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ABSTRAKT 

 

V této práci je rozebírána problematika ohledně optimalizace prototypové 3D 

tiskárny. První část práce je věnována teoretickému rozboru problematiky, konkrétně 

historie, rozbor vybraných technologií 3D tisku a jejich využití. Dále se tato práce za-

bývá popisem samotné tiskárny Leapfrog a jejího ovládacího programu. Na základě 

těchto informací a praktických zkušeností s tiskárnou je cílem doporučit nastavení pro 

úspěšný tisk, a vyřešit zásadní mechanické chyby.  

 

Klíčová slova: 3D tisk, technologie, PLA, ABS, Leapfrog Xeed, Simplify 3D, nastve-

ní, vzorek. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

In this work is analyze the issue concernig the optimization of the 3D printer. 

The first part of the work is devoted to the theoretical analysis of the issue specifi-

cally history, analysis of selected 3D printing technologies and their use. In addition, 

this work deals with a description of the printer itself Leapfrog and its control pro-

gram. Based on this information and practical experience with the printers as a aims 

to recommend settings for successful print and solve the major mechanical errors.  

 

Key words: 3D printing, technology, PLA, ABS, Leapfrog Xeed, Simplify 3D,   

settings, sample   
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ÚVOD 

 

Na konci 20. Století byla vynalezena průlomová technologie 3D tisku. V té době 

tato technologie pomáhala při tisku zmenšených modelů v různých výrobních procesech, 

architektuře a další. Návrháři museli všechny zmenšené modely vyrábět ručně, nebo pou-

žívali náročné a nákladné technologie. Po zavedení 3D tisku tady byla technologie, která 

velkým dílem zlepšila podmínky celkové realizace nápadu a to tím, že návrhář svůj nápad 

mohl zrealizovat během krátké doby (na rozdíl od ručního zhotovení návrhu), navíc se 

snižovaly náklady. Návrh byl z kvalitních materiálů a v případě úprav se v počítači jen 

změnili parametry a to na návrhu nebo v programu a mohlo se tisknout znovu.  

V dnešní době již máme spousty technologií, kterými lze realizovat návrh či do-

konce hotový výrobek. Technologie se stala velmi důležitou ve zdravotnictví a 

v automobilovém průmyslu. Můžeme obdržet výtisky z plastů, kovu, či napodobenin dře-

va nebo kamene. Když se zaměříme na ty největší tiskárny, co byly kdy vyrobeny, zjistí-

me, že je možné vytisknout dokonce i celé auto, což ještě před pár lety bylo pro běžného 

člověka nepředstavitelné. Je samozřejmé, že 3D tiskárna slouží „zatím“ jako prostředek 

pro kusovou či malosériovou výrobu, ale technologie jde stále dopředu. Jako příklad zde 

máme fakt, že kdo si mohl před 20 lety představit, že by si doma postavil vlastní 3D tis-

kárnu. Přitom už je plno domácích kutilů a nadšenců co si jí dokážou poskládat úplně sa-

mostatně. Tímto došlo k zjednodušení mnohých technologií, ale účinnost je čím dál větší. 

V mém případě ale půjde o úpravu prototypové tiskárny pro tisk malorozměrových 

modelů. Tato 3D tiskárna Leapfrog Xeed 3D Printer, tiskne pomocí plastů ABS a PLA. 

V automobilovém průmyslu tato technologie poslouží k tisku například interiérových prv-

ků. Jelikož jde ale o prototyp tiskárny, musí se zde vyřešit spousta problémů. Cílem mé 

práce je popsat a vyřešit faktory pro úspěšné vytisknutí návrhu, tzn. parametry nastavitel-

né jak na tiskárně, tak v řídícím programu i mechanické problémy přímo na tiskárně.  
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1. TEORETICKÝ ROZBOR PROBLEMATIKY 

 

První kapitola této práce se bude zabývat seznámení s celou technologií 3D tisku, 

tzn. představení 3D tiskáren, historií 3D tisku. Nebudou opomenuty ani jednotlivé techno-

logie a jejich použití.  

Celkové množství technologií je velký počet a materiálů, ze kterých se tiskne je 

také mnoho. Zde ale bude výběr technologií, seznámení s vybranými zástupci tisku 

z různých materiálů. Bude zde i popsáno využití a příklady jednotlivých tisků, které mož-

nou danou technologií zrealizovat. 

Důležité je taky rozlišit zda se jedná o vlastnoručně sestavenou tiskárnu, nebo o sé-

riově vyráběnou. Z procházených zdrojů je zjištěno, že vlastní tiskárny si nyní sestavuje 

už velké množství kutilů. I přes všechny problémy, které tento typ tiskárny obnáší, jsem se 

i v blízkém okolí už setkal s vlastní sestavenou tiskárnou. Na druhou stranu mnoho firem i 

škol využívá profesionálních výrobců, což se může zdát jako jistota, ale není tomu tak, viz 

tato práce. V této kapitole ještě nebudou jednotlivé problémy rozebrány, ale budou zde 

představena jednotlivá rozdělení. 

1.1 SEZMÁMENÍ S  TECHNOLOGIÍ 3D TISKU  

 

3D tisk je laické označení technologie tzv. aditivní výroby, při níž vzniká výsledný 

produkt postupným nanášením stavebního materiálu po velmi tenkých vrstvách, které se 

vzájemně spojují např. tavením nebo lepením. Pomocí 3D tisku lze vytvářet náročné tvary 

a konstrukce, jež by nebylo možné zhotovit žádným jiným způsobem. 3D tisk je pro rych-

lou přípravu výroby vhodný zejména pro kusovou a malosériovou výrobu. Hojně je proto 

využíván pro výrobu prototypů. [1] 

Aditivní výroba označuje proces, při němž vzniká výrobek postupným nanášením 

tenkých vrstev na sebe. Ačkoliv je aditivní výroba v podstatě totéž, co 3D tisk, nebo rapid 

prototyping, na rozdíl od těchto pojmů se využívá zejména pro označení procesů, při nichž 

vzniká koncový výrobek, a nikoliv jen prototyp. [2] 

 

 

http://www.3d-tisk.cz/aditivni-vyroba/
http://www.3d-tisk.cz/3d-tisk/
http://www.3d-tisk.cz/rapid-prototyping/
http://www.3d-tisk.cz/rapid-prototyping/
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1.2  CO JE 3D TISKÁRNA?  

  

3D tiskárna je zařízení, ve kterém je prostřednictvím některého z postupů můžeme 

zhotovit jakýkoliv výrobek. Zdrojem pro jeho tvorbu je virtuální počítačový model vytvo-

řený v grafickém 3D softwaru (např. CAD), uložený nejčastěji do datového formátu STL. 

3D tiskárny využívají různé technologie 3D tisku. V současnosti se vývoj těchto zařízení 

rozděluje na dvě větve, když se vedle strojů určených k profesionálnímu a produkčnímu 

nasazení objevují nesrovnatelně levnější přístroje zaměřené na „běžné spotřebitele“ z řad 

technických nadšenců a domácích kutilů. Na obrázku č. 1 si můžeme všimnout vlastno-

ručně sestavenou tiskárnu samostatného nadšence v porovnání s profesionálně sestavenou 

a distribuovanou tiskárnou (Obr. 2). [3] 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRÁZEK 1- RUČNĚ SESTROJENÁ TISKÁRNA  OBR.1- RUČNĚ SESTROJENÁ TISKÁRNA [4]  

http://www.3d-tisk.cz/computer-aided-design/
http://www.3d-tisk.cz/stl/
http://www.3d-tisk.cz/3d-tisk/
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OBR. 2- KLASICKY DOSTUPNÁ TISKÁRNA [5] 

 

 

1.3 HISTORIE 3D TISKU 

 

Úplné počátky technologie 3D tisku se objevily již ve druhé polovině 20. století. 

11. března 1986 si Charles Hull (Obr. 4) nechal patentovat technologii zvanou stereolito-

grafie – metoda používá ultrafialový laserový paprsek, který se pohybuje pod kontrolou 

počítače a je namířen na povrch polymerové kapaliny, kde kreslí jednotlivé vrstvy objek-

tu, poté je vrstva vytvrzena UV světlem. Na konci 90. let potom Charles Hull založil fir-

mu 3D Systems a vytvořil první zařízení, které bylo schopné vytisknout trojrozměrný ob-

jekt – přístroj SLA, neboli „stereolitografický aparát“ (Obr. 3). Modely SLA sloužily i pro 

veřejnost a staly se základem pro vývoj dnešních 3D tiskáren. Avšak jako značku „3D 

tisk“ založilo až americké MIT (Massachusets Institute of Technology). To také zapůjčuje 

licence šesti firmám, aby zajistilo rychlejší vývoj technologie. Později se zakládají další a 

další společnosti a přicházejí s novou výrobní technologií SLS. [6] 
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OBR.  3- STEREOLITOGRAFICKÝ APARÁT [7] 

 

 

1.4 VYUŽITÍ 3D TISKU  

 

3D tisk umožňuje tisk dílů a prototypů (3D výtisků), které slouží k představě o 

vzhledu, zasazení do stroje jako plnohodnotného dílce, následně jeho zkoušení a ověření 

při zatížení. Proto je 3D tisk využíván v mnoha oblastech průmyslu, architektury, umění, 

medicíny a školství. Ve strojírenství se používá pro výrobu přesných funkčních vzorků 

jednotlivých součástí, pro výrobu forem se 3D tisk užívá i ve slévárnách. Na obrázku č. 5 

jsou představeny možnosti tiskárny, co se týče složitosti tvarů. [6] 

 

OBR.  5 - SESTAVA ZE SOUČÁSTÍ VYTISKNUTÝCH TECHNOLOGIÍ 3D  (FDM) [8] 

 

OBR. 4 - CHARLES HULL [7] 
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1.4.1 TECHNOLOGIE 

 

Základem 3D tisku je software, který dokáže model rozložit do tenkých vrstev. Ty-

to vrstvy jsou poté v pracovním prostoru tiskárny sestaveny do reálného modelu. Model 

vzniká na základní desce, která po nanesení materiálu pro každou vrstvu klesne dolů o 

tloušťku vrstvy.  

