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1 ÚVOD 
 

 Technologie 3D tisku není technologií až tak úplně novou, ani technologií 

převratnou, ale teprve v posledních několika letech dochází k jejímu velkému rozšíření 

mezi menší firmy i širokou veřejnost. Za velkým rozmachem 3D tiskáren v poslední 

době stojí zejména tiskárny typu RepRap, které srazily cenu tiskáren na hranici jednotek 

až desítek tisíc korun. Tiskárny typu RepRap, jejichž objevitelem je anglický inženýr 

Adrian Bowyer, jsou dostupnou alternativou k drahým tiskárnám používaným 

v profesionálním segmentu, kde se cena tiskáren pohybuje v řádech milionů korun. Tyto 

tiskárny se dají pořídit ať už sestavené, či ve formě sady dílů, ze které lze tiskárnu 

svépomocí sestavit. O značné zpopularizování tiskáren RepRap se postaral i český 

vývojář Josef Průša, který je v dnešní době světovou jedničkou ve vývoji a prodeji těchto 

tiskáren.  

Na rozdíl od zažitých dřívějších způsobů, kdy se navržená součást musela 

nechat nákladně a zdlouhavě vyrábět u externích dodavatelů, technologie 3D tisku 

s sebou přinesla výhody zejména v možnostech rychlého prototypování, kdy stačí 

několik málo hodin od návrhu 3D designu k samotnému tisku na 3D tiskárně. 3D tisk 

zapadá do tzv. systému rapid prototypingu, kdy se součásti vyrobené touto metodou 

vlastnostmi blíží finálnímu výrobku a často dokáži i tento finální výrobek nahradit. 

Tiskárny typu RepRap tohoto systému využívají v maximální možné míře tím 

způsobem, že dokáží replikovat samy sebe.  

Cílem této práce je seznámení čtenáře s tiskem na 3D tiskárnách typu RepRap 

technologií FDM, zejména ukázání nutnosti navržení vhodné konstrukce, orientace 

a případné nutnosti použití podpor u tištěné součásti za cílem získání co nejkvalitnějšího 

finálního výtisku a snížení nákladů na materiál a energii. V rámci praktické části byl 

použit složitý 3D model rámu studentské formule, který jsem testoval ve 4 variantách 

orientace modelu v kombinaci s různými typy podpor. Dvě z těchto variant budou 

následně vytištěny pro ověření navrženého řešení. 

 

Práci jsem rozdělil do 5 kapitol: 

- Úvod 
- Základní metody 3D tisku 
- Popis technologičnosti konstrukce výtisků s ohledem na stavbu podpor 
- Ověření stavby podpor na typovém výtisku 
- Zhodnocení a závěr  
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2 ZÁKLADNÍ METODY 3D TISKU Z PLASTŮ 
 

Existuje celá řada technologií 3D tisku, liší se zejména použitým tiskovým 

materiálem, způsobem vytváření jednotlivých vrstev a jejich vytvrzováním. Většina 3D 

tiskáren potřebuje pro vytištění CAD model požadovaného objektu, který je následně 

pomocí patřičného softwaru převeden do univerzálního a často používaného formátu 

STL, z anglického Standart Tessellation Language. Tento soubor se importuje do 

příslušného softwaru, který model „rozřeže“ na vrstvy podle zadaných parametrů – 

jak volitelných (výška vrstvy, barva atd.), tak vázaných na schopnosti stroje (rychlost 

tisku, maximální tisková plocha atd.). 

 

2.1 Popis jednotlivých technologií 3D tisku 
Jednotlivé technologie tvorby 3D součásti se neliší pouze metodou nanášení 

vrstev, ale i způsobem vytvrzování používaného tiskového materiálu.  

2.1.1 SLA 
Jedná se o jednu z nejstarších technologií 3D tisku jako takových, která je 

používána dodnes. Patentována byla Charlesem Hullem, spoluzakladatelem 

3D Systems, Inc. v roce 1986. Tato metoda vyžaduje speciálně navrženou 3D 

tiskárnu, tzv. stereolytografický aparát – odtud zkratka SLA. Tento typ tiskárny 

přeměňuje tekutý plast na solidní 3D objekt. Tiskem touto metodou získáme téměř 

dokonalý povrch bez viditelných vrstev, kvalita samotného tisku se prudce odráží od 

kvality a přesnosti použité tiskárny. 

Při tisku touto metodou nedochází jako u většiny ostatních tiskových metod 

k extruzi materiálu z tiskové hlavy. Materiál je do tiskového prostoru doplňován 

z vany, z které se tištěný objekt vynořuje, a přebytky tekutého plastu se vytvrzují pomocí 

laseru, čímž vytvářejí vrstvu 3D modelu. Po vytvrzení klesne vana s tekutý plastem 

o požadovaný krok vrstvy dolů (běžně 0,1 mm) a proces se znovu opakuje tak 

dlouho, dokud nedojde k vytvoření celého objektu.  

Po vytištění je třeba opláchnout celý objekt v rozpouštědle, aby se odstranily 

přebytky nevytvrzeného plastu z povrchu tištěného objektu, a následně je přesunut pod 

ultrafialovou lampu, kde dojde k finálnímu a kompletnímu vytvrzení objektu.  

Tato tisková metoda je oproti ostatním časově náročná, malé objekty jsou 

vytištěny za 6–8 hodin. Při použití dostatečně velké tiskárny lze tisknout objekty 

o velikosti několika metrů, jejichž vytištění může trvat i několik dní. [1] 
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2.1.2 DLP 
Metoda DLP, z anglického Digital Light Processing, je velmi podobná tisku SLA. 

Jediným rozdílem je zdroj světla vytvrzující tekutý plast. Pod průhlednou vanou, ve které 

je nalitý tekutý plast, je umístěný LCD displej, který osvětluje a vytvrzuje vrstvu tekutého 

plastu. Výhodou této metody je, že je osvícena celá plocha tištěné vrstvy a k jejímu 

vytvrzení dojde v jednom okamžiku, což má za následek zkrácení doby potřebné pro 

tisk. Výhodou této metody je velmi vysoká jemnost tisku, menší spotřeba materiálu a 

méně odpadového materiálu, což snižuje finální cenu výtisku. [1]

 
Obr.  1: Princip 3D tisku technologií DLP. 

