýval vlivem tloušťky vrstvy 

na pevnost pro technologii DLP, ale vzhledem k velmi podobnému principu tisku 

mezi laserem a projektorem, lze u tohoto parametru předpokládat, že bude tloušťka 

vrstvy důležitá, resp. čím nižší tloušťka, tím vyšší pevnost. [6, 7] 

Dotvrzení pomáhá odstraňovat anisotropii, která výrazně ovlivňuje pevnost. 

Zároveň pro netransparentní materiály je možná jen omezená hloubka dotvrzení. [9] 

Předpokládá se tedy, že s větší dobou osvitu a zároveň menší tloušťkou, 

se pevnost objektu bude zvyšovat, ale bude také docházet ke zhoršování kvality 

povrchu. 

V každé práci výzkumníci používali jiný materiál či jinou tiskárnu, mnohdy 

sestrojenou na daném pracovišti pouze pro účely experimentů 

s různými konstrukčními modifikacemi. Proto kombinace vstupních parametrů, 

přístroje a materiálu byla vždy originální, s cílem najít obecnější závislosti 

zkoumaných témat. Proto využiji experimentu kolegy Kůsta [13], který stanovil 

vztah doby osvitu a tloušťky vrstvy pro tiskárnu Solflex 650 a materiál Detax.Solflex 

model šedý. 

Hlavním cílem práce je nalezení vhodných procesních parametrů pro tiskárnu 

s technologií stereolitografie DLP Solflex 650 a materiál Detax model Solflex 

s důrazem na dosažení vysoké pevnosti. 

Vedlejší cíle práce: 

 identifikace parametrů: doba osvitu, tloušťka vrstvy, 

 návrh experimentu pro objasnění závislosti pevnosti na zvolených 

parametrech, 

 popis experimentálně zjištěných dat, 

 vyhodnocení a stanovení závěru 

  

3 
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4 MATERIÁL A METODY 

4.1 Materiál 
Materiál použitý pro práci je Detax Solflex model od společnosti DETAX 

GmbH & Co. KG určený pro tvorbu dentálních modelů. Jedná se o fotopolymer  

šedivé barvy, složený z kombinace akrylátových a methakrylových směsí a dalších 

aditiv, viz příloha 11. 

4.2 Přístroje 

4.2.1 Tiskárna 

Veškeré vzorky byly vytištěny na tiskárně Solflex 650 (technologie SLA DLP), 

zapůjčené od společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o. 

Výrobcem je společnost W2P Engineering GmbH.  

Z hlediska konstrukce jde o model tisku bottom-up, pro snížení sil při odtrhu 

využívá pružnou vanu. Neobvyklým řešením je možnost pohybu projektoru v osách 

X, Y na šest pozic (sektorů), čímž se zvětšuje stavěcí prostor obr 4.1. [17]  

 

Obr. 4.1 Platforma s 6 sektory v programu Netfabb 

Informace o základních parametrech přístroje jsou v následující tabulce: 

  

1 

4 

2 

3 

4 

5 

6 

4.1 

 

4.2 

 
4.2.1 
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Tab. 4.1 Parametry tiskárny 

Název: Hodnota: 

Tloušťka vrstvy 25-200 µm 

Velikost pixelu X, Y 50 µm 

Stavěcí prostor 120x128x110 mm 

Hmotnost tiskárny 20 kg 

Velikost tiskárny  400x400x400 mm 

Vlnová délka zdroje světla 385 nm 

Vstupní soubory STL, SLC 

Připojení k síti 100 Mbps Ethernet 

Elektrická přípojka, příkon 85-260 VAC, 50-60 Hz, 138 W 

Operační systém Windows Embedded CE 

Provozní teplota 18°C – 38°C  

4.2.2 Ultrazvuková čistička 

Pro očištění vzorků od přebytečného materiálu byla použita Ultrasonic 

Compact Cleaner Teson 1 od společnosti Tesla. 

4.2.3 Mikroskop 

Vzorky byly prohlíženy optickým mikroskopem SZX7, zaznamenány 

fotoaparátem Canon EOS 1200D a zpracovány v programu QuickPhotoMicro 3.1. 

