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1. Úvod 

Vynalezením a rozvojem aditivní technologie nastává malá pr myslová revoluce, 

díky které odborníci stále p ehodnocují pohled na návrh a výrobu, neboť cestou aditivní 

technologie se radikáln  m ní podstata procesu návrhu a výroby. Díky aditivní 

technologii jsou konstruktér m k dispozici zcela nové možnosti v navrhování součástí, 

jež byly do té doby nerealizovatelné. P ístup ke konvenční výrob  t ískovým obráb ním, 

tedy odebíráním materiálu z polotovaru pro dosažení žádaného tvaru vyráb né součásti, 

je k aditivní technologii zcela opačným. Principem je nanášení tenkých vrstev výchozího 

materiálu na sebe. Tyto vrstvy jsou zpravidla horizontálními ezy výsledného výrobku. 

Základním odlišujícím znakem srovnávaných technologií je sm r toku materiálu b hem 

pracovního procesu a podíl produkovaného materiálového odpadu. 

Aditivní technologie má již vybudovanou stabilní pozici mezi výrobními 

technologiemi. Toto postavení je výsledkem jejího dynamického rozvoje za poslední t i 

desetiletí. Zejména aditivní technologie zpracovávající kovové výchozí materiály si 

v poslední dob  nachází čím dál v tší uplatn ní v pr myslu. V České republice p echází 

v činnost výroba leteckých motor  s n kolika díly vyráb nými aditivní technologií. Ve 

sv t  jsou touto technologií produkovány i n které díly spalovacích motor  pro 

sportovní a luxusní automobily.  

Úkolem této diplomové práce je popis vývoje technologie 3D tisku a p edevším 

technická zpráva o provedených a do budoucna plánovaných autorových praktických 

činnostech na jím vyrobené Fused Deposition Modeling (FDM) 3D tiskárn , jež je 

hlavním p edm tem zadání autorovy diplomové práce. V úvodu práce je sepsán odborný 

text shrnující dosavadní poznatky o aditivní technologii, konkrétn  jednotlivé vybrané 

nejpoužívan jší metody aditivní výroby a jejich rozd lení a aplikace. Následuje odborný 

podrobn  zam ený text na vybranou metodu aditivní technologie – FDM, který 

z podstatné části vychází z autorova dlouhodobého zabývání se touto metodou aditivní 

technologie. V této kapitole je ucelen  popsána historie a princip metody, vývoj 

a současný stav. Hlavním bodem této kapitoly je obsáhlý soupis možných variant 

konstrukčních ešení FDM tiskáren a podrobný rozbor jednotlivých základních 

konstrukčních prvk  FDM tiskáren. Dále následuje kapitola, jež je popisem vlastní 
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autorovy praktické činnosti v oblasti FDM tisku od roku 2015, a sice se jedná o návrh 

a kompletní výrobu prototypu FDM tiskárny. Autorova motivace k této činnosti je 

uvedena v následující podkapitole. Záv rečné dv  kapitoly se týkají kritického 

zhodnocení a následné optimalizace funkčního prototypu FDM tiskárny. 

1.1 Motivace 

K rozhodnutí zahájit návrh a pozd ji i výrobu vlastní prototypové FDM tiskárny 

v roce 2015 m  motivovala touha projít si sám celým skutečným vývojem takovéto 

tiskárny. S FDM aditivní technologií jsem se poprvé setkal ve čtvrtém ročníku studia na 

st ední škole, jež zakoupila 3D tiskárnu uPrint (viz Obrázek 3.53) jako výukovou 

pom cku. Tato technologie si okamžit  získala moji pozornost, protože v té dob  jsem 

na vysoké úrovni ovládal softwarovou 3D CAD aplikaci Autodesk INVENTOR, z níž 

bylo najednou možné virtuální modely touto aditivní technologií zhmotnit. 

Z dostatečných výrobních kapacit, které jsem m l k dispozici, jsem se rozhodl jít cestou 

výroby vlastní tiskárny namísto zakoupení n jaké již funkční komerčn  dostupné 

tiskárny. Rozhodnutím vydat se vlastní cestou v té dob  nešlo dohlédnout do d sledku, 

jaká všechna problematická úskalí p i tom vyvstanou a budou žádat ešení. D vodem 

tohoto rozhodnutí mi byla v le projít si vývojem vlastní tiskárny a nikoliv p ání co 

nejd íve tisknout výrobky. Samoz ejm  jsem však od počátku uvažoval o budoucím 

využití funkční tiskárny. To spat uji v kusové produkci tisku zejména slévárenských 

model  složitých tvar  (nap . ob žné lopatky Kaplanovy pln  regulovatelné vodní 

turbíny – p edm t mé bakalá ské práce), které standardn  vyrábí modelá  lepením 

d ev ných vrstev, což u složitých tvar  významn  zvyšuje pracnost a v konečném 

d sledku i cenu modelu. Náklady na výtisk FDM aditivní technologií jsou faktorem 

tvarové složitosti tém  neovlivn ny. 

  



 

17 

 

2. Aditivní technologie 

Pojem aditivní výroba je pojmenování pro výrobní technologii, která vytvá í 

fyzikální objekty postupným kladením vrstev výchozího materiálu o určité tloušťce na 

sebe. Virtuální model výrobku je na tyto vrstvy rozd len a pomocí sofistikovaného ízení 

aditivního výrobního za ízení se tyto vrstvy pracovním procesem postupn  kladou na 

sebe. Zásadní odlišností od obráb ní je tedy v tom, že výrobek vzniká p idáváním 

a nikoli odebíráním materiálu a proces tak neprodukuje tém 1 žádný odpad. 

Používanými výchozími materiály jsou plasty, kovy, stavební materiály na bázi cementu 

a v budoucnosti lze očekávat i snahy aditivní výroby živých tkání. Užití aditivní výroby 

nabízí konstruktérovi benevolentn jší pravidla v konstruování, zejména v oblasti 

vnit ních tvar  dutin (konformní chlazení nástroj  a další). Nedochází k d lení 

požadované součásti na jednotlivé konstrukční prvky. Tím se snižuje pracnost výroby 

a montáže a zjednodušuje se i skladové hospodá ství. Závislost výrobní ceny na tvarové 

složitosti pro konvenční a aditivní technologie výroby zachycuje Obrázek 2.1. 

 

Obrázek 2.1: Srovnání výrobních nákladů pro aditivní a konvenční výrobou 

Vývoj a implementace aditivní výrobní technologie do pr myslové praxe je 

p irozeným pokračováním rozmachu výpočetní technologie, která sofistikovan  ídí 
                                                 

1 Odpadem jsou systémy podp rných konstrukcí a další technologické prvky 
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činné výrobní prvky skrze fyzikální jevy a zákonitosti a využívá progrese 

v materiálovém inženýrství, takže se použitelnost aditivní výrobní technologie rozši uje 

s vývojem nových materiál , jež je aditivními technologiemi možno zpracovávat. 

Nejv tší potenciál implementace, který již pomalu naplňují n které mezinárodní 

společnosti činné p edevším v automobilovém, leteckém a kosmickém pr myslu 

(karosá ské díly a nepohyblivé motorové díly p edevším supersportovních automobil , 

resp. stacionární díly motor  a podvozk  letadel, resp. specifické konstrukční díly 

kosmických raket a družic), ale také ve stomatologii v podob  zubních implantát  

a chirurgii coby kostních náhrad transplantovaných zejména v oblasti lebky. [6]  

 

Obrázek 2.2: Umělá náhrada části lebky zhotovená aditivní technologií [6] 

2.1 Historie 

Lidstvo princip aditivní technologie používá pom rn  dlouho, i když ji takto nazývá 

jen n kolik posledních desetiletí. V pr myslovém odv tví je milníkem rok 1926, kdy byl 

v USA podán patent na technologii kladení materiálu odtavováním obalené elektrody 

elektrickým obloukem. Od roku 1984, kdy zakladatel 3D systems Charles Hull sestrojil 

první komerčn  prodávané SLA aditivní výrobní za ízení (Obrázek 2.3) a roku 1987 jej 

patentoval, se lze setkat s názvem 3D tiskárna. Následuje prudký rozvoj aditivní 

technologie s cílem její aplikace ve výrob . [2] 
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Obrázek 2.3: První stereolitografická 3D tiskárna sestrojená v roce 1984 [1] 

V roce 1991 firma Stratasys uvádí na trh první FDM aditivní výrobní za ízení, které 

využívá extruderu a vyh ívané trysky pro extruzi výchozího plastového materiálu 

v podob  struny, který klade na pracovní plochu. V texaském Austinu v roce 1992 

společnost DTM vyrobila první SLS aditivní výrobní za ízení. Tuto společnost v roce 

2001 koupilo 3D systems. První vícebarevnou 3D tiskárnu vyvinula firma Z Corp v roce 

2000 a následující rok firma Solidimension p inesla na trh první stolní 3D tiskárnu. 

Rok 2005 byl zlomový v tom smyslu, že Dr. Adrian Bowyer z University of Bath uvedl 

v život open source projekt RepRap, což p iblížilo aditivní výrobu mezi širokou 

ve ejnost, neboť do té doby byly principy aditivní výroby pod patentovou ochranou. 

Stratasys v roce 2008 odstartovaly FDM aditivní výrobu biokompatibilními materiály 

a téhož roku Reprap začal tisknout n které díly vlastních FDM tiskáren (Prusa Research 

tak činí dodnes). Zároveň ve stejný rok začala fungovat webová stránka Thingiverse, jež 

dodnes slouží k ukládání a ve ejnému sdílení model  pro 3D tisk zejména metodou 

FDM. [1], [2], [3], [5] 

2.2 Metody aditivní výrobní technologie 

Nejvýznamn jším rozlišujícím hlediskem pro d lení aditivní výrobní technologie je 

proces, jakým dochází ke spojení nov  pokládané vrstvy s vrstvou p edchozí, p ípadn  
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ješt  jakým zp sobem dojde ke spojení částic sypkého výchozího materiálu. Obrázek 2.4 

toto d lení ilustruje. Názvy jednotlivých metod jsem se rozhodl uvád t v anglickém 

jazyce, protože se z nich odvádí mezinárodn  používané zkratky, jež jsou uvedeny 

v seznamu použité symboliky. 

 

Obrázek 2.4: Základní rozdělení aditivní výrobní technologie [4] 

2.2.1 Metoda Stereolithography, Digital Light Processing 

a Continuous Digital Light Processing 

Tyto metody spojuje totožná tvorba výtisku pracující na principu cílené 

fotopolymerizace tekutého fotopolymeru, který vyplňuje celý tisknutelný prostor. Tekutá 

fotopolymerní prysky ice je po vrstvách, jak bylo uvedeno v úvodu, vystavena energii 

elektromagnetického zá ení v oblasti viditelného sv tla, což zp sobí její vytvrzení 

v rámci jedné vrstvy. Obrázek 2.5 zobrazuje metodu SLA užívající laseru jako zdroje 

energie pro vytvrzení fotopolymeru, zatímco metody DLP a CDLP užívají projektoru. 

Oproti DLP a CDLP metoda SLA vyžaduje mechanismus pro zam ování a fokusaci 

laserového paprsku. Všechny metody používají totožný výchozí materiál, kterým je 

fotopolymer, tudíž t mito metodami lze produkovat pouze p edm ty plastové. Dno 

nádrže na tekutý fotopolymer je z pr hledného materiálu o nízkém indexu lomu, protože 

jím prochází pracovní laserový paprsek, resp. projekční sv tlo. Pracovní plocha, která 

tvo í základnu pro stavbu výtisku, se nachází na spodní stran  pracovní desky. Ta je p i 

započetí tisku smáčena fotopolymerem nalitým v nádrži. Daným sv tlem exponovaný 

fotopolymer začíná být vytvrzován v ší ce první vrstvy výtisku na pracovní ploše, se 

kterou tvo í dočasnou pevnou vazbu adhezními silami. Následn  se pracovní deska 

posune vzh ru o tloušťku jedné vrstvy a znovu dojde k exponování a vytvrzování 



 

21 

 

fotopolymeru. Tento cyklus má počet opakování shodný s počtem vrstev tvo ící konečný 

výtisk. D ležitou úlohu v metod  SLA hrají parametry laserového svazku, p esnost jeho 

polohování v rovin  pracovní desky a schopnost jej zaost ovat jakožto v metodách DLP 

a CDLP rozlišení projektoru, neboť práv  tyto parametry rozhodují o velikosti 

tisknutelného detailu. Platí, že čím má tiskárna vyšší p esnosti polohování a fokusace 

laseru, resp. rozlišení projektoru, tím je schopna tisku mén  rozm rných detail . [4], [8] 

 

Obrázek 2.5: Obecný princip metody fotopolymerizace [4] 

Fotopolymer používaný v metodách SLA, DLP a CDLP je syntetický nebo 

organický tekutý materiál, který nevratn  m ní svoji strukturu p sobením 

elektromagnetickým zá ením o specifické vlnové délce, jež bývá od ultrafialového až po 

sv tlo viditelné lidským okem. Rozdílnost metod DLP a CDLP je v určení jejich 

výtisk . Zatímco DLP se užívá p evážn  u prototypových součástí, designu 

a prezentačních p edm t , CDLP je díky vyšší p esnosti a rozlišitelnosti výroby součástí, 

u kterých je kladen d raz na p edepsanou povrchovou i podpovrchovou strukturu. 

Ta bývá vyžadována u součástí, jež mají být nap íklad biokompatibilní s lidskou tkání. 

Metoda CDLP zajistí strukturu výtisku takovou, že je schopna být obsazována živými 

buňkami, propoušt t živiny nebo být vst ebávána živou tkání, pokud použitý materiál 

toto dovoluje. Metodou DLCP je možno vytvá et struktury v ádech 50 mikrometru. 

[4], [8] 
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2.2.2 Metoda Material Jetting, NanoParticle Jetting 

a Drop On Demand 

Oproti p edchozí metod  je zde fotopolymer cílen  nanášen (vst ikován) na pracovní 

plochu tryskami a vzáp tí vytvrzován. Metoda MJ (Obrázek 2.6 a Obrázek 2.7) 

vytvrzuje fotopolymer pomocí UV zá ení, NPJ pomocí tepla a DOD vytvrzuje 

chemickou reakcí. Vst ikované kapičky dosahují objemu v ádu jednotek pikometru 

krychlového. Dávkování tak malého množství kapaliny, která zároveň musí tvorbu tak 

malých kapiček dovolovat, je realizováno piezoelektrickými DOD tiskovými hlavami 

(Obrázek 2.7). Ty mají schopnost dávkovat až 400 kapiček za sekundu. Principem je 

vyklenutí piezoelektrického členu, jenž je aktivovaný pr chodem elektrického proudu do 

prostoru zásobníku s fotopolymerem. Následný nár st tlaku v kapalném fotopolymeru 

zp sobí jeho výtok ústím trysky. 

 

Obrázek 2.6: Obecný princip metody vst ikování fotopolymeru [4] 

 

Obrázek 2.7: Princip funkce piezoelektrického dávkování [9] 
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Díky cílené distribuci fotopolymeru o velice jemném rozlišení a jeho okamžitému 

vytvrzení se t mito metodami aditivní technologie vyráb jí vysoce detailní a p esné 

výrobky. T mi jsou zejména prototypy p edcházející zavedení sériové výroby p edevším 

v automobilovém pr myslu. Dále jsou tyto metody využívány v kusové a malosériové 

výrob , kde je kladen d raz na vysoce kvalitní zpracování, ale i v designovém odv tví. 

Výhodou je použití široké škály druh  a barev polymerních materiál  a jejich p ímá 

kombinace v jednom výtisku. Nap íklad lze takto vyrobit prototyp ergonomicky 

optimalizovaného zubního kartáčku z tvrdého polymeru, který je v žádaných místech 

dopln ný o pružný kaučukový polymer pro pevn jší úchop v ruce (Obrázek 2.8).  

 

Obrázek 2.8: P íklad výrobku metodou MJ [4] 

2.2.3 Metoda Binder Jetting 

Metoda BJ (Obrázek 2.9) pracuje na principu slinování práškového výchozího 

materiálu prost ednictvím pojivé kapaliny, jež je distribuována na pat ičná místa 

polohovatelnou tryskou. Pojivý prost edek je zároveň nosičem barevného pigmentu, 

čímž se docílí pln  barevného tisku. Každá vrstva výtisku vyžaduje nanesení vrstvy 

výchozího práškového materiálu po celé ploše pracovní plochy a její kalibraci 

tzv. kalibračním válcem či st rkou. Dodávka výchozího práškového materiálu se 

uskutečňuje vysunováním dna zásobníkové nádrže vzh ru. Tato nádrž se nachází 

z pohledu sm ru pohybu kalibračního členu p ed pracovní plochou. Pohybující se 

kalibrační člen tak p ed sebou tlačí p idaný prášek a rozprostírá jej a zhutňuje po celé 



 

24 

 

pracovní ploše. Zp tným pohybem kalibračního členu dojde ke kalibraci a novému 

nanesení vrstvy prášku. Následuje dávkování pojiva tiskovou hlavou do míst budoucího 

výtisku. Tisková hlava koná pohyby v na sebe kolmých osách x a y a obsáhne tím celou 

tiskovou plochu. Svislým klesáním pracovní plochy v ose z po krocích odpovídajících 

tloušťce vrstev se dosahuje t etí dimenze výtisku. Prášek, který nebyl slinován kapalným 

pojivem, slouží jako podp rný systém pro p evisy a je po dokončení tisku odsán 

a proset, aby byl znovu použit. Vyjmutý výtisk se posléze očistí od zachyceného prášku 

a na jeho povrch je nanesen prost edek, který zvýší jeho pevnost a barevnou stálost. 

 

Obrázek 2.9: Princip metody BJ [4] 

 

Obrázek 2.10: Ukázka výtisku metodou BJ [4] 
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Metodou BJ se tisknou p edevším designerské a architektonické studie, skulptury. 

Bývá dosaženo velice detailních výrobk  i funkčních mechanism , které lze tisknout již 

sestavené (pokud je velikost v le mezi díly za ízením rozlišitelná). 

2.2.4 Metoda Multi Jet Fusion 

Aditivní metoda MJF je užívána výrobcem Hewlett Packard Enterprise pro 3D tisk 

součástí z polyamidu. Výchozí práškový materiál je nanášen na vyh ívanou pracovní 

plochu po vrstvách. Do každé vrstvy naneseného výchozího materiálu je cílen  

vst ikováno tiskovou hlavou fixační činidlo do míst, kde má být aktuální vrstva spojena 

s p edchozí vrstvou, a periferní činidlo do obrysu výtisku aktuální vrstvy, čímž se 

vytvá í povrchové detaily výtisku a zlepšuje se schopnost separace díl . Následuje 

ozá ení celé plochy aktuální vrstvy sv tlem. Akumulovaná tepelná energie zp sobí 

vytvrzení vst íknutých činidel ve výchozím materiálu a tím dá vzniknout nové vrstv  

výtisku. Výsledný výrobek má buďto charakter p írodního vzhledu, anebo se 

tzv. impregnací máčí v barevném pigmentu, čímž se provede jednobarevná povrchová 

úprava části nebo celého výtisku. Touto metodou lze tisknout za použití výrobcem 

dodávaným materiálem detaily v tší než 0,25 milimetru a st ny siln jší více než 

1 milimetr. V porovnání s uvedenými metodami je metoda MJF vhodná pro mén  

detailní součásti, které lze zároveň zhotovit pouze z polyamidu. Použití tohoto materiálu 

je nejv tším omezením této metody. Uplatn ní najde zejména v architektonických 

kancelá ích a designu. [10] 

2.2.5 Metoda Selective Laser Sintering 

Principem SLS metody je spékání výchozího plastového práškového materiálu 

pomocí laserového paprsku. Pracovní komora obsahuje pracovní prostor se svisle 

pohyblivým dnem, na n mž se po vrstvách tvo í výtisk výše uvedeným principem, a dále 

zásobník na výchozí práškový materiál, ze kterého je postupným vytlačováním taktéž 

pohyblivým dnem prášek p emisťován na pracovní plochu. Obrázek 2.11 nezobrazuje 

t etí zásobník, který se nachází na druhé stran  pracovního prostoru, než je zásobník na 

výchozí materiál, a kterým jsou dnešní za ízení zpravidla vybaveny pro kumulaci 
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p ebytečn  vytlačeného prášku ze zásobníku. Jako i u metody BJ je i zde vrstvený prášek 

rozprostírán, zhutňován a kalibrován válcem nebo stíracím pravítkem. Transformace 

prášku do výsledné slinované podoby se d je vystavením tepelné energii, která je do 

slinovaného místa p ivád na laserovým paprskem. D je se tak zám rným za ízením, to 

obsahuje dv  odrazivé plochy, které jsou v či sob  natáčiv  ízené. Jejich osy rotace 

jsou na sebe kolmé. Zdroj laserového paprsku je p ed p íchodem do zám rného za ízení 

fokusován. Tím se eliminuje rozost ení laserového paprsku v rámci celé tisknutelné 

plochy. Zároveň je fokusací možné v určitém rozmezí m nit pr m r laserového paprsku 

v pracovní rovin . Tím pádem lze vnit ní struktury výtisku slinovat rychleji díky 

zv tšení pr m ru laserového paprsku, a obrysy slinovat s menším a precizn jším 

laserovým paprskem. Podmínkou je možnost ízení distribuovaného výkonu laseru.  

 

Obrázek 2.11: Princip metody SLS [4] 

 

Obrázek 2.12: Výrobek zhotoven metodou SLS [4] 
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Tato metoda nabízí výrobu z polyamid  (nylon atd.), polystyren  a termoplastických 

elastomer . Nevýhodou je skutečnost, že lze vždy tisknout pouze jeden druh materiálu, 

což vychází z principu dodávání výchozího materiálu na pracovní plochu. Jako 

podp rný systém konstrukcí je zde použit okolní výchozí práškový materiál. Výrobní 

čas zde prodlužuje delší čišt ní hotového výtisku od výchozího práškového materiálu, 

jenž je kv li své jemnosti pro lidský organismus také nezdravý. SLS metodou se 

vyráb jí prototypové součásti stejn  jako hotové díly pro p ímé použití v praxi. P esnost 

metody je v ádu desetin milimetru v závislosti na použitém materiálu, parametrech 

slinování a požadované p esnosti, jež se negativn  promítá do celkového pracovního 

času. Tloušťka st ny více než 0,7 milimetru. Výtisky dosahují vyšších pevností než 

u metod MJ, NJP, DOD a BJ díky tvorb  pevn jších vazeb mezi vrstvami laserem. [4] 

2.2.6 Metoda Direct Metal Laser Sintering  a Electron 

Beam Melting 

Ob  metody jsou v principu činnosti analogií tisku kovu a slitin kov  k metod  SLS 

s tím rozdílem, že metoda DMLS (Obrázek 2.13) využívá k tavení výchozího kovového 

práškového materiálu laser, kdežto metoda EBM (Obrázek 2.14) využívá k tavení 

výchozího kovového práškového materiálu elektronový paprsek. První podmínkou 

tisknutelnosti materiálu je jeho schopnost být sva itelný. Zásadním omezením oproti 

SLS je nakládání s vysoce karcinogenními výchozími materiály. Ty mají zrnitost 

v ádech mikrometr , což p edstavuje vysoké riziko pro lidský organismus v podob  

nenávratného vdechnutí. Zvýšení bezpečnosti p edstavuje dvoukomorová obsluha stroje 

skrze rukavice, jež dokonale odd lují vn jší prostor od pracovního prostoru. Kovové 

slitiny na bázi železa, hliníku, titanu, niklu, chromu a kobaltu a dalších reaktivních kov  

je nutno metodou DMLS tisknout v ochranné atmosfé e. V p ípad  EBM je v pracovním 

prostoru zajišt no vakuum, které snižuje tepelné namáhání výtisku a tím deformace 

vzniklé nerovnom rným oh evem a chladnutím výtisku. To klade požadavek na 

hermeticky uzav ený pracovní prostor od okolní atmosféry a v p ípad  DMLS jeho 

pln ní specifickými plyny, jako nap íklad argonem. Fokusace laserového paprsku 

v p ípad  metody DMLS se d je obdobn  jako u metody SLS, tedy optickými čočkami. 

V p ípad  metody EBM se fokusace provádí ízeným elektromagnetickým polem p i ústí 
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trysky elektronového d la. Systémy podp rných konstrukcí se u obou metod zhotovují 

ze stejného materiálu jako vlastní výtisk. Následuje odstrojení mechanickou cestou. 

[4], [11] 

 

Obrázek 2.13: Princip metody DMLS [4] 

 

Obrázek 2.14: Princip metody EBM [11] 
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Obrázek 2.15: Pohled průzorem do pracovního prostoru EBM za ízení [11] 

Dopadem foton  či elektron  na povrch nanesené vrstvy výchozího materiálu 

dochází k jeho lokálnímu tavení. Vlivem adhezních sil a difúze následuje spojení 

prachových částic výchozího materiálu mezi sebou a s p edcházející vrstvou, nebo 

v p ípad  první vrstvy s pracovní paletou. Ukončením expozice laserového nebo 

elektronového paprsku p echází tavenina do tuhé fáze a m ní svoji strukturu. To je 

doprovázeno zm nami dílčích objem  již ztuhlého materiálu, což s sebou 

v makrom ítku nese nerovnom rné deformace, vznik trhlin a nehomogenit v matrici 

výrobku. Proto následuje žíhání na snížení vnit ních pnutí a dle účelu a funkce výrobku i 

velice p ísnou kontrolu počítačovou tomografií i destruktivními zkouškami. D ležitou 

úlohou je p itom postup a po adí tavení jednotlivých element  v každé vrstv , neboť 

práv  optimálním postupem lze výrazn  snižovat tyto nežádoucí účinky 

nerovnom rného chladnutí již ztavených částí výtisku. Tento pohled na problematiku 

strategie trasování laseru či elektronového paprsku lze ilustrovat na zkušeném ručním 

svá eči, který je díky vhodné rozvaze a zkušenostem schopen sva it nap íklad 

p íhradový nosník bez výrazn jších celkových deformací. Dílčí deformace se následn  

sníží pat ičným žíháním. Po vyžíhání je výtisk p ipraven k dalšímu zpracování, kterým 

bývá t ískové obráb ní, tepelné zpracování, nap . zušlechťování a broušení a další. 

[4], [11] 
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Tyto dv  metody si již našly plné uplatn ní v ad  pr myslových odv tví, počínaje 

automobilovým, leteckým a kosmickým pr myslem, ve zdravotnictví náhradami částí 

kostí a kloub , které jsou svojí strukturou lépe biokompatibilní než p i použití 

konvenčních metod. Výhodami je výroba složit jších monolitních součástí, tedy snížení 

počtu součástí, dále miniaturizace a snižování hmotnosti tzv. reverzním inženýrstvím. 

V leteckém pr myslu nastává zavád ní DMLS aditivní technologie do sériové výroby 

n kterých částí turbovrtulových motor . P íkladem m že být 10 součástí 

turbovrtulového motoru ATP vyrobených aditivní technologií výrobcem GE Aviation, 

která za tuto modernizaci výroby získala v roce 2015 ocen ní Aviation Week Laureate 

Award for Technology. Obrázek 2.16 zobrazuje jednu z t chto součástí – palivovou 

trysku. [4], [11] 

 

Obrázek 2.16: Palivová tryska vyrobena metodou DMLS v GE Aviation [13] 
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2.2.7 Metoda Laser Engineering Net Shape  a Electron 

Beam Additive Manufacturing 

T mito metodami lze dosáhnout depozice vysoce jakostních slitin kov . Návarem se 

buďto tvo í na pracovní palet  zcela nová součást, nebo se nava uje na určitý základní 

kovový polotovar, p ičemž jde buď zpravidla o zhotovení návaru o vyšší jakosti, než je 

nava ovaný polotovar, anebo o opravu používané součásti formou nava ení a následného 

sledu dokončovacích technologií, nap . t ískové obráb ní, broušení, lešt ní atp. Metoda 

LENS využívá pro depozici kovového návaru laserového paprsku (Obrázek 2.17), 

metoda EBAM využívá elektronového paprsku (Obrázek 2.18). U metody LENS je 

za ízení dopln né o trysku, která do místa návaru p ivádí p ídavný práškový materiál 

o zvýšené kinetické energii, který tvo í zhotovovaný návar. Proud letícího p ídavného 

materiálu taví laser paprsek. Dopadem na ztuhlý podklad se sníží kinetická energie letící 

taveniny, což se projeví kvalitn jším a mén  závadným spojením s pokladem. U metody 

EBAM je p ídavný materiál ve form  drátu p ivád n podávacím za ízením, nap íklad 

dvojicí protib žných kladek, mezi nimiž je drát odvalován. Ztuhlý podklad odvání 

vnesené teplo z místa návaru, čímž se z n j stává podklad pro další vrstvu návaru.  

Vlastní stroj poskytující LENS nebo EBAM metody aditivní technologie je vybaven 

polohovacím za ízením, které nese pracovní hlavu s p íslušnou technologií. Počet stupň  

volnosti polohovacího za ízení určuje dostupnost míst na r zn  členitých polotovarech 

opat ovaných návarem nebo p ímo ovlivňuje vyrobitelnost r zn  členité součásti. Stroj 

zpravidla bývá vybaven p ídavným polohováním pracovního stolu v jedné až ve dvou na 

sebe kolmých otočných osách, což rapidn  rozši uje možnosti tisku. Pracovní hlava je 

vybavena zp tnovazební kontrolou podmínek v míst  depozice, jež dodává ízení celého 

procesu pot ebné vstupy pro akční zásahy, což v d sledku zkvalitňuje výsledky této 

metody. Využití t chto metod se nachází ve výrob  součástí vystavených zvlášť 

náročným podmínkám opot ebení a dále pak v jejich oprav . P íkladem jsou formy pro 

tlakové lití v automobilovém pr myslu. [12]  
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Obrázek 2.17: Princip metody LENS [14] 

 

Obrázek 2.18: Princip metody EBAM [12] 

2.3 Metoda Laminated Object Manufacturing 

Metoda LOM (Obrázek 2.19) je založena na vy ezávání desek ohraničených 

vrstevnicemi vyráb né součásti a jejich vrstvením na sebe. B žn  je svitek polotovaru 

odvíjen z cívky p es pracovní plochu, kde je laserovým paprskem ezán a následn  

pomocí vyh ívaného válce tlakem a teplem spojen s p edešlou vrstvou. Následuje 

odvinutí zbytku nevyužitého pásového polotovaru na navíjecí cívku, p ičemž celá 

pracovní plocha je znovu zakryta pásem, jenž je p ipraven k vy ezání nové vrstvy. 