 

2.1.3 FDM 
Tato technologie je v posledních letech jednou z nejpoužívanějších. Byla vyvinuta 

a aplikována Scottem Crumpem, zakladatelem společnosti Stratasys Ltd, v roce 1980. 

Tuto technologii si přisvojila dnes světoznámá společnost Ultimaker pod zkratkou FFF 

(Fused Filament Fabrication) a je naprosto identická s metodou FDM (Fused deposition 

modeling).  

S touto technologií lze tisknout funkční prototypy a finální výrobky, příkladem může 

být projekt RepRap, který je založen na replikování součástek potřebných pro stavbu 

tiskárny. Dá se říci, že tiskárna tiskne sama sebe. Při volbě správného tiskového 

materiálu pro konkrétní použití můžeme dosáhnout požadované odolnosti vůči 

mechanickému, chemickému i termickému namáhání. Výhodou je zejména široká 

paleta použitelných materiálů v různých barvách a s různými vlastnostmi. 
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Tato technologie, stejně jako předchozí dvě, vytváří objekt vrstvu po vrstvě. 

Do tavicí trysky je přiváděn plast v podobě drátu, který je v kovové hlavě roztaven 

a následně vytlačován na tiskovou podložku přes trysku.  

Prvním krokem je vytvoření CAD modelu. Tento model se následně vloží do 

softwaru, který objekt rozloží na jednotlivé vrstvy o zvolené výšce a provede kalkulaci 

a návrh jednotlivých pohybů, které tiskárna během tisku provede v každé vrstvě. Jako 

výstup z tohoto softwaru dostaneme soubor se souřadnicemi pro pohyb v ose X, Y 

a Z, s příkazy pro nastavení tavící teploty, rychlostí, akcelerací a dalších. 

První vrstva je vytlačována přímo na plochu tiskového stolku podle předem 

vygenerovaných pohybů v softwaru. Po vytlačení plastu na podložku dochází k jeho 

zchlazení a vytvrzení. U některých materiálů je třeba používat dodatečné chlazení 

tisku, aby došlo k dostatečně rychlému vytvrzení. Po vytvrzení vrstvy dojde k posunutí 

v ose Z a začíná tisk další vrstvy. Proces se opakuje, dokud nedojde k vytvoření celého 

objektu. Celý proces je vyobrazený na obr. 2. [1] 

 

 
Obr.  2: Princip 3D  tisku metodou FDM. 

 

2.1.4 SLS 
Při použití této technologie dochází ke spékání práškového materiálu pomocí 

výkonného laseru, odtud také název Selective Laser Sintering. O její vyvinutí se 

postarali Carl Deckard a Joe Beaman v roce 1980. Technologie je velmi podobná 

technologii SLA, pouze s tím rozdílem, že jako materiál je použit místo tekuté pryskyřice 

prášek. 
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Obr.  3: Princip 3D tisku metodou SLS. 

Největší výhodou této technologie je tisk bez podpůrných struktur. Podpory tvoří 

nevytvrzený navrstvený prášek, který tištěný objekt obklopuje. 

Jako u předchozích technologií celý proces začíná vytvoření 3D modelu v CAD 

programu, který je následně převeden pomocí softwaru do STL formátu. V rámci 

příslušného softwaru dojde k rozložení STL souboru do vrstev za použití určitých 

parametrů a následnému odeslání informací do 3D tiskárny, která začne spékáním 

materiálu od první vrstvy. Po spečení první vrstvy válec nanese do tiskové oblasti 

rovnoměrnou vrstvu prášku a celý proces spékání se opakuje. 

Další výhodou této metody je velké množství použitelných materiálů. Touto 

metodou lze tisknout různé druhy plastů, keramiku, sklo a v neposlední řadě i některé 

kovy jako např. ocel, hliník nebo stříbro. Díky tomu je technologie vhodná pro výrobu 

koncových, plně funkčních a použitelných výrobků. 

I přes tyto výhody je tato technologie častější ve firemním a profesionálním 

sektoru zejména z důvodu používání vysoce výkonných laserů a celkově vysoké 

pořizovací ceně. [1] 

2.1.5 SLM 
Metoda SLM je velmi podobná metodě SLS. Nevytvrzuje pryskyřici ani netaví 

plast, ale funguje na principu spékání kovového prášku. Technologie byla vyvinuta 

v Německu v roce 1995. Do SLM 3D tiskárny se nahraje soubor STL, který tiskárna 

zpracuje a následně vytváří objekt vrstvu po vrstvě nanášením jednotlivých vrstev 
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prášku a jejich spékáním vysoce výkonným laserem. Proces tisku je vyobrazen na 

obr. 4. Nejčastěji používanými materiály pro tuto technologii je ocelový, titanový, 

kobaltový nebo hliníkový prášek.  

 

 
Obr.  4: Princip 3D tisku metodou SLM. 

Jedná se o vysoce používanou technologii pro tisk objektů s velmi složitou 

konstrukcí, se skrytými dutinami, kanály nebo tenkými stěnami. Technologie je vysoce 

užívána v leteckém a zdravotnickém průmyslu, a to pro tisk součástek s velmi nízkou 

hmotností jako finálních plně použitelných objektů. [1] 

2.1.6 EBM 
Metoda EBM je další technologií používanou pro tisk objektů z kovu. Technologie 

je téměř totožná s technologií SLM, jediným rozdílem je použití vysoce výkonného 

elektronového paprsku a tisku ve vakuu. Proces je vyobrazen na obr. 5.  
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Obr.  5: Princip 3D tisku metodou EBM. 

 

V tiskové oblasti dosahuje teplota až 1000 °C a dochází k úplnému roztavení 

kovu. V porovnání s technologií SLM je tato technologie výrazně pomalejší, dražší 

a podporuje méně typů kovových prášků. Nejčastěji používanými kovovými prášky jsou 

čistý titan, inconel 718 a inconel 625. Použití je opět limitováno na letecký, kosmický 

a zdravotnický průmysl. [1] 

2.1.7 LOM 
Technologie LOM se od předchozích technologií značně liší. Dochází zde ke 

spojování jednotlivých vrstev papíru, plastu nebo kovu, které jsou spojovány pomocí 

lepidla, tepla nebo tlaku. 
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Obr.  6: Princip 3D tisku metodou LOM. 

