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IZVLEČEK

Dodajalne tehnologije (3D-tisk) nam omogočajo izdelati tridimenzionalne predmete. Virtualen
3D model oz. CAD model se izdela v enem izmed programov za 3D modeliranje (npr.
odprtokodnem programu Blender), nato se pretvori v ustrezno obliko (npr. pretvorba v .stl
datoteko), to pa program tiskalnika na osnovi generiranja G-kode razstavi na virtualne sloje ter
pripravi na proces tiska. Iz virtualne oblike oziroma 3D modela dobimo po 3D tisku predmet.
Izbrana tehnologija, ki je tudi najbolj razširjena, je tehnologija ekstrudiranja materiala,
natančneje termoplasta, ali s komercialnim imenom modeliranje s spajanjem slojev (FDM), kjer
se material ekstrudira po točno določeni poti skozi segreto šobo ekstrudirne glave na delovno
ploščo. V izbrani tehnologiji se največ uporablja termoplastične materiale, kot so: ABS, PLA, PA
idr.
Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, kako se vsak material obnaša med tiskom in kako tisk
vpliva na mehanske lastnosti termoplastov. Ker trdnost in trdota materiala največ povesta o
lastnostih in obnašanju termoplastov po tisku, so bili uporabljeni: tlačni preizkus, natezni
preizkus in določanje trdote z nanoindentrom. Zelo pomembni so tudi zlomi in deformacije
preizkušancev.
Ugotovitve so bile naslednje: PLA ima najvišje vrednosti pri vseh trdnostih, elastičnih modulih
in trdoti, ABS pa najmanjše vrednosti. Pri nateznem preizkusu se največ raztegne ABS material,
najmanj pa poliamid.
Velik vpliv na mehanske lastnosti natisnjenih predmetov ima sam proces tiska, saj med
ekstrudiranjem pride do napak v materialu na mikrostrukturnem nivoju. To posledično vpliva
na mehanske lastnosti natisnjenih predmetov.

Ključne besede: dodajalne tehnologije, ekstrudiranje materiala, termoplastični filament,
natezni test, tlačni test, nanoindentacija
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ABSTRACT

Additive manufacturing (3D printing) enables us to produce complex three-dimensional
objects. The virtual 3D model or. CAD model can be made in one of the programs for 3D
modeling (eg. an open source program Blender) and then converted into the corresponding
polygon shape (eg. the conversion in the .STL file). Polygon shape is generated by printer's
program into virtual layers and prepared for the process of printing. By 3D printing of the virtual
shape, we obtained 3D object.
The chosen technology, which is the most commonly used, is named material extrusion, or with
the commercial name Fused Deposition Modeling (FDM), where the material is extruded at a
specific path through the heated nozzle of the extruder head on to the platform. This
technology is mostly using thermoplastic materials such as ABS, PLA, nylon etc.
The aim of the master's thesis was to find out how each material behaves during printing and
how the printing affects the mechanical properties of thermoplastics. Since the strength and
hardness tell us the most about the properties and behavior of thermoplastic materials after
they are printed, we made compression test, tensile test and determined the hardness of the
printed objects with the nanoindentation. Very important are also fractures and deformations
of objects, which we also investigated.
Observations were as follows: PLA has the highest values in all strength tests, elastic modulus
and hardness while ABS has the lowest values. In the tensile test ABS material is the most
flexible one, and nylon is the least.
A great influence on the mechanical properties of printed objects has printing process itself
since during the extrusion defects in the material on the microstructure level are formed. This
affects the mechanical properties of the printed objects as well.

Key words: additive manufacturing, extrusion material, thermoplastic filaments, tensile test,
compresion test, nanoindentation
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POVZETEK

Dodajalne tehnologije (3D tisk) izdelajo tridimenzionalni objekt skozi celoten proces. Virtualen
3D model oz. CAD model se izdela v temu namenjenem programu (npr.: Blender), razsloji ter
pripravi na proces tiska. Iz virtualne oblike dobimo fizično obliko predmeta, izdelanega v slojih.
Največja prednost dodajalnih tehnologij je zmožnost izdelav objektov zelo kompleksnih oblik.
Uporabe dodajalnih tehnologij so zelo široke: v letalski, vojaški, avtomobilski industriji, medicini,
elektroniki in drugod.
Vrste dodajalnih tehnologij so po klasifikaciji standarda ASTM F2792-10: fotopolimerizacija v
kadi, ekstrudiranje materiala, kapljično nanašanje ali brizganje materiala, spajanje slojev
praškastega materiala, lasersko navarjanje, kapljično nanašanje ali brizganje veziva in laminacija
pol.
Najbolj razširjena je tehnologija ekstrudiranja materiala, natančneje termoplasta, ali s
komercialnim imenom modeliranje s spajanjem slojev (FDM), kjer se material ekstrudira po
točno določeni poti skozi segreto šobo na ekstrudirni glavi na ravno podlago – delovno ploščo
v smeri x in y. Ko je sloj zaključen, se delovna plošča spusti za eno enoto v smeri z osi - navzdol,
postopek se ponavlja, dokler predmet ni končan. Omenjena metoda je bila izbrana za izdelavo
magistrskega dela, izbrani so bili polimerni materiali: akrilonitril butadien stiren - ABS,
polilaktična kislina - PLA in poliamid ali najlon – PA.
Polimeri so razširjena struktura majhnih, ponavljajočih se ogljikovodikovih enot, monomerov.
Glede na izvor poznamo sintetične in naravne polimere, glede na celotno strukturo polimerov
poznamo linearne verige, razvejane polimere, zamrežene polimere in kompleksne
tridimenzionalne mreže.
Polimeri so lahko nezamreženi termoplasti, ki jih pri gretju lahko deformiramo, ali termoseti,
zamreženi polimeri, ki ostanejo trajno trdni, ko se enkrat oblikujejo. ABS, PLA in PA so
termoplasti, PLA je naravnega izvora, ABS in PA pa sintetičnega izvora.
Mehanske lastnosti določajo obnašanje materiala, ki so odvisne od samega materiala oziroma
njegove površine ali sestave. Najpomembnejša lastnost je trdnost, ki predstavlja odpor
materiala proti delovanju zunanjih sil. Krivulja odvisnosti napetosti od raztezka prikazuje velik
III

nabor lastnosti materiala, kot so elastičnost, plastičnost, napetosti tečenja, natezno trdnost,
modul elastičnosti in druge. Deformacija in končno zlom vzorca veliko pove o materialu.
Poznamo več deformacijskih mehanizmov polimerov, kot so zdrs, dvojčenje in upogibanje. Pred
zlomom se formirajo razpoke zaradi nepravilnosti v materialu, zračnih mehurčkov itd. Pri
polimerih se pojavijo značilne mikrovrzeli, ki se širijo in združujejo do nastanka razpoke in na
koncu zloma. Pojav vrzeli vpliva na absorbcijo energije pri zlomu in poveča žilavost polimera.
Tlačno trdnost materiala se z razliko od natezne trdnosti ugotovi s tlačnim testom, ob katerem
ugotavljamo obnašanje materialov pod tlačnimi obremenitvami. Pri nateznem testu
ugotavljamo obnašanje materialov pod nateznimi obremenitvami.
Trdota je odpor materiala proti prodiranju preizkuševalne konice v njegovo površino pod
določeno obremenitvijo in za določen čas. Ena izmed preizkuševalnih metod je nanoindentacija,
ki deluje na nanoskopski prostorski skali. Med glavnimi merjenimi lastnostmi sta merjenje
trdote po celotni globini vtiskovanja in kontinuirano merjenje elastičnega modula.
V raziskovalnem delu smo natisnili preizkušance v obliki valjev in epruvet s tremi polimernimi
materiali: ABS, PLA in PA. Potrdili smo pričakovanja, da ima ABS najboljšo tiskarsko prehodnost,
PA pa najslabšo. Izmerili smo dimenzije in mase dobljenih predmetov ter dobili rezultate, ki
kažejo, da ima PLA najvišjo gostoto ter posledično maso, najmanjšo pa ABS. Rezultati so vplivali
na nadaljnje preizkušanje, sledili so natezni testi, tlačni testi in nanoindentacija. V sledeči
preglednici so izmerjeni elastični moduli vseh treh materialov pri vseh testih.

Preglednica 1: Elastični moduli materialov pri različnih testih

Elastični moduli [GPa]

Tlačni preizkus

Natezni preizkus

Nanoindentacija Literatura

ABS

1,0

0,779

2,7

1,4-2,8

PLA

1,8

1,530

4,3

3,5

PA

1,7

1,100

3,4

1,4-2,8

Ugotovitve so bile naslednje: PLA ima najvišje vrednosti pri vseh trdnostih, elastičnih modulih
in trdoti, ABS pa najmanjše vrednosti. Pri nateznem preizkusu se največ raztegne ABS material,
najmanj pa PA. Do tako velikih razlik med merjenimi rezultati in rezultati iz literature prihaja
predvsem zaradi drugačne izdelave preizkušancev, prvi so nastali s 3D tiskom, slednji z
IV

vlivanjem plastike. Nadalje so materiali lahko pridobljeni na več različnih načinov z različnimi
deleži monomerov. Vpliv pa ima verjetno tudi obdelava v 3D tisku, saj pri taljenju in ponovnem
strjevanju lahko privede do sprememb v mikrosktrukuri materialov.
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1 UVOD

Dandanes je uporaba izdelkov iz 3D tiska zelo široka in se še dodatno širi: od medicine,
industrije, mode, arhitekture itd. Za vsako uporabo v določeni panogi pa so potrebne različne
specifikacije, lastnosti materialov, ki vplivajo na njihovo obnašanje v različnih okoljih. Osnovni
materiali, kot so ABS, PLA, PA ipd. imajo dobro poznane lastnosti, vendar pa se v tisku njihove
lastnosti spremenijo, saj se v danih okoliščinah obnašajo drugače, kar je glavna tema
magistrskega dela.
Namen magistrskega dela je bil analizirati lastnosti različnih termoplastičnih osnovnih
filamentov in iz njih natisnjenih testnih elementov.
Cilj raziskave je bil celostno analizirati lastnosti natisnjenih objektov in jih primerjati z lastnostmi
različnih materialov – termoplastičnih filamentov – v različnih preizkusih. Končni rezultat nam
bo pokazal, kakšne so omejitve, prednosti in posebnosti uporabnosti vsakega testiranega
filamenta.

2 TEORETIČNI DEL

2.1 Uvod v dodajalne tehnologije – 3D tisk

Dodajalne tehnologije (proces izdelave tridimenzionalnih trdnih objektov) imajo 30 let
zgodovine (1). Prvi pričetki so bili leta 1969, ko je prof. Igor Grabec izdelal prvi patent za lasersko
izrezovanje v slojih, vendar se ni uveljavil, ker takrat še niso bili množično dostopni računalniki
in se zato po svetu šteje stereolitografija kot prva tehnologija, ki je bila patentirana leta 1984
(2) (3). Dodajalne tehnologije so postopki (Slika 1), ki izdelajo objekt z nalaganjem
dvodimenzionalnih oblikovanih plasti. Z modelom CAD (ang. Computer-aided Design) 3D objekt
razslojimo z računalniškim programom, datoteko povežemo s 3D tiskalnikom in ta nam natisne
predmet, ki je lahko prototip, končni izdelek, del končnega izdelka ali kalup. Sam tisk torej
prenese virtualno obliko v fizično, otipljivo obliko. (4)
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Slika 1: Prikaz procesa dodajalnih tehnologij (5)

Od prve tehnologije se je rodilo veliko novih idej, načel, izdanih je bilo veliko število patentov
ter preizkušenih novih materialov (1). Kljub temu, da je sam proces tiska trenutno še relativno
počasen, pa vseeno pridobi na času v primerjavi s starimi tehnikami. Poleg tega ima 3D tisk še
druge prednosti, kot je na primer manj odpadnega materiala, kar posledično prispeva k nižjim
stroškom izdelave, ter možnost izdelave zelo zapletenih/prepletenih oblik (s pomočjo
podpornega materiala). (6) (7)

2.1.1 Opis dodajalnih tehnologij po ASTM standardu

Po standardu ASTM F2792-10 (Standard Terminology for Additive Manufacturing Technologies)
so: »dodajalne tehnologije proces spajanja materialov iz 3D računalniškega modela, običajno z
nalaganjem slojev, v nasprotju z odvzemalnimi tehnologijami. Sinonimi: izdelava z dodajanjem,
dodajalni procesi, proizvodnja dodajanja plasti, proizvodnja slojev in izdelava prostih oblik.« (8)
(9)

2.2 Uporabe dodajalnih tehnologij

Uporabe dodajalnih tehnologij so zelo široke. Z vsako novo tehnologijo in novim uporabljenim
materialom pa se uporaba širi. V nadaljevanju so predstavljene najbolj zastopane.
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2.2.1 Letalska in vesoljska industrija

Letalska in vesoljska industrija zahtevata dele, ki so lahki, močni kot tudi geometrijsko zapleteni
in so izdelani po specifičnem naročilu (7). Podjetja se tako vse bolj obračajo k dodajalnim
tehnologijam, saj se z njimi zmanjša stroške za razvoj modelov, prototipov in ustvarjanje
komponent. V nenehnem prizadevanju za zmanjšanjem teže letal, si industrija razvija čedalje
večji delež svojih delov iz titana, plastike in drugih lahkih materialov po meri. Omenjeni materiali
so izredno dragi, kar pomeni, da lahko z dodajalnimi tehnologijami zmanjšamo njihovo porabo
na minimalno vrednost. Poleg tega dodajalne tehnologije uporabljajo te materiale za
ustvarjanje geometrijskih delov, katerih ni mogoče proizvesti s konvencionalno proizvodnjo.
Bistveno se zmanjšajo odpadki, ki nastanejo pri izdelavi samih materialov, med proizvodnjo in
uporabo sestavin. (10) (11) Uporabljene dodajalne tehnologije so tehnologija ekstrudiranja
materiala – ekstrudiranje kovin (FDM) in kapljičnega nanašanja (PolyJet), uporablja se še
tehnologija spajanja slojev praškastega materiala, natančneje taljenje z elektronskim snopom
(EBM – electron beam melting) ter lasersko navarjanje. (2) (12) (13)

2.2.2 Vojaška industrija

Orožje in vojaški sistemi so izredno kompleksne strukture in imajo posledično visoko vrednost.
Orožje je večinoma izdelano v majhnih količinah, navadno omejeno na največ nekaj tisoč kosov.
S tem se stroški izdelave in naročanja za posodabljanje teh delov znatno povečajo. Poleg tega
so nekateri deli izdelani po meri in jih je treba redno menjati, tudi med operacijami na
oddaljenih lokacijah. V tem primeru so dodajalne tehnologije lahko ena izmed rešitev, zaradi
možnosti izdelave kakršne koli geometrije iz trdnih ali mehkih materialov, spremembe in
popravila komponent. (10) Ameriška korporacija Stratasys ponuja 3D tisk delov s tehnologijo
ekstrudiranja materiala (FDM) in kapljičnega nanašanja (PolyJet) (12). Najpogosteje se
uporablja selektivno lasersko sintranje, poleg tega pa še DED, SLM, DLMS, LaserCusing in EBM
(2).
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2.2.3 Avtomobilska industrija

Individualna mobilnost igra pomembno vlogo v družbi. Veliko povpraševanja je v smeri
načrtovanja, okolja, dinamike, variabilnosti, udobja, varnosti, stroškov ter učinkovitosti in zaradi
tega so potrebne nove tehnologije. V primerjavi z drugimi panogami je avtomobilska industrija
v mnogih primerih pionir za uporabo novih tehnologij. Od leta 2000 uporaba dodajalnih
tehnologij v avtomobilski industriji raste. Danes je avtomobilska industrija že velik uporabnik
dodajalnih tehnologij za izdelavo prototipov. Uporabljajo se za izdelavo funkcionalnih
prototipov ter manjših in kompleksnih delov za luksuzne in starinske avtomobile. (10) (11) (14)
Tehnologije, ki se uporabljajo v avtomobilski industriji, so tehnologija ekstrudiranja materiala –
ekstrudiranje kovin (FDM), tehnologije spajanja slojev praškastega materiala (taljenje z
elektronskim snopom (EBM), selektivno lasersko sintranje (SLS), selektivno lasersko taljenje
(SLM) in tehnologija kapljičnega nanašanja (PolyJet) (11).