Tloušťka pásu určuje tloušťku vrstev, které tvo í výslednou součást, a udává se v ádech 

desetin milimetru. Pracovní plocha, na které se vy ezané desky vrství, se posunuje 
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s každou p idanou vrstvou o její tloušťku svisle dol . Systém podp rných konstrukcí 

tvo í tentýž materiál, který je od výtisku separován ší kou ezu laserového paprsku. [16] 

 

Obrázek 2.19: Princip metody LOM [15] 

Metod  FDM je v nována samostatná následující kapitola, protože je pro 

p edkládanou diplomovou práci st žejním tématem.  
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3. Metoda Fused Deposition Modeling 

Aditivní technologií FDM jsou vyráb ny p edm ty z termoplastického materiálu 

tavením tohoto výchozího materiálu nejčast ji v podob  kruhové struny a jeho vrstvením 

na sebe. Systém podp rných konstrukcí je tisknut buďto ze stejného materiálu jako 

výtisk samotný, což obnáší následnou separaci, revizi a p ípadné dokončovací operace 

povrchu výtisku. Anebo z materiálu odlišného, jenž bývá rozpustný v určitých 

technologických kapalinách, ve kterých se hotový výtisk s podp rnými konstrukcemi 

pere, čímž dojde k jejich úplnému rozpušt ní bez použití silových účink  tak, jak tomu 

je p i použití stejného materiálu pro výtisk i podp rné konstrukce. Ze všech metod tato 

v neodborné ve ejnosti vzbuzuje nejv tší zájem o 3D tisk ze všech metod a p sobí 

i nejv tší osv tu. Je to zap íčin no open source systémem v d sledku exspirace užitných 

vzor  a patent  vztahujících se na tuto metodu aditivní technologie, stálým snižováním 

po izovacích investic do FDM 3D tiskáren, implementací této technologie v praxi, do 

vzd lávacích systém  a popularizováním ve sd lovacích prost edcích. 

3.1 Stručný historický vývoj metody FDM 

Soub žn  s vývojem výše uvedených metod aditivní technologie vyústila dne 

30. íjna 1989 práce Stevena Scotta Crumpa a jeho manželky Lisy Crumpové 

(zakladatelé společnosti Stratasys, Ltd.) v p ijetí platnosti patentu US5121329A 

s názvem Apparatus and method for creating three-dimensional objects (úvod 

a schémata viz 0 P íloha 1 – Patent US5121329A) americkým patentovým ú adem. Na 

15 stranách je popsán mechanismus a metody vytvá ení t írozm rných objekt  

z materiál , které jsou samo vytvrditelné, termoplastické, tavitelné, dvousložkové 

epoxidové, p nové, nebo na bázi skla a které se adekvátn  pojí s p edchozí vrstvou. 

Každá tloušťka vrstvy je definována a ízena výškou, v jaké je dávkovací tryska 

umíst na nad p edchozí vrstvou. Po dobu dvaceti let platnosti patentu byla tato 

technologie využívána p evážn  ve stejných sférách pr myslových odv tví. Po tuto dobu 

vyráb ly FDM tiskárny Stratasys, Ltd. a pod označením technologie FFF společnost 

Makerbot, která je již vlastn ná společností Stratasys, Ltd. Po vypršení platnosti patentu 
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začalo s výrobou a inovacemi mnoho nových výrobc . Technologie p ešla do stavu open 

source2, což iniciovalo zakládání mnoha sdružení po celém sv t  a internetových 

diskuzních fór, jejichž činností byla vzájemná nemateriální výpomoc p i stavb  

a zprovozn ní vlastních i zakoupených tiskáren, osv ta a p iblížení této technologie širší 

ve ejnosti. Cílem nadále z stává snaha tvo it požadované p edm ty (výtisky) v míst  

jejich užívání a tím v dnešním globálním sv t  snižovat energetické náklady na 

transport. Podstatnou podmínkou však z stává otázka recyklace používaných výchozích 

materiál  v míst  jejich užívání, jimiž jsou plasty a plasty pln né skelnými nebo 

uhlíkovými vlákny, nebo jejich kombinací, nebo jsou pln ny d ev ným či kovovým 

prachem. [17] 

Kolem roku 2006 se trh s FDM tiskárnami začal pozvolna plnit jednoduchými 

stolními a uživatelsky nenáročnými tiskárnami. Impulzem bylo popularizování této 

aditivní technologie skrze informační média, dny otev ených dve í ve společnostech, jež 

tato za ízení již vlastní, a dalšími cestami. Lidem zajímajícím se o nové technologie, 

modelá m, domácím kutil m, student m p edevším technických škol a jist  i dalším 

byla tato technologie čím dál více p ístupn jší a cenov  dostupn jší. Ti se jí začali 

postupn  uchopovat. V polovin  roku 2006 byl v rámci projektu RepRap uveden 

experimentální model ARNIJE. Následující rok model Darwin. Oba modely byly 

kartézského typu s tryskou pohybující se v rovin  xy a pracovní plochou v ose z. 

Koncem roku 2007 vyšel model McWire v konfiguraci tryska pohyblivá v ose 

z a pracovní plocha v rovin  xy. V roce 2009 vyšela první verze modelu Mendel. 

V tomtéž roce začínající český podnikatel Josef Pr ša založil firmu Prusa Research spol. 

s r.o. Tato společnost dokázala za dev t let expandovat do celého sv ta. Mezi lety 

2015 a 2017 se zvýšil obrat společnosti z 24 mil. Kč na zhruba 1 mld. Kč s pouhými 

150 zam stnanci. Tato společnost prodává již t etí generaci své FDM tiskárny 

ORIGINAL PRUSA I3 MK3, jež sbírá nejedno mezinárodní ocen ní (vít z 3D Printer 

Shootout 2017 a 2018 v prestižním časopise MAKE a déle než rok je hodnocena na 

portálu 3DHubs.com Trends jako nejlepší tiskárna a model ORIGINAL PRUSA I3 

MK2S je vít zem Nejlepší 3D tiskárna roku 2018 v kategorii „Pracant“ v Pr vodci 

                                                 

2 Voln  a bezplatn  ši itelné návody, výkresy, schémata, firmwary a n které slicery a obslužné 
softwary 
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3DHubs.com). Na začátku roku 2010 byla zkonstruována první FDM tiskárna 

využívající paralelní druh kinematiky a nesla název DeltaBot. Tento druh mechanismu 

vyvinul Reymod Clevel ze Švýcarského federálního technologického institutu 

v Lausanne v osmdesátých letech dvacátého století p vodn  pro potraviná skou firmu za 

účelem zrychlení pln ní pralinek vnit ní náplní. [18], [19], [20] 

Metoda FDM je v současnosti nejrozší en jší a nejdostupn jší aditivní technologií na 

sv t . Je zastoupena širokou škálou výrobc  z celého sv ta a je cílena širokému spektru 

uplatn ní. Od za ízení v nadsázce p ipomínající d tskou hračku až po pln  profesionální 

za ízení, vybavené vyh ívanou komorou, skýtající multi materiálový tisk, a dodávané 

s vysoce propracovaným CAM a post-procesorovým softwarem. 

3.2 Princip metody FDM 

Tvorba výtisku, jemuž je modelem digitální soubor formátu .stl, probíhá vrstvením 

roztaveného výchozího materiálu na pracovní plochu. Princip metody FDM zobrazuje 

Obrázek 3.1. Výchozí materiál v podob  kruhové struny zpravidla o pr m ru 1,75, 2,85, 

2,9 nebo 3,0 milimetru je ízen  p ivád n do vyh ívané trysky pomocí extruderu. T leso 

trysky je vyh íváno elektrickým topným t lískem. Nastavené stabilní teploty je dosaženo 

ízeným napájením topného t líska a zp tnovazebným hlídáním skutečné aktuální 

teploty trysky pomocí termistoru. Systémy podp rných konstrukcí jsou tvo eny buď 

stejným materiálem jako vlastní výtisk, nebo jiným materiálem, který je oproti 

výchozímu materiálu zpravidla rozpustný v rozpustném činidle. Do toho je hotový 

výtisk pono en na dobu nezbytn  dlouhou pro rozpušt ní veškeré podp rné konstrukce. 

Pevné spojení první vrstvy výtisku s pracovní plochou je ešeno mnoha zp soby. Volba 

nejvhodn jšího zp sobu závisí na typu výchozího materiálu a možnosti vyh ívání 

pracovní plochy, jež mnoho materiál  vyžaduje pro svoji vysokou teplotní roztažnost. 

Používá se tisk na suchou odmašt nou pracovní plochu, jejíž povrch bývá zdrsn n pro 

zvýšení stykové plochy a vyšší adhezi. Dále se používá r zných samolepících fólií od 

b žné papírové po kaptonové, jež jsou dob e tepeln  vodivé. 
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Obrázek 3.1: Princip metody FDM [4] 

Multi materiálový tisk je zajišt n adekvátním počtem extruder  a trysek. Zde je 

nutností vertikální vyrovnání ústí všech trysek do jedné hladiny a zajišt ní v pr m tu do 

pracovní plochy nastavené sou adnice os všech trysek, aby části tisknuté jednotlivými 

materiály nebyly v či sob  posunuty. Více paralelních trysek také zmenšuje tisknutelnou 

plochu. Nebo je multi materiálový tisk zajišt n centrální mixážní tryskou s adekvátním 

počtem vstup  pro struny a stejným počtem extruder , jejíž výhoda je v plynulém 

slučování vstupujících materiál  (pokud to fyzikální vlastnosti použitých materiál  

dovolují). Nebo je multi materiálový tisk zajišt n tryskou s jedním vstupem, jedním 

extruderem a speciálním p ídavným za ízením. Tím nejznám jším je externí za ízení 

PALETTE+ od start-upové firmy Mosaic Manufacturing (viz Obrázek 3.2). Do tohoto 

za ízení jsou p ivedeny všechny tiskové struny. V n m jsou postupn  ízen  odvíjeny, 

odst iženy a za sebe tepeln  sva ovány v jednu multi materiálovou strunu, která je 

extruderem p ivád na do trysky. V tomto provedení je d ležitou úlohou časování 

a kvalita čelního sva ení jednotlivých úsek  strun za sebe.  
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Obrázek 3.2: Náhled do za ízení zajišťující multi materiálový tisk [21] 

Vzájemným pohybem trysky a pracovní plochy musí být zajišt na distribuce 

vrstveného materiálu v celém tisknutelném prostoru. Polohovací za ízení pracují 

v kartézském, cylindrickém nebo sférickém sou adném systému sou adnic. K zajišt ní 

vzájemného lineárního pohybu trysky v či pracovní ploše se užívá transformace 

rotačního pohybu krokových motor  nebo servomotor  na lineární pohyb 

prost ednictvím šroub . T mi jsou šrouby trapézové nebo kuličkové. K zajišt ní 

vzájemného rotačního pohybu trysky v či pracovní ploše se užívá redukce rotačního 

pohybu krokových motor  nebo servomotor  prost ednictvím redukčních p evodovek, 

kterými se zvyšuje rozlišení, tedy p esnost úhlového nastavení dané rotační osy. Pro 

uložení posuvných částí v či sob  se užívá lineárního vedení válcového nebo 

prizmatického (Obrázek 3.18). Pro uložení otáčivých částí v či sob  se užívá kluzných 

nebo valivých ložisek.  
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3.3 Rozd lení FDM tiskáren dle kinematiky 

Základním rozlišovacím hlediskem konstrukčního provedení FDM tiskáren je 

vzájemné uspo ádání jednotlivých os polohovacího za ízení. Nejčast ji používaným je 

kartézské uspo ádání (Obrázek 3.3 vlevo). V tomto p ípad  jsou všechny t i osy 

polohovacího za ízení na sebe kolmé. T i nejčast ji používané kombinace uspo ádání 

vzájemného pohybu trysky v či pracovní ploše jsou následovné: 1) tryska v rovin  xy 

a pracovní plocha v ose z, 2) tryska v rovin  xz (nebo yz) a pracovní plocha v ose y 

(nebo x) – jinými slovy portálové provedení, 3) tryska ve všech osách xyz. Výhodou 

kartézského uspo ádání je nízká náročnost na výpočetní výkon ídicí jednotky, protože 

sou adný systém tiskárny odpovídá sou adnému systému, v n mž je post-procesorem 

generovaný g-kód, tudíž odpadá transformace sou adnic prost ednictvím polohovacího 

za ízení. Další výhodou je relativn  snadné se ízení a kalibrování p i zprovozňování 

tiskárny. Nevýhodou je v tší množství díl , které tvo í rám, tedy vyšší náročnost na 

výrobu a tedy i po izovací náklady. 

 

Obrázek 3.3: Vlevo kartézské a vpravo klasické Delta uspo ádání [22] 

Další variantou je tzv. Delta uspo ádání (Obrázek 3.3 vpravo). Název 

popisuje p dorysný tvar rámu. Tím je zpravidla rovnostranný trojúhelník. Jednotlivé osy 

polohovacího za ízení leží v hranách trojbokého rovnostranného hranolu, p ípadn , 

pokud nejsou rovnob žné, leží v hranách komolého trojbokého jehlanu. Toto 

pojmenování se uplatňuje i pro ojedin le používané tiskárny, které místo lineárních 
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pohyb  využívají t ech rotačních os, které leží ve stranách rovnostranného trojúhelníku 

(Obrázek 3.4). Tento mechanismus se spíše využívá pro vysokorychlostní manipulátory. 

 

Obrázek 3.4: ídce užívané paralelogramové Delta polohovací za ízení [23] 

Jednotlivé osy se pojmenovávají písmeny A, B, C. Společným znakem Delta tiskáren 

je tzv. platforma, která je t emi páry ramen spojena voln  pomocí kulových kloub  

s jednotlivými posuvnými či rotačními osami. Každý pár ramen je paralelogramem. Na 

platform  je upevn na samotná tryska a r zné další p íslušenství jako délkový senzor 

pro kalibraci v ose z, samotný extruder pokud je vyžadováno p ímé spojení s tryskou, 

chladicí ventilátory, sv telný zdroj pro osv tlení pracovního prostoru a další. Výhodou 

oproti p edchozí variant  je menší počet díl  rámu, a tedy i nižší výrobní náklady. 

Pracovním prostorem je svislý válec nebo do n j vepsaný kvádr. Tyto tiskárny jsou 

zejména vhodné pro tisk vyšších p edm t . Naopak nevýhodou je nutnost vyššího 

výpočetního výkonu ídicí jednotky.  
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Obrázek 3.5: Schéma kinematického modelu klasického Delta uspo ádání 

Následuje vyjád ení vztahu 3.4 (viz dále) mezi svislými polohami jednotlivých 

záv sných vozík  (delta_towerA/B/C_z) a polohou trysky umíst né v ose platformy 

v kartézském sou adném systému tiskárny (červená – x, zelená – y, modrá - z viz 

Obrázek 3.5). [27] 

delta_radius =  delta_smooth_rod_offset − delta_effector_offset − delta_carriage_offset 
(3.1) 

delta_towerA_x = delta_radius ∙ cos alfa  delta_towerA_y = delta_radius ∙ sin alfa  delta_towerB_x = delta_radius ∙ cos beta  delta_towerB_y = delta_radius ∙ sin beta  delta_towerC_x = delta_radius ∙ cos gamma  delta_towerC_y = delta_radius ∙ sin gamma  

 

(3.2) 

delta_diagonal_rod = delta_tower _z + distance of carriage on tower  from x, y  
(3.3) 
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delta_towerA_z =  √delta_diagonal_rod − delta_towerA_x − x − delta_towerA_y − y  +  z delta_towerB_z =  √delta_diagonal_rod − delta_towerB_x − x − delta_towerB_y − y  +  z delta_towerC_z =  √delta_diagonal_rod − delta_towerC_x − x − delta_towerC_y − y  +  z  
 

(3.4) 

Specifické cylindrické uspo ádání os polohovacího za ízení (Obrázek 3.6) je 

využíváno zejména u laciných stolních tiskáren z d vodu nízkého počtu součástí rámu. 

St žejní otázkou je rozlišení a opakovatelnost polohování úhlového nastavení rotační 

osy. 

 

Obrázek 3.6: Specifické cylindrické uspo ádání polohovacího za ízení 

Hangprinter (Obrázek 3.7) neboli visící tiskárna je zajímavým ešením, ale 

p edevším vizí do budoucna. Jedná se o platformu osazenou navíc čty mi navíjecími 

bubny, p ičemž každý je pohán n vlastním krokovým motorem. Z každého bubnu je 

odvíjeno a zároveň navíjeno lano. Jedno sm uje vzh ru a zajišťuje p evážnou gravitační 

sílu celé platformy. Zbylá t i lana sm ují do stran ideáln  po 120°. Oba dva konce 
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každého z lan musejí být ukotveny. Sou adnice polohy jejich ukotvení je nutné z d vodu 

kalibrace zanést do firmwaru ídicí jednotky. [24]  Potenciálem tohoto konstrukčního 

provedení je p enositelnost a teoreticky neomezený stavební prostor. Jako rám složí 

pevné prvky v prost edí, ve kterém je tisknuto. V oblasti FDM tisku jde spíše 

o atraktivitu než o užitkové vlastnosti. V budoucnosti si lze však p edstavit tímto 

zp sobem tisk staveb v cílovém prost edí. 

 

Obrázek 3.7: Schéma zavěšené platformy Hangprinteru [24] 

Relativn  novým uspo ádáním je tisk na pásovou pracovní plochu, jež umožňuje 

s ohledem na teplotní roztažnost a následné deformace vlivem smršťování výchozího 

materiálu teoreticky neomezený tisk ve sm ru posouvání pracovního pásu. S myšlenkou 

p išla společnost BlackBelt 3D BV již v roce 2013 (Obrázek 3.8 – prototyp), ale až 

v polovin  roku 2017 se tento projekt BLACKBELT 3D Printer objevil na podp rném 

webu Kickstarter (Obrázek 3.9), kde b hem prvních 15 minut získal stanovených 

50 000 Euro. Jedná se o upravený kartézský systém. Rovina xz a i osa trysky svírá 

s rovinou pracovní plochy xy úhel 45°. P íčný pohled na vrstvení zobrazuje Obrázek 

3.10. Výrobce udává, že se touto tiskárnou vytvá í součásti pouze z PLA materiálu, který 

se vyznačuje v porovnání s jinými používanými materiály nižší tepelnou smrštivostí. 

[26] U tohoto uspo ádání spat uji riziko meandrování pracovního pásu a tím hrozbu 

nelineárního pohybu dané osy. 

https://www.kickstarter.com/profile/814534542
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Obrázek 3.8: Prototyp BLACKBELT 3D Printer [25] 

 

Obrázek 3.9: BLACKBELT 3D Printer [25] 



 

45 

 

 

Obrázek 3.10: Princip vrstvení u tiskárny BLACKBELT 3D printer [26] 

Zajímavostí je kinematika u tiskárny Tripteron 3D Printer (Obrázek 3.11). Využívá 

paralelního skládání výsledného pohybu platformy (viz kap. 3.5.2 Polohovací za ízení), 

p ičemž sm ry pohyblivých os jsou uspo ádány kartézským sou adným systémem (tedy 

ve sm rech os x, y, z) 

 

Obrázek 3.11: Vizualizace tiskárny Tripteron 3D Printer [30] 

Do metody FDM se adí i tzv. 3D pera. Je to ruční nástroj, který tryskou vytlačuje 

roztavený výchozí materiál. Tím je zpravidla tyčinka PLA, mén  často ABS. 
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3.4 Srovnání kartézských a Delta FDM 3D tiskáren 

Následuje citace záv rečného shrnutí srovnávací studie kartézských a Delta FDM 3D 

tiskáren pro tisk z PLA materiálu, jež vypracovali Betina Madeira Schmitt, Christiano 

Fraga Zirbes, Cassiano Bonin, Daniel Lohmann, Diovani Castoldi Lencina, Aurélio da Costa 

Sabino Netto v brazílii na Instituto Federal de Santa Catarina a publikovali ji 20. prosince 

2016. Zkušební model v podob  nádoby p echázející ze čtvercového dna do kruhového 

hrdla (viz Obrázek 3.12) byl t ikrát tisknut z materiálu 1,75 mm struny PLA od firmy 

ESUN na kartézské tiskárn  3D Cloner DH Printer a na Delta tiskárn  Rostock Max V2 

Printer. Jmenovitý pr m r trysek byl 0.4 mm, výška vrstvy 0.3 mm, rychlost tisku 

60 mm/s, vnit ní výplň tvo ila 50 % vnit ního prostoru, teplota trysky činila 195 °C. 

Teplota pracovní plochy u Delta tiskárny byla nastavena na 60 °C, u kartézské tiskárny 

byla nevyh ívána, tudíž se pohybovala v blízkosti teploty okolního prost edí, jímž byly 

vnit ní obytné prostory, tedy cca 25 °C. Proces m ení výtisk  (viz Obrázek 3.13) byl 

vykonán p enosným m icím 7osým ramenem Romer Absolute Arm SI (Hexagon 

Metrology) s pln  certifikovaným a integrovaným laserovým skenerem RS2 LASER 3D. 

Nasnímané mraky bod  obou výtisk  byly poté vyhodnoceny porovnáním s CAD 

modelem výtisku v softwaru PolyWorks Inspector (viz Obrázek 3.14 a Tabulka 1). [65] 

 

Obrázek 3.12: Schéma zkušebního výtisku s vyhodnocovanými rozměry [65] 
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Obrázek 3.13: Hotové výtisky k vyhodnocení [65] 
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Obrázek 3.14: Grafické vyhodnocení úchylek rozměru zkušebních výtisků [65] 

Tabulka 1: Nasnímané absolutní hodnoty zkušebních výtisků [65] 

CAD Kartézské uspořádání - 3D Cloner 

Model #1 #2 #3 x s 

A [mm] 110 110.42 110.63 110.48 110.51 0.11 

B [mm] 55 54.96 55.04 55.34 55.11 0.2 

C [mm] 55 54.93 55.1 55.27 55.1 0.17 

D [mm] 85 83.52 84.96 84.86 84.45 0.8 

E [mm] 85 84.78 85.2 85.59 85.19 0.41 

F [mm] 82 81.69 79.99 81.47 81.05 0.92 

Build time [h:min] 5:40 7:54 12:00 8:31 3:12 

Mass [g] 117 132.76 133.33 127.7 9.27 

       

CAD Delta uspořádání - Rostock Max V2 

Model #1 #2 #3 x s 

A [mm] 110 110.1 110.01 109.99 110.03 0.06 

B [mm] 55 55.87 56.1 56.04 56 0.12 

C [mm] 55 55.55 55.75 55.71 55.67 0.11 

D [mm] 85 85.9 86.4 86.23 86.18 0.25 

E [mm] 85 86.18 86.14 86.41 86.24 0.15 

F [mm] 82 82.66 82.31 82.61 82.53 0.19 

Build time [h:min] 6:12 5:33 5:46 5:50 0:19 

Mass [g] 114.28 125.87 124.21 121.45 6.27 
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Záv rem studie je srovnávací vyhodnocení nejd ležit jších parametr  nam ených 

na výtiscích mezi sebou a v či CAD modelu. Oba výtisky vykazovaly velmi podobné 

hmotnosti p esahující zhruba 5 % p edpokladu stanoveného z počítačového modelu. 

Pr m rný pracovní čas tisku byl kratší p i tisku Delta tiskárny (5 hodin 50 minut). 

Kartézská tiskárna vykazovala v tší rozptyl času tisku. Auto i toto p ipisují problém m 

v komunikaci mezi tiskárnou a ovládacím počítačem. D ležitým parametrem byla 

výsledná rozm rová p esnost, ve které vynikaly výtisky vyrobené kartézskou tiskárnou 

(pr m rn  v rozp tí 0.5 %). Výtisky vyrobené Delta tiskárnou m ly pr m rnou 

rozm rovou odchylku od CAD modelu v rozp tí 1.1 %, p ičemž v celkovém pohledu 

m ly tyto odchylky až t ikrát menší rozptýlení než na modelu z kartézské tiskárny. 

Ojedin le m ly tedy v tší odchylky od rozm ru z CAD modelu výtisky z kartézské 

tiskárny. Auto i doplňují, že kartézská tiskárny byla po ízena již pln  sestavená 

a kalibrovaná, naopak Delta tiskárna byla zakoupena jako stavebnice a její se ízení 

nebylo v dob  tisku na maximální možné úrovni. Výtisky tisknuté na obou tiskárnách 

vykazují podobné výsledky, avšak lepší stav povrchu vykazovaly výtisky z Delta 

tiskárny, které byly hladší a mén  zvln né u svislých hran. Lze konstatovat, že stav 

výtisku významn  závisí na volb  parametr  tisku v postprocesingu a nastaveném 

firmwaru tiskárny. Tyto parametry by m ly být pro danou konstrukci a charakter výtisku 

optimální. [65] Obrázek 3.15 uvádí rozdílnost pr b hu p esnosti horizontálního 

polohování. 
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Obrázek 3.15: Průběh p esnosti horizontálního polohování srovnávaných kinematik 

3.5 Základní konstrukční prvky FDM tiskáren 

Každá FDM 3D tiskárna je složena ze základních konstrukčních prvk  o dané 

funkci, které dohromady tvo í FDM aditivní výrobní za ízení. Na každý prvek jsou 

kladeny p íslušné p edevším fyzikální požadavky. Vlastní výčet základních 

konstrukčních prvk  FDM tiskáren, jejich popis, kladené požadavky a další specifika 

jsou uvedeny v této podkapitole. 

3.5.1 Rám 

Rám je páte í 3D tiskárny. Tvo í její základ, k n muž jsou zbylé součásti určitým 

zp sobem uchyceny. P esnost zpracování jednotlivých součástí rámu a jejich sestavení 

se p ímo promítá do výsledné maximální dosažitelné p esnosti chodu celé tiskárny. Rám 

musí vykazovat dostatečnou tuhost, jež zaručí p edepsaný lineární či rotační pohyb 

daných součástí bez jejich výrazného deformování, které by se promítlo ve výsledné 

geometrii, p esnosti a jakosti výtisku. 

Rám, aby dosahoval požadované celkové tuhosti, musí být zhotoven z prvk  a jejich 

spojení, které této tuhosti dosáhnou nebo ji p evýší. To p ináší dopad na celkovou váhu 
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stroje, na které se hmotnost rámu podílí majoritním podílem. Má-li být tiskárna stolní 

nebo p enosná, je kladen d raz na použití co nejvíce prvk  z kov  o nižší hustot , jako 

nap íklad slitiny hliníku, d ev né p ekližky apod. Stacionární tiskárny mají rám 

p evážn  z unifikovaných duralových protlačovaných dutých nosník , které jsou 

využívaným konstrukčním prvkem v ad  aplikací, počínaje výrobní a montážní linkou, 

jednoúčelovými stroji atd. Výrobci, jako je BOSCH REXROTH či Alutec KK, nabízejí 

široký sortiment nosník  a p íslušenství pro jejich spojování, zakrytování atd. (viz 

Obrázek 3.16). Výhodou je snadné a bezproblémové spojování do v tších sestav, 

následná montáž dalších komponent, v p ípad  pot eby dobrá obrobitelnost, nižší m rná 

hmotnost než u ocelových nosník  s p ijatelnými mechanickými charakteristikami. 

Jednotlivé nosníky se spojují šroubovými spoji zpravidla tak, že ve svíraném nosníku je 

pr chozí otvor s v lí pro d ík šroubu a druhý nosník je opat en otvorem s vnit ním 

závitem, jež slouží jako matice. V tšinou se používají šrouby s válcovou hlavou 

a vnit ním šestihranem, jejichž hlavy se zapouští do svíraného nosníku. 

 

 

Obrázek 3.16: Výběr z nejpoužívanějších duralových rámových nosníků [28] 
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3.5.2 Polohovací za ízení 

Polohovací za ízení slouží k umožn ní  cíleného kladení taveného materiálu do 

konkrétních míst pracovního prostoru tiskárny. Toho se dosahuje vzájemným pohybem 

trysky v či pracovní ploše – polohováním. Výsledný pohyb p i vlastním kladení 

materiálu do vrstvy je z principu metody FDM a v závislosti na kinematice tiskárny 

obecný rovinný zrychlený, konstantní a zpomalený. Podrobným zkoumáním lze dosp t 

k záv ru, že každý vzájemný pohyb trysky v či pracovní ploše je lineární, neboť i na 

první pohled hladké obecné rovinné k ivky jsou post-procesingem transformovány 

lineární interpolací na relativn  krátké lineární úseky. Z této podstaty je nutná současná 

součinnost vyššího počtu pohyb . Standardn  je tento vzájemný obecný rovinný pohyb 

trysky v či pracovní ploše složen z dvojice až trojice lineárních nebo rotačních pohyb . 

Skládání pohyb  se d je dv ma zp soby. U kartézského uspo ádání sériovým skládáním 

lineárních pohyb . První lineární pohybový systém na sob  nese druhý lineární 

pohybový systém a ten p ípadn  i t etí, p ičemž jejich sm ry pohybu jsou k sob  kolmé 

podle principu sou adného kartézského systému sou adnic. Jiným pojetím to znamená, 

že sm ry pohyblivých os polohovacího za ízení tiskárny jsou rovnob žné 

s osami sou adného systému tiskárny potažmo výtisku, p esn ji sou adnicemi g-kódu, 

jenž výtisk definuje. Druhým zp sobem je paralelní skládání výsledného vzájemného 

pohybu trysky v či pracovní ploše. Tento princip je typickým pro Delta uspo ádání. 

Sm ry pohyblivých os polohovacího za ízení jsou v či osám kartézského sou adného 

systému sou adnic tiskárny uspo ádány obecn , nanejvýš mohou být až všechny 

rovnob žné s jednou z os kartézského sou adného systému sou adnic (zpravidla tak bývá 

se svislou osou z).  

Polohovací za ízení obstarává vzájemný pohyb trysky v či pracovní ploše. To obnáší 

zajišt ní kinematického kontaktu dvou v či sob  pohyblivých součástí. Polohovací 

za ízení obnáší dva mechanismy. První obstarává omezení sm r  či rotací dané osy, 

tj. plní úlohu vedení dané pohyblivé osy. Druhý mechanismus obstarává vlastní 

polohování v rámci daného sm ru či natočení, tj. zajišťuje vykonání pohybu. Snahou je 

minimalizovat pohyblivým spojením vnesené v le a tím v konečném d sledku 

nep esnosti polohování. Ideálem je bezv lový kontakt pohyblivých součástí. 