Už bylo zmíněno, že existuje opravdu velké množství možností jak zrealizovat 

tisk. Důraz ale bude kladen na představení vybraných technologií, jako například SLS, 

LOM, ZCORP, EBM či FDM.  

Od konce 90. Let, kdy svět poprvé uviděl technologii 3D tisku je zde viditelný ob-

rovský pokrok co se týče technologií tisku. Navíc i samotná příprava modelu se nedá 

srovnávat s tou původní a je jen otázkou času, kdy se dočkáme nových, mnohem propra-

covanějších technologií.   

 

SLS 

 

Selective Laser Sintering, metoda založená na zapékání práškového materiálu lase-

rovým paprskem, tloušťka vrstvy je cca 0,1 mm, výhodou je nízká cena používaného ma-

teriálu a možnost jeho výběru (plast, kov, či sklo v práškové formě), naopak vysoká cena 

je za pořízení stroje. [6] 

 

ZCORP 

 

Z tiskové hlavy je vytlačováno pojivo, které spojuje práškový materiál, ten se na-

náší v tenkých vrstvách, je zde možnost použít i barevný materiál, model je velmi křehký, 

jeho povrch není hladký a potřebuje další povrchovou úpravu. [6] 
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LOM 

 

Laminated Object Manufacturing, vrstvy jsou vyříznuty z plastu a lepeny jedna na 

druhou, jejich tloušťka je 0,165 mm, výhodou je nejlevnější stavební materiál, nevýhodou 

je ovšem to, že se nevyužije všechen (velký odpad), velmi kvalitní povrch i přesnost detai-

lů. [6] 

 

POLYJET MATRIX A MULTI JET MODELING 

 

POLYJET MATRIX - z tiskové hlavy je vytlačován fotopolymer, který je následně 

vytvrzen pomocí UV lampy, využívají se dva druhy materiálů – stavební a podpůrný, vel-

ká přesnost detailů. [6] 

MULTI JET MODELING - opět jde o vytlačování materiálu (termoplastického-

vosku) z tiskové hlavy, používají se dva typy – stavební a podpůrný materiál, mají různou 

teplotu tání, podpůrný se tedy pak odstraní nahřátím modelu. [6] 

 

THERMOPLASTIC INKJET WITH MILLING A TECHNOLOGIE EBM 

 

THERMOPLASTIC INKJET WITH MILLING - tato technologie je kombinací vy-

tlačování materiálu z tiskové hlavy a poté jeho frézováním v horizontálním směru, použí-

vá se termoplastický materiál (vosk), velmi přesná metoda. [6] 

EBM - Electronic Beam Melting, tato technologie vyniká vysokou přesností vytiš-

těných modelů a jejich dobrými technickými vlastnostmi, ale pro svou náročnost není pří-

liš rozšířená, používá usměrněný proud elektronů, který je pouštěn do tiskového materiálu 

(zpravidla titanového prachu), zařízení pracující na základě této technologie jsou velmi 

drahá, neboť celý proces musí probíhat bez přítomnosti vzduchu. [6] 
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SLA 

 

Stereolitografie, jak už bylo zmíněno výše, jde o nejstarší technologii používanou 

od roku 1986. 

 

OBR.  6 - PRINCIP SLA TECHNOLOGIE [6] 

 

Jak můžeme vidět na obrázku č. 6, model při tomto postupu vzniká působením ul-

trafialového laserového paprsku na tekutou fotopolymerickou pryskyřici, která je působe-

ním laseru ztvrzována ve vrstvách, jejichž tvar vždy odpovídá dané vrstvě ře-

zu STL modelu. Po vytvrzení vrstvy se platforma posune ve vertikálním směru o tloušťku 

další vrstvy (mezi 0,05 až 0,15 mmm), nanese se další vrstva pryskyřice a laser v ní opět 

vytvrdí vzor dle řezu STL modelu. Pro stavbu tvarově složitějších modelů je při stereoli-

tografii nutno budovat dočasné podpory, které se po vyhotovení modelu manuálně odstra-

ňují. [6] 

 

FDM 

 

Fused Deposition Modeling (FDM), je jednou z nejrozšířenějších metod profesio-

nálního 3D tisku, která zároveň stála u zrodu celého hnutí levných 3D tiskáren, jež využí-

http://www.3d-tisk.cz/stl/
http://www.3d-tisk.cz/docasne-podpory/
http://www.3d-tisk.cz/3d-tisk/
http://www.3d-tisk.cz/3d-tiskarna/
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vají její odvozeniny (například FFF používaná v projektu RepRap) rozšířené po expiraci 

původního patentu na FDM v roce 2009. [9] 

FDM je technologií aditivní výroby, kterou na konci osmdesátých let dvacátého 

století vyvinul a v roce 1989 patentoval S. Scott Crump, pozdější zakladatel společnosti 

Stratasys, jež má tento pojem zajištěn ochrannou známkou. [9] 

Princip FDM (Obr. 7) spočívá v tavení plastu nebo kovu ve formě vlákna uvnitř 

extruzní hlavy, která taveninu vytlačuje na podložku a svým pohybem ve dvou osách po-

stupně nanáší velmi tenkou vrstvu materiálu v rovině horizontálního průřezu budoucího 

výrobku. Po nanesení celé vrstvy se podložka sníží o tloušťku vrstvy ve vertikální ose a 

postupné nanášení pokračuje nanovo až do vytvoření celého produktu. [9] 

Nejčastěji používanými materiály pro FDM jsou termoplasty ABS a PLA. 

V profesionálních aplikacích jsou využívány další materiály jako polykarbonáty nebo spe-

ciální termoplasty typu Ultem. [6] 

 

OBR.  7 - TECHNOLOGICKÝ POSTUP  FDM [6] 

 

 

 

 

 

http://www.3d-tisk.cz/aditivni-vyroba/
http://www.3d-tisk.cz/abs/
http://www.3d-tisk.cz/pla/
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1.5 MATERIÁLY K  3D TISKU 

 

Materiály se volí podle používané technologie. V této kapitole bude uvedeno nej-

častěji používané, co se týče použití plastů (vlastnosti a možnosti použití). 

 Mnoho lidem je známo, že výrobky pomocí 3D tisku jsou vyrobeny z různých 

plastů nebo kovů, ať o tom četli nebo slyšeli, ale už tolik lidí vám neřekne, že vůbec ně-

kdy slyšeli o tom, že by existovaly materiály imitující gumu, dřevo (Laywood) nebo ká-

men (Laybrick). Materiálů je obrovská škála, každý má svoje specifické vlastnosti, a pro-

to je vybíráme podle účelu tisku. Co jsem měl možnost se dozvědět od jiných uživatelů 

tiskáren, tak i když například tři tiskaři budou používat PLA plast, výsledek tisku může 

být jiný, tak jako i samotné materiály. Je samozřejmé, že když si uživatel pořídí 3D tis-

kárnu, tak si objedná doporučený materiál od dodavatele či výrobce tiskárny. A tady může 

být hned první problém při tisku. V tomto případě nelze jednoznačně určit jaký je u mate-

riálu problém, může se tady pokazit hodně věcí. Zásadní je, že když dodržíme doporučené 

parametry, tak špatný materiál poznáme podle množství neúspěšných pokusů při tisku. 

Proto je dobré se na internetu podívat na recenze různých výrobců a dodavatelů a porov-

nat je. Je jasné, že velkou roli zde hraje i cena, ale i s levnými materiály můžeme zajistit 

dobrý výsledek, záleží na názorech uživatelů, kteří s konkrétními dodavateli mají zkuše-

nosti. Při mém tisku jsem se s podobným problémem setkal. Podle tisků ze začátku expe-

rimentu šlo vidět, že materiál není na 100 % ideální. Podle recenzí jsem udělal návrh 

možných dodavatelů podle recenzí. 