 

Proces zahrnuje několik kroků. Vytvořený 3D model se exportuje do formátu STL 

nebo 3DS a ten se následně vloží do programu 3D tiskárny, ve kterém dojde k rozložení 

objektu na vrstvy a naplánování jednotlivých tras řezného nástroje.  

 Tiskárny na principu technologie LOM využívají souvislý arch materiálu, který je 

pokrytý pojivem. První vrstva tohoto archu je položena na základnu a vyhlazena pomocí 

nahřátého válce. Ten rozehřeje vrstvu pojiva, arch připevní k podkladu a vrstvu vyhladí. 

Následně dojde k oříznutí požadovaného tvaru dané vrstvy pomocí počítačem řízeného 

nože nebo laseru. Takto proces probíhá do té doby, dokud nedojde k vytvoření celého 

objektu.  

Technologie se řadí mezi jednu z méně nákladných a relativně rychlých. [1] 

 

2.2 Používané materiály 
Materiálů používaných pro 3D tisk je nepřeberné množství. Tisknout lze 

z keramiky, skla, betonu, sádry, cukru, čokolády, plastů, kovů atd. V další části se budu 

zabývat pouze plastovými materiály, které jsou pro tuto práci podstatné.  

Plasty jsou uměle vytvořené látky, jejichž základem je tzv. polymer. Polymer 

je dlouhý řetězec tvořený z mnoha opakujících se monomerů. Struktura těchto polymerů 

určuje vlastnosti jako např. mechanickou, chemickou a tepelnou odolnost. K úpravě 
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vlastností jsou používány přísady jako např. plniva, koloranty, stabilizátory 

a změkčovadla. [2] [3] 

2.2.1 Termoplasty 
Termoplasty jsou plasty, které po zahřátí na určitou teplotu měknou a taví se. Při 

následném ochlazení dojde k jejich opětovnému vytvrzení. Tento proces je 

u termoplastů opakovatelný. Tyto plasty jsou v 3D tisku jedny 

z nejpoužívanějších, zejména v technologii FDM (FFF). [2] [3] 

 

Příklady termoplastů používaných v 3D tisku: 

- Polyethylen (PE) 

- Polypropylen (PP) 

- Polyhalogenolefiny 

- Polyacetaly 
- Lineární polyestery 

2.2.2 Reaktoplasty 
Reaktoplasty jsou plasty, které můžou být po zahřátí na tavnou teplotu a při 

následném vytvrzení uvedeny do stavu, kdy je není možné roztavit nebo rozpustit 

chemikáliemi. Při prvotním působení tepla dojde k nevratnému vytvrzení. V 3D tisku 

jsou používány především u technologií SLA, DLP a jim podobným. [2] [3] 

Příklady reaktoplastů používaných v 3D tisku: 

- Fenolitické pryskyřice 

- Nenasycené polyestery 

- Epoxidy 
- Kaučuky 

2.2.3 Bioplasty 
Tyto přírodní polymery jsou vyráběny bez potřeby petrochemického zpracování. 

Jsou na bázi celulózy nebo přírodního pryžového materiálu. Velkou výhodou je méně 

náročná výroba a úplná biologická odbouratelnost. [2] 

 

2.3 Technické parametry používaných materiálů 
V současné době se na trhu vyskytuje nepřeberné množství různých plastů 

určených pro 3D tisk a stále se vyvíjejí nové. Cílem vývoje nových materiálu je najít 
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takový materiál, který bude mít ideální vlastnosti z pohledu snadné 

tisknutelnosti a výsledné pevnosti, odolnosti, pružnosti, barevnosti nebo chemické 

odolnosti. Takový materiál se ještě nepodařilo vyvinout, a tak většina materiálů má své 

kladné, ale i záporné vlastnosti. V této části se zaměřím pouze na ty nejpoužívanější 

materiály pro 3D tisk. 

Většina komerčně vyráběných materiálů určených pro FDM 3D tiskárny 

je vyráběna ve formě plastového drátu, tzv. filamentu, jehož průměr je nejčastěji 

1,75 mm. Tento filament je navíjen a dodáván konečným zákazníkům na 

tzv. špulkách, nejčastěji o hmotnosti 1 kg. Délka návinu se tedy z důvodu rozdílné 

hustoty různých materiálů liší. 

 
 

Obr.  7: Barevná škála filamentů. 

2.3.1 PLA – Polylactid Acid 
Jedná se o bioplast vyráběný z kyseliny mléčné nebo kukuřičného škrobu. Je 

zcela ekologicky odbouratelný. V 3D tisku se vzhledem ke své ceně a jednoduchosti 

tisku stal velmi oblíbený a jedním z nejpoužívanějších materiálů. Teplota tavení se 

pohybuje od 180 °C do 220 °C a teplota skelného přechodu se pohybuje od 60 °C do 

65 °C. Hlavními výhodami tohoto materiálu jsou jednoduchost tisku, nízká teplota 
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tavení, malé deformace při tuhnutí, vysoká tvrdost, relativně vysoká pružnost, dobrá 

přilnavost jednotlivých vrstev a nízká cena. Mezi největšími nevýhodami jsou nízká 

tepelná odolnost a pohlcování vzdušné vlhkosti. [2] [4] 

2.3.2 ABS – Acrylonitrile Butadiene Styrene 
Jedná se o zdravotně nezávadný termoplast, který je společně s materiálem PLA 

jedním z nejpoužívanějších materiálu v 3D tisku metodou FDM. Vyznačuje se 

specifickým zápachem při tisku a vysokou teplotou tavení, která se pohybuje od 220 °C 

do 260 °C. Teplota skelného přechodu je přibližně 105 °C. Výhodou tohoto materiálu je 

nízká hmotnost, vysoká pružnost, možnost vyhlazení povrchu acetonem a nízká cena. 