Požadavkem na pohyblivé uložení je umožn ní plynulého konstantního a zrychleného či 
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zpomaleného pohybu v celém definovaném rozsahu p íslušné osy a zároveň p enesení 

zat žujících statických i dynamických silových a momentových účink  v rámci 

lokálního vztahu pevné a pohyblivé součásti vždy z pohyblivé části na nepohyblivou. 

V celkovém pohledu pak jednotlivé výsledné zat žující účinky p sobí na rám tiskárny a 

p es kotvící systém na podložku. Komponenta spojená s nepohyblivou částí se nazývá 

kolejnice. Komponenta po ní se pohybující, jež na sob  nese vlastní pohyblivé součásti, 

se nazývá vozík.  

 

Obrázek 3.17: Působící momentové účinky na lineárním kuličkovém vedení [31] 

Existují dva základní typy pohyblivého uložení dvou součástí. Prvním je kluzné 

uložení. Styčné plochy odd luje film maziva, který je t eba zajistit po celou dobu 

pohybu. Tloušťka filmu maziva závisí na fyzikálních vlastnostech maziva, rychlostních 

a akceleračních účincích vzájemn  se pohybujících součástech a samoz ejm  je omezena 

maximální v lí uplatn ného lícování. Kluzné uložení p enese vyšší statické namáhání. 

Vyznačuje se však oproti druhému typu vyšším celkovým součinitelem t ení. Konání 

pohyb  spot ebovává více energie a provoz stroje se tak stává energeticky náročn jším. 

U lineárního vedení je nejb žn ji používaným pr ezem uložení kruhový tvar. 

Kolejnicemi jsou broušené kruhové tyče a vozíky jsou kluzná vystružovaná, broušená či 

lapovaná kruhová pouzdra. Kruhové kolejnice jsou buďto kotveny na krajích, nebo jsou 

podep eny v celé své délce (viz Obrázek 3.18). Samo o sob  jedno kruhové pohyblivé 

uložení odebírá čty i stupn  volnosti (dv  posunutí kolmá k podélné ose uložení a dv  

rotace, jejichž osy jsou se sm ry odebraných posunutí rovnob žné). To znamená, že jeho 

použití v jednom lineárním pohybu vyžaduje odebrání zbylé rotace, jejíž osa vede 

v podélném sm ru pohyblivého uložení. ešením je užití dalšího kruhového 

pohyblivého uložení. Tím se ovšem dosáhne nadbytku odebraných stupň  volnosti 

a m že dojít ke vzp íčení a nepohyblivosti, nebo naopak vnesení prom nné v le 

v rozsahu pohybu a tím v konečném d sledku zhoršení p esnosti a opakovatelnosti 
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polohování. Lepším ešením by bylo použití jednoho op tného bodu ležícího mimo osu 

kruhového uložení, reps. op rné plochy z d vodu snížení kontaktních tlak . Dalším 

vhodn jším ešením by mohlo být užití složit jšího tvorového pohyblivého uložení, 

které by samo o sob  umožnilo p enášet zbylou rotaci, jež kruhový tvar nep enese. 

Takové lineární vedení je ovšem neadekvátn  výrobn  náročné a nese s sebou i vyšší 

riziko zad ení z d vodu obtížn jšího mazání. Rotační kluzné uložení je ešeno 

standardními kluznými ložisky. Kluzné kruhové vozíky mají na funkční ploše sérii 

kanálk  pro distribuci maziva do celé své délky. Mazání v p edepsaných časových 

intervalech probíhá buď ručn , nebo automaticky strojn .  

Druhým typem je valivé uložení. Mezi stykovými plochami pohyblivých součástí se 

nacházejí valivé elementy. Valivé elementy kulového tvaru mají bodový nebo čárový 

kontakt a válečkové, soudečkové a kuželíkové valivé elementy mají kontakt čárový. 

Reálný kontakt je však vždy plošného tvaru vlivem místních deformací, které mají co 

nejmenší. Proto se stokové plochy povrchov  kalí. Analogicky ke kluznému uložení je 

i u valivého uložení mezi všemi stykovými plochami film maziva. Tímto principem je 

snížen celkový součinitel t ení na úkor statické i dynamické únosnosti uložení. Tento typ 

uložení dovoluje vyšší rychlosti a v tší akcelerace a m že umožňovat i se ízení velikosti 

v le či její úplné vymezení. U používaného lineárního vedení p evládá kruhový 

a p edevším prizmatický tvar (viz Obrázek 3.18), jenž odebírá p t stupň  volnosti (dv  

posunutí a t i rotace). Dovoluje tedy pouze žádané jedno posunutí. Dalším používaným 

tvarem valivého lineárního vedení je kruhové. Kolejnice bývají zpravidla povrchov  

kaleny, p ípadn  ješt  chromovány pro vyšší korozní odolnost. Vozíky v sob  mají 

okružní dráhy pro valivé elementy, jako je tomu u matic kuličkových šroub . Mazání 

takového uložení probíhá skrze mazací kanálky ve vozíku, do nichž je mazivo p ivád no 

znovu buď ručn , nebo automaticky strojn . Kotvení prizmatických kolejnic probíhá 

v jejich celé délce šrouby, kotvení kruhových kolejnic na krajích nebo také v jejich celé 

délce. Rotační valivé uložení je ešeno standardními valivými ložisky. V praxi se více 

uplatňuje valivý typ uložení i navzdory vyšším po izovacím náklad m, které jsou 

d sledkem náročn jšího procesu výroby. Známým výrobcem valivého lineárního vedení 

je značka HIWIN spol. s r.o. 
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Obrázek 3.18: Používané typy valivých lineárních vedení [29] 

 Vlevo kruhové nepodep ené 
 Uprost ed kruhové podep ené 
 Vpravo prizmatické 

 

Obrázek 3.19: ez vozíkem valivého lineárního vedení [31] 

Vlastní vykonání pohybu, tedy vykonání práce, se d je formou transformace 

nejčast ji elektrické energie na mechanickou. Tento zp sob nabízí dostatečné 
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energetické toky za velmi vysoké koncové p esnosti a opakovatelnosti polohování. 

ídicí jednotkou skrze elektrický silový obvod (tzv. driver) (viz kapitola 3.5.5 ídicí 

jednotka a uživatelské rozhraní) je pohán n krokový motor, který svou činností 

transformuje impulzní elektrickou energii na kinetickou energii v podob  otáčení jeho 

h ídele danými otáčkami o jistém krouticím momentu.  

 

Obrázek 3.20: Schéma krokového motoru [33] 

Krokový motor (Obrázek 3.20 a Obrázek 3.21) je bezkomutátorový synchronní 

točivý stroj, který je napájený nap ťovými impulsy stejnosm rného proudu. Vzniklé 

magnetické pole je generováno postupným napájením jednotlivých pólových dvojic 

(cívek ve statoru). Pohyb rotoru krokového motoru je p i nízkých rychlostech nespojitý, 

rotor se pohybuje mezi stabilními polohami permanentního magnetu a cívky vždy 

v určitém úhlu – mluvíme o pohybu v krocích. Počet krok  (stabilních klidových poloh) 

je dán počtem pólových dvojic, rovn ž také m že být ovlivn n zp sobem ovládání (plný 

krok, poloviční krok). Krokový motor p evádí tzv. digitální impulsy na postupné otáčení 

h ídele motoru. Počet krok  je úm rný generovaným impuls m a počtu otáček. Rychlost 

otáčení je úm rná frekvenci vstupních impuls . Tyto impulsy mohou být vytvo eny 

jednoduše mechanickým spínačem, logickými obvody nebo mikroprocesorem. Výkonná 

elektronika driveru funguje jako „rozd lovač“, kde každý impuls je pak p eveden p ímo 

do jednotlivých vinutí motoru. Obvykle jeden puls otáčí rotorem o jeden krok. [32] 



 

57 

 

 

Obrázek 3.21: ez krokovým motorem [34] 

 

Obrázek 3.22: Princip činnosti servomotoru [35] 

Dalším používaným prost edkem k transformaci elektrické energie na mechanickou 

práci je servomotor (schéma činnosti viz Obrázek 3.22). Ten má plošší k ivku výkonu 

v závislosti na otáčkách než krokový motor. V podstat  jde o elektrický stejnosm rný či 

st ídavý motor, který pohání redukční p evodovku, jejíž výstupní h ídel je výstupní 

h ídelí celého servomotoru. Snímá se poloha výstupní h ídele, což slouží jako zp tná 

vazba pro ídicí jednotku servomotoru, která porovnáváním zp tné vazby a vstupní 

(žádané) hodnoty ídí napájení elektromotoru, čímž se dosáhne žádané polohy výstupní 
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h ídele. Tento princip se d je ve vysoké frekvenci, což vede k ízení rychlosti 

i akcelerace otáčivého pohybu výstupní h ídele servomotoru. Oproti krokovému motoru 

má tak servomotor z principu vždy zp tnovazební okruh, čímž se odstraní problém 

s možnou ztrátou kroku, jež se vyskytuje u krokových motor  bez rotačního enkodéru3. 

Práv  rotační enkodér u krokových motor  zajišťuje zp tnou vazbu ídicí jednotce. 

 

Obrázek 3.23: Reálná podoba krokového motoru [36] 

Je-li ízená osa rotační, je s výstupní h ídelí motoru spojena zpravidla 

prost ednictvím redukční p evodovky, emenovým ozubeným p evodem (Obrázek 3.24), 

nebo p ímo. V azením p evodu s ozubeným emenem se docílí vyšší p esnosti 

polohování trysky a vyššího krouticího momentu za cenu snížení maximální rychlosti 

pohybu a akcelerace. V azením redukční p evodovky se také docílí vyšší p esnosti 

polohování trysky a vyššího krouticího momentu za cenu úhlové rychlosti a úhlové 

akcelerace, ovšem do výsledného pohybu je vnesena nep esnost, jež je zap íčin na 

součtem všech dílčích zubových v lí celé redukční p evodovky. ešením je stanovení 

celkové v le a její započtení do ízení motoru nebo odebírání zp tné vazby z polohy 

výstupní h ídele redukční p evodovky. 

                                                 

3 Rotační enkodér je elektromechanický p evodník rotačního pohybu na digitální impulsy, které lze 
p evést na zm nu úhlové polohy a tak ji odm ovat  
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Obrázek 3.24: Rotační polohovací rameno s emenovým ozubeným p evodem [37] 

Je-li ízená osa lineární, je rotační pohyb motoru transformován na lineární pohyb 

pomocí šroubu nebo pomocí ozubeného emenového p evodu.  

V p ípad  šroubu je s ním výstupní h ídel motoru spojena pomocí h ídelové spojky. 

Užívají se šrouby lichob žníkové rovnoramenné (tzv. trapézové) – viz Obrázek 3.25 

nebo kuličkové – viz Obrázek 3.26. Teoreticky u obou typ  lze vymezovat maticovou 

axiální v li, avšak u trapézových se tohoto užívá z ídka. Kuličkovými šrouby se dosáhne 

hladšího chodu, p esn jšího polohování. Zároveň tyto šrouby mají p i shodném 

jmenovitém pr m ru vyšší únosnost v krutu i vzp ru. D vodem je menší výška závitu 

oproti trapézovému. Kuličkové šrouby jsou náročn jší na výrobu, což se odráží ve vyšší 

cen  v porovnání s trapézovými šrouby. Matice pro kuličkový šroub má v sob  ob hové 

dráhy, po kterých se odvalují kuličky. Princip je analogický k valivému lineárnímu 

vedení. Vlastní matice či sestava v či sob  obrácených matic, jež se užívá pro vymezení 

axiální v le matice na šroubu, je ukotvena k pohyblivému rámu, jenž je p es vozík 

pohybliv  spojen s kolejnicí lineárního vedení. Vlastní šroub je v blízkosti konce, kde je 

spojkou spojen s výstupní h ídelí motoru, radiáln -axiálním ložiskem uložen 
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v ložiskovém domku, a ten p ipevn n v rámci dané pohyblivé osy k nepohyblivé části. 

Druhý konec šroubu bývá letmo, v p ípad  dlouhých šroub  uložen radiáln .  

 

Obrázek 3.25: Polohovací „trapézový“ šroub s maticí coby součástí vozíku [38] 

 

Obrázek 3.26: Polohovací mechanismus včetně kuličkového šroubu [39] 

V p ípad  ozubeného emenu (Obrázek 3.27 a Obrázek 3.28) je hnací emenice 

uložena buď p ímo na výstupní h ídeli motoru, nebo na výstupní h ídeli vsazené 

redukční p evodovky (op t s projevem nep esnosti součtem všech zubových v lí.) Druhá 

emenice plní funkci napínací emenice. Alespoň jedna v tev ozubeného emenu musí 
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být rovnob žná se sm rem pohyblivé osy. Pro p enos lineárního pohybu z ozubeného 

emene na pohyblivou část dané polohovací osy je zapot ebí jejich pevné spojení. To je 

provedeno v jednom míst  na stran  zmín né rovnob žné v tve daného emene. Použit 

m že být uzav ený emen nebo emen se dv ma konci. Pevného spojení se dosahuje 

tvarovým spojem, jenž využívá bočního tvaru zub  emene. Nebo se pevného spojení 

dosahuje sv rným spojem, kdy je emen naplocho sev en mezi dv ma plochami, jejichž 

p ítlačnou silou je vyvozena t ecí síla, která musí být v tší než součet všech statických 

a dynamických sil bránících v žádaném lineárním pohybu dané osy. Díky setrvačným 

silám ve sm ru pohybující se hmoty dochází v p ímé závislosti na délce emenu k jeho 

pružnému chování. To má za následek charakteristický zvln ný reliéf u hran výtisku, 

kde dochází k náhlým zm nám sm ru a tím pádem vzniku setrvačných účink  

pohybující se hmoty, které ozubený emen tlumí svým délkovým elastickým chováním. 

Toto chování je nejv tší nevýhodou oproti polohovacím šroub m. Naopak po izovací 

náklady na ozubený emen jsou oproti kuličkovému šroubu významn  nižší.  

 

Obrázek 3.27: Lineární polohovací systém s ozubeným emenem [40] 
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Obrázek 3.28: Schéma emenového ozubeného p evodu [41] 

Jak polohovací šrouby, tak ozubené emeny je nutné udržovat v čistot , aby se 

p edešlo zad ení, resp. natržení či roztržení. Navíc u ozubených emen  je nutné 

kontrolovat jejich napnutí. V p ípad  vyh ívaného pracovního prostoru je vhodné, pokud 

je tak konstrukčn  proveditelné, volit umíst ní jak polohovacích šroub , tak ozubených 

emen , ale i lineárního vedení mimo tento prostor. U FDM technologie m že žádaná 

teplota v pracovním prostoru dosahovat až cca 80 °C. Oproti standardní dílenské či 

pokojové teplot  20 až 25 °C je tato teplota již natolik zvýšená, že by se absolutní rozdíl 

v tepeln  dilatované délce mezi polohovacími šrouby nebo ozubenými emeny 

a lineárním vedením a rámem projevil zcela negativn  na p esnosti polohování. Pro 

ilustraci slouží tabulka 2. V p ípad  polohovacího šroubu by se skutečné stoupání závitu 

prodloužilo oproti p vodnímu a došlo by k rozhození m ítka v celé délce nebo jen 

lokáln  (záviselo by na tom, zda by byl šroub oh íván v celé délce, či jen v určitých 

místech.) V p ípad  ozubeného emenu by se jeho délka teoreticky prodloužila dle 

výpočtového modelu teplotní roztažnosti. Ve skutečnosti jsou ozubené emeny 

vyztuženy ocelovými dráty, které této roztažnosti brání. Sami ovšem dilatují taktéž, 

takže lze konstatovat, že ozubené emeny mají nepatrn  vyšší teplotní délkovou 

roztažnost než samotné ocelové výztuže. D vodem je p ísp vek teplotní délkové 

roztažnosti neoprenu, jenž ocelové výztuže namáhá ve sm ru prodlužování. Prodloužení 

délky ozubeného emenu vede ke snížení jeho napnutí a možnému p eskočení na hnací 

emenici a tím pádem vnesení hrubé nep esnosti do polohování. 
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Tabulka 2: Teplotní součinitelé délkové roztažnosti materiálů polohovacího za ízení [42, 43] 

Materiál 
Ocel  

(ČSN 12 060;  
DIN Cf 53) 

Dural  
(DIN Al Mg Si 

0,5 F 25) 

neopren 
(polychloropren) 

(teoreticky) 

Součinitel lineární 
teplotní roztažnosti ∙ −𝟔  [ 𝐦𝐦 ∙ 𝐊] 

12,6 23 575 až 610 

Dilatace 1 m při T  
60 K [mm] 

0,756 1,38 34,5 až 36,6 

3.5.3 Pracovní prostor a pracovní plocha 

Komora, ve které tryska vrství výchozí materiál na sebe a tím tvo í na pracovní ploše 

výsledný výtisk, se nazývá pracovním prostorem tiskárny. V tomto prostoru v či sob  

konají pohyby tryska a pracovní plocha. Pracovní prostor musí být do všech sm r  

zv tšený o p ídavky, které umožní obsáhnutí tryskou celý tisknutelný prostor. Pracovní 

prostor je zpravidla definován základním rámem tiskárny. U kartézského uspo ádání 

jsou pracovním a tisknutelným prostorem v sob  vložené kvádry (Obrázek 3.29). 

U Delta uspo ádání je pracovním prostorem pravidelný trojboký hranol stojící na své 

podstav  a tisknutelným prostorem je do n j s jistou v lí vložený válec, který taktéž leží 

na své podstav  a je výrazn  nižší než pracovní prostor z d vodu rozm rného 

polohovacího za ízení (Obrázek 3.30).  

Z principu metody FDM, kdy je výchozí materiál taven (190 až 260 °C dle 

zvoleného materiálu) a následn  poklesem teploty tuhne, se vlivem teplotní roztažnosti, 

resp. smrštivosti m ní jeho objem. P íliš velké objemové rozdíly mezi dokončenou 

vrstvou a nov  kladenou vrstvou mohou p edznamenat fatální deformace ve výtisku, 

které zp sobují tzv. delaminaci (Obrázek 3.31, Obrázek 3.32, Obrázek 3.33).  
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Obrázek 3.29: Pracovní a tisknutelný prostor 
kartézského uspo ádání [44] 

Obrázek 3.30: Pracovní a 
tisknutelný prostor Delta 

uspo ádání [45] 

 

Obrázek 3.31: Mechanismus delaminace [46] Obrázek 3.32: Rozsáhlá delaminace 
(materiál ABS) [47] 

 

Obrázek 3.33: Typická ukázka delaminace (materiál ABS) 
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ešením je snížení smršťujících deformací, čehož lze dosáhnout ízeným pr b hem 

ochlazování výtisku b hem jeho stavby. Problémem je p íliš vysoký teplotní gradient 

mezi n kolika málo nejnov ji položenými vrstvami. Jinými slovy výtisk chladne p íliš 

prudce a samovoln . Schopností ídit teplotu jeho ochlazování lze delaminaci úsp šn  

eliminovat. Za tímto účelem je proto nutné mít schopnost ídit teplotu v celém 

pracovním prostoru. Základním kritériem je, aby skutečná ízená teplota byla v celém 

pracovním prostoru v daný okamžik konstatní. U malých a hobby tiskáren je pracovní 

prostor vyh íván vícemén  bez tohoto úmyslu, a to pomocí sálavého tepla, které vychází 

z vyh ívané pracovní plochy. Se vzr stající kolmou vzdáleností od pracovní plochy se 

navíc teplota vzduchu v pracovním prostoru snižuje a tím klesá i intenzita p estupu tepla 

do výtisku, což není v souladu s výše psaným kritériem o konstatní teplot  v celém 

pracovním prostoru. Ideálním ešením je samostatná vyh ívací jednotka se zp tnou 

teplotní vazbou, jež je ovládána ídicí jednotkou celé tiskárny, p ičemž podmínkou 

zabezpečující plnou funkčnost je vyvození nuceného ob hu nosiče tepla, čímž je 

zpravidla oh átý vzduch. Vyh ívací jednotkou proto m že být teplovzdušný modul 

s ventilátorem (Obrázek 3.34). Pro tuto aplikaci se u n j uvádí topný výkon, provozní 

teplota, pr tok ventilátoru a dále napájecí nap tí, maximální proud p i zapnutí a stupeň 

krytí. 

 

Obrázek 3.34: Rezistorový teplovzdušný modul s ventilátorem [48] 
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Pracovní plocha je rovinnou vyh ívanou deskou (Obrázek 3.35, Obrázek 3.36 

a Obrázek 3.37, která svými p íznivými adhezními vlastnostmi, pop ípad  nanesením 

vhodné povrchové úpravy, drží po dobu tisku první vrstvu výtisku a skrze kterou 

distribuuje tepelnou energii do spodních vrstev výtisku za účelem snížení teplotního 

gradientu, čímž se, jak popsáno výše, snižují delaminační účinky ve výtisku. Pracovní 

plocha je v závislosti na kinematickém uspo ádání tiskárny uchycena na rámu tiskárny či 

na konkrétním polohovacím za ízení. Pracovní plocha musí dovolovat jemné výškové 

se ízení v normálovém sm ru pro bezvadné kladení první vrstvy výtisku v celé své 

ploše. Existují, zejména u laciných FDM tiskáren, nevyh ívané pracovní plochy, na které 

lze p inejlepším tisknout materiály o nízkých koeficientech teplotní roztažnosti, jako je 

PLA. Vyh ívání pracovní plochy se uskutečňuje elektrickou energií. Relativn  vysoký 

stejnosm rný elektrický proud ( ádov  jednotky až desítky ampér dle velikosti pracovní 

plochy a požadované rychlosti oh evu na žádanou teplotu) protéká vodičem o nízkém 

elektrickém odporu, čímž se vodič zah ívá. Vedením se tepelná energie dostává do 

chladn jších míst pracovní plochy, až ta se celá proh eje na nastavenou teplotu. 

V závislosti na výchozím tiskovém materiálu se pracovní plochy vyh ívají na 50 až 

120 °C. Teplota pracovní plochy je zp tnovazebn  ízena ídicí jednotkou prost enictvím 

nep ímého odečítání teploty termistorem, jehož elektrický odpor je na zm n  teploty 

tém  lineárn  závislý. Vlastní smyčky topného vodiče elektrického proudu se zhotovují 

v podob  plošného spoje (PCB) pro svoji výrobní jednoduchost a vyhovující teplotní 

vodivost. Vlastní topná smyčka musí být zaizolována nap íklad izolačním lakem proti 

zkratu. Tato topná deska je v plošném kontaktu pro dobrý p enost tepelné energie 

s vlastní pracovní deskou. Ta dosahuje vysoké torzní tuhosti a musí dostatečn  splňovat 

p edepsanou rovinnost. Pracovní deska zároveň funguje jako akumulátor tepelné 

energie, čímž se na časové teplotní závislosti vyh ívané desky kompenzují náhlé teplotní 

výkyvy zp sobené nap íklad náhlým chlazením výtisku ventilátory. Pracovní deska bývá 

vyrobena z hliníkové slitiny (cp =  J ∙ kg− K−  ;   =  W ∙ m− K− ), mén  

často ze skla, pro svoji nízkou teplotní vodivost (cp =  J ∙ kg− K−  ;    = ,  W ∙m− K− ). [42] Na pracovní desce je pro zlepšení adhezních vlastností s výchozím 

tiskovým materiálem nalepena kaptonová fólie. Elegantním ešením je vyjímatelná 

pružná deska se zvyšující se adhezní povrchovou úpravou PEI. Pružnost této desky se 

využívá p i demontáži hotového mén  elastického výtisku jejím zkroucením. Povrch 
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pracovní plochy vyžaduje d slednou p ípravu p ed započetím tisku, co se týče jeho 

čistoty a odmašt ní. K tomu se používají rozpoušt dla aceton nebo isopropylalkohol. 

Tvar vlastní pracovní plochy vychází z p dorysného pr m tu tisknutelného prostoru. 

M že tedy být čtvercový, obdélníkový, kruhový nebo speciální. 

 

Obrázek 3.35: Kruhová pracovní plocha s viditelnou smyčkou topného vodiče [49] 

 

Obrázek 3.36: Uživatelsky optimalizované vyh ívání pracovní plochy [50] 
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Obrázek 3.37: Výsledek optimalizace topné smyčky v infračerveném spektru [51] 

3.5.4 Tryska a extruder 

Tryska je specifickou součástí FDM tiskárny. Jejím prost ednictvím je výchozí 

termoplastický materiál v podob  struny oh íván nad teplotu viskózního toku, 

protlačován a kalibrován do úzkého kruhového vlákna a vzájemným polohováním v či 

pracovní ploše je následn  toto vlákno za stálého p ítlaku vlivem jeho kontinuálního 

p ísuvu natlačován na pracovní plochu, resp. na p edchozí vrstvu (Obrázek 3.38). 

Natlačování a současné zplošťování kruhového pr ezu vytlačovaného vlákna je 

podmín no závislostí výšky vrstvy „t“ na jmenovitém pr m ru trysky „dn“ takto: t < dn. 

Touto podmínkou je zaručeno zplošt ní vlákna, čímž se dosáhne vyšší stykové plochy 

s podkladem, na který se klade, a tím pádem v tší soudržnosti. Ve vazb  na rychlost „v“ 

výsledného pohybu trysky v či pracovní ploše (rychlosti tisku) je ovlivn na ší e „w“ 

natlačené zplošt lé linie. Ve skutečnosti jsou všechny tyto parametry voleny a jediným 

závislým parametrem je nakonec rychlost posuvu „ef“ výchozího materiálu do trysky. 

Uživatel zvolí vhodný jmenovitý pr m r trysky „dn“, následn  v post-procesorovém 

softwaru nastaví výšku vrstvy „t“, požadovanou ší ku natlačené zplošt lé linie „w“ 

a rychlost tisku „v“. Na základ  tohoto nastavení program pro každý úsek kladení vrstvy 

vypočítá délku struny, kterou je nutno do trysky posunout. Rychlost posuvu struny „ef“ 

je závislá na rychlosti tisku „v“. Výpočet pro stanovení velikosti posuvu struny do trysky 

probíhá na základ  určení objemu natlačeného zplošt lého materiálu v daném úseku 
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a jemu odpovídající objem struny, jež je válcem o známém pr m ru. Z této rovnosti se 

vyjád í výška tohoto válce, což je hledaná délka posunutí struny do trysky.  

 

Obrázek 3.38: Princip funkce trysky p i kladení výchozího materiálu 

O vlastní posunování struny do trysky se stará tzv. extruder (viz Obrázek 3.39). Je to 

za ízení, jehož účelem je p esné a včasné dávkování struny. V dnešní dob  všechny 

extrudery pracují na principu odvalování struny mezi obvody dvou kladek, které jsou 

rýhované z d vodu zajišt ní tvarového styku a zamezení prokluzu struny. Toto rýhování 

je analogií k čelnímu ozubení, ovšem je jemn jší. P ítlačnou silou vyvozenou od 

p ítlačné kladky proti hnací kladce jsou rýhy v míst  kontaktu se strunou zatlačeny do 

povrchu struny, čímž vznikne dočasný tvarový styk kladek se strunou a tím schopnost 

posunu struny do trysky. V závislosti na konstrukci extruderu jsou ob  nebo pouze jedna 

kladka pohán ny zpravidla krokovým motorem buď p ímo, nebo vsazením redukčního 

p evodu v podob  čelního ozubeného p evodu, planetové p evodovky nebo ozubeného 

emenu. Obrázek 3.38 zobrazuje plastickou deformaci modré struny výchozího materiálu 

u ústí trysky, kde pr m r struny p echází na pr m r dn. Pro vyvolání extruze je pot eba 

p ísuvu struny do trysky, jež se v ní p etvá í na vlákno o pr m ru dn. Toto p etvo ení je 

doprovázeno odporem v či pohybu, který p sobí proti sm ru p ísuvu struny do trysky. 

Tento odpor musí mechanismus extruderu úsp šn  p ekonat, aniž by došlo ke ztrát  

kroku krokového motoru či ztrát  tvarového styku podávacích kladek se strunou, což 

vede k dlouhodobému p erušení posuvu struny do trysky. 
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Obrázek 3.39: Schéma extruderu [51] 

Ideálem je co nejkratší vzdálenost mezi místem vyvození posuvu struny do trysky 

a tryskou samotnou. V této oblasti je struna namáhána na vzp r, což m že odporem proti 

deformaci uvnit  trysky zp sobit její prohnutí, a tudíž chybu v extruzi. U hobby tiskáren 

je v této oblasti časté vedení struny v tzv. bowdenu z PTFE, což umožní umístit vlastní 

podávací za ízení s krokovým motorem na pevné místo na rámu a tím pádem snížit 

hmotu pohybující se společn  s tryskou na polohovacím za ízení, což vede k umožn ní 

vyšší akcelerace a díky tomu zkrácení času tisku. Problémem je natahování bowdenu 

silou, jež p ekonává zmín ný odpor proti posuvu struny do trysky. Tím dochází ke 

zkreslené extruzi, což je možné ešit v rámci post-procesingu nastavením p ídavné 

extruze a retrakce. Retrakce je p erušení extruze p i netiskových p ejezdech zp tným 

povysunutím struny. 