4.2.4 Přístroj na dotvrzení vzorků 

Dotvrzení určených vzorků probíhalo v přístroji Otoflash G171 od společnosti 

NK-Optik GmbH. Jedná se o zábleskové dotvrzovací zařízení určené pro 

fotopolymery citlivé na vlnové délky 250-580 nm. Využívá krátkých a velmi silných 

záblesků a tím snižuje napětí v materiálu a zvyšuje kvalitu dotvrzení. [18]  

Parametry dotvrzovacího zařízení Otoflash G171 jsou v tabulce tab. 4.2 

Tab. 4.2 Parametry dotvrzovacího zařízení Otoflash G171 

Název: Hodnota: 

Velikost dotvrzovacího prostoru: 120x120x50 mm 

Počet světelných zdrojů 2 zábleskové trubice 

Elektrická přípojka 230 VAC, 50-60 Hz 

Spektrum distribuovaného světla 280-700 nm (max 400-500 nm) 

Průměrný příkon trubic  200 W 

Příkon přístroje 250 W 

Frekvence záblesků 10/s 

Rozsah počtu pulzů 1-9999 

Rozměry 310x310x140 mm 

Hmotnost 6 kg 

4.2.2 

 

4.2.3 

 

4.2.4 
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4.3 Metodika měření  

4.3.1 Tvrdoměr 

Pro porovnání vzorků byl použit tvrdoměr HT6510D odpovídající normě ISO 

868 pro stanovení tvrdosti plastů standardem SHORE D. Intendorem je kovový 

kužel. Jako příslušenství je zatěžovací stojan Shore Durometer Tester Stand SHS – 1. 

4.3.2 Proces měření tvrdosti 

Vzorek se vloží na skleněnou podložku pod tvrdoměr. Poté se zatáhne rukou za 

páku až do krajní polohy, kdy se mechanismus páky nedotýká závaží, které pak samo 

vytváří přítlačnou sílu na tvrdoměr. V tomto stavu setrvá asi 1-2s, a poté uvolní, viz 

příloha 12. 

  

Obr. 4.2 Měření tvrdosti a) nezatížený stav b) zatížený stav 

4.3.3 Stroj na provedení zkoušky tahem 

Tahové vzorky byly podrobeny zkouškou tahem na přístroji ZWICK Z020. 

Rychlost zatěžování byla 3 mm/min. 

4.3.4 Proces tisku a následné zpracování 

Nejprve je v Inventoru vytvořen požadovaný 3D model, který se uloží 

do formátu *.stl 

V softwaru Netfabb od společnosti Autodesk upraveného pro tiskárnu Solflex 

650 se umístí modely na platformu. Nastaví se požadované vlastnosti případných 

podpor a tloušťka vrstvy. Vygeneruje se soubor *.zip obsahující černobílé *.png 

snímky, kde bílá barva na každém snímku je osvěcovaná oblast pro jednu vrstvu.  

Dále se v počítači upraví soubor *.sfm, tzv. materiálový profil, kterýobsahuje 

konkrétní instrukce k chování tiskárny pro daný materiál. Pro tuto práci byla měněna 

pouze doba osvitu přiřazená tloušťce vrstvy a informace o názvu souboru. 

 Vše se přenese do tiskárny, kde se ručně načte materiálový profil *.zip 

a soubor k vytištění poté se vybere tzv. „build style“, ve kterém jsou definovány 

rychlosti všech posuvů, míra napnutí vany apod. Pro všechny výtisky byl použit 

přednastavený build style „gentle“. 

a) b) 

4.3.1 

 

4.3.2 

 

4.3.3 

 

4.3 

 

4.3.4 
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 Po vytištění se vzorky vloží do Izopropylalkoholu (IPA) a nechají 

se cca 5min. v ultrazvukové čističce. Následuje očištění stlačeným vzduchem 

od zbytku materiálu s izopropylalkoholem, a případně se vloží do vytvrzovacího 

přístroje a nastaví se požadovaný počet pulzů.  

4.4 Návrh a realizace experimentu 

4.4.1 Metody zkoumání pevnosti 

Jako metoda zkoumání pevnosti byla zvolena zkouška tahem, protože 

poskytuje nejvíce informací o materiálu (mez pevnosti v tahu, mez kluzu v tahu 

a prodloužení při mezi pevnosti). A také vzhledem k tomu, že jde o jednoosé tahové 

namáhání, tak podává konzervativnější hodnoty meze pevnosti na rozdíl od zkoušky 

ohybem, kde mez pevnosti je zpravidla vyšší, kvůli kombinovanému namáhání tlaku 

a tahu. Namáhání tlakem plasty snášejí lépe.[19, 20] 

Z důvodu finančního a materiálního omezení bylo k dispozici dvanáct 

normovaných zkoušek tahem. Bylo ale nejprve potřeba získat zkušenosti s výsledky 

a průběhem tisku s různými procesními parametry. Proto byla vybrána zkouška 

tvrdosti se standardem Shore D jako komparativní a přibližné měření rozdílů pro 

jednotlivé procesní parametry [24]. Výslednou tvrdost lze přepočítat na modul 

pružnosti pomocí přibližných empirických vztahů. [21, 22] Pro tuto práci použiji 

experimentální rovnici (3), protože její výsledky jsou velmi blízké očekávaným 

skutečným hodnotám modulu. Nicméně rovnice je zde uvedena hlavně jako důkaz, 

že je možno získat prvotní přibližnou představu o pevnosti materiálu z jeho tvrdosti. 