 

1.5.1 ABS PLAST (AKRYLONITRILBUTADIENSTYREN) 

 

ABS je amorfní termoplastický kopolymer a je to nejpoužívanější materiál v 3D 

tisku. Výhodami materiálu je především zdravotní nezávadnost, odolnost vůči vysokým i 

nízkým teplotám a mechanickému poškození. Neupravený ABS má bílou až krémovou 

barvu a může se obarvit různými barvivy a pigmenty. Nevýhodou je, že při ochlazování 

může dojít k narušení povrchu. Pro své vlastnosti je nejvíce využívaným technickým plas-
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tem pro výrobu široké škály produktů od domácích potřeb, hraček či hudebních nástrojů 

až po díly v automobilovém průmyslu (Obr. 8) [10] 

ABS má proti PLA výhodu v tom, že má vyšší teplotu měknutí. Proto je vhodný i 

pro výrobky, které budou vystaveny vyšším teplotám (60°-105°C). Nevýhodou je zmenšu-

jící se objem při chladnutí modelu a díky tomu může během tisku docházet k deformaci 

modelu a případně k odlupování modelu od podložky. 3D tisk je proto složitější. [11] 

 

OBR.  8 - DÍLY VYTISKNUTELNÉ Z  ABS PLASTU [12] 

 

1.5.2 PLA (POLYLAKTID) 

 

PLA se od klasických plastů odlišuje tím, že je vyroben z obnovitelných zdrojů. 

Hlavní surovinou pro jeho výrobu je rostlinná biomasa (kukuřičný škrob) a přírodní látky 

jako např. celulóza. Je zdravotně nezávadný a je možné ho ekologicky likvidovat, bez zá-

těže životního prostředí. Při tom si zachovává pružnost, tvrdost a odolnost jako jiné plasty. 

Je považován za univerzální materiál pro 3D tisk, který je jednoduchou předvídatelný: při 

zahřátí roztaje, při ochlazení ztuhne. Je vhodný pro tisk modelů se složitým povrchem. 

Nevýhodou je, že v hodně vlhkém prostředí materiál pohlcuje vlhkost, což je projevuje ja-

ko bublinky na povrchu předmětu. Proto je háklivější na podmínky skladování. Samotný 

průběh tisku bývá trochu nepříjemný – PLA zapáchá. PLA je rozpustný v hydroxidu sod-

ném. [10] 

Kvalita a přesnost tisku je nejlepší. Menším nedostatkem tohoto materiálu je niž-

ší teplota měknutí, proto není vhodný pro použití ve vyšších teplotách (nad 60°C), kdy už 
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může docházet k deformaci modelu. 3D tisk je velmi jednoduchý a rychlý. Model vy-

tisknutý tímto materiálem je znázorněn na Obr. 9. [11] 

 

OBR.  9 - OZUBENÁ KOLA Z PLA PLASTU [13] 

 

1.5.3 HIPS 

 

Tento materiál se výborně hodí pro tisk podpůrných konstrukcí. Je však nutné 

mít 3D tiskárnu se dvěma dvěma tiskovými hlavami (extrudery). Jedna hlava tiskne vlast-

ní model a druhá tiskne podpůrné konstrukce, které se následně rozpustí. Rozpustit může-

te buď HIPS pomocí Limonenu anebo ABS pomocí Acetonu. HIPS má podobné vlastnosti, 

jako ABS, proto je 3D tisk složitější, ale tento materiál (Obr. 10) nás neomezuje ve složi-

tosti návrhu, kvalitativně je na vysoké úrovni. [11] 
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1.5.4 PVA 

 

Tento nový, vodou rozpustný, materiál, byl vyvinutý pro tvorbu podpůrných kon-

strukcí, které je možné následně jednoduše rozpustit ve vodě. PVA od většiny výrobců 

má však špatnou přilnavost k ostatním materiálům a velmi nízkou teplotu varu a proto je 

tisk s tímto materiálem velmi složitý. Navíc tento materiál vstřebává vzdušnou vlhkost a 

velmi rychle měkne. Na obrázku č. 11 můžeme vidět vytisknutý model sací příruby z toho 

materiálu. [11] 

 

 

OBR.  11 – SACÍ PŘÍRUBA VYTIŠTĚNÁ Z PVA [14] 
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2. POPIS 3D TISKÁRNY A OVLÁDACÍHO SOFTWARU  

 

Tato část práce se bude zabývat popisem tiskárny Leapfrog Xeed 3D Printer, která 

je dostupná na katedře. Bude zde uvedeno základní sestavení tiskárny, tak aby bylo možné 

s ní tisknout. Součástí bude i popis příslušného ovládacího programu, který se bude zabý-

vat prostředím tohoto programu a jednotlivými parametry tisku. 

Při experimentu vnikaly různé překážky a to vedlo až k reinstalaci. Proto je zde 

popsán návod, jak úplně od začátku zajistit co nejlepší chod tiskárny. Některé problémy 

nelze tak lehce identifikovat, mohl se zanedbat jakýkoliv krok, proto je méně náročné vše 

přeinstalovat, než zdlouhavě hledat problém a potom pracovat na jeho řešení. Tím se i 

ujistíme, zda od začátku je vše správně nastavené. 

2.1 LEAPFROG XEED 3D PRINTER 

 

Leafrog Xeed 3D (Obr. 12) je tiskárna od Nizozemské firmy Leapfrog na bázi vy-

tlačování termoplastu. Tato tiskárna tiskne díly z plastu ABS a PLA. Xeed umožňuje inže-

nýrům, návrhářům a výzkumníkům rychle získat vysoce přesné jednotlivé díly i prototy-

py. Samozřejmě pod pojmem „rychle“ v 3D tisku spíše mluvíme o několika desítkách mi-

nut (velmi malé díly), až po několik hodin. Na rozdíl od velkých tiskáren, které se zabýva-

jí například tiskem celých automobilů, jak se to v nedávné době podařilo. Tohle samotné 

auto je složeno ze 49 dílů a samotný tisk trval pár dnů. Roadster dostal jméno „Strati“ a je 

dílem firmy Local Motors. Nicméně v možnostech Xeed není tisknout takové to velké 

prototypy, tiskárna se zabývá například tiskem rámů na kliky dveří, či prvků do interiéru. 

Tisk mého vzorku zde zabral zhruba 45 minut. Takže rozdíl mezi těmato 3D tiskárnami a 

tiskárnami na reálné prototypy je opravdu velký. Další kapitoly se budou zabývat jednot-

livými postupy, jak se tiskárna seřizuje, seznámení s principem tisku a jednotlivými část-

mi. 
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OBR.  12 - LEAPFROG XEED 3D PRINTER [15] 

 

2.1.1 SESTAVENÍ TISKÁRNY A JEDNOTLIVÉ ČÁSTI 

  

Před samotným sestavením se musí dbát na to, aby bylo pro tiskárnu připraveno 

vhodné místo a příslušný pracovní prostor. Umístění tiskárny by mělo být v prostoru, kte-

rý není v bezprostřední blízkosti oken a kde je co nejmenší riziko vzniku vlhkosti. Tiskár-

na má mnoho citlivých částí právě na tyto vlivy, jediná porucha ohrožuje chod celé tiskár-

ny, už jenom vzhledem k ceně této 3D technologie. Pro umístění samotné tiskárny by mě-

lo být k dispozici skupinka minimálně 3-4 lidí. Dále se musí dát na tiskárnu horní kryt a 

nasadit dveře. Nejde o nic náročného. Jakmile bude všechno připravené a zapojené, lze 

zapnout tiskárnu vypínačem na zadní straně. Tím zároveň proběhne kontrola, že je tiskár-

na funkční. 

  

 

 



26 
 

ČÁSTI TISKÁRNY 

  

První část se skládá ze zásobníku, kde jsou umístěny cívky s materiálem ABS a 

PLA. Materiál je navinut na cívky ve formě drátu o průměru 3mm. Tiskárna si při tisku 

tahá drát do extrudéru.  

 Další část tiskárny náleží HW komponentům a displeji. 

Na tiskárně je poslední částí samotná tisková komora. Zde je možné nalézt vytápě-

ní komory, tiskovou desku (stůl), a extrudér. Na obrázku 13 je znázorněna tryska, tzv. tis-

ková hlava, která je namontována k ohřívacímu bloku. Tam se natavuje vlákno těsně před 

tiskem. 

 

OBR.  13 - EXTRUDÉR 3D TISKÁRNY  
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2.1.2 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ TISKÁRNY PŘED 3D TISKEM 

 

Před tiskem máme pořadí základních nastavení, které je třeba řádně dodržet, aby-

chom provedli úspěšný tisk.  

Instalace Xeed 

- Počáteční nastavení  

- Nastavení internetu 

- Aktualizace LilyPrint 

- Nastavení z – offset 

- Nastavení tiskového stolu 

Načtení vláken 

Zahřátí extrudéru 

Manuální kontrola Xeed 

Nahrávání 3D modelu 

- Terminál 

 

INSTALACE XEED 

 

Tato část bude věnována popisu základní instalace tiskárny, to zahrnuje zajištění 

veškerých aktualizací pro tiskárnu, nastavení internetu, aby aktualizace byly možné a sa-

mozřejmě i první manipulaci s tiskárnou. Pro optimální chod by se měl dodržovat každý 

krok, jak je níže popsáno. 

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ 

 

Dříve než se přejde k plnému použití tiskárny, je nutné projít úvodním nastavením. 