Významným místem pr chodu struny je bezprost ední oblast p ed ústím trysky, kde 

je struna oh ívána a kde se m ní její mechanické vlastnosti, zejména klesá modul 

pružnosti (E). Ze sklovitého stavu (termoplast je tvrdý a k ehký) p ekročením teploty 

skelného p echodu Tg termoplast skokem nabývá kaučukovitou pružnost a modul 

pružnosti klesá p ibližn  o t i ády (pokles mezimolekulárních sil). S dalším nár stem 
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teploty ztrácí termoplast v teplotní oblasti viskózního toku Tf kaučukovit  elastické 

vlastnosti a jeho modul pružnosti klesá skokem na nulovou hodnotu (nastává pohyb 

makromolekul v či sob ) a práv  nad teplotou viskózního toku se stává termoplast 

zpracovatelný vytlačováním (extruzí), neboť se stává taveninou. [53] Oh ev struny 

probíhá vedením tepla z topného t lesa uloženého v trysce nejkratší vzdáleností do jádra 

trysky, kde je struna v kontaktu s vnit ní stranou vrtání trysky. V p ípad  trysky s PTFE 

vložkou je teplo vedeno od topného t lesa ješt  touto vložkou, která je v bezprost edním 

kontaktu se strunou. Významná je ší ka pásma oh evu struny (Obrázek 3.40 - T), ve 

kterém struna p echází z horní hraniční teploty sklovitého stavu (teplota zdola limitní 

teplot  skelného p echodu) do oblasti nad teplotou viskózního toku (oblast 

zpracovatelnosti extruzí). Teoretickým ideálem je ší ku pásma oh evu struny snížit 

k nulovému rozm ru, pon vadž by tím byl eliminován problém kaučukovité pružnosti 

oh ívané struny, jež skokem ztrácí p ibližn  t i ády na modulu pružnosti a významn  se 

deformuje pod p ísuvem studené sklovité struny. Tato deformace zp sobuje vyboulení 

v radiálním sm ru, struna v kaučukovitém stavu vyplňuje zbylou radiální v li ve vrtání 

trysky p ípadn  v PTFE vložce, čímž se zv tšuje kontaktní plocha s vyh ívanou oblastí 

trysky a tím je oh ev struny nad teplotu viskózního toku urychlen. V krajní oblasti 

zúžení a ústí trysky je již teplota struny nad teplotou viskózního toku, čímž se z ní stává 

tavenina. Tlakem vsunované struny tato vytvo í rezervoár taveniny vyplňující prostor 

tohoto zúžení a ústí do funkčního kalibračního otvoru trysky o jmenovitém pr m ru 

trysky. Nad touto oblastí plní roli „pístu“, který vytlačuje taveninu ven z trysky, oblast 

s kaučukovitou pružností, jež svým vyboulením vyplní a ut sní celý pr ez vrtání trysky 

či PTFE vložky a p isouváním studené struny ve sklovitém stavu je dosaženo extruze. 

Chladič je prost edkem pro zúžení pásma T pomocí odvodu tepla z této oblasti. 

V p evážné v tšin  tiskáren pracuje chladič na principu nuceného proudícího vzduchu 

po žebrovaném povrchu t lesa chladiče. Žebrováním se zvýší chladicí účinek díky 

zv tšenému povrchu pro p estup tepla z chladiče do proudícího vzduchu. Nevýhodou 

tohoto ešení je klesající chladící účinek p i současném vyh ívání pracovního prostoru 

tiskárny, neboť proudící oh átý vzduch má sníženou schopnost absorpce tepla z chladiče. 

Tuto nevýhodu eší použití kapalinného chlazení (Obrázek 3.41), jež pro odvod tepelné 

energie využívá uzav eného kapalinného ob hu, ze kterého je tepelná energie odvád na 

do vzdušné atmosféry mimo pracovní prostor tiskárny. Vlastní chladič má vnit ní 

kanálek, na který je hadicí p ivedena studená chladicí kapalina a z druhého konce je 
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odvád na chladicí kapalina s absorbovanou tepelnou energií do tepelného vým níku, kde 

je tepelná energie nuceným proudícím vzduchem kolem žeber tepelného vým níku 

p edávána okolní atmosfé e. Zchlazená chladicí kapalina pokračuje do čerpadla, které 

v chladicím okruhu vyvíjí nucený ob h pro zvýšení jeho chladicí účinnosti. [55] 

 

Obrázek 3.40: Mechanismu extruze a oblast pásma oh evu struny v trysce [54] 

 

Obrázek 3.41: Kapalinné chlazení oblasti T [55] 
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V procesu tisku často dochází dle charakteru výtisku k požadavku zm ny 

jmenovitého pr m ru trysky. Menším pr m rem pro detailn jší vykreslení struktury 

povrchu a v tším pr m rem pro zkrácení času tisku. Taktéž m že nastat pot eba vým ny 

abrazí opot ebované trysky tiskem pln ných strun r znými p ídavnými materiály, 

jakými jsou skelná a uhlíková vlákna, částice kov  atd., aby bylo t mto požadavk m 

vyhov no, je nutností, aby bylo t leso trysky vym nitelné. Dosud neexistuje jednotné 

unifikované upínání trysek FDM tiskáren, každý výrobce tiskáren razí vlastní ešení. 

V drtivé v tšin  p ípad  je upnutí trysky ešeno pomocí závitového spoje. Vyh ívané 

t leso má svislý pr chozí otvor s vnit ním závitem, do kterého je z horní strany 

zašroubováno vedení struny, které je v n kterých p ípadech opat eno PTFE vložkou, 

a zdola je do n j zašroubována vlastní tryska, jež se čelem na začátku závitu op e o čelo 

vedení struny (analogie k principu kontramatice – dva šrouby (vedení struny a tryska, 

jsou proti sob  dotaženy v jediné matici, kterou je vyh ívané t leso). Tento zp sob 

upnutí trysky není dob e vy ešen z pohledu t snosti prostoru, ve kterém je struna tavena 

a ve kterém je mechanismem extruze v tavenin  vyvozen oproti okolí p etlak. Ve 

vyh ívaném t lese nedokonalým plošným kontaktem čelní plochy vedení struny a čelní 

plochy začátku závitu na trysce dojde k unikání taveniny do závitových mezer mezi tyto 

součásti. Následovat m že nestabilní extruze, nekontrolovaný výtok p epalované 

taveniny ze závitového spoje a poškození výtisku.  

 

Obrázek 3.42: Variabilní tryska 3D Printer SmartNozzle [56] 
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Za pozornost stojí koncept 3D Printer SmartNozzle (Obrázek 3.42) od Paola Concio 

zve ejn ný na webu Tech Briefs 30. června 2016. [56] Jedná se o trysku s variabilním 

kalibračním jmenovitým pr m rem, jež eší proces vým ny jedné trysky za jinou. Za 

ústupkem, že výstupní pr ez trysky není kruhový, ale čtvercový, stojí mechanismus, 

který zajišťuje variabilitu jmenovitého pr m ru trysky. Jde o čtve ici čelistí, které jsou 

v či sob  symetricky p estavitelné. Mezi sebou tyto čelisti tvo í pr chozí otvor pro 

pr tok extrudované taveniny. [56] Výhodou je možnost plynulého nastavení požadované 

velikosti jmenovitého otvoru. V tomto konceptu je p estavování čelistí vy ešeno 

p ívodem nebo odvodem kapaliny. Čelisti jsou upnuty v hermeticky uzav ené hlav , do 

které je p iveden v či okolní atmosfé e podtlak nebo p etlak pro zv tšení, resp. 

zmenšení jmenovitého otvoru. Nevýhodou tohoto konceptu je nezajišt ní vazby 

vzájemné polohy jednotlivých čelistí. Tento fakt m že zp sobit chybu ve skutečné 

poloze čelisti v či ostatním. P i p estavování čelistí m že mít n která z čelistí díky vyšší 

viskozit  okolní taveniny vyšší odpor proti p estavení a díky absenci zp tné vazby 

p estavení trysky dojde k nastavení chybného jmenovitého otvoru. Další nevýhodou je 

nevhodn  zvolená vzájemná pozice čelistí, která nezajišťuje v celém rozsahu nastavení 

jednoznačn  omezený jmenovitý čtvercový pr ez a zároveň je tímto konstrukčním 

ešením omezen nejmenší nastavitelný jmenovitý čtvercový pr ez, který vznikne 

p isunutím čelistí až na kontakt jejich hran (Obrázek 3.43 vlevo). Oba tyto problémy eší 

m j optimalizační návrh (Obrázek 3.43 vpravo). 

 

Obrázek 3.43: Optimalizační návrh variabilní trysky 3D Printer SmartNozzle 



 

75 

 

3.5.5 ídicí jednotka a uživatelské rozhraní 

ídicí jednotka je centrem každé tiskárny, které má nad jejím chodem stálou plnou 

kontrolu. Pro komunikaci obsluhy s ídicí jednotkou slouží uživatelské rozhraní, které 

zobrazuje podstatné veličiny v pr b hu tisku. Prost ednictvím uživatelského rozhraní 

také obsluha m že provést adu zásah  a úprav nastavení p ed samotným tiskem i p i 

n m. Vlastním uživatelským rozhraním je zpravidla obrazovka či displej, ovládací prvky 

jako tlačítka a rotační enkodéry a signalizační prvky jako kontrolky a bzučáky (Obrázek 

3.44). Pro dodání sledu instrukcí v podob  g-kódu je ídicí jednotka vybavena 

konektivitou k p enosným pam ťovým médiím (konektor USB A, čtečka SD karet) 

ídicí jednotka je samostatným výkonným členem. Po hardwarové stránce je to 

výpočetní centrum, které na základ  vstupního nastavení, zp tných vazeb a dodaného 

sledu instrukcí vykonává prost ednictvím akčních člen  chod tiskárny. Vlastním 

hardwarem tak musí být za ízení, které toto dokáže dostatečnou rychlostí, aby byl 

zajišt n plynulý chod celé tiskárny. Tím m že být specifický programovatelný logický 

automat (PLC), standardní osobní počítač s p ídavnými silovými obvody nebo speciální 

jednotka p ímo vyvinutá pro tuto funkci, což je nejb žn jší ešení (viz dále). Jádrem 

ídicí jednotky je procesor, který je charakterizován počtem fyzických jader a jejich 

taktovací frekvencí. Nedílnou součástí jsou dále vyrovnávací pam ť (buffer), operační 

pam ť a vestav ná programovatelná pam ť (flash) definované svou kapacitou v binární 

soustav . Takto je ídicí jednotka jako celek charakterizována počtem analogických 

vstup  a výstup  a speciálních analogických PWM výstup  a dále počtem digitálních 

vstup  a výstup . 
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Obrázek 3.44: Schéma p ipojení periferií k ídicí jednotce [57] 

Na ídicích jednotkách p ímo vyvinutých pro ízení FDM 3D tiskárny, ať již open 

source typu, nebo proprietary4 typu, jsou nejvíce používány procesory od společnosti 

ATMEL. ídicí jednotky pro kartézská uspo ádání jsou osazována čast ji mén  

výkonnými 8bitovými jednojádrovými procesory ATmega2560 s pracovní frekvencí 

16 MHz pracující na 5V nap tí. Mají 54 digitálních vstup/výstupních pin  (z nichž 

16 lze použít jako PWM) a 16 analogových vstup/výstupových pin . Vyrovnávací 

pam ť činí 8 kB, flash pam ť 256 kB a operační pam ť 8 kB. Pro Delta uspo ádání jsou 

vhodn jší výkonn jší 32bitové procesory AT91SAM3X8E s pracovní frekvencí 84 MHz 

pracující na 3.3V nap tí. Mají 54 digitálních vstup/výstupních pin  (z nichž 12 lze 

použít jako PWM), 12 analogových vstupových pin  a 2 analogové výstupy. 

Vyrovnávací pam ť činí 0 až 256 kB, flash pam ť 512 kB a operační pam ť 96 kB. Tyto 

procesory jsou buďto součástí desky ídicí jednotky jako celku (viz Obrázek 3.44 

komponenta controller board), nebo jsou dodávány v podob  univerzálního 

microcontrolleru (Obrázek 3.45, Obrázek 3.46), který je pomocí patice spojen 

                                                 

4 proprietary – uživateli uzav ený, komerčn  užívaný typ firmwaru 
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s rozši ující deskou, která slouží jako rozvad č jednotlivých vstup/výstupových pin  pro 

p ehledn jší uspo ádání a na které jsou také silové obvody pro ízení krokových nebo 

servo motor  a napájení vyh ívání trysky, pracovní plochy, chladicích ventilátor  

a dalších. [57], [58] Výše uvedené procesory jsou nejčast ji osazovány na vývojových 

deskách od společnosti Arduino. Arduino MEGA2560 (Obrázek 3.45) a Arduino DUE 

(Obrázek 3.46). S t mito mikrokontrolery se nejčast ji používají rozši ující desky 

RAMPS 1.4.2 (Obrázek 3.47), resp. RADDS V5 (Obrázek 3.48). 

 

Obrázek 3.45: Arduino MEGA2560 s procesorem ATmega2560 [58] 

 

Obrázek 3.46: Arduino DUE s procesorem AT91SAM3X8E [58] 
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Obrázek 3.47: Rozši ující deska RAMPS 1.4.2 pro Arduino MEGA2560 [59] 

 

Obrázek 3.48: Rozši ující deska RADDS V5 pro Arduino DUE [60] 

Na rozši ující desky se zapojují v modulovém provedení jednotlivé ídicí obvody 

(tzv. drivery) pro ovládání krokových nebo servo motor  (schéma zapojení do ídicího 

obvodu krokového motoru viz Obrázek 3.49 a ukázka reálného driveru viz Obrázek 3.50 

a Obrázek 3.51). Pro každý motor je vsazen vlastní driver s výjimkou zdvojeného 

pohonu jedné osy, pokud má driver dostatečnou proudovou propustnost, aby dostatečn  

napájel oba motory. Charakteristickými parametry t chto driver  je maximální 

propustný elektrický proud a velikost tzv. mikrokrokování (Obrázek 3.52). 

Mikrokrokování je sofistikované softwarov  ízené rozší ení standardního kroku 

krokového motoru na další jemn jší mikrokroky (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, výjimečn  
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u n kterých driver  1/64, 1/128 viz Obrázek 3.51 až 1/256 standardního kroku motoru). 

V principu do driveru ídicí jednotka posílá instrukce o sm ru otáčení a počtu krok  

a driver na základ  toho napájí jednotlivé cívky vlastního motoru. V p ípad  

zp tnovazebného ízení driver odečítá z rotačního enkodéru skutečnou polohu h ídele 

motoru a na základ  toho upravuje napájení jednotlivých cívek motoru tak, aby dosáhl 

požadovaného stavu, čili zp tnovazebné ízení probíhá již pouze mezi driverem 

a motorem. 

 

Obrázek 3.49: Schéma zapojení driveru do ídicího obvodu krokového motoru [62] 

  

Obrázek 3.50: Driver krokového motoru 

DRV8825 [61] 

Obrázek 3.51: Driver krokového motoru 

Raps128 s pasivním chladičem [62] 
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Jelikož drivery propoušt jí ve vysoké frekvenci proudy v ádu až jednotek ampér, 

b žn  se bez účinného chlazení zah ejí na teploty ohrožující jejich životnost. Proto je 

nutné jejich procesor a výkonové součásti dostatečn  chladit. Za tímto účelem se 

používá pasivního chlazení, jež zprost edkovává žebrovaný duralový chladič p ilepený 

na teplotn  kritickou plochu (viz Obrázek 3.51). 

 

Obrázek 3.52: Princip mikrokrokování na 1/2  a 1/8 standardního kroku [63] 

Uživatelským rozhraním je dnes prakticky n kolik málo variant desek plošných 

spoj  s osazeným LCD displejem, v n kterých p ípadech konektivitou pro p ipojení 

datového nosiče s g-kódem a zpravidla vždy rotačním enkoderem, resetovacím tlačítkem 

a výstražným bzučákem. Nejv tším p ínosem uživatelského rozhraní je možnost zásahu 

obsluhy b hem tisku množstvím pot ebných p enastavení d ležitých parametr . T mi je 

jemné p enastavení parametru rychlosti tisku a parametru množství extruze, p i kladení 

první vrstvy jemné p enastavení vertikální vzdálenosti ústí trysky od pracovní plochy, 

p enastavení teplotních parametr  vyh ívání trysky a pracovní plochy a p ípadn  

i vyh ívání pracovního prostoru, ale i možnost pozastavení či ukončení tisku a mnoho 

dalších v závislosti na možnostech nastavení používaného firmwaru.  

V ídicí jednotce je nahrán tzv. firmware, což je software, ve kterém je zakotveno 

ízení celé tiskárny. Firmware na základ  čtení instrukcí z g-kódu tyto p evádí na 

jednotlivé zásahy do akčních člen . Firmware je relativn  složitá struktura psaná 

p evážn  v jazyce C. Pro p ehlednost bývá člen n do více skript  dle jejich účelu. Jako 

p íklad lze uvést skript ešící kinematické vazby mezi jednotkovým pohybem trysky 

v jednotlivých osách kartézského sou adného systému sou adnic a počtem krok  
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krokových motor . Skript pro ovládání vyh ívání trysky a pracovní plochy, jenž na 

základ  požadované teploty, odečítané teploty a parametrech regulátoru, kterým bývá 

zpravidla PID regulátor, vydává impulzy pro tzv. MOSFET tranzistor, což je silový člen 

umíst n na rozši ující desce, který propouští elektrickou energii do daného topného 

t lesa. Dalším je nap íklad skript s identifikací vstup/výstupních pin  a jim p i azené 

funkce (nap . #define ORIG_E0_STEP_PIN    26, což značí, že p íkaz step pro driver 

krokového motoru extruderu 0 je na pinu číslo 26 dle schématu daného 

mikrokontorleru). Firmwary jsou dvojího druhu, buďto otev ené a pln  editovatelné 

(open source), nebo jsou proprietary, což znamená, že jsou uzav ené a uživatel nemá 

p ístup k jejich editaci. Druhá možnost se vyskytuje u vysoce profesionálních tiskáren, 

které jsou založeny na samostatném vývoji jejím výrobcem, který nepoužívá open 

source firmware. Nejpoužívan jší open source firmware je Repetier a Marlin. Je to tím, 

že oba firmwary jsou kompatibilní s nejpoužívan jšími výše uvedenými 

mikrokontrolery. Samotnou strukturu daného open source firmwaru lze editovat ve 

speciálním počítačovém editoru k tomu určeném a následn  datovým kabelem pomocí 

tzv. sériové linky nahrát do mikrokontroleru. Zároveň je možné vlastní činnost 

mikrokontroleru ovládat pomocí této sériové linky z osobního počítače a v konečném 

d sledku tak i ídit tisk odesíláním g-kódu ze speciálního počítačového softwaru. Tento 

se pro firmware Repetier nazývá Repetier-Host. Zároveň pro tento firmware existuje 

i podpora vzdáleného p ístupu p es internet díky softwaru Repetier-Server. 

3.5.6 Vn jší plášť 

Vn jší plášť plní funkci ochranného zakrytování pracovního prostoru a jeho tepelnou 

izolaci od okolního prost edí v p ípad  vyh ívaného pracovního prostoru. U stolních 

tiskáren zároveň vn jší plášť umožňuje specifickými ergonomickými prvky uchopení 

a transport celé tiskárny. V neposlední ad  vn jší plášť tvo í celkový vizuální dojem 

tiskárny (viz Obrázek 3.53 a Obrázek 3.54). Nejd ležit jší funkcí je však tepelná izolace 

a bezpečnostní zakrytování. Vlastní plášť definuje vn jší rozm ry tiskárny, jež jsou 

uvedeny v technické dokumentaci. Ve skutečnosti p evážná část hobby tiskáren však 

vn jší plášť ani nemají. Jednotlivé díly vn jšího plášt  lze rozd lit na ty, které jsou 

nepohybliv  p ipevn ny k rámu tiskárny, a ty, které jsou pohyblivé (sklopné, posuvné) 

nebo odnímatelné. Pohyblivé části umožňují obsluze zpravidla p ístup do pracovního 
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prostoru tiskárny, vykonávat p ípravu pracovní plochy a trysky p ed tiskem, vyjímat 

hotové výtisky, provád t údržbu polohovacího za ízení a zakládat nebo vym ňovat cívky 

s výchozím materiálem. Díly vn jšího plášt  bývají zhotoveny z plastových 

vst ikovaných materiál , ocelových plech  a plech  z hliníkových slitin. Pr zorové 

plochy bývají z pr hledných plast  (PC, PETG, PMMA) nebo ze skla. V p ípad  

vyh ívaného pracovního prostoru by m ly být pr zory dvojité se vzduchovou mezerou 

jako izolační vrstvou a nepohyblivé díly by m ly taktéž dostatečn  tepeln  izolovat 

pracovní prostor od okolí. M že tak být zajišt no jednoduchým jednovrstvým vn jším 

plášt m, avšak vyšší tepelné izolační vlastnosti bude mít dvojvrstvé oplášt ní se 

vzduchovou mezerou a ješt  lepší výsledky bude mít plášť, který bude pokrytý izolační 

minerální vatou, jež se používá ve stavebnictví. Dob e tepeln  izolovaným vyh ívaným 

pracovním prostorem se za životnost tiskárny uspo í značné finanční náklady 

vynaložené na provoz vyh ívací jednotky.  

 

 

Obrázek 3.53: Vnější plášť tiskárny 

STRATASYS uPrint SE Plus [64] 

Obrázek 3.54: Vnější plášť tiskárny 

STRATASYS Fortus 380mc [64] 
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3.5.7 Ostatní periferie a p íslušenství 

Mezi ostatní periferie pat í dosud nejmenované komponenty, které se p ímo 

i nep ímo podílejí na chodu tiskárny nebo zlepšují a usnadňují její chod a provozování. 

Dále následuje výčet nejčast ji používaných ostatních periferií s popisem jejich funkcí 

a kladenými požadavky. 

Spínaný zdroj elektrické energie 

B žn  je logická část ídicí jednotky napájena stejnosm rným nap tím v ádu 

jednotek volt . Zároveň i motory pohonu polohovacího za ízení, vyh ívání trysky 

a pracovní desky jsou taktéž napájeny malým stejnosm rným nap tím do cca 50 V, 

p ičemž celkový odb r m že dosahovat až 1000  W. Každá tiskárna je zároveň vybavena 

p ipojovacím kabelem pro p ipojení k ve ejné elektrické rozvodné síti. Z toho d vodu je 

nutné vstupující zpravidla jednofázové st ídavé nap tí transformovat na ustálené 

konstantní stejnosm rné nap tí, kterým budou výše vyjmenované spot ebiče napájeny. 

K tomu slouží spínané zdroje elektrické energie, které mají garantovanou velikost 

výstupního stejnosm rného nap tí, která bývá jemn  regulovatelná potenciometrem, 

a maximální odebíraný výkon. Z toho lze triviáln  vyjád it maximální p ípustnou 

proudovou zatížitelnost. Výstupní stejnosm rné nap tí užívaných spínaných zdroj  bývá 

5 V, 12 V, 24 V nebo 48 V. 

Unášeč cívky s výchozím materiálem 

Za ízení, které drží cívku na stanoveném míst , dovoluje cívce se otáčet a díky tomu 

je možné strunu z cívky odvíjet. Je nutné zajistit bezproblémové otáčení cívky a zároveň 

mít možnost cívku v krátkém čase vym nit za jinou. 

Koncové spínače jednotlivých os polohovacího zařízení 

Slouží jako zp tná vazba ídicí jednotce p i p ejezdu polohovacího za ízení do 

referenční polohy. Jejich sepnutím je ídicí jednotce dána zpráva, že se polohovací 

za ízení nachází v p edem určené krajní poloze. Pro každou osu lze umíst ním 

koncových spínač  na krajní místa definovat minimální a maximální pozici dané osy, 

avšak pro jednoznačné určení aktuální polohy na dané ose stačí najet do jedné krajní 
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pozice. U kartézského uspo ádání tak není určeno užití minimální či maximální pozice. 

Pro Delta uspo ádání se koncové spínače umisťují do maximálních, tedy horních poloh 

každé osy. Používají se buď mechanické, optické, indukční, nebo sv telné závory. Je 

nutné, aby koncové spínače dosahovaly vysoké opakovací p esnosti sepnutí, zejména 

u Delta uspo ádání, a zároveň byly výškov  vzájemn  se ízeny s co možná nejvyšší 

pečlivostí. 

Tiskový chladicí ventilátor 

Vyvozuje chladící účinek b hem tisku v okolí trysky, čehož se využívá p i tisku 

malých a krátkou dobu trvajících vrstev. Intenzivním nuceným chlazením nov  položené 

vrstvy tato d íve ztuhne a další vrstva je tak kladena bez brod ní a v neztuhlém 

rozpracovaném výtisku, čímž se dosáhne mnohem kvalitn jší povrchové struktury 

výtisku. 

Chladicí ventilátor řídicí jednotky a rozšiřující desky s drivery 

Výkonné procesory, silové spínací prvky MOSFET či drivery krokových motor  se 

svojí činností zah ívají natolik, až by jejich teplota mohla p ekročit maximální 

p ípustnou pracovní teplotu (Si elektrosoučástky, tzn. cca až 90 °C), a proto vyžadují 

chlazení. A pokud pasivní chlazení již nestačí uchladit vydávané teplo, je pot eba použít 

ventilátoru k nucen  vyvinutému proudu vzduchu, který zvýší chladící účinek. Tento 

ventilátor m že buď pracovat po celou dobu činnosti tiskárny na plný výkon, nebo m že 

být ízen nap íklad PWM na základ  snímání teploty nejkritičt ji zah ívaného místa na 

ídicí jednotce. Ventilátor by m l mít snímání otáček a v souvislosti se snímanou 

teplotou by m l existovat ochranný obvod, který v p ípad  p ekročení maximální 

p ípustné pracovní teploty daných součástek ídicí jednotky tuto odpojí od napájení, 

čímž sice dojde k zastavení tisku, ale ochrání se celé za ízení p ed nevratným 

poškozením. 

Snímač z-ové polohy trysky pro její kalibraci 

Díky tomuto snímači, který se obvykle nachází v t sné blízkosti trysky, je umožn no 

tiskárn  fungovat s v tší samostatností a kvalitn ji pokládat první vrstvu výtisku. Pokud 

firmware tiskárny nabízí tzv. z-kalibraci, tiskárna p ed vlastním tiskem tímto snímačem 
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zm í z-ové sou adnice matice bod  pracovní plochy a takto vytvo enou síť bod , která 

tvo í skutečnou podobu pracovní plochy, zakomponuje do ízení polohovacího za ízení, 

čímž je dosaženo konstantní výšky první vrstvy výtisku a tím i lepší adheze s pracovní 

plochou. Snímač m že být mechanicky spínaný dotykový, indukční, kapacitní, optický, 

avšak vždy záleží na materiálu pracovní plochy, který musí být daným snímačem 

detekovatelný. Snímač musí dosahovat takové opakovatelnosti m ení vzdálenosti, jakou 

má polohovací za ízení opakovatelnost polohování. 

Snímač pohybu a přítomnosti struny 

Snímáním pohybu struny p ed vstupem mezi podávací kladky lze detekovat p ípadný 

problém s neplánovaným p erušením extruze. To m že nastat p erušením tvarového 

styku rýhovaných podávacích kladek se strunou (viz kap. 3.5.4 Tryska a extruder). 

Zároveň snímač detekuje, že došla struna, z čehož lze zautomatizovat, aby ídicí 

jednotka vyzvala k dopln ní nové struny. Snímač je optický a musí mít p ímý nestín ný 

vizuální kontakt se strunou. Aby toto bylo zajišt no, je struna vedena p ed tímto 

optickým senzorem čistícím pr vlakem, který zachytává p ípadné nečistoty ulp lé na 

strun . 

Osvětlení pracovní plochy 

Osv tlením pracovní plochy je zkvalitn n vizuální dohled obsluhy nad p ípravou 

pracovní plochy, probíhajícím tiskem, provád ním údržby či je umožn n vzdálený 

dohled nad tiskem pomocí audiovizuálního kamerového snímacího za ízení (viz níže). 

Osv tlení m že být p ipevn no na rámu tiskárny, ale i v blízkosti trysky, čímž je lépe 

osv tlen prostor s bezprost edn  položenou oblastí. Nejčast ji se k osv tlení pracovní 

plochy používají LED, které dosahují uspokojivých svítivostí s minimálním tepelným 

podílem na jejich celkovém výkonu. Zároveň jsou vyráb ny v nesčetných konfiguracích 

vlnových délek a velikosti vyza ovacích úhl . LED se vyznačují v tším počtem 

sv telných hodin v porovnání s vláknovými žárovkami. Je vhodné, aby m la obsluha 

možnost zapnutí a vypnutí tohoto osv tlení. 
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Audiovizuální snímací zařízení procesu tisku 

Snímání pracovního procesu pomocí kamery či časosb rným po izováním fotografií 

a zároveň možnost jejich živého vzdáleného náhledu poskytuje p ímou kontrolu procesu 

tisku a jeho zálohu, kterou lze poskytnout zákazníkovi jako dokumentaci pr b hu tisku 

jím poptávané součásti. Uživateli tiskárny pak audiovizuální záznam tisku nabízí 

zp tnou vazbu p i ešení vzniku r zných problém  vyskytnuvších se b hem tisku a tím 

napomáhá k jejich eliminaci. 
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4. Návrh a výroba prototypu FDM tiskárny 

Vlastní proces prvotního konstrukčního návrhu FDM tiskárny včetn  p edcházející 

rozvahy volby kinematického uspo ádání započal v červnu 2015. Rozhodujícím 

kritériem pro volbu z možných kinematických uspo ádání (viz kap. 3.3 Rozd lení FDM 

tiskáren dle kinematiky) byly po izovací náklady na pot ebný stavební materiál rámu 

a lineárního či rotačního vedení polohovacího za ízení. Tyto položky m ly v počátečním 

rozpočtu p edstavovat nejvyšší investice. Ze všech existujících typ  kinematického 

uspo ádání bylo pro finální volbu vybráno nejb žn ji používané kartézské uspo ádání 

a Delta uspo ádání. Hlavním d vodem tohoto zúžení výb ru byla relativn  jednoduchá 

konstrukce rám  a mén  náročné ízení obou variant, jejichž problematika je skutečn  

široce ešena prost ednictvím internetových diskuzních fór, jež byly v pr b hu výroby 

mnohokrát p ínosem p i ešení dílčích problém . Dalším d vodem pro zúžení výb ru na 

tyto dva typy byla skutečnost, že tato jejich vysoká četnost užívání, jež byla ov ena 

pr zkumem dostupných ešených projekt  v oblasti FDM, vypovídá oproti zbylým 

typ m uspo ádání o jejich vysoké funkčnosti, spolehlivosti a stupni vývoje, což byly 

rozhodující ukazatele.  

4.1 Návrh konstrukce FDM tiskárny 

Pro budoucí využití tiskárny na výrobu model  na odlitky byly stanoveny minimální 

rozm ry tisknutelného prostoru takto: x = 600; y = 600; z = 600 milimetr . Takový 

prostor je dostatečný pro výrobu modelu lopatky standardního ob žného kola pr m ru 

1000 milimetr  Kaplanovy axiální p ímoproudé vodní turbíny (viz kap. 1.1 Motivace). 

Tisknutelný objem je tak stanoven na 0.216 m3, což je u aditivní technologie FDM 

v dnešní dob  na horní hranici použitelnosti (z d vodu pnutí a kroucení výtisku). Na 

základ  stanovení velikosti tisknutelného prostoru byly vytvo eny vyhovující základní 

konstrukční návrhy obou kinematických uspo ádání. Návrhy byly zam eny na 

stanovení typu a množství pot ebných konstrukčních duralových protlačovaných profil  

(viz Obrázek 3.16) a kolejnic a vozík  lineárního vedení (viz Obrázek 3.18). 

Konstrukční návrhy byly tvo eny v softwaru Autodesk Inventor. Jejich vizualizované 

podoby včetn  zobrazení tisknutelného prostoru (tmav  modrá lesklá krychle o hran  

600 milimetr ) jsou na Obrázku 4.1 a Obrázku 4.2.  
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Obrázek 4.1: Návrh konstrukce kartézského portálového uspo ádání  

V obou p ípadech bylo p i navrhování kladeno za cíl dosáhnout tuhého a zároveň 

jednoduchého a lehkého rámu, který nebude zbytečn  zvyšovat finanční náklady na 

materiál a zároveň nebude nutné redukovat tisknutelný prostor. Tímto p ístupem byly 

vytvo eny zobrazované návrhy konstrukce FDM 3D tiskárny s totožnými tisknutelnými 

prostory. Na první pohled je patrno, že konstrukční návrh Delta uspo ádání je 

jednodušší, více vzdušný a obsahuje mén  součástí než konstrukční návrh kartézského 

uspo ádání. Zároveň se u Delta uspo ádání nabízela možnost navýšení tisknutelného 

prostoru do výšky (sm ru osy z) za relativn  nízkého navýšení po izovacích náklad  na 

svislé nosníky rámu.  
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Obrázek 4.2: Návrh konstrukce Delta uspo ádání 

V obou variantách bylo uvažováno o investování do lineárního vedení od výrobce 

HIWIN spol. s r.o., jenž je garancí vysoké kvality, která se odráží v p esnosti 

prizmatických kolejnic a p íslušných vozík  a jejich životnosti. Byl sestaven základní 

výpočtový model pro určení zat žujících statických a dynamických účink  na lineární 

vedení, který byl úmysln  dimenzován nad reálné účinky, neboť v této dob  stále nebyly 
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p esn  navrženy veškeré periferie, které se svými hmotami budou p ímo podílet na 

výsledných zat žujících účincích. V obou konstrukčních variantách bylo počítáno 

s hmotou p ti kilogram , která bude nesena buďto konzolí na p íčné ose portálu 

v p ípad  kartézského uspo ádání, nebo bude nesena platformou v p ípad  uspo ádání 

Delta. Ve výpočtovém modelu bylo počítáno s maximální dosažitelnou rychlostí pohybu 

200 mm/s a zrychlení 500 mm/s2. T chto parametr  však nebyla snaha dosáhnout. 

Jednalo se pouze o zvolení p ísn jších podmínek a ov ení, že i takové parametry 

lineární vedení p enese. Záv rem tohoto návrhu bylo stanovení, že bude použito lineární 

vedení EGH 20 CA od výrobce HIWIN spol. s r.o. (kolejnice EGR20R-1650 a vozík 

úzký EGH 20 CA Z0H dle katalogu viz [31]. Toto lineární vedení se vyznačuje 

dynamickou únosností 10310 N, statickou únosností 21130 N, momentovou únosností 

dle Obrázku 3.17 Mx 220 Nm, My 160 Nm, Mz 160 Nm. Dynamické a statické namáhání 

se pohybovalo o dva ády níže než uvád né únosnosti a momentové namáhání se 

pohybovalo o ád níže než uvád né únosnosti. 

Kartézské uspo ádání bylo navrženo v portálovém provedení. Základní stacionární 

rám s pracovní plochou byl navržen z dvojice delších rovnob žných čtvercových 

nosník  o stran  80 milimetr  a délce 1610 milimetr , které byly spojeny k nim 

kolmými t emi nosníky stejného pr ezu a délky 838 milimetr . Na dvojici 

rovnob žných nosník  byly upevn ny dv  kolejnice lineárního vedení (osa x), po 

kterých se pohyboval samotný portál, p ičemž na každé kolejnici bylo lineární vedení 

pro vyšší tuhost opat eno po dvou vozících. Vlastní portál byl ve tvaru obráceného 

písmene U. Základ upevn ný na čtve ici vozík  tvo ily profily pr ezu tvaru 

symetrického písmene L o stran  80 milimetr  a délce 350 milimetr . K t mto dv ma 

profil m bylo p ipevn no po jednom svislém sloupu o pr ezu 40x120 milimetr  o délce 

918 milimetr . Jejich delší strana pr ezu byla orientována rovnob žn  s pohybem 

portálu po základním stacionárním rámu. Na užších svislých stranách t chto nosník  

byla p ipevn na dvojice svislých kolejnic (osa z), po nichž se pohybovala dvojice 

vozík , které byly spojeny p íčným nosníkem pr ezu tvaru symetrického písmene 

L o stran  80 milimetr  a délce 980 milimetr . Na tomto nosníku se nacházelo poslední 

lineární vedení (osa y). Po horizontální kolejnici p ipevn né na svislé stran  zmín ného 

nosníku se pohyboval jeden vozík, na kterém byla p ipevn na konzole s vlastní tryskou. 

Portál uzavíral mezi dv ma svislými sloupy pr ezu 40x120 milimetr  horizontální 



 

91 

 

nosník o pr ezu 80x120 milimetr  a délce 800 milimetr . Pohyb portálu ve sm ru osy x 

zajišťovala dvojice kuličkových šroub  po stranách, které byly sp aženy pomocí 

p evodu ozubeným emenem na pohon jedním krokovým motorem. Svislý pohyb 

p íčného nosníku ve sm ru osy z zajišťovala dvojice kuličkových šroub  po stranách, 

které byly taktéž sp aženy pomocí p evodu ozubeným emenem na pohon jedním 

krokovým motorem. Pohyb konzoly ve sm ru osy y byl taktéž zajišt n kuličkovým 

šroubem, který byl p es p evod ozubeným emenem pohán n krokovým motorem. 

Použití kuličkových šroub  bylo voleno bez uvážení prudkého nár stu po izovací ceny, 

což tuto variantu radikáln  prodražovalo. Výše zmín ných p t kuličkových šroub  

s p íslušnými jednostrannými maticemi by stálo více než 35 000 Kč bez DPH. 

Alternativou mohlo být použití p ímých pohon  pomocí ozubených emen  (viz 

Obrázek 3.27). Po izovací hodnota kompletního lineárního vedení činila 14 414,48 Kč 

bez DPH (byla vyčíslena z pozd jší cenové nabídky na stejný typ lineárního vedení 

o jiné délce a množství). Po izovací hodnota výše popsaných duralových nosník  

tvo ících rám včetn  spojovacích prvk  (viz Obrázek 4.1) činila dle cenové nabídky od 

společnosti ASKMT – Ing. Martin B lina 29 384,64 Kč bez DPH. 

Delta uspo ádání bylo navrženo s použitím jednotného pr ezu duralových nosník  – 

40x80 milimetr . Celý rám byl skládán z trojice identických prvk  složených ze t ech 

dílčích nosník , které byly spojeny do tvaru písmena C. Orientace byla taková, že tvar 

písmena C tvo ila širší strana pr ezu nosník . Tyto t i prvky byly v či sob  natočeny 

podél svislé osy o 120° a dohromady byly spojeny na horním i dolním konci pomocí 

speciálních sv rných disk , které zajišťovaly p edepsané natočení tvarovým spojem 

jednotlivých p íslušných nosník . Rám pro Delta uspo ádání (viz Obrázek 4.2) byl tedy 

složen z dvojice horizontáln  orientovaných disk , každý o t ech paprscích po 120°. 

Tyto paprskové disky tvo ily spodní a horní podstavu celého rámu a byly spojeny trojicí 

vyšších svislých sloup . Vlastní dílčí nosník tvo ící jeden paprsek m l délku 

450 milimetr , svislý nosník tvo ící sloup m l délku 2 000 milimetr . Na vnit ních 

stranách svislých nosník  byly p ipevn ny kolejnice lineárního vedení, které byly délky 

1650 milimetr . Po nich se pohybovala trojice vozík , na nichž byl p ipevn n vlastní 

Delta mechanismus. Polohovací mechanismus byl rovnou volen pomocí ozubených 

emenových p evod  (viz Obrázek 3.27). P i tomto konstrukčním návrhu zároveň došlo 

ke zv tšení tisknutelné výšky z 600 milimetr  na 800 milimetr  (viz Obrázek 4.2 zelený 
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kvádr) pouhým prodloužením svislých sloup  o 200 milimetr . P i jednotkové cen  

52,70 Kč bez DPH/100 milimetr  délky tohoto duralového nosníku tak zv tšení 

tisknutelné výšky o 100 milimetr  navýší po izovací náklady o 3x52,70 Kč, tedy 

158,10 Kč bez DPH. Zv tšení tisknutelné výšky o 200 milimetr  tedy navýší po izovací 

náklady o 316,20 Kč bez DPH. Lze tedy konstatovat p i tomto konstrukčním návrhu 

a použití tohoto typu duralového nosníku, že zv tšování tisknutelného prostoru p i 

použití Delta uspo ádání se na po izovacích nákladech na rám tiskárny podílí velice 

nepatrn . Absolutní p ísp vek ceny kolejnic lineárního vedení na zv tšení výšky 

tisknutelného prostoru o 100 milimetr  vychází na 566,13 Kč bez DPH. Pro zajímavost 

tak lze uvést, že celkové po izovací náklady na rám a lineární vedení pro zvýšení výšky 

tisknutelného prostoru o 100 milimetr  činí 724,23 Kč bez DPH. Po izovací hodnota 

takto popsaného rámu složeného z duralových nosník  jednotného výše uvedeného 

pr ezu a z lineárního vedení byla součtem částek 6 057,76 Kč bez DPH a 11 717,10 Kč 

bez DPH a tedy po sečtení tak po izovací hodnota rámu Delta uspo ádání činila 

17 774,86 Kč bez DPH. 

Tabulka 3: Srovnání po izovacích nákladů na rám a lineární vedení 

 
 Pořizovací náklady na rám a lineární vedení 

[Kč bez DPH] 

Uspořádání 
Velikost 

tisknutelného 
prostoru 

Rám 
Lineární 
vedení 

Celkem 

Kartézské 0,6x0,6x0,6 m3 29 384,64 14 414,48 43 799,12 

Delta 0,6x0,6x0,8 m3 6 057,76 11 717,10 17 774,86 

 

Výše uvedená Tabulka 3 srovnává výsledné po izovací náklady na rám a lineární 

vedení pro oba konstrukční návrhy kinematického uspo ádání FDM tiskárny, p ičemž 

tisknutelným prostorem u kartézského uspo ádání byla stanovená krychle o stran  

600 milimetr  a u Delta uspo ádání jím byl prostor zv tšený do výšky na výsledných 

600x600x800 milimetr  p i nár stu po izovacích náklad  o d íve vyčíslených 

2x724,23 Kč bez DPH, tedy celkových 1448,46 Kč bez DPH. Posouzením výsledk , 

které nabízí tabulka 3 na základ  reálných cenových nabídek, šlo jednoznačn  íci, že 

po izovací náklady na rám a lineární vedení pro Delta uspo ádání byly o tém  
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60 procent nižší než pro kartézské uspo ádání. Tímto rozborem bylo v červnu 2015 

jednoznačn  rozhodnuto o stavb  FDM 3D tiskárny typu Delta s tisknutelným prostorem 

o délce, ší ce a výšce 600x600x800 milimetr . 

4.2 Postup výroby prototypu FDM tiskárny 

S vlastní výrobou se začalo počátkem července 2015. Veškeré pracovní úkony byly 

a nadále i budou provád ny ve strojírenských výrobních prostorách, které se nacházejí 

v obci Zátaví u Písku a které jsou vlastn ny a provozovány mým otcem. Výrobní 

potenciál t chto prostor pln  dostačuje pot ebám, jež obnáší výroba rámu tiskárny, Delta 

mechanismu, trysky, extruderu i klempí ské práce na krytu tiskárny. Veškeré strojní 

vybavení je konvenčního typu. Následuje chronologicky azený postup výroby prototypu 

konstruované FDM Delta 3D tiskárny, který byl kompletn  vykonán autorem této práce. 

Čelní otvory na dodaných duralových protlačovaných dutých nosnících pr ezu 

40x80 milimetr  a délky 450 milimetr  byly z jedné strany opat eny metrickým závitem 

M8 do hloubky 40 milimetr  od čela nosníku. Na každém tomto nosníku byly z jedné 

strany vyhotoveny dva tyto otvory se závitem. Závity byly ezány do již vytlačených 

otvor , jejichž rozteč byla 40 milimetr  (viz Obrázek 4.3). Bylo tak vykonáno na 

radiální vrtačce, kdy obrobek byl upnut svisle k upínací kostce. Vlastní čelní styčné 

plochy se svislými sloupovými nosníky byly ponechány ve stavu, jak byly vyhotoveny 

výrobcem, neboť byly ezány na p esný konečný rozm r na kotoučové úhlové pile, 

povrch byl vysoce jakostní a mnou provedená kontrola kolmosti k podélné ose nosník  

pomocí strojního úhelníku potvrdila, že tyto čelní plochy byly na dodaných nosnících ve 

vyhovujícím stavu. Totéž platí i o čelních plochách svislých sloupových nosník , na 

které však není kladen tak p ísný požadavek kolmosti. 
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Obrázek 4.3: Dokončené horní a dolní horizontální paprskové nosníky 

Na všech koncích svislých sloupových nosník  byly frézovány p íčné otvory pro 

šroubové spoje, jimiž byly k t mto nosník m p ipevn ny výše zmiňované krátké 

nosníky délky 450 milimetr . Na každém konci t chto svislých nosník  bylo frézováno 

na konzolové frézce po dvojici pr chozích otvor  o pr m ru 8 milimetr , rozteči 

40 milimetr . Vždy krajní otvor byl od čela nosníku vzdálen 20 milimetr . Všechny 

otvory byly z jedné strany do vnit ní dutiny nosníku zv tšeny na pr m r 12 milimetr  až 

na vnit ní rovinnou plochu dutiny nosníku (viz Obrázek 4.4), která plnila funkci 

dosedací plochy pro hlavy použitých šroub  s válcovou hlavou a vnit ním šestihranem. 

T mito osazenými otvory se docílilo zapušt ní hlav šroub , kterými se spojily svislé 

sloupové nosníky s p íslušnými krátkými paprskovými nosníky, jejichž obráb ní je 

popsáno v odstavci výše. Tímto postupem byly vyrobeny t i svislé sloupy, k nim 

následn  p išroubovány horní a dolní krátké paprskové nosníky. Na dolní čela svislých 

nosník  byly p išroubovány vyvažovací nohy s plastovými botičkami (viz Obrázek 4.7). 
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Obrázek 4.4: Dokončené svislé sloupové nosníky 

Následovala výroba čty  sv rných disk  s t emi tvarovými soust ednými drážkami, 

kterými byly horní i dolní krátké paprskové horizontální nosníky spojeny, čímž byla 

sestavena základní konstrukce rámu (viz Obrázek 4.5). Do soust edných tvarových 

drážek o ší ce 40 milimetr  byly zasunuty konce horizontálních krátkých paprskových 

nosník . Takto byl jak horní, tak dolní konec rámu sev en vždy z obou dílčích stran 

t mito sv rnými disky (viz Obrázek 4.6). Vlastní spojení bylo mezi každým z disk  

a p íslušného paprskového nosníku a zároveň byly i oba disky p íslušného konce 

spojeny šroubovými spoji mezi sebou (z toho d vodu název sv rné disky).  

 

Obrázek 4.5: Dokončený pár svěrných disků se soust ednými drážkami 
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Obrázek 4.6: Detail na spoj svěrných disků a paprskového nosníku 

 

Obrázek 4.7: Složený základní rám s vyvažovacími šrouby 
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Následovalo osazení rámu kolejnicemi lineárního vedení. Dodané kolejnice byly 

opat eny osazenými otvory pro kotvící šrouby M5 s válcovou hlavou a vnit ním 

šestihranem, které byly v osazených otvorech kolejnice zapušt ny. Osová rozteč t chto 

otvor  byla 60 milimetr . Kolejnice byly kotveny k užší stran  svislých sloupových 

nosník  podéln . Byly použity speciální matice dodávané výrobcem duralových profil , 

které se umisťují z vnit ní strany drážek t chto profil . Tyto matice jsou uzp sobené tak, 

že je lze vsadit a vyjmout z drážky v jejich funkční poloze, tudíž není nutno vsouvat je 

z čela nosníku a tedy je možné zakládat tyto matice i do z obou čel uzav ených drážek 

(viz Obrázek 4.8). 

 

Obrázek 4.8: Ukotvená kolejnice (v drážce speciální matice) [66] 

Práce pokračovala výrobou držák  krokových motor  polohovacího za ízení (viz 

Obrázek 4.9). Poloha krokových motor  byla zvolena na dolních horizontálních 

paprskových nosnících z d vodu lepšího p ístupu v p ípad  nutné údržby. Držáky byly 

vyrobeny z duralového symetrického profilu tvaru písmene L o stran  80 milimetr , 

ší ky 60 milimetr  a tloušťky 8 milimetr . Každý držák byl kotven k p íslušnému 
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paprskovému profilu dv ma šrouby M6 šroubovanými do speciálních matic v drážce 

duralového nosníku. Poloha krokového motoru byla v držáku zajišt na st edicím 

pr m rem 32 milimetr , který byl lícován s vn jším osazením na krokovém motoru na 

volné uložení s v lí 0,1 až 0,2 milimetr . K zajišt ní pevného spojení byla použita 

čtve ice šroub  M3 s válcovou hlavou a vnit ním šestihranem, které svíraly držák k čelní 

ploše krokového motoru. Do plochy, ke které byl kotven krokový motor, byly zhotoveny 

dva otvory se závitem M5 pro upnutí dvou dolních napínacích kladek ozubeného emene 

polohovacího za ízení. 

 

Obrázek 4.9: Upnutý držák krokového motoru s dolními napínacími kladkami 

Následovala výroba horních napínacích kladek emene polohovacího za ízení. Jejich 

pr m r odpovídal rozm ru, na který dolní dv  napínací kladky rozpínaly ozubený 

emen. Díky tomu byly ob  v tve ozubeného emenu rovnob žné a nezkreslovaly 

polohování vozíku. Na obvodu napínací kladky byla vysoustružena drážka, jejíž boky 
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nedovolí sklouznutí ozubeného emene. Obrázek 4.10 zobrazuje tuto kladku v dob  

po ízení ješt  nedokončenou (schází vysoustružení obvodové drážky), zachycuje ale 

uložení a upnutí horní napínací kladky na rámu. Bylo tak učin no vlisováním radiálního 

kuličkového ložiska do osového otvoru napínací kladky, které bylo pomocí šroubu M6 

s válcovou hlavou a vnit ním šestihranem p itaženo k distančnímu válci, který svojí 

výškou určil axiální vzdálenost ložiska od svislého sloupového nosníku rámu. 

 

Obrázek 4.10: Horní napínací kladka (schází dokončit obvodová drážka pro emen) 

Následn  se p ikročilo k výrob  komponent vlastního Delta mechanismu. 

V prvotním realizovaném návrhu bylo rozhodnuto, že se klouby jednotlivých ramen 

vytvo í z dvanácti kalených ocelových koulí pr m ru 27 milimetr , které byly vyjmuty 

z vy azeného radiálního kuličkového ložiska, a dvanácti silných neodymových magnet  

tvaru mezikruží o pr m rech 24 a 36 milimetr  a výšce 6 milimetr . Tyto magnety m ly 

garantovanou kontaktní p itažlivou sílu 110 N a jejich povrch byl poniklován. Z toho 

vychází, že teoretické dynamické silové účinky v kulových kloubech Delta mechanismu 

by m ly p ekročit 220 N. Výhodou tohoto ešení je mechanismus permanentním 

kontaktem všech součástí a tím dokonalým vymezením všech v lí. Ocelové koule byly 
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p ipevn ny k ob ma konc m ramen a magnety byly lepeným spojem p ipevn ny 

k platform  a trojici vozíkových desek, které byly k vozík m lineárního vedení 

p išroubovány. Každá ocelová koule m la zbroušenou rovinnou plochu ohraničenou 

kružnicí o pr m ru cca 16 milimetr  pomocí ruční úhlové brusky, na kterou byla posléze 

p iva ena trubka s vn jším závitem M14 o délce 30 milimetr  (viz Obrázek 4.11 – 

celkem bylo vyrobeno dvanáct kus ). Ocelové koule byly s jedním koncem ramen pevn  

spojeny zalepeným šroubovým spojem a s druhým koncem ramen spojeny pomocí 

kontra matice, čímž se dosáhlo p esného se ízení osových vzdáleností kulových konc  

všech ramen, což je významný parametr u Delta kinematiky, jenž je vkládán do 

firmwaru ídicí jednotky. 

 

Obrázek 4.11: Ocelová kulová tělesa kloubů Delta mechanismu 

Vlastní ramena Delta mechanismu byla vyrobena z duralových trubek pr m ru 16 

a 14 milimetr  a délce 850 milimetr  (Obrázek 4.12). Oba konce každého ramena byly 

opat eny vnit ním závitem M14, do kterého bylo zašroubováno p íslušné kulové t leso 

kloubu (viz Obrázek 4.11). 

 

Obrázek 4.12: Detail konců duralových ramen Delta mechanismu 
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Vozíkové desky (Obrázek 4.13) byly vyrobeny z duralové ploché tyče pr ezu 50x15 

a délce 110 milimetr . Každá deska byla zp edu opat ena čty mi osazenými otvory pro 

zapušt ní válcové hlavy šroubu M5 s vnit ním šestihranem a dv ma m lkými slepými 

otvory o pr m ru 36 milimetr  a hloubce 2 milimetry s osovou roztečí 80 milimetr , 

které sloužily k jednoznačné pozici neodymových magnet  na vozíkové desce. Pevného 

spojení magnet  s deskou bylo dosaženo pomocí dvousložkového epoxidového lepidla 

UHU 300. Zpoza každé vozíkové desky byl asymetricky k jedné stran  p išroubován 

svislý hranol se dv ma pr chozími otvory se závitem M4 (viz Obrázek 4.34 vlevo), 

jejichž osy sm ovaly kolmo k boku vozíku lineárního vedení, p ičemž mezi bokem 

vozíku a hranolem byla v le 10 milimetr  (viz vzdálen jší odlehlá strana vozíkové 

desky na Obrázku 4.14 a v optimalizované podob  viz Obrázek 4.36). Do této v le byly 

zdola a shora p ivedeny oba konce ozubeného emene a v tomto míst  byly dv ma 

šrouby M4 p es p íložku k boku vozíku pevn  sev eny, čímž došlo k nepohyblivému 

spojení vozíku s ozubeným emenem a tím i mechanickému zprovozn ní polohovacího 

za ízení. 

 

Obrázek 4.13: Dokončená vozíková deska s p ilepenými neodymovými magnety 

Materiálem ozubeného emene byl zvolen polyuretan pro svoji vyšší tvarovou 

a pevnostní stálost i za zvýšených teplot. emen byl opat en standardní vnit ní ocelovou 

výztuží (kordem). Rozteč zub  byla vybrána T2,5 milimetr  a ší e 5 milimetr . 

D vodem malé zubové rozteče bylo použití malého pr m ru hnací emenice na 
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krokovém motoru (roztečný pr m r 11 milimetr ). emen byl dodán v metráži a byl 

zakrácen na vhodnou délku p i jeho montáži. 

 

Obrázek 4.14: Vozíkový kloubový uzel (vozík, vozíková deska, klouby, emen) 

Výroba platformy sestávala z vysoustružení válcového disku pr m ru 145 milimetr  

a výšky 14,5 milimetr  ze čtvercového polotovaru o stran  150 milimetr  a tloušťce 

15 milimetr . Následovalo vysoustružení centrického pr chozího otvoru pr m ru 

70 milimetr  s osazením o pr m ru 80 milimetr  a hloubce 2,5 milimetr . Tento 

osazený otvor sloužil k montáži držáku trysky. Následovalo frézování šesti m lkých 

slepých otvor  o pr m ru 36 milimetr  do hloubky 2 milimetry s osovou roztečí 

80 milimetr , které m ly účel analogický k obdobným otvor m u vozíkových desek – 

definování jednoznačné pozice neodymových magnet  na horní čelní stran  platformy. 

Obrázek 4.15 zobrazuje lepení magnet . To muselo probíhat ve dvou fázích rozd lených 

na dv  trojice nejodlehlejších magnet , protože interakce odpudivých magnetických sil 

by velmi znesnadňovala současné lepení všech magnet  najednou.  
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Obrázek 4.15: Rozpracovaná platforma Delta mechanismu s p ilepenými magnety 

Jelikož všechny t i osy polohovacího za ízení jsou svislé a tíha hmoty Delta 

mechanismu zav šené na konkrétních t ech napnutých v tvích ozubených emen  je 

v či síle krokovými motory v emenech vyvozené nezanedbatelná, bylo nutné celý Delta 

mechanismus určitým zp sobem optimáln  vyvážit, aby bylo možné k pohonu použít 

standardní krokové motory velikosti p íruby NEMA17, které lze ješt  napájet 

zamýšlenou ídicí jednotkou, jež m la být složena z Arduino MEGA2560 s rozši ující 

desky RAMPS 1.4. Vyvážení bylo vymyšleno s použitím t ech protizávaží, která byla 

zav šena na ocelových lankách, jež vedla z vozíkových desek vzh ru na kladky, která 

byla rotačn  uložena na horních čelech svislých sloupových nosník , odkud lanka visela 

zp t dol  vnit ními dutinami p íslušných nosník , kde se již nacházela vlastní na lancích 

zav šená protizávaží. Za tímto účelem bylo pot eba opat it otvory v horních čelech 

svislých nosník  závity M6 pro p išroubování ložiskových domk , ve kterých byly 

p íslušné lanové kladky uloženy. Tvar pr ezu protizávaží byl omezen tvarem pr ezu 
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dutiny použitých nosník , čímž byl s mírným zjednodušením obdélník (viz 

Obrázek 4.4), p ičemž byla zvolena v le mezi st nou dutiny nosníku a svislými 

plochami protizávaží na 3 milimetry na st nu.  

 

Obrázek 4.16: Ložiskový domek kladky pro závěsné lanko protizávaží 

Bylo rozhodnuto, že materiálem protizávaží bude slitina s majoritním podílem olova, 

čímž se díky vyšší hustot  sníží pot ebné rozm ry protizávaží. Zbývalo stanovit co 

nejvíce vhodný p ístup k vyjád ení pot ebné tíhy jednotlivých protizávaží, neboť Delta 

mechanismus tímto zp sobem vyvažování nelze nikdy vyvážit pro všechny dovolené 

pozice. Jako nejvhodn jší ešení nabízelo se vyvážit celý mechanismus v jeho 

vycentrované pozici (osa platformy je totožná s osou z sou adného systému sou adnic 

tiskárny), kdy je pot ebná vyvažovací tíha všech t ech protizávaží stejná. Vážením 

a výpočtem byla stanovena tíha celého Delta mechanismu včetn  p edb žn  stanovené 

tíhy trysky a extruderu na 54 N, z čehož tíha jednoho protizávaží následn  vyšla 18 N. 

Triviálním výpočtem byla následn  stanovena pot ebná délka protizávaží. To bylo 

vyrobeno odlitím do p ipravené jednoduché formy, jež byla zhotovena z podéln  

roz íznuté obdélníkové duté ocelové tyče o žádaných vnit ních rozm rech a pot ebné 
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délce, kterou ukončovaly p iva ená čela z ocelového plechu. Odlité protizávaží 

zobrazuje Obrázek 4.17. Zdrojem olov ného materiálu pro tavbu bylo staré vy azené 

olov né vodovodní potrubí. Zdrojem tepla pot ebného pro oh átí olov né vsázky byl 

plamen spalující propanbutanový plyn. Lanko spojující vozíkovou desku s protizávažím 

bylo na obou koncích k t mto součástem p išroubováno prost ednictvím nalisovaných 

ok. 

 

Obrázek 4.17: Odlité olověné protizávaží  

Pracovní plochu tvo ila 15 milimetr  silná sklen ná kruhová deska o pr m ru 

880 milimetr , která vážila zhruba 26 kilogram  (viz Obrázek 4.18). Díky tomu mohla 

vlastní tíhou ležet na t ech bodech, které byly tvo eny vyvažovacími ocelovými šrouby 

(viz Obrázek 4.19), což dovolovalo snadné vyvážení roviny pracovní plochy se 

sou adným systémem sou adnic polohovacího mechanismu. Pro zamezení necht ného 

posunutí sklen né desky po vyvažovacích šroubech byly tyto opat eny na stykových 

plochách silonovými osazenými podložkami, které byly p i pokládání sklen né desky 

pot eny vrstvou silikonového tmelu, který po zaschnutí vytvo il dostatečný lepený spoj 

mezi spodní plochou sklen né desky a silonovými podložkami, resp. vyvažovacími 

šrouby. Tyto šrouby byly pomocí speciálních matic do drážek duralových nosník  svisle 

p išroubovány na vrchní ploše dolních paprskových nosník .  
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Obrázek 4.18: Umístěná pracovní plocha 

 

Obrázek 4.19: Vyvažovací šrouby pracovní plochy p ed galvanickým zinkováním 
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Tryska jmenovitého pr m ru 0,4 milimetru, p ed azený chladič a extruder pro 

t ímilimetrové struny byly po ízeny nákupem od českého výrobce. Tyto komponenty 

byly vybrány z internetového obchodu RepRap Obchod. Byl vybrán extruder 

s emenovým ozubeným p evodem (viz Obrázek 4.20) z krokového motoru na hnací 

kladku, jež byla uložena na obou koncích ve valivých ložiskách. P ítlačná kladka byla 

uložena stejným zp sobem a prostor mezi jejich funkčními rýhovanými obvody byl 

určen pouze pro t ímilimetrovou strunu (vzdálenost vn jších obvod  rýhování byl cca 

2,5 milimetr ) a celé t leso bylo vyrobeno z duralu. Bohužel pevná osová vzdálenost 

obou kladek nebyla v té dob  autorem ješt  spat ována jako hlavní chyba konstrukce 

extruderu. Tato vlastnost s sebou p inášela časté p eskakování struny a tím chyby ve 

výtiscích. Dále na tomtéž obchodu byl zakoupen žebrovaný válcový chladič 

(Obrázek 4.21), který m l uzp sobené upínání v po ízeném extruderu a zároveň byl 

i p izp soben uchycení t lesa trysky. Bylo zde zakoupeno i t leso trysky pro uložení 

topného t lesa a termistoru a vlastní tryska (Obrázek 4.21). 

