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Seznam zkratek a symbolů 
Symbol Jednotka Poznámka  

m   [kg]  Hmotnost 

Qš   [N]  Zatížení v ose šroubu 

d´2   [mm]  Návrhový střední průměr závitu 

a   [mm∙s-2] Zrychlení 

ψh   [-]  Součinitel výšky matice 

ψH   [-]  Součinitel pracovní výšky závitu 

pd   [N∙mm-2] Dovolený tlak v závitu 

iš   [-]  Počet šroubů 

γ   [°]  Úhel stoupání závitu 

β   [°]  Polovina vrcholového úhlu profilu závitu 

β´   [°]  Vrcholový úhel profilu závitu 

f   [-]  Součinitel tření 

φ´   [°]  Úhel tření 

i   [-]  Počet chodů závitu 

P   [mm]  Stoupání závitu 

d2   [mm]  Střední průměr závitu 

Mkš   [N∙mm] Moment pro otočení šroubem 

Δl   [mm]  Celkové prodloužení pohybového šroubu 

l0   [mm]  Počáteční délka šroubu 

ΔT   [mm]  Rozdíl konečné a počáteční teploty 

Ti   [°C]  Konečná teplota 

T0   [°C]  Počáteční teplota 

α   [K-1]  Součinitel teplotní roztažnosti 

mx   [kg]  Hmotnost portálu osy X 

d3   [mm]  Malý průměr závitu 

F   [N]  Síla působící na šroub 

Qp   [N]  Montážní předpětí 

k   [-]  Bezpečnost spoje 

Q0   [N]  Montážní předpětí je jeden šroub 
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Iš   [-]  Počet šroubů 

σtš   [N∙mm-2] Napětí od namáhání v tlaku 

Wkš   [mm3]  Průřezový modul v krutu 

τ   [N∙mm-2] Smykové napětí 

σred   [N∙mm-2] Redukované napětí 

α   [-]  Konstanta dle energetické hypotézy 

kσ   [-]  Bezpečnost 

σk   [-]  Mez kluzu 

βn    

R1H   [mm]  Poloměr díry šroubu 

R2H   [mm]  Poloměr hlavy šroubu 

D1   [mm]  Průměr díry pro šroub 

eš   [mm]  Průměr hlavy šroubu 

pš   [N∙mm-2] Tlak v dosedací v ploše šroubu 

pdM   [N∙mm-2] Dovolený tlak v ploše matice 

L   [hod]  Životnost ložisek 

nr   [ot/min] Otáčky rychloposuvu 

nt   [ot/min] Otáčky tisku 

np   [ot/min] Průměrné otáčky 

C0   [kN]  Statická únosnost ložiska 

C   [kN]  Dynamická únosnost ložiska 

Fv   [N]  Vertikální zatížení 

Fh   [N]  Horizontální zatížení 

S   [-]  Statická bezpečnost ložiska 

Mx   [N∙m]  Moment působící v ose X 

Myz   [N∙m]  Moment působící v osách YZ 

M0cx   [N∙m]  Moment z katalogu výrobce 

M0cy0cz   [N∙m]  Moment z katalogu výrobce 

l1/2   [mm]  Vzdálenost extruderu od vozíku 

Da   [mm]  Průměr ložiska 

q   [N∙m]  Jednotkové zatížení 
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mn   [kg∙m-1] Hmotnost nosníku na jeden metr  

Fe   [N]  Síla vyvolaná hmotností extruderu 

l   [m]   Délka nosníku 

RA   [N]  Reakce v podpoře A 

RB   [N]  Reakce v podpoře B 

M0(x)   [N∙mm] Ohybový moment 

m0(x)   [N∙mm] Ohybový moment vyvolaný jednotkovou silou 

rA   [-]  Reakce od jednotkové síly v podpoře A 

rB   [-]  Reakce od jednotkové síly v podpoře B 

v   [mm]  Posuv v ose Y 

E   [N∙mm-2] Modul pružnosti 

J   [mm4]  Kvadratický moment 

 

Zkratka Význam   
3D   Trojrozměrný 

2D   Dvourozměrný 

X   Osa x 

Y   Osa y 

Z   Osa z 

CNC   Computer Numerical Control 

SLA   Stereolitografie  

MSLA   Masked Stereolitography 

DLP   Digital Light Projection 

SLS   Selective Laser Sintering 

FDM   Fused Deposition Modeling 

SGC   Selective Ground Curing 

LOM   Laminated Object Manufacture 

DLF   Direct Laser Forming 

MJM   Multi Jet-Modeling 

LCD   Liquid Crystal Display 

DMD   Digital Micromirror Device 

SCARA  Selective Compliance Assembly Robotic Arm  
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PLA   Polyactic Acid 

ABS   Akrylonitrilbutadienstyren 

ASA   Akrylonitril-styren-akryl 

PET   Polyethylentereftalát 

PEEK   Polyethere-ether-ketone 

PTFE   Polytetrafluorethylen 

PCB   Printed Circuit Board 

CAD   Computer Aided Design 
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1 Úvod 
3D tisk je dnes už ověřená technologie, která se čím dál více využívá v průmyslu a šíří se 

do povědomí širší veřejnosti. Jedná se o aditivní technologii, vhodnou pro výrobu složitých dílů 

s největší výhodou pro rychlý vývoj neboli rapid prototyping. 3D tisk je rychle se vyvíjející 

obor, který se využívá už nejen pro výrobu prototypů, ale stále více je využíván také v malé a 

středně sériové výrobě. 

Na trhu je dostupný velmi široký výběr 3D tiskáren v celém spektru technologických 

úrovní od levných jednoduchých až po drahé špičkové. Většina tiskáren má jen malý tiskový 

prostor. Velkoformátových tiskáren je na trhu dostupných mnohem méně. Pro větší výtisky je 

pak na místě požadavek možnosti konfigurovat velikost tiskového prostoru pro konkrétní 

aplikaci. Proto se práce zabývá stavebnicovou konstrukcí velkoformátové tiskárny, kde lze 

tiskový prostor konfigurovat až do rozměru 1000x1000x1000mm. Dalším důležitým bodem je 

vysoká úroveň modularity, což znamená že řešení musí umožňovat snadné úpravy zařízení – tj. 

snadnou výměnu jednotlivých prvků a periferií jako například extruder, nebo naopak jejich 

doplnění. 

 Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí: teoretickou a praktickou. V teoretické 

části se nejdříve seznámíme s problematikou jednotlivých metod; jejich funkcemi, výhodami a 

nevýhodami. Následně prozkoumáme dostupné díly 3D tiskáren, krátce je popíšeme a 

vybereme z nich ty, které jsou vhodné pro stavebnickou tiskárnu V praktické části se budeme 

věnovat samotnému šetření, v rámci, něhož vypočteme parametry určitých důležitých 

komponent tiskárny. 

Navrhovaná tiskárna bude řešena jako stavebnicový systém složený z extrudovaných 

profilů z hliníkové slitiny Bosch Rexroth, ke kterému bude zvoleno co nejvíce komerčně 

dostupných komponent, aby se zachovala co největší modularita. 

  



 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  
A ČÁSTÍ STROJŮ 

 

 Koncepční návrh stavebnicové 3D tiskárny   6 
 

2 Historie 
Počátky 3D tisku můžeme hledat v roce 1981, kdy se japonský automobilový inženýr 

Hideo Kodama snažil najít nový způsob rapid prototypingu. Vytvořil tehdy proces, kdy se 
vrstvu po vrstvě vytvrzuje fotopolymer pomocí UV světla. Kodama nebyl schopný si svůj 
vynález patentovat. Dnes tuto technologii známe jako stereografii. [1] 

Obrázek 1 – Patent Hideo Kodami [1] 

V roce 1983 vytvořil Charles Hull svoji verzi stereografického stroje, kterou si nechal 

patentovat o rok později. V roce 1988 vytvořil první komerčně dostupnou SLA 3D tiskárnu 

názvu SLA-1. Toto zařízení se ještě nedalo nazývat 3D tiskárnou tak, jak ji známe dnes. 

Každopádně to bylo první zařízení, které pracovalo na podobném principu jako dnešní 3D 

tiskárny. Toto zařízení se stalo základem vývoje současných moderních 3D tiskáren a také CNC 

strojů. [2] 

Obrázek 2 – SLA 1 [2] 
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Technologie SLA ale nebyla jedinou technologií 3D tisku vyvíjenou v této době. 

Ve stejném roce, kdy Hull vydal svůj patent, Carl Deckard patentuje technologii SLS (Selective 

Laser Sintering) na Texaské univerzitě. Tato technologie spočívá ve spékání prášku pomocí 

laseru. [3] 

Obrázek 3 – Carl R. Deckard a Dr. Joe Beaman [3] 

 

V 90. letech se začalo objevovat více a více firem a start-upů, které experimentovaly 

s různými metodami aditivní technologie. V roce 2006 vznikla první komerčně dostupná SLS 

tiskárna. Tyto první tiskárny byly velmi nákladné, náročné na použití a většina jejich výtisků 

potřebovala nějakou formu post-processingu. [3] 

To se ale mělo brzy změnit, jelikož v roce 2005 vznikl open source projekt s názvem 

RepRap, který vytvořil Dr. Adrian Bowyer, se záměrem vytvořit samoreplikovatelné, levné, 

3D tiskárny. Díky tomuto projektu vešly tiskárny do širšího podvědomí a byly vytvořeny první 

firmy, vyrábějící a prodávající komerčně dostupné 3D tiskárny, jako například Průša. [4] 
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3 Rešerše 
Rešerše se zaměřuje na popis FDM 3D tiskáren a podobných technologií. Dále popisuje 

konstrukční provedení řečeného typu tiskáren a jejich hlavních částí. V neposlední řadě je zde 

i průzkum trhu pro dostupné díly a výběr vhodných komponent. 

3.1 Metody 
Metod 3D tisku je v současné době velké množství, takže je spousta možností, jak daný díl 

zhotovit. Metody můžeme dělit podle použitých materiálů, podle způsobu výroby dílů apod., 

a to následovně: [43] 

• tekuté materiály: Stereo Lithography (SLA), Digital Light Projection (DLP)  

• práškové materiály: Selective Laser Sintering (SLS), Metal 3D Printing 

• tryskové tištění: Fused Deposition Modeling (FDM), Multi-Jet Modeling (MJM)  

• polymerní materiály: Solid Ground Curing (SGC)  

• papírové materiály: Laminated Object Manufacture (LOM)  

• Direct Laser Forming (DLF) 

• Multiphase Jet Solidification (MJS)  

3.1.1 SLA 

Stereolitografie (SLA) je nejstarší z technologií 3D tisku. V roce 1986 ji vyvinula 

společnost 3D Systems. Tato metoda je založena na postupném vytvrzování fotopolymeru 

pomocí UV laseru. Laserová hlava je řízena počítačem v osách X a Y nad horní plochou 

nádobky s polymerem. Model je vytvářen na tiskové ploše, která se posune na počátku tisku o 

výšku jedné vrstvy přímo pod hladinu fotopolymeru. Po vytvrzení jedné vrstvy se vždy dále 

posune v ose Z, právě o jednu vrstvu hlouběji. Toto se periodicky opakuje dokud nevznikne 

celý model. Aby se vyrovnaly nepřesnosti, vzniklé nanášením fotopolymeru, je nutné před 

osvitem každé vrstvy přejet hladinu tzv. stěračem. Tato metoda vyniká svou přesností, která 

vzniká právě díky tomu, že laser vytvrzuje „linku po lince“, a je přímo závislá na průměru 

paprsku laseru. Čím menší je průměr paprsku, tím větší je rozlišení výsledného produktu. 