Tím je zajištěn přístup Xeed prostřednictvím sítě LAN, které umožňuje dálkové 

ovládání, dálkové nahrávání g-code souborů a další. 



28 
 

K instalaci je potřeba: 

- USB klávesnici 

- USB myš 

- Síťový kabel s internetovým připojením 

 

USB kabely se připojí k portům na zadní straně tiskárny vedle vypínače a zdrojo-

vého kabelu (Obr. 14). Tyto komponenty budou použity pouze během tohoto počátečního 

nastavení. Xeed se nastartuje po 30-60 sekundách, potom se program LilyPrint načte na 

displej tiskárny. Displej lze taky ovládat dotykově, ale vzhledem k jeho velikosti (7“) a 

velikosti písmen je nejvýhodnější mít po ruce USB komponenty.  

 

 

OBR.  14 - PŘIPOJENÍ 3D TISKÁRNY 

 

NASTAVENÍ INTERNETU  

 

   Stiskem klávesy F11 na klávesnici se vypne režim na celou obrazovku LilyPrint 

a zobrazí se černý panel nabídek v horní části obrazovky. Kliknutím pravým tlačítkem 

myši na ikonu sítě vedle LilyPrint. V menu otevřeme na nabídku „Informace o připojení“. 

Zde musí proběhnout kontrola IP adresy a nastavení síťe wifi. Nabídku můžeme vidět na 

obrázku 15. 
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OBR.  15 - NABÍDKA SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ 

 

 

AKTUALIZACE LILYPRINT 

 

Je-li připojený internet, tak se musí provést kontrola poslední aktualizace progra-

mu LilyPrint. Aktualizaci lze najít v nabídce System. Program sám upozorní, pokud aktua-

lizace proběhne úspěšně. K dokončení tohoto kroku je třeba celý systém restartovat. 

 

 

NASTAVENÍ Z-OFFSET 

 

Nastavení z-offset je jedno z nejdůležitějších nastavení ovlivňující kvalitu tisku 

(obr. 16). Jedná se vlastně o vzdálenost mezi tiskovou hlavou a tiskovým stolem. Nasta-

vení tohoto parametru je možné najít v nabídce settings. Výchozí hodnota je 3,15 mm, ale 

tato hodnota se mění podle tiskárny, nebo podle různých změn tisku. Musí se dát pozor, 
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aby tisková hlava nebyla příliš blízko stolu, mohlo by dojit k poškození tiskové hlavy při 

kontaktu se stolem. Tiskový stůl je plastová součást a dá se taky poškodit, tisková hlava 

může způsobit rýhy.  

Zároveň musí být brán zřetel na to, aby hlava nebyla zas moc daleko od stolu. To 

může mít za důsledek špatnou přilnavost k podložce. Musí se brát v úvahu, jelikož máme 

plastový stůl, že vlivem teploty dojde k ohybu stolu, takže s tímto faktem nutno počítat.  

Z-offset je parametr, s kterým je třeba před ostrým tiskem experimentovat. 

 

 

OBR.  16 - MASTAVENÍ POLOHY STOLU 

 

 

NASTAVENÍ TISKOVÉHO STOLU 

 

Tímto nastavením je zajištěno, aby tiskový stůl byl vyrovnaný, aby byl vzorek 

přesně vytisknut. Nastavení se provede po spuštění tak, že příslušná sonda zkontroluje 5 

míst, aby vytvořila informace, v jaké poloze se stůl nachází. Po vyhodnocení se stůl nasta-

ví do vodorovné polohy. 
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UMÍSTĚNÍ MATERIÁLU 

 

 Nejdůležitější je zkontrolovat si tiskový materiál. Pokud bude následovat první 

tisk na tiskárně, tak se cívky s materiálem musí umístit do zásobníku. Zásobník se nachází 

na boku tiskárny. Po otevření, se umístí obě cívky s materiálem, musí se dbát na to, aby 

byl drát správně uchycený v ovladačích zařízení. Vlákno se umístí podržením příslušné 

páčky. Po nasazení pustíme páčku a vlákno by mělo trčet, což je dobře. Kontrolu vlákna je 

nutné provést po celé jeho cestě do extrudéru. Uchycení vlákna znázorňuje Obr. 17. 

 

 

 

OBR.  17 - CÍVKA S MATERIÁLEM  

 

 

ZAHŘÁTÍ EXTRUDÉRU 

 

Teplotu extrudérů lze nastavit v nabídce Temperature. Najdeme zde teplotní graf, 

jednotlivé extrudéry a komoru. K zahřívání dojde, když bude nastavený příslušný extrudér 

na předdefinovanou teplotu. Zde je výběr z doporučených teplot pro PLA nebo ABS. Tep-

loty také lze ručně upravit v nastavení, protože každý plast má svůj rozsah teplot, takže lze 

s tímto parametrem je možné experimentovat. Před tiskem je taky velmi důležité správně 

předehřát komoru. Tohle je důležité z hlediska přilnavosti a teploty vlákna po vytlačení 

z extrudéru. 
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Po nastavení se nám na grafu zobrazí křivka, která znázorňuje teplotu, které chce-

me dosáhnout a křivku reálné teploty extrudéru a komory, vše znázorněno na obrázku č. 

18. Jednotlivé křivky lze rozpoznat podle legendy přímo v grafu. Jakmile budeme spoko-

jení s teplotou, je tohle kritérium splněno pro tisk.  

 

 

OBR.  18 - DOSTUPNÁ NASTAVENÍ A  TEPLOTNÍ GRAF  

 

 

MANUÁLNÍ KONTROLA XEED 

 

V tomto nastavení lze načíst příslušné vlákno (quick load), které chceme použít. 

Nabídkou extrude vytlačíme, po nahřátí extrudéru, kousek vlákna, aby se poznalo, zda je 

vše dobře nastavené, jestli extrudér není ucpaný, apod. Dále je zde možnost nastavit i 

zpětné zatažení vlákna, zapnutí či vypnutí ventilátoru, nebo také je umožněno manipulo-

vat se stolem ve všech osách. Stůl lze nastavit na výchozí polohu.  
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NAHRÁVÁNÍ 3D MODELU  

 

Informace o souboru i jeho načtení je k nalezení v paletě Status. Napravo jsou zob-

razeny všechny načtené soubory k tisku (s nabídkou informace, stažení, smazat, načíst, 

tisk), nalevo informace o vybraném modelu a o průběhu tisku (časové informace, velikost 

souboru, atd.), zobrazuje obr. 19. 

Soubor můžeme načíst pomocí USB, nebo vložit soubor uložený v počítači. 

V obou případech se jedná o stejný princip, jako u jakékoliv aplikace Windows. Tlačítkem 

Upload zpustíme vyhledání souboru, nalezneme složku s umístěním a načteme soubor. 

Tisk modelu bude zahájen tak, že stiskneme ikonu tiskárny pod souborem 

s modelem. 

 

 

OBR.  19 - NABÍDKA NAČTENÝCH SOUBORŮ  
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TERMINÁL 

 

V této paletě jsou zobrazeny všechny informace o komunikaci mezi tiskárnou a 

softwarem. To je velmi užitečné, pokud dojde k nějaké chybě, nebo tiskárna nefunguje jak 

má. Zkušení uživatelé mohou posílat G-CODE příkazy tiskárně prostřednictvím této pale-

ty. 

 

2.1.3 PROVEDENÍ TISKU 

 

Prvním krokem je importace 3D modelu (STL-soubor) v programu SimpliFy. Pro 

umístění zadáme číselné informace o natočení, změně měřítka modelu a o samotném po-

sunutí.  

Na obr. 20 si můžeme všimnout tlačítek, které vkládají jednotlivé profily. 

Po přidání modelu se objeví okno „FFF“, kde můžeme nastavit parametry tisku. 

Podrobný popis těchto nastavení bude v další kapitole. Obecně zde lze nastavit jeden z 

výchozích profilů pro tisk. 

 

1. "Leapfrog_Xeed ABS_BackExtruder.fff"  - Pro 3D model na 

bázi ABS pro zadní extrudér 

2. "Leapfrog_Xeed ABS_FrontExtruder.fff" – Pro 3D model na 

bázi ABS pro přední extrudér 

3.  "Leapfrog_Xeed ABS_BothExtruder.fff" – Pro 3D tisk na bázi 

ABS pro kombinovaný tisk oběma extrudéry 

 

Kromě tohoto nastavení, lze nastavit kvalitu tisku (čím větší, tím delší tisk). Dále 

zde je na výběr materiál, kterým chceme tisknout, vnitřní pevnost tisku, podporu („vor“) 

mezi stolem a tiskem pro optimální soudržnost, podporu pro strmé převisy. Jakmile je vše 

nastavené, uložíme nastavení. 