 

Obrázek 4.20:Zakoupený extruder [67] 
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Obrázek 4.21: Zakoupený chladič, těleso trysky a vlastní tryska 

Z d vodu snižování hmotnosti nesené platformou byla pro počáteční prototyp 

tiskárny zvolena varianta, kdy mezi tryskou a extruderem je vsazený bowden, díky 

n muž bylo možné extruder uchytit na rám tiskárny. Délka bowdenu byla vzhledem 

k velikosti tiskového objemu 1,2 metru, což se p i zprovozňování tiskárny projevilo jako 

zcela nevhodné ešení kv li jeho prodlužování b hem p ísuvu struny do trysky. 

Napojení bowdenu k výstupu z extruderu a k ústí chladiče bylo provedeno pomocí 

rychlospojek užívaných pro vedení stlačeného vzduchu (viz Obrázek 4.22). 

 

Obrázek 4.22: Osazená platforma chladičem, tělesem trysky a vlastní tryskou 
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Konstrukční ešení spojení tohoto chladiče a trysky v t lese trysky taktéž nebylo 

z hlediska dlouhodobé funkčnosti zcela zda ilé. Výstupní část chladiče totiž v t lese 

trysky t snila s tryskou pouze jejich čely a ta byla vyrobena s p ílišným čelním házením, 

takže tavená struna b hem tisku unikala p ed vstupem do vlastní trysky mimo, kde 

zalepila t leso trysky, odkud dále odkapávala na pracovní plochu a tisknuté součásti. 

V t lese trysky byl pr chozí otvor pr m ru 5 milimetr  a byl orientován horizontáln  

a mimob žn  v či otvoru se závitem M6 pro montáž na chladič a trysku. Tento otvor 

sloužil pro uložení topného t lesa, které bylo také zakoupeno v tomtéž obchod . Bylo 

napájeno stejnosm rným 12V nap tím a dosahovalo p íkonu 40 W a bylo zajišt no proti 

pohybu stav cím šroubem M3. Dále bylo t leso trysky opat eno svislým pr chozím 

otvorem pr m ru 2,5 milimetr , který sloužil pro uložení termistoru, který byl ve své 

poloze zajišt n trvale elastickým silikonovým jednosložkovým tmelem Gasket sealant 

od výrobce Den Braven dlouhodob  odolávajícím teplot  260 °C a krátkodob  až 

300 °C. 

Vyh ívaná pracovní plocha byla z d vodu snížení investičních náklad  zmenšena 

z p vodn  plánovaného čtverce o stran  600 milimetr  na čtverec o stran  200 milimetr. 

Jako zdroj tepla byla použita v oblasti FDM velice rozší ená vyh ívací deska vyrobena 

metodou plošného spoje s označením MK2B (viz Obrázek 4.23). Tato deska je napájena 

stejnosm rným nap tím 12 V a dosahuje p íkonu 120 W. Na ni je pomocí kancelá ských 

svorek na papír p ipevn no zrcadlo zajišťující dobrou rovinnost, avšak za cenu horší 

tepelné vodivosti oproti jiným materiál m. 

 

Obrázek 4.23: Vyh ívací deska pracovní plochy 
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Dle výše zmín ného, jako ídicí jednotkou byl zvolen mikrokontroler Arduino 

MEGA2560 s rozši ující deskou RAMPS 1.4. Z ocelového pozinkovaného plechu byl 

zhotoven ochranný kryt pro ídicí jednotku, ve které byl osazen chladicí ventilátor 

o pr m ru 50 milimetr  a pr duchové otvory pro nasávání a výfuk vzduchu (viz 

Obrázek 4.26).  Tento kryt byl umíst n ve spodní části rámu pod pracovní deskou, což se 

posléze ukázalo jako nešťastn  zvolené místo z d vodu jeho špatné p ístupnosti 

(viz Obrázek 4.24).  V t sné blízkosti byl umíst n i spínaný zdroj elektrické energie 

o výstupním stejnosm rném nap tí 12 V a výkonu 350 W. Omezená p ístupnost 

spínaného zdroje nebyla natolik závažným problémem, neboť po p ipojení vstupních 

a výstupních vodič  již nebylo nutno dalšího p ístupu  

 

Obrázek 4.24: Umístění ídicí jednotky a spínaného zdroje elektrické energie 

Vodiče silového a logického charakteru byly z m di a byly vedeny odd len  ve 

spirálových ohebných elektroinstalačních tzv. husích krcích. Napájecí kabel vedoucí ze 

spínaného zdroje do rozši ující desky ídicí jednotky m l pr ez drát  4 x 2,5 mm2. 

RAMPS 1.4 vyžaduje totiž odd lené napájení okruhu pro krokové motory a ostatní 

silov  napájené periferie (topná t lesa, ventilátory atp.). Ostatní vodiče byly typu lanko 

pr ezu 2,5 mm2 pro napájení topných t les trysky a vyh ívané pracovní plochy, pr ezu 
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1,25 mm2 pro napájení krokových motor , pr ezu 0,75 mm2 pro koncové spínače, 

termistory, chladicí ventilátory a další dva páry byly vyvedeny do svorkovnice na 

platform  pro budoucí napájení snímače z-ové polohy pro kalibraci Delta mechanismu 

a osv tlení pracovní plochy. Pr ez 0,25 mm2 plochých kabel  o 2 x 10 žilách byl použit 

pro napájení a komunikaci ídicí jednotky s uživatelským rozhraním. Tím byl LCD 

displej s rozlišením 128 x 64, který byl osazen na plošném spoji s rotačním enkoderem, 

resetovacím tlačítkem a čtečkou pam ťových karet pro čtení g-kódu (viz Obrázek 4.25). 

 

Obrázek 4.25: Použité uživatelské rozhraní 

 

Obrázek 4.26: Zapojená kabeláž do ídicí jednotky 
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Poslední vyrobenou komponentou p ed zahájením oživování tiskárny byl 

manipulační p ípravek, který umožňoval snadný p esun tiskárny po podlaze a zároveň 

vyvýšil pracovní plochu do uživatelsky p ív tiv jší výšky cca 0,9 metru nad podlahu. 

Jednalo se o t i svislé ocelové nosníky, které m ly zespodu otočná pogumovaná kola, 

a které byly v horní části spojeny taktéž ocelovými nosníky v jednu tuhou konstrukci. 

Celá tiskárna se p es stav cí šrouby s plastovými botičkami položila na horní čela 

svislých ocelových nosník . Tiskárna tímto ustavením nabrala na výšce p es 2,7 metr  

za cenu výrazného zkvalitn ní dostupnosti pracovní plochy a obslužnosti (viz 

Obrázek 4.27). 

 

Obrázek 4.27: Zahájení oživování prototypu tiskárny  
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4.3 Optimalizace FDM tiskárny 

Do tohoto okamžiku p edstavovala dosavadní práce stavbu tiskárny dle p vodních 

autorových p edstav. V nich se odrážela autorova nezkušenost s konstrukcí FDM 

tiskárny, takže v tomto stádiu bylo za ízení velice nespolehlivého chodu a vytvá elo 

nep esné a zdeformované výtisky. Bylo nevyhnutelné zahájit optimalizační úkony za 

účelem výroby výtisk  mnohem vyšší jakosti tvar  i rozm r  a tyto úkony popisují 

následující podkapitoly. 

4.3.1 Rám a firmware 

V tomto stavu byla tiskárna schopna samostatn  vykonávat pohyby polohovacího 

za ízení, regulovat teploty trysky a vyh ívané pracovní plochy, a to jak čtením instrukcí 

g-kódu z pam ťové karty, tak i p es sériovou linku prost ednictvím PC nebo noteboku. 

Regulace zmín ných teplot byla ízena pomocí integrovaných PID regulátor  ve 

firmwaru typu Repetier, jejichž ideální hodnoty jednotlivých člen  byly stanoveny díky 

pomocné funkci p íkazem M303 E0(resp. 1) S250 (resp. 90) C10 zaslaným po sériové 

lince, kde E0 (resp. 1) je číslo silového výstupu ovládaného MOSFET tranzistorem, do 

kterých bylo zapojeno topné t leso trysky (0) a topný plošný spoj vyh ívané pracovní 

plochy (1), parametr S určoval teplotu, na které bude provád no hledání ideálních 

hodnot a parametr C určoval počet iterací. Parametr S byl volen s ohledem na nejčast ji 

používané teploty a parametr C byl volen empiricky na základ  p edchozích pokus  

o se ízení. Následn  byly tyto hodnoty p epsány ve firmwaru, jenž byl znovu nahrán do 

ídicí jednotky. 

Činnost pokračovala tiskem mnoha pokusných vzork  základních geometrických 

t les a jejich kombinacemi. Posléze bylo evidentní, že konstrukční ešení n kterých 

stávajících periferií je nutné od základu p ebudovat z d vodu jejich nespolehlivosti 

a nedokonalé funkčnosti. Rozm rovými kontrolami zkušebních vzork  bylo určeno, že 

tyto se hrub  liší od teoretických hodnot až o 10 % a byly patrné i tvarové nep esnosti. 

Rozm rové i tvarové chyby m ly p vod v chybn  slad ném firmwaru s reálnými 

rozm ry Delta mechanismu. Bylo zjišt no, že trojice svislých sloupových nosník  mezi 

sebou nesvírá stanovený úhel 120° a roztečná kružnice st ed  kulových kloub  na 
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vozíkových deskách taktéž neodpovídá p edem určeným hodnotám, se kterými firmware 

pracoval. Na základ  toho bylo navrženo ešení, které obsahovalo dílčí m ení 

jednotlivých součástí Delta mechanismu pomocí posuvným m ítkem rozsahu 

1000 milimetr  a dopln ní konstrukce rámu o mechanismus umožňující precizní se ízení 

úhl  mezi jednotlivými paprskovými nosníky (viz Obrázek 4.28), které definují roztečné 

úhly sloupových nosník . Mechanismus byl osazen na dolním a horním konci rámu 

a sestával z šestice délkov  stavitelných a aretujících tyčí, které spojovaly sousední 

konce sloupových nosník . Délkové nastavení každé z tyčí probíhalo pomocí levopravé 

matice a aretace pomocí tzv. kontramatice na stran  pravotočivého závitu. Velikost 

závit  tyčí byl M10. Podmínkou provedení precizního úhlového nastavení paprskových 

nosník  bylo rozší ení soust edných drážek ve sv rných discích. 

 

Obrázek 4.28: Opat ení pro precizní se ízení rámu 

Touto optimalizací bylo dosaženo zkalibrování teoretických a reálných parametr  

Delta mechanismu a následn  tisknuté výtisky vykazovaly očekávané rozm ry a tvary. 
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4.3.2 Tryska a extruder 

Zakoupená tryska a extruder, popsané výše, nedosahovaly ani vzdálen  

požadovaných výsledk  funkčnosti a spolehlivosti. Jedno topné t leso v trysce 

nezvládalo výkonov  udržet nastavenou teplotu p i tisku se zapnutými chladicími 

ventilátory. Krokový motor extruderu byl sice díky emenovému p evodu dostatečn  

výkonný, avšak pevná osová vzdálenost podávacích kladek byla fatální konstrukční 

chybou, která byla zjišt na až p i záb hu tiskárny. Tato chyba se stále projevovala 

ztrátou tvarového kontaktu mezi rýhováním kladek a strunou a v d sledku toho 

p erušovanou extruzí a n kdy až úplným zastavením extruze, když byla struna v oblasti 

styku s podávacími kladkami doslova vyfrézována t mito kladkami. Hlavními získanými 

poznatky z této optimalizace byly základní požadavky na tepelné dimenzování vyh ívání 

trysky a požadavek na stálý p ítlak p ítlačné kladky do struny, jenž jsou uvedeny 

v kap. 3.5.4 Tryska a extruder.  

Optimalizace trysky spočívala v nové vlastní konstrukci trysky. Hlavními úpravami 

bylo sjednocení t lesa trysky a trysky v jednu součást, od této chvíle nazývané „tryska“, 

použití dvou topných t les na místo jednoho a tím zdvojnásobení topného výkonu, 

použití materiálu 1.4305 dle ČSN EN 10088-1 (korozivzdorná dob e obrobitelná ocel) 

namísto trysky z mosazi a t lesa trysky z duralu, optimalizace ústí trysky s ohledem na 

vedení tepla z topných t les do této oblasti a zjednodušení, zrychlení a sjednocení 

upínání trysky na upínací trn, což byla nov  zavedená součást, která byla stálou součástí 

platformy, resp. navazovala na extruder, který byl p esunut z rámu p ímo pod platformu. 

D vodem bylo odstran ní nep íznivého vlivu délkového natahování bowdenu mezi 

extruderem a chladičem i za cenu navýšení hmoty nesené platformou. Prost ednictvím 

tohoto trnu a úpravou tvarového styku s tryskou byl vy ešen problém s únikem roztavené 

struny mimo prostor pro její vedení k ústí trysky a zjednodušila se vým na trysek za 

účelem zm ny jmenovitého pr m ru trysky. Vlastní trn byl šroubován zdola do t lesa 

extruderu (viz dále), kde byl pomocí tzv. kontramatice zajišt n. Následuje popis 

Obrázku 4.29, který zobrazuje nov  konstruovanou trysku. Zhruba v polovin  délky 

tohoto trnu byl pr ez trnu skokov  zúžen do tzv. krčku, který zt žoval p estup tepla 

z trysky tímto trnem výše do t lesa extruderu. Na krček skokov  navazovalo zv tšené 

osazení, p es které byla nasazena p evlečná matice, která se p ímo podílela na upínání 
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trysky na trn. Zv tšené osazení široké 3 milimetry skokov  p echázelo ve 

funkční upínací pr m r trnu velikosti 8 milimetr . Tento pr m r vstupoval do trysky 

a byl s p íslušným vnit ním pr m rem lícovaný s v lí 0,1 milimetru. Utažením 

p evlečné matice dle Obrázku 4.29 došlo k dosednutí kuželového čela funkčního 

pr m ru trnu o vrcholovém úhlu 90° na kuželové dno upínacího otvoru trysky 

o totožném vrcholovém úhlu. Zároveň se tímto dotažením zafixovala PTFE vložka 

nacházející se ve vodicím otvoru struny v upínacím trnu na úrovni funkčního upínacího 

pr m ru. Tato vložka do jisté míry izolovala p estup tepla z trysky na struny v této 

úrovni a svými fyzikálními vlastnostmi snižuje t ení p i posuvu struny, čímž snižovala 

pot ebnou p ítlačnou sílu od extruderu. Na základ  tisknutého materiálu byly navrženy 

t i varianty vhodn  vyvložkovaného upínacího trnu. První byla výše popsaná 

a zobrazená varianta na Obrázku 4.29, jež byla určena pro materiál PLA a FLEXI 

materiál (pružný, gumový). Další variantou byl upínací trn bez PTFE vložky, jenž byl 

určen pro tisk materiálu ABS. T etí variantou byl upínací trn s PTFE vložkou v celé 

délce, jenž mohl být alternativou k první variant  a bylo otázkou zkušenosti, který 

z t chto dvou trn  uplatnit. 

Dvojice topných t les je v trysce zajišt na stav cími šrouby, které tato topná t lesa 

p itlačují v p íslušných otvorech k jejich p ilehlým stranám v či strun , a tím je 

dosaženo lepší distribuce tepelné energie k ústí trysky, kde dochází k tavení struny a její 

extruzi (viz Obrázek 4.29). Termistor je do trysky p iveden mezi topná t lesa 

rovnob žným otvorem pr m ru 2,5 milimetru, který je slepý, a jeho dno je od upínacího 

pr m ru trysky vzdáleno 1 milimetr, čímž není narušena hermetická t snost spoje 

upínacího trnu a trysky, zatímco odečítaná teplota je tém  identická s teplotou ústí 

trysky. Hotová optimalizovaná tryska je zobrazena ve spodní části Obrázku 4.30. 
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Obrázek 4.29: Schéma nově konstruované trysky 

Optimalizace extruderu spočívala taktéž v nahrazení zakoupeného extruderu s výše 

popsanými chybami extruderem prosté konstrukce, avšak s trvalým p ítlakem p ítlačné 

kladky do struny. Nový extruder byl oproti optimalizované trysce zakoupen 

z internetového obchodu Ebay a byl mírn  upraven. Dokončený nový optimalizovaný 

extruder je zobrazen na Obrázku 4.30 – duralové součásti s upraveným povrchem 

anodickou oxidací zlaté barvy. Hlavními zm nami oproti p vodnímu ešení byl p echod 

z t ímilimetrových strun na struny pr m ru 1,75 milimetru. D vodem byl efekt snížení 

pot ebné p ítlačné síly extruderem na strunu, který byl nyní bez redukčního p evodu 

(podávací kladka byla nasazena na výstupní h ídeli krokového motoru extruderu), takže 
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nyn jší maximální posuvová síla p echázející z podávací kladky na strunu byla oproti 

p vodnímu extruderu x-krát menší (pokud p evodový pom r p vodního extruderu 

byl „x“). 

 

Obrázek 4.30: Optimalizovaná tryska a extruder 

Zakoupený extruder byl p esunut z rámu pod platformu do t sné blízkosti trysky 

(viz výše) za vynechání p ed azeného žebrovaného chladiče, což bylo umožn no 

fungujícím krčkem na upínacím trnu za p isp ní chladicího ventilátoru extruderu 

(viz Obrázek 4.30 – ventilátor vpravo), který účinn  chladil celé t leso extruderu včetn  

části, kde je do extruderu uchycen upínací trn. P ítlačná síla zde byla vyvozována 

p edepjatou vinutou tlačnou pružinou na pákový p evod, který prost ednictvím p ítlačné 

kladky s obvodovou rádiusovou drážkou p itlačoval strunu k podávací rýhované kladce 

upnuté na výstupní h ídeli krokového motoru extruderu. Tento nový extruder vyžadoval 

zv tšení upínacího otvoru se závitem pro upínací trn trysky na velikost M7. D vodem 

byl p ípad, kdy by byl použit upínací trn s PTFE vložkou v celé délce. Vn jší pr m r 

této vložky by nebezpečn  zeslabil nosný pr ez trnu pod malým pr m rem závitu M6, 

ovšem p i použití závitu M7 byl již dostatečný. Takto upravený extruder byl spolu 

s krokovým motorem upnut k duralovému profilu tvaru písmene L, který byl k platform  

zespodu upnut pomocí upínacího šroubu a aretován tzv. kontramaticí. Na Obrázku 4.30 

zobrazený levý ventilátor p ímo chladí vn jší povrch krokového motoru extruderu. 
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K zamezení nežádoucímu vanutí vzduchu od tohoto ventilátoru sm rem k pracovní ploše 

a rozpracovanému výtisku je spodní okraj ventilátoru spojen se spodní vn jší plochou 

krokového motoru clonou z tenkého duralového plechu. 

Touto optimalizací bylo dosaženo naprosto spolehlivé spojité extruze struny bez 

neočekávaných výpadk . Bylo však nutné navrhnout a vyrobit novou trysku a její 

upínání k mírn  modifikovanému extruderu, jenž byl zakoupen a který byl p esunut 

z rámu pod platformu do t sné blízkosti trysky.  

4.3.3 Kryt tiskárny 

Tiskárna byla od spušt ní provozována ve výrobním vytáp ném prostoru, kde byla 

udržována denní teplota 20 °C a noční teplota 17,5 °C. P i tisku z PLA materiálu se 

teplota vzduchu, který samovoln  a nahodile proudil pracovním prostorem tiskárny, 

výrazn  neprojevovala na deformování výtisk  b hem jejich plynulého tuhnutí 

a ochlazování. Avšak p i tisku ostatními materiály, zejména ABS, ale i PETG, docházelo 

k masivním a objemným deformacím, které znehodnocovaly celé výtisky. P íčinou byl 

p íliš vysoký teplotní gradient mezi teplotami pokládané vrstvy a n kolika posledn  

položenými vrstvami a konečná teplota, na kterou teplota tisknuté součásti klesla. Bylo 

tak rozhodnuto, že dalším krokem bude vy ešení problému s vyh íváním pracovního 

prostoru tiskárny, protože bylo p edpokládáno, že se tím p edejde vzniku 

znehodnocujících deformací ve výtiscích. Aby bylo možno ídit teplotu v pracovním 

prostoru za co nejnižších energetických náklad , bylo zapot ebí pracovní prostor tepeln  

izolovat od okolního prost edí a osadit jej vlastním zdrojem tepelné energie, jenž bude 

dle požadavku regulovat a udržovat teplotu vzduchu v pracovním prostoru.  

Bylo rozhodnuto, že kryt tiskárny bude plnit více funkcí zároveň. T mi m ly být 

tepelná izolace pracovního prostoru od vn jšího prost edí, dále m l kryt plnit funkci 

ochrany p ed nahodilým vniknutím cizích p edm t  a znečišťujících částic do 

pracovního prostoru a v neposlední ad  funkci estetickou p i pohledu z vn jší na celý 

aditivní stroj. Byl navržen kryt obepínající pracovní prostor zboku p es svislé sloupové 

nosníky a z vrchu uzav en stropním dílem (viz Obrázek 4.31). Zespodu byl pracovní 

prostor uzav en pracovní sklen nou kruhovou deskou. P dorysným tvarem krytu byl 
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nepravidelný šestiúhelník, který byl t emi užšími protilehlými nesousedními stranami 

p išroubován ke svislým sloupovým nosník m, mezi kterými prostor uzavírala trojice 

širších stran. Výchozím polotovarem pro výrobu krytu byl ocelový plech válcovaný za 

studena tloušťky 1 milimetr. Dále byl kryt z d vodu p ístupnosti pracovního prostoru 

pro obslužnou a údržbovou činnost opat en obdélníkovým otvorem o ší ce 

700 milimetr  a výšce 900 milimetr  v delší stran  kolmé k ose z sou adného systému 

sou adnic tiskárny. Tento otvor byl uzavíratelný prosklenými výklopnými dve mi. Dve e 

byly p ipevn ny k paralelogramovému mechanismu, který jim umožňoval vyklopení 

vzh ru. Ve svislém sm ru kryt vedl od spodního okraje rámu a byl vysoký 1,8 metr , 

tudíž jeho horní okraj s nasazeným stropním dílem se nacházel 0,2 metru od horního 

okraje rámu. Poloha horní strany vozíkových desek p i sepnutých koncových spínačích 

(zp sob upevn ní koncových spínač  k rámu zobrazuje Obrázek 4.36), tedy když 

polohovací za ízení najede do referenční polohy, byla o 25 milimetr  pod stropním 

dílem. Tento stropní díl m l totožný tvar jako svislý plášť, ale p esahoval jej 

o 10 milimetr  na každé stran . Po obvodu m l lemy vysoké 50 milimetr , kterými byla 

zajišt na jeho poloha na svislém plášti, který byl ke každému svislému sloupovému 

nosníku p išroubován p ti šrouby M6 s válcovou hlavou a vnit ním šestihranem, 

podloženými p íslušnými plochými kruhovými podložkami se zkosením. Ve stropním 

dílu byly vy íznuty t i obdélníkové otvory o stran  180 x 240 milimetr . T mito otvory 

bylo p ivád no teplo do pracovního prostoru. Zdrojem tepla byly zvoleny t i halogenové 

reflektory, každý o p íkonu 1 000 W, které sm ovaly dol  na pracovní plochu. Každý 

byl p ipevn n k jednomu hornímu paprskovému nosníku. D vodem této volby zdroje 

tepla byly nízké investiční náklady za p edpokládaného p ijatelného efektu, který byl 

p ed rozhodnutím z v tší části potvrzen improvizovanou distribucí tepelné energie 

z halogenového reflektoru o p íkonu 3 000 W, protože byl tímto pokusem zaznamenán 

progres v eliminaci deformací ve výtisku. Tímto reflektorem bylo na výtisk mí eno 

z p ístupového otvoru. Po p ibližn  dvaceti m sících provozu tiskárny s tímto zp sobem 

vyh ívání pracovního prostoru bylo dosp no k rozhodnutí, že v budoucnu bude 

p edm tem následné optimalizace provedena zm na zdroje tepla a opat ení k zajišt ní 

rozptýlení oh átého vzduchu v celém pracovním prostoru homogenn , neboť v dob  

psaní této kapitoly (kv ten 2018) byl dosavadní zdroj tepla v podob  halogenových 

reflektor  shledán jako nedostatečn  funkční, poruchový (halogenové žárovky se 

z d vodu sm ování reflektor  dol  p eh ívají) a energeticky neefektivní a nákladný na 
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provoz (hodinová spot eba elektrické energie dosahovala až 3 350 Wh). Veškerý vnit ní 

i vn jší povrch krytu byl po p edchozí montáži a odzkoušení odvezen na povrchovou 

úpravu práškovým lakováním. Byl zvolen odstín 7047 dle vzorkovníku RAL s hrubou 

strukturou. Součásti výklopného mechanismu a rám dve í byly provedeny ve stejné 

struktu e v odstínu 9005 dle RAL z d vodu praktičnosti, protože tyto součásti jsou často 

uchopované obsluhou. Dve ní sklen ná deska o tloušťce 4 milimetry byla do rámu dve í 

zevnit  p ilepena pomocí již výše zmín ného elastického silikonového jednosložkového 

tmelu Gasket sealant od výrobce Den Braven a byla pojišt na proti náhodnému uvoln ní 

dv ma p inýtovanými lištami podél vnit ních svislých stran rámu dve í. Dokončený 

a namontovaný kryt tiskárny je zobrazen na Obrázku 4.31 a Obrázku 4.32. 

Tato část optimalizace byla ešena zcela samostatn  bez vn jších podn t  a tip  na 

funkčnost. Tiskárny s takto objemným tisknutelným resp. pracovním vyh ívaným 

prostorem nebyly voln  k dispozici k prostudování, tudíž návrh a výroba krytu tiskárny 

a volba zdroje tepla vycházela čist  z autorových konstrukčních poznatk  a p edstav 

o správném ešení.  
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Obrázek 4.31: Stropní díl krytu a trojice halogenových reflektorů 
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Obrázek 4.32: Dokončený kryt s otev enými dve mi 
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4.3.4 Delta mechanismus 

Po osazení rámu tiskárny jejím krytem a započetím provozu s vyh ívaným 

pracovním prostorem došlo po déle trvajícím tisku v ádu desítek hodin 

k neočekávanému defektu na Delta mechanismu. Vlivem nár stu teploty platformy, 

kterou p ímo oza ovaly halogenové reflektory, se výrazn  snížila tvrdost a adhezní 

vlastností použitého epoxydového lepidla, které drželo všechny magnety p ilepeny 

k platform , a došlo k jejich uvoln ní, čímž byl celý Delta mechanismus nezvratn  mimo 

provoz. Zároveň akumulované teplo v magnetech do jisté míry snížilo jejich 

feromagnetické vlastnosti, čímž byla p ímo ovlivn na únosnost celého Delta 

mechanismu, který po p esunu extruderu na platformu nesl výrazn  vyšší zát ž. Bylo 

tedy z ejmé, že i p vodní rozhodnutí použít magnety jako l žka kloub  Delta 

mechanismu a jejich montáž lepením bylo nevhodné.  

Pro návrh de facto nového Delta mechanismu byl položen požadavek, aby i tento 

znovu vynikal dokonale vymezenými v lemi, v čemž byla doposud shledána významná 

výhoda tohoto mechanismu. Otázkou k zodpov zení byl zp sob, jakým bude vyvíjena 

pot ebná soudržná síla, která bude platformu tlačit do kloub  na koncích ramen a ty do 

kloubových l žek na vozíkových deskách. Po d kladném konstrukčním návrhu byl tento 

problém ešen s použitím tažných vinutých pružin, které budou mezi každým párem 

ramen spojovat pomocí ocelových lanek platformu (viz Obrázek 4.35) s p íslušnou 

vozíkovou deskou (viz Obrázek 4.34). Pro Delta mechanismus bylo tedy zapot ebí t ech 

tažných vinutých pružin. Pro jemnou regulaci vyvíjených p ídržných sil byl ke každé 

pružin  a lanku p ipojen šroubový napínák s levopravým závitem M3. Ocelová 

šestipramenná lanka byla pr ezu 1 mm2. Ramena byla ponechána z p vodního 

provedení. P ídržnou sílu od pružin p enášela l žka jednotlivých kulových kloub , která 

za tímto účelem musela být zhotovena z tvrdého ot ruvzdorného materiálu. Za účelem 

zjednodušení výroby, avšak udržení vysoké míry kvality provedení, byly t mito l žky 

vnit ní kroužky jedno adých kuličkových ložisek 6005 dle ČSN 02 4630, jejichž vnit ní 

pr m r byl 25 milimetr . Tento pr m r p echázel plynule na čelní plochu zaoblením, 

které bylo stykovou plochou kulových kloub . Tyto kroužky byly vsazeny do nov  

vyrobené platformy a vozíkových desek a proti pohybu byly zajišt ny lepidlem 

Loctite 638. Platforma i vozíkové desky byly nov  navrženy a vyrobeny z d vodu 
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vhodn jší orientace nastavení kloubových l žek proti kulovým kloub m. Tato vhodn jší 

nastavení vycházela ze sm r  p enášených sil vyvinutých od p ídržných pružin. Osa 

l žek na vozíkových deskách byla sklon na oproti horizontále o 30° a osa l žek na 

platform  byla sklon na oproti vertikále také o 30°. Osová rozteč l žek, resp. ramen byla 

navržena na velikost 80 milimetr . Na st edu vzdálenosti mezi t mito osami byly jak 

v platform , tak ve vozíkových deskách vyrobeny pr chozí otvory se závitem M6, do 

kterých byly pomocí šroub  M6 se šestihrannou hlavou s pr chozím osovým otvorem 

kotvena lanka. Ta byla t mito šrouby provlečena a zajišt na proti vysunutí speciální 

šroubovou svorkou. Na t chto lankách byly zav šeny napínáky a na zakázku vyrobené 

vinuté tažné pružiny. Jejich parametry byly: d = 1,4; De = 15,4; L0 = 49 milimetr  

a Fn = 59,3 N a byly vyrobeny z materiálu EN 10270-1 SH (1.1200). Výrob  p edcházel 

i počítačový návrh zobrazený na Obrázku 4.33.  