2.2.4 Medicinska industrija

Medicina je ena vodilnih uporabnikov dodajalnih tehnologij. Ta tehnologija se uporablja
predvsem v protetiki za izdelovanje prilagojenih medicinskih pripomočkov, ki natančno
posnemajo človeško obliko. Je prevladujoča tehnologija za izdelavo po meri izdelanih slušnih
aparatov, ki bistveno povečajo udobje pacienta. Do danes je bilo proizvedenih približno 30.000
protetičnih udov po vsem svetu, več kot pol milijona zobnih vsadkov in nešteto drugih naprav.
(7)
V zadnjih letih so znanstveniki z dodajalnimi tehnologijami izdelali tkivo kože in vrsto drugih
delov človeškega telesa iz bolnikovih celic. (7) Tudi farmacevtska industrija uporablja dodajalne
tehnologije. Na primer, prilagojene dnevne tablete za vsakega bolnika posebej, torej bolnik tako
tableto vzame le enkrat dnevno in ne večkrat. (7)
Možne tehnologije za 3D-tisk delov so tehnologija ekstrudiranja materiala (FDM), tehnologija
kapljičnega nanašanja (PolyJet) (12), uporablja se tudi selektivno lasersko sintranje (2). Možna
je tudi uporaba posebnih biotiskalnikov, katerih tehnologije ne spadajo pod 7 glavnih vej, kot
4

so tehnologija ekstrudiranja na osnovi brizga (syringe-based extrusion), multipla tehnologija –
fotostrjevanje, elektromagnetna in ekstrudiranje (multiple – photocuring, electromagnetic and
extrusion), šestosna tehnologija ekstrudiranja na osnovi brizga (six-axes syringe-based
extrusion), tehnologija piezoelektričnega nanopipetiranja (piezoelectric nanoliter pipetting) itd.
(15)

2.2.4.1 Dentalna industrija

Dodajalne tehnologije so zelo primerne za izdelavo katerega koli zobozdravstvenega proizvoda,
kakršne koli oblike. Poleg tega se lahko z uporabo dodajalnih tehnologij hitrost proizvodnje
močno poviša. Na primer, zobni tehnik lahko izdela približno 20 zobnih ogrodij na dan z uporabo
konvencionalne tehnologije, medtem ko uporaba laserskega sintranja proizvede približno 450
visokokakovostnih enot zobozdravstvenih kron in mostov v 24 urah, hkrati pa se tudi proizvodni
stroški izjemno zmanjšajo. Vse bolj se uveljavlja tehnologija brizganja materiala PolyJet. (2) (10)

2.2.5 Elektronska industrija

Elektronika ima dandanes velik vpliv na življenju posameznika. Spekter uporabe elektronskih
naprav obsega vse od mobilnih telefonov in računalnikov do avtomobilov. Elektronski izdelki so
pogosto majhnih velikosti, zato so potrebna zelo natančna orodja za proizvodnjo teh naprav,
hkrati pa je tehnološki napredek hiter. Dodajalne tehnologije omogočajo sledenje hitremu
napredku. (10) (11) Primer tehnologije je spajanje slojev praškastega materiala, Aerosol Jet
printing in lasersko navarjanje (2) (16).
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2.2.6 Drugo

Dodajalne tehnologije se uporabljajo tudi v mnogih drugih industrijah, kot so na primer:
pohištvena industrija, prehrambna industrija, športna industrija, tekstilna industrija, nakit in
modna industrija, orodja, igrače, gradbena industrija ... (10) (11) (14)

2.3 Prednosti in slabosti dodajalnih tehnologij

2.3.1 Prednosti



Svoboda oblikovanja – dodajalne tehnologije lahko izdelajo predmet kakršne koli oblike,
tudi take, ki jih danes ni mogoče izdelati; izdelek je lahko namenjen funkcionalnosti in
personalizaciji in ne visoki nakladi; izdelek je končno veliko lažji, saj je lahko izdelan z
votlo notranjostjo ali z podporno mrežo.



Kompleksnost – kompleksnost objekta le malo poviša proizvodne stroške.



Potencialna odprava orodja – neposredna izdelava omogoča proizvodnjo končnega
izdelka brez dragega in zamudnega orodja (pri odvzemalnih tehnologijah).



Konsolidacija sestavljenih delov – predmeti, sestavljeni iz več elementov, so izdelani v
enem koraku, celo sklopi med elementi so lahko gibljivi.



Manj proizvodnih korakov – tudi kompleksni predmeti so lahko izdelani v enem samem
koraku, s tem se lahko močno skrajša čas izdelave.



Veliko manj odpadnega materiala – odpadek je samo ponesrečen izdelek, vendar je
kljub temu v nekaterih primerih možno material uporabili znova. V nekaterih
tehnologijah, kjer se uporablja podporni material, se ta navadno uporablja večkrat. (14)
(17)
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2.3.2 Slabosti



Relativno počasna gradnja – tehnologija še ni razvita tako dobro in ima nekaj
neučinkovitih delov v postopku.



Visoki stroški proizvodnje – počasna izdelava in visoki stroški nekaterih materialov, kot
je na primer kovinski prah.



Proces izdelave – anizotropija delov, površina in dimenzijska natančnost je slabše
kakovosti, zato je potrebna naknadna obdelava.



Nekontinuirni proizvodni proces – uporaba neintegriranega sistema ne omogoča
ekonomsko upravičenega velikotonažnega procesa



Omejena velikost tiskanih delov – velikosti proizvedenih predmetov so omejene z
velikostjo delovnega volumna dodajalne tehnologije (17).

2.3.3 Izboljšave in izzivi



Kontrola procesa – kontrolni sistem mora izboljšati natančnost in zanesljivost, s tem pa
tudi ponovljivost in obdržati kakovost.



Toleranca – potencialne aplikacije bi potrebovale mikronsko skalo v tisku.



Zaključek – večina tiskanih predmetov potrebuje nadaljnjo obdelavo, vendar z
izboljšano geometrijsko natančnostjo lahko zaključna obdelava (premazi) doda
obstojnost na erozijo ali edinstveno želeno lastnost.



Validacija in demonstracija: proizvajalci, organizacije za standardizacijo in drugi
ohranjajo visoke standarde za kritične strukturne materiale, kot se uporabljajo v
letalstvu. Zagotovitev visoke stopnje zaupanja v strukturno celovitost komponent,
zgrajenih z dodajalnimi tehnologijami, lahko zahtevajo obsežna testiranja,
demonstracije in zbiranja podatkov.



Pristranskost

konvencionalnih

tehnologij

–

industrijski

oblikovalci

poznajo

konvencionalne metode in jih uporabljajo na visoki ravni, zato imajo do novih tehnologij
odpor. Poleg tega so mnogi deli proizvodnje optimizirani za konvencionalne metode,
zato bi se med namestitvijo dodajalnih tehnologij upočasnila proizvodnja. (11)
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2.4 Klasifikacija dodajalnih tehnologij
Vrste dodajalnih tehnologij po klasifikaciji standarda ASTM F2792-10.
Preglednica 2: Pregled dodajalnih tehnologij (9) (12)

1
2
3

TEKOČE STANJE

Aditivne tehnologije po
ASTM

5

TRDNO STANJE

4

7

PLOSKEV
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Slovenski izraz

Tehnologije

Vat
Photopolymerization

Fotopolimerizacija v
kadi

Stereolithography (SLA), digital
light processing (DLP)

Material Extrusion *

Ekstrudiranje materiala

Fused deposition modeling
(FDM)

Material Jetting

Kapljično nanašanje ali
brizganje materiala

Polyjet, Multi-jet modeling
(MJM)

Powder Bed Fusion

Spajanje slojev
praškastega materiala

Electron beam melting (EBM),
selective laser sintering (SLS),
selective heat sintering (SHS),
and
direct metal laser sintering
(DMLS), (SLM)

Directed Energy
Deposition

Lasersko navarjanje

Laser metal deposition (LMD)

Binder Jetting

Kapljično nanašanje ali
brizganje veziva

Powder bed and inkjet head
(PBIH), plaster-based 3D
printing (PP)

Sheet Lamination

Laminacija pol

Laminated object
manufacturing (LOM),
ultrasonic consolidation (UC)

Opis tehnologije
S svetlobno polimerizacijo
se selektivno zamrežujejo
tekoči fotopolimeri v kadi
Material je selektivno
nanešen skozi segreto šobo
Kapljice gradbenega
materiala se selektivno
nalagajo
Termalna energija
selektivno strjuje plast za
plastjo prahu na podlagi
Fokusirana termalna
energija strjuje material in s
taljenjem nalaga plasti
Tekoče vezivo se selektivno
nalaga in s tem združuje
praškast material

Listi materiala se lepijo
skupaj in tvorijo objekt

Materiali

Trg

Fotopolimeri

3D Systems (ZDA),
Envisiontec (Nemčija)

Prototipiranje

Polimeri

Stratasys (Izrael), Bits
from Bytes (VB)

Prototipiranje

Polimeri,
voski

Objet (Izrael), 3D
Systems (ZDA)

Vzorci za
vlivanje,
prototipiranje

Kovine,
polimeri

EOS (Nemčija), 3D
Systems (ZDA), Arcam
(Švedska)

Končni produkt,
prototipiranje

Kovine

Optomec (ZDA), POM
(ZDA)

Končni produkt,
popravni deli

Polimeri,
livarski pesek,
kovine

3D Systems (ZDA),
ExOne (ZDA)

Končni produkt,
prototipiranje,
livarski modeli

Papir, kovine

Fabrisonic (ZDA), Mcor
(Irska)

Končni produkt,
prototipiranje

*Pri ekstrudiranju materiala se polimer v trdnem stanju stali v tekoče stanje, zato se tehnologija šteje pod tekoče stanje
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Družbe

2.5 Predstavitev dodajalnih tehnologij

Vse vrste dodajalnih tehnologij delujejo na podoben način. Tridimenzionalni računalniško
podprt model (CAD) virtualno razrežemo na navidezne sloje s primernim programom. S
tiskalnikom katere koli tehnologije se izdela sloj za slojem, ki se zlagajo, zlepijo, združijo med
seboj v 3D predmet. Danes obstaja sedem osnovnih razdelitev za AM in desetine variant teh
pristopov. Večina od tehnologij je bilo najprej patentiranih v poznih 1980-ih in zgodnjih 1990ih. Po dvajsetih letih je veliko patentov poteklo ali bodo kmalu potekli, kar pomeni večji trg,
večjo konkurenco. (8)
Delokrog 3D modela do 3D predmeta po korakih:
1. Konceptualizacija in računalniško podprto oblikovanje (CAD) za ustvarjanje 3D modela.
2. Pretvorba 3D modela v stl.
3. Prenos 3D datoteke (stl) na tiskalnik.
4. Nastavitve tiskalnika in vzdrževanje, ohranjanje nastavitev.
5. 3D deli, ki jih povezuje material, naloženi v zaporedne plasti.
6. Odstranitev delov in podporne strukture, morda dodatno čiščenje.
7. Naknadna obdelava za namene uporabe.
8. Kontrola kakovosti. (18)

2.5.1 Fotopolimerizacija v kadi

Pri tehnologiji fotopolimerizacije v kadi se selektivno utrjuje tekoči fotopolimer s svetlobnim
virom. 3D model nastaja plast za plastjo v komori, napolnjeni s tekočo zmesjo monomerov.
Spodaj je platforma, ki se po vsaki osvetlitvi posameznega sloja za višino sloja z pomakne nižje,
površina se zopet napolni s polimeri, laser osvetli površino in polimer se zamrežuje, dokler se
ne zamreži zadnja plast modela. (8) (19)
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Najbolj poznan proces fotopolimerizacije v kadi je stereolitografija, znan kot prvi patentiran in
tržen proces. Patentirana je bila leta 1984 s strani Charlesa W. Hulla iz podjetja 3D Systems Inc.
(4)
Materiali za SLA so naslednji: fotopolimeri: akrilati, epoksiji, smole z dodatki (steklo, keramika,
kovina), barvane smole. (4) (19) (20) (21)

2.5.2 Kapljično nanašanje ali brizganje materiala

Tehnologija kapljičnega nanašanja je uporaba inkjet tiskalnika ali podobne tehnike za selektivno
nalaganje kapljic skozi šobo, da se tako zgradi tridimenzionalno strukturo. Tipičen material je
tekoči fotopolimer ali vosek (in podobno), s pomočjo katerega se kapljice med seboj zlijejo. Ta
tehnologija je dobesedno 3D tiskarski stroj, saj se inkjet tiskalniki uporabljajo za izgradnjo
tridimenzionalnih struktur. (8)
Komercialni termin za to tehnologijo je PolyJet, katerega je razvilo podjetje Object, ki se je leta
2012 združilo s podjetjem Stratasys. (25)
Materiali, primerni za tehnologijo brizganja materiala, so: fotopolimeri, kot so PLA, ABS, PC,
PC/ABS, PP, TPE, PMMA, voski, akril, akrilat in epoksi. (18)

2.5.3 Spajanje slojev praškastega materiala

Pri tehnologiji spajanja slojev praškastega materiala se uporablja toplotna energija za taljenje v
prahu v želeno obliko. Večinoma se uporablja laser, druga možnost je uporaba elektronskih
žarkov, ki talijo kovinski prah. (8)
Valj razporedi v komori plast prahu po celotni površini, ki je segreta pod točko temperature
taljenja prahu. Laserski žarek osvetli površino ter z visoko temperaturo zasintra prahast
material. Platforma se nato spusti za enoto z navzdol, valj prerazporedi novo plast prahu po
površini in laser ponovno zasintra določeno površino. Postopek se ponavlja, dokler objekt ni
dokončan. (4) (8) (18)
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Komercialne tehnologije, ki spadajo pod tehnologijo spajanje slojev praškastega materiala, so
SLS – selektivno lasersko sintranje (najbolj razširjena in poznana tehnologija), SLM, DMLS, DMP,
EBM, SPS, Laser Curing. (18)
Materiali za tehnologijo spajanja slojev praškastega materiala: polikarbonat, polivinilklorid
(PVC), ABS, poliamid, poliester, polipropan, poliuretan; kovinski, keramični prah (4)

2.5.4 Lasersko navarjanje

Tehnologija laserskega navarjanja temelji na taljenju materiala z laserjem (ali drugim virom
energije) sočasno z nalaganjem materiala. Tehnologija je zelo podobna tehnologiji ekstrudiranja
materiala, le da se namesto taljenja materiala v obliki filamenta s termalno glavo material v
obliki filamenta ali prahu tali v istem trenutku, ko se nanaša na podlago z laserjem. Da se lahko
izdela produkte s previsnimi stenami, se uporablja petosni sistem nalaganja ali možnost
sekundarnega, podpornega materiala. (8) (17) (18)
Komercialna imena za to tehnologijo so: LENS, DMD, LBMD, EBF3, itd. (18)
Materiali za tehnologijo laserskega navarjanja so: kovine (na primer bakrove zlitine, titanove
zlitine, nikljeve zlitine, orodno jeklo, Co-Cr, Ni-Cr, Al-Mg-Sc), keramika, razni kompoziti itd. (18)

2.5.5 Kapljično nanašanje ali brizganje veziva

Pri tehnologiji kapljičnega nanašanja se uporabljajo šobe, iz katerih se ne iztiska tekoči material,
temveč lepilo, ki zlepi prah skupaj v želeno obliko. Proces se prične s prvim naloženim tankim
slojem prahu. Tiskalna glava nato natisne lepilo na točno določen vzorec na prah in prva plast
je končana. Naloži se nova plast prahu in lepilo je ponovno natisnjeno. Proces se ponavlja,
dokler objekt ni končan. (8) (19)
Tehnologija brizganja veziva je edina dodajalna tehnologija, ki omogoča poln barvni spekter po
posameznih plasteh, kar omogoča izdelavo končnih produktov točno določenih barv (za
namene trženja) v grafiki. (8)
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Tehnologija kapljičnega nanašanja je najbolj poznana pod imenom tridimenzionalno tiskanje
(3DP - Three dimensional printing). (18)
Materiali za tehnologijo kapljičnega nanašanja so lahko: kovinski ali keramični prah, kovinskokeramični kompoziti s koloidnim silicijevim dioksidom, polimerna veziva, PLA, ABS, PC, PC/ABS
blend, PP, TPE, PMMA, voski, silicijev pesek itd. (18) (19)

2.5.6 Laminacija pol

Tehnologija laminacija pol izdela 3D objekt z rezanjem in zlaganjem listov/pol materiala.
Material je zavit v polo, ki se odvija na platformo, kjer laser ali nož izreže plast po CAD modelu
ter zlepi plast s prejšnjo. Odvečen material se na drugi strani navija na drugo polo in platforma
se spusti za debelino sloja navzdol. Lepilo je lahko naneseno že predčasno še na zvitem
materialu na spodnji strani pole, lahko pa se sproti dodaja med procesom izdelave. (4) (8) (19)
Za material pri laminaciji pol se lahko uporabi praktično vsaka folija (material v obliki pole)
izdelana iz: papirja, kovine, plastike, vlaken, sintetičnih materialov, stekla ali kompozitov.

