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Jak z materiálu vznikne hotový výrobek/díl?

Aditivní výrobní 
proces
Odlévání, spékání, formování 
...

Sklář, kovář...

● Vstřikolis 
● 3D tiskárna

Subtraktivní 
výrobní proces
Řezání, vrtání, obrábění ...

Řezbář, operátor...

● Vrtačka, pila...
● CNC (Computer 

Numerical Control)
● Laser

Míchání, 
spojování 
kompletování
…

Kuchař, chemik, dělník

● Výroba z uhlíkového 
vlákna

● Kompletovací robot



Metody 3D tisku

● Material Extrusion
○ Fused Deposition Modeling (FDM) / 

Fused Filament Fabrication (FFF)
● Vat photopolymerization

○ (Mask) Stereolithography (M)SLA
○ Digital Light Processing (DLP)

● Material jetting
● Binder jetting
● Powder bed fusion

○ Selective Laser Sintering (SLS)
○ Multi Jet Fusion (MJF)
○ Electron Beam Melting (EBM)

● Direct energy deposition
● Sheet lamination



Metody 3D tisku - 
schematicky





Fused Deposition 
Modeling/Fused Filament 
Fabrication (FDM/FFF)

Postupné přidávání jednotlivých 
vrstev

Různé materiály (filamenty)

● PLA (Polylactic acid) - bio 
materiál (kukuřičný škrob)

● PET-G
● ABS (ASA)
● Kompozity (carbon, wood…)
● Čokoláda, sklo, beton

Levné Open Hardware tiskárny 
(RepRap)

https://www.facebook.com/UNILADTech/videos/942418680006124/




+
Možnost rychlého prototypování

Optimalizace tvaru/materiálu

Nízká cena při malých počtech

Perfektní pro unikátní výrobu (na míru) - zubní 
laboranti, chirurgové (protetika)

Výroba na požadovaném místě a v 
požadovaném čase

Levné domácí/firemní bastlení

Proč (ne)tisknout 3D?
-
Vysoká kusová cena výrobku při větších počtech

Pomalá výroba

Mechanické vlastnosti



FDM/FFF (filament tiskárny)

● Možnost větších výtisků (typicky ~ 20×20×20 cm)
● Ne tak přesné (typicky 0,15-0,25 mm výška vrstvy, 

0,25-0,6 mm šířka extruze)
● Levnější výtisky (0,4-0,7 Kč / gram)
● Rychlejší pro vysoké objekty
● Spousta barev a materiálů (a vlastností)
● Možnost vícebarevných/vícemateriálových výtisků
● Čistší proces
● Žádný zápach
● Začátečníci - zvolte tiskárny Prusa

○ Prusa Mini za 10 tisíc Kč
○ 20-30 tisíc Kč Prusa MK3 

(stavebnice/sestavená)
● Prototypy, typické DYI, FTIJPI projekty, bezpečnější 

možnost pro děti naučit se 3D tisk ...

"Jakou 3D tiskárnu si mám koupit domů, do 
školy nebo do kanceláře?"

(M)SLA nebo DLP (tisk z pryskyřice)

● Menší výtisky (obvykle ~ 12 × 18 × 15 cm)
● Velmi přesné (typicky výška vrstvy 0,025-0,1 mm, 

velikost bodu 0,05 mm)
● Dražší výtisky (1-2 Kč/ml)
● Rychlejší pro objekty s nižší, ale plnou velikostí bedu
● Možnost míchání materiálů/barev
● Nelze použít více materiálů
● Poněkud chaotické
● Levnější pryskyřice zapáchají (i karcinogenní)
● Začátečníci - jděte si pro mono displej SLA správné 

velikosti (+CURWA) s dobrými recenzemi
○ 5-15K Kč Anycubic, 
○ 50Kč Prusa SL1S

● Herní minifigurky, šperky, zubaři...



Proč je 3D tisk důležitý pro vesmírné průzkumníky

● Výroba lehkých částí, které často 
ani nelze vyřešit jiným způsobem

● Nikdy si nemůžete být jisti, co 
budete potřebovat.