 

Obrázek 4.33: Návrh optimalizovaného Delta mechanismu 



 

126 

 

 

Obrázek 4.34: Nová vozíková deska s kulovými klouby v tvrzených lůžkách 

 

Obrázek 4.35: Nová platforma s kulovými klouby v tvrzených lůžkách 
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Tímto významným a d sledným optimalizačním krokem byla funkčnost 

a spolehlivost chodu Delta mechanismu dovedena k dokonalosti. Spolehliv  

zhotovenými oky a svorkami na lankách bylo eliminováno fatální rozpojení mechanismu 

tak, jak bylo popsáno výše p i p vodním provedení s magnety. Zároveň bylo tímto 

ešením umožn no pouhou vým nou tažných pružin za siln jší navýšení únosnosti 

platformy. Pomocí šroubových napínák  pak bylo možné jemného se ízení p ídržných 

sil pro jednotlivé páry ramen. Mazání jednotlivých kulových kloub  v l žkách bylo 

navrženo p idáním plastického maziva mezi l žko a kulový kloub. Obrázek 4.35 také 

zobrazuje trojici tiskových chladicích ventilátor  p id laných k nové platform . Jejich 

pr m r byl 60 milimetr , napájeny byly stejnosm rným 12V nap tím a maximální 

pr tok vzduchu m l každý 39 m3/h. 

 

Obrázek 4.36: Vozíková deska a její spojení s emenem a koncový spínač 
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4.3.5 ídicí jednotka 

Výše popsanou optimalizací Delta mechanismu se zvýšil potenciál ve zrychlování 

procesu tisku, díky zajišt ní spolehlivé soudržnosti jednotlivých součástí mechanismu. 

Zvýšení rychlosti tisku u Delta uspo ádání je však podmín no dostatečným výpočetním 

výkonem ídicí jednotky. Stávající Arduino MEGA2560 s rozši ující deskou RAMPS 

1.4 bylo p i snaze zrychlit tisk shledáno jako aktuální nejslabší stránka vyvíjené tiskárny, 

neboť p i tisku náročn jších pasáží výtisku docházelo k velice častému zapln ní 

vyrovnávací pam ti mikrokontroleru, čímž se pohyb polohovacího za ízení zastavil 

a proces tisku čekal na zásah obsluhy pro pozastavení a následné znovuuvedení do 

činnosti, což nebylo možné akceptovat.  

Prostudováním adekvátních náhrad v počtu vstupních a výstupních kontakt  za 

kompatibility se stejným firmwarem (Repetier), jenž byl od spušt ní ov en jako 

vyhovující, avšak s dostatečn  vysokým výpočetním výkonem bylo mikrokontrolerem 

nov  zvoleno za ízení Arduino DUE (viz kap. 3.5.5 ídicí jednotka a uživatelské 

rozhraní). Tato jednotka byla na více internetových diskuzních forem ov ena jako 

velice vhodná pro ízení Delta uspo ádání a v mnoha p ípadech p isp vatelé uvád li, že 

dosp li ke stejnému optimalizačnímu kroku jak v tomto p ípad , tedy k p echodu 

z Arduino MEGA2560 na Arduino DUE. Jako rozši ující deska byl zvolen plošný spoj 

RADDS V5. Hlavním rozdílem p i zm n  mikrokontroleru byla velikost elektrického 

nap tí v logických obvodech. Stávajících 5 V bylo nyní zmenšeno na 3,3 V. V okamžiku 

rozhodnutí o zm n  ídící jednotky bylo také rozhodnuto, že se provede zm na jejího 

uložení a celá elektroinstalace tiskárny bude provedena na vyšší a odborn jší úrovni, 

nežli tomu bylo dosud. Hlavním d vodem zm ny polohy bylo zlepšení p ístupnosti pro 

se izovací úkony spojené s ídicí jednotkou. Po uvážení bylo rozhodnuto, že ideálním 

provedením bude vsazení ídicí jednotky do elektroinstalační sk ín , ve které bude 

vedena silová i logická část kabeláže odd len  a bude lépe ešit chlazení výkonových 

elektrosoučástek (viz Obrázek 4.39). Celá sk íň pak byla zamýšlena p ipevnit z boku 

krytu tiskárny po levé stran  p ístupových dve í. Kabeláž byla vedena zadní stranou 

sk ín  p ímo do vnit ního prostoru tiskárny, odkud již byl další rozvod ešen stávajícím 

zp sobem. Spínaný zdroj elektrické energie byl uložen zcela vespodu sk ín , v jejímž 

dnu byla vyvrtána matice 60 otvor  pro nasávání dostatečného množství vzduchu 
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chladicími ventilátory. Vlevo nad spínaným zdrojem se nacházela zakrytovaná 

svorkovnice s p ipojeným centrálním napájecím kabelem. Nad touto svorkovnicí byl 

upevn n rotační p epínač pro ruční spínání silového napájení vyh ívání pracovního 

prostoru. Problémem k vy ešení bylo zprovozn ní uživatelského rozhraní s novou ídicí 

jednotkou. Podmínkou bylo ponechání stávajícího plošného spoje s LCD displejem 

a rotačním enkoderem a čtečkou pam ťových karet. Toto spojení však do té doby nebylo 

výrobcem dosud provedeno (únor 2018) a jediným ešením bylo seznámit se 

s problematikou ízení tohoto uživatelského rozhraní a navrhnout na desku RADDS V5 

další rozši ující desku plošného spoje, do které bude toto rozhraní prodlužovacím 

kabelem spojeno. Po ovládnutí teorie nastala fáze oživování prost ednictvím technologie 

nepájivých polí, na jehož zp sobu zapojení vznikl návrh na výrobu nového plošného 

spoje pro p ipojení stávajícího uživatelského rozhraní k rozši ující desce RADDS V5 

(viz Obrázek 4.39). P enos schématu plošného spoje byl na polotovar zvaný cuprexit 

proveden technologií nažehlením ze stranov  p evráceného obrazu vytisknutého na 

speciální k tomu určený papír. Výroba plošného spoje poté probíhala technologií leptání 

v roztoku 40% kyseliny chlorovodíkové a 30% peroxidu vodíku (stav po leptání na 

Obrázku 4.39). Dokončení plošného spoje obnášelo vyvrtat otvory pro kontakty patic, 

propojit nutn  p erušené cesty a osadit jej kontakty pro p ipojení k desce RADDS V5 

a paticemi pro p ipojení prodlužovacího kabelu. Tato vyvíjená deska byla pro p ípad 

budoucí pot eby osazena dv ma MOSFET tranzistory pro ízení PWM p ípadných 

periferií. Prost ednictvím této desky bylo znovu zprovozn no p vodní uživatelské 

rozhraní společn  se čtečkou pam ťových karet. Mimo to bylo napájení topných t les 

trysky a topného plošného spoje pracovní desky nov  provedeno p es dva pomocné 

MOSFET tranzistory HA210NO6 schopné stabiln  p enášet 25 A (Obrázek 4.39 

uprost ed – tranzistory jsou uspo ádány nad sebou). V pravé horní části sk ín  byla 

upevn na vlastní ídicí jednotka. K nevyužitým kontakt m rozši ující desky byly p es 

svorkovnice na DIN lišt  p ipojeny dv  spínací relé schopná p enést až 8 A a jedno až 

16 A p i nap tí 230 V (viz Obrázek 4.39 horní levá část sk ín ). 16A relé sloužilo pro 

automaticky ízené vyh ívání pracovního prostoru (viz kap. 6 Návrh následných 

optimalizačních opat ení FDM tiskárny) a zbylá dv  8A pro p ípadné další výkonové 

spot ebiče. Za účelem dostatečného chladicího účinku všech osazených silových 

elektrosoučástek byl z pravé strany sk ín  namontován ventilátor o pr m ru 

60 milimetr  o pr toku vzduchu 35 m3/h. Zadní stranou sk ín  byly vedeny kabely pro 
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napájení topných t les, krokových motor , chladicích ventilátor  a osv tlení a dále 

kabely vedoucí ke koncovým spínač m a termistor m. Z levé strany sk ín  vstupoval 

hlavní napájecí kabel pro nap tí  230 V a ze spodní strany vystupoval datový USB 

kabel pro p ipojení k PC po sériové lince. Vn jší podoba uzav ené sk ín  namontované 

na krytu tiskárny je na Obrázku 4.32. Zde je zároveň vid t po levé stran  vyklopených 

dve í vn  zav šené uživatelské rozhraní na prodlužovacím kabelu s mod e podsvíceným 

displejem. Ten je vsazen v ergonomicky tvarovaném krytu, který byl na tiskárn  

vytisknut jako zkušební součást, a jeho povrch byl následn  p ebroušen a opat en krycí 

černou barvou. 

 
 

 
 

Obrázek 4.37: Schéma plošného spoje 

k nanesení na cuprexit 

Obrázek 4.38: Vyleptaný plošný spoj 
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Obrázek 4.39: Dokončená osazená sk íň s novou ídicí jednotkou 

Tímto dosud posledním optimalizačním krokem (kv ten 2018) bylo dosaženo oproti 

stavu p ed optimalizací výrazného zlepšení spolehlivosti provozu tiskárny a významn  

stoupla i kvalita vyráb ných výtisk  za současného zvýšení rychlosti tisku, a tedy 

zkrácení doby tisku. 

4.4 Současný stav vyvíjené FDM tiskárny 

Současný stav vyvíjené tiskárny v dob  psaní této kapitoly (kv ten 2018) je 

výsledkem výše uvedených optimalizačních krok  a opat ení. Rozm ry rámu tiskárny 

a Delta mechanismu a používaný firmware jsou se ízeny tak, že skutečné polohování 

trysky v či očekávanému je v tisknutelné ploše v symetrickém tolerančním poli 

0,4 milimetru. Tato hodnota byla nam ena na zkušebním výtisku, kterým byl nízký 

kvádr o maximálních tisknutelných horizontálních rozm rech (600 x 600 milimetr ). Na 

rámu tiskárny je namontován ocelový plechový kryt, skrze jehož strop je do pracovního 

prostoru p ivád na tepelná energie zá ením halogenových reflektor  o p íkonu 3 000 W. 
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Dosud je tento kryt zároveň tepelnou izolací pracovního prostoru od okolního prost edí. 

Polohovací za ízení sestává z krokových motor  s p írubou NEMA17 a jmenovitým 

krouticím momentem 0,9 Nm. Vozíky lineárního vedení jsou po kolejnicích krokovými 

motory polohovány prost ednictvím ozubeného emenu. Delta mechanismus sestává ze 

t ech vozíkových desek s l žky kulových kloub , ramen s vlastními kulovými klouby, 

platformy rovn ž s l žky kulových kloub  a zav šených p ídržných vinutých tažných 

pružin a šroubových napínák . Na platform  je upevn n extruder, z n hož bezprost edn  

vychází tryska. Extruder má podávací kladku p ímo uchycenou na h ídeli krokového 

motoru, na níž je struna p itlačována p ítlačnou kladkou p es tlačnou vinutou pružinu. 

Do extruderu je struna vedena z cívky. Ta je zav šena v pracovním prostoru na držáku 

cívky, který je upevn n skrze stropní díl krytu k hornímu sv rnému disku. Topná t lesa 

trysky i pracovní plochy jsou napájena 12 V. V trysce je topný výkon 80 W a v pracovní 

ploše 120 W z vyh ívací desky MK2B (viz Obrázek 4.23). Pracovní plocha je sklen ná 

deska tloušťky 15 milimetr  a pr m ru 880 milimetr  a je posazena na t ech 

stavitelných šroubech. Na této desce je p ipevn na provizorní vyh ívaná pracovní deska 

tvaru čtverce o stran  210 milimetr .  O veškeré ízení chodu tiskárny se stará ídicí 

jednotka složená z mikrokontorleru Arduino DUE, které je osazeno rozši ující deskou 

RADDS V5, na níž se nacházejí p íslušné drivery krokových motor  a vlastní plošný 

spoj umožňující p ipojení uživatelského rozhraní v podob  displeje 128x64 s rotačním 

enkoderem, resetovacím tlačítkem a čtečkou pam ťových karet coby nosiče g-kódu. 

Toto rozhraní je vyvedeno vn  krytu tiskárny, je zav šeno na kabelu a umíst no 

v ergonomickém krytu. Další možností dodání g-kódu ídicí jednotce je pomocí sériové 

linky USB kabelem, který je vyveden vn  sk ín  s elektroinstalací. Centrální napájení 

tiskárny je na úrovni  230 V a maximální spot eba dosahuje 3 350 Wh. 
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5. Zhodnocení funkčního prototypu FDM 
tiskárny 

Zahájení procesu návrhu a stavby prototypu do prvotního zprovozn ní se odehrálo 

v období od počátku července roku 2015 do poloviny íjna téhož roku a vyžádalo si na 

p ibližn  950 pracovních hodin, p ičemž asi 150 hodin obnášela návrhová činnost 

a zbylý čas vlastní výroba. Finanční náklady na tento prvotní prototyp p ed 

optimalizačními úkony, který je popsán v kap. 4.2 Postup výroby prototypu FDM 

tiskárny, dosáhly výše mírn  p esahující 30 tisíc korun bez DPH. V tu dobu nebyl 

prototyp tiskárny schopen výroby kvalitního výtisku, p estože do té doby objem financi 

již p ekročil po izovací náklady na n které FDM tiskárny v ČR komerčn  prodávané 

a svým zp sobem schopné okamžitého pln  funkčního tisku, které ovšem m ly 

n kolikanásobn  menší tisknutelný prostor, jenž ani nebyl vyh ívaný. 

Dosavadní optimalizační činnosti byly zahájeny prakticky ihned po prvotním 

zprovozn ní prototypu tiskárny a jsou provád ny doposud. P ínos každého provedeného 

optimalizačního úkonu byl prov en na zkušebních výtiscích a jeho vyhodnocení vedlo 

p ípadn  k dalším dílčím optimalizacím. Tímto postupem se vývoj tiskárny k určitému 

ideálu, který bude zaručovat zhotovení bezvadného výtisku s minimální následnou 

úpravou tvaru a jakostí povrchu, výrazn  protahuje. D vodem je skutečnost, že veškeré 

návrhové, výrobní a optimalizační činnosti vykonává autor sám, p ičemž n které kroky 

se projevují jako nesprávné až po jejich provedení a vyžadují p epracování. 

Tiskárna je v současném stavu, který popisuje kap. 4.4 Současný stav vyvíjené FDM 

tiskárny, schopné konkurovat komerčn  prodávaným FDM tiskárnám v p esnosti, jakosti 

povrchu i velikosti tisknutelného prostoru s vyh ívanou pracovní plochou. Zatím však 

využívá pouze 12 % tisknutelné pracovní plochy, neboť stále není vyh ívána celá 

pracovní plocha 600 x 600 milimetr , ale pouze 210 x 210 milimetr . Ve výjimečných 

p ípadech dochází k problém m s deformací výtisku (zejména p i tisku z ABS), což je 

d sledek neefektivního a nerovnom rného vyh ívání pracovního prostoru. Tento 

problém bude p edm tem pokračující následné optimalizace.  



 

134 

 

Všechny ostatní nedostatky, které tiskárna vykazovala p i zprovozn ní, však byly 

vy ešeny s uspokojivými výsledky. Se ízení Delta mechanismu s firmwarem bylo 

vy ešeno do takové míry, že p esnost polohování trysky v pracovním prostoru byla 

maximáln  0,4 milimetru od teoretické pozice, což ale stále ješt  nabízí další zlepšení 

určitými zásahy do polohovacího mechanismu. Mechanismus extruze byl stabilizován 

vlastním ešením trysky a extruderu, díky čemuž byly odstran ny nep íjemné hrubé 

chyby zap íčiňující nedotisknutí výrobku i p es vykonání všech pohyb  polohovacího 

za ízení. Osazením krytem byla tiskárna p ipravena pro vyh ívání pracovního prostoru. 

To dosavadní halogenovými reflektory bylo vyhodnoceno jako málo efektivní a bude 

v budoucnu rekonstruováno. Dosavadní ocelový kryt je schopen nést na sob  z vnit ní 

strany vrstvu tepelné izolace za účelem zvýšení izolačních schopností a snížení 

energetické náročnosti vyh ívání pracovního prostoru. Vlastní optimalizovaný Delta 

mechanismus plní svoji úlohu velmi spolehliv  a jeho podstatnou výhodou je pln  

vymezená v le díky p ídržným vinutým tažným pružinám, takže se p i tisku neprojevují 

nep íznivé vlivy, které v le v jiných polohovacích mechanismech zap íčiňují. Dalším 

pozitivem je použití vhodné a dostupné optimalizované ídicí jednotky, která nevykazuje 

problémy s nedostatkem výpočetního výkonu na rozdíl od té p vodní. Použitá ídicí 

jednotka pracuje na 3,3 V, jež si sama redukuje pomocí implementovaného obvodu ze 

standardních stejnosm rných 12 V. Toto nap tí je dodáváno spínaným zdrojem 

elektrické energie o výkonu 350 W a jsou jím napájena i topná t lesa trysky a pracovní 

plochy. Použitím protizávaží pro částečné vyvážení Delta mechanismu bylo umožn no 

polohování pomocí malých krokových motor  p íruby NEMA17 o maximálním 

krouticím momentu 0,9 Nm a maximálním proudu 1,2 A a jejich ízení tak mohla 

obstarávat samotná ídicí jednotka osazená rozší enými, dostupnými a relativn  levnými 

drivery Pololu DRV8825 poskytující až 2 A na fázi. Toto modulové složení ídicí 

jednotky dovoluje vym nit jednotlivé poškozené komponenty p i zachování zbylých 

funkčních komponent. Tím toto ešení není tolik nákladné na údržbu, opravu a servis 

oproti jiným ídicím jednotkám fungujícím jako nerozebíratelný celek na jednom 

plošném spoji.  
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5.1 Analýza rozm rových charakteristik zkušebních 
výtisk  

Pro lepší p edstavu o p esnosti vyráb ných výtisk  byly vytisknuty zkušební modely 

dmychadla leteckého dvouproudového motoru o pr m ru 180 milimetr , které byly 

posléze nasnímány 3D počítačovou tomografií s vyhodnocením vn jších rozm rových 

odchylek od zdrojového modelu. Této analýze byly podrobeny dva modely, jeden z ABS 

a druhý z PLA. Oba byly tisknuty s následujícími parametry: jmenovitý pr m r trysky 

0,3 milimetr , výška vrstvy 0,15 milimetr , ší ka jedné natlačené zplošt lé linie 

0,4 milimetr . Ve standardní st n  výtisku byly tyto linie t i a se 40% p ekrytím 

(v tenčích st nách byl dle možností nižší počet), vnit ní struktura byla p ímá pravoúhlá 

se ší kou 0,8 milimetr , hustota vnit ní struktury byla 30 % a v každé vrstv  byla vnit ní 

struktura kladena vždy jen jedním sm rem. Celistvé spodní a svrchní plochy byly 

tisknuty v osmi vrstvách se ší kou extruze 150 % ze standardní ší ky jedné natlačené 

zplošt lé linie. Základní rychlost tisku byla 35 milimetr  za sekundu, krajní perimetry 

byly tisknuty 60% rychlostí a celistvé horizontální plochy 80% rychlostí. Bylo nastaveno 

omezení p ejezdu tryskou krajních perimetr . Zrychlení pohyb  trysky činilo 60 mm.s-2. 

Doba tisku každého modelu byla p ibližn  36 hodin. Softwarem Simplify3D byla 

p edb žn  stanovena hmotnost výtisku z ABS na 117 gram  a z PLA na 139 gram . 

Skutečná hmotnost byla u modelu z ABS nižší o 4 gramy (o 3,4 %) a u modelu z PLA 

nižší o 3,5 gramu (o 2,5 %). 

Obrázek 5.1 zobrazuje počítačový model dmychadla po postprocesingu 

s vygenerovanými jednotlivými dráhami trysky, které jsou plynule barevn  odlišeny dle 

výsledné rychlosti tisku. Na Obrázku 5.2 je již hotový model dmychadla z materiálu 

ABS po provedené 3D počítačové tomografii. Tento model byl opracován ručními 

eznými a brusnými nástroji (skalpel a pilník) za účelem odstran ní p ebytečného 

materiálu po nedokonalém tisku. Zároveň byl povrch výtisku potírán acetonem pro 

vyrovnání menších nahodilých nerovností a typického charakteru povrchu po FDM 3D 

tisku. Pro ustavení výtisku ve skenovacím za ízení bylo nutné vyrobit upínací p ípravek 

z p nového polyesteru, který nenarušil snímání a z výsledného mračna bod  jej šlo 

odfiltrovat. Skenovací parametry byly nastaveny následovn : nap tí 180 kV, proud 

1036 A, integrační čas 667 ms, pr m rování obrázk  2, rozlišení 2048x2048 bod , čas 

skenování 22 minut.  Na Obrázku 5.3 je zobrazeno nasnímané mračno bod  
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s p i azenými fyzikálními vlastnostmi s viditelnou vn jší povrchovou vrstvenou 

strukturou charakteristickou pro aditivní technologie. Obrázek 5.4 a Obrázek 5.5 pak 

zobrazuje vnit ní strukturu výtisku v odstínech šedi dle hustoty materiálu. Na 

Obrázku 5.6 a Obrázku 5.7 je zobrazena rozm rová s extrémními odchylkami. 

Vyhodnocení prob hlo na základ  srovnání s .stl modelem, který byl k naskenovanému 

modelu vyrovnán metodou 3-2-1. Pro toto vyrovnání byla použita montážní kruhová 

plocha a st edící otvor v ose rotoru a jeden z osmi montážních otvor , jejichž osy byly 

promítnuty do montážní roviny a pro vyrovnání byly použity získané pr sečíky. Pro 

výtisk z ABS z analýzy plyne, že po vn jším obvodu v oblasti odtokových hran lopatek 

se více než polovina počtu lopatek kladným sm rem odchyluje od modelu (Obrázek 5.6 

a Obrázek 5.7 – oranžová až červená) a dosahuje maximální hodnoty 1,48 milimetr . Na 

zbylých lopatkách byly naopak zjišt ny odchylky v záporném sm ru (Obrázek 5.6 

a Obrázek 5.7 – modrá až fialová), tedy že na nich chyb lo určité množství materiálu 

(byla odečtena extrémní hodnota 1,12 milimetr ). Tyto záporné hodnoty se nacházely 

ve vyšší hladin  (p ibližn  v polovin  výšky rotoru) p evážn  v oblastech p ilehlých 

vn jšímu obvodu. Na lopatkách se vyskytovaly buďto samostatn  kladné odchylky 

(dosahovaly hodnot 1 milimetr a více), anebo v kombinaci se zápornými odchylkami 

(kladné odchylky byly menší než 1 milimetr a záporné dosahovaly výše zmín ného 

extrému 1,12 milimetr ). Nicmén  rozm rové odchylky na více než 50 % povrchu 

výtisku se pohybovaly v rozp tí 0 až 0,3 milimetr , což lze brát jako pozitivum 

z toho pohledu, že tiskárna vytvá í výtisky opravitelné metodou odebíráním materiálu. 

Z d vodu problému se získáním nominálních dat vnit ní výpln  (pravoúhlá m ížka 

sklon ná pod úhlem cca 45° na Obrázku 5.4) v programu Simplify3D nebylo možné 

provést její rozm rovou analýzu, a tudíž nebyla vyhodnocována v žádné z provád ných 

analýz. 
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Obrázek 5.1: Dmychadlo – .stl model v prost edí Simplify3D 
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Obrázek 5.2: Dmychadlo (ABS) – hotový výtisk po skenování 

 

Obrázek 5.3: Dmychadlo (ABS) – získaná data z počítačové tomografie 
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Obrázek 5.4: Dmychadlo (ABS) – snímek z počítačové tomografie s vnit ní strukturou 

 

Obrázek 5.5: Dmychadlo (ABS) – snímek z počítačové tomografie s vnit ní strukturou 
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Obrázek 5.6: Dmychadlo (ABS) – rozměrová analýza s maximálními odchylkami 

 

Obrázek 5.7: Dmychadlo (ABS) – rozměrová analýza s maximálními odchylkami 
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Analogicky k analýze výtisku z ABS byla provedena rozm rová analýza identického 

výtisku z materiálu PLA (Obrázek 5.8 - po provedené 3D počítačové tomografii). Tento 

výtisk byl ovšem skenován v takovém stavu, v jakém byl vyjmut z tiskárny po 

dokončení tisku. Tedy nebyl na rozdíl od p edchozího jakkoliv opracováván a nabízel 

tak možnost objektivního zhodnocení kvality tisku PLA materiálu na vyvíjené tiskárn . 

Byl použit stejný upínací p ípravek. Vyrovnání modelu bylo provedeno obdobným 

zp sobem jako v prvním p ípad . Na Obrázku 5.9 je zobrazeno nasnímané mračno bod  

s p i azenými fyzikálními vlastnostmi s viditelnou vn jší povrchovou vrstvenou 

strukturou charakteristickou pro aditivní technologie. Obrázek 5.10 a Obrázek 5.11 

zobrazuje vnit ní strukturu výtisku v odstínech šedi dle hustoty materiálu. Z analýzy 

plyne, že za stávajících schopností tiskárny je tisk PLA materiálem p esn jší, mén  

náchylný k deformacím a nevyžaduje následné úpravy v takovém rozsahu jako u ABS 

materiálu. Rozm rovou analýzou (Obrázek 5.12 a Obrázek 5.13) byly zjišt ny extrémy 

odchylek 1,98 a 1,09 milimetr , které se vyskytovaly na dvou lopatkách majících jednu 

společnou sousední lopatku. Vedle lopatky s extrémní kladnou odchylkou se nacházela 

lopatka s odchylkou 1,5 milimetr . Krom  t chto t ech lokálních odchylek se zbylý 

povrch rotoru pohyboval v toleranci 0 až 0,6 milimetr . Tyto lokální extrémní vady byly 

nejspíš zp sobeny mírnou deformací dotčených lopatek sm rem vzh ru a tím pádem 

ztrátou kontaktu s vyh ívanou pracovní plochou, čímž bylo p erušeno jejich vyh ívání. 

Podstatu tohoto problému lze vid t v nedostatečném odmašt ní pracovní plochy 

a v kvalit  a množství naneseného adhezního prost edku na pracovní plochu a zároveň 

p sobení dvou chladicích ventilátor  na krokový motor extruderu a ventilátor chladící 

vlastní extruder. Jimi vyvíjený proud vzduchu p sobil i sm rem k pracovní ploše 

a výtisku, kde mohl jeho chladicím účinkem zp sobit značné nap tí v dotčených 

lopatkách, které zp sobilo ztrátu kontaktu s pracovní plochou a jejich nadzvednutí. Tím 

tryska v daných místech brodila v hotových vrstvách a vytlačovala extrudovaný materiál 

do stran, čímž byl vytvo en nár st materiálu v daných oblastech. Dalším možným 

d vodem vytvo ení t chto vad by mohla být kombinace p íliš velkého p esazení 

sousedících vrstev (úhel sklonu lopatek) s nevhodnými parametry tisku. T mi by byly 

p edevším vyšší teplota trysky, p íliš vysoké zrychlení tisku (nep íznivá zm na sm ru 

a velké zrychlení mezi tiskem tloušťky lopatky a následného pokračování tisku plochy 

lopatky).  
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Obrázek 5.8: Dmychadlo (PLA) – hotový výtisk po skenování 

 

Obrázek 5.9: Dmychadlo (PLA) – získaná data z počítačové tomografie 
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Obrázek 5.10: Dmychadlo (PLA) – snímek z počítačové tomografie s vnit ní strukturou 

 

Obrázek 5.11: Dmychadlo (PLA) – snímek z počítačové tomografie s vnit ní strukturou 
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Obrázek 5.12: Dmychadlo (PLA) – rozměrová analýza s maximálními odchylkami 

 

Obrázek 5.13: Dmychadlo (PLA) – rozměrová analýza s maximálními odchylkami 
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Mimo zkušební modely dmychadla byl ve dvou provedeních tisknut z ABS a PLA 

model rotoru vysokotlakého kompresorového stupn  (HPC) totožného motoru 

(viz Obrázek 5.14). Tato provedení se lišila ve výšce vrstvy a jmenovitém pr m ru 

trysky. U jednoho modelu byla výška vrstvy 0,1 milimetru a jmenovitý pr m r trysky 

0,3 milimetr  a u druhého byla výška vrstvy 0,15 milimetr  a jmenovitý pr m r trysky 

0,4 milimetr . Základní rychlost tisku byla snížena na 25 milimetr  za sekundu. Ostatní 

parametry byly zachovány z nastavení tisku model  dmychadla. Model s výškou vrstvy 

0,15 milimetr  byl tisknut 1,3 hodiny a model s výškou vrstvy 0,1 milimetru byl tisknut 

1,9 hodiny. Pomocí softwaru Simplify3D byla stanovena hmotnost výtisku na 

4,8 gram , resp. 4,7 gram . Každý z výtisk  vážil 5 gram  (váženo na digitální 

kuchyňské váze s p esností 1 gram). Hmotnostní kontrola tudíž nebyla zcela pr kazná. 

 

Obrázek 5.14: HPC (ABS) – hotové výtisky po skenování 

Na Obrázku 5.15 a Obrázku 5.18 je zobrazeno nasnímané mračno bod  

s p i azenými fyzikálními vlastnostmi s viditelnou vn jší povrchovou vrstvenou 

strukturou charakteristickou pro aditivní technologie. Obrázek 5.16 a Obrázek 5.19 

zobrazuje vnit ní strukturu výtisku v odstínech šedi dle hustoty materiálu. Rozm rovou 

analýzou (viz Obrázek 5.17 a Obrázek 5.20) byly zjišt ny extrémy odchylek na náboji 
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a na vlastních lopatkách. Na výtisku s výškou vrstvy 0,15 milimetr  byly zjišt ny 

následující extrémní rozm rové odchylky: na náboji +0,53 a -0,60 milimetr  a na 

lopatkách: +0,09 a 0,11 milimetr . Na výtisku s výškou vrstvy 0,1 milimetr  byly 

zjišt ny následující extrémní rozm rové odchylky: na náboji +0,75 a -0,74 milimetr  

a na lopatkách +0,14 a 0,15 milimetr . 