Nevýhodou technologie je poměrně pomalý proces vytvrzování fotopolymeru. U některých 

materiálů rovněž bývá negativně hodnocena nižší odolnost modelu oproti vyšším teplotám. 

V dnešní době však převládá technologie MSLA (Masked SLA), která je modifikovanou verzí 

původní technologie SLA. MSLA namísto laseru, který vytvrzuje jednotlivé vrstvy, využívá 
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velký zdroj UV světla, který je následně korigován pomocí LCD displeje. Na rozdíl od SLA, 

kde kvalitu tisku určuje průměr paprsku laseru, u MSLA kvalitu tisku určuje rozlišení LCD 

displeje. Hlavní výhodou této technologie je snížení celkové doby tisku, která je menší díky 

tomu, že celá vrstva je vytvrzena najednou a nestírá se před každou další vrstvou. [5][6][7] 

  

3.1.2 DLP 

Metoda DLP (Digital Light Projection) je sesterskou technologií k SLA. Je v podstatě 

velmi podobná MSLA. Zde se model opět tiskne z polymeru, který je vytvrzován pomocí UV 

světla. UV světlo vydává LED displej, který svítí na digitální mikrozrcadlo (DMD – Digital 

Micromirror Device). Jedná se o mikroskopická zrcadla rozložená v matici na polovodičovém 

čipu. Tímto čipem můžeme přesně ovládat, ve kterém místě zrcadla směřují paprsek 

do polymeru, díky čemuž ho vytvrzujeme, a kde ho budou směřovat do chladiče. Hlavní 

výhodou metody DLP je stejně jako u MSLA rychlejší tisk. Nevýhodou však je to, že kvalita 

tisku je závislá na velikosti čipu a jeho rozlišení (velikost a počet zrcadel). Rozlišení zrcadel 

měřené v pixelech ovlivňuje kvalitu tisku tím, že pixel ve 3D prostu tvoří čtyřhran, tzv. voxel. 

Tím dochází ke ztrátě ostrosti v zaoblených místech. [5][6] 

  

Obrázek 4 – SLA [6] 
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3.1.3 SLS 

Metodu SLS vyvinul Carl Deckard na Texaské univerzitě. Na rozdíl od SLA, kde je 

stavebním materiálem fotopolymer, se u metody SLS jako stavební materiál používá práškový 

materiál. Jako práškový materiál lze použít takový materiál, který se v závislosti na teple taví 

a následně tuhne. Jinak jsou tyto dvě technologie v podstatě identické. Vrstvy prášku jsou 

nanášeny a zarovnávány válcem, posléze se vytvrdí laserem a proces se opakuje. Materiál, který 

nebyl zpevněn, slouží jako podpůrný materiál (tzv. support). Tato technologie může tisknout 

například z plastů či kovů (např. mosaz, hliník, nerezová ocel) coby práškový materiál. U kovů 

a jiných materiálů je často potřeba ochranná atmosféra. Výhodou této metody je možnost 

použití široké škály materiálů a stavba modelů bez nutnosti tvorby podpor. Nevýhodu je vysoká 

cena těchto tiskáren. [5][6][7] 

Obrázek 5 – DLP [6] 
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Obrázek 6 – SLS [6] 

 

3.1.4 FDM 

Tato metoda je, současně se stereografií, nejpoužívanější technologií 3D tisku. Byla 

vyvinuta a patentována firmou Stratasys v roce 1992. Na rozdíl od výše popsaných metod 

se tavený materiál nanáší vrstvu po vrstvě a v přesném místě. Materiál je taven přímo v hlavici 

a je nanášen na tiskovou plochu, kde ztuhne a spojí se s předešlou vrstvou. Při technologii FDM 

se klade vysoký důraz na podpěry (supporty), jelikož při tištění do vzduchu, je velmi náročné 

adekvátně chladit plast, aby byl zároveň tisknutelný a ve stejnou chvíli včas tuhnul. Proto na 

delší vzdálenosti často dochází k průvěsu. Tyto podpěry se tisknou zároveň se samotným 

modelem a po konci tisku jsou mechanicky odstraněny, nebo pokud jsou vytištěny ze 

speciálního materiálu, tak mohou být odstraněny pomocí vody nebo jiného rozpouštědla. U 

dražších modelů může být sekundární tryska určená přímo k tisku podpěr nebo tisku z jiného 

materiálu. Tato technologie může využívat širokou škálu plastů s různými mechanickými 

vlastnosti (PLA, ABS, PEEK), které jsou nejčastěji ve formě navinuté struny na cívce 

(filament), dále ve formě granulátu či prášku. Jedná se o technologii nejlevnější, obecně se 

vyznačuje menším rozlišením výsledného tisku. Výhodou je relativní jednoduchost 

technologie, nízké náklady a široká škála tisknutelných materiálů. Nevýhodou je hrubá 

struktura modelu a nutnost odstraňování podpěr. [5][6][7] 
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Obrázek 7 – FDM [6] 

 

3.1.5 MJM 

Technologie Multi-Jet Modeling byla vyvinuta v roce 1994 firmou 3D Systems stejně 

jako stereografie. Metoda je velmi podobná principu klasických inkoustových tiskáren. Tisk 

probíhá pomocí fotopolymeru, který je následně vytvrzován UV světlem. Výsledný výtisk je 

podobný vosku, ale má velkou kvalitu detailu povrchu. Ten je postupně nanášen pomocí 

speciální tiskové pracovní hlavy, která má 96 trysek uspořádaných rovnoběžně vedle sebe. 

Dávkování termoplastu je pro každou trysku řízeno počítačem. Model je stavěn na pracovní 

desce pohybující se jen v horizontálním směru. Je-li součást širší než pracovní hlava, posouvá 

se ve směru osy tak, aby se vytvořila celá součást. Velký počet trysek zaručuje rychlé 

a rovnoměrné nanášení materiálu. [5][6] 
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3.1.6 LOM 

Tato technologie, oproti předešlým technologiím, pracuje na odlišném principu. Byla 

vyvinuta v roce 1988 americkou firmou Helysis. Stavebním materiálem u této metody tisku 

jsou speciální plastové fólie (cca 0,15-0,20 mm tenké), nebo speciální papír napuštěný 

zpevňující hmotou (čím tenčí je, tím je model detailnější). Materiál je navinutý na rolích, 

ze kterých se odvíjí přes celou pracovní plochu, která se pohybuje ve svislém směru. Do části 

fólie, která se nachází nad pracovní deskou, se CO2 laserem vyřízne obrys pro aktuální vrstvu 

a přebytečný materiál se rozřeže (většinou na menší čtvercové díly pro pozdější lepší 

odstranění). Po celý proces zůstává přebytečný materiál na pracovní desce a slouží jako 

podpůrný materiál. K jeho odstranění dochází až po dokončení modelu. Nevýhodou je, že 

podpůrný materiál v dutinách zůstává a nelze jej zpětně odstranit. Po vyříznutí obrysu v dané 

vrstvě je na povrch rozprášeno lepidlo, (pokud již není součástí materiálu) a je natažena nová 

vrstva fólie a opět je vyříznut obrys nové vrstvy. Poté je vrstva přitlačena soustavou 

vyhřívaných válců a slepena s vrstvou předešlou. Tento děj se stále opakuje, než je model 

dokončen. Výsledný model má velice podobné vlastnosti jako model dřevěný. Tato technologie 

je řazena mezi levnější metody 3D tisku díky relativně nízké pořizovací ceně materiálu. 

Nevýhodou je velké množství odpadního materiálu, kterého je při optimálním využití 40-50 % 

v závislosti na velikosti modelu (čím menší objekt, tím větší odpad). [5][6] 

Obrázek 8 – MJM [6] 
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Obrázek 9 – LOM [6] 

4 Kinematika FDM tiskáren: 
V následující kapitole se seznámíme s jednotlivými kinematikami FDM tiskáren, kde 

tyto stručně popíšeme a porovnáme jejich klady a zápory. 

4.1 Dělení: 

• Kartézské souřadnice (klasické, H-bot, Core XY) 

• Polární souřadnice 

• Delta souřadnice 

• SCARA 

4.1.1 Kartézské souřadnice 

Pojezdy jsou řešeny lineárním pohybem po vedení v osách X, Y, Z. Posuvy jsou různě 

rozděleny mezi tiskovou hlavu a tiskovou plochu podle provedení tiskárny. [44] 

4.1.1.1 Klasický 

Nejrozšířenější provedení FDM 3D tiskárny v kartézském systému funguje tak, že 

tisková plocha vykonává pohyb v ose Y a tisková hlava vykonává pohyby v osách X a Z. Tak 

rozšířená je hlavně díky tomu, že samotná konstrukce pro takovouto tiskárnu je velmi 

jednoduchá. To bylo ku prospěchu rozšíření 3D tisku do podvědomí a domácností široké 

veřejnosti, jelikož většina nízkorozpočtových výrobců využívá tuto konstrukci. [7][8][28][44] 
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Obrázek 10 – FDM tiskárna [38] 

 

4.1.1.2 H-Bot/CoreXY 

H-Bot/CoreXY jsou konstrukčně kubickým typem, který má nejvyšší pevnost. Osy X 

a Y jsou upevněny do vrchní části tiskárny a osa Z se pohybuje směrem dolů od tiskové hlavy. 

Co se modularity týče, je na tom velmi podobně jako prvně uvedený způsob konstrukce, 

s přidaným benefitem pevnosti. Z tohoto důvodu, je dle mého názoru nejvhodnější pro 

stavebnicovou tiskárnu, u které počítáme s modulací velikosti, jelikož obecně kartézská 

tiskárna by měla s většími velikostmi tiskové plochy větší problém se stabilitou a vibracemi. 

[8][28][44] 
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4.1.2 Delta souřadnice (Delta) 

Tisková hlava je spojena pomocí tří prutů k vertikálně upevněným pojezdům v rozích 

trojúhelníkového rámu. Tisková hlava vykonává pohyby ve všech třech osách, zatímco tisková 

plocha kruhového půdorysu je pevně upevněna. Toto provedení má vysokou rychlost tisku, 

s velkou kvalitou za cenu malé tiskové plochy. [9][7][28][44] 

 

Obrázek 12 – Delta tiskárna [40] 

 

Obrázek 11 – H-Bot tiskárna [39] 
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4.1.3 Polární souřadnice (Polar) 

Tento typ používá stejný souřadnicový systém jako CNC soustruhy, a proto je se 

výborně hodí pro tisk rotačních součástí. Je to ale zatím jen velmi omezeně využívaný způsob 

tisku. Tisková poloha rotuje kolem osy Z, zatímco tisková hlava se pohybuje v osách Y a Z. 