V posledním kroku vybereme nabídku prepare. Model poté bude připraven 

k tisku. 
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OBR. 20 - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ V PROGRAMU SIMPLIFY [16] 

 

 

2.1.4 DOKONČOVACÍ OPERACE PO TISKU 

 

Po dokončení tisku se musí počkat, až Xeed přejde do výchozí pozice. Otevřeme 

dveře, abychom podpořili chlazení komory a stolu, protože vytisknutý model je ke stolu 

přilepený, zvláště s nastavením voru. Navíc při vysoké teplotě ani nelze vyndat tiskový 

stůl, nebo jen velmi obtížně. Jakmile bude komora dostatečně ochlazena (poznáme tím, že 

jednoduše vyndáme stůl z tiskárny), tak oddělíme model od stolu. Prakticky to funguje 

tak, že model je stále přilepený, takže použijeme škrabku k oddělení. Stůl vrátíme do tis-

kárny a máme hotovo. 
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2.2 SIMPLIFY 3D 

  

Symplify 3D je software, ve kterém se provádí poslední úpravy navrhnuté součásti, 

a nastavují jednotlivé parametry tisku. Jde o jednoduchý program, co se týče přehlednosti, 

nabízí ovšem všechno co k tisku potřebujeme. Je zde taky výhoda simulace tisku, kde 

máme znázorněnou tiskovou hlavu a tisk každé vrstvy. Takže i začátečník se to v krátkém 

čase pohodlně naučí. Druhá věc už je nastavení parametrů, ale o tom až v další kapitole. 

Když navrhujeme součást například v Inventoru 3D CAD, naším cílem je navrh-

nou v tomto programu součást a hlavně dostat tento výstup ve formátu .stl. Tento soubor 

lze následně importovat do programu Simplify 3D, kde zde bude výstupem soubor g-code. 

S tímto souborem je možné už přejít rovnou k tisku. Na obr. 21 je znázorněno úvodní pro-

středí Simplify. 

 

 

OBR. 21 – ZÁKLADNÍ PROSTŘEDÍ SIPLIFY 3D [17] 
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2.2.1 SEKCE MODELU 

 

V této oblasti se pracuje s jednotlivými 3D soubory. Pomocí importu nebo přetáh-

nutí souboru do oblasti seznamu otevřeme jednotlivé soubory. Taky je můžeme podle na-

bídky odebírat. Vedle každého vloženého souboru je zaškrtávací pole, které funguje tak, 

že v případě prázdného pole odebíráme model z oblasti náhledu. 

2.2.2 OBLAST NÁHLEDU  

 

Oblast náhledu slouží k zobrazení modelů, tak jak se budou tisknout. 

S jednotlivými objekty lze manipulovat.  

Při prohlížení g-kódu máme možnost vidět znázornění skutečných instrukcí, které 

budou odeslány do tiskárny. Lze prakticky přehrát, jak samotný tisk bude probíhat krok po 

kroku. 

 

2.2.3 PANEL NÁSTROJŮ 

 

Tento panel je možné nalézt na pravé straně obrazovky a umožňuje rychlý přístup 

k některým běžným funkcím. 

První sada nám dovoluje nastavit si pohledy zobrazení 3D objektu, tzn. oddálení, 

horní pohled, přední a boční pohled. 

Následující sada nám umožňuje nastavit zobrazení modelu. Jsou tedy k dispozici 

zobrazení „pevného“ modelu, „drátěného“ modelu (konstrukce), „mrak“ (hrany modelu 

jsou znázorněny pomocí bodů) a závěrem lze na modelu znázornit normály. 

Jako další funkce slouží „žárovka“ k zapínání a vypínání osvětlení, dále se je zde 

průřez modelu nebo nastavení podpory. Samozřejmě zde patří i ikona s nastavením. 
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3. POPIS VLIVU JEDNOTLIVÝCH PARAMETRŮ  

 

Tato kapitole se bude zabývat popisem jednotlivých parametrů tisku, takže se jed-

ná o klíčovou část práce. Je dobré vědět na jaké parametry se zaměřit při tisknutí různých 

typů a tvarů objektů. Je zde uveden vliv jednotlivých parametrů na samotný tisk a jeho 

použití (typ tisknutého předmětu). Po dokončení nastavení parametrů vznikne soubor .fff. 

 Soubor .fff, je uložený jako textový soubor a můžeme ho otevřít v textovém edito-

ru. FFF nastavení je součástí programu SimpliFy 3D, kde se nastavují jednotlivé parame-

try tisku. Jsou tady parametry nastavitelné pro extrudér, vrstvy, výplně, ohřevu a chlazení 

až po G-kód. Některá nastavení jsou nastavená pro konkrétní počítač a tiskárnu, takže je 

netřeba měnit.  

Co se týče možností nastavení tisku v tomto programu, je nastavení na dobré úrov-

ni. Postupným experimentováním vždy lze dosáhnou úspěchu (za předpokladu kvalitního 

materiálu a ostatního příslušenství). Je tady i nastavení, kde se lze vyhnou různým kombi-

nacím, které mohou zabrat mnoho času. V kapitole dosažených výsledků budou zjištěné a 

doporučené hodnoty parametrů na základě zkušeností při tisku. 

 

 

3.1 NASTAVENÍ EXTRUDÉRU  

 

Nastavení extrudérů, od jejich výběru, až po nastavení vytlačování vlákna       

(Obr. 22). 

Extrude Toolhead index – nastavení extrudéru, který bude tisknout 

Noozle diameter – nastavení průměru trysek. Pokud změníme trysku budeme 

muset tento parametr zkontrolovat. 

Extrusion Multiplier – Tento parametr určuje koeficient průtokové rychlosti. Jde 

o velice citlivé ladění pro různá vlákna. Správnou hodnotu najdeme tak, že nastavíme 1,0 
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a na tiskárně se nastaví funkce vytlačování vlákna. Parametr můžeme měnit, dokud nebu-

deme s výsledkem spokojeni. 

Extra Restart Distance – určuje kolik vlákna má být navíc vytlačeno po restartu 

zatažení vlákna. Určuje se podle typu šneku extrudéru buď na pozitivní či negativní. Ide-

ální nastavení je 0. 

 

OBR.  22 - NABÍDKA NASTAVENÍ EXTRUDÉRŮ  

 

Extrusion width -  Zde se nastavuje vytlačovací šířka plastu během vytlačování. 

Pokud chceme dosáhnout co nejlepších výsledků, neměl by tento parametr být nižší než 

průměr trysky a měl by dosahovat alespoň 1.2 násobek výšky vrstvy. Nastavení je lepší 

ponechat do 0,4-0,5 mm pro 0,35 mm trysku. [17] 
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Retraction vertical lift – zvyšuje hlavu extrudéru zadanou hodnotou během zatažení 

a snižuje o tu samou vzdálenost k zahájení dalšího segmentu. Tohle je užitečné pokud zjistí-

me, že tryska nebo natavený plast je v kontaktu s částí tisku během cestování hlavy. 

Coast at end – vypne extrudéru specifikované vzdálenosti před tím, než by normálně 

vypustil natavený materiál na konci drátu. Při moc velkém nastavení to může vést až k meze-

rám ve vytisknutých stěnách. Změny tohoto nastavení se projeví jako mezery v náhledu G-

kódu. 

Wipe nozzle – má funkci znovunačtení obvodové čáry na konci obvodu pro určité 

vzdálenosti extrudéru a nezanechá žádný natavený materiál před pokračováním procesu. 

„Otření“ nastává na konci linie. 
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3.2 NASTAVENÍ VRSTVEV 

 

V tomto nastavení se určuje například pořadí tisku vrstev, jejich výška či rozmístě-

ní případných vad na obvodu. Všechna možná nastavení zobrazuje Obr. 23. 

 

 

OBR.  23 - NASTAVENÍ TISKOVÝCH VRSTEV 

 

Primary Layer Height – určuje tloušťku každé vrstvy. Tohle nastavení by mělo 

zůstat pod 80% průměru trysky, takže pro trysku 0,35 mm bychom měli tuto hodnotu udr-

žovat na  0,28 mm. 0,20-0,25 mm je dobrá výchozí výška střední vrstvy a díky 0,15 mm 

dostaneme hladší povrch za cenu zvýšení času samotného tisku. Dolní limit pro tohle na-

stavení je omezen především schopností tiskárny spolehlivě udržovat velmi nízké rychlos-

ti vytlačování. Při přechodu na nižší výšku vrstvy není nutné upravovat šířku vytlačování. 

Top and Bottom Solid Layers a Outline/Perimeter Shells – určuje, jak tlusté 

mají být stěny tištěného objektu. Obvykle 3D tištěné objekty nejsou vytištěny jako pevné 

kousky plastu, protože by se zbytečně plýtvalo vláknem. Místo toho máme většinou 
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prázdné skořápky s některými pevnými vrstvami nahoře, dole a na všech stranách. Vnitřek 

obsahuje nižší „výplňovou“ hustotu, které slouží jako vnitřní podpory.    

Jedna skořápka je obvykle moc tenká, takže dvě je nejnižší počet pevných vrstev, 

na kterém bychom měli začít. Tři horní vrstvy jsou často potřeba k zakrývání vad kvůli 

malé hustotě výplně. Pokud přejdeme na nižší výšku vrstvy, můžeme použít vyšší hodnoty 

k udržení pevné skořepiny podobné tloušťky. 

Outline direction – určuje, zda jsou obvody taženy zevnitř ven nebo naopak. Out-

side-In nám nepatrně zlepší povrchovou úpravu, ale Inside-out je užitečný k tisku modelu 

s převisy. 