Za současných podmínek, které je tiskárna schopna poskytnout, z této analýzy 

vyplývá, že tisk součástí prstencového charakteru s vn  orientovanými lopatkami z ABS 

materiálu je relativn  nep esné. Extrémní rozm rové odchylky se vyskytovaly znovu 

lokáln . Velikost t chto odchylek se paradoxn  zv tšovala se zmenšováním výšky 

vrstvy. Hodnoty t chto extrémních odchylek na lopatkách byly u obou model  

uspokojivé. U modelu s výškou vrstvy 0,1 milimetru dosahovaly výše zmín ných hodnot 

0,15 až +0,14 milimetr . Závažn jších rozm rových odchylek bylo zjišt no u obou 

výtisk  na nábojích. Na modelu s výškou vrstvy 0,1 milimetru se extrémní hodnoty 

pohybovaly v rozmezí od 0,74 milimetr  na vn jším obvodu náboje do 

+0,75 milimetr  na vnit ním obvodu náboje. Vzhledem ke zjišt né skutečnosti, že se 

extrémní rozm rové odchylky na obou nábojích nacházely zcela lokáln , lze p vod 

t chto vad p ipsat nedostatečnému vyh ívání výtisku v pr b hu jeho tvorby 

a současnému p sobení chladicích ventilátor  krokového motoru extruderu a extruderu 

samotného. Zároveň toto tvrzení potvrzuje fakt, že vnit ní i vn jší polom r náboje byl 

oproti nativnímu modelu v dotčených oblastech o tyto odchylky menší. Jakost povrchu 

byla pohledem vyšší u výtisku s výškou vrstvy 0,1 milimetru. D vodem je menší drsnost 

povrchu, která má p ímou vazbu na skutečnost, že na spodních šikmých plochách 

lopatek byl menší boční p esah nové vrstvy do volného prostoru nad vrstvou p edchozí 

než u výtisku s výškou vrstvy 0,15 milimetr . 
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Obrázek 5.15: HPC (ABS) t = 0,15 mm – získaná data z počítačové tomografie 
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Obrázek 5.16: HPC (ABS) t = 0,15 mm – snímek z počítačové tomografie s vnit ní strukturou 
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Obrázek 5.17: HPC (ABS) t = 0,15 mm – rozměrová analýza s maximálními odchylkami 

v oblasti náboje a na lopatkách 
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Obrázek 5.18: HPC (ABS) t = 0,1 mm – získaná data z počítačové tomografie 
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Obrázek 5.19: HPC (ABS) t = 0,1 mm – snímek z počítačové tomografie s vnit ní strukturou 
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Obrázek 5.20: HPC (ABS) t = 0,1 mm – rozměrová analýza s maximálními odchylkami v oblasti 

náboje a na lopatkách 
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6. Návrh následných optimalizačních 
opat ení FDM tiskárny 

V p edchozím textu jsou popsány hlavni optimalizační úkony na prvotním prototypu 

tiskárny. N které z nich vy ešily daný problém z podstaty a n které jen částečn  a ty 

mají dosud (kv ten 2018) negativní vliv na celkovou funkčnost tiskárny, resp. se 

negativn  odrážejí ve výsledných výtiscích. Zde je myšlen p edevším zp sob vyh ívání 

pracovního prostoru tiskárny, ale také jeho lepší tepelné izolování od okolního prost edí 

a dosud nedo ešené vyh ívání celé pracovní plochy. P edm tem dalších úprav bude zcela 

jist  i rozší ení pro více materiálový tisk, kterým se možnosti tiskárny rapidn  rozší í. 

6.1 Vyh ívání pracovního prostoru a jeho tepelná izolace 

Současným kriticky slabým místem tiskárny z pohledu spolehlivosti a funkčnosti, 

což jsou hlavní aspekty p ímo se podepisující na jakosti výtisku, je nedostatečn  

vyh ívaná spodní část pracovního prostoru, ve které je tisknuto tém  vždy, a tím je 

postižen v tšinový podíl vytvá ených výtisk . Jak je již výše popisováno vícekrát, tento 

problém se projevuje deformacemi výtisk , což z nich d lá buďto opravitelné, nebo 

neopravitelné výtisky. Opravitelné výtisky vyžadují následné úpravy rovnáním za 

částečného oh evu, ezání, broušení atd., a to provozování tiskárny značn  komplikuje, 

protože tyto následné opravy jsou časov  náročné a nikdy jimi není dosaženo takového 

výsledku jako u ideálního výtisku, který stačí pouze vyjmout z tiskárny, odstranit 

systémy podp rných konstrukcí a p ípadn  z n ho odstranit ojedin lé bloby či vlákna po 

nedokonalé retrakci struny.  

Autorova p edstava o ideáln  fungujícím vyh ívání pracovního prostoru je nyní 

taková, že je zapot ebí oh átý vzduch dle pot eby v rozmezí 50 až cca 80 °C nucen  

rozmíchávat celým pracovním prostorem, který bude nutné lépe tepeln  izolovat od 

okolí, než pouhým jeden milimetr tenkým ocelovým plechem s vrstvou práškového laku 

z obou stran. Tudíž další pánovaná optimalizace bude ešit toto tepelné izolování a poté 

vým nu stávajícího zdroje tepelné energie halogenovými reflektory za účinn jší zdroj, 

který bude nasávat vn jší okolní vzduch, oh ívat jej a nucen  vhán t do pracovního 

prostoru, ve kterém bude svým proud ním cirkulovat a pr b žn  bude obm ňován 
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z d vodu úniku net snostmi krytu. Takovýto zdroj bude výkonov  dimenzován podle 

základního fyzikálního vztahu dávajícího do souvislosti tepelnou energii na jedné stran  

a hmotnost vzduchu v pracovním prostoru, jeho m rnou tepelnou kapacitu p i 

konstantním tlaku a rozdíl počáteční a žádané teploty. K této bilanci energetické 

náročnosti bude p ipočtena ztráta tepelné energie prostupující izolací a net snostmi, jež 

bude z ejm  stanovena empiricky po p edchozí konzultaci s odborníkem na tuto 

problematiku. Následn  bude na základ  požadavku rychlosti oh evu na žádanou teplotu 

určen pot ebný p íkon topného t lesa. Topným t lesem s ventilátorem zajišťujícím 

nucené proud ní do pracovního prostoru a cirkulaci v n m bude rezistorový topný modul 

zobrazený na Obrázku 3.34. Tento topný modul bude umíst n na jedné svislé st n  

plášt  krytu, anebo ve stropním dílu, skrze tu kterou část krytu bude vhán t oh átý 

vzduch do pracovního prostoru tiskárny. Pozici topného modulu bude možné p i 

umíst ní na svislé st n  volit prakticky kdekoli. Rozhodující vliv na určení polohy 

a pozice topného modulu budou mít výrobcem doporučená ešení. Pro p ípad, kdy by 

proud vhán ného oh átého vzduchu nezajistil dostatečnou cirkulaci vzduchu 

v pracovním prostoru, je p ipraveno ešení obsahující samostatný ventilátor či skupinu 

ventilátor , které by tento nedostatek pln  vy ešily. Napájení jak topného modulu, tak 

p ípadných cirkulačních ventilátor  by bylo ešeno st ídavým jednofázovým proudem. 

ízení teploty by bylo ešeno zp tnovazebným obvodem s termostatem, který by buďto 

mohl být samostatným prvkem, nebo by mohl být součástí firmware ídicí jednotky, což 

by umožňovalo p ednastavené regulování teploty v pracovním prostoru b hem tisku. 

Účinn jší tepelné izolování pracovního prostoru je p edb žn  navrženo s užitím 

izolačních desek z minerální plsti pojených prysky icí a s polepem z hliníkové fólie se 

sklen nou m ížkou, kterých je využíváno k tepelné izolaci parovod  a jiných 

vzduchotechnických druh  potrubí a klimatizací. Výhodou t chto materiál  je mimo 

vysoké izolační schopnosti ( = 0,037 až 0,1 W/m.K) také odolnost teplotám do 100 °C 

na stran  hliníkové fólie, které v tomto p ípad  budou dosahovat maximáln  80 °C. 

T mito deskami, standardn  dostupnými v tloušťkách 40, 50, 60,… milimetr , by bylo 

vhodné obklopit celou vnit ní plochu ocelového krytu. Aby bylo zamezeno kontaminaci 

pracovního prostoru minerální plstí, jež se m že uvolňovat z povrchu izolačních desek, 

byly by desky orientovány hliníkovou fólií dovnit  pracovního prostoru. Vlastní 

uchycení izolačních desek k vnit ním st nám krytu by bylo možné provést p ilepením, 
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což by ovšem nebylo bezpečné a mohlo by ohrozit probíhající tisk náhlým uvoln ním 

lepeného spoje a pádem desek na pracovní plochu. Vhodn jším zp sobem uchycení by 

bylo p išroubování ke krytu skrze izolační desky a st ny krytu, což by mírn  narušilo 

současný vn jší design, ale za cenu bezpečného spojení neohrožující proces tisku. Jako 

t etí možnost by p icházelo v úvahu zav šení izolačních desek p iléhajících ke svislým 

st nám krytu na ocelové dráty, které by byly uchyceny po obvodu ve stropním dílu 

krytu. Stropní izolační deska by pak v posledních dvou uvedených variantách byla ke 

stropnímu dílu krytu p išroubována. 

6.2 Vyh ívání celé pracovní plochy 

Dosud používaná vyh ívaná pracovní plocha tvaru čtverce o stran  210 milimetr  by 

m la být v rámci následných optimalizací nahrazena topnou deskou, která by vyh ívala 

celou pracovní plochu. Za tímto účelem byla p edb žn  již v roce 2015 podána 

u výrobce Acim Jouanin poptávka na slídovou topnou desku s parametry kruhu 

o pr m ru 880 milimetr , maximální dosažitelné teplot  110 °C a dvou variantách 

napájení (stejnosm rných 12 V a st ídavých jednofázových 230 V). Daný výrobce 

nedoporučoval ešení s 12V napájením z d vodu vysokých energetických ztrát. 230V 

ešení p icházející v úvahu by dle výrobcových výpočt  m lo p íkon cca 3 000 W 

a po izovací náklady by dle zmín né poptávky činily zhruba 6 495 Kč bez DPH. Tato 

topná deska by byla umíst na ze spodní strany vlastní pracovní plochy, která by m la být 

z materiálu tepeln  dob e vodivého, o dostatečných adhezních vlastnostech k užívaným 

tiskovým plast m. Ideálním ešením zp tnovazebného ízení teploty pracovní plochy by 

bylo rozd lení na více menších topných oblastí s vlastním ízeným napájením 

a snímáním teploty termistorem. Toto ešení by vyžadovalo adekvátní množství 

spínacích výkonových MOSFET tranzistor  a stejný počet logických výstup  ídicí 

jednotky pro jejich ovládání a takovou úpravu firmwaru, která by zajišťovala udržování 

nastavené jednotné teploty na celé pracovní ploše.  P ípadn  by vlastní pracovní plochou 

mohla být speciální snímatelná pružná adhezní podložka z materiálu PEI, obchodním 

označením Ultem, který je k tomuto účelu b žn  používán. Z takové podložky by 

dokončené výtisky byly snáze separovatelné. Uložení celé pracovní desky by bylo 

nicmén  ponecháno na stávajících t ech stavitelných šroubech, jež se osv dčily p i 

se izování pracovní plochy do roviny xy sou adného systému sou adnic tiskárny. 
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6.3 Rozší ení o tisk více materiály 

Na platform  dosud instalovaný jeden extruder s jednou tryskou by mohl být v rámci 

následných optimalizací dopln n o minimáln  jednu další takovou tiskovou jednotku, 

čímž by byl umožn n tisk dv ma materiály. Všechny tiskové jednotky by byly upnuty 

k platform  paraleln  a pokud možno symetricky buď v maticovém rozložení, nebo 

rovnom rn  na určité roztečné kružnici. Každý extruder by byl pohán n vlastním 

krokovým motorem a driverem. Rozši ující deska RADDS umožňuje ízení až šesti 

krokových motor  a s p ipojením další nástavbové rozši ující kompatibilní desky lze 

kapacitu navýšit na celkov  osm krokových motor , což by umožňovalo teoreticky tisk 

až 5 materiály. Rázem by bylo možné tisknout systémy podp rných konstrukcí vhodným 

speciálním materiálem PVA, který je rozpustný ve vod , či HIPS, který je rozpustný 

v acetonu nebo limonenu. Nebo by byl možný tisk stejným materiálem dv ma tryskami 

o rozdílných jmenovitých pr m rech, což by urychlilo dobu tisku tím zp sobem, že 

vn jší perimetry by byly tisknuty tryskou s menším pr m rem pro detailn jší vykreslení 

povrchu a vnit ní struktury a výpln  by byly tisknuty tryskou s v tším pr m rem, což 

zkrátí dobu tisku t chto. Touto optimalizací by byl také realizovatelný tisk více druhy 

materiál  a tím pádem výroba p edm t  s částečnou kompozitní strukturou. Pro tisk 

materiály pln nými nap íklad skelnými či uhlíkovými částicemi nebo vlákny, které na 

trysku p sobí značn  abrazivn , by mohla být jedna z tiskových jednotek vybavena 

speciální tryskou o vyšší tvrdosti a tedy abrazivní odolnosti. V neposlední ad  by byl 

umožn n i vícebarevný tisk součástí zejména designového účelu. 

6.4 Ostatní uvažované následné optimalizace 

Mezi další možné optimalizační kroky by mohla pat it vým na stávajících 

ozubených emen  polohovacího za ízení za širší, čímž by se dosáhlo vyšší tuhosti 

kinematického spojení krokových motor  s emeny. Současnou vým nou stávajících 

krokových motor  za siln jší by mohlo dojít ke zrušení funkce protizávaží a zároveň 

redukci vibrací platformy p i náhlých zm nách pohybu vlivem setrvačných účink  

celého Delta mechanismu. Použití siln jších krokových motor  by vyžadovalo osazení 

výkonn jšími drivery, které by mohly být zapojeny vstupními signály do p íslušných 

logických výstup  jednotlivých driver  na rozši ující desce RADDS. Siln jší krokové 

motory by vyžadovaly výrobu jejich nových držák , protože stávající krokové motory 
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jsou ve velikosti p íruby NEMA17 nejsiln jší vyráb né, a proto by nyn jší držáky 

nebyly použitelné. V úvahu mohou být krokové motory s p írubou NEMA23 i NEMA34 

za p edpokladu mírného snížení tisknutelného prostoru vyvažovacími šrouby tiskové 

desky, jejichž vyšroubováním o nutný počet závit  by byl zajišt n pot ebný prostor pod 

pracovní deskou pro nové a v tší krokové motory. V p ípad  použití v tší alternativy by 

došlo o snížení tisknutelného prostoru o p ibližn  40 milimetr .  

P ipojením ídicí jednotky k sv tové internetové síti a p i azením jedinečné IP adresy 

by bylo možné chod tiskárny sledovat a ídit vzdálen , což by byl krok k vyššímu 

komfortu provozu tiskárny z pohledu obsluhy a zároveň bezpečnosti a spolehlivosti 

chodu tiskárny, protože nep etržitým dohledem nad chodem tiskárny b hem tisku by byl 

za nep íznivých okolností umožn n okamžitý zásah sm ující proces tisku k lepšímu 

výsledku. Nedílnou součástí této optimalizace by tedy bylo monitorování pracovního 

prostoru pomocí jedné či více IP kamer. Vhodným ešením by nejspíš bylo současné 

sledování okolí trysky či trysek kamerou upevn nou na platform  a další kamerou 

dohlížet z boku shora na celý tisknutelný prostor. P ípadnou t etí kamerou by mohlo být 

sledováno správné odvíjení cívek se strunami a kontrola dostatečného množství strun.  
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7. Záv r 

Cílem této práce bylo navrhnout, vyrobit, sestavit a zprovoznit FDM 3D tiskárnu 

a vy ešit její jednotlivé konstrukční a technologické nedostatky v rámci optimalizačních 

úkon . Provedením t chto krok  byl získán funkční prototyp a tím byl spln n cíl práce. 

První část tohoto textu byla sepsána pro uvedení do problematiky aditivní 

technologie a seznamuje čtená e s p íslušnými vybranými metodami. Zvláštní kapitola 

byla v nována metod  FDM, na jejímž principu pracuje vyvíjená tiskárna. V této 

kapitole byly charakterizovány jednotlivé varianty konstrukčních ešení včetn  

kladených požadavk  pro zajišt ní správného chodu celého stroje. Vypracování t chto 

kapitol bylo podloženo čerpáním z domácích i zahraničních odborných článk  

zabývajících se touto tématikou a za současného p isp ní autorových poznatk . 

Samotná realizace vývoje tiskárny je popisována v následující kapitole. Sled 

návrhových, výrobních a optimalizačních činností byl v této chronologii zahájen 

s p edstihem ve druhé polovin  roku 2015 a v dob  dopsání tohoto textu (červen 2018) 

existuje funkční prototyp s vy ešenými nejzávažn jšími nedostatky, který funguje 

stabiln  bezporuchov  a v p ípad  vhodného nastavení všech technologických parametr  

je schopen produkce výtisk  srovnatelné jakosti s výtisky tvo enými na komerčn  

prodávaných tiskárnách.  

Z počáteční rozvahy konstrukce tiskárny vycházející z požadavku p edem stanovené 

minimální velikosti tisknutelného prostoru 0,6x0,6x0,6 m3 za co nejnižší náklady na 

materiál pro stavbu tiskárny byla zvolena konstrukce typu Delta. Pro tuto byl 

vypracován vlastní konstrukční návrh (viz Obrázek 4.2 na stran  89), který byl 

realizován ve vlastních výrobních prostorách a na vlastní náklady. Výška tisknutelného 

prostoru byla pro p ípadný tisk vyšších součástí navýšena na celkových 0,8 m z d vodu 

relativn  nízkých náklad  na toto navýšení, které činilo 1 448 Kč bez DPH. Celkové 

náklady na rám a lineární vedení byly 11 775 Kč bez DPH. Pro ilustraci náklady na tytéž 

komponenty pro kartézské uspo ádání se stanoveným minimálním tisknutelným 

prostorem byly vyčísleny na 44 000 Kč bez DPH. V pr b hu výroby prvotní podoby 

prototypu byly ešeny pr b žn  vyvstanuvší konstrukční a funkční problémy. Pro pohon 

malými krokovými motory o krouticím momentu pouhých 0,9 Nm, které bylo možné 
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ídit standardními ídicími jednotkami, bylo navrženo opat ení využívající principu t ech 

protizávaží proti jednosm rn  p sobící hmot  celého Delta mechanismu. Pro precizní 

se ízení rámu do rovnostranného trojbokého hranolu byly vyrobeny se izovací šrouby, 

které na horním i dolním konci rámu spojovaly vždy sousední konce svislých 

sloupových nosník .  

Zprovozn ný prvotní prototyp vykazoval vážné nedostatky v p esnosti polohování 

trysky, spolehlivosti extruze, na výtiscích se často projevovala delaminace a rozsáhlé 

deformace. P esnost polohování byla vy ešena se ízením geometrie rámu s parametry 

firmwaru. To bylo mimo editaci firmwaru ješt  provedeno výše popsanými se izovacími 

šrouby. M ení rozteče svislých sloupových nosník  bylo provád no analogovým 

posuvným m ítkem s jemným stav ním s m icím rozsahem 1 000 milimetr . Za 

účelem zvýšení spolehlivosti extruze byla navržena a posléze vyrobena vlastní tryska 

včetn  upínacího trnu, které svým kuželovým a válcovým stykem zamezily 

nežádoucímu úniku tavené struny mezi trysku a upínací trn a následný výtok ze spár 

šroubového spojení t chto dvou součástí. Dostatečného topného výkonu v trysce bylo 

dosaženo navýšením z b žných 40 W na 80 W p idáním druhého topného t lesa. Tvar 

trysky (viz Obrázek 4.29 na stran  117 a výkres sestavy v P íloze 3 – Výkres sestavy 

trysky a upínacího trnu) byl navržen s prioritou snadného p estupu tepla z topných t les 

k ústí trysky, kde dochází k tavení a extruzi struny. Trysku lze vyh át až na teplotu 

270 °C, což trvá 3 až 4 minuty. Zm nou pr m ru struny z 3 milimetr  na 1,75 milimetr  

bylo možné použít extruder s hnací kladkou p ímo nasazenou na výstupní h ídel 

krokového motoru (bez redukčního p evodu), protože v trysce docházelo extruzí struny 

s menším pr m rem k menším celkovým objemovým zm nám a krokový motor byl 

svým krouticím momentem schopen na polom ru hnací kladky vyvinout na strunu 

dostatečnou posunovací sílu zp sobující pat ičnou extruzi. Zásadním optimalizačním 

krokem byla mimo jiné vým na p vodního extruderu s pevnou osovou vzdáleností 

kladek za extruder s trvale p itlačovanou kladkou ke kladce hnací. To se pozitivn  

projevilo na spolehlivosti extruze a na možnosti rozší it tisk o flexi materiály. 

P vodní princip soudržnosti Delta mechanismu pomocí magnet  byl pro svoji 

poruchovost p epracován s využitím t ech tažných vinutých pružin, které vyvíjely trvalé 

p ítlačné síly platformy k vozíkovým deskám p es t i páry ramen. Tento princip taktéž 

zajišťoval dokonalé vymezení v le celého Delta mechanismu, ale p edevším zaručoval 
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naprostou spolehlivost soudržnosti celého mechanismu a za azením stavitelných 

napínák  k pružinám umožnil se ízení soudržných sil individuálním p edepnutím 

jednotlivých pružin. Pro tuto optimalizaci byla navržena a vyrobena zcela nová 

platforma a t i vozíkové desky. Jejich kontaktní plochy s kulovými klouby ramen byly 

opat eny kalenými broušenými kluznými l žky pro snížení t ecích sil a omezení 

zadírání. 

Pro eliminaci náhlých zpomalení či úplných zastavení pohyb  polohovacího za ízení 

p i tisku velice složitých výtisk  vlivem vyčerpání vyrovnávací pam ti ídicí jednotky 

byla v rámci optimalizace instalována jiná ídicí jednotka o n kolikanásobn  vyšším 

výpočetním výkonu, pro kterou byla navržena a vyrobena dosud neexistující rozši ující 

deska (viz Obrázek 4.38 na stran  130), která umožnila p ipojení p vodního 

uživatelského rozhraní. Frekvence jádra p vodní ídicí jednotky (Arduino MEGA2560) 

16 MHz byla navýšena užitím nové ídicí jednotky (Arduino DUE) na 84 MHz. 

Operační pam ť byla zdvojnásobena na konečných 512 kB. Tím byla zajišt na 

dostatečná kapacita pro vyrovnávací pam ť i b hem složitého tisku náročného na 

výpočetní výkon. 

Časté značné deformace výtisk  byly podn tem k vývoji vyh ívaného pracovního 

prostoru. Požadovaná teplota okolí b hem tisku materiály ABS nebo PLA byla 

stanovena na 60 až 90 °C. Za tímto účelem byla tiskárna opat ena krytem obepínajícím 

z boku a z vrchu pracovní prostor. Jako zdroj tepla byly použity t i halogenové 

reflektory o celkovém výkonu 3 kW sm ující shora dol . Toto ešení bylo po p ibližn  

jeden a p l roku provozu shledáno jako nedostatečn  funkční, poruchové a energeticky 

neefektivní. Teplota vzduchu vlivem absence nucené cirkulace vzduchu v pracovním 

prostoru byla prom nná a lišila se až o 40 °C. Z fyzikální podstaty se vzduch o žádané 

teplot  nacházel v horní části prostoru v blízkosti reflektor  a sm rem dol  k pracovní 

ploše teplota vzduchu klesala. Zde dosahovala pouhých 30 až 40 °C, což byla p íčina 

pokračování deformací a delaminací výtisk . Nápravné opat ení je naznačeno 

v podkapitole 6.1 na stran  153. Jeho princip je založen na teplovzdušném vyh ívacím 

modulu, který bude vhán t do pracovního prostoru oh átý vzduch a vytvá et v n m 

nucenou cirkulaci a tím teplotu vzduchu v celém prostoru homogenizovat. Součástí této 

následné optimalizace bude i zvýšení tepelné izolace pracovního prostoru od okolní 
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atmosféry, což již bylo navrženo použitím izolačních desek z minerální plsti, které 

budou umíst ny z vnit ní strany krytu. 

Na základ  t chto optimalizačních krok  byla funkčnost a spolehlivost tiskárny 

zásadn  zvýšena, což bylo ov eno tiskem mnoha zkušebních vzork . Mezi n  pat il 

i tisk modelu rotoru dmychadla leteckého dvouproudového motoru o pr m ru 

180 milimetr  z materiálu ABS (Obrázek 5.2 na stran  138) a PLA (Obrázek 5.8 na 

stran  142), které byly podrobeny skenování 3D počítačovou tomografií. Nasnímaná 

data byla posléze porovnána s p edlohovým .stl modelem, který byl podkladem pro 

generování g-kódu. Získaná data potvrzují pot ebu optimalizace zp sobu vyh ívání 

pracovního prostoru, protože rozm rová analýza ukázala na jednotlivých lopatkách 

rostoucí deformace ve svislém sm ru se vzdáleností od osy rotoru. Toto bylo typickým 

projevem poklesu teploty vytvá eného výtisku až pod teplotu skelného p echodu (50 až 

110 °C dle materiálu struny), kde ztrácel kaučukovitou pružnost a nabýval sklovité 

struktury, načež na n j byla kladena tavená struna dle materiálu o teplot  190 až 260 °C. 

Delaminací následn  tryska brodila ve vrchních vrstvách výtisku, čímž je znovu 

natavovala a vytlačovala do stran. Tímto mechanismem dosahovaly nejv tší rozm rové 

odchylky ve vn jších krajních partiích lopatek hodnot u výtisku z ABS 

1,12 a +1,48 milimetr  a u výtisku z PLA 1,09 a +1,98 milimetr . Je nutno dodat, že 

výtisk z ABS byl po vytisknutí následn  ručn  opracováván na místech s nejv tšími 

odchylkami tvaru a poté vyhlazen leptáním pomocí acetonu na rozdíl od výtisku z PLA, 

který byl skenován v tzv. surovém stavu po dokončeném tisku.  

Dalšími zkušebními vzorky, které byly podrobeny rozm rové analýze počítačovou 

tomografií, byly dva modely rotoru vysokotlakého kompresorového stupn  pocházející 

ze stejného modelu leteckého motoru (viz Obrázek 5.14 na stran  145). Ty byly tisknuty 

pouze z materiálu ABS s výškou vrstvy 0,1 a 0,15 milimetr . U obou výtisk  byla 

v nována pozornost rozm rovým odchylkám zvlášť na lopatkách a zvlášť na náboji. Na 

lopatkách byly zjišt ny odchylky u výtisku s výškou vrstvy 0,1 milimetru v rozmezí 

0,15 až +0,14 milimetr  a u výtisku s výškou vrstvy 0,15 milimetr  v rozmezí 0,11 až 

+0,09 milimetr . Tyto rozm rové odchylky byly považovány za uspokojivé. Na nábojích 

byly zjišt ny lokální extrémní odchylky u výtisku s výškou vrstvy 0,1 milimetru na 

vn jším obvodu náboje 0,74 milimetr  a na vnit ním obvodu náboje +0,75 milimetr  
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a u výtisku s výškou vrstvy 0,15 milimetr  na vn jším obvodu náboje 0,60 milimetr  

a na vnit ním obvodu náboje +0,53 milimetr . Z t chto hodnot plyne, že náboj byl oproti 

nativnímu modelu v radiálním sm ru zmenšený a tyto extrémní odchylky byly již 

považovány za neuspokojivé. P íčina nár stu jejich velikost byla shledána ve ztrát  

kontaktu s pracovní plochou v postižené oblasti. Tím došlo k p erušení distribuce tepla 

z vyh ívané pracovní plochy do výtisku, což se z d vodu použitého materiálu ABS 

projevilo na rozm rových odchylkách v takové mí e. Částečná ztráta kontaktu výtisku 

s pracovní plochou byla shledána v nedostatečné teplot  vzduchu v pracovním prostoru 

v okolí výtisku. V d sledku toho začaly chladnoucí vrstvy deformovat d íve vytvo ené 

vrstvy sm rem vzh ru, čímž došlo k lokální ztrát  kontaktu s pracovní plochou. Ve 

vyh ívání pracovního prostoru je proto shledáván aktuáln  nejv tší nedostatek tiskárny, 

který bude ešen prioritn .  

Zkušební výtisky rotoru dmychadla i vysokotlakého kompresorového rotoru (HPC) 

a další vybrané výtisky byly mimo počítačovou tomografii také snímány digitálním 

mikroskopem DSX110 od výrobce OLYMPUS. Bylo nastaveno 24násobné zv tšení. 

Získané snímky uvádí P íloha 2 – Mikroskopické snímky zkušebních výtisk . Snímky 

jsou azeny tak, že jsou vedle sebe vždy identické oblasti srovnávaných výtisk . Na 

snímcích rotoru dmychadla je patrný rozdíl povrchu opracovaného ABS 

a neopracovaného PLA materiálu a neostré konce náv trných hran, jež jsou d sledkem 

problému tisku drobných detail . Dále tato p íloha obsahuje snímky zkušebních výtisk  

rotoru HPC z materiálu ABS s výškou vrstvy 0,15 a 0,1 milimetru. Zde je k vid ní rozdíl 

v drsnosti textury povrchu a v zaoblení obvodových hran lopatek. Oba tyto parametry 

jsou lepší v p ípad  výšky vrstvy 0,1 milimetru a jmenovitém pr m ru trysky 

0,3 milimetr . Snímky zkušební kostky z ABS s výškou vrstvy 0,1 milimetru zobrazují 

uspokojivý stav výtisku p i správném nastavení hlavních technologických parametr  

procesu tisku. 

Vyhodnocením provedené rozm rové analýzy zkušebních výtisk  byl potvrzen 

zásadní vliv zp sobu vyh ívání pracovního prostoru na deformování výtisk . Materiály 

náchyln jší na delaminaci, tedy ty s vyšší teplotní roztažností, jako je nap . ABS, jsou 

p i určování schopností tisku daného za ízení pr kazn jší a bude jich užito p i tisku 

dalších zkušebních vzork  v rámci následujících optimalizací vyh ívání pracovního 

prostoru.  
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P íloha 2 – Mikroskopické snímky zkušebních výtisk  



 

 

 

Zkušební výtisk rotoru dmychadla – vlevo ABS, vpravo PLA 



 

 

 

Zkušební výtisk rotoru HPC z ABS – výška vrstvy vlevo 0,15 mm, vpravo 0,1 mm 

Zkušební kostka z ABS – výška vrstvy 0,1 mm 



 

 

 

P íloha 3 – Výkres sestavy trysky a upínacího trnu 
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