(4-1) 𝑧 = 11,31 ∙ 𝑒0,0645∙𝑞 

kde: 

q – je tvrdost Shore D 

z – modul pružnosti  

4.4.2 Průběh experimentu  

Průběh experimentu lze rozdělit do čtyř fází.  

První fáze byla zaměřena na nalezení vhodné doby osvitu pro tloušťku vrstvy 

0,2 mm, aby došlo k dostatečnému spojení vrstev. První čas vycházel z rovnice (2-1), 

tento byl nazván: „základní doba osvitu“ a je pro každou tloušťku vrstvy jiný. Čas, 

při kterém došlo k  dobrému spojení vrstev se posléze přepočítal na násobek základní 

doby osvitu, tedy na „koeficient základní doby osvitu“. Koeficient základní doby 

osvitu byl zaveden, aby umožnil porovnání pevnosti mezi různými tloušťkami vrstvy 

na malém počtu vzorků. Tisknuty byly vzorky Z_1 a Z_3 na plocho.  

Ve fázi dva byl zjištěn vliv dotvrzení na tvrdost vzorků. Tvrdost byla měřena 

na vzorcích Tv_1, ty byly stavěny na bok, aby nemuselo být použito podpor, které se 

špatně odstraňují. Dále byla zjištěna hloubka dotvrzení z průřezu vzorků K_1. 

 Třetí fáze se věnovala vlivu doby osvitu a tloušťky vrstvy na tvrdost 

materiálu. Tvrdost se měřila opět na vzorcích Tv_1, které byly tisknuty na bok. Při 

zkoumání vlivu doby osvitu byly vzorky vytvořeny ve dvou kusech pro každý 

procesní parametr a před zkoušku tvrdosti se vždy jeden nechal dotvrdit, aby bylo 

možné pozorovat, zda dotvrzení zahlazení rozdílu tvrdosti mezi jednotlivými časy 

osvitu. Při experimentu byly měněny doby osvitu, které se následně přepočítaly na 

koeficent základní doby osvitu. Pro zkoumání vlivu tloušťky vrstvy byly 

vyhodnocovány zkouškou tvrdosti pouze nedotvrzené vzorky.  

4.4 

 
4.4.1 

 

4.4.2 
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 Na základě všech předchozích fází byly vytipovány klíčové parametry, které 

by mohly nejvíce říci o pevnosti matirálu Detax Solflex model ve zkoušce tahem. 

Pro tuto zkoušku byly tisknuty tahové vzorky Ta_1 ve 3 kusech pro každý procesní 

parametr. Rozměry vzorků odpovídají normě ČSN EN ISO 527-2 [20]. Vzorky byly 

tisknuty v ose Z, protože pro normovaný tahový vzorek je jeden stavěcí sektor 

tiskárny příliš malý a orientace napříč sektory se ukázala být, podle kolegy, špatná. 

[23]. Navíc se očekává, že v ose Z bude pevnost vzorku nejkonzervativnější, což 

zaručí, že výsledné hodnoty by měly být dosažitelné při tisku objektů nejrůznějších 

tvarů. 

 

Obr. 4.3 Rozměry použitých vzorků 
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Obr. 4.4 Grafické znázornění průběhu experimentu 

 

Doba 

osvitu 

[s]

Tloušťka 

vrstvy 

[µm]

0 2 200 Z_1 1,13

0 2,5 200 Z_3

0 2,5 200 Tv_1

3000 2,5 200 K_1

6000 2,5 200 K_1

9000 2,5 200 K_1

0 1,8 100 Tv_1

3000 1,8 100 Tv_1

6000 1,8 100 Tv_1

9000 1,8 100 Tv_1

3000 1,4 100 Tv_1 1,53

3000 1,8 100 Tv_1 2

3000 2,3 100 Tv_1 2,52

3000 3,3 100 Tv_1 3,62

3000 5 100 Tv_1 5,5

3000 20 100 Tv_1 22

0 1,4 100 Tv_1 1,53

0 1,8 100 Tv_1 2

0 2,3 100 Tv_1 2,52

0 3,3 100 Tv_1 3,62

0 5 100 Tv_1 5,5

0 1,35 50 Tv_1 2

0 1,8 100 Tv_1 2

0 2,53 150 Tv_1 2

6000 1,4 100 Ta_1 1,53

6000 1,8 100 Ta_1 2

6000 2,3 100 Ta_1 2,52

6000 1,35 50 Ta_1 2

6000 1,8 100 Ta_1 2
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Obr. 4.5 Orientace vzorků na tvrdost Tv_1 a na tah Ta_1 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Fáze 1 – koeficient základní doby osvitu 
Po vytisknutí a očistění byl vzorek Z_1 velmi ohebný a bylo možné odlepovat 

jednotlivé vrstvy od sebe. Doba osvitu se tedy zvýšila na 2,5s  (koeficient základní 

doby osvitu 1,42) a zároveň byla zvýšena tloušťka vzorku z 1 mm na 3 mm, aby byl 

měl vzorek větší tuhost. Z_3 byl po vytištění pevný a bez viditelných známek 

poškození.  

  

Obr. 5.1 Vzorek Z_3 

Na základě toho, se vytiskla první sestava vzorků k otestování vlivu dotvrzení 

Tv_1 a K_1. Nicméně došlo ve ¾ tisku k chybě a všechny čtyři vzorky Tv_1 byly 

znehodnoceny, obr. 5.2. Vzorky Tv_1 byly v sektoru 3 a vzorky K_1 byly v sektoru 

2. 

 

Obr. 5.2 Poškození vzorků Tv_1 se zbytky podpor 

Více rozevřená strana je směrem ke středu vany v ose Y a blíže ke kraji vany 

v ose X., viz příloha 1. Následně byl stanoven referenční koeficient základní doby 

osvitu 2. 

5 

X 

Y 

Z 

5.1 
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5.2 Fáze 2 – Vliv dotvrzení na mechanické vlastnosti 

5.2.1 Fáze 2-1. 

Vzorky K_1 byly vytvrzeny 3000; 6000; 9000 pulzy. Už po počtu 3000 pulzů 

(5min dotvrzování) byla vidět změna barvy povrchu ze zeleného odstínu na odstín 

šedé, viz obr. 5.3. Tento odstín šedé se pak dále s větším počtem pulzů neměnil, 

usoudilo se tedy, že šedý odstín představuje dotvrzený materiál. 

 

Obr. 5.3 Rozdíl barev dotvrzeného (a) a nedotvrzeného (b) vzorku 

Po rozříznutí a vyleštění byla pozorována změna barvy po průřezu. 

Na okrajích je rámeček šedivé barvy, který postupně přechází do zeleného jádra. 

Při pohledu pouhým okem a porovnání jednotlivých vzorků je rozdíl patrný. Tedy, že 

vzorek s 9000 pulzy má nejširší a nejostřejší rámeček, viz obr. 5.4. 

 

Obr. 5.4 Porovnání vzorků K_1 rozdílným počtem pulzů 

a) a) b) 

3000 6000 9000 

5.2 

 5.2.1 
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V příloze 2 se nachází fotografie z mikroskopu, kde je změřena přibližně 

hloubka dotvrzení. Na fotkách je použit efekt negativu, aby se kontrast podařilo co 

nejvíce zvýraznit. Přibližné hodnoty hloubky dotvrzení jsou v tab. 5.1 

Tab. 5.1 Počet půlzů a jeho přibližná hloubka vytvrzení 

Počet pulzů Tloušťka rámečku [mm] ± 0,1 mm 

3000 1,1 

6000 1,3 

9000 1,6 

Nedotvrzený vzorek je i po očištění v ultrazvukové čističce na omak lepivý a 

snadno na něm zůstávají nečistoty. 

5.2.2 Fáze 2-2.  

Výsledek testování tvrdosti vzorků Tv_1 je v obr. 5.5.  

 

Obr. 5.5 Závislost tvrdosti Shore na počtu pulzů při dotvrzení 

Modré pole vymezuje první a třetí kvartil, linka znázorňuje medián a bod 

znázorňuje průměr naměřených hodnot. Tabulka s hodnotami měření a přepočtem 

na modul pružnosti je uvedena v příloze 3. 

 Z grafu je patrné, že zatímco počet pulzů v intervalu 3000-9000 zřejmě nemá 

vliv na tvrdost, protože hodnoty mediánů jednotlivých pulzů se liší v řádu desetin 

(>1,5%), tak rozdíl mezi nedotvrzeným (0 pulzů) a dotvrzeným (např. 3000 pulzů) 

vzorkem je přibližně 3,5 jednotek Shore D čili 4,5%. 

  

5.2.2 
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5.3 Fáze 3 – zkoušky tvrdosti 

5.3.1 Fáze 3-1. 

Veškeré naměřené hodnoty a přepočet na modul pružnosti je v příloze 4 a 5 

 

Obr. 5.6 Závislost tvrdosti Shore na době osvitu pro dotvrzené vzorky 

Z obr. 5.6 je patrné, že naměřené hodnoty tvrdosti jsou si velmi blízké při 

1,8s a 2,3s. Naopak pro doby osvitu 1,4s, 3,3s a 5s jsou hodnoty tvrdosti menší. 