Mezi nevýhody patří vysoká teplota tavení, velké deformace při tuhnutí a zápach během 

tisku. [2] [5] 

2.3.3 PETG – Polyethylene Terephthalate Glycol-modified 
Tento materiál je průnikem vlastností materiálů PLA a ABS. Skrývá v sobě 

výhody obou materiálů. Jedná se o glykolem modifikovaný termoplast PET. Teplota 

tavení se pohybuje od 220 °C do 250 °C. Teplota skelného přechodu je přibližně 88 °C. 

Výhodou je vyšší teplotní odolnost než PLA, malé deformace při tuhnutí, snadnost tisku 

a možnost vyhlazení povrchu rozpouštědly. Mezi nevýhody patří horší kvalita 

výsledného povrchu, mazlavost roztaveného materiálu a vyšší hmotnost. [6] [7] 

2.3.4 PVA – Polyvinyl Alcohol 
Tento materiál je nejpoužívanějším materiálem pro tisk podpor v 3D tisku. Jedná 

se o bioplast zcela rozpustitelný ve vodě. Teplota tavení se pohybuje od 210 °C do 

230 °C. Teplota skelného přechodu je přibližně 85 °C. [2] [8] 

 

 
Obr.  8: Tištěný objekt využívající podpory z materiálu PVA. Vlevo ihned po vytištění, vpravo po 

rozpuštění podpor.  
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3 POPIS TECHNOLOGIČNOSTI KONSTRUKCE VÝTISKŮ 
S OHLEDEM NA STAVBU PODPOR 
Již při prvotním návrhu designu a funkce součásti, kterou chceme vytvořit pomocí 

3D tisku, je nutné tuto součást přizpůsobit technologii tisku, kterou chceme použít, 

a myslet na její možná úskalí. Kvalitu výtisku ovlivňuje mnoho faktorů. Některé z nich 

můžeme ovlivnit vhodnou volbou konstrukce CAD modelu, případně úpravou již 

hotového modelu.  

V některých případech lze minimalizovat riziko, které může z modelu učinit model 

netisknutelný nebo způsobit snížení jeho výsledné kvality, úpravou konstrukce. U těch 

modelů, u kterých není z funkčního, estetického či jiného důvodu možno konstrukci 

měnit, je nutno zvolit technologii 3D tisku s použitím podpůrných konstrukcí. 

Jako názorný příklad nám mohou velmi dobře posloužit písmena Y, H, T (viz obr. 9), 

na kterých lze zjednodušeně předvést veškerá úskalí 3D tisku spojená 

s technologičností konstrukce a následné možnosti řešení těchto problémů. 

 

 

 
Obr.  9: Modely písmen Y, H, T. [10] 

 

3.1 Orientace 
Velmi častým problémem při navrhování jednotlivých 3D modelů je opomíjení 

důležitosti orientace modelu na tiskové podložce. Orientace modelu má zásadní vliv 

hned na několik vlastností výsledného výrobku. Jedná se zejména o tvarovou 

a rozměrovou přesnost, dobu potřebnou pro tisk a pevnost jednotlivých výtisků. Zvolená 



 

 22 

orientace může také rozhodovat o tom, zdali bude nutné následně provádět dodatečnou 

povrchovou úpravu, či nikoliv. Za cílem správného vytištění objektu, optimalizace doby 

tisku a spotřeby materiálu lze provést několik jednoduchých úprav. Volba těchto úprav 

musí být důsledně promyšlena, aby nedošlo k vytvoření jiných nežádoucích estetických 

či funkčních vad. Díky těmto úpravám lze dosáhnout toho, že nebude nutné použít 

podpůrné konstrukce kvůli převisům či mostům u objektu. 

3.1.1 Rozměrová a tvarová přesnost 
Na obr. 10 lze vidět důležitost zvolení správné orientace modelu na tiskové 

podložce. V případě tisku válce ve vertikální poloze je dosaženo velmi přesných 

rozměrů a požadovaného tvaru. Při tisku v horizontální poloze dojde u tištění stejného 

k modelu ke značné deformaci ve spodní části. Problém zde vznikl zejména kvůli 

přímkovému styku modelu s tiskovou podložkou – plocha styku s podložkou není 

dostatečná. Pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné změnit orientaci modelu, je 

nutné použití podpůrných konstrukcí. 

 

 
 

Obr.  10: Identické válce tištěné v různých orientacích. [13] 

3.1.2 Doba tisku 
Orientace modelu může v závislosti na tvarech modelu mít vliv na dobu tisku. 

V naprosté většině případů se lze řídit jednoduchým pravidlem, kdy horizontálně 

orientovaný model zabere značně kratší dobu potřebnou k vytištění než model 

orientovaný vertikálně. Toto pravidlo vychází z počtu vrstev, které tiskárna musí 
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vytisknout. Pokud vezmeme válce z obr. 10, lze říci, že válec vpravo zabere o mnoho 

méně času než válec vlevo, nicméně za cenu vad výše zmíněných. V případě tisku 

v horizontální poloze s použitím podpůrných konstrukcí je otázkou, zdali bychom dosáhli 

časové úspory oproti tisku ve vertikální poloze. [13] 

3.1.3 Pevnost 
Co se týká pevnosti, lze říci, že většina objektů vytištěných pomocí technologie 

FDM má rozdílné vlastnosti v různých směrech. Zjednodušeně řečeno většina objektů 

je mnohem náchylnější k poškození při zatížení ve směru stavby objektu, tedy v ose 

Z  (obr.11 vlevo), než v osách Y nebo X (obr.11 vpravo). 