Use random start points for all perimeters – užívá se, protože když proces začí-

ná nebo končí, obvody mohou mít hrboly či díry, které se tvoří na povrchu na místě, kde 

obvod začíná. Zapnutím této možnosti rozdělíme tyto nedokonalosti na náhodných mís-

tech na vnější straně spíše, než aby se objevily společně jako šev. Preferuje se mít všechny 

tyto vady jako šev, než je mít náhodně rozmístěné, takže se tohle nastavení nechává vy-

pnuté. 

Print islands sequentially without optimization – tato možnost mění pořadí, ve 

kterém průřezu se tisknou „ostrůvky“, nebo izolované oblasti konkrétní vrstvy. Obvykle to 

bude tisknout všechny ostrůvky vrstvy v pořadí, pak udělá další vrstvy v obráceném pořa-

dí tak, aby se neplýtvalo časem pří přechodu tiskové hlavy zpět na původní první ostrov a 

začínat znova. To je dobré pro snížení doby tisku, ale pro malé objekty, kde tisk každé 

vrstvy netrvá dlouho, je zde nevýhoda zhoršeného chlazení. Horký extrudér nahřívá plast 

blízko, tak nanese nový plast na vrchol teplého plastu a to vede k deformacím. Ostrůvky 

blízko začátku a konce sekvence získají dvojitou dávku tepla, protože dostanou dvě po 

sobě jdoucí vrstvy najednou. Postupně jejich tisk dává každému ostrovu stejné množství 

času vychladnout mezi vrstvami.  

Vase mode – nastavení je užitečné pro tisk jednoduchých vrstev, bez výplňových 

objektů, obvykle vázy. Tiskne se jako jediná, postupně rostoucí spirála, nikoli jako více 

odlišných vrstev. [17] 

First layer settings – nabízí možnost specifikovat modifikátory výšky vrstvy a 

rychlost vrstvy (platí pouze pro první vrstvu). Je možné využít více procesů k dosažení 
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stejného efektu, ale použitím tohoto nastavení jednoduše změníme nejběžnější nastavení 

první vrstvy bez použití samostatných procesů. 

First layer height – ideální je 100%, ale může být zvýšená pro snazší start nízko-

vrstvých tisků. Také slouží ke snížení první vrstvy bez odpovídající snížení rychlosti vy-

tlačování, která může poskytnout lepší přilnavost první vrstvy.  

Raft settings – je to platforma postavena jako mřížka pod samotným tiskem. To-

hle může být užitečné pro zlepšení přilnavosti a rovnosti povrchu, pokud nemáme tiskový 

stůl dokonale vodorovný. Raft layers určuje, jak vysoký chceme aby „vor“ byl. Raft offset 

určuje, jak daleko od okraje modelu chceme vor rozšířit. Raft infill nastavuje jeho hustotu.  

Skirt settings – „Lem“ je obrys vykreslený kolem výtisku. Vykreslování lemu 

slouží primárnímu extrudéru tím, že dostaneme tekoucí vlákno a získáme čas na poslední 

případné úpravy před řádným začátkem tisku. Použitím více než jednoho skirt layer budu-

jeme zeď kolem spodní vrstvy objektu a slouží k izolaci malé části od chlazení, které by 

mohly způsobovat nějakou deformaci. Skirt offset nastavuje, jak daleko od modelu chce-

me lem vykreslit. Lem na 0 způsobí připojení k základně modelu a nazývá se to „okraj“. 

Okraj pomáhá udržet díly s okrajem, kdy dané díly můžou mít tendenci se zvedat 

z tiskového stolu, později ale musí být okraje odstraněny. V ideálním případě, by se měl 

okraj dotýkat všech částí první vrstvy objektu, ale v Simplify 3D se tohle sleduje kolem 

výstupku celého modelu na rovině XY, takže například u vázy s větším průměrem na vr-

cholu než na základu, by se žádná část „okraje“ neměla dotýkat jakékoliv části první vrst-

vy. Skirt outlines umožňuje určit, kolik obrysů má být vykresleno.  

 

3.3 NASTAVENÍ VÝPLNĚ  

 

Jedná se o paletu, kde lze nastavit možnosti hustoty výplně a samotného vzorku 

(Obr. 24). Může se taky volit, který z extrudérů se použije pro výplně, když je na tiskárně 

více než jeden extrudér. 

Nejdůležitější volba je procento výplně, která je spojena s jezdcem v obecném na-

stavení okna. 15 % je správná dolní mez pro rychlý tisk a lehké objekty, 35 % pro všeo-

becné využití a 50 % a více pro plné objekty, které potřebují co největší pevnost.  
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OBR.  24 - MOŽNOSTI NASTAVENÍ VÝPLNĚ  

 

Print sparse Infill Every n layers je další důležitou možností v této paletě nastavení.  

Obvykle se nastavuje 1, každopádně tuto hodnotu lze zvýšit na 2 nebo 3 k tisku objemných 

výplní každých několika vrstev, urychlení tisku v malé výšce vrstvy bez újmy na kvalitě po-

vrchu. V závislosti na šířce vytlačování a výšce vrstvy je možné rychle dosáhnout poměru 1,2 

šířky vzhledem k tloušťce, který je nezbytný pro dobrou přilnavost v případě, že se jde příliš 

vysoko. Pokud dojde k neúmyslnému překročení tohoto poměru s touto možností, Simplify 

3D nás informuje dialogovým oknem a zeptá se nás, chceme-li pokračovat v přechodu na pří-

pravu tisku.  

Use random infill placement  posouvá výplňovou mřížku o náhodnou hodnotu ve 

všech vrstvách. Pokud se vypne, výplňový vzor se může zobrazovat skrz stěny, pokud je 
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zde příliš málo obvodů nebo pevných vrstev. Každopádně, používáním je zde tendence 

narušovat počáteční bod v každé vrstvě, takže to má podobný účinek jako náhodné počá-

teční body pro nastavení obvodů. Pokud chceme shromažďovat jakékoliv nerovnosti po-

vrchu do jediného švu, musím tuto možnost vypnout.  

Infill angles nastavení určuje úhel vzhledem ke stolu kde je stanovená výplň. Vý-

chozí hodnota je 45 a -45 stupňů, takže střídavé úrovně budou mít výplň ve střídavých di-

agonálních mřížových vzorech. Tohle funguje dobře pro tisk orientovaný jako sever-jih a 

východ-západ. Tisk, který je umístěn na svých hlavních osách, není v souladu se stolem 

(například, máme-li dlouhý objekt, který musí být umístěný diagonálně) bude mít výplň 

rovnoběžně a v pravém úhlu k hlavním osám modelu, což není nejlepší pro pevnost. Změ-

na výplně na 0 a 90 stupňů poskytne silnější výplňový vzor. Pokud se tiskne model 

s kruhovou symetrií, můžeme zkusit tyto úhly kromě výchozí hodnoty. [17] 

 

 

3.4 NASTAVENÍ PODPOR  

 

Výplň se zde může považovat za vnitřní podporu, podpůrné struktury mohou mýt 

považovány za „vnější výplň“. Mnoho podobných možností jako výplň lze nalézt právě 

zde, vše na Obr. 25. Je tady možnost zvolit samostatný extrudér k tisku podpory. 
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OBR. 25 - NASTAVITELNÉ PARAMETRY TISKNUTELNÝCH PODPOR 

 

Simplify 3D dělá podporu snadno odstranitelnou. Separation from part nastavení 

upravuje tohle oddělení, takže podpora je buď silnější umístěním podpory blíže, nebo po-

řád slabší posunutím ven. 

Automatic placement nastavení se používá, pokud není ještě nadefinovaná žádná 

manuální podpora. Nastavení zde je stejné jako první dvě možnosti v dialogovém okně 

generace manuální podpory.   
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3.5 NASTAVENÍ TEPLOTY  

 

Jak je znázorněno na Obr. 26, v tomto nastavení se může nastavit teplota pro trys-

ky a vyhřívání stolu (pokud je tato možnost dostupná). Použitím Add/Remove tempera-

ture controller dojde ke konfiguraci všech teplotních regulátorů, které máme na tiskárně. 

Taky je možné nastavit hodnoty pro každou vrstvu, u kterých chceme měnit teplotu. Ob-

vykle je to buď jedna požadovaná hodnota („setpoint“) ve vrstvě 1, nebo dvě požadované 

hodnoty, jedna pro první vrstvu a další chladnější teplota pro vrstvu 2 a vyšší. Musíme se 

ujistit, že zadáme různé vrstvy pro každý setpoint. 

 

 

OBR.  26 - NASTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH TEPLOT 
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3.6 NASTAVENÍ CHLAZENÍ  

 

Nastavení nabízí řízení otáček ventilátoru a zpomalení chlazení z vrstvy na vrstvu 

(Obr. 27). PLA těží z ventilátoru, díky němuž vychladne plast vystupující z extrudéru, ji-

nak je náchylný k vadám na převisech a na ostrých rozích. Každopádně, nemůžeme chtít 

ochlazovat první vrstvu, jak chceme, aby plast dobře přilnul k podložce. ABS plast je 

mnohem méně náchylný k převisům a zkroucení okrajů, ale smršťuje se více než PLA, 

takže ventilátor by se neměl spolu s ABS používat.  