2.5.7 Ekstrudiranje materiala

Ekstrudiranje materiala je najbolj razširjena in poznana dodajalna tehnologija, prikazana na sliki
2. Pri tej tehnologiji se material iztiska skozi segreto šobo, ki je računalniško nadzorovana, po
točno določeni poti v smeri x in y. Material je polimer v obliki filamenta (ali v obliki granul,
prahu) oziroma dolga nit, zavita v kolut. Material se dozira v tiskalno glavo z vijačnim
mehanizmom (največkrat je uporabljen sistem potisnih valjev), kjer se zaradi višje temperature
stali in nato ekstrudira v poltekočem stanju skozi šobo. Ko je posamezen sloj zaključen, se
delovna plošča spusti za eno enoto osi z navzdol ali pa se šoba dvigne za eno enoto osi z navzgor
in natisne se nov sloj, ki se spoji s spodnjim slojem. Nekateri sistemi vsebujejo po dve termalni
glavi. Tako je možnost tiskati z podpornim materialom (navadno je to vodotopni material) za
previsne stene in podlago objekta. Preprost sistem za tiskanje, primernost za uporabo v
gospodinjstvu ali pisarni, cenovna dostopnost opreme in materiala – vse to so velike prednosti
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tehnologije in posledično tudi njene razširjenosti, kljub slabši natančnosti tiska, ki je odvisna od
premera šobe. (2) (8) (18)

Slika 2: Prikaz procesa modeliranje s spajanjem slojev (14)

Opisana tehnologija je bolj poznana pod imenom Fused Deposition Modeling (FDM) oziroma
modeliranje s spajanjem slojev in temelji na uporabi termoplastov. Tehnologija FDM je bila
patentirana leta 1989 s strani S. Scotta Crumpa v podjetju Stratasys, Inc. (2) (22)
Zaradi intelektualne zaščite FDM so pri RepRapu tehnologijo poimenovali Fused Filament
Fabrication (FFF). RepRap (Replicating Rapid-prototyper) je projekt skupnosti, katerega je
ustvaril Adrian Bowyer leta 2004. Glavni namen skupnosti je s tiskalnikom reproducirati nove
dele za nov tiskalnik in tako ustvariti 3D tiskalnik z dostopno ceno. (23) (24)
Uporabljeni materiali so sledeči: kovine, beton, keramika, živila, razni polimeri (ABS, PA, PLA,
poliamid ...), voski, polimeri z dodatki (npr. steklo) (2) (20)

2.6 Materiali

2.6.1 Polimeri

Praktično vse, kar je okoli nas, sestoji vsaj deloma iz polimerov. Izraz »polimer« je bil prvič
uporabljen leta 1920 kot vsak material, ki vsebuje razširjeno strukturo majhnih ponavljajočih se
ogljikovodikovih enot. Izraz »poli« pomeni več, izraz »mer« pomeni del, osnovna enota, gradnik.
Polimere se imenuje po njihovih osnovnih enotah – monomerih, ki se ponavljajo. Po navadi je
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v polimernih materialih vsaj 100 zaporednih monomernih enot. Vmesni pojem je oligomer, ki
sestoji iz manj kot 100 enot. (27) (28)
Osnovna klasifikacija polimerov je glede na njihov izvor. Poznamo sintetične in naravne
polimere. Naravni so pogosto imenovani tudi biopolimeri, ki vsebujejo makromolekule, kot so
polisaharidi (npr. škrob, celuloza, gume itd.), proteini (encimi), vlakna (npr. volna, svila,
bombaž), poliizopreni (npr. naravni kavčuk) in nukleinske kisline (npr. RNK, DNK). (27)
Sintetični polimeri so pogosto uporabljeni v komercialne namene. Najbolj pogosti so prikazani
na Sliki 3. (27)

Slika 3: Prikaz nekaj najpogostejših polimerov (levo), prikaz polimerizacije etilena (desno) (28)

Sintetični polimeri so proizvedeni iz nafte ali s pomočjo sinteze v laboratoriju. Velika prednost
sintetičnih polimerov je v dobrih mehanskih in kemijskih lastnostih, katere lahko v laboratoriju
enostavno nadziramo, in predvsem njihova nizka cena, večja obstojnost in definirana struktura.
Njihova največja slabost je, da so neprijazni naravi, saj so pogosto zelo stabilni, kar pomeni, da
se v naravi počasi razgrajujejo. Poznamo termoplaste, elastomere in termosete. Njihovo
imenovanje se nanaša na lastnosti, ki jih kažejo pri visokih temperaturah (glej poglavje 1.4, 1.5).
(27) (28)
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2.6.2 Molekulska struktura polimerov

Glede celotne strukture polimerov obstaja več razredov makromolekularne arhitekture, to so:
linearne verige, razvejani polimeri, zamreženi polimeri in kompleksne tridimenzionalne mreže.
(27) (28)

Slika 4: Prikaz možnih struktur polimerov (28)

Linearni polimeri imajo ponavljajoče se enote, spojene od začetka do konca posameznih verig.
Dolge verige polimera so prožne in se tako najlažje zlagajo v kristalne strukture. Na sliki 4 vsak
krog predstavlja ponavljajočo se enoto (monomer). Pri linearnih polimerih lahko pride do van
der Waalsovih in vodikove vezi med verigami. Primeri, ki tvorijo linearne strukture, so polietilen,
poli(vinil klorid), polistiren, poli(metil metakrilat), poliamid (najlon), fluoroogljik (teflon). (27)
(28)
Razvejani polimeri so sintetizirani tako, da so stranske verige povezane z glavno verigo
polimera, kot je shematsko navedeno na Sliki 10. Posledica stranskih verig je nižja gostota
polimera. Nekateri linearni polimeri se lahko sintetizirajo tudi v razvejane, na primer polietilen.
Polietilen z visoko gostoto (High Density Poly(Ethylene) ali HDPE), je v prvi vrsti linearen polimer,
medtem ko ima polietilen nizke gostote (Low Density Poly(Ethylene) ali LDPE) razvejano
strukturo. (27) (28)
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V zamreženih polimerih so sosednje linearne verige združene na različnih delih s kovalentnimi
vezmi, kot je prikazano na Sliki 10. Proces zamreženja dosežemo bodisi med sintezo bodisi z
nereverzibilno kemijsko reakcijo. (27) (28)
Multifunkcionalni monomeri, ki tvorijo tri ali več aktivnih kovalentnih vezi, tvorijo
tridimenzionalne mreže. Dejansko je lahko polimer, ki je zelo zamrežen, prav tako mreža. Ti
materiali (poli etri, poliuretani in poli fenol-formaldehidi) imajo prepoznavne mehanske in
toplotne lastnosti. (27) (28)
Linearne verige se najlažje zlagajo v kristalne nize. Bolj kot se stopnja razvejanosti verig
povečuje, manj je kristalnih struktur v polimernem materialu. Tako se deli polimera ponekod
zlagajo v kristalinične strukture, drugje pa ostajajo le amorfne regije. Ta strukturna raznolikost
neposredno vpliva na fizikalne lastnosti, kot so natezna trdnost, prožnost in prosojnost trdnega
polimera. (27) (28)
Polimer, sintetiziran samo iz ene vrste monomera, se imenuje homopolimer, polimer, ki je
sestavljen iz vsaj dveh različnih monomerov, pa je kopolimer. Obstajajo štiri vrste kopolimerov:
pravilno izmenjujoči, heteropolimeri (naključni), blok-kopolimeri in razvejani (Slika 5). Z
molekulsko strukturo se odražajo različne fizikalne lastnosti. (27) (28)

Slika 5: Vrste kopolimerov (28)

Struktura, dolžina in umestitev kopolimera neposredno vpliva na fizikalne lastnosti, kot so
kristaliničnost, gostota, trdnost, krhkost, tališče in električna prevodnost (prevodni polimeri).
(27) (28)
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2.6.3 Molekulska konfiguracija polimerov

Prva vrsta izomerije je razporeditev sosednjih ponavljajočih se enot. Na rastočem delu
polimerne verige se lahko vsak naknadni monomer veže v dveh konfiguracijah: glava – rep ali
glava – glava. Prva konfiguracija je prevladujoča zaradi manj steričnih ovir med molekulami
(Slika 6). (27) (28)

Slika 6: Prikaz konfiguracij monomerov (28)

Druga vrsta izomerije je imenovana stereoizomerizem ali taktičnost in velja za polimere iz
asimetričnih monomernih enot; ogljik v takem monomeru je kiralni center (Slika 7). (27) (28)

Slika 7: Prikaz taktičnosti; I: izotaktičnost, S: sindiotaktičnost, A: ataktičnost (29)

Substituenti se različno razporedijo vzdolž verige. Polimer, ki vsebuje substituente na isti strani
polimerne verige, se imenuje izotaktični in pogosto kaže stopnjo kristaliničnosti. Nasprotno, če
sta sosednja substituenta razporejena na izmenjujočih se straneh polimerne verige, je to
sindiotaktični polimer. Tretja možnost je, da so substituenti naključno/neurejeno razporejeni
po celotni polimerni verigi; v tem primeru se imenujejo ataktični (heterotaktični) polimeri.
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Zaradi strukturne naključnosti so ataktični polimeri skoraj vedno popolnoma amorfne strukture.
Taktičnost ima velik vpliv na lastnosti polimerov. (27) (28)

2.6.4 Sinteza polimerov

Polimeri nastanejo s kemijsko sintezo. Poznamo dve možnosti: verižna in stopenjska
polimerizacija. Verižna ali radikalska polimerizacija poteka s prostimi radikali. Prične se s tvorbo
radikala iz monomera z dvojnimi ali trojnimi vezmi, nato se tvori aktivno mesto radikala, sledi
reakcija. Značilno za verižno polimerizacijo je, da se število atomov ohrani. Primeri polimerov,
sintetiziranih s pomočjo radikalske polimerizacije, so polietilen, polipropilen, poliakrilna kislina
... (27) (28)
Stopenjska ali kondenzacijska polimerizacija se prične z odcepitvijo manjše molekule (H2O,
CO2), pri čemer se število atomov zmanjša. Nato se vežejo monomeri z reaktivnimi
funkcionalnimi skupinami, kot so -OH, -NCO, -COOH, -NH2. Polimerizacija je možna z uporabo
dveh bifunkcionalnih monomerov, z adicijo monomerov ali kombinacijo oligomerov. Primeri
stopenjske polimerizacije so poliamidi, polietilentereftalat ... (27)

2.6.5 Velikost polimernih molekul

Dolžina polimera podaja veliko pomembnih lastnosti samega polimera. Dolžino polimera
definiramo z molekulsko maso, ki je izjemno pomemben parameter, na primer: z višanjem
molekulske mase se viša temperatura taljenja/mehčanja polimera. Polimeri s kratkimi verigami
so pri sobni temperaturi v tekočem ali plinastem agregatnem stanju (približno 100 g/mol);
polimeri z molekulsko maso približno 1000 g/mol so voski, mehke smole; medtem ko so
polimeri, ki imajo običajno 10 000 ali več milijonov g/mol molske mase, trdni materiali (28).
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2.6.6 Povprečna molekulska masa polimerov

Polimeri so sestavljeni iz makromolekul, ki imajo različne molske mase (imajo različno število
ponavljajočih se enot). Zato pri polimerih ne govorimo o molski masi, ampak o povprečni molski
masi (enota g/mol) ali povprečni molekulski masi (brez enote, predstavlja razmerje med
povprečno maso polimera in 1/12 mase atoma 12C). (27) (28)
Prikaz številčne povprečne molekulske mase:

𝑀𝑛 = ∑ 𝑋𝑖 𝑀𝑖
Številčna povprečna molekulska masa je produkt števila (Xi) monomernih enot in njihove
molske mase (Mi).
Prikaz utežnega povprečja molekulske mase:

𝑀𝑤 = ∑ 𝑊𝑖 𝑀𝑖
Utežno povprečje molekulske mase je produkt mase monomernih enot in njihove molske mase.
(27) (28)

2.6.7 Stopnja polimerizacije

Stopnja polimerizacije (DP – Degree of Polymerization) pove število osnovnih enot v polimerni
verigi (povprečje). Stopnja polimerizacije prikazuje povprečno število ponavljajočih se enot v
verigi. DP je številsko povprečje v odvisnosti od molekulske mase osnovne enote: (27) (28)

𝐷𝑃 =
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𝑀𝑛
𝑚

2.6.8 Polidisperznost

Polimeri so sestavljeni iz makromolekul, ki imajo različno število ponavljajočih se enot. To
lastnost imenujemo polidisperznost (PDI – Poly Dispersivity Index) in je posledica statistične
narave poteka polimerizacije. Izraža se z indeksom polidisperznosti in je masno (utežno)
povprečje odvisno od številskega povprečja: (27) (28)

𝑃𝐷𝐼 =

𝑀𝑤
𝑀𝑛

2.6.9 Termoplasti

Termoplasti so sestavljeni iz dolgih molekul s stranskimi verigami ali skupinami, ki niso povezane
s sosednjimi molekulami – so nezamrežene (Slika 8). Termoplastični polimeri se pri gretju
mehčajo oziroma talijo in jih lahko deformiramo. Ta pojav je popolnoma reverzibilen do
temperature degradacije polimera. Ko se temperatura dvigne, se na molekularnem nivoju
zmanjša vpliv sekundarnih Van der Waalsovih sil in vodikovih vezi, kar se odraža v večji svobodi
gibanja polimernih verig in posledično zmehčanju materiala. Večina termoplastov je
nezamreženih, so topni v nekaterih topilih in niso odporni proti lezenju. (27) (28)
Poznamo več fizikalnih in mehanskih lastnosti polimerov: strižna napetost, visokoelastičnost,
deformacije, prelomi polimerov, kristalizacija, taljenje in steklasti prehod.
Najbolj pomembna lastnost je temperatura steklastega prehoda, kjer polimer preide iz
kristaliničnega ali semi-kristaliničnega v amorfno stanje. To se po navadi odraža na zmehčanju
materiala. (27) (28)
Ena glavnih lastnosti termoplastov je tudi delež kristaliničnosti polimera. Manjša kot je stopnja
kristaliničnosti, bolj je material transparenten, saj ima manj faznih mej in tako svetloba lažje
preide skozi material. Poznamo amorfen polimer, kjer so verige popolnoma neurejene in
prepletene, delno kristaliničen polimer, kjer so kristalni deli povezani med seboj z verigami, in
popolnoma kristaliničen polimer, kjer je urejenost kristalne strukture popolna. Stopnjo
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kristaliničnosti je možno izračunati, na primer z gostotami. Možnih je več različnih metod, s
katerimi se določa delež kristaliničnosti. (27) (28)
Primeri termoplastov so polietilen (PE), polistiren (PS), polietilen terftalat (PET), polivinilklorid
(PVC) in poliamid. (27) (28)

2.6.10

Termoseti

Termoseti so zamreženi polimeri (Slika 8). Ko se oblikujejo, postanejo trajno trdni in se nikoli ne
stalijo ob segrevanju. Zamreženi polimeri imajo kovalentne prečne vezi med sosednjimi
verigami. Pri povišanih temperaturah so vibracijska in rotacijska premikanja verig zelo omejena
zaradi močnih vezi med molekulami, zato se termoseti ne stalijo pri segrevanju. Po navadi je
zamreženega dela polimera od 10 do 50 %. Termoseti so na splošno bolj trdni in močnejši od
termoplastov ter imajo boljšo dimenzijsko stabilnost. Splošno se ne topijo v topilih in so zelo
odporni proti lezenju. Navadno so sintetizirani v kalupu, da dobimo želeno obliko. Naknadno
spremembo oblike dosežemo le z mehansko obdelavo kot je vrtanje, brušenje. (27) (28)
Primeri termosetov so epoksi smole, fenolne smole, nenasičene poliestrske smole, epoksi
lepila, poliuretanska lepila. (27) (28)

Slika 8: Primerjava nezamreženih termoplastov in zamreženih termosetov (28)
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2.6.11

Akrilonitrilbutadienstiren – ABS

ABS je terpolimer, kar pomeni, da je sestavljen iz treh osnovnih monomerov: akrilonitrila,
butadiena in stirena. Razmerje monomerov lahko spreminjamo, s čimer lahko vplivamo na
lastnosti končnega produkta ABS. (33)
Akrilonitril je brezbarvna tekočina z močnim vonjem. Vrelišče akrilonitrila je pri temperaturi
77,3 °C, ledišče pa pri približno - 83,55 °C. Akrilonitril je topen v večini topil, tako v polarnih in
nepolarnih topilih. Topnost v vodi se povečuje z višanjem temperature. Z akrilonitrilom lahko
poteče več kemičnih reakcij, večina katerih se zgodi na C-C dvojni vezi. Na istem mestu poteče
tudi homopolimerizacija akrilonitrilnega monomera, ki zlahka poteke v prisotnosti iniciatorjev
(verižna ali stopenjska polimerizacija). Nastali polimer je kristaliničen poliakrilonitril in ni topen
v najbolj običajnih topilih (kisline, maščobe, olja, voda), se pa razgradi v koncentrirani hladni ali
vroči bazični raztopini ali 50 % žveplovi kislini. Čeprav je akrilonitril monomer precej strupen ob
zaužitju ali vdihavanju, se homopolimer šteje za netoksičnega. (31)
1,3-Butadien je brezbarven plin, vrelišče ima pri temperaturi - 4,5 °C in ledišče pri - 108,96 °C.
Topen je v organskih topilih. Zaradi dveh dvojnih vezi je butadien zelo reaktivna spojina in
omogoča različne polimerne strukture. Polimerizacija poteka ali z iniciatorjem ali s katalitičnim
faktorjem. Z adicijsko polimerizacijo dobimo elastomerni polimer polibutadien. (31)
Stiren je brezbarvna do rumenkasta oljnata tekočina z močnim vonjem. Razpon vrelišča stirena
je od 145 do 146 °C in ledišča - 30,6 °C. Stiren je slabo topen v vodi, vendar je topen v alkoholu,
etru, metanolu, acetonu in dimetilsulfoksidu. Čeprav stiren ni zelo strupen ob zaužitju, draži
kožo, oči in sluznico. Stopnja polimerizacije monomera stirena poteka počasi pri sobni
temperaturi in se pospeši z dodajanjem toplote. Reakcija se pospešuje sama, saj je
polimerizacija eksotermna. Homopolimerizacija stirena poteka s prostimi radikali ali ionsko
reakcijo. Nastali polistiren je kristaliničen polimer. (31)
ABS polimer se lahko proizvede na dva različna načina. Prvi način je, da ABS polimer
pridobivamo z mehanskim mešanjem stirenakrilonitrila, kopolimerne smole z butadien
elastomerom (butadieneakrilonitrilna guma). Drugi način proizvodnje je, da se na polimerno
hrbtenico polibutadiena priklaplja stranske veje stirena in akrilonitrila ali stirenakrilonitrilnega
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kopolimera. Stirenakrilonitrilni kopolimer sestoji iz 65–76 % stirena in 24–35 % akrilonitrila.
(Slika 9) (31)

Slika 9: Prikaz polimerizacije polimera ABS (32)

Na splošno je ABS plastika dobro trpežna, mehansko trdna in kaže ugodno kombinacijo
toplotnih, električnih in mehanskih lastnosti. Z različnimi relativnimi deleži komponent se lahko
selektivno okrepi želene lastnosti. Komponenta akrilonitrila prispeva k toplotni odpornosti,
trdnosti in odpornosti na kemikalije. Elastomerni monomer butadien vpliva na višjo udarno
trdnost, žilavost in fleksibilnost. Monomer stiren pa prispeva k togosti, sijajni barvi in
enostavnosti predelave. Zaradi vseh teh lastnosti se lahko postavi ob bok najbolj uporabljenim
polimerom (polietilen, polipropilen, polistiren in polivinilklorid). Glavne slabosti ABS plastike so
motnost, slaba odpornost na vremenske vplive in slaba odpornost na plamen. ABS se lahko
izboljša z dodatkom ognjevzdržnih aditivov za manjšo gorljivost ali z mešanjem ABS s PVC za
lažjo pridelavo. (33)
Zaradi enostavnosti obdelave z različnimi metodami (vključno z brizganjem, ekstrudiranjem,
toplotno obdelavo, stiskanjem in pihalno obdelavo) in dobrih mehanskih lastnosti, se ABS
pogosto uporablja v vsakdanjem življenju. (33)
ABS plastika se tako uporablja v: avtomobilski industriji (naslonjala za roke, armaturne plošče,
držala varnostnih pasov, predali na vratih, pokrovi koles, rešetke, deli žarometov, ohišja
ogledal), elektronski industriji (ohišja televizij, radiev, telefonov, računalnikov, ohišja pisarniških
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strojev), beli tehniki (deli hladilnikov, skrinj, pomivalnih strojev), hišnih aparatih (likalnik za lase,
sušilniki za lase, električni odpirači za konzerve, kavomati, mikrovalovne pečice, električni
ventilatorji, sesalniki, električni vrtalniki), rekreacijskih aplikacijah (ornamenti na motorjih,
jadrnice, letala, avtodomi, kovčki) in drugem (aktovke, kozmetične torbice, gospodinjske
embalaže, igrače – LEGO kocke, fotografska oprema). (34)

2.6.12

Polilaktična kislina

Polilaktična ali polimlečna kislina (PLA – polylactic acid) je biopolimer, proizveden s kemično
sintezo iz biološkega materiala. Polilaktična kislina je alifatski poliester, ki je lahko
polkristaliničen ali amorfen. PLA se proizvaja iz obnovljivih virov, kot je koruza in sladkorna pesa.
Najprej se koruzo ali sladkorno peso zmelje, nato pa se iz te brozge ekstrahira škrob, iz katerega
se proizvaja dekstroza. Dekstroza nato fermentira in se transformira v mlečno kislino. Mlečna
kislina se polimerizira v polimer s kondenzacijsko polimerizacijo tako, da tvori dolge verige
polilaktične kisline. (Slika 10) (35) (36) (37)
PLA je zelo zaželen polimer, saj se lahko obnaša kot nekateri sintetični polimeri in ima zelo širok
spekter uporabe. PLA ima edinstvene lastnosti, kot je dober videz, visoka mehanska trdnost in
je zdravju zelo malo škodljiv, zato se lahko uporablja za embalažo za živila. Eden od
najpomembnejših dejavnikov pri pakiranju hrane je (ne)prepustnost polimerov za prenose
plinov, vodne pare in molekul arom. (35) (38)
PLA ima zelo širok spekter uporabe zaradi svoje sposobnosti, da lahko pod napetostjo
kristalizira, termično kristalizira, modificira žilavost, lahko je kopolimeriziran in predelan v večini
procesov, ki so poznani za polimere. PLA je lahko izdelan v obliki prozorne folije, vlakna ali
brizgan v obliko za steklenice, tako kot je PET. PLA ima tudi odlične organoleptične lastnosti
(značilnosti, ki so zaznavne s čutnimi organi) in je zelo primeren za stik z živili in aplikacije v
embalažni industriji. (35)
Uporaba PLA polimera: embalaža za hrano – do 70 % uporabe (folije in pladnji za piškote, sadje,
zelenjavo, meso; jogurt lončki; pladnji in sklede za hitro hrano – McDonalds; vrečka za kruh s
prosojnim delom), vlakna in tkanine – do 29 % uporabe (oblačila: majice, nogavice; odeje) in
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ostalo (pisemske ovojnice s prosojnim delom, CD-ji, deli prenosnega računalnika, računalniške
tipke itd.) (38) (39) (40)

Slika 10: Prikaz polimerizacije PLA s strukturno formulo (41)

2.6.13

Poliamid

Poliamid (PA) ali najlon je kateri koli polimer, ki vsebuje ponavljajočo amidno skupino -CONH-.
Vrst poliamida je veliko, najbolj znana pa sta aciklična najlon 66 ali PA66 in najlon 6 ali PA6, ki
predstavljata veliko večino proizvedenega poliamida, izdelanega s kondenzacijsko
polimerizacijo. (Slika 11) (42) (43)

Slika 11: Strukturne formule najpogostejših poliamidov (42)
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Obstaja pet osnovnih metod za polimerizacijo poliamida. To so: reakcija diamina z dikarboksilno
kislino; kondenzacija primarne amino kisline; odprtje obroča laktama; reakcija diamina z
dikislino klorida; in reakcija diizocianata z dikarboksilno kislino. S prvo metodo, reakcijo diamina
z dikarboksilno kislino, dobimo PA66. Natančneje: PA66 je pridobljen s polimerizacijo
heksametilendiamina (HMD) in adipinske kisline (AA) (Slika 12). Najlon 6 je polimer kaprolaktam
(cikličen amid), ki vsebuje obe komponenti amidne povezave. (33) (42) (43)

Slika 12: Polimerizacija najlona 6,6 (44)

Vrsta poliamida (PA6, PA10, itd.) kaže število ogljikovih atomov v monomerni molekuli. Obstaja
veliko različnih vrst poliamodov, katere lahko pripravimo glede na izhodne monomere. Vrsta
poliamida je določena s številom ogljikovih atomov monomera, ki se uporablja pri polimerizaciji.
S številom atomov ogljika med amidnimi vezmi se nadzoruje tudi lastnosti polimera. Ko je za
polimerizacijo uporabljen en sam monomer (laktam ali amino kislina), je poliamid označen z
eno številko (PA6, PA12). Ko sta uporabljena dva različna monomera, je poliamid označen z
dvema številoma (PA66, PA612). (33) (43)
Amidne skupine so polarne narave, kar bistveno vpliva na lastnosti polimerov. Prisotnost teh
skupin namreč omogoča vodikove vezi med verigami, kar izboljša privlak med verigami in daje
poliamidu dobre mehanske lastnosti. Polarna narava poliamidov izboljša možnost vezave
materialov, fleksibilne alifatske ogljikove skupine pa podajajo nizko viskoznost taline za
enostavnejšo obdelavo. Najlon je polimer z visokim modulom trdnosti, udarne trdnosti, nizkim
koeficientom trenja in odpornosti proti obrabi. Poliamidom določajo njegove lastnosti v prvi
vrsti kristaliničnost polimera in nato temperatura steklastega prehoda. (33)
Poliamidi so relativno neobčutljivi na nepolarna topila, a so zaradi prisotnosti polarnih skupin
lahko topni v polarnih topilih kot je voda, zato je potrebno pri kakršni koli uporabi poliamida
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upoštevati prisotnost vlage. Vlaga lahko namreč povzroči spremembe dimenzij delov in
lastnosti, zlasti pri povišanih temperaturah. Zato je priporočljivo sušenje poliamida pred vsakim
postopkom obdelave. (33) (42)

2.7 Mehanske lastnosti materialov

Mehanske lastnosti določajo obnašanje materiala, kadar nanj delujejo različne zunanje sile. Te
lastnosti so elastičnost, plastičnost, trdnost, udarna žilavost, lomna žilavost, trdota. Za vsako
lastnost je na voljo več različnih možnosti preizkušanj. (45)
Pri polimerih so mehanske lastnosti odvisne od stopnje deformacije, hitrosti deformacije,
temperature, UV sevanja in kemične narave okolja (prisotnost vode, kisika, organskih topil, itd.).
(28) (46)

2.7.1 Natezna trdnost

Trdnost je ena izmed najpomembnejših mehanskih lastnosti materialov in pomeni odpor
materiala proti delovanju zunanjih sil oziroma omogoča materialu, da se upre deformaciji pod
obremenitvijo brez preloma. Trdnost se imenuje po načinu preizkušanja, kot je nateg, tlak,
upogib itd. Preizkušanje trdnosti spada med statične preizkuse, kar pomeni, da jih opravljamo
z mirujočimi silami (hitrost spreminjanja ne vpliva na rezultat preizkušanja). (45) (47)
Natezna trdnost je mehanska lastnost materiala, ki določa velikost obremenitve, pri kateri se
material poruši (strga) in je maksimalna napetost na preizkušanca. Natezne trdnosti so odvisne
od sestave, gostote, toplotne obdelave. (45)
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Slika 13: Graf napetosti od raztezka (28)

Za polimerne materiale so znane tri različne vrste krivulj za natezne trdnosti (ang. Stress strain)
na sliki 13. Krivulja A ponazarja značaj krhkega (ang. Brittle) polimera (na primer
Polimetilmetakrilat – PMMA, polistiren - PS), ki se pri elastični deformiraciji zlomi pred ali takoj
po meji plastičnosti. Na splošno imajo krhki materiali visoko tlačno trdnost, vendar nizko
natezno trdnost. Krivulja B prikazuje tipično obnašanje polimernega materiala (na primer ABS,
poliamid). Krivulja je podobna deformaciji kovinskih materialov in je najbolj pomembna krivulja;
začetna deformacija je elastična, čemur sledi meja elastičnosti (ang. Yield point) in plastična
deformacija. Krivulja C kaže popolnoma elastično deformacijo (na primer naravna guma);
krivulja zajema elastomerne polimere in ima značilno obnašanje kot pri gumi. Vzorec se pri
elastični deformaciji trajno ne deformira, ampak se deformira le pri obremenitvi in se po
razbremenitvi vrne v svojo prvotno obliko. (28) (48)
Na sliki 14 je bolj podrobno razloženo obnašanje materiala ob testu natezne trdnosti.
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Slika 14: Natančen prikaz faz pri preizkusu mehanskih lastnosti (49)

Začetna deformacija od 0 do A je elastična, ko se material še lahko povrne v prvotno obliko, če
se obremenitev preneha. Točka A je meja proporcionalnosti in je največja napetost, do katere
še velja Hookov zakon (raztezek je linearno sorazmeren napetosti). Osenčeno območje je
Youngov modul ali modul elastičnosti E (ali natezni modul, včasih samo modul za polimere) in
je določen iz naklona krivulje ter prikazuje napetost v odvisnosti od raztezka. (28) (50)
Točka B je meja elastičnosti, ki je največja napetost, ki še ne povzroči plastične deformacije, to
je možnost povratka materiala v prvotno stanje. Točka C je zgornja napetost tečenja (ang.
Upper yield point), C' je spodnja napetost tečenja (ang. Lower yield point) in med njima je
popolna plastičnost. Pri točki C se prične območje plastičnosti. Začetek območja je meja
plastičnosti in je napetost, ki povzroči prvo trajno raztezanje. Je točka, nad katero se začenja
material plastično deformirati, prične »teči« (napetost tečenja). Relativni raztezek se poveča,
ne da bi proporcionalno povečali silo obremenjevanja. Plastičnost je sposobnost materiala, da
se trajno deformira, ne da bi se zlomil, počil ali pretrgal. (28) (50)
Od točke C do točke D se imenuje območje utrjevanja. Točka D je natezna trdnost, to je največja
napetost, ki jo zdrži preizkušani material. Po točki D se presek vzorca hitro zmanjša in nastane
skrček, potrebna je manjša sila za nadaljnjo raztezanje – to območje se imenuje območje
nastajanja skrčka. Pri točki E se material zlomi – pride do porušitve materiala – to območje se
imenuje lom ali zlomna trdnost in je maksimalni raztezek materiala. (28) (45) (48)
Makroskopski pogled na deformacijo pokristaliničnega materiala (Slika 15):
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Slika 15: Prikaz teoretičnega raztezanja preizkušanca (28)

Krivulja natezne trdnosti prikazuje deformacijo polkristaliničnega materiala, skupaj s
shematičnim prikazom vzorčnih profilov na različnih stopnjah deformacije. Točki zgornja in
spodnja napetost tečenja sta lepo vidni pred skoraj horizontalno linijo. Pri točki zgornje
napetosti tečenja se prične formacija skrčka. V predelu vratu se v materialu pričnejo polimerne
verige usmerjati, usklajujejo se vzporedno s smerjo raztezanja in tako pride do okrepitve v
predelu skrčka. Zaradi okrepljenega predela skrčka se z nadaljnjo obremenitvijo najprej razteza
vrat v dolžino (smer deformacije). (28) (48)

2.7.1.1 Zlom polimerov pri nateznem preizkušanju

Zlomna trdnost polimernih materialov je veliko nižja v primerjavi s kovinskimi in keramičnimi
materiali. Termoseti veljajo za krhke materiale v načinu zloma. Med procesom zloma se razpoke
tvorijo v predelih, kjer je napetost koncentrirana, kot so praske, zareze in ostre razpoke. Sprva
so razpoke majhne, vendar se zaradi napetosti pričnejo razširjati na obeh koncih razpok, dokler
ne pride do zloma. Kovalentne vezi v mreži ali zamreženi strukturi so po zlomu prekinjene.
Pri termoplastičnih materialih sta možni lastnosti duktilnost in krhkost (kar sicer velja za vse
materiale). Krhkost navadno dosežemo z nižanjem temperature, z višjo stopnjo deformacije, s
prisotnostjo napake (ostre), s povečano debelino vzorca in z vsako spremembo polimerne
strukture, ki zviša temperaturo steklastega prehoda. Pred zlomom se prav tako formirajo
razpoke zaradi nepravilnosti v materialu, zračnih mehurčkov in podobno. Vendar se te razpoke
drugače formirajo kot pri ostalih materialih, pride do posebnega pojava, imenovanega vrzeli
(ang. crazing). (28)
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Majhne vrzeli (ang. craze) se pojavijo znotraj materiala zaradi plastičnih deformacij (Slika 16, B).
Sprva se pojavijo zelo majhne mikrovrzeli (ang. microvoid), ki so med seboj povezane. Med temi
vrzelmi se namreč oblikujejo fibrilarni mostovi (ang. fibrillar bridge), kjer postanejo molekulske
verige usmerjene. Pri povečanju obremenitve na preizkušanec se vrzeli širijo in s tem mostovi
daljšajo, do trenutka, ko se mostovi raztrgajo in s tem povzročajo še večje vrzeli, ki se med seboj
povezujejo, dokler ne pride do razpoke (Slika 16, A in C). Vrzel je drugačna od razpoke v tem,
da lahko dodatno podpre obremenitev. Poleg tega pojav vrzeli vpliva na absorbcijo energije pri
zlomu in učinkovito poveča žilavost zloma polimera. (28)

Slika 16: Grafični prikaz razlike med razpoko in vrzel (28)

2.7.1.2 Mehanizmi deformacij polkristaliničnih polimerov
Za načrtovanje mehanskih lastnosti polimerov je priporočljivo poznati mehanizme deformacij.
Glede na strukturo se lahko deformirajo z deformacijo zdrsa (ang. Slip), dvojčenja (ang.
Twinning) ali upogibanja (ang. Bending). Pomembna vrsta polimerov so polkristalinični polimeri,
pri katerih je navadno pomembna lastnost togost materiala in moč materiala. (28) (50)
Veliko polkristaliničnih polimerov v trdnem stanju ima sferulitsko strukturo. Polimerne verige
se urejajo v ploščate kristale oz. lamele, ki so dolge nekaj nm. Lamele se lahko zlagajo v sferulite,
ki so veliki od nekaj μm do nekaj mm. Sferuliti so kristaliničen del, ostalo pa je amorfen del. (28)

Elastična deformacija
Elastična deformacija materiala se pojavi na začetku krivulje natezne trdnosti. Do pojava pride
zaradi amorfnega dela polimera, saj se amorfne verige pričnejo pri obremenitvi raztezati in
urejati. (28)
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Slika 17: Potek elastične deformacije (28)

Na sliki 17 je prikazan primer z dvema lamelama in vmesnimi amorfnimi verigami. Amorfne
verige se še naprej usklajujejo in so čedalje bolj podolgovate; poleg tega se znotraj lamelnih
kristalitov verige kovalentnih vezi upogibajo in raztezajo, kar vodi do rahlega, reverzibilnega
povečanja debeline lamelnih kristalitov. (28)

Plastična deformacija
Naslednji stadij (3. faza, Slika 18) pri nadaljnji deformaciji je drsenje verig znotraj lamel ena ob
drugo in tako se lamele poravnajo vzporedno s silo pomika. Šibke sekundarne ali van der
Waalsove sile sicer nasprotujejo premikanju verig. V naslednji, četrti fazi, se kristalni bloki ločijo
od lamel, ki so povezane med seboj z amorfnimi verigami. V peti fazi so kristalni bloki in amorfne
verige popolnoma usmerjene v smeri natezne osi in so zelo raztegnjene ter dajejo visoko
usmerjeno strukturo. Ta proces usmerjenosti se imenuje drawing in se običajno uporablja za
izboljšanje mehanskih lastnosti polimernih vlaken in filmov. (28)
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Slika 18: Potek plastične deformacije (28)

Med plastično deformacijo se oblika sferolitov popolnoma spremeni in če je obremenitev dovolj
velika, je lahko uničena. Vendar je pri polimerih tudi plastična deformacija lahko do neke mere
reverzibilna. V primeru, da se deformacija prekine na poljubni stopnji in se polimer segreje na
temperaturo v bližini njegovega tališča (aneliramo/annealed), se bo material ponovno
kristaliziral in tvoril sferulitično strukturo. (28)

2.7.2 Tlačna trdnost

Tlačno trdnost materiala se ugotovi s tlačnim testom, ob katerem ugotavljamo obnašanje
materialov pod tlačnimi obremenitvami. Pri tlačnem testu se merijo sile, raztezek in presek ter
izračuna napetost in stopnjo deformacije posameznega preizkušanca. Z grafom napetosti v
odvisnosti od raztezka lahko določimo mejo elastičnosti, mejo proporcionalnosti, napetost
tečenja, tlačno trdnost. (51)
Aksialno tlačno preizkušanje je uporabno za merjenje materialov, obnašanje materialov,
opazovanje plastičnega pretoka in določanje meje duktilnega zloma materiala. (51) (52)
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Slika 19 prikazuje možne deformacije pri tlačnem preizkusu:
(a) Upogibanje, ko je razmerje vzorca višina (v) od širine (š) > 5.
(b) Striženje, kadar je v / š > 2,5.
(c) Dvojno debeljenje, kadar je razmerje med dolžino (d) in
premerom (p) >2 in je trenje prisotno na kontaktnih površinah.
(d) Debelenje, kadar je v / š <2 in je trenje prisotno na kontaktnih
površinah.
(e) Homogeno stiskanje, kadar je v / š <2 in ni trenja na stičnih
površinah.

Slika 19: Prikaz različnih deformacij med
tlačnim testom (52)

(f) Tlačna nestabilnost zaradi mehčanja materiala. (51) (52)
Plastični materiali imajo posebnost v njihovem vedenju, namreč različno se obnašajo pri
nateznih preizkusih in tlačnih obremenitvah. Na sliki 20 sta prikazana dva grafa; primerjava
nateznega, tlačnega in upogibnega preizkusa ABS materiala. Za isti material, v tem primeru ABS,
kaže tlačni test večjo odpornost proti deformaciji kot natezni test. Del tega je posledica
povečanja preseka vzorcev med kompresijo. Nasprotno pa se v nateznem testu prečni prerez
zmanjšuje; slednje velja, kadar v os y nanašamo tako imenovano inženirsko napetost. Drugi
razlog izvira iz inherentne tlačne odvisnosti obnašanja plastike. (53)

Slika 20: Krivulji napetosti od raztezka za različna ABS materiala (46)
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2.8 Nanoindentacija

Trdota je odpor materiala proti prodiranju preizkuševalne konice v njegovo površino pod
določeno obremenitvijo in za določen čas. Rezultati testa nanoindentacije so dimenzije širine
ali globine prodora konice po izmerjenem času. Prodirajoče telo mora biti trše od preizkušanca
in mora biti določene oblike (kroglica, stožec, piramida), da omogoča ločevanje materiala po
trdoti. Trdota je odpornost kovine na plastično deformacijo, lahko pa tudi na togost, odpornost
na praske, odrgnine ali rezanje. Je lastnost materiala, da se upre stalni deformaciji, kot je
upognjenost, zlom, sprememba oblike. (45) (54) (55)
Preizkusi trdote se lahko opredelijo kot makro-, mikro- in nano- skale glede na dodane sile in
dobljene vdore. Primeri makro- ter mikro- testov so trdote po Brinellu, Vickersu, Rockwellu,
Charpyu itd., predstavnik nano- testov pa je nanoindentacija. (45) (54) (55)
Nanoindentacija je metoda za merjenje elastičnega modula in trdote z instrumentalnim
vtiskovanjem (diplo). Naprava za nanoindentacijo je nanoindenter (na Sliki 21) in je naprava za
merjenje mehanskih lastnosti na šestih prostorskih skalah. Z njim lahko določimo Youngov
modul in trdoto od globine nekaj nm naprej, hkrati pa omogoča tudi določanje dinamične
karakterizacije snovnih lastnosti kontinuirno po globini vzorca. Mehanske lastnosti se lahko
določajo na: kovinah in njihovih zlitinah, keramiki, trdih prevlekah, biomaterialih, polimerih,
heterogenih materialih. (55) (56)

Slika 21: Prikaz in deli nanoindentra (47)

Najbolj pogosto merjeni mehanski lastnosti pri indentaciji sta merjenje trdote po celotni globini
vtiskovanja in kontinuirano merjenje elastičnega modula. Ko se vtisne preizkuševalno konico v
vzorec, se pojavi tako elastična kot plastična deformacija. (57) (58)
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Metoda kontinuiranega merjenja togosti (ang. Continuous Stiffness Measurement – CSM, Slika
22) je novejša, izboljšana metoda za merjenje togosti (ang. stiffnes), kjer se uvede dinamično
oziroma harmonično nihanje sile obremenitve, kar povzroči nihanje konice z enako frekvenco.

Slika 22: Prikaz CMS metode (50)

Sledi merjenje faznega zamika oziroma odziva pomika na frekvenco vzbujanja in fazni kot med
pomikom in frekvenco po globini vtiska, rezultat nam poda togost v odvisnosti od globine vtisa.
(47) (50) (57) (58) (59)

36

3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 Uporabljeni materiali, oprema ter metode dela

Materiali




Akrilonitrilbutadienstiren (ABS)
Polilaktična kislina (PLA)
Poliamid (najlon, PA)

Oprema, strojna oprema










3D tiskalnik Rapman 3.2, 3D Systems Corporation, ZDA
Digitalni mikroskop Dino-Lite, AnMo Electronics Corporation, Tajvan
Mikroskop OLYMPUS BX61, OLYMPUS IMAGING CORP., Japonska
Fotoaparat NIKON D700 z makro objektivom, NIKON CORP., Japonska
Digitalni fotoaparat OLYMPUS, OLYMPUS IMAGING CORP., Japonska
Fotoaparat Sony Ericsson ST18i, Sony Corp., Japonska
Tlačni preizkus na Gleeble 1500 D, Dynamic Systems Inc, ZDA
Natezni preizkus na Zwick z250, Zwick Roell, Nemčija
Nanoindentacija na Nanoindenter G200, Agilent Technologies Inc., ZDA

Oprema, programska oprema






Blender 2.69, odprto programsko orodje za grafično 3D modeliranje, Fundacija
Blender, Nizozemska
Axon 2, programska oprema PC, ki pretvarja 3D STL datoteke v datoteke za tisk, Bits
from Bytes, Anglija
NanoSuite Software 6.0, Agilent Technologies Inc., ZDA
testXpert II programska oprema za opravljanje preizkusov na stroju Zwick, Zwick Roell,
Nemčija
QuikSim II, programska oprema za opravljanje preizkusov na stroju Gleeble, Dynamic
Systems Inc, ZDA
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3.2 3D tisk s tehnologijo modeliranja s spajanjem slojev
3.2.1 Priprava modela/modeliranje

Natisnjene objekte je bilo potrebno računalniško modelirati. Izdelani so bili v odprtokodnem
programu Blender 2.69. Dimenzije in oblike predmetov oziroma preizkušancev so bile določene
s strani standardov, ASTM standarda za natezno trdnost (60) in tlačno trdnost (61)
Oblika preizkušancev za preizkus natezne trdnosti je bila oblika »epruvete«, ki je prikazana na
Sliki 29. Izbrane dimenzije so bile dimenzije tipa I in tipa II. Možnih je 5 različnih tipov dimenzij.
Izbrali smo tipa I in II, saj je vzorec tanjši od 7 mm, kot je priporočljivo v standardu ASTM D638
– 14. Izdelani modeli so bili izvoženi v datoteko stl. Dimenzije natisnjenih tipov so prikazane v
Tabeli 1, ki se sklicuje na sliko 23.
Preglednica 3: Prikaz dimenzij tipa I in tipa II v obliki epruvete za natezne preizkuse

Dolžine [mm]

A

B

C

D

E

Debelina [mm]

Tip I

165

57

50

19

13

3,2 ± 0,4

Tip II

183

57

50

19

6

3,2 ± 0,4

Slika 23: Oblika preizkušanca, »epruveta«

Vzorci za preizkus tlačne trdnosti so drugačne oblike kot za preizkus natezne trdnosti, saj se jih
ne vpenja v čeljusti in imajo tako obliko valja (na sliki 24) dimenzij 12,7 mm premera x 25,4 mm
višine, kot je določeno v standardu ASTM D695 – 15.

Slika 24: Oblika preizkušanca za preizkus tlačne trdnosti
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V programu Blender se z obdelavo izdela CAD, računalniški 3D model. Model se lahko pregleda
z vseh zornih kotov, hkrati pa se da določiti tudi natančnost oziroma ločljivost 3D modela.
Ločljivost se ni dodatno spreminjala, saj je že sam proces tiska precej nenatančen. Na Sliki 25 je
prikaz CAD modela za preizkus natezne trdnosti, shranjen je v datoteko stl.

Slika 25: Prikaz CAD modela v programu Blender

3.2.2 Priprava datoteke stl. za tisk

Datoteka stl za preizkus se je uvozila v program Axon 2.0. Axon prebere dimenzije datoteke stl
in podatke pretvori v G-kodo (zapis koordinat x, z, z, na podlagi katerih se kontrolirano vodi
ekstrudirno termično glavo). Zapisan je tudi položaj CAD modela (x in y os) ter predpostavljena
konfiguracija tiskalnika. (62)

Slika 26: Primer previsov pri objektih (62)

Na desni strani se nahaja drsalnik, s katerim lahko drsimo skozi posamezne sloje, ko je objekt
razslojen. (Slika 27)
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Slika 27: Prikaz okolja programa Axon 2.0

Po nastavitvi želenega položaja in velikosti objekta, so na vrsti nastavitve za gradnjo modela. Z
gumbom »Build« se prikliče okno z nastavitvami parametrov za tisk objekta. Ko so vrste
nastavitev končane, jih je možno shraniti in priklicati s prvim gumbom (Build style profile). Sledi
debelina sloja: priporočljivo je tiskati z debelino 0,25 mm, saj je kompromis med natančnostjo
in hitrostjo tiska najbolj optimalen. Potrebno je določiti tudi material za gradnjo predmeta in
po potrebi še podporni material. V kolikor notranjost predmeta ni popolnoma zapolnjena, se
določi gostoto in vzorec zapolnitve. Zadnja možnost je povečati hitrost tiska, vendar s tem
zmanjšujemo ločljivost, tako da je najbolj priporočljivo nastaviti vrednost 1, ki pomeni najnižjo
hitrost premikanja ekstrudirne glave. V našem primeru smo pri nastavitvah izbrali debelino
plasti, vrsto materiala za objekt, odstotke polnjenja in vzorec polnjenja, kot je prikazano na sliki
28. (62)
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Slika 28: Nastavitve za tisk objekta

V zavihku »Printer Configuration« (Slika 29) smo nastavili ustrezen filament za ekstrudiranje; v
našem primeru je ABS white (ter PLA in najlon). Drugi ekstruder ponuja možnost tiska drugega
materiala ali podpornega materiala. V našem primeru ga nismo uporabili. (62)

Slika 29: Konfiguracija za tiskalnik

Po gradnji predmeta s klikom na gumb Build program grafično prikaže razslojen predmet,
pripravljen na 3D-tisk, predvideno pot, ki jo bo opravila glava 3D-tiskalnika, itd. Prikazanih je
tudi nekaj dodatnih slojev, ki tvorijo osnovno ploščo, katere funkcija je lažje odstranjevanje
predmeta z delovne plošče po končanem tisku. (Sliki 30 in 31) (62)

41

Slika 30: Vidna osnovna podlaga (levo) in prikaz gostote zapolnitve (desno)

Slika 31: Prvih nekaj slojev je zunanja obroba objekta oziroma dno (levo) in prikaz 3D-tiska »epruvete« (desno)

Vsak material ima svoje prednosti in omejitve, zato je zelo pomembno prilagoditi nastavitve
tiska za vsak filament. Pod zavihkom »Settings« je gumb »Material Profile Editor« (Slika 32), kjer
dobimo vse pomembne nastavitve med samim tiskom, kot je na primer: temperatura glave
ekstrudorja, hitrost tiska, debelina sloja itd. Program Axon 2 ima že serijsko vnesenih nekaj
klasičnih materialov (ABS, PLA), najlon pa smo vnesli ročno. (62)
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Slika 32: primer nastavitev za tisk z ABS materialom

Za boljši pregled sledi prikaz primerjave v preglednici 3.
Preglednica 4: Pregled pogojev 3D tiska

Temperatura tiska

Širina ekstrudiranega [mm]

Hitrost tiska [RPM]

ABS White

260

0,675

60

PLA Trasculent

195

0,500

60

Nylon White

230

0,675

60

3.2.3 Predpriprave na tisk

Predno se prične s 3D-tiskom, je potrebno očistiti delovno ploščo, na kateri bo objekt natisnjen,
da se odstrani vse morebitne nečistoče. Datoteko digitalnega modela se prenese na prenosno
SD kartico, katero se vstavi v 3D-tiskalnik. Predno se prične s samim tiskom, se najprej termalna
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glava, ki ekstrudira material, segreje na želeno temperaturo. Sledi določitev začetnega položaja
glave, saj s tem vplivamo na razliko med podlago in termalno glavo, ki mora biti natančno za en
sloj nad delovno ploščo. Ko je ekstrudirna glava segreta, se očisti (samočiščenje), kar pomeni,
da ekstrudira nekaj odpadnega materiala, in postopek tiska se prične. Ti koraki so skupni vsem
materialom. Ponekod so se pojavile manjše razlike v pripravah in nastavitvah 3D tiska zaradi
različnih lastnosti materialov:
ABS je zelo enostaven za uporabo, saj se tiska brez težav oziroma ima zelo dobro tiskarsko
prehodnost.
PLA je zelo krhek, filament se zelo rad zlomi, zato je potrebna posebna previdnost pri vstavljanju
in kasneje dovajanja filamenta v ekstruder. Med tiskom se delajo nitke in te se lahko hitro zlepijo
v večje kepe, ki motijo proces in povzročajo napake v tisku.
NAJLON (poliamid, PA) je zelo težaven, saj je zelo higroskopičen. Adsorbirana vlaga zelo vpliva
na lastnosti poliamida, kar po navadi pomeni, da se material tiska zelo slabo. Med procesom
tiska izhajajo mehurčki. Zaradi visoke temperature je rahlo vidna celo vodna para. Natisnjen
material je posledično neprimeren za nadaljnjo testiranje. Iz tega razloga smo dali najlon pred
tiskom sušiti v sušilnik na 148 °C za 3 ure, po priporočilu RepRapa (23). Naslednja težava je bila,
da se najlon ne sprime s podlago 3D tiskalnika, zato je bilo potrebno dodati plast tekočega lepila
UHU.

3.2.4 3D tisk preizkušancev

Po ustreznih namestitvah je sledil 3D tisk vseh preizkušancev; najprej preizkušancev za test
tlačne trdnosti, nato preizkušancev za preizkus natezne trdnosti in nazadnje preizkušancev za
nanoindentacijo.

44

Slika 33: Tiskalnik Rapman 3.2 (62)

3.2.4.1 Preizkušanci za tlačno trdnost

Natisnili smo 10 preizkušancev za vsak material za test tlačne trdnosti, torej iz ABS materiala 5
valjev s 100-odstotno gostoto zapolnitve ter 5 valjev z 10-odstotno gostoto zapolnitve; iz PLA
materiala 5 valjev s 100-odstotno gostoto zapolnitve ter 5 valjev z 10-odstotno gostoto
zapolnitve; ter iz najlon materiala 5 valjev s 100-odstotno gostoto zapolnitve in 5 valjev z 10 %
gostoto zapolnitve. Prikaz polnila je viden na sliki 34, kjer je prikazan računalniški model valja.

Slika 34: Računalniško prikazane oblike preizkušancev; 100-odstotna gostota zapolnitve (levo) in 10-odstotna gostota
zapolnitve (desno)

Pogoji in opazke med tiskom preizkušancev za merjenje tlačne trdnosti:
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Pri procesu tiska z ABS materialom smo imeli temp. tiska 260 °C. Sam postopek je bil sledeč:
samočiščenje termalne glave, natisnila se je podlaga (osnovna plošča v dveh plasteh), sledila je
gradnja predmeta; tiskanje je potekalo brez težav.
Pri procesu tiska s PLA materialom smo imeli temp. tiska 195 °C. Sam postopek je bil sledeč:
samočiščenje termalne glave, natisnila se je podlaga (osnovna plošča v dveh plasteh), sledilo je
ponovno čiščenje in ogrevanje termalne glave, natisnil se je prvi sloj objekta, sledil je kratek
postanek za hlajenje termalne glave, nato se je tisk nadaljeval nemoteno.
Pri zasnovi CAD modela z 10-odstotno gostoto zapolnitve se objektu dodeli drugačna postavitev
polnil, pravzaprav se odebelijo stene, kot je vidno na sliki 35.

Slika 35: 10-odstotno polnjenje pri materialu PLA (levo) in 10-odstotno polnjenje pri materialu ABS (desno)

Pri procesu tiska z najlon materialom smo imeli temp. tiska 230 °C. Lastnosti materiala med
postopkom tiska so bile: med tiskom nastajajo nitke, material se ne prime podlage, med
procesom nastajajo mehurčki.
Prvi preizkus je bil znižanje temperature (200 °C – tisk ni mogoč; 210 °C – počasno tiskanje),
mehurčki so bili še vedno prisotni. Postopek tiska je bil sledeč: na podlago smo nanesli tekoče
lepilo, sledilo je samočiščenje termalne glave in začetek tiska; prvi sloj se je prijel delovne
plošče, vendar se drugi sloj ni sprijel s prvim slojem, zato se je predmet odlepil od delovne
plošče. Začetni položaj termalne glave smo znižali in tako povečali pritisk materiala z delovno
ploščo, kljub temu je bil tisk neprimeren: material se je mazal, kar pomeni, da je predmet na
koncu popolnoma zguban.
Pri drugem preizkusu smo se ravnali po priporočilu RepRapa: material smo dali osušit (23).
Objekt se je tiskal brez gubanja, bilo je veliko manj mehurčkov, manj mazanja. Postopek tiska je
46

bil sledeč: na podlago smo nanesli tekoče lepilo, sledilo je samočiščenje termalne glave, znižali
smo položaj termalne glave, sledilo je ponovno čiščenje glave, natisnila se je prva plast
predmeta, termalna glava se je ohladila in tisk se je pričel. Sledilo je tiskanje dveh predmetov
naenkrat, rezultat je bil še boljši, saj se material med procesom bolj ohladi in ne pride do
mazanja materiala.
Najlon se slabo veže med posameznimi natisnjenimi sloji, zato smo morali povečati pritisk že na
začetku z nižanjem položaja termalne glave, da se prvi sloji materiala na osnovni plošči niso
razslojili med tiskom in odlepili od delovne plošče stroja.

3.2.4.2 Preizkušanci za natezno trdnost

Preizkušanci za natezno trdnost so oblike in dimenzij po standardu ASTM D 638, tipa I in tipa II.
Ker so dimenzije večje od preizkušancev za tlačno trdnost, delovni volumen tiskalnika pa je
omejen, je bilo potrebno v programu Axon objekt zamakniti pod kotom 45 °, kar je vidno na sliki
36.

Slika 36: CAD model za natezne preizkuse

Preizkušanci iz ABS materiala so se natisnili ponovno brez težav pod enakimi pogoji kot pri
preizkušancih za tlačno trdnost.
Preizkušanci iz PLA materiala so za proces potrebovali več časa, saj se je material lomil pri
dovajanju v termalno glavo, zato smo zamenjali ekstrudirno glavo. V programu Axon smo
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popravili nastavitve tiska ter poenotili temperature tiska, da je temperatura, ki je določena za
segretje termalne glave na začetku, enaka temperaturi termalne glave med tiskom, in tako
pohitrili proces. S tem se tiskajo objekti enako kot pri ABS materialu, le da je temperatura
prilagojena za PLA material.
Preizkušanci iz najlona so ponovno povzročali težave, zato je bilo potrebno ponovno sušenje
materiala in prilagajanje višine tiskalne glave, da smo uspešno natisnili preizkušance.
Pri vseh preizkušancih je bilo težavno njihovo odstranjevanje od osnovne plošče, brez katere
pri tem tiskalniku ni mogoče natisniti nobenega predmeta. Osnovni namen osnovne plošče je
lažja odstranitev predmeta od delovne plošče 3D-tiskalnika. Problem nastane, ker se osnovna
plošča zelo težko odstrani od samega predmeta. Za odstranitev predmeta od osnovne plošče
smo uporabili nož, kar lahko poškoduje objekt.
Po končanem tisku smo izmerili dimenzije in maso vsakega vzorca posebej.

3.3 Določanje mehanskih lastnosti

Sledilo je določanje mehanskih lastnosti natisnjenih preizkušancev. Izvedli smo preizkuse za
tlačno trdnost, natezno trdnost, preizkuse z nanoindetrom (trdoto) ter vse vzorce poslikali pred
in po preizkusih z različnimi fotoaparati, lupami ter mikroskopom.

3.3.1 Tlačni preizkus (Gleeble)

Tlačno trdnost smo določevali na stroju Gleeble 1500 D. Stroj je sestavljen iz več enot:
programske enote – računalnik in programska oprema QuikSim II ter kontrolne enote in testne
komore, kot je vidno na sliki 37. V program smo vnesli podatke o vzorcih (dimenzije), določili
hitrost premika čeljusti, vstavili po en vzorec v testno komoro, kot je prikazano na sliki 38, ter
zagnali preizkuse.

48

Slika 37: Enote stroja Gleeble 1500D

Slika 38: Primer vpetja vzorca v prižeme v testni komori

Levi ekstenziometer je meril aksialno deformacijo vzorcev, dolžino in premer smo vpisali za
vsak vzorec posebej, saj niso enakih dimenzij. Hitrost pomika čeljusti je bila 6 mm/min.
Meritve so potekale pri sobni temperaturi. Ostali parametri so prikazani na sliki 39.

Slika 39: Program QuikSim II in vnešeni podatki o valju, višina in premer

.
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3.4 Natezni preizkus (Zwick)

Po umerjanju stroja Zwick (Slika 40) smo vnesli podatke za vsak preizkušanec ter jih vpeli med
vpenjalne čeljusti. Čeljusti so se premikale s hitrostjo 5 mm/min narazen, dokler se ni
preizkušanec pretrgal. Čeljusti delujejo po načelu, da večje, kot so sile, bolj obremenijo
preizkušanec na mestu vpetja. To omogoča, da preizkušanec ne zdrsne iz čeljusti. Zaradi oblike
vzorcev so se ti pretrgali na pravem mestu, na srednjem delu, in ne pri prižemi. V nasprotnem
primeru bi to pomenilo, da se vzorec pretrga zaradi poškodbe pri vpenjalni čeljusti.

Slika 40: Stroj Zwick Z250 (levo) in prikaz vpetega vzorca na stroju Zwicki (desno)

Pred preizkusom je potrebno nastaviti več nastavitev. Prične se z nastavitvami parametrov
začetnega položaja stroja, na sliki 41. Z Grip to Grip Separation smo nastavili začetni položaj,
razdaljo med prižemama, 95 mm. Začetna hitrost (ang. Speed Star position) je nastavljena na
200 mm/min.
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Slika 41: Osnovni parametri za začetek testa

Naslednji korak so parametri za testno fazo za prehodno obremenitev (ang. pre-load),
prikazano na sliki 42. Nastavljena predhodna obremenitev je 0,1 Mpa, hitrost obremenitve
oziroma testa je 5 mm/min, kar pomeni hitrost premika čeljusti. S tem določimo, da se test
prične meriti, ko se doseže ta vrednost.

Slika 42: Parametri za testno fazo za prehodno obremenitev

Sledi določitev identifikacijske oznake vzorca, oblike vzorce (epruveta) ter njegovih parametrov.
Debelina vzorca je 2 mm, širina pa 13 mm.
Določiti je potrebno ali program določa natezni modul, njegovo hitrost, ki je 5 mm/min,
napetost tečenja ali zlomno trdnost (ang. Yield strength), hitrost testa, ki je 5 mm/min, ter zamik
pri preklapljanju hitrosti, ki je 0,1 mm/min (Slika 43).
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Slika 43: Vpis parametrov testa

Določi se kriterije pri zaključku testa. Izbrana sta prag prisilne zaustavitve (ang. Force shutdown
treshold), ki je 80 % Fmax, in prag sile pri prelomu (ang. Force treshold for break investigation),
ki je 0,1 % Fnom.
Sledijo rezultati oziroma izbrani parametri za zapisane in prikazane rezultate: merilna dolžina
prižem, merilna dolžina, natezni modul, sekantni modul, obremenitev/napetost pri 1 %
raztezka, zlomna trdnost, specifični raztezek, natezna trdnost, raztezek pri natezni trdnosti,
napetost pri zlomu, raztezek pri zlomu, debelina vzorca, širina vzorca, razdalja med prižemama.
Naslednji korak je bolj natančna določitev nateznega modula: izbrana možnost je avtomatska
določitev, začetek determinacije pa je pri 0,005-odstotnem raztezku (ang. Elongation).
Sledi vnos za beleženje napetosti tečenja, občutljivost zlomne trdnosti v % zmanjševanja sile
(ang. sensitivity of yield strength in % reduction in force), ki je 0,5 % Fmax, občutljivost zlomne
trdnosti pri determinaciji, ki je 0,05 % in determinacija zaključka zlomne trdnosti, ki je 25 %
plastičnega raztezka. (Slika 44)

Slika 44: Parametri za napetost tečenja
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Določili smo natančnost zloma z številom vnosov za zaznavanje zloma, ki je 50. Skok sile (ang.
Force jump) Je 5 %, negativen in pozitiven prehod deformacije pa je 10 %.
Sledile so nastavitve za natančnost zajema meritev. Interval za natezni modul je 1 µm, za
napetost tečenja 2 µm, meritev do zloma v intervalu 10 µm, merjenje časa v razmiku 0,1 s in
sila 1 N. (Slika 45)

Slika 45: Nastavitve za natančnost zajema meritev

V zadnjem koraku, pred testom, izberemo parametre, ki se zapišejo v končno poročilo (naslov
testa, stranka, izbrani standard, material, tip materiala, podatki o stroju) in test se prične
izvajati.

3.4.1 Preizkusi z nanoindentrom

Preizkusi so bili opravljeni na nanoindentru G200 (Slika 46) z Berkovich diamantno konico v
obliki 3-strane piramide. Izbrana metoda je bila Continuos Stiffness Measurement – metoda na
Xp glavi.
Najprej je bilo potrebno pritrditi vzorce na podlago: segreli smo podlago, s katero smo raztopili
kristalno lepilo (ang. crystallbond) pri 100 stopinjah, namestili vzorce na lepilo ter posušili lepilo.
Vzorec na podlagi smo vstavili v nanoindenter na poseben pladenj, kjer nastavimo višino in
položaj vzorca (Slika 47). Nadaljnje nastavitve so se opravljale v programu NanoSuite 6.0, kjer
smo umestili vzorec pod mikroskop v nanoindentru, ter posneli slike površin vzorcev pod
mikroskopom (10 x objektiv x 25 x povečava okularja) z 250x povečavo. Nadaljevali smo z
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meritvami (po 10 meritev na vzorec) po metodi Continuos Stiffness Measurement, še prej pa
smo vpisali v program NanoSuite 6.0 naslednje parametre (Tabela 4):

Preglednica 5: Parametri pri nanoindentaciji

Parametri

Surface

Depth

Strain

Harmonic

Frequency

Surface

Poissons

ang.

Approach

Limit

Rate

Displacement

Target

Approach

Ratio

Target

Target

Velocity
Parametri

Distance

Hitrost

Mejna

Ciljna

Ciljni

Ciljna

Oddaljenost

Poissonovo

indentra

globina

stopnja

harmonični

frekvenca

indentra od

razmerje

raztezka

odmik

do

površine

površine
Enote

nm/s

nm

1/s

nm

Hz

nm

/

Vrednosti

10

1000

0,05

2

45

1000

0,35

Slika 46: Sestavne komponente nanoindentra
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Slika 47: Komora v nanoindentru z vstavljenimi vzorci na pladnju
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 3D modeliranje in 3D tisk

4.1.1 Vzorci za test tlačne trdnosti

Na sliki 48 levo so prikazani trije valji iz vsakega materiala po en vzorec. Med tiskanjem
preizkušancev z različnimi materiali smo opazili naslednje lastnosti:


Najlonski preizkušanci so svetlejše bele barve in imajo najbolj izrazite plasti, so
netransparentni, proces tiska je bil najtežavnejši, izredno slaba tiskarska prehodnost,
zato predpostavljamo, da imajo preizkušanci največ napak.



PLA je med vsemi materiali najbolj prosojen in ima najbolj gladko površino.



Najbolj natančen tisk smo opazili pri ABS materialu, saj se tu sloji ne zlijejo med sabo kot
pri najlonu in PLA, ampak so vidno ločeni; je rumenkasto bele barve, ima najmanj napak
v tisku in proces tiska je tiskarsko zelo prehoden.

Slika 48: Od leve proti desni so preizkušanci iz najlona, ABS in PLA materiala (levo) in poln oziroma 100-odstotno zapolnjen in
prazen oziroma 10-odstotno zapolnjen preizkušanec iz PLA materiala (desno)

Na sliki 48 desno sta prikazana PLA valja: levi ima 100-odstotno gostoto zapolnitve, desni pa le
10-odstotno. Preizkušanec, ki ni popolnoma zapolnjen, je vidno bolj prosojen. Tisk je pri valju,
natisnjenim z manjšo gostoto zapolnitve, slabši oziroma manj natančen. Na vrhu se sloji ne
sprimejo skupaj, zaradi česar je zgornja ploskev rahlo ukrivljena. Pri valjih iz ABS materiala in
najlona očitne razlike ni opaziti. Lahko rečemo, da večjih težav med tiskom ni bilo.
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Po končanem tisku preizkušancev za tlačno trdnost smo izmerili dimenzije in maso vzorcev ter
podatke povprečnih vrednosti umestili v Tabelo 5. PLA ima najvišjo gostoto in posledično
največjo maso vzorcev, najnižjo gostoto in maso pa ima ABS material. Največji premer ima PLA
material, najmanjši premer ima ABS material, kar kaže na povezavo z gostoto in maso vzorcev.
Najnižji vzorci so iz najlon materiala, predvidevam, da zaradi nižje postavitve tiskalne glave, in
posledično so plasti najlona bolj stisnjene skupaj, da se vzorci ne razplastijo oziroma ostanejo
na mestu čez cel proces tiska.
Preglednica 6: Prikaz povprečnih vrednosti dimenzij valja

Gostota zapolnitve
ABS

PLA

NAJLON

MASA [g]

PREMER [mm]

VIŠINA [mm]

100 %

2,592

12,10

26,64

10 %

2,126

11,84

26,74

100 %

4,044

12,87

26,27

10 %

2,410

12,58

26,25

100 %

3,326

12,55

25,07

10 %

2,594

12,29

25,43
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4.1.2 Vzorci za natezni test

Slika 49: Preizkušanci iz ABS, PLA in najlon materialov

Natisnili smo po 5 vzorcev za vsak material. Pri preizkušancih iz PLA in ABS materiala so opazne
reže, kar pomeni, da se je material medsebojno sintral, kot je na primer vidno pri najlonu (Slika
49). Po vsakem tisku je bilo potrebno preizkušancem posebej odstraniti podlago, kar je
standardna metoda po vsakem tisku na tiskalniku Rapman 3.2. Odstranjevanje podlage je pri
nekaterih materialih težavno, saj lahko med tem procesom poškodujemo preizkušanec, kar zelo
verjetno vpliva na sledeče teste, vidno na sliki 50. Pri izbranem tiskalniku ni mogoče tiskati brez
podlage.

Slika 50: Poškodovan preizkušanec iz PLA materiala po odstranjeni podlagi

Po končanem tisku preizkušancev za natezno trdnost, smo izmerili dimenzije in maso vzorcev,
ter podatke povprečnih vrednosti umestili v preglednico 6. Na sliki 51 so podane razlage za
vsako dimenzijo v tabeli.
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Slika 51: Prikaz različnih dolžin »epruvete«
Preglednica 7: Prikaz povprečnih vrednosti dimenzij »epruvete«

DOLŽINE

[mm]

MASA [g]

A

B

C

D

E

DEBELINA

ABS

4,65

182,00

60,00

42,00

18,50

12,50

2,072

PLA

7,03

182,18

60,00

42,00

19,00

12,90

2,303

NAJLON

4,95

183,30

60,00

42,00

19,20

13,13

2,016

Najvišjo maso preizkušancev imajo preizkušanci iz PLA materiala, saj imajo najvišjo gostoto
materiala, 1,210–1,430 g/cm3. Najnižjo maso in gostoto imajo ABS preizkušanci, 1,060-1,080
g/cm3 in posledično najmanjšo celotno dolžino ter širino preizkušanca. Debelina preizkušancev
iz ABS materiala je primerljiva z debelino preizkušancev iz najlona (z gostoto 1,15 g/cm3).
Preizkušanci iz ABS materiala so tanjši zaradi gostote materiala, najlon preizkušanci pa zaradi
bolj stisnjenih plasti med seboj. PLA preizkušanci imajo največjo debelino zaradi gostote
materiala. Največja širina ojačenega dela in vratu (glej oznako D in E na Sliki 35) je pri vzorcih iz
najlon materiala, predpostavljam, da zaradi enakega vzroka – zaradi stisnjenih plasti pri tisku in
posledičnega širjenja objekta v širino.

4.2 Tlačna trdnost

Preizkus, ki je potekal na preizkušancih iz ABS materiala; prvi so bili testirani preizkušanci s 100odstotno gostoto zapolnitve. Preizkušanci po testu so vidni na sliki 52:
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Slika 52: Deformirani preizkušanci (100-odstotna gostota zapolnitve) iz ABS polimernega materiala po tlačnem preizkusu

Pri kompresiji so se objekti ABS (100-odstotna gostota zapolnitve) odebelili v sredini valja. Vseh
pet vzorcev se obnaša podobno, le pri dveh je opazno rahlo gubanje materiala (A2 in A5). Pri
gubah in pri najbolj razširjenih delih objektov je opaziti bolj bele predele, kar kaže na to, da
zaradi stiskanja materiala ob širjenju objekta pride tudi do raztezanja. Na tistih predelih verige
polimera spreminjajo usmeritev na mikroskopskem nivoju. Posledično pride do porušitve
mikrostrukture materiala, kar se odraža v spremembi barve. Enak učinek smo opazili tudi pri
nateznih testih, kjer je učinek opisan in razložen. Sile so se enakomerno porazdelile po objektu
in tako enakomerno odebelile objekte. Zelo dobro so vidni sloji tiska. Vzorci kažejo na videz
dobre rezultate, saj se med preizkusom niso zlomili.

Slika 53: Deformirani preizkušanci (10-odstotna gostota zapolnitve) iz ABS polimernega materiala po tlačnem preizkusu

Prazni vzorci ABS (10-odstotna gostota zapolnitve) se obnašajo pod napetostjo bolj raznoliko
(na sliki 53). Pod obremenitvijo so se preizkušanci neenakomerno odebelili na dnu in vrhu valja
ter se rahlo upognili. Obnašanje praznih valjev kaže, da notranje polnilo predmeta pripomore k
boljši obstojnosti oblike predmeta. Med testom ni počil nobeden preizkušanec.
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Slika 54: Deformirani preizkušanci (100-odstotna gostota zapolnitve) iz PLA polimernega materiala po tlačnem preizkusu,
slikano od spredaj

Slika 55: Deformirani preizkušanci (100-odstotna gostota zapolnitve) iz PLA polimernega materiala po tlačnem preizkusu,
slikano od zgoraj

Preizkušanci iz PLA materiala (100-odstotna gostota zapolnitve) so prikazani od strani in od
zgoraj na Slikah 54 in 55 za boljši pregled. Odebelitve so se pojavile na koncih preizkušancev,
kar je obratno od polnih ABS vzorcev in podobno praznim ABS vzorcem, le da so odebelitve
večje. Vseh pet preizkušancev se je obnašalo na enak način. Rezultati kažejo, da stene predmeta
pri PLA materialu niso tako močne kot pri ABS materialu, saj so se deformacije pričele takoj z
začetkom preizkusa, torej prej kot pri ABS materialu, in so tudi večje.

Slika 56: Deformirani preizkušanci(10-odstotna gostota zapolnitve) iz PLA polimernega materiala po tlačnem preizkusu
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Vzorci PLA (10-odstotna gostota zapolnitve, na sliki 56) se obnašajo povsem drugače od
preizkušancev s 100-odstotno gostoto zapolnitve. Eden se je samo odebelil na sredini, ostali so
se popolnoma zvili in zgubali. Kaže, da je notranja opora izjemno pomembna za obstojnost
objekta. Predvidevam, da se je notranja opora preizkušancev popolnoma porušila.

Slika 57: Deformirani preizkušanci(100-odstotna gostota zapolnitve) iz najlona, polimernega materiala po tlačnem preizkusu

Večina preizkušancev iz najlona (100-odstotna gostota zapolnitve, na sliki 57) se obnaša
podobno: rahlo so se odebelili pri obremenitvi ter zamaknili, kar se pokaže le pri najlonu. Po
oblikah in obnašanju materialov predvidevam, da je najlon bolj trden od ABS in PLA materiala,
vendar sloji med sabo niso tako dobro združeni in pride do zdrsa plasti. Zadnji primer je kot kaže
napaka v tisku, saj je med deformacijo počil in se razlomil na pol. Tudi površina predmeta je
zelo nepravilna, nagubana, kar lahko dodatno pripomore k hitrejši deformaciji predmeta in
posledično k nižji mehanski trdnosti.

Slika 58: Deformirani preizkušanci(10-odstotna gostota zapolnitve) iz najlona, polimernega materiala po tlačnem preizkusu

Preizkušanci iz najlona (10-odstotna gostota zapolnitve, na sliki 58) se ob obremenitvi obnašajo
različno. Dva se zvijeta in odebelita na sredini valja, eden se odebeli ob straneh, eden se samo
odebeli čez celo višino valja enakomerno in eden poči oziroma se odpre. Predvidevam, da je
počil zato, ker se je najprej pričel zvijati na eni strani in se posledično pričel raztezati na
nasprotni strani, dokler ni prišlo do zloma. Testi kažejo na neponovljivost rezultatov, za kar je
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lahko več možnih vzrokov, kot na primer: razne napake v tisku in morda nehomogen material,
neenakomeren premer filamenta.
Preglednica 8: Prikaz vrednosti iz literature in dobljenih vrednosti iz tlačnih preizkusov

Lastnosti

Tlačna trdnost (Tensile

Elastični modul (Tensile

Raztezek

Materiali

strength) [MPa]

modulus) [GPa]

(Elongation) [%]

ABS

51,3 (10 % 40,6)*

1,0 (10 % 0,4)

-0,523 (10 % 0,552)

PLA

93,3 (10 % 55,8)

1,8 (10 % 1,4)

-0,563 (10 % 0,574)

NAJLON

87,1 (10 % 66,9)

1,7 (10 % 1,2)

-0,604 (10 % 0,592)

* levo so vrednosti za 100-odstotno gostoto zapolnitve, desno v oklepajih so vrednosti 10-odstotno
gostoto zapolnitve preizkušancev

V preglednici 7 so dobljeni rezultati pri tlačnem preizkusu. Najvišjo tlačno trdnost kaže PLA
material, predvidevam, da zaradi najvišje gostote materiala, in nasprotno ABS material, ki ima
najnižjo gostoto in tudi najnižjo natezno trdnost. Enako je pri elastičnem modulu; PLA material
ima ponovno najvišje vrednosti elastičnega modula, medtem ko ima ABS najnižjega. Raztezek
je definiran kot razlika med začetno in končno višino preizkušanca, kar pomeni, da je raztezek
negativen. Najvišji raztezek smo opazili pri najlon polimeru, najmanjšega pa pri ABS materialu,
kar kaže na to, da je ABS najmanj elastičen, najlon pa najbolj elastičen. Pri primerjavi polnih in
praznih preizkušancih so vrednosti pri 10-odstotni gostoti zapolnitve vzorcev pričakovano nižje
od 100-odstotne gostote zapolnitve vzorcev pri natezni trdnosti in elastičnem modulu. Pri ABS
materialu je tlačna trdnost praznega materiala za približno 20 % manjša, elastični modul je pa
več kot pol manjši od 100-odstotno polnega materiala. Raztezek pa je večji, kar je pričakovano,
saj je notranjost pri polnem vzorcu polna in posledično ojačena. Pri PLA materialu je ravno
nasprotno, tlačna trdnost pri praznem vzorcu je za približno 40 % manjša od polnega, a je
elastični modul minimalno manjši. Raztezek je ponovno po pričakovanjih pri praznem vzorcu z
nižjo gostoto zapolnitve. Pri preizkušancih iz najlona, je tlačna trdnost 10-odstotno polnih
preizkušancev za približno 30 % nižja od polnih, elastični modul je prav tako manjši. Raztezek
pa je pri polnih preizkušancih večji od praznih, kar je presenetljivo, saj bi pričakovali nasprotne
vrednosti. Razlika je sicer razmeroma minimalna. Predpostavljam, da je do teh rezultatov prišlo
zaradi elastičnega raztezanja materiala.
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Slika 59: Obnašanje ABS materiala med tlačnim preizkusom, levo 100-odstotna gostota zapolnitve, desno 10-odstotna gostota
zapolnitve

Pri obeh krivuljah ABS materiala (Slika 59) je možno opaziti linearno elastično območje, vrh
krivulje, ki pomeni najvišjo vrednost napetosti – tlačno trdnost, ter nato plastično območje do
zloma. Vidna je razlika med krivuljama: pri praznih vzorcih je padec napetosti bolj drastičen, saj
so vzorci manj ojačeni. Bolj strm padec napetosti pri praznih vzorcih kaže na to, da se notranja
hitreje
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Slika 60: Obnašanje PLA materiala med tlačnim preizkusom, levo 100-odstotna gostota zapolnitve, desno 10-odstotna gostota
zapolnitve

Pri krivuljah PLA materiala (Slika 60) je vidno linearno elastično območje, nato vrh, ki predstavlja
tlačno trdnost, nato se prične plastično območje do konca testa. Opazna je razlika polnih in
praznih preizkušancev. Pri praznih je padec trdnosti večji, kar je pričakovano. Pri polnih
preizkušancih je krivulja valovita v plastičnem predelu, kar je najverjetneje pojavitev deformacij
v preizkušancu, ki spremenijo obliko preizkušanca in v nekem trenutku malenkostno ojačijo ali
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ošibijo predmet. Hkrati pa lahko glede na končne oblike vzorcev sklepamo, da so oblike krivulj
tečenja v precejšnji meri posledica geometrijskih sprememb vzorca med preizkusom in manj
odražajo
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Slika 61: Obnašanje najlon materiala med tlačnim preizkusom, levo 100-odstotna gostota zapolnitve, desno 10-odstotna
gostota zapolnitve

Pri krivuljah za najlon (Slika 61) je prav tako vidno linearno plastično območje, tlačna trdnost pa
se pojavi nekoliko kasneje, ne takoj po elastičnem območju. Plastično območje se zelo počasi
niža v napetosti do konca preizkusa. Krivulja se drastično razlikuje od krivulj ostalih materialov.
Vidimo, da je padec trdnosti v območju trdnosti manjši, kar lahko pomeni, da se pojavi drsenje
polimernih verig (lezenje), kar lahko v nekaterih primerih ojači material.

4.3 Natezna trdnost

Po preizkusih natezne trdnosti smo preizkušance poslikali ter primerjali njihove rezultate:
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Slika 62: Prikaz zloma preizkušanca iz ABS materiala; presek zloma (levo) in zgornji pogled zloma (desno)

Pri nateznem preizkusu so se vsi preizkušanci iz ABS materiala deformirali zelo podobno (na sliki
62). Na sliki 62 levo so vidne niti materiala, ki so se deformirale med preizkusom. Ob straneh so
bolj zgoščene kot na sredini, kar je posledica tiska vzorca, saj so stene vedno polno tiskane,
notranjost pa je natisnjena glede na nastavljeno vrednost gostote zapolnitve, čeprav notranjost
ni nujno cela sintrana skupaj, kljub nastavitvam za 100-odstotno gostoto zapolnitve, kar je vidno
na sliki v primeru ABS materiala. Na desni strani je vidno, da so ob straneh niti materiala, ki so
natisnjene prve in določajo obliko objekta. Običajno so to tri niti in nato se objekt dopolni z
določenim vzorcem, v našem primeru je to prečno vzdolžno. Na obeh slikah je opaziti bolj bele
predele materiala. ABS material je polkristaliničen. Pri natezni obremenitvi pride do urejanja
polimernih verig v kristalinično strukturo. Kristalinična struktura je setavljena iz domen, ki so
različno usmerjene v prostoru, kar pomeni, da se svetloba ob prehodu večkrat lomi in naposled
ne preide prehoda svetlobe. To so beli predeli polimera. Vidno je, da se to zgodi na vzolžnih
nitih, v smeri deformacije. Prečne niti se namreč ne pobelijo, le malo se odebelijo v širino, kar
kaže na to, da ojačajo vzorec le v manjši meri.
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Slika 63: Prikaz zloma preizkušanca iz PLA materiala; presek zloma (levo) in zgornji pogled zloma (desno)

Preizkušanci iz PLA materiala se prav tako vsi deformirajo na enak način. Na levi sliki 63 je zelo
dobro vidno, kako ima vzorec zelo malo praznega prostora med plastmi in nitmi. Zlom je
pravilen, prečen. Od strani prižeme do zloma se prečne niti zgostijo oziroma vmesnega
praznega prostora je čedalje manj, kar kaže na elastičnost materiala. Vidimo tudi, da pri zlomu
ne pride do razslojevanja objekta oziroma do drugih deformacij.
Preizkušanci iz najlona so se pri nateznem preizkusu obnašali različno:

Slika 64: Prikaz zloma preizkušanca iz najlon materiala; presek zloma (levo) in zgornji pogled zloma, prvič (desno)

Preizkušanec se je pri obremenitvi popolnoma razslojil (Slika 64). Med preizkusom so se sloji
različno zlomili, najmočnejši je zdržal najdlje in se tudi najbolj raztegnil. Predvidevam, da se je
preizkušanec razslojil, ker se sloji med sabo niso dovolj sprijeli med tiskom, kar je že bilo
omenjeno pri opisu procesa tiska. Nekaj slojev se je zlomilo pod kotom, razlog je morda podlaga
iz najlon materiala. Sam predmet je tiskan namreč vzdolžno in prečno, edino njegova osnovna
plošča je natisnjena diagonalno. Zgornji sloj pa se je odlomil prečno glede na tisk objekta.
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Slika 65: Prikaz zloma preizkušanca iz najlon materiala; presek zloma (levo) in zgornji pogled zloma, drugič (desno)

Preizkušanec se med obremenitvijo ni razslojil (Slika 65), odlomil se je pod kotom in
neenakomerno. Preizkušanec ima bolje sprijete plasti med sabo, saj se ni razslojil med
preizkusom. Da se je zlomil pod kotom, je mogoče razlog podlaga iz najlon materiala; tiskan je
vzdolžno in prečno, njegova podlaga pa je natisnjena diagonalno. To kaže, da je osnovna plošča
ponovno vplivala na obnašanje materiala, kar ni priporočljivo za optimalne rezultate.