 
Obr.  11: Působení sil na vrstvy výtisku. [13] 

3.1.4 Návrh možných orientací a podpor 
Při orientaci modelů na tiskové podložce viz obr. 12 je nutné u písmene H a T 

použít podpůrnou konstrukci. U písmene H se jedná o problematiku tisku tzv. 

přemostění a u písmene T se jedná o problematiku tisku převisů. U písmene Y záleží 

na konkrétním úhlu zkosení a na schopnostech použité tiskárny. V případě této 

orientace na tiskové podložce je nutné brát v úvahu také nedostatečnou stykovou 

plochu mezi tištěným modelem a podložkou. Při tisku horních vrstev objektu by mohlo 

dojít ke kolizi mezi tiskovou hlavou a objektem, což by způsobilo odtrhnutí 

nedokončeného objektu od podložky. Navázání tisku v takovém případě je velmi složité. 
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Obr.  12: Přirozená orientace Y, H, T (žlutá – perimetry, červená – výplň, zelená – podpůrné 

konstrukce) 

Na obr. 13 je zvolena orientace písmen opačná, díky této orientaci je dosaženo 

větší kontaktní plochy mezi objektem a tiskovou podložkou (netýká se písmene H), není 

nutné použití podpůrné konstrukce u písmene T, nutnost podpory u písmene Y je opět 

diskutabilní v závislosti na použité tiskárně a sklonu úkosu. V případě, že by bylo nutné 

u písmene Y v této poloze použití podpůrné konstrukce, je změnou orientace do této 

polohy alespoň snížení množství těchto konstrukcí. Písmeno H zůstává beze změny, 

opět je zde patrný problém s přemostěním. 

 

 
 

Obr.  13: Opačná orientace Y, H, T (žlutá – perimetry, červená – výplň, zelená – podpůrné konstrukce) 
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Změna polohy, kdy se objekt položí na svojí obsahově největší podstavu se může 

zdát jako ideální řešení ve všech případech, nicméně je třeba myslet na vznikající pnutí 

v tištěném objektu. Při orientaci na podložce (viz obr. 14) je na hrany tištěného objektu 

vyvíjena s každou další vrstvou větší a větší síla vlivem pnutí vznikajícího při chladnutí 

jednotlivých vrstev. Kvůli tomuto problému může dojít k nadzvednutí rohů výtisku a jejich 

následné kolizi s tryskou 3D tiskárny. Tato kolize může opět vyvolat odtržení výtisku od 

tiskové podložky, což má většinou za následek nemožnost dokončení tisku. Tento 

problém se dá omezit nebo zcela odstranit použitím materiálu s malou smrštivostí, 

úpravou tiskových teplot, případně dalších parametrů tisku. 

 

 

 
 

Obr.  14: Orientace naležato Y, H, T (žlutá – perimetry, červená – výplň) 

 

Jedna z dalších možností úprav objektu je rozříznutí v dělící rovině a po 

dokončení tisku následné slepení jednotlivých částí. Na obr. 15 je vidět, že došlo 

k úplnému odstranění podpůrných konstrukcí, a tím ke zrychlení a zlevnění výroby. 

Kontaktní plochy jsou dostatečně velké, aby nemohlo dojít k odtržení objektu od tiskové 

plochy, ale zároveň tak velké, aby nedocházelo ke vzniku velkého pnutí při chladnutí. 

Tato metoda rozřezávání na více dílů je velmi často používána, nemusí se jednat pouze 

o rozdělení na dvě poloviny, ale také na stovky částí. Tímto způsobem lze na jakékoliv 

3D tiskárně vytvořit výtisky dosahující velikosti několika metrů. 
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Obr.  15: Rozdělení v dělící rovině Y, H, T (žlutá – perimetry, červená – výplň) 

 

3.2 Konstrukce 
Samotná konstrukce CAD modelu může vyřešit problémy, se kterými si 

technologie 3D tisku metodou FDM neumí poradit. Mezi tyto problémy patří 

např. převisy, přemostění mezery, úhly stěn, eliptické či kruhové otvory a objekty 

s malou stykovou plochou s podkladem. 

Řešením může být například přidání technologických úkosů, zaoblení žeber, 

zmenšení sklonu stěn, případně rozdělení modelu na více částí, které budou následně 

po vytištění spojeny. Volba podpůrných konstrukcí by měla být vždy až na posledním 

místě z důvodu zvýšení ceny a prodloužení doby 3D tisku. 

3.2.1 Sklon stěn 
Tisk stěn svírající s tiskovou podložkou úhel menší než zpravidla 30° má při 

malém překročení za následek snížení kvality tištěné stěny. Při větším překročení může 

dojít k poruše soudržnosti stěny nebo k úplnému zborcení.  

Problematika tisku šikmých stěn je znázorněna na modelech na obr. 16. Největší 

problémy s tiskem jsou předpokládané u modelu se sklonem 7,5°od základny. 
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Obr.  16: Testovací vzorky s různými úhly vůči podstavě. Od levého horního rohu po směru 

hodinových ručiček 45°, 30°, 15°, 7,5°. 

 

Abychom se zbavili těchto defektů, lze změnit orientaci modelu na tiskové 

podložce tak, aby zkosení stěny postupovalo opačným směrem od tiskové podložky 

(obr. 17). Nevýhodou tohoto řešení může být vznikající pnutí při chladnutí. 

 

 
 

Obr.  17: Přizpůsobení objektu 3D tisku změnou orientace na tiskové podložce. 

3.2.2 Převisy 
Jelikož metoda 3D tisku spočívá v nanášení vrstvy po vrstvě, je vyžadováno, aby 

každá následující vrstva měla pod sebou pevný podklad, na který bude tato vrstva 

nanášena. Převis lze tedy definovat jako vrstvu, která pod sebou nemá pevný podklad 

a je ukotvena pouze na jedné straně, zbylá část se nachází v prostoru. Tyto převisy 

jsou téměř nevytisknutelné bez použití podpor, úpravy konstrukce či změny orientace 

modelu (v případě, že je to možné). Příklad převisu lze vidět na L-profilu na obr. 18. 
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Obr.  18: Převis na jednoduchém modelu L-profilu. V této podobě nevytisknutelný. 

 

Tento převis lze přizpůsobit pro správné vytištění úpravou konstrukce, např. 

přidáním žeber (obr. 19) nebo přidáním technologického úkosu (obr. 20). Tato úprava 

nemusí být vždy vhodná např. z estetického nebo funkčního důvodu. 

 

 
 

Obr.  19: Model L-profilu přizpůsobený 3D tisku přidáním žebrování. 
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Obr.  20: Model L-profilu přizpůsobený 3D tisku přidáním úkosu. 