 

 

OBR.  27 - NASTAVENÍ CHAZENÍ  

 

Malé objekty a vrstvy s malým tiskem můžou být dokončeny tak rychle, že není 

čas na to, aby došlo ke ztuhnutí před tím, než nadejde čas k tisku další vrstvy. Speed 

Overrides umožňuje nastavit minimální dobu vrstvy tak, že každá vrstva má dostatek ča-
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su. Příliš velké zpomalování je taky špatné, protože velké teploty extrudéru přetrvávají 

příliš dlouho v téže vrstvě, takže snížení rychlosti může být omezeno na procento nomi-

nální rychlosti tisku.  

Ventilátor může též pomoci v „přemostění“, nebo pokládání vlákna přes mezeru. 

Blip Fan nastavuje ventilátor na 100 % před nastavením na požadovanou rychlost. 

Chce to víc energie ke spuštění nečinného ventilátoru než ho udržet v chodu. 

Nejjednodušší je nechat ventilátor běžet na 100 % po celou dobu pro PLA a nikdy 

nepoužívat ventilátor pro ABS. 

 

3.7 NASTAVENÍ G-KÓDU A NASTAVENÍ SKRIPTŮ  

 

G-code tab má některá nastavení specifická pro daný počítač, která je třeba opra-

vit pro každou tiskárnu, ale jinak bychom měli tohle nastavení nechat nezměněné. 

Skripty umožňují vkládat úryvky G-kódu na začátku a konci tisku, mezi změnami 

vrstev. Zdaleka nejužitečnější je začátek a konec G-kódů, které nám umožní mít vlastní G-

code sekvence jako nastavení firmware parametrů, vynulování os, čištění extrudérů, vypí-

nání motorů a ohřívačů na konci tisku, atd.  

 

3.8 OSTATNÍ NASTAVENÍ  

 

Tato karta obsahuje některé z nejvíce používaných nastavení tisku (Obr. 28). Pře-

devším se jedná o nastavení default printing speed („výchozí rychlost tisku“). Rychlosti 

jsou uvedeny v mm/min.  

Outline Underspeed  se používá ke zpomalení obvodů o procento výchozí rych-

losti tisku. Popis naznačuje, že se tohle vztahuje pouze na vnější obvod, ale reálně to fun-

guje pro všechny obvody.  
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X/Y Axis Movement Speed a Z Axis Movement Speed umožňuje nastavit rych-

lost tiskové hlavy v různých osách.  

Bridging extrusion and speed multipliers provádí změny vytlačování a rychlosti 

během přemostění. S tímto nastavením se vždy musí experimentovat a hledat kombinaci, 

která funguje dobře pro každou tiskárnu. Taky tu nastává chyba, kde obvody, které jsou 

také součástí mostu, se tisknou pomocí nastavení obvodu, nikoli nastavením přemostění.  

Filament diameter, zde by mělo být vše nastaveno s ohledem na průměr vlákna, 

které používáme, obecně 1,75 mm nebo 3 mm. [16] 

 

 

OBR. 28 - OSTATNÍ NASTAVENÍ  
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4. SHRNUTÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ  

 

Problémy s tiskem jsou znakem vlastnoručně sestavovaných tiskáren. Opravdu 

málokdy se stane, že by po složení mělo hned vše fungovat na 100 %. Problémy s vhod-

ným materiálem, parametry či samotným tiskovým stolem, je toho spousta co se může po-

kazit. Chce to šikovnost a trpělivost a každá překážka se dá překonat. Jak již bylo uvedeno 

dříve, problémy provázejí i sériové tiskárny. Taky byla popsána sestava tiskárny, aby vše 

šlo co nejlépe. Ale i přes to, že provedeme reinstalaci není zaručen úspěch. Při tisku jsem 

hned ze začátku setkal s ucpaným extrudérem nebo nedokonalým materiálem. Dále byl 

problém s kalibrací vzdálenosti tiskové hlavy od stolu podle doporučených hodnot od vý-

robce. Navíc jsem experimentoval s parametry tisku, tak abych provedl úspěšný tisk vzor-

ků. V této kapitole shrnu dosažené výsledky a doporučená nastavení podle pozorování tis-

ku v praxi.  

4.1 ÚDRŽBA TISKOVÉ HLAVY 

 

V praxi jsem se hned ze začátku po zapnutí tiskárny setkal hned s prvním a docela 

běžným problémem, kdy se plast buď špatně vytlačuje v zahřátém extrudéru, nebo se ne-

vytlačuje vůbec. V tomto případě tedy došlo k ucpání tiskové hlavy v důsledku dlouhodo-

bé nečinnosti, kdy drát v extrudéru ztvrdne, usadí se. Samozřejmě tuto údržbu je třeba 

provádět pravidelně, nehledě na to zda se používá často nebo ne. Pro správný tisk a poža-

dovaný výsledný výrobek je tenhle krok jeden z nejdůležitějších. 

V mém případě se jednalo o ucpání tiskové hlavy, která tisknula pomocí materiálu 

ABS. Je známo, že ABS je rozpustné v acetonu, což je rozpouštědlo organických látek. Je 

to bezbarvá kapalina specifického zápachu a je hořlavá. Co se týče odstranění usazeného 

plastu v tiskové hlavě, extrudér se nejdříve musí odmontovat, samozřejmě před tímto kro-

kem se taky oddělá plastový drát vedoucí od cívky do extrudéru a kabel ovládání tiskové 

hlavy. Jakmile máme odmontovaný extrudér, musíme od něj odmontovat ještě samotnou 

tiskovou hlavu.  

V dalších krocích se postupy liší jen v maličkostech. Tisková hlava se musí ponořit 

do nádoby s acetonem, aby se plast uvnitř tiskové hlavy rozpustil. V tomto kroku někdo 
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doporučuje 15 minut, někdo i pár hodin, ale samozřejmě záleží na tom, jaký dáme čas ace-

tonu účinkovat. V běžném provozu, kdy se počítá každá minuta to bude určitě řešeno ně-

kolika minutami. V případě domácího používání tiskárny, kdy uživatel tolik nespěchá, se 

rozpouštění může dát i daleko větší čas.  

Dalším krokem je perfektní osušení tiskové hlavy po vyndání z acetonu. K tomu 

běžně postačí čistá látka. Potom někteří uživatelé uvádějí, že by se měla tisková hlava 

umístit do pece, nebo použít plamen k ošlehání hlavy. To ale není nutný krok, hlavně po-

kud k tomu nemáme na místě prostředky.  

Následně dochází k samotnému pročištění otvoru tiskové hlavy, kdy se odstraní 

rozpuštěné zbytky plastu. Nejlepší řešení je drát co nejmenšího průměru, kterým perfektně 

pročistíme otvor, nebo lze použít i malý kartáček, kdy navíc můžeme očistit i celou hlavu 

od nečistot. Že máme hotovo poznáme tak, že se podíváme proti světlu skrz otvor 

v tiskové hlavě.  

Závěrem tiskovou hlavu ještě otřeme pomocí čisté látky a můžeme se pustit do 

montáže tiskové hlavy a následně extrudéru k 3D tiskárně. Hlavní je si ještě prakticky vy-

zkoušet, že vše funguje jak má. To provedeme tak, že zahřejeme extrudér do příslušné tep-

loty pro ABS a pomocí ovládacího programu vytlačíme kousek drátu pomocí funkce „ex-

trude“. Jestli vše funguje, tak je problém úspěšně vyřešen. 

 

4.2 KALIBRACE TISKOVÉ HLAVY  

 

Tento velice důležitý parametr se při prvním tisku ukázal jako problém. Výchozí 

hodnota totiž byla 3,15mm a logickým postupem je zřejmé, že zvýšením této hodnoty 

zvětšíme vzdálenost mezi tiskovou hlavou a tiskovým stolem. Tato úvaha se nakonec stala 

chybnou, protože zvýšením hodnoty došlo naopak k přiblížení. Tento parametr se nasta-

voval, protože při prvním tisku jeden extrudér tisknul a druhý extrudér zavadil o vytisknu-

tou vrstvu.  

Problém jsem vyřešil snížením hodnoty na 1,8 mm a tisk byl zatím bez větších 

problémů. Ale je tu ještě jedna důležitá záležitost, co se týče vzdálenosti mezi tiskovou 

hlavou a stolem. Problémy bývají i se samotným stolem. Tiskový stůl je vyroben 
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z nějakého druhu plastu, výrobcem nespecifikovaného materiálu. Tento materiál má zá-

sadní vadu a to, že při vyšších teplotách v komoře se stůl ohýbá, tudíž se vzdálenost hlavy 

a stolu mění, a to může být problém. 

Z tohoto důvodu bych navrhoval použít stůl například z duroplastu. Jde o to, aby si 

zachoval své vlastnosti při zvýšených teplotách, alespoň do 100 
o
C. Komora se totiž na-

hřívá maximálně na 75
 o
C, hodně krát ani k této teplotě nedojdeme.  