Souřadnice se vypočítávají pomocí úhlu a vzdálenosti. [7][10][28][41][44] 

 

Obrázek 13 – Polar tiskárna [41] 

4.1.4 SCARA 

Kinematické rozložení SCARA (Selective Compliance Assembly Robotic Arm) 

se primárně používá u průmyslových robotů, ale našlo si i využití ve světě 3D tisku. Jedná 

se však o extrémně málo užívaný způsob 3D tisku. Používá buď dvě ramena, nebo jedno 

dvoukloubové rameno k pohybu v rovině XY. Ramena se dále pohybují v ose Z a tisková 

plocha je stacionární. [11][28][44] 
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Obrázek 14 – SCARA tiskárna [42] 

 

4.1.5 Pásové 3D tiskárny 

Pásové 3D tiskárny jsou poměrně nový koncept ve světe 3D tisku. Tisková plocha je 

tvořena posuvným pásem, vyrobeným typicky z textilie a gumy, umožňuje sériový tisk nebo 

tisk dlouhých dílů. Tisková hlava se pohybuje v rovině X a Y a je nakloněna vůči rovině pásu 

přibližně mezi 30° a 45°. Mezi další výhody patří například omezení potřeby opěr, a tím pádem 

snížení spotřeby materiálu. To všechno však za cenu omezeného portfolia materiálů (např. ABS 

je netisknutelné). [12][13][28] 

 

 

Obrázek 15 – Pásová tiskárna [12] 
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5 Části 3D tiskárny 
FDM 3D tiskárny se obecně skládají z těchto částí: rám, tisková plocha s nějakým typem 

výhřevu, extruder, hotend, pohony posuvů a podpůrné elektroniky. Pro zjednodušení a levnější 

prototyping modulární tiskárny je vhodné zvolit co nejvíce dostupných komerčně vyráběných 

dílů. Jelikož 3D tiskárny vznikly v projektu RepRap jakožto samoreplikovatelné stroje, není 

nic zvláštního na tom, že si tiskárny mohou vyrábět své vlastní součásti v průběhu evoluce 

jednotlivých iterací. Mezi tyto součásti patří například komponenty hotendů, držáky motorů 

a jejich součástí, spojovací materiály apod. [7] 

Mezi další součásti, které patří spíše do elektrotechniky, patří například koncové 

spínače, které slouží ke kalibraci mezní polohy. Fungují tak, že při dotyku zaznamenají svoji 

polohu a poté, pomocí zapsané délky vedení ve firmwaru a kroků motoru, může ovládací deska 

dopočítávat polohy. Přesnější kalibraci obstarávají dále patří různé senzory, například založené 

na principu Hallova jevu, nebo optické brány, které měří vzdálenost trysky od tiskové plochy, 

čímž kalibrují její rovnoběžnost. Při možnosti samostatného ovládání jednotlivých pohybových 

šroubů v ose Z lze dále pomocí tohoto senzoru blíže kalibrovat rovnoběžnost celého vozíku 

vůči tiskové desce. [7] 

5.1 Rám 
Rám tiskárny může být konstruován v podstatě z čehokoliv. Na počátcích RepRapu se 

tiskárny vyráběly v podstatě z čehokoliv, co bylo k mání. V průběhu vývoje a postupné 

komercializace se tiskárny začaly vyrábět z hliníkových profilů s V-drážkou. Většina 

dostupných „hobby-tiskáren“ je řešena otevřenou koncepcí, která je sice levná, ale není vhodná 

pro tisk teplotně náchylných materiálů, jako je například ABS, které vyžadují kontrolované 

teplotní prostředí. Komerční profesionální tiskárny jsou dnes zakrytované a vyrábějí se 

v luxusnějším provedení než v případě pouhých hliníkových profilů. [7][15][14] 

 Dále mezi součásti rámu můžeme řadit spojovací materiál, který může být vyroben jak 

z plastu, tak i z různých kovů, nebo závitové tyče a lineární vedení. [14][15] 

  Pro potřeby stavebnicové tiskárny se ale stále nejvíce hodí hliníkové profily, které 

umožnují flexibilitu při prototypování návrhu. Drážky se dají využít i jako vedení, ale pro 

zvýšení kvality tisku v zadaných rozměrech volím lineární vedení s lineárními ložisky.  
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5.2 Tisková deska 
Tisková deska musí být co nejvíce rovná, pro dosažení co nejlepší přilnavosti, která 

se projeví na kvalitě tisku. Pro lepší přilnavost se tisková plocha standartně vyhřívá, jelikož 

výtisk postupem času chladne, což by mohlo vyústit ve zkroucení a následné odlepení. Některé 

materiály, jako například výše zmíněné ABS, přímo vyžadují kromě řízené ambientní teploty 

i vyhřívanou tiskovou plochu právě k zamezení zkroucení a odlepení. [14] 

Na tiskové desky se dále umisťují podložky, které následně přispívají k přilnavosti 

výtisku a za vedlejší efekt mají i snazší odebírání výrobku. Standardně se vyrábějí ve třech 

provedeních: hliníkové, skleněné nebo plastové s magnetickou vrstvou. Každý materiál má 

svoji výhodu a nevýhodu. Hliníkové podložky májí výhodu dobré tepelné vodivosti, díky které 

se zahřívají rovnoměrně. Bohužel se kvůli teplotě roztahují a tisková plocha je pak 

nerovnoměrná. Skleněné podložky jsou, zato rozměrově stále při zahřátí, ale pomalu 

se prohřívají a jsou křehké. Co se plastových podložek týče, jejich výhodou je, že se dají 

v případě potřeby snadno ohýbat, zároveň se však přizpůsobují tiskové ploše, a tak nezaručují 

velkou rovinnost. Z tohoto důvodu je shledávám nejméně vhodnými. [15] 

Obrázek 16 – Vyhřívaná tisková deska [45] 
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5.3 Extruder 
Extruder slouží k podávání filamentu do hotendu. Pro umístění extruderu existují dvě 

řešení: bowden a direct. Při použití řešení bowden je extruder upevněn na rámu tiskárny 

a podává filament skrz PTFE trubičku. Je to jednodušší řešení, které má výhodu snížené váhy 

na rameni, po kterém se typicky pohybuje tisková hlava, ale samozřejmě má i řadu nevýhod. 

Při druhém způsobu je extruder zkombinovaný s hotendem, kdy se zkracuje vzdálenost, kterou 

musí filament překonat, a umožnuje tisk s například flexibilními materiály. [14][15] 

Obrázek 17 – PEI tisková podložka [46] 
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Extruder se skládá z krokového motoru a podávacího mechanismu. Podávací 

mechanismus je u levnějších provedení složen z přítlačného ramena a ozubené kladky, na něž 

je materiál přitlačován. Kvalitnější extrudery mají dvě poháněná ozubená kola. 

5.4 Hotend 
Hotend je část tiskárny, kde se taví tiskový materiál (filament), a je součástí tiskové hlavy. 

Je složen z trysky, topného tělesa a heatblocku, termistoru, heatbreaku, chladiče (heatsink) 

a ventilátoru. Funkce heatbreaku je oddělovat tepelné zóny mezi topným tělesem a chladičem. 

Právě tím se zamezuje předčasnému tavení materiálu. 

Průměr trysky určuje detail výtisku. Menší průměr sice znamená vyšší rozlišení výtisku, 

ale zároveň se zmenší objem průtoku materiálu a prodlouží se tím celková doba tisku. S větším 

průměrem se doba tisku sníží za cenu vyšší vrstvy. [14][15][48] 

 

Obrázek 18 – Kovový extruder [47] 
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Obrázek 19 – Schéma hotendu [48] 

5.5 Krokové motory 
Krokové motory zajišťují pohyb na jednotlivých osách. Dále je jeden krokový motor 

na extruderu. Motory jsou řízeny pomocí driverů, které slouží k interpretaci logických vstupů 

na elektronické impulsy. Jsou buď integrovány do ovládací desky, nebo se zapojují do desky 

jednotlivě. [14] 

Další důležitá schopnost driverů spočívá v rozdělení kroků motoru na kroky menší. 

Zatímco motor má od výroby rozdělený krok, například zlomek na 1/32, driver jej dokáže 

pomocí mikrokrokování rozdělit například na 1/256. [14] 

 

Obrázek 20 – Krokový motor [49] 
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5.6 Ostatní čidla a elektronika 
Mezi ostatní čidla patří termistory pro kontrolu teploty hotendu a podložky. Dále koncové 

spínače, pomocí kterých se určí mezní poloha pojezdu osy a následně ovládací deska vypočítá 

potřebnou dráhu, kterou musí jednotlivé osy vykonat pro dokončení jedné vrstvy tisku. [15] 

 

Obrázek 21 – Koncový spínač [52] 

 

6 Materiály pro tisk  
Pro tisk metodou FDM se nejčastěji používají termoplasty. Tyto plasty jsou obvykle 

ve formě struny o průměru 1,75 mm a 2,85 mm (též označovaný jako 3 mm). Nejběžnější 

materiály jsou PLA, PETG a ABS, které je dnes ale nahrazeno materiálem ASA. Jedná se 

o pevné a mechanicky stabilní materiály, se kterými se snadno tiskne. Jsou tedy vhodné pro 

rapid prototyping. V dnešní době jsou tyto materiály i široce dostupné v jejich základní podobě 

jako granulát, avšak pro tisk z materiálu v tomto stavu je potřeba speciální extruder. [50] 

Další kategorií materiálů jsou materiály speciální. Mezi ně patří flexibilní materiály plněné 

dřevem či kovem. Flexibilní (TPU, TPE) materiály potřebují krátkou dráhu od extruderu 

k trysce, a proto jsou vhodné jen pro přímé extrudery.  Dále existují čistící struny či materiály 

pro tisk podpěr rozpustitelných vodou. [50] 
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Poslední kategorií jsou technické materiály. Jedná se o materiály s mechanickými 

vlastnostmi, které se blíží součástem vyráběných ze standardních materiálů jako například kov. 

Patří sem PEEK, polykarbonát plněný uhlíkovými vlákny a mnoho dalších. [50] 

 

Obrázek 22 – Struny filamentu [50] 

 

Obrázek 23 – Granulát filamentu [51] 

 

6.1 PLA 
PLA neboli polylacic acid je termoplast vyrobený z kukuřičného škrobu. Jelikož je 

vyroben z přírodních obnovitelných zdrojů, je i kompostovatelný. Bohužel se ale v domácím 

kompostu nerozloží, protože pro dekompozici potřebuje teplotu okolo 170 °C. Jedná se 

o nejpopulárnější materiál pro 3D tisk díky jeho jednoduchosti na tisk a nenáročnosti na teplotu. 