 

Poslední možností, jak daný model přizpůsobit pro správné vytištění bez použití 

podpůrné konstrukce je změna orientace modelu (obr. 21). 
 

 
 

Obr.  21: Model L-profilu přizpůsobený 3D tisku otočení o 180°. 

 

3.2.3 Přemostění 
Přemostění je vrstva plastu, která je vytlačována a nemá pod sebou předchozí 

vrstvu nebo jiný pevný podklad. Ukotvena je na obou stranách, díky čemuž lze 
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dosáhnout bez podpor lepšího výsledku než u převisu. Nicméně specifickým rysem 

při přemostění velkých vzdáleností je velké prověšení několika prvních vrstev tvořící 

tento most. Vliv různých délek přemostění lze ilustrovat na modelu na obr. 22. 

 
 

Obr.  22: Model U-profilů pro testování délky přemostění. Od nejmenšího 10, 20, 30, 40, 50, 60, 

70 mm. 

 

V případě přemostění se opět jako nejjednodušší přizpůsobení 3D tisku nabízí 

otočení modelu (obr. 23). Pro úpravu lze opět také použít technologická žebra nebo 

úkosy jako v případě převisů, nicméně v případě přemostění je tato úprava ve většině 

případů nevhodná, a proto je třeba použít podpůrné konstrukce. 

 
Obr.  23: Model U-profilů přizpůsobený 3D tisku otočením. 
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3.3 Podpůrná konstrukce 
Vzhledem ke komplexnosti a složitosti některých objektů, u kterých není možné 

použít žádnou z předchozích metod úprav, např. úpravu konstrukce či otočení modelu, 

tak je nutné zvolit stavbu modelu s podpůrnou konstrukcí, která nám zaručí, že dojde 

k vytištění rizikových částí bez větších defektů. Při rozhodování o použití podpůrných 

struktur je nutné brát v potaz jejich vliv na kvalitu povrchu výsledného tisku. V místě 

styku vždy dochází k ovlivnění kvality povrchu vzhledem k nutnosti propojení podpory 

a samotného modelu za cílem dosažení požadovaného podpůrného efektu.  

V dnešní době jsou nejčastěji používané dva typy podpor. Prvním typem, zároveň 

nejpoužívanějším, je sloupcová podpůrná konstrukce ve tvaru harmoniky na obr. 24 

a obr. 25. [10] 

 
 

Obr.  24: Model objektu tištěný za použití sloupcové podpůrné konstrukce. [10] 

 

 
 

Obr.  25: Odstranění podpor z objektu. [10] 
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Tento typ podpůrné konstrukce poskytuje perfektní podporu pro tištěný model, 

bohužel za cenu velkého plýtvání materiálu, delší doby tisku a nutnosti dodatečných 

povrchových úprav kvůli odstranění zbytků podpůrné konstrukce z modelu. Odstraněná 

podpora může tvořit až 90 % hmotnosti celého výtisku.  

Druhým typem je stromově rozvětvená podpůrná konstrukce viz obr. 26, která 

snižuje množství spotřebovaného materiálu, celkovou dobu nutnou pro vytištění objektu 

a velikost kontaktní plochy mezi podpůrnou konstrukcí a samotným modelem. 

Zmenšením této plochy získáme čistší a méně narušený povrch po odstranění této 

konstrukce. Takový povrch ve většině případů nevyžaduje dodatečnou povrchovou 

úpravu. 

 
 

Obr.  26: Model objektu tištěný za použití stromově rozvětvené podpůrné konstrukce. [10] 
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4 OVĚŘENÍ TECHNOLOGIČNOSTI KONSTRUKCE 
NA TYPOVÉM VÝTISKU 
V této části práce bude ověřena teorie z předchozí části a uvedené optimalizační 

postupy budou aplikovány na 3D model rámu studentské formule na obr. 27. Pomocí 

softwaru na úpravu 3D modelů a softwaru na přípravu tiskových dat bude navrženo 

několik možných orientací modelu na tiskové podložce, které budou současně 

kombinovány se sloupcovými nebo stromově větvenými podporami. Z výčtu 

jednotlivých variant budou vybrány celkem dvě nejvhodnější varianty s ohledem 

na dobu tisku a spotřebu materiálu – pro každý typ podpor jedna, které budou následně 

vytisknuty na 3D tiskárně.  

 
Obr.  27: 3D model rámu studentské formule. 

 

4.1 Rozměry modelu 
Na obr. 28 a 29 jsou patrné maximální rozměry ve všech osách. Tyto rozměry je 

nutné znát kvůli limitované velikosti tiskové podložky. V tomto měřítku lze daný model 

rámu používat pro sériovou výrobu rámů jakožto finálního produktu např. 

pro modelářský průmysl. Další využití může být např. pro případné testování a simulace, 

které lze provést i bez použití rámu v reálné velikosti.  
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Obr.  28: Rozměry rámu v rovině XY. 

 
Obr.  29: Rozměry rámu v rovině XZ. 

 

4.2 Tiskové parametry a použitý software 
Tiskové parametry byly zvoleny podle vlastních zkušeností. Změna jednotlivých 

parametrů má velký vliv na celkovou pevnost rámu, dobu tisku, spotřebu materiálu atd. 

Parametry zmíněné v tabulce byly použity pro oba typové výtisky pouze s tím rozdílem, 

že u prvního výtisku byla použita sloupcová podpůrná konstrukce, zatímco u druhého 

byla použita stromově rozvětvená podpůrná konstrukce. 
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Model rámu studentské formule nebyl designovaný pro výrobu pomocí 

technologie 3D tisku, takže bylo potřeba model před samotným použitím přizpůsobit 

a opravit. Tyto úpravy spočívaly především v úpravě měřítka rámu a odstranění vad 

v 3D modelu samotného rámu, které by mohly způsobit problémy při generování 

souřadnic v jednotlivých vrstvách modelu pomocí softwaru pro přípravu tiskových dat. 

Pokud by se tyto opravy neprovedly, mohli bychom se během tisku potýkat s různými 

záseky či jinými nevhodnými pohyby tiskové hlavy, které by se projevily na celkovém 

vzhledu tištěného objektu. K opravení 3D modelu byl použit software od společnosti 

Autodesk zvaný Meshmixer. Mimo výše zmíněného umí tento software jako jeden 

z mála generovat stromově větvené podpůrné konstrukce.  