Rozdíl mediánů mezi 1,4 a 1,8s jsou 4%. Zároveň v 2,3s a 5s je vidět větší rozptyl 

naměřených hodnot. 

 

 

Obr. 5.7 Závislost tvrdosti Shore D na době osvitu pro nevytvrzené vzorky 

5.3 

 5.3.1 
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Z obr. 5.7 je patrné, že tvrdost pro doby osvitu 1,8-3,3s  se příliš neliší, 

zatímco rozdíl mezi dobami osvitu 1,8 a 1,4s je 7%. Opět pro dobu osvitu 5s  jsou 

hodnoty tvrdosti menší a i zde je vidět velký rozptyl naměřených hodnot. 

Přibližné hodnoty modulu pružnosti pro dotvrzené vzorky 2,5-3,1 GPa a pro 

nedotvrzené vzorky 1,6-2,6 GPa, viz příloha 4 a 5. 

5.3.2 Fáze 3-2.  

 

Obr. 5.8 Závislost tvrdosti Shore D na tloušťce vrstvy 

 Z  obr. 5.8 vyplývá, že mezi tloušťkou vrstvy 0,1 mm a 0,05 mm není téměř 

žádný rozdíl v tvrdosti. Naopak mezi tloušťkou vrstvy 0,1 mm a 0,15 mm je rozdíl 

4%. Všechny naměřené hodnoty tvrdosti a přepočet na modul pružnosti je v příloze 

6. 

5.3.2 
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5.4 Fáze 4 – zkoušky tahem 

 

Obr. 5.9 Tahový diagram vzorků Ta_1 s různými dobami osvitu a tloušťkou vrstvy 0,1 mm 

 

Obr. 5.10 Tahový diagram vzorků s tloušťkou vrstvy 0,1 a 0,05 mm a koeficientem základní doby 
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Pro každou kombinaci procesních parametrů byly zhotoveny tři tahové 

vzorky. Protokol z tahové zkoušky je v příloze 10. 

Na obr. 5.9 je vidět trend, že se vzrůstající dobou osvitu vzrůstá pevnost 

materiálu, hodnoty meze pevnosti (tab. 5.2) se liší o 3% mezi 1,4s a 1,8s a mezi 1,8s 

a 2,3s o 8%. Doba stavby trvala cca 4h, různá doba osvitu ovlivnila dobu tisku 

maximální o 12min, což není podstatný rozdíl. 

 Obr. 5.10 ukazuje, že tloušťka vrstvy 0,05 mm má vyšší hodnoty pevnosti, 

než 0,1 mm. Podle tab. 5.2 je rozdíl hodnot meze pevnosti 8,3%. Doba stavby trvala 

cca 8h, protože se při snížení tloušťky vrstvy na polovinu naroste potřebný počet 

vrstev na dvojnásobek. 

Před provedením zkoušky tahem byly vzorky Ta_1 prohlédnuty pod 

mikroskopem, zda nedošlo k jevu „pruhů“, viz kapitola 5.5.2. Nebyly nalezeny žádné 

takové deformace. 

Tab. 5.2 Tabulka hodnot modulu pružnosti, zatěžovací síly a mezi pevnostj jednotlivých tahových 

vzorků 

doba 
osvitu [s] 

tloušťka 
vrstvy 
[mm] 

pořadí 
vzorku 

modul 
pružnosti 

v tahu 
[GPa] 

zatěžovací 
síla [N] 

mez 
pevnosti 

[MPa] 

průměr mezí 
pevnosti pro 

jeden procesní 
parametr [MPa] 

1,4 0,1 1 2,08 488,41 48,84 

48,00 1,4 0,1 2 1,96 475,64 47,56 

1,4 0,1 3 2,09 475,97 47,60 

1,8 0,1 1 2,28 500,01 50,00 

49,48 1,8 0,1 2 2,17 489,64 48,96 

1,8 0,1 3 2,26 494,65 49,47 

2,3 0,1 1 2,37 543,24 54,32 

53,72 2,3 0,1 2 2,34 539,91 53,99 

2,3 0,1 3 2,27 528,40 52,84 

1,35 0,05 1 2,32 528,39 52,84 

53,94 1,35 0,05 2 2,32 557,56 55,76 

1,35 0,05 3 2,23 532,21 53,22 

 

Obr. 5.11 Vzorky na zkoušku tahem 
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5.5 Problémy při tisku 

5.5.1 Přerůstání 

Přerůstání se objevovalo u vzorků s dobou osvitu 3,3s a více. Případě vzorku 

s 3,3s doby osvitu šlo přerůstání z velké části odstranit mechanicky ubrouskem 

namočeným do isopropylalkoholu. Při  době osvitu 5s byl povrch velmi 

znehodnocený (obr. 5.12). Strany vzorků, které byly orientovány k sobě vykazovaly 

horší povrch, než strany orientované od sebe (vzdálenost mezi vzorky byla 2 mm). 

Zřejmě je to způsobeno intenzivnějším rozptylem světla v prostoru mezi 

osvěcovanými plochami (příloha 7). Potvrdil to také tisk vzorku s dobou osvitu 20 s, 

kde byly vzorky zcela nepoužitelné (příloha 8).  

 

Obr. 5.12 Znehodnocený povrch pro vzorek s dobou osvitu 5s 

5.5.2 Pruhy na vzorcích 

Při pohledu na povrch vzorků s dobou osvitu 1,8; 2,3; 3,3; 5s  jsou vidět 

pruhy, viz obr 5.13, které naznačují jinou strukturu dané vrstvy. Pod mikroskopem 

(obr 5.14) je vidět vrstva, která je širší a po ní skupina nízkých vrstev. Čím byla doba 

osvitu větší, tím byly pruhy jasnější. Další snímky z mikroskopu jsou v příloze 9 

 

Obr. 5.13 Pruhy na vzorku 1,8s 

5.5 

 5.5.1 

 

5.5.2 
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Obr. 5.14 Snímek z mikroskopu pro 1,8s 

5.5.3 Poškození zásobní vany 

Bylo zjištěno, že pružná vana se během tisku znehodnocuje, objevují 

se na dně obrysy tisknutých tvarů (obr. 5.15). Míra poškození po tisku je závislá na 

době osvitu a na počtu vrstev objektu.  

 

Obr. 5.15 Poškození vany 

 

  

5.5.3 
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6 DISKUZE  

Tiskárna byla VUT zapůjčena společností Konica Minolta Business Solutions 

Czech, spol. s r. o. v únoru roku 2017. K dispozici nebyla téměř žádná 

experimentální data, ani závislosti mezi procesními parametry pro zkoumané 

materiály. Proto se plán experimentu pro tuto práci v průběhu značně měnil a byla 

nutná spolupráce s ostatními kolegy a sdílení výsledků jejich výzkumu. 

6.1 Fáze 1 – koeficient základní doby osvitu 
Výsledkem první fáze byl nalezen referenční koeficient základní doby osvitu 2. 

Protože při koeficientu 1,13 bylo možné odloupnout část vrstvy a při koeficientu 

1,42 došlo k poškození vytisknuté sestavy, viz obr. 5.2.  

U nepovedené sestavy je výsledek v ose Y logický, protože směrem ke středu 

se vana odlepuje, což způsobuje, že stále menší plocha přenáší stejnou sílu až do 

úplného odtržení. Nejspíše tedy byla doba osvitu nízká a v kombinaci s dalším 

faktorem došlo k chybě a platforma sjela do příliš velké výšky. Nejspíš se jednalo o 

stejnou chybu jako v kapitole 5.5.2, kdy na vzorcích byly okem pozorovatelné pruhy 

odlišného vzhledu. Je zajímavé, že tento problém se neobjevil u vzorků na tah, kde 

bylo daleko více vrstev a tudíž větší riziko chyby. Zřejmě tedy „pruhy“ mají 

souvislost s tvarem resp. osvěcovanou plochou modelu. 

6.2 Fáze 2 – vliv dotvrzení na mechanické vlastnosti 
Ve druhé fázi bylo zjištěno, že materiál Detax Solflex model je schopen 

pouze omezené hloubky dotvrzení, protože není transparentní (příloha 2, tab 5.1, obr 

5.4). Počet pulzů má sice vliv na hloubku dotvrzení, ale v případě objemnějších 

vzorků (K_1) je počet pulzů do 9000 záležitostí spíše povrchové úpravy. To 

potvrzuje výzkum Monzóna a dalších [9].  

Zároveň se ukázalo, že dotvrzení má vliv na tvrdost (přírůstek 4,5 %) ale 

samotný počet pulzů v intervalu 3000—9000 tvrdost dále významně nemění (obr. 

5.5). Bylo usouzeno, že pro dotvrzení vzorků na tvrdost Tv_1 postačuje 3000 pulzů 

(5min dotvrzování). Vzorky na tah Ta_1 byly dotvrzeny 6000 pulzy. Počet pulzů pro 

vzorky Ta_1 je vyšší, protože je potřeba zajistit dotvrzení v celém průřezu. 

Dotvrzení také plní funkci úpravy povrchu pro manipulování, nedotvrzené 

vzorky mají lepivý povrch, na který se snadno uchytí nečistoty. 

Rozptyly hodnot při měření tvrdosti mohou být způsobeny tím, že rychlost 

zatěžování je manuální a nemusí být konstantní viz kapitola 4.3.2 a také díky jevu 

pruhů na vzorcích (kapitola 5.5.2), kdy se intendor mohl dostat do méně pevné 

oblasti.  

6.3 Fáze 3 – zkoušky tvrdosti 
V třetí fázi je při době osvitu 5s vidět pokles hodnot tvrdosti a velký rozptyl 

měření (obr 5.6 a 5.7). To je způsobeno velmi nekvalitním povrchem, viz kapitola 

5.5.1 a obr 5.12, který je důsledkem rozptylu světla ve stavěné vrstvě. což potvrzuje 

práce Mitteramskoglera a dalších [8]. Pro materiál „Detax Solflex model“ je tedy 

doba osvitu 3,3s (koeficient základní doby osvitu 3,62) a více nevhodná, protože 

dochází k znehodnocení povrchu. 

Modul pružnosti získaný přepočtem z tvrdosti materiálu je velmi podobný 

skutečným hodnotám modulu pružnosti v tahu získaného ze zkoušky tahem viz tab 

5.2 a přílohy 3, 4, 5, 6. 

6 

6.1 

 

6.2 

 

6.3 

 



 

 
 strana 

39 

DISKUZE 
 

Při dobách osvitu 1,8-2,3s  se tvrdost mění do 1 % (obr 5.6, 5.7), ale podle 

tahové zkoušky je mezi průměrnými hodnotami meze pevnosti rozdíl 8 % (obr. 5.9 a 

tab. 5.2). Také mezi tloušťkami vrstvy 0,05 mm od 0,1 mm se tvrdost liší do 1 % 

(obr 5.8), ale tahová zkouška ukázala rozdíl 8,5 %  mezi průměrnými 

hodnotami meze pevnosti (obr 5.10 a tab 5.2).  

Zdá se tedy, že použití zkoušky tvrdosti Shore D s cílem porovnat pevnost 

materiálu pro různé procesní parametry není příliš vhodná. I přesto, že přepočet 

modulu pružnosti se velmi blíží skutečným hodnotám. Nicméně pro tuto práci 

pomohla získat mnoho zkušeností jednak s kvalitou vzorků při různých parametrech, 

ale i objevit problémy tisku.  

6.4  Fáze 4 – zkoušky tahem 
Rozdíly mezi jednotlivými procesními parametry nejsou velké, ale i přesto lze 

usuzovat, že s delší dobou osvitu mez pevnosti roste (obr. 5.9 a tab. 5.2). 

To potvrzuje hypotézu stanovenou na základě práce Mitteramskoglera a dalších [8], 

Petersna a dalších. [10] Khanga a dalších [12] a kolegy Kůsta [13] v kapitole 3 

Jak se zdá, tak tloušťka vrstvy má také vliv pevnost (obr. 5.10 a tab. 5.2). 

To potvrzuje předpoklad, že podobně jako u laserové technologie [6, 7], tak i u DLP 

technologie nižší tloušťka vrstvy zvyšuje mez pevnosti. 

Nevelké rozdíly v pevnosti mezi kombinacemi procesních parametrů mohou 

být způsobeny dotvrzením. Lze to pozorovat například u vzorku Tv_1 mezi dobou 

osvitu 1,4s a 1,8s (obr. 5.7 a 5.6), kde je rozdíl v tvrdosti pro nedotvrzené vzorky 7% 

a pro dotvrzené vzorky 4 %. To by odpovídalo i výzkumu Monzóna a spol. [9], kteří 

tvrdí, že dotvrzení snižuje míru anisotropie, která má vliv na pevnost materiálu.  

Hodnoty meze pevnosti vycházejí mezi 48-56 MPa (tab. 5.2). To je v zásadě 

dobrý výsledek v porovnání s ostatními materiály, viz příloha 13, i přesto, že 

byla  nutná orientace tahového vzorku v ose Z, tzn. že byly od sebe roztahovány 

jednotlivé vrstvy. Lze tedy očekávat, že pokud by byl vzorek jinak natočen například 

na bok, tak by hodnoty meze pevnosti byly vyšší. Výsledek bohužel nebylo možné 

porovnat s oficiálními hodnotami od výrobce, protože žádná taková data nebyla 

k dispozici. 

Zkouškou tahem byl prověřeno 12 vzorků. Aby bylo možné porovnat 

co nejvíce procesních parametrů, bylo možné pro každou kombinaci vytisknout 

pouze 3 vzorky. To mohlo způsobit určité zkreslení výsledků v tab. 5.2. Norma ČSN 

EN ISO 527-2 [20] doporučuje minimálně 5 vzorků pro jednu kombinaci. Nejvíce 

mohlo dojít ke zkreslení při porovnávání vlivu tloušťky vrstvy. Zde musel být 

zaveden koeficient základní doby osvitu, aby bylo vůbec možné porovnat tento 

procesní parametr na tak malém počtu vzorků. 

Na základě získaných poznatků ve zkoumaném rozsahu je pro dosažení 

nejvyšší pevnosti u materiálu Detax Solflex model optimální kombinace parametrů: 

doba osvitu 2,3s a tloušťka vrstvy 0,1 mm. Koeficient základní doby osvitu je 2,52. 

Pravděpodobně by se s tímto koeficientem a s tloušťkou vrstvy 0,05 mm dosáhlo 

ještě větší pevnosti, ale doba tisku by byla přibližně dvojnásobná. Záleží tedy na 

prioritách daného experimentu. 
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7 ZÁVĚR 

Tato práce se zabývala hledáním vhodných procesních parametrů 3D tiskárny 

Solflex 650 pro materiál Detax Solflex model za účelem dosáhnutí nejvyšší možné 

pevnosti. Byl zkoumán vliv doby osvitu, tloušťky vrstvy a dotvrzení na pevnost 

materiálu.  

Bylo zjištěno, že dotvrzení má vliv na pevnost a že u netransparentních 

materiálů je dotvrzení možné pouze do určité hloubky od povrchu. Pro materiál 

Detax Solflex model je hloubka dotvrzení do 2 mm při 9000 pulzech, tzn. 15min 

dotvrzování v zařízení Otoflash G171. 

Také byl potvrzen předpoklad, že s vyšší dobou osvitu a s nižší tloušťkou 

vrstvy se zvyšuje pevnost materiálu.  

Tyto dva procesní parametry byly nejdříve porovnány zkouškou tvrdosti 

Shore D. Z výsledků se vybraly 4 procesní parametry a s těmito parametry bylo 

vytištěno 12 tahových vzorků, na kterých byly provedeny zkoušky tahem. Trend 

hodnot ze zkoušky tvrdosti a hodnot ze zkoušky tahem se shodoval jen přibližně. 

Došlo se tedy k závěru, že zkouška tvrdosti pro porovnávání pevnosti materiálu 

s různými procesními parametry není příliš vhodná.  

Doba osvitu více jak 3,3s pro tloušťku vrstvy 0,1 mm (koeficient základní 

doby osvitu 3,62) je nevhodná, protože dochází k výraznému zhoršení povrchu 

vzorku. 

Výsledná mez pevnosti daná zkouškou tahem je pro různá nastavení 48-56 

MPa. Tuto hodnotu nebylo možné porovnat s daty od výrobce, protože nebyly 

k dispozici. 

Vzhledem k délce tisku a kritériu vysoké pevnosti se jeví jako optimální 

nastavení následujících procesních parametrů: doba osvitu 2,3s (koeficient základní 

doby osvitu 2,52) a tloušťka vrstvy 0,1 mm.  

Práce by mohla být rozšířena hlubším prozkoumáním závislosti pevnosti na 

době osvitu a tloušťce vrstvy s větším počtem tahových vzorků pro více vrstev, aby 

nemusel být používán koeficient základní doby osvitu, který může vnášet chybu. 

Také by mohl být prozkoumán vliv orientace vzorku při stavbě na pevnost a stanovit 

tak nejvhodnější pozici i vzhledem prostorovým možnostem tiskárny.  

Dále byl popsán problém „pruhů“ na vzorcích, tedy vrstev, které se zdály být 

nějakým způsobem poškozené. Bylo by dobré nalézt příčinu tohoto jevu.  

Během tisku se poškozuje zásobní vana. Možností, jak se lze tomuto 

problému vyhnout je například užití jiného materiálu. 

Všechny dílčí cíle práce byly splněny. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A VELIČIN 

 

Zkratka   Popis 

UV    Ultraviolet (ultrafialové) 

3D    Třídimenzionální  

DLP    Digital light processing 

SL    Stereolitografie 

SLA    Stereolithography aparatus 

DMD    Digital mirror device 

AM    Additive manufacturing 

 

Symbol Rozměr Popis 

Cd  [m]  Hloubka vytvrzení 

x  [s]  Doba osvitu 

y  [m]  Tloušťka vrstvy 

z  [MPa]  Modul pružnosti 

q  [-]  Tvrdost Shore D 
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