Teoreticky na tisk tohoto materiálu není potřeba vyhřívané podložky, ale je doporučena. Mezi 

výhody patří absence výparů a odérů, malá teplotní roztažnost a nízká cena. Nevýhody jsou 

křehkost, nízká mechanická únosnost, degradace pod UV světlem a nízká teplota pro skelný 

přechod (50-80 °C). [7][16][17][19] 
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Tabulka 1 – Parametry PLA 

PLA 
ρ [kg/m3] 1250 

Tt [°C] 190-230 
Tp [°C] 60 
Ta [°C] 25 

 

6.2 ABS 
ABS neboli Akrylonitrilbutadienstyren je termoplastický kopolymer a byl to první 

materiál používaný na 3D tisk, který je ale v dnešní době v podstatě nahrazen jednoduššími 

filamenty pro tisk se stejnými vlastnostmi. Původně používaný jako materiál pro vstřikolis se 

zapsal do historie jako velmi houževnatý, pevný a UV-odolný materiál. Jeho ohromnou 

výhodou je slepování a vyhlazování pomocí acetonových par. Má ale i své nevýhody. ABS je 

velmi náchylné na změny teplot, jelikož se smršťuje a následně odlepuje. Proto je vyhřívaný 

box nutností. Tento box je však vhodné mít s filtrem, jelikož při tavení ABS dochází 

k uvolňování zapáchajících, zdraví škodlivých zplodin. [7][16][17][19] 

Tabulka 2 – Parametry ABS 

ABS 
ρ [kg/m3] 1050 

Tt [°C] 240-270 
Tp [°C] 80-100 
Ta [°C] 60 

 

6.3 ASA 
ASA neboli Akrylonitril-styren-akryl je nástupcem ABS. ASA vyřešil teplotní roztažnost, 

která byla předtím problém, takže je jednoduší pro tisk a překonal svého předchůdce i 

v mechanických vlastnostech. Má výborné mechanické vlastnosti, odolnost vůči povětrnostním 

podmínkám a UV odolnost. [7][18][19] 

Tabulka 3 – Parametry ASA 

ASA 
ρ [kg/m3] 1070 

Tt [°C] 240-260 
Tp [°C] 90-100 
Ta [°C] 70 
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6.4 PETG 
PETG je směs PET a glykolu. Glykol je do filamentu, aby se snížila jeho křehkost a 

průhlednost. Tisk tímto materiálem je náročnější než z PLA kvůli jeho tendenci vytékat 

z trysky, a proto potřebuje vyšší retrakce. PETG má vysokou pevnost a vyšší tepelnou odolnost 

než PLA, a tudíž se hodí na mechanické součásti. [7][16][17][19] 

 

Tabulka 4 – Parametry PETG 

PETG 
ρ [kg/m3] 1350 

Tt [°C] 230-250 
Tp [°C] 75 
Ta [°C] 40 

 

6.5 PEEK 
PEEK neboli Polyethere-ether-ketone patří do kategorie konstrukčních materiálů. Je 

pevný, teplotně odolný a nehořlavý. Používá se na součásti, které jsou příliš náročné na výrobu 

z kovu konvenčními procesy. Je o 70 % lehčí než stejné součásti z kovů s porovnatelnými 

vlastnostmi. Používá se v aerokosmonautice, automobilním průmyslu, medicíně a mnoha 

dalších oborech.[20][21] 

Tabulka 5 – Parametry PEEK 

PEEK 
ρ [kg/m3] 120 

Tt [°C] 370-450 
Tp [°C] 160 
Ta [°C] 90 

 

7 Dostupné díly 
Jelikož koncept tiskárny je modulární, je vhodné, aby co největší množství komponent 

bylo lehce dostupné na trhu, což zaručí zaměnitelnost v případě potřeby. V dnešní době je velmi 

široký výběr díky popularitě 3D tisku.  
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7.1 Extrudery 
Extrudery jsou dnes dostupné v široké škále variant. Od levných, velmi primitivních 

extruderů z laciných materiálu (jako jsou plasty v řádu stovek korun) po celokovové, 

zpřevodované extrudery. V neposlední řadě též extrudery přímo spojené s hotendem, které 

umožňují tisk flexibilní materiálů, které vyžadují krátkou vzdálenost od podání po trysku. 

Většina dražších extruderů je dodávána i s krokovým motorem. Podle zadání práce jsem však 

jako nejlepší volbu určil pelletový extruder. Výhodou takovýchto extruderů jsou velké průměry 

trysek. 

7.1.1 Bowden 

Bowden je řešení extruderu, kdy je ve většině případů připevněn přímo k rámu tiskárny. 

K hotendu je poté filament přiváděn pomocí PTFE trubičky. Je to sice levné a jednoduché 

řešení, ale hlavní potíž tvoří právě PTFE trubička. Jelikož je ohebná, musí být retrakce větší 

a zamezuje se tím tisku flexibilních materiálů. [22][28] 

 

 

Obrázek 24 – Schéma Bowden [22] 

 

7.1.1.1 MK8 

Jedná se o základní typ extruderu, který je tvořen pružinových mechanismem a pákou, 

která přitlačuje filament k hnanému kolu. Dále je veden skrz PTFE do hotendu. Vyrábí se 

v plastovém, kovovém, levém a pravém provedení. Extruder je určen pro filament o průměru 

1,75 mm. Cena se pohybuje kolem 300–350 Kč. [23] 
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Obrázek 25 – Extruder MK8 [23] 

 

7.1.1.2 BMG 

Posuv filamentu zajišťují dvě poháněná kola umístěná proti sobě, které mají převod 1:3. 

Extruder je vhodný pro 1,75mm filament a k regulaci přítlaku slouží nastavitelný šroub. 

Extruder BMG je velmi populární v hobby sféře, kdy se spojuje přímo s hotendem a vytvoří se 

tím levná verze direct extruderu. Cena extruderu se pohybuje kolem 500 Kč za kopii a 2.000 Kč 

za originál. [24] 

 

7.1.2 Přímé (direct) 

Tento typ extruderu je přímo spojený s hotendem a je tak součástí tiskové hlavy. Toto 

řešení je výhodné, protože umožňuje rychlejší tisk a kratší retrakci filamentu. Přímý způsob 

podávání také velmi snadno tiskne flexibilní materiály. [22][28] 

Obrázek 26 – Extruder BMG [24] 
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Obrázek 27 – Schéma Direct [22] 

 

7.1.2.1 Titan Aero  

E3D Titan Aero je první pokus E3D spojit hotend a extruder. Vznikl spojením 

klasického hotendu V6 a extruderu Titan. Titan je jednokolečkový s převodovým poměrem 3:1. 

Z hotendu V6 vzali heatbreak a heatblock, který dali přímo do extruderu a zavřeli chladičem 

vlastní výroby. Je určen pro filament 1,75 mm a dosahuje teploty až 300 °C. Oproti původní 

verzi, kdy byl titan extruder pouze připevněn nad V6 hotendem, ušetřili okolo 7 milimetrů, 

a tím pádem zvětšili prostor tisku v ose Z. Jedná se tedy o velmi kompaktní řešení. Cena 

se pohybuje kolem 4.000 Kč. [26] 

 

Obrázek 28 – Extruder Titan Aero [26] 
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7.1.2.2 Slice Engineering Mosquito 

Slice Engineering Mosquito je relativně nový hotend s celkem pokrokovým řešením 

oproti tradičnímu designu hotendů. Místo toho, aby byl složen z chladiče, který je spojen s heat 

blockem tenkým a křehkým heatbreakem, je všechno spojeno pevným kovovým rámem. [25] 

Toto řešení přichází s mnoha výhodami. Co se týče tepelného výkonu, hliníkový 

heatsink, který se používá na všech ostatních provedeních, se dá vyměnit za účinnější, měděný, 

jelikož už není přímo spojen s rámem hotendu a nepřenáší se na něj žádné mechanické zatížení. 

Tím se prakticky eliminuje teplotní creep, ergo i nebezpečí předčasného ohřátí filamentu 

a ucpání. [25] 

Protože je heater block přímo spojen s rámem pomocí čtyř tyčinek, je celá konstrukce mnohem 

tužší a umožnuje jednodušší výměnu trysky a lepší kvalitu tisku. Cena se pohybuje okolo 

4.100 Kč [25] 

 

Obrázek 29 – Extruder Mosquito [25] 

7.1.3 Pelletové 

Pelletové extrudery jsou ve své podstatě extrudery přímé. Ze zásobníku je do nich 

přiváděn plastový granulát, který je následně do trysky tlačen pomocí šneku. Jejich hlavními 

výhodami jsou velké průměry trysek a průtok materiálu, což zvyšuje rychlost tisku. Díky tomu, 

že je tiskový materiál granulát, nemusí být dodáván ve formě strun a snižují se tím dále náklady. 

[27][28] 
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Obrázek 30 – Schéma pelletového extruderu [27] 

 

7.1.3.1 Massive Dimension – MDPH2 

Massive Dimension MDPH2 je první průmyslový pelletový extruder, který byl vyroben. 

Základní dodávaná tryska má průměr 1,5 mm s možností odvrtání až do 5 mm. Průtok materiálu 

je 1 kg/h, maximální teplota 400 °C a váha 8,39 kg. Použitelné materiály jsou ABS, PLA, TPU, 

PC a mnoho dalších.[29][51] 

Cena 79.399–127.609 Kč. [29][51] 

 

Obrázek 31 – Extruder MDPH2 [29] 
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7.1.3.2 Dyze design -Pulsar 

Dyze Design Pulsar je extruder speciálně navržený pro tisk výrobků o rozměru 1 m3. 

Tím pádem byl navrhován s myšlenkou rapid prototypingu z náročných materiálů, které 

vyžadují vysokou okolní teplotu. Proto má extruder integrované vodní chlazení motoru, díky 

čemuž může tisknout při provozní teplotě 200 °C. Mezi další výhody patří technologie proti 

vytečení materiálu z trysky. Průtok materiálu: 2,5 kg/h. Maximální teplota: 500 °C. Průměr 

trysky v rozsahu 1-5 mm. Váha 7 kg. [28][30] 

Cena 92.505 Kč [28][30] 

 

 

Obrázek 32 – Extruder Pulsar [30] 

 

7.1.3.3 Mahor – V4 Pellet extruder  

Mahor vyrábí univerzální, kompaktní extrudery s nízkou vahou. Jejich poslední model 

je Model V4. Jedná se spíše o „hobby-extruder“ díky své univerzalitě a nízkému průtoku 

taveného materiálu, který je okolo 0,2 kg/h. Samotná konstrukce je velmi podobná standardním 

hotendům, a to tím, že materiál je šnekem posouván do heatbloku s topným tělesem  

HT-NTC-100. Maximální dosažitelná teplota je 300 °C. Průměry trysky jsou v rozmezí  

0,4–2 mm a průměr granulátu by neměl být vyšší než 4,7 mm. [28][31] 

Cena 14.462 Kč [28][31] 
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Obrázek 33 – Mahor V4 extruder [31] 

 

7.2 Tiskové podložky 
Vyhřívání desky může být řešeno integrací do podložky (PCB). Součástí tištěného spoje 

je i termistor pro kontrolu a regulaci teploty. Dalším řešením je možnost přilepení topného 

tělesa ke spodní části tiskové plochy. Topná tělesa jsou zapouzdrována buď v silikonovém, 

nebo polyamidovém obalu. Nejméně vhodnou (ale pro určitá provedení jedinou) možností jsou 

odporová tělesa používaná k ohřevu. Jejich nevýhodou je však nerovnoměrný ohřev desky. 