Pro přípravu tiskových dat byl použit software od společnosti Prusa Research 

s.r.o. zvaný Slic3r. Tento software zajišťuje základní manipulaci s 3D modelem 

na tiskové ploše, detekci převisů a přemostění pro následné generování podpůrných 

konstrukcí. Detekce převisů a mostů a následné generování podpůrných konstrukcí 

probíhá zcela automaticky a ve většině případů není nutná dodatečná úprava těchto 

konstrukcí. Software od společnosti Prusa Research s.r.o. v současné době zvládá 

pouze sloupcové podpůrné konstrukce, pro stromově větvenou podpůrnou konstrukci 

byl použit výše zmíněný software od firmy Autodesk.  

V rámci programu Slic3r dojde k aplikování navolených parametrů tisku a na 

základě těchto parametrů k následnému rozdělení modelu na jednotlivé vrstvy. 

Nejdůležitější nastavované parametry jsou vypsané v tabulce 1. Vygenerovaný soubor 

se ukládá ve formátu G-code, který obsahuje v závislosti na složitosti objektu až několik 

desítek tisíc řádků, část tohoto souboru je vidět na obr. 30. Ve své podstatě se jedná 

o textový soubor, který v sobě obsahuje souřadnice určující polohu tiskové hlavy vůči 

podložce a informace důležité pro správné dávkování materiálu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka 1 – Základní parametry tisku. 

druh materiálu PLA 

průměr struny materiálu [mm] 1,75 

průměr trysky [mm] 0,4 

výška vrstvy [mm] 0,2 

teplota trysky [°C] 220 

teplota podložky [°C] 55 

počet perimetrů 3 

rychlost [mm/s] 60 
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Obr.  30: Část souboru G-code. 

 

4.3 Sloupcová stavba podpor 
V prvních dvou návrzích byla využita sloupcová stavba podpor pro dvě různé 

orientace modelu. První orientace modelu byla v přirozené poloze viz obr. 31. Druhá 

orientace byla zvolena na výšku, kdy objekt bude ležet na své zadní části viz obr. 32. 

Tato poloha byla zvolena záměrně, aby bylo patrné, jak markantní rozdíl ve spotřebě 

materiálu a době tisku může způsobit už jen nevhodně zvolená orientace modelu 

na tiskové podložce.  

Doba tisku rámu v přirozené poloze na obr. 31 byla odhadnuta na 8 hodin 

a 6 minut. Spotřeba materiálu byla odhadnuta na 27 g materiálu, který připadne 

na výrobu požadovaného modelu a 34 g materiálu bude použito na stavbu podpor, které 

budou po dokončení tisku odstraněny. Jednoduše řečeno bude na podpěry použito více 

materiálu než na samotný model, což je z ekonomického hlediska nevýhodné. 

; generated by Slic3r 1.35.5-prusa3d on 2017-06-27 at 15:19:23 
 
;  
 
; external perimeters extrusion width = 0.45mm 
; perimeters extrusion width = 0.45mm 
; infill extrusion width = 0.45mm 
; solid infill extrusion width = 0.45mm 
; top infill extrusion width = 0.40mm 
; first layer extrusion width = 0.42mm 
 
M107 
M190 S55 ; set bed temperature and wait for it to be reached 
M104 S220 ; set temperature 
G28 ; home all axes 
G29 ; auto level bed 
 
 
 
; Filament gcode 
 
M109 S220 ; set temperature and wait for it to be reached 
G21 ; set units to millimeters 
G90 ; use absolute coordinates 
M83 ; use relative distances for extrusion 
G1 E-1.00000 F2100.00000 
G1 Z0.500 F7200.000 
G1 X12.924 Y47.807 F7200.000 
G1 Z0.200 F7200.000 
G1 E1.00000 F2100.00000 
M204 S1000 
G1 F2100 
G1 X13.695 Y46.715 E0.04190 
G1 X44.195 Y16.180 E1.35320 
G1 X46.815 Y13.589 E0.11556 
G1 X47.788 Y12.864 E0.03802 
G1 X48.491 Y12.510 E0.02469 
G1 X49.237 Y12.256 E0.02469 
G1 X81.222 Y3.948 E1.03615 
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Obr.  31: Varianta 1 - Rám v přirozené poloze se sloupcovou podpůrnou konstrukcí. 

 

Pro rám ve svislé poloze v kombinaci se sloupcovými podporami na obr. 32 byla 

odhadnuta doba tisku na 15 hodin a 52 minut a spotřeba materiálu byla odhadnuta na 

26,4 g materiálu, který připadne na výrobu požadovaného modelu a 96,3 g materiálu 

bude použito na stavbu podpor, které budou po dokončení tisku odstraněny. Již z těchto 

hodnot je patrné, že se jedná o velmi špatnou volbu orientace modelu, která téměř 

dvojnásobně zvyšuje dobu tisku s velmi neefektivním využitím materiálu pro podpůrné 

konstrukce.  

Mezi další nevýhody tisku rámu v této poloze je umístění jeho těžiště a menší 

kontaktní plocha s tiskovou podložkou. Je nutné brát v úvahu setrvačnost celého 

objektu, která může způsobit nepřesnosti v tisku nebo i případné oddělení celého 

výtisku od tiskové podložky před dokončením. 

Srovnání jednotlivých variant se sloupcovými podporami je uvedeno v tabulce 2. 

V této tabulce jsou zahrnuty i časy tisku bez využití podpor. Tyto hodnoty jsou čistě 

teoretické, jelikož tento rám není možné vytisknout bez použití podpůrných konstrukcí. 

Jsou zde uvedeny pouze z výpočetních důvodů.  
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Obr.  32: Varianta 2 - Rám na výšku se sloupcovou podpůrnou konstrukcí. 