Slika 66: Prikaz zloma preizkušanca iz najlon materiala; presek zloma (levo) in zgornji pogled zloma, tretjič (desno)

Preizkušanec se je med obremenitvijo deloma razslojil in neenakomerno zlomil (Slika 66). Kot
je videti, plasti deloma dobro držijo skupaj. Različne oblike zlomov kažejo na to, da so
posamezne plasti vplivale na teste. Na desni strani slike so vidni diagonalni sloji osnovne plošče
in prečni zlom sloja samega objekta. Opazen je madež rjave barve, kar je nepravilnost v
materialu oziroma napaka v tisku, kar je bistveno vplivalo na rezultat in je odločilno za
mehanske lastnosti.
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Preglednica 9: Prikaz vrednosti iz literature in dobljenih vrednosti iz nateznih preizkusov

Lastnosti

Natezna trdnost

Elastični modul

Raztezek pri

Raztezek pri

Materiali

(Tensile strength)

(Tensile modulus)

natezni trdnosti

zlomu

[Mpa]

[GPa]

(Elongation) [%]

(Elongation) [%]

ABS

20,2 (lit. 28–58)*

0,78 (lit. 1,4–2,8)

4,6

5,8

PLA

50,3 (lit. 48–60)

1,53 (lit. 3,5)

5,5

5,5

NAJLON

22,9 (lit. 38– 83)

1,1 (lit. 1,4–2,8)

4,1

4,1

* lit. se nanaša na vrednosti v literaturi

Rezultati meritev kažejo, da pride do odstopanj med dobljenimi rezultati in predvidenimi
vrednostmi iz literature. Razlika je v tem, da literatura kaže rezultate iz drugačnih procesov; gre
za vlivanje plastike in ne 3D tisk, zato je primerjava z literaturo le vodilo. Druga razlika je tudi v
materialih. Vsi trije materiali so lahko pridobljeni na več različnih načinov in so lahko sestavljeni
iz različnih deležev monomerov oziroma imajo polimeri različne molske mase. Vsi ti dejavniki
vplivajo na lastnosti polimernega materiala. Zelo verjetna možnost je tudi, da se lastnosti
materialov spremenijo po obdelavi v 3D tisku. Materiali se med 3D tiskom stalijo in ponovno
strdijo, kar lahko vpliva na njihovo mikrostrukturo (na primer kristaliničnost).
Največjo natezno trdnost ima PLA material, najmanjšo pa ABS, enako je pri elastičnem modulu,
kar je enako kot pri tlačnem testu. Presenetljivo – največji raztezek je pri ABS, najmanjši pa pri
najlonu, kar je zelo nenavadno, saj je najlon načeloma zelo raztegljiv. Rezultat natezne trdnosti
pri najlonu kaže na neprimeren tisk materiala. Predvidevam, da so se vsi vzorci pri preizkusu
razslojili na makro in mikro ravni zaradi nesprijemanja slojev,
Nasprotno se pri ABS materialu sloji medsebojno dobro povežejo skupaj in tako doseže večji
raztezek v testu.
Zaradi zgoraj omenjenih razlik z vlivano plastiko in zaradi smeri tiska (prečno, vzdolžno,
diagonalno itd.), se dobljeni rezultati pričakovano razlikujejo od rezultatov, dobljenih v
literaturi. Največje odstopanje kažeta elastična modula ABS in PLA materiala, saj sta skoraj pol
manjša od vrednosti v literaturi. Raztezki vseh treh materialov pa so neprimerljivo manjši od
predvidene vrednosti v literaturi. Najlon naj bi se raztegnil tudi do 200 %, kar najverjetneje kaže
na to, da tisk izjemno vpliva na rezultate. Če bi bil preizkušanec natisnjen z vzporednim tiskom,
bi bil raztezek najverjetneje občutno večji, pa tudi na splošno naj bi se plastika precej bolj
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raztegnila. Dobljeni rezultati so prej podobni rezultatom dobljenih pri kovinah, ker se tako malo
raztegnejo.
Sledijo grafi, ki prikazujejo napetost v odvisnosti od raztezka.

Slika 67: Prikaz krivulje napetosti od raztezka ABS polimera

Pri ABS materialu se krivulja linearno povečuje z naraščajočim raztezkom, dokler ne doseže
maksimalne obremenitve in se preizkušanec zlomi. (Slika 67)

Slika 68: Prikaz krivulje napetosti od raztezka PLA polimera

Graf krivulje PLA materiala se še najbolj približa popolni obliki krivulje za plastične materiale. Na
začetku je linearen del krivulje, značilen za elastično deformacijo, ki nato preide v plastično
deformacijo. Maksimalna obremenitev ni na koncu, pri zlomu preizkušanca. (Slika 68)
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Slika 69: Prikaz krivulje napetosti od raztezka najlon polimera

Pri najlon materialu se krivulja linearno povečuje z naraščajočim raztezkom dokler ne doseže
maksimalne obremenitve (Slika 69) in se preizkušanec zlomi.
Krivulje za vse tri materiale kažejo, da so na splošno materiali trdni in žilavi, saj prenesejo
relativno veliko sile in energije predno se zlomijo.

4.4 Nanoindentacija – trdota

Prvi dobljeni rezultati so slike, narejene z mikroskopom. Na slikah je vidna površina vseh treh
materialov.

Slika 70: Površina ABS materiala

Na sliki 70 je vidna površina ene ekstrudirane niti. Ob straneh, kjer je temno, je prazen prostor
do sosednje ekstrudirane niti. Pri ABS polimeru so vidne vdolbinice in vzdolžne razpoke na
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površini, kar lahko pripomore k slabšim rezultatom pri testiranju mehanskih lastnosti. Vse
napake, ki jih vidimo na površini, odražajo tudi strukturo materiala v notranjosti. Površina ABS
plastike po tiskanju kaže na to, da ima material potencialno tudi napake v notranjosti, ki z
optičnim mikroskopom niso vidne. Te napake po navadi slabšajo mehanske lastnosti, saj ob
obremenitvah služijo kot točke za začetek preloma ali deformacije. Zelo dobro je vidno, da se
ABS material pri tisku ne razleze ter ima med sloji vmesni prazni prostor. To pomeni, da je bila
izbrana temperatura ekstrudirne glave primerna, saj se je polimer takoj po izhodu iz ekstrudirne
glave strdil.

Slika 71: Površina PLA materiala

Na sliki 71 se medsebojno ne loči sosednjih slojev. Tako se material med tiskom sintra, na kar
vpliva temperatura ekstrudirne konice. Črne pike so najverjetneje zračni mehurčki, ujeti v
materialu, opazne so tudi zareze oziroma vzdolžne razpoke, kar lahko vpliva na rezultate
mehanskih testov.

Slika 72: Površina najlon materiala
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Na sliki 72 je prikazana površina najlon polimera. Površina deluje gladka, sintrana skupaj, brez
večjih napak. Izmed vseh treh materialov je ta najlepše natisnjen oziroma ima najmanjše in
najmanj vidne napake.
Nadalje rezultati nanoindentacije kažejo, da ima največjo trdoto in največji modul elastičnosti
PLA material, kar je zanimivo, saj je sam material krhek in pod mikroskopom so vidne velike
napake v tisku. Največji elastični modul bi pričakovali pri najlonu, vendar rezultati kažejo na to,
da 3D tisk poslabša lastnosti materiala. Najslabše se je odrezal ABS material, saj ima najnižje
vrednosti trdote in elastičnega modula.
Preglednica 10: Rezultati testov nanoindentacije

Ang. parametri

Avg Modulus [800-900 nm]

Avg Hardness [800-900 nm]

Parametri

Modul elastičnosti pri globini [800–900 nm] Trdota pri globini [800–900 nm]

Polimeri \ Enote

GPa

GPa

ABS

2,7

0,19

PLA

4,3

0,24

Najlon

3,4

0,22

Na sliki 73 je prikazan graf, ki opisuje obnašanje ABS materiala pri testu trdote. Pri grafu je zelo
opazen drastičen padec trdote ABS materiala, kar kaže na poseben, a pogost pojav pri
nanoindentaciji. Pojav se kaže na vseh treh grafih. (Sliki 73 in 74)
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Slika 73: Prikaz trdote v odvisnosti od globine vtisa pri ABS polimeru

Slika 74: Prikaz trdote v odvisnosti od globine vtisa pri PLA polimeru (zgoraj) in najlon polimeru (spodaj)
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Po padcu se pri globini 200 nm krivulja nadaljuje v »plato« fazo, trdota ostaja približno enaka,
kar pomeni da je trdota materiala neodvisna od globine vtisa, po globini 200 nm. Rezultati po
krivuljah so zelo podobni med vsemi materiali.
V tabeli prikazane vrednosti so bile odčitane v stacionarni fazi, ker v tem območju površinske
napake materiala ne vplivajo več na rezultate meritev.

4.5 Primerjava elastičnih modulov
Preglednica 11: Elastični moduli materialov pri različnih testih

Elastični moduli [GPa]

Tlačni preizkus

Natezni preizkus

Nanoindentacija Literatura

ABS

1,0

0,779

2,7

1,4–2,8

PLA

1,8

1,530

4,3

3,5

PA

1,7

1,100

3,4

1,4–2,8

Elastični moduli se razlikujejo med različnimi preizkusi zaradi več razlogov:


Raven preizkusov: tlačni in natezni preizkus delujeta na makro ravni, nanoindentacija na
mikro ali nano ravni.



Natančnost preizkusov: zaradi nano velikosti merjenja mehanskih lastnosti materialov
pri nanoindentaciji se izognemo geometrijskim vplivom. S tem je možnost vpliva
nepravilnosti na rezultate veliko manjša in se tako najbolj približamo teoretičnim
lastnostim materialov.



Namen preizkusov: tlačni in natezni preizkus določata trdnost materiala,
nanoindentacija pa trdoto materiala.



Vpetje vzorcev: vzorci se različno vpnejo ali vložijo v preizkuševalne celice.



Različni preizkusi in smeri obremenitev: pri nateznem testu so sile v smeri vsaka k sebi
– objekt se razteza; pri tlačnem testu so sile usmerjene ena proti drugi – objekt se tlači.
Pri nanoindentaciji je ena sama sila pravokotno na podlago – objekt se vtiskuje.
Nadaljnji, natezni preizkus, objekt podaljša/poveča, tlačni preizkus in nanoindentacija
objekt zmanjšata (čeprav minimalno pri nanoindentaciji).
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Deformacije na molekularni ravni.



Oblike vzorcev: različne so dimenzije in oblike vzorcev.

Rezultati testov nanoindentacije kažejo, da imajo materiali najvišje elastične module in so tudi
najbližje rezultatom iz literature. Najnižje izmerjene vrednosti so podane pri nateznih testih, ki
so do 60 % manjši od rezultatov pri nanoindentaciji. Pri tlačnem testu so rezultati znatno višji
od nateznih testov, kar je pričakovano. Pri vseh treh testih se je najbolje odrezal PLA material,
najmanjše vrednosti pa ima ABS material.

5 ZAKLJUČKI

Preizkušanci so se po izboljšavah v tisku (npr. sušenje najlona) dobro in natančno natisnili.
Najlepše rezultate nateznih, tlačnih testov in rezultate testov nanoindentacije dajejo vzorci iz
PLA materiala, medtem ko se najbolje, najenostavneje in z najmanj težavami tiska ABS material.
Najvišjo gostoto ima PLA material, zato ima tudi največjo maso in premer, medtem ko ima
najnižjo gostoto in s tem najmanjšo maso in premer ABS material. Pri tlačnih testih so se na
videz najbolje obnašali ABS preizkušanci, saj so obdržali prvotno obliko, najslabše pa najlon
preizkušanci, saj so se v nekaterih primerih med testom zlomili. Rezultati testov kažejo, da ima
najvišjo trdnost PLA material. Pri tlačnih in nateznih testih ter nanoindentaciji ima ta material
najvišje vrednosti, tlačno in natezno trdnost ima približno enkrat večjo od ABS preizkušancev.
Največji raztezek pri tlačnem preizkusu ima najlon material, ker je najbolj elastičen. V nasprotju
s prejšnjim rezultatom ima pri nateznem testu največji raztezek ABS material, kar kaže na to, da
je ABS v tem primeru najbolj elastičen pri natisnjenih delih. Pri nateznih preizkusih sta se PLA in
ABS material obnašala podobno, saj je točka zloma vizualno zelo podobna. Pri ABS
preizkušancih je moč opaziti urejanje kristaliničnih struktur med obremenitvijo, kar prispeva k
boljši trdnosti. Najlon material se je med vsemi testi razslojil, kar posledično prispeva k
neenakomernim zlomom nepravilnih oblik. Zaradi razslojevanj, predvidevam, so rezultati
nateznih testov za najlon material veliko slabši, kot bi bili sicer, saj se je raztegnil samo za 4 %,
medtem ko se lahko vlivan najlon raztegne tudi do 200 %.
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Nanoindentacija je podala slike pod mikroskopom in pokazala, da kljub temu, da se ABS material
najbolje tiska, kaže na površini zelo veliko napak v obliki razpok, zarez, vdolbin. PLA material se
tiska težje, vendar so slike pokazale, da je površina bolj gladka, vsebuje pa napake v obliki
zračnih mehurčkov. Kljub velikim težavam v tisku (izparevanje vode) z najlon materialom, slika
kaže, da ima najlon najlepšo in najbolj gladko mikroskopsko površino, na podlagi česar lahko
predvidevamo, da to pripomore k boljšim rezultatom pri testih. Zaradi orientacije tiska, pa so ti
rezultati nižji od pričakovanih, kar je najbolj opazno pri najlon materialu, saj naj bi se raztegnil
do

200

%

svoje

začetne

dolžine,

v

nateznih

testih

pa

se

je

le

4 %.

Rezultati nanoindentacije so ponovno pokazali, da ima najboljšo trdoto in modul PLA material
in najslabšo ABS material.
Elastični moduli se pri različnih testih razlikujejo zaradi več razlogov, kot so različne oblike
preizkusov, posledično različne orientacije tiska, različna vpenjala vzorcev, različne tehnike
preizkusov, sile, natančnost preizkusov in različne deformacije vzorcev.
Splošno se plastika, ki se vliva, uporablja zelo široko, saj ima številne prednosti v uporabi.
Polipropilen se uporablja za ohišja električnih naprav; polistiren za plastičen pribor in embalažo;
polietilen za plastične vrečke, kozarčke; polivinilklorid za cevi in okenske okvirje itd;. ABS
material se uporablja splošno za igrače, telefone, v avtomobilski industriji, za aparate itd.; PLA
material se uporablja z ekstruzijo za čajne vrečke, oblačila, z brizganjem za škatlice za nakit, s
pihanjem za steklenice za vodo, sokove, s termoformiranjem za pladnje za piškote, skodelice,
filtre za kavo; PA material se uporablja v avtomobilski industriji (zračni kanali, sklopke, prestave,
rešetke, kljuke ...), elektronski industriji (stikala, konektorji, priključne sponke) in drugje (kolesa,
embalaža, rolerji, smučarske vezi, ogrodja ...).
Teoretično bi se lahko izdelki uporabljali tudi v natisnjeni obliki, ne samo kot vlivana plastika, in
se verjetno v takšni obliki že uporabljajo. Najbolj pomembno pa je, da so izdelki natisnjeni dovolj
kakovostno, da se lahko kosajo z obremenitvami, do katerih prihaja pri uporabi izdelkov.
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