[7][32][33] 

7.2.1 Tištěné spoje (PCB) 

Vyhřívání pomocí tištěného spoje využívají většinou dražší stavebnice 3D tiskáren. Jsou 

dostupné v rozměrech 235x235 mm, jelikož se jedná o dnes v podstatě normalizovanou velikost 

tiskové plochy. V rámci práce jsou ale nevýhodné, jelikož by musely být vyrobeny na zakázku, 

což by bylo v rozporu s modularitou. [32][33] 
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Obrázek 34 – PCB topná deska [55] 

7.2.2 Polyamidové fólie 

Polyamidové fólie jsou prověřenou a spolehlivou technologií ohřívání tiskové plochy. 

Topné těleso tohoto typu se skládá z odporového drátu, který je vložen mezi dvě průhledné 

polyamidové fólie. Polyamidové folie jsou ohebné, a tak mohou kopírovat tvar součásti, 

na kterou jsou připevněny. Vyrábí se dle požadavků zákazníka v širokém množství velikostí. 

Bývají jen omezeny v rozměru šíře, která se pohybuje okolo 500 mm. Tloušťka folie je 0,2 až 

0,5 mm. Dokáží dosáhnout teploty 180-200 °C. [32][33][54][57] 

 

Obrázek 35 – Polyamidová topná fólie [54] 
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7.2.3 Silikonové fólie 

Silikonové fólie se vyrábějí dle požadavků zákazníka. Díky tomu, že jsou vyrobeny 

ze silikonu, dokáží perfektně kopírovat tvar součásti. Jednoduše se se připevňují, rychle 

nahřívají a dokáží efektivně předávat teplo. Mezi výrobce patří například Sinomas, který vyrábí 

fólie v maximálním rozměru 900x3000 mm o tloušťce maximálně 1,5 mm. Jejich fólie dokáží 

vyvinou maximální teplotu až 250 °C, ale teplota, kterou dokáží udržovat dlouhodobě, je 

200°C. [32][33][53][56] 

 

Obrázek 36 – Silikonová topná folie [53] 

 

7.3 Krokové motory 
Krokové motory zajišťují pohyb tiskárny v jednotlivých osách. Přesnost motorů určuje 

jejich krok, který se dá ale dále zpřesňovat pomocí driverů. Drivery dokáží zmenšit základní 

krok motoru z výroby. Jejich výkon se určuje podle koncepce jednotlivých os a jejich 

hmotností. Mohou převádět pohyb pomocí řemenů nebo závitových tyčí. Umístění motorů 

může být na rámu nebo přímo na pojezdu, jako nabízí například výrobce Bosch Rexroth. [34] 
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7.4 Rám 
Rám může být vyroben z extrudovaných hliníkových profilů. Mezi výrobce patří 

například Bosch Rexroth, Alutec KK či OpenBuilds. [35][36][37] 

 

Obrázek 37—Hliníkové profily Bosch Rexroth [35] 

7.5 Lineární vedení 
Jelikož extrudované hliníkové profily mají podle katalogu výrobce na délce 2 m 

toleranci rovinnosti až 1,5 mm a torze 1,2 mm, je vhodné použít lineární vedení pro negování 

těchto chyb. Při použití se kolej a profil spolu sevřou a zaručí nám vyšší rovinnost. [35] 

7.5.1 OpenBuilds 

OpenBuilds nabízí kompletní řešení pojezdů a konstrukce. Vyrábí hliníkové 

extrudované profily s V-drážkou pro pojezd vozíků. Vozíky jsou vybaveny kolečky složenými 

z plastových běhounů a ložisek. [37] 
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Obrázek 38 – Vozík vedený V drážkou [37] 

7.5.2 Franke 

Franke nabízí hliníkové kolejnice s pojezdovými vozíky. Kolejnice, do kterých jsou 

uloženy čtyři přesné ocelové vodící dráty, jsou vyrobeny z hliníku. Vozíky jsou také vyrobeny 

z hliníku a jsou vybaveny jehlovými ložisky umístěnými do kříže. Výhodou celohliníkové 

konstrukce je zamezení vzpříčení v důsledku teplotního prodloužení dvou různých materiálů. 

[38] 

 

Obrázek 39 – Kolejnice s vozíkem Franke [38] 
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8 Koncepce tiskárny 
Jako nejvhodnější typ tisku jsem vybral FDM. Varianta FDM umožňuje největší míru 

modularity jak v rámci rozměrů tisknutelných částí, velkého množství jednoduše dostupných 

komponent, tak relativně malým zastavěným prostorem. Jako souřadnicový systém volím 

kartézský. 

8.1 Koncepce rámu 
Rám bude složen z extrudovaných hliníkových profilů 80x80 mm a 90x180 mm 

od výrobce Bosch Rexroth. Tento výrobce byl zvolen, jelikož nabízí kompletní řešení 

stavebnicových rámů, včetně spojovacích materiálů a jiných komponent. Dále poskytuje i 

vlastní CAD prostředí, které usnadňuje návrh.  

Samotný rám bude koncipován jako kvádr okolo tiskové plochy. Tento tvar byl zvolen 

z důvodu počáteční podmínky tisku profesionálních materiálů typu PEEK, které vyžadují 

určitou okolní teplotu, a proto usnadní zakrytování. 

8.2 Kinematické řešení 
Tiskárna bude založená na kartézském souřadnicovém systému. Tisková hlava 

s extruderem se bude pohybovat v ose X na jednom nosníku, který se následně bude pohybovat 

v ose Y. Tento celek se následně bude pohybovat směrem nahoru v ose Z. 

 

Obrázek 40 – Koncepce kinematiky [Autor] 
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8.2.1 Osa X 

Osa X bude tvořena jedním profilem 80x80 mm, který bude tvořit portál na vozíku osy 

Y. Na profilu bude umístěno lineární vedení s vozíkem, ke kterému bude připevněn 

kombinovaný extruder s hotendem. Tisková hlava je poháněna pomocí pohybového šroubu 

a motorem od výrobce Empire Magnetics, který je určen do teplot až 150 °C. Pohon je 

integrovaný do konstrukce osy. 

8.2.2 Osa Y 

Portál tiskové hlavy se bude pohybovat po dvou lineárních vedeních, jež budou 

umístěny na každém konci profilu. Z každé strany budou i pohybové šrouby poháněny dvěma 

elektronicky synchronizovanými motory, aby se zamezilo vzpříčení portálu. 

8.2.3 Osa Z 

Kompletní vozík tiskové hlavy se bude pohybovat v ose Z. Opět bude poháněn 

pohybovými šrouby. Celkem tedy budou čtyři pohybové šrouby, v každém rohu bude umístěn 

jeden. Aby se zajistila linearita pohybu, budou dále spolu se šrouby umístěna lineární vedení 

z kulatinové tyče, po kterých se bude vozík pohybovat pomocí lineárního kuličkového ložiska.  

Poháněn bude v každém rohu pomocí krokového motoru, který bude umístěn nad rámem 

tiskárny. Tyto motory budou jednotlivě ovladatelné, aby se dala zaručit rovinnost vozíku vůči 

tiskové ploše. Aby se však zamezilo vzpříčení vozíku, bude umístěn na kluzných kloubových 

ložiscích, které umožní rotaci v ose Z, ale nikoliv v jiných osách. 

8.3 Pohony 
Pro pohon jednotlivých os je nejlepší zvolit krokové motory, které dokáží zajistit přesné 

polohovaní. Dělí se podle typu a podle výkonu, který dokáží vyvinout. Jejich přesnost se určuje 

podle toho na kolik mikro kroků dokáží rozdělit jeden krok. Typicky je krok rozdělen na 1/32 

či 1/64. Pomocí driverů se dá tato přesnost zvýšit. [34] 
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9 Výpočty 

9.1 Návrh závitových tyčí 
Pro návrh závitových tyčí je nutné vzít v potaz hmotnost konstrukce vozíku tiskové hlavy, 

počet pohybových šroubů a jejich typ. Jako nejvhodnější typ pohybového šroubu volím 

rovnoramenný lichoběžníkový šroub. V následující tabulce jsou uvedeny hmotnosti 

jednotlivých os. K hmotnosti je připočteno 20 % reálné váhy z důvodu bezpečnosti a odchylek. 

Tabulka 6 – Hmotnosti os 

Osa X Y Z 
m [kg] 2,4 25,20864 47,88384 

 

Na základě těchto hmotností je dále vypočten průměr pohybových šroubů. Výpočet je 

brán, jako by zatížení působilo pouze na jeden šroub z důvodu pozdější možné výměny za těžší 

extruder. Podle rozměru jednotlivých šroubů jsou pro ně dále voleny vhodné motory. 

 

 
𝑑𝑑2𝑖𝑖′ = �

𝑄𝑄š

𝜋𝜋 ⋅ 𝜓𝜓𝐻𝐻 ⋅ 𝜓𝜓ℎ ⋅ 𝑝𝑝𝑑𝑑
 (1) 

 𝑄𝑄š =
𝑚𝑚 ∙ 𝑎𝑎
𝑖𝑖š

 (2) 

 𝜓𝜓𝐻𝐻 = 0,5 (3) 

 𝜓𝜓ℎ = 2 (4) 

 𝑝𝑝𝑑𝑑 = 15 𝑁𝑁 ⋅ 𝑚𝑚𝑚𝑚−2 (5) 

 

Kde  d´2i je vypočtený střední průměr šroubu   [mm] 

Qš je síla ve šroubech     [N] 

m je hmotnost jednotlivých os    [kg] 

a je zrychlení      [mm⋅s-2] 

𝜓𝜓𝐻𝐻 je součinitel pracovní výšky závitu   [-] 

𝜓𝜓ℎ je součinitel výšky matice    [-] 

pd je dovolený tlak      [N∙mm-2] 

iš je počet šroubů 
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Tabulka 7 – Vypočtené velikosti pohybových šroubů 
X 

m [kg] iš a [m⋅s-2] Q [N] d2´ [mm] Závit 
2,4 1 10 24 0,798 Tr8x8 

Y 
m [kg] iš a [m⋅s-2] Q [N] d2´ [mm] Závit 

25,20864 2 10 126,04 1,828 Tr8x8 
Z 

m [kg] iš a [m⋅s-2] Q [N] d2´ [mm] Závit 
47,88384 4 10 119,71 1,782 Tr8x8 

 

V tabulce jsou vidět výsledky vypočtených pohybových šroubů. Reálné zrychlení 

tiskové hlavy se bude pohybovat okolo 2 000 mm∙s-2, ale z důvodu zaručení bezpečnosti byla 

ve výpočtu použita vyšší hodnota. 

Dále je vhodné spočítat samosvornost. Ta nás zajímá hlavně v případě osy Z, aby 

v případě výpadku proudu, či jiného problému, nedošlo k posuvu vozíku do tiskové plochy. 