 

 

Tabulka 2 – Tabulka dob tisku a spotřeby materiálu pro sloupcové podpory. 

 doba 
tisku 

celková 
spotřeba 
materiálu 

spotřeba materiálu 
na výsledný model 

spotřeba materiálu 
na podpory 

bez podpor v 
přirozené poloze 

4h12m 27 g 27 g x 

bez podpor na 
výšku 

5h13m 26,4 g 26,4 g x 

sloupcové 
podpory v 
přirozené poloze 

8h6m 61 g 27 g 34 g 

sloupcové 
podpory na výšku 

15h52m 122,7 g 26,4 g 96,3 g 



 

 39 

4.4 Stromově větvená stavba podpor 
Použití těchto podpůrných konstrukcí vede v tomto případě k velkému snížení 

množství spotřebovaného plastu. Na obr. 33 a 34 je zobrazen model vygenerovaný 

pomocí softwaru Meshmixer, ve kterém proběhla detekce převisů a přemostění 

a následné vygenerování stromově větvených podpůrných konstrukcí. Zároveň je na 

tomto modelu velmi dobře vidět, jak je v rámci konstrukce stromových podpor velmi 

efektivně využíván materiál.  

Pro konstrukci na obr. 33 byla odhadnuta doba tisku na 7 hodin a 59 minut, celková 

spotřeba materiálu na 46 g a z toho 19 g na samotnou podpůrnou konstrukci, což je, 

co se poměru doby tisku a spotřeby materiálu týče, prozatím nejlepší získaný výsledek.  

 

 
 

Obr.  33: Varianta 3 - Rám v přirozené poloze se stromovou podpůrnou konstrukcí. 

 

Konstrukce na obr. 34 je postavena na svoji zadní část, v této poloze opět proběhla 

detekce přemostění a převisů a následné vygenerování stromově větvených 

podpůrných konstrukcí. V tomto případě je opět nutné myslet na vysokou polohu těžiště 

výtisku, která může způsobit odtržení během tisku. Tisková doba byla odhadnuta na 

8 hodin a 49 minut, celková spotřeba materiálu na 48,8 g z čehož 22,4 g padlo na stavbu 

podpor. Přehled jednotlivých údajů lze vidět v tabulce 3. 

Při porovnání obou variant je patrné, že na rozdíl od sloupcových podpor se tisková 

doba ani spotřeba materiálu tolik neliší. Tuto skutečnost lze považovat za výhodu 

technologie stavby stromově větvených podpor.  
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Pro testovací tisk se stromově větvenými podporami byla vybrána varianta na 

obr. 33.  

 
 

Obr.  34: Varianta 4 - Rám v přirozené poloze se stromovou podpůrnou konstrukcí. 

 

Tabulka 3 – Tabulka dob tisku a spotřeby materiálu pro stromové podpory.  

 

doba 
tisku 

celková 
spotřeba 
materiálu 

spotřeba materiálu 
na výsledný model 

spotřeba materiálu 
na podpory 

bez podpor v 
přirozené poloze 

4h12m 27 g 27 g x 

bez podpor  na 
výšku 

5h13m 26,4 g 26,4 g x 

stromové podpory 
v přirozené poloze 

7h59m 46 g 27 g 19 g 

stromové podpory 
na výšku 

8h49m 48,8 g 26,4 g 22,4 g 
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5 ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 
Cílem mé práce bylo seznámení čtenáře s tiskem na 3D tiskárnách typu RepRap 

technologií FDM. V rámci teoretické části práce byly shrnuty dostupné technologie 3D 

tisku v dnešní době, čtenář byl seznámen s nejdůležitějšími vlastnostmi tiskových 

materiálů, s parametry tisku a podmínkami optimalizace tištěných modelů.  

V rámci praktické části práce byl použit model studentské formule. Byly navrženy 

4 varianty orientace na tiskové podložce v kombinaci s využitím dvou druhů podpůrných 

konstrukcí. Tyto 4 varianty byly vyhodnoceny z hlediska obtížnosti vytisknutí, doby 

tištění a spotřeby materiálu. Jejich shrnutí je vidět v tabulce 4. Po zhodnocení byly 

vybrány celkem 2 optimální varianty – jedna zastupující sloupcové podpory a druhá 

zastupující stromové podpory. Tyto varianty byly následně vytištěny za účelem ověření 

navrženého řešení. Byla vybrána varianta 1 a varianta 3. 

 
Tabulka 4 – Shrnutí jednotlivých variant. 

Navrženou konstrukci z varianty 1 na obr. 31 lze vidět v reálné podobě po vytištění 

na obr. 35. Tato varianta se vytiskla zcela bez problému podle prvotního odhadu pomocí 

softwaru. Jediný problém lze spatřit na šikmých vzpěrách mezi zadní části formule 

a svislého ochranného rámu za místem pro řidiče, kde nebyly softwarem podpory 

vyhodnocené jako nutné, nicméně z finálního výrobku je vidět, že podpory by zde přišly 

vhod. U této varianty je nutné brát v úvahu čas potřebný pro odstranění podpůrných 

konstrukcí, což nebude vzhledem k vlastnostem sloupcových podpor úplně jednoduché. 

Konstrukce z varianty 3 na obr. 33 je ve své reálné podobě po vytištění vidět na 

obr. 36. Tato varianta se vytiskla dle očekávání zcela bez problémů. Na výsledném 

rámu nejsou patrné defekty, stromové podpůrné konstrukce splnily svou úlohu. 

Odstranitelnost těchto podpor je velmi snadná, lze je jednoduše odlomit i bez použití 

velké síly. 

 varianta 1 varianta 2 varianta 3 varianta 4 
čas 8h6m 15h52m 7h59m 8h49m 

celková hmotnost 
materiálu 

61g 122,7g 46g 48,8g 

podpory sloupcové sloupcové stromové stromové 
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Jak se ukázalo, skutečné doby tisku a doby získané pomocí softwaru se lišily 

zhruba o 25 %. Hodnoty reálné a odhadnuté spotřeby materiálu se liší jen velmi málo, 

tj. v řádech jednotek procent. 

 

 
Obr.  35: Varianta 1 – Reálně vytištěný rám se sloupcovými podporami. 

 

 
Obr.  36: Varianta 3 – Reálně vytištěný rám se stromovými podporami. 
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