● Doprava 1 kg čehokoliv do 
vesmíru stojí statisíce až miliony

● Trvá měsíce a roky něco dopravit
● Rychlá a snadná výroba 

prototypů
● Zvládnou to roboti

http://www.youtube.com/watch?v=VBdKaGe_XsQ


Zážehové zkoušky 3D tištěné komory motoru rakety Vega

Zážehové zkoušky 
3D tištěné komory 
motoru rakety 
Vega



Úspora materiálu a tedy i hmotnosti díky tvorbě komplexní 
vnitřní struktury sprchy pro astronauty pomocí 3D tisku



Ozubená kolečka, 
šroubky, vruty a 
další části - vše 
3D tištěné z 
“měsíčního 
prachu”



Astronaut s 
montážním klíčem 
3D vytištěným na 
ISS



2D/3D tisk elektronických obvodů



Budoucnost 3D tisku ve vesmíru



Jak si můžu něco vyrobit na 3D tiskárně?

1. Potřebuješ 3D model
a) Databáze existujících 3D modelů
● www.Thingiverse.com  
● www.Prusaprinters.org 
● www.heroforge.com
● ....

b) Model si vytvoříš sám
● www.tinkercad.com
● Fusion 360 (EDU licence)
● OpenSCAD
● ... 

2. Převedeš model na instrukce pro 3D 
tiskárnu

tzv . G-code (G-kód)

- Nastavení tiskárny (teploty trysky, 
podložky…)

- Instrukce k tisku - pohyb hlavy, 
vytlačování filamentu…

● PrusaSlicer (založen na OS Slic3r)
● Cura
● Octoprint…

3. Dáš do tiskárny a tiskneš!

http://www.thingiverse.com
http://www.prusaprinters.org
http://www.heroforge.com
http://www.tinkercad.com


Získejte 3D tiskárnu 
do školy zdarma

Registrujte se, zapojte 3D tisk a modelování do 
výuky, vytvořte a popište praktický projekt 

https://proskoly.prusa3d.cz/ 

https://proskoly.prusa3d.cz/


Soutěže pro žáky a studenty 
základních a středních škol a 
gymnázií

Zajímavá a zábavná forma na něčem, 
co má smysl a budoucnost

Získání výhod ve studiu i zaměstnání, 
zajímavé ceny

www.esero.sciencein.cz 

Soutěže využívající (nejen) 
3D tisk a modelování

http://www.esero.sciencein.cz


Chci se dozvědět více o 3D tisku

1. Najděte si zkušenějšího kamaráda s 3D 
tiskárnou (tiskárnami).

2. Najděte si poblíž makerspace 
(https://www.prusaprinters.org/world).

3. Kupte si tiskárnu od společnosti se 
skvělou technickou podporou fungující ve 
vašem jazyce a časovém pásmu (= 
Prusa).

4. Učte se metodou pokusů a omylů

● FB skupiny
○ 3D Tisk (Česky) 
○ 3D Tisk užitečně (Česky)
○ Prusa owners (English)
○ F**k that, I'll just print it! (English)

● YouTube kanály
○ Martin Zeman (Česky)
○ Thomas Sanladerer (English)
○ Maker's Muse (English)
○ Prusa 3D by Josef Prusa (English)
○ 3D Printing Nerd (English)

https://www.prusaprinters.org/world
https://www.facebook.com/groups/225047874318975
https://www.facebook.com/groups/1562825310665149
https://www.facebook.com/groups/555978714586614
https://www.facebook.com/groups/444164956225496
https://www.youtube.com/c/zemistr
https://www.youtube.com/channel/UCb8Rde3uRL1ohROUVg46h1A
https://www.youtube.com/channel/UCb8Rde3uRL1ohROUVg46h1A
https://www.youtube.com/user/prusajr
https://www.youtube.com/channel/UC_7aK9PpYTqt08ERh1MewlQ