 𝛾𝛾𝑖𝑖 = tg−1 �
𝑖𝑖 ⋅ 𝑃𝑃
𝜋𝜋 ⋅ 𝑑𝑑2

� (6) 

 𝛽𝛽𝑖𝑖′ = tg−1(tg𝛽𝛽 ⋅ cos 𝛾𝛾𝑖𝑖) (7) 

 
𝜑𝜑′ = 𝑡𝑡𝑔𝑔−1 �

𝑓𝑓
cos𝛽𝛽𝑖𝑖´

� (8) 

 𝛽𝛽 = 15° (9) 

 𝑓𝑓 = 0,08 (10) 

  

Kde 𝛾𝛾𝑖𝑖 je úhel stoupání závitu     [°] 

  𝛽𝛽𝑖𝑖′ je vrcholový úhel profilu závitu    [°] 

  𝜑𝜑′ je ´třecí úhel      [°] 

  𝛽𝛽 je polovina vrcholového úhlu profilu závitu [°] 

  𝑓𝑓 je součinitel tření 

  i je počet chodů závitu     [-] 

  P je stoupání závitu      [mm] 
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Tabulka 8 – Samosvornost šroubů 

Samosvornost 

Tr8x8 
i 4 

γ 19,991° φ´ 4,716° Samosvornost Ne P [mm] 2 
d2 [mm] 7 

Tr16x4 
i 1 

γ 5,197° φ´ 4,736° Samosvornost Ne P [mm] 4 
d2 [mm] 14 

Tr20x4 
i 1 

γ 4,046° φ´ 4,735° Samosvornost Ano P [mm] 4 
d2 [mm] 18 

 

K samosvornosti dojde je v případě že úhel tření φ´ je větší než úhel stoupání γ. Z tabulky 

je zřejmé, že jedině závit Tr20x4 je samosvorný, a proto ho volím jako vhodný, pohybový šroub 

pro osu Z. 

9.2 Matice 
Na spojení pohybových šroubů k jednotlivým osám a převodu rotačního pohybu 

na lineární jsem zvolil přírubové matice. Pro rozměry nad Tr12x3 jsou vyráběny normalizované 

matice dle normy DIN 103. Pro závit Tr8x8 lze zakoupit matice i šrouby v obchodech 

specializovaných na 3D tiskárny. 

K vymezení vůle v ose Z dojde působením síly od hmotnosti vozíku. V osách X a Y 

bude muset být vůle vymezena. Toho docílím tím, že na každém šroubu budou matice dvě, 

které budou vůči sobě natočeny. 

Tabulka 9 – Přírubové matice 

Výrobce Norma Závit 

Výška 
matice 
[mm] 

Průměr 
příruby 
[mm] 

Vnější 
průměr 
[mm] 

Počet 
děr na 
přírubě 

Průměr 
děr 

Roztečný 
průměr 
[mm] 

  Tr8x8 15 26 10 4 3,5 15,5 

Matis 
DIN 
103 T16x4 35 48 28 6 M6 38 

Matis 
DIN 
103 Tr20x4 44 55 32 6 M6 45 
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9.3 Momenty 
Pro správné určení motoru je potřeba znát moment Mkš, který se musí překonat na otočení 

šroubem. 

 𝑀𝑀𝑘𝑘š = 𝑄𝑄š ⋅
𝑑𝑑2
2
⋅ tg(𝛾𝛾 + 𝜑𝜑′) (11) 

 

Tabulka 10 – Momenty pro otočení šroubů 

Mkš [Nmm] 
Osy X Y Z 

 38,647 202,968 166,431 
 

9.4 Motory 
Krokový motor musí být zvolen tak, aby měl větší přidržovací moment, než je moment 

na otočení šroubu. Dalším důležitým parametrem je délka kroku, podle které se určuje poloha. 

Mezi další parametry patří točivý moment, který se odvíjí od otáček.  

9.4.1 Motor osy z 

Krokové motory mají nejefektivnější rozmezí otáček mezi 50-500 ot/min. Při vyšších 

otáčkách kroky rychle ztrácí výkon. Pro vhodné zvolení motoru bylo nutné, aby kromě toho, že 

přidržovací moment byl vyšší než moment pro otočení šroubem, byl rozběhový moment vyšší. 

[49] 

 

Tabulka 11 – Parametry krokového motoru osy Z 

Model Nema Př.moment 
[Nmm] Napětí [V] Délka kroku 

[°] 
Hřídel 
[mm] 

Posunutí na krok 
[mm/krok] 

ST8918S4508-A 34 5939,7 24 1,8 14 0,02 
 

Následující graf zobrazuje průběh točivého momentu krokového motoru v závislosti na 

otáčkách. Je viditelné, že rozběhový moment motoru je 5320 N∙mm, což splňuje podmínku 

převýšení potřebného momentu pro otočení šroubem. Tento moment převyšuje mnohonásobně 

potřebné hodnoty z důvodu možné instalace dalších periferií na vozík tiskové hlavy, jako je 

například vetší extruder, násypník granulátu a další. 
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Obrázek 41 – Graf průběhu momentu krokového motoru osy Z [49] 

9.4.2 Motor osy X a Y 

Pro osu X byl zvolen krokový motor výrobce Empire Magnetics, který vyrábí motory 

do náročných podmínek. Velikosti se drží normy Nema. Na rozdíl od výrobce Nanotec mohou 

být tyto motory v prostředí o teplotě až 150 °C. Díky tomu nemusí být motor chlazen například 

vodou a zjednoduší to konstrukci. 

Tabulka 12 – Parametry krokového motoru osy x 

Model Nema Př.moment 
[Nmm] Napětí [V] Délka kroku 

[°] 
Hřídel 
[mm] 

Posunutí na krok 
[mm/krok] 

HT-U23 23 150 24 1,8 6,5 0,02 
 

 Jelikož výrobce Empire Magnetics nevyrábí motory s dostatečným točivým momentem, 

byl zvolen motor od výrobce Nanotec. Tyto motory ale mohou operovat pouze do provozní 

teploty 80 °C, a proto budou umístěny mimo prostor rámu tiskárny, aby nebylo nutné využít 

dodatečné chlazení, například s pomocí vody. 
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Tabulka 13 – Parametry krokového motoru osy y 

Model Nema Př.moment 
[Nmm] Napětí [V] Délka kroku 

[°] 
Hřídel 
[mm] 

Posunutí na krok 
[mm/krok] 

ST6018K2008-A 24 2121,3 24 1,8 14 0,02 

Obrázek 42 – Graf průběhu momentů motoru osy Y [49] 

9.5 Teplotní prodloužení závitových tyčí 
Jelikož tisk bude probíhat při relativně vysokých teplotách, musíme kontrolovat 

prodloužení pohybových šroubů. Jednotlivé šrouby by měly na konci teplotní čidlo. 

V závislosti na naměřené teplotě by vnitřní logika tiskárny kompenzovala prodloužení.  

 𝛥𝛥𝛥𝛥 = 𝛼𝛼 ⋅ 𝛥𝛥0 ⋅ 𝛥𝛥𝛥𝛥 (12) 

 𝛥𝛥𝛥𝛥 = 𝛥𝛥�̇�𝚤 − 𝛥𝛥0 (13) 

 𝛥𝛥0 = 20°𝐶𝐶 (14) 

 𝛼𝛼 = 16,3 ⋅ 10−6 𝐾𝐾−1 (15) 

Kde Δl  je celkové prodloužení    [mm] 

 ΔT  je rozdíl počáteční a konečné teploty  [°C] 

 T0  je počáteční teplota     [°C] 

 Ti  konečná teplota     [°C] 

 α  je součinitel teplotní roztažnosti   [K-1] 
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Tabulka 14 – Prodloužení pohybových šroubů 

   PLA PETG ASA ABS PEEK 
 l0[mm] T [ ] 25 40 60 70 120 

X 1131 𝛥𝛥𝛥𝛥 0,09 0,37 0,74 0,92 1,84 
Y 1961 𝛥𝛥𝛥𝛥 0,16 0,65 1,29 1,61 3,23 
Z 2150 𝛥𝛥𝛥𝛥 0,18 0,70 1,40 1,75 3,50 

 

9.6 Kontrola šroubového spoje přírubové matice Y 
Přírubová matice převádí rotační pohyb na pohyb lineární. Nejdříve musíme určit sílu, 

která působí na šroubový spoj a kterou musí udržet.  

 

 

Obrázek 43 – Šroubový spoj osy Y [Autor] 
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Tabulka 15 – Parametry šroubu 

M6x25 ISO 4762-8.8 
P [mm] 1 
d2 [mm] 5,35 
d3 [mm] 4,773 

β [°] 30 
f 0,6 

σk [N∙mm-2] 640 
 

Sílu, kterou musí šroubový spoj udržet, určíme vztahem: 

 𝐹𝐹 = 𝑚𝑚𝑥𝑥 ⋅ 𝑎𝑎 = 25,2 ⋅ 10 = 252 𝑁𝑁 (16) 

 

Dále určíme montážní předpětí: 

 
𝑄𝑄𝑝𝑝 ≥

𝐹𝐹 ⋅ 𝑘𝑘
𝑓𝑓

 (17) 

 𝑄𝑄𝑝𝑝 ≥
252 ⋅ 1,5

0,1
= 3780 𝑁𝑁 (18) 

 

 Kde  Qp  je montážní předpětí   [N] 

  k  je bezpečnost spoje  [-] 

  f  je součinitel tření  [-] 

Montážní předpětí pro jednotlivé šrouby: 

 
𝑄𝑄0 =

𝑄𝑄𝑝𝑝
𝑖𝑖š

=
3780

6
= 630 𝑁𝑁 (19) 

 

Kde  iš  je počet šroubů 

Dále si musíme spočítat kontrolní výpočty pro šroub M6x0,5 ISO 4762-8.8 

Úhel stoupání:  

 𝛾𝛾 = tg−1 �
𝑃𝑃

𝜋𝜋 ⋅ 𝑑𝑑2
� = tg−1 �

1
𝜋𝜋 ⋅ 5,35�

= 3,4 ° (20) 
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Úhel profilu boků: 

 𝛽𝛽𝑛𝑛 = tg−1(tg𝛽𝛽 ⋅ cos 𝛾𝛾) = tg−1(tg 30 ⋅ cos 3,4) = 29,96 ° (21) 

 

Třecí úhel: 

 
𝜑𝜑′ = tg−1 �

𝑓𝑓𝑧𝑧
cos𝛽𝛽𝑛𝑛

� = tg−1 �
0,6

cos 29,99�
= 34,7 ° (22) 

 

Napětí namáhaní v tahu 

 𝜎𝜎𝑡𝑡š̅ =
𝑄𝑄0

𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑32
4

=
630

𝜋𝜋 ⋅ 4,7732
4

= 35,21 𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚−2 (23) 

 

Šroub není namáhán pouze tahem, ale i kroutícím momentem, a proto ho musíme vypočítat. 

Ten určíme ze vztahu: 

 𝑀𝑀𝑘𝑘š̅ = 𝑄𝑄0 ⋅
𝑑𝑑2
2
⋅ tg(𝛾𝛾 + 𝜑𝜑′) = 630 ⋅

5,35
2

⋅ 𝑡𝑡𝑔𝑔(3,4 + 34,7) = 1 321,4 N ∙ mm (24) 

 

Průřezový modul v krutu: 

 
𝑊𝑊𝑘𝑘š =

𝜋𝜋 ⋅ 𝑑𝑑33

16
=
𝜋𝜋 ⋅ 4,7733

16
= 21,35 𝑚𝑚𝑚𝑚3 (25) 

 

Smykové napětí vyvolané kroutícím momentem: 

 𝜏𝜏 =
𝑀𝑀𝑘𝑘š

𝑤𝑤𝑘𝑘š
=

1 321,4
21,35

= 61,89 𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚−2 (26) 

 

Kontrola bezpečnosti podle HMH: 

 
𝜎𝜎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑 = �𝜎𝜎𝑡𝑡š

2 + 𝛼𝛼2 ∙ 𝜏𝜏2 = �35,212 + √3
2
∙ 61,892 = 112,83 𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚−2 (27) 

 𝑘𝑘𝜎𝜎 =
𝜎𝜎𝑘𝑘
𝜎𝜎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑

=
640

112,83
= 5,67 ≥ 1,2 → 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 (28) 
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9.6.1 Kontrola tlaku v dosedací ploše pod šroubem 

Dovolený tlak v dosedací ploše je 15 N∙mm-2 

 𝑅𝑅1𝐻𝐻 =
𝐷𝐷1
2

=
6,5
2

= 3,25 𝑚𝑚𝑚𝑚 (29) 

 𝑅𝑅2𝐻𝐻 =
𝑒𝑒š

2
=

10
2

= 5 𝑚𝑚𝑚𝑚 (30) 

 𝑝𝑝š =
𝑄𝑄0

𝜋𝜋 ∙ (𝑅𝑅2𝐻𝐻2 − 𝑅𝑅1𝐻𝐻2 ) ≤ 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑 (31) 

 𝑝𝑝š =
630

𝜋𝜋 ∙ (52 − 3,252) ≤ 15 (32) 

 𝑝𝑝š = 13,8 ≤ 15 → 𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒 (33) 

  

Kde   D1 je průměr díry pro šroub     [mm] 

   eš je průměr hlavy šroubu     [mm] 

   R1H je poloměr díry šroubu     [mm] 

   R2H je poloměr hlavy šroubu     [mm] 

   pdM je dovolený tlak v dosedací ploše matice  [N∙mm2] 

   pš je tlak na dosedací ploše šroubu   [N∙mm2] 
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9.7 Ložiska 
V této části budeme počítat životnosti axiálních ložisek osy Z a životnosti vozíku 

na lineárním vedení osy Y. 

9.7.1 Axiální ložisko 

 

Obrázek 44 – Uložení závitové tyče [Autor] 

Pohybové šrouby jsou uloženy v horní části axiálně-radiálním ložiskem a ve spodní 

pomocí radiálního ložiska. Tím se docílí plovoucího principu. Díky tomuto uložení zajistíme, 

že šroub bude zatěžovaný pouze na tah a nevznikne vzpěr. Další výhodu je i to, že může mít 

menší průměr. 

Výpočet vycházel z předpokladu, že tisk bude probíhat při rychlosti 250 mm∙s-1 

a rychloposuv bude při rychlosti 500 mm∙s-1. Z těchto hodnot byly vypočteny otáčky a následně 

aritmetický průměr. Tyto vypočtené otáčky budou vyšší než po většinu času provozu tiskárny 

a zajistí dostatečnou bezpečnost výpočtů axiálního ložiska. 

 

Tabulka 16 – Axiální ložisko 

Závit d3 [mm] Typ ložiska Malý průměr 
ložiska [mm] C [kN] C0 [kN] F [kN] 

Tr20x4 15,5 52204 15 212 37,5 5,985 
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𝐿𝐿 =

106

60 ∙ 𝑛𝑛𝑝𝑝
∙ �
𝐶𝐶
𝑄𝑄�

10
3

=
106

60 ∙ 231
∙ �

21000
119,71�

10
3

= 2 180 383 982 𝐻𝐻𝑜𝑜𝑑𝑑 (34) 

 𝑛𝑛𝑟𝑟 =
60 ∙ 𝑜𝑜

2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑3
=

60 ∙ 500
2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 15,5

= 308 𝑜𝑜𝑡𝑡/𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 (35) 

 𝑛𝑛𝑡𝑡 =
60 ∙ 𝑜𝑜

2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑3
=

60 ∙ 250
2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 15,5

= 154 𝑜𝑜𝑡𝑡/𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 (36) 

 𝑛𝑛𝑝𝑝 =
𝑛𝑛𝑟𝑟 + 𝑛𝑛𝑡𝑡

2
=

308 + 154
2

= 231 𝑜𝑜𝑡𝑡/𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 (37) 

 

Kde  n r jsou otáčky rychloposuvu  [ot/min] 

 nt  jsou otáčky tisku   [ot/min] 

 np  jsou průměrné otáčky  [ot/min] 

  

Při tomto řešení je životnost ložisek dostatečná díky tomu, že zatížení je relativně malé. 

Řešení je tedy vyhovující. Další možností způsobu uložení je ale nákup dílů od výrobce NEFF, 

který vyrábí hotové domky pro uložení pohybových šroubů. Tento díl by byl více vhodný než 

navržené řešení, které by muselo být vyrobeno na zakázku.  

 

Obrázek 45 – Domek výrobce NEFF [58] 

 

Obrázek 46 – Katalogové hodnoty axiálního domku NEFF [58] 
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Obrázek 47 – Radiální domek  
 

 

Obrázek 48 – Katalogové hodnoty radiálního domku NEFF 
9.7.2 Ložiska vozíku 

Výpočet životnosti vozíku lineárního vedení byl převzat z katalogu výrobce Franke. Pro 

určení síly působící na vozík byla brána hmotnost extruderu a momenty pro zjištění 

dynamického zatížení jsou brány z katalogu uvedeného výrobcem. 

 

Obrázek 49 – Rozložení sil [38] 
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Nejdříve si spočítáme statické zatížení a statickou bezpečnost. 

 𝐹𝐹𝑣𝑣 =
𝑚𝑚𝑥𝑥

4
∙ 𝑔𝑔 =

25,2
4

∙ 9,81 = 61,8 𝑁𝑁 (38) 

 𝐹𝐹ℎ = 0 𝑁𝑁 (39) 

 𝐹𝐹0 = 𝐹𝐹𝑣𝑣 + 𝐹𝐹ℎ = 61,8 + 0 = 61,8 𝑁𝑁 (40) 

 
𝑆𝑆 =

𝐶𝐶0
𝐹𝐹0

=  
5400
61,8

= 87,37 (41) 

  

Kde  C0  je statická únosnost ložiska   [N] 

  Fv   je vertikální zatížení   [N] 

  Fh  je horizontální zatížení   [N] 

  g  je tíhové zrychlení   [m∙s-2] 

 

Dynamické zatížení a životnost: 

 

𝐹𝐹0 = 𝐹𝐹0 + 𝐶𝐶0 ∙
𝑀𝑀𝑥𝑥

𝑀𝑀0𝑐𝑐𝑥𝑥
+ 𝐶𝐶0 ∙

𝑀𝑀𝑦𝑦𝑧𝑧

𝑀𝑀0𝑐𝑐𝑦𝑦0𝑐𝑐𝑧𝑧
= 𝐹𝐹0 + 𝐶𝐶0 ∙

𝐹𝐹𝑣𝑣 ∙
𝛥𝛥1
2

1000
𝑀𝑀0𝑐𝑐𝑥𝑥

+ 5400 ∙
𝑀𝑀𝑦𝑦𝑧𝑧

𝑀𝑀0𝑐𝑐𝑦𝑦0𝑐𝑐𝑧𝑧
= 

61,8 + 5400 ∙
61,8 ∙ 664

1000
76

+ 5400 ∙
0

111
= 2977,46 𝑁𝑁 

(42) 

 
𝐿𝐿 = �

𝐶𝐶
𝐹𝐹�

𝑝𝑝

∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝐷𝐷𝑎𝑎 = �
5400

2977,46�
10
3
∙ 𝜋𝜋 ∙ 15,5 = 354,25 𝐾𝐾𝑚𝑚 

(43) 

 

 

Obrázek 50 – Katalogové hodnoty výrobce [38] 
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 Kde  Mx  je moment v ose X      [N∙m] 

  M0cx  M0cy0cz jsou momenty z katalogu výrobce   [N∙m] 

  Myz  je moment v osách Y,Z     [N∙m] 

  l1/2  je vzdálenost extruderu od vozíku    [mm] 

C  je dynamická únosnost ložiska    [kN]  

  Da  je průměr ložiska      [mm] 

 

10 Průhyb osy X 
Je vhodné zkontrolovat, zda zvolený nosník unese váhu zvoleného extruderu a pokud 

ano, jaké maximální zatížení unese v případě volby většího. 

Výpočet byl proveden na zjednodušeném staticky určitém modelu nosníku. Nosník je 

zatížen spojitým zatížením q, které je vyvolané vlastní vahou, a silou F ve středu nosníku, kde 

dojde k největšímu průhybu. Síla F je vyvolaná od tíhy extruderu. 

V prvním kroku musíme určit reakce v podporách A a B od sil F a q: 

 𝑞𝑞 = 𝑚𝑚𝑛𝑛 ⋅ 𝑔𝑔 (44) 

 𝑅𝑅𝐴𝐴 = 𝑅𝑅𝐵𝐵 =
𝐹𝐹𝑟𝑟
2

+
𝑔𝑔 ⋅ 𝑚𝑚𝑛𝑛 ⋅ 𝛥𝛥

2
 (45) 

 

 

Obrázek 51 – Schéma nosníku [Autor] 
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Kde g  je tíhové zrychlení     [m∙s-2] 

  mn  je hmotnost nosníku na jeden metr   [kg/m] 

  Fe  je síla vyvolaná extruderem    [N] 

  L  je délka nosníku     [m] 

Dalším krokem bylo pomocí Eulerovy metody řezu určit ohybové momenty. Jelikož je 

nosník symetricky zatížen, jsou oba momenty stejné:  

 
𝑀𝑀𝑜𝑜(𝑥𝑥) = −

𝑔𝑔 ⋅ 𝑚𝑚𝑛𝑛 ⋅ 𝑥𝑥2

2
+ 𝑅𝑅𝐴𝐴 ⋅ 𝑥𝑥 (46) 

 

Po dosazení a úpravě získáme ohybový moment v reakci: 

 
𝑀𝑀0(𝑥𝑥) = −

𝑔𝑔 ⋅ 𝑚𝑚𝑛𝑛 ⋅ 𝑥𝑥2

2
+
𝐹𝐹
2

+
𝑔𝑔 ⋅ 𝑚𝑚𝑛𝑛 ⋅ 𝛥𝛥 ⋅ 𝑥𝑥

2
 (47) 

 

Následně zavedeme jednotkovou sílu v místě původní síly F a budeme pokračovat jako 

v předchozích krocích, abychom získali reakce a ohybové momenty vyvolané od jednotkového 

zatížení: 

 𝑟𝑟𝐴𝐴 = 𝑟𝑟𝐵𝐵 =
1
2

 (48) 

 𝑚𝑚𝑜𝑜(𝑥𝑥) =
1
2
⋅ 𝑥𝑥 (49) 

 

Získané momenty dosadíme do Mohrova integrálu: 

 𝑜𝑜 =
1
𝐸𝐸𝐸𝐸

�𝑀𝑀0(𝑥𝑥) ⋅ 𝑚𝑚0(𝑥𝑥)
(𝑙𝑙)

𝑑𝑑𝑥𝑥 (50) 

Upravíme: 

 

𝑜𝑜 =
2
𝐸𝐸𝐸𝐸
��−

𝑔𝑔 ⋅ 𝑚𝑚𝑛𝑛 ⋅ 𝑥𝑥3

4
+
𝐹𝐹 ⋅ 𝑥𝑥2

4
+
𝑔𝑔 ⋅ 𝑚𝑚𝑛𝑛 ⋅ 𝛥𝛥 ⋅ 𝑥𝑥2

4
�𝑑𝑑𝑥𝑥

1
2

0

 (51) 
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Po úpravě získáme výraz pro zjištění posuvu: 

 
𝑜𝑜 =

𝐹𝐹𝑟𝑟 ⋅ 𝛥𝛥3

48 ⋅ 𝐸𝐸 ⋅ 𝐸𝐸
+

5 ⋅ 𝑔𝑔 ⋅ 𝑚𝑚𝑛𝑛 ⋅ 𝛥𝛥4

384 ⋅ 𝐸𝐸 ⋅ 𝐸𝐸
 (52) 

 
𝑜𝑜 =

24 ⋅ 13483

48 ⋅ 70000 ⋅ 132,1 ∙ 104
+

5 ⋅ 9,81 ⋅ 4,9
1000 ⋅ 13474

384 ⋅ 70000 ⋅ 132,1 ∙ 104
= 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎𝒎𝒎 (53) 

 

Kde  v  je posuv v ose y   [mm] 

  E  je modul pružnosti   [N∙mm2] 

  J  je kvadratický moment  [mm4] 

 

 Z výrazu pro výpočet průhybu můžeme vyjádřit maximální sílu, kterou nosník unese při 

maximálním průhybu 0,5 mm: 

 
𝐹𝐹max =

48 ⋅ 𝑜𝑜 ⋅ 𝐸𝐸 ⋅ 𝐸𝐸
𝛥𝛥3

−
5 ⋅ 𝑔𝑔 ⋅ 𝑚𝑚𝑛𝑛 ⋅ 𝛥𝛥

8
 (54) 

 
𝐹𝐹max =

48 ⋅ 0,5 ⋅ 70000 ⋅ 132,1 ∙ 104

13483
−

5 ⋅ 9,81 ⋅ 4,9
1000 ⋅ 1348
8

= 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑵𝑵 (55) 

 

Z výpočtu je vidět, že navržený nosník unese extruder o hmotnosti až 86 kg. Ve výpočtu je 

zanedbáno lineární vedení, které bude tuhost nosníku zvyšovat. Tím pádem bude při stejné 

zátěži výsledný průhyb menší. 
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11 Konstrukce  
Tiskárna je složena z extrudovaných hliníkových profilů výrobce Bosch Rexroth. Rám 

tiskárny je složen z profilů 90x180 mm, zatímco zbylé části jsou profily 80x80 mm. Spojovací 

komponenty jsou vyrobeny z hliníku či ocelového plechu.  

Hliníkové profily byly zvoleny z důvodu zachování co největšího stupně modularity 

rozměrů. Zároveň se tím i konstrukce zjednoduší, a to díky široké nabídce spojovacích 

materiálů, a jako posledním benefitem bude nízká váha. 

11.1 Kinematika finálního návrhu 
Tiskárna je řešena pomocí kartézského souřadnicového systému. Jako řešení je zvolen 

hybrid mezi klasickým uspořádáním a H-Botem/CoreXY. Tedy tisková hlava se pohybuje 

v osách X a Y po vozíku, zatímco tento vozík se pohybu po ose Z. Tisková plocha je upevněna 

vespod rámu a žádný pohyb nevykonává. Toto rozhodnutí bylo učiněno z důvodu zaručení 

vyšší kvality tisku, a to díky vyšší tuhosti rámu.  

 

 

Obrázek 52 – Rám tiskárny 1000x1000 [Autor] 
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K sestavení samotného rámu bylo využito spojovacích prvků výrobce Bosch Rexroth. 

Ve spodní části rámu, který je složen z profilů 90x180 mm, je vložena tisková plocha upevněná 

na podstavě z profilů 80x80 mm. Tisková plocha je segmentovaná, aby se zamezilo zkroucení 

jejímu zkrocení vlivem teploty. Je rozdělena na dvacet pět segmentů o rozměru 196 mm 

s mezerou 5 mm. Na těchto plochách bude umístěna tisková deska z hliníku. 

 

Obrázek 53 – Tisková plocha [Autor] 

 

Rám bude zakrytován pomocí desek z kovu či plastu, aby se dal prostor tiskárny vyhřát 

pro tisk teplotně náročnějších materiálů. Na zadní straně tiskárny budou vyříznuty dvě díry 

se silikonovými lištami, jelikož motory osy Y budou vyvedeny ven, aby se zamezilo potřebě 

chlazení.  

11.2 Vedení osy Z 
V každém rohu rámu je umístěna vodící tyč o průměru 40 mm jako lineární vedení. Poté 

jsou v rozích umístěny pohybové šrouby Tr20x4. Po těchto dvou prvcích jezdí domek, 

ve kterém je umístěno lineární kuličkové ložisko, bronzová přírubová matice závitu Tr20x4 

a kloubové kluzné ložisko připojené k vozíku tiskové hlavy. Toto ložisko bylo zvoleno jako 

řešení zaručující rovnoběžnost vozíku s tiskovou plochu a zamezení vzpříčení na vedení osy 

Z při pružné deformaci rámu tak, aby nebyla matice přitěžována natočením způsobeném 

deformací rámu. Synchronizace bude dosaženo pomocí samostatného ovládání jednotlivých 

motorů pohybových šroubů. 
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Obrázek 54 – Lineární vedení osy Z [Autor] 

 V ose Z je umístěna pouze jedna přírubová matice, jelikož vymezení vůle je zaručeno 

díky hmotnosti vozíku, a proto není potřeba jiné řešení. 

 V horní části rámu jsou umístěny krokové motory, které pohánějí pohybové šrouby. Ty 

jsou uchyceny v horní části k rámu, pomocí kombinace radiálního a axiálního ložiska, zatímco 

ve spodní části jsou uloženy pouze do volně uloženého, radiálního ložiska. Díky tomu, že je 

pohybový šroub zavěšen, bude pouze natahován a zamezí se vzpěru.  

 Viz. obrázek číslo 44-48.  

11.3 Vedení osy X a Y 
Jako nevhodnější extruder pro první iteraci tiskárny byl zvolen Mahor V4 díky své nízké 

hmotnosti a ceně. Jedná se tedy o pelletový extruder, který má výhodu větších průměrů trysek 

oproti extruderům na filament v typické formě struny. Ten je připojen k vozíku lineárního 

vedení výrobce Franke a poháněn pomocí krokového motoru a pohybového šroubu Tr8x8. 

Samotné lineární vedení je spojeno s portálem tiskové hlavy. Jako motor osy X byl zvolen 

krokový motor výrobce Empire Magnetics, který je určen do vysokých teplot. Pro konstrukci 

portálu byl zvolen hliníkový profil 80x80 mm, který je zvolen, aby v budoucnu unesl větší 

extrudery a další periferie. 
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Obrázek 55 – Portál osy X [Autor] 

 Lineární vedení pro osu X i pro osu Y bylo zvoleno od výrobce Franke GmbH. Toto 

vedení je vyrobeno z hliníku, do kterých jsou vloženy čtyři ocelové vodící dráty. Celohliníková 

konstrukce zaručuje, že nedojde ke zkroucení profilu vlivem teplotní roztažnosti a 

bimetalového efektu. Další důvodem volby lineárního vedení, na rozdíl například od využití 

drážek profilu a rolen, bylo to, že profily jsou už z výroby dodávány s určitou odchylkou 

rovinnosti a torze. 
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Obrázek 56 – Vozík tiskové hlavy [Autor] 

 Portál tiskové plochy je poháněn pomocí dvou pohybových šroubů Tr16x4. Spojení 

mezi šroubem a portálem je provedeno pomocí přírubové bronzové matice. Pro vymezení vůle 

mezi šroubem a maticí byly umístěny dvě matice na každém konci, přičemž jedna matice je 

pootočena. Motory, které pohání šrouby, byly vyvedeny ven z důvodu jejich maximální 

provozní teploty 80 °C. Jsou vyvedeny pomocí profilu 40x80 mm a spojeny pomocí desky.   
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12 Závěr 
Byla zpracována podrobná rešerše 3D tisku. Rešerše je zaměřena na uspořádání 

3D tiskáren a používaných komponent. V rešerši jsou uvedené varianty možných řešení 

kinematického uspořádání 3D tiskáren. Byla zvolena varianta uspořádání os XYZ s vnějším 

rámem z profilů z hliníkové slitiny. Byl proveden koncepční návrh stavebnicové tiskárny 

o rozměru 1 000x1 000 mm.  

 Jako výchozí typ tisku byl zvolen FDM (Fused Deposition Modeling) a jako 

kinematické řešení byl zvolen kartézský souřadnicový systém. Toto řešení umožňuje velké 

využití zastavěného prostoru, velkou modularitu a jednoduché změny rozměrů tiskárny 

do libovolného směru. 

 Rám je složen z extrudovaných hliníkových profilů 80x80 a 90x160 mm výrobce Bosch 

Rexroth. Většina dílu byla zvolena z jednoduše dostupných komponent na trhu. Zbytek 

komponent je vyroben z hliníku nebo oceli a jsou tvarově jednoduché. 

Koncepce pohybu tiskové hlavy je v osách XYZ, zatímco tisková plocha je pevně 

ukotvena ve spodu rámu. Toto řešení bylo zvoleno k zaručení co největší tuhosti rámu a kvality 

tisku. Pohon všech os je zajištěn pomocí trapézových pohybových šroubů a lineárních vedení. 

Jako extruder byl zvolen Mahor V4 díky svému poměru ceny a výkonu. Ačkoliv 

se jedná o univerzální, spíše hobby extruder, jeho parametry jsou dostačující pro první iteraci 

a testování takovéto 3D tiskárny.  

Byly provedeny základní návrhové a kontrolní výpočty. Byl zpracován parametrický 

koncepční 3D model a z něj byl proveden koncepční 2D výkres. Práce bude sloužit jako výchozí 

bod pro budoucí rozpracování v následujících projektech ústavu. 
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Obrázek 57 – Celá tiskárna [Autor] 

 

Obrázek 58 – Vozík tiskové hlavy [Autor] 
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Obrázek 59 – Portál tiskové hlavy [Autor] 
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