Duroplasty mají tu vlastnost, že ve vytvrzeném stavu, ani při silnějším zahřátí je 

nelze změkčit, ani roztavit. Takže na tomto základu bych doporučil duroplast jako matrici 

ke kompozitu, ze kterého se vyrábí tyto tiskové podložky. 

 

4.3 DOPORUČENÉ NASTAVENÍ PARAMETRŮ NA VLASTNÍ MODEL  

 

Experimentovat se zde bude pouze u některých parametrů, protože některé para-

metry jsou nastaveny podle tiskárny a materiálu, proto když jsou už jednou nastaveny, 

nemusí se měnit. 

Parametry jsem doporučil na základě svých zkušeností a pozorování tisku. Zabýval 

jsem se i různými kombinacemi. Tyto parametry jsem také použil ke svému tisku, který 

byl úspěšný, vzorek byl vytištěn bez problémů. U některých položek není uvedena kon-

krétní hodnota, protože se může měnit v závislosti na jiné hodnotě. Proto jsem uvedl jakou 

hodnoty je za daných okolností změnit. 

 

4.3.1 NASTAVENÍ EXTRUDÉRU 

 

V této paletě nastavení jsou všechny parametry přizpůsobeny vlastnostem vlákna. 

Nastavení je doporučené na konkrétní hodnoty podle průměru vlákna (0,34 mm). Můžeme 

měnit průtokovou rychlost, ale ideální hodnota je 1,00. Po zkušenostech z předchozích tis-

ků není tuto hodnotu nutné měnit. Ještě můžeme změnit vytlačování vlákna navíc, ale opět 

doporučené nastavení je 0. Vyzkoušel jsem hodnotu 0,5 mm, ale není to dobré z hlediska 

toho, že když začínáme nový tisk, tzn. nový obvod, tak vracející se tisková hlava, která je 
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nastavené těsně nad stolem, může zachytit vyčnívající vlákno a obvod se může odlepit. 

Můžeme zde také nastavit, jakým extrudérem chceme tisknout. 

 

4.3.2 NASTAVENÍ VRSTEV 

 

Tohle nastavení nám nabízí měnit vlastnosti vytištěných vrstev. Jde především o 

výšku jednotlivé vrstvy. Ta je definována rozměrem 0,28 mm na průměr vlákna 0,35 mm, 

ale lze s tímto experimentovat z důvodů hladšího povrchu zadáním hodnoty 0,15 mm, ale 

bude to znamenat zvýšení času tisku. Dále můžeme experimentovat s tloušťkou stěn. Mi-

nimální doporučená hodnota je 2, ale používá se i 3 kvůli zakrytí vad. Jestli to po prvním 

tisku bude třeba, hodnoty u tohoto parametru se zvýší. Další „nezbytný“ experiment bude 

nastavování voru. Tzn. podpory (mřížky) pod samotnou součástí, kterou tiskneme. Je to 

důležité z důvodu, že potřebujeme, aby byla tisknutá součást dobře přilepená k podložce. 

Na tom nám závisí taky teplota komory, ale jelikož (při nastavení na 70
 0

C) se komora na-

hřívá strašně dlouho a vor při malé hustotě se dobře nepřichytí, musíme zkusit poměnit 

parametry hustoty voru a počet vrstev voru. Taky můžeme změnit nastavení obvodové čá-

ry kolem výtisku tzv. lem. Platí něco podobného jako u voru, a to že závisí na teplotě ko-

mory. Proto můžeme zkusit zvýšit počet vrstev, aby se lem dobře přichytil.  

 

4.3.3 NASTAVENÍ VÝPLNĚ 

 

Zde patří i jedno z nejdůležitějších nastavení, a to nastavení procenta výplně. 

Obecně se začíná s 15 – 20 %, kvůli rychlosti tisku. Kdyby se po prvním tisku experimen-

tálního objektu prokázalo, že objekt není dost pevný, tak se procento zvýší klidně až 

k doporučeným 50 %. To by mělo ale za následek více spotřebovaného materiálu, delší 

čas tisku a také větší přívod tepla. Dále bychom mohli měnit i úhel mřížky výplně, ale to 

v našem případě nebude nutné a zachováme hodnoty 45 a -45. 
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4.3.4 NASTAVENÍ OPORY 

 

Zde stojí za zmínku (u našeho objektu) nastavení procenta výplně podpory. Hod-

nota je nastavená na 25 % a nemyslím si, že tohle bude zásadní nastavení při našem tisku. 

Kdyby mělo dojít na nějaké potíže, primárně bych se soustředil na nastavení výplně.  

 

4.3.5 NASTAVENÍ TEPLOT 

 

V tomto nastavení můžeme experimentovat s každou položkou. Jde o to, že si mů-

žeme nastavit teplotu komory a extrudéru. V našem případě používáme k tisku materiál 

ABS. Takže k dispozici máme rozmezí teplot 200 – 260 
o
C. Původně byla nastavená 

spodní hladina rozmezí, ale při zkušebním tisku jsem tuto hodnotu ihned změnil na 250 

o
C, protože čím více nahřejeme extrudér, tím snazší bude vytlačování nataveného drátu 

ven z tiskové hlavy, navíc plast, který je lépe natavený, se lépe přichytí k podložce. Stejný 

princip by platil i u PLA. Taky jsem změnil teplotu komory, ale podle mě to stačí zvýšit 

tak o 5 
o
C, protože než se komora nahřeje, trvá to desítky minut, navíc, když už budeme 

na 35 – 50 
o
C, tak se nám dobře natavený plast bez problému přichytí. 

 

4.3.6 NASTAVENÍ CHLAZENÍ 

 

U tohoto nastavení bych osobně zatím nic moc neměnil, ponechal bych původní 

nastavení. Chlazení je dostačující, navíc po tisku otevřeme dveře tiskárny a můžeme také 

horní kryt a s vychlazením komory a ostatních částí by neměl být problém. 
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4.3.7 NASTAVENÍ G-KÓDU 

 

Podle doporučení, by se tohle nastavení nemělo měnit, protože je zde nastavení na 

konkrétní počítač a tiskárnu. Navíc v mém experimentu tohle nastavení nebude zásadně 

ovlivňující pro výsledek tisku. 

 

4.3.8 OSTATNÍ NASTAVENÍ 

 

Tady bych také nechal všechno původní, tzn. rychlost tisku, rychlost tisku obvodů, 

nastavení os X, Y, Z. Jediný dosud zjištěný problém byl s výškou hlavy, kdy původní na-

stavení bylo nevyhovující, protože tisková hlava byla moc blízko stolu. Zkusil jsem tedy 

zvýšit vzdálenost, ale s vyšší hodnotou se hlava dál přiblížila. Proto nastavení 1,8, které 

v praxi vyhovuje, je ideální. 

 

4.4 TISK NADEFINOVANÉHO VZORKU  

 

Během tisku tohoto vzorku, jsem ladil jednotlivé parametry, tak aby konečný vý-

stup byl podle představ. Bude zde předvedeno, jak tisk probíhal, bude ukázka vad, které 

při kalibraci parametrů vznikly. Byl vyzkoušen i tisk kombinací PLA a ABS. Jelikož 

kombinovaný tisk nebyl ideální volba, tak zbývající vzorky byly vytištěny pomocí ABS. 

Na obrázku č. 29 jsou prezentovány jednotlivé vzorky, které budou podrobněji popsány 

níže. 
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 OBR. 29 – PREZENTOVANÉ VZORKY  

 

Jako vzor jsem tisknul kolo v malých rozměrech. Hotové vzorky byly měřeny digi-

tálním posuvným měřítkem, aby se potvrdila správnost rozměrů vzhledem k těm nadefi-

novaným. Naměřený průměr kola je 35 mm a výška vzorku 13,2 mm a vyhovuje tedy na-

definovaným rozměrům. Důvod volby malého rozměru je ten, že by se hodně spotřebová-

val materiál a to při kalibraci celé tiskárny a parametrů nedoporučuji. Navíc vzorek se 

tisknul cca 45 minut, takže vzhledem k počtu tisků by byla kalibrace velice obtížná. Ve 

spoustě případů vznikl problém hned na začátku tisku, takže zde bylo dost přerušovaných 

tisků. Další důvod je zhotovování vzorku v digitální podobě před tiskem. Kdyby se vzorek 

zhotovil ve větších rozměrech, načtení daného předmětu by trvalo několikanásobně delší 

dobu. Dále by mohly být problémy s předehřátím pracovní komory, protože u malého 

vzorku stačí předehřát komoru na 35 – 50 
o
C. U rozměrově většího si myslím, že bych 

musel zvážit i teplotu 70 
o
C, což je časově hodně náročná záležitost. Při předehřívaní ma-

lého vzorku jsem čekal 30 minut na tu správnou teplotu. 
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4.4.1 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH VZORKŮ 

 

U prvních dvou prezentovaných vzorků máme hned přesnou ukázku tzv. voru. Vor 

by měl být oddělitelný bez nějakých velkých problému či poškození vzorku (Obr. 30). Jak 

vidíme u druhého vzorku, vor je špatně oddělitelný a hrozí zde poškození, jak můžeme vi-

dět na obrázku č. 31. Můžeme se tomu vyhnout snížