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Úvod
Za téma ročníkové práce jsem si vybral téma 3D tiskárny, protože k nim mám celkem
blízko už od svého mládí. Když jsem byl mladší, vždycky jsem měl modelování věcí
velice rád a velmi mě bavilo, když jsem si je mohl vytisknout v tří rozměrném modelu
a vystavit si to třeba na poličku.

5

2. Co je 3D tisk

3D tisk je automatizovaný proces, při kterém dochází ke změně z digitální podoby do
fyzického modelu. Technologií je v současné době spousta, ale nejčastější a také
nejpoužívanější FFF funguje celkem jednoduše. Předmět vzniká postupně, vrstva po
vrstvě, tavením a následným tuhnutím plastové struny pod kontrolou počítače.
Představte si, kdybyste měli tenké plátky brambůrek, které byste lepili na sebe do té
doby, než by vám vznikla celá brambora. Jedná se tedy o aditivní výrobu. Důležitou
výhodou 3D tisku je možnost vyrábět velmi složité tvary nebo obrazce, které by
nebylo možné vyrobit ručně, včetně dutých dílů pro snížení hmotnosti.
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3. 3D Tiskárna

3D tiskárny můžeme rozdělit do více typů, podle toho, jak nanášejí materiál.
Nejznámější a nepoužívanější 3D tiskárnou je Kartézská, která je v podstatě také
velmi efektivní. Dalšími základními 3D tiskárnami jsou typy Delta, Polar, Scara a
SLS, které ve své podstatě fungují na velmi podobném způsobu jako Kartézská.

3.1 Kartézská
Kartézská tiskárna funguje na principu tří lineárních os. Osy X a Z drží hlavu
(extrudér) tiskárny, která vytlačuje materiál na podložku, která se sama pohybuje na
ose Y. Většina těchto tiskáren je čtvercového tvaru. Zásobníky se nacházejí nahoře
na rámu tiskárny.
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3.2 Delta
Delta využívá zvětšovacího extrudéru materiálu na třech ramenech, která jsou
spojená v bodě vytlačování materiálu. Výhodou této tiskárny je rychlý pohyb a velký
prostor hlavně v ose Z. Tiskárna vyžaduje přesnost při stavění programu. Náročná
geometrie vyžaduje velmi těžké výpočty po pohyb motorů samotných ramen. Tato
tiskárna je velmi náročná na sestavení a na následnou kalibraci samotných ramen.
Zásobník se nachází na boku tiskárny.

3.3 Polar
Polar tiskárna je nejméně používaný systém založený na pohybu tiskové hlavy po
dvou osách a otáčející se podložce. Systém Polar je konstrukčně velmi jednoduchý,
ale nachystání programu a příprava modelu je celkem náročná a komplikovaná.
Zásobník se nachází mimo tiskárnu.
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3.4 Scara
Scara tiskárna je ovládána dvěma nebo jedním robotickým ramenem, které

drží

extrudér. Tiskárny jsou celkem jednoduché pro sestavení a obtížnost programování
je na úrovni Kartézské tiskárny. Je také vhodná do míst s malým prostorem.
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3.5 Součástky 3D tiskárny
 Kostra 3D tiskárny
 Extrudér (tryska a ohřívač filamentu)
 Podložka (na kterou se nanáší samotný filament)
 Motory
 Základní deska
 Zdroj (napájení)
 Displej

Extrudér
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3.6 SLS
SLS je typ tiskárny, která může využívat k tisku nylon, sklo, keramiku, hliník, stříbro a
ocel. 3D tiskárna pracuje na principu sypání jemného prášku a vypalování laserem
do různých míst, kam si naprogramujeme, a následném tvrdnutí prášku.
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4. Historie 3D tisku
Na začátku 3D tisku se říkalo tiskárnám Rapid Prototyping, neboli rychlá výroba
prototypů. I dnes se s tímto označením můžeme setkat. Než se tiskárny začaly
vyrábět ve velkém, používaly se jedině pro výrobu prototypů. První tiskárna vznikla
v roce 1984, vytvořil je Charles W. Hull a ve stejném roce si ji nechal patentovat. Hull
byl také první, kdo vytiskl první věc. Tato technologie fungovala na principu běžné
SLA. To je skoro to samé jako SLS tiskárny, která je používaná do dnes.
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5. Využití 3D tisku
Využití 3D tisku začíná být poslední dobou velice rozsáhlé a populární. Můžeme se
s ním setkat v průmyslu, zednictví, a dokonce v lékařství. Každým rokem se 3D
tiskárny stávají dostupnější a modernější a tím se rozšiřuje škála možností a využití.

5.1 Průmysl
3D tisk se používá převážně v leteckém automobilovém průmyslu. Používá se na
výrobu prototypů a jednoduchých i složitých dílů na odlehčení hmotnosti.
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5.2 Zednictví
V dnešní moderní době už jde vytisknout také dům v 3D tiskárně. Osobně si myslím,
že to nikdy nedokáže nenahradí práci lidí. Jedná se jednoduchý proces, kdy velká 3D
tiskárna na beton vytiskne postupně části domu a na místě se spojí dohromady.
V dnešní době se už v takových domech bydlí, v Evropě roku 2021 se první lidé
nastěhovali do domu vytisknutého z 3D tiskárny. Stojí v Eindhovenském předměstí
Bosrijik v Nizozemsku a z dáli vypadá jako velký balvan. Dům má rozlohu 94 m 2.
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5.3 Lékařství
Nejvíce se 3D tisk vyskytuje v lékařství na výrobu protéz. Převážné na tisknutí
náhradních rukou, nohou a menších částí, jako jsou prsty. Výroba protéz na 3D
tiskárně je ještě na začátku, ale velmi rychle se posunuje kupředu. V současné době
se zkoumá tisknutí kůže, třeba po těžkém popálení, ale je to teprve ve vývoji. S tím
se dá spojit tisknutí živých organismů, jako jsou kmenové buňky. Díky modernímu
skenováni se také můžeme setkat s náhradou kosí. Scanner totiž dokáže přesně
naskenovat chybějící kost nebo její část a tiskárna dokáže udělat přesnou chybějící
část. Díky přesnosti 3D tisku dokáže kost být tak přesná, že v těle nezpůsobuje
žádnou reakci na chybějící těleso. V roce 2013 dokázali doktoři v Americe
implantovat pacientovi 75 % lebky. V nedávné době se povedlo vytisknout funkční
játra, ale ta fungovala jen pár dní. I to je obrovský úspěch. Nefungovaly z důvodu, že
se dokáže tisknout jen jeden druh buněk, ale v lidských orgánech je více druhů
buněk. Ale už v současné době se 3D tisk používá v zubařině. Stejně jako u nohou si
zubař naskenuje chybějící místo po zubu a dokáže ho vymodelovat v počítači a
perfektně nahradit. 3D tisk se dá využít i u těhotných žen tím, že si naskenují plod a
dokážou jeho přesnou kopii vytisknout na tiskárně. Poté si může žena prohlédnout
svoje budoucí dítě.
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6. Tiskové struny (Filament)

Díky rostoucí popularitě 3D tisku se objevují modernější a také zajímavější druhy
filamentů. Hlavní věci co se na nich mění jsou nové a zajímavé barvy, tuhosti a
především zajímavější materiály a odolnost. Nejpoužívanější a nejpopulárnější je
druh PLA. Další velmi využívané materiál je PETG tento materiál je vhodný na tisk
mechanických částí, protože je velmi odolný a vydrží velké teploty. ASA materiály
velmi připomínají dřevo nebo bronz, či měď, také svítí ve tmě a jsou dost měkké.

6.1 PLA

PLA je nejpoužívaněji filament mezi tiskaři. Velmi vhodný pro začátečníky. Velice
dobře se z něj dá tisknout. Vytiskne hezky povrch i na místech kde ti není tak
jednoduché na vytisknutí a to i malé detaily. Velmi důležitou vlastností je, že při tisku
nevzniká žádný zápach, jak můžeme znát z tavení klasického plastu. PLA má
největší barevné spektrum a cenové je to nejlevější druh. Výhodou je jeho velmi
rychlé zahřání, ale i také tuhnutí. Měkne cca ve 60°C.
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7. Závěr

Na závěr jsem bych chtěl poděkovat mému konzultantovi Mgr. Petru Hrazdírovi za
ochotnou pomoc a za cenné rady. V mé práci jsem vám představil základní
informace o 3D tisku, jak tisk funguje a jaké jsou typy tiskáren a jejich využití. Při
vypracovávání této práce jsem se dozvěděl spoustu nových a zajímavých informací o
3D tisku. Doufám že jste se něco nového dozvěděli.
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8. Resumé
In my final work, I tried to introduce you to 3D printing. How it works and various
interesting things about 3D printing. What is 3D printing used for and what things can
be created from it. The most interesting things in the press and also the materials
from which it is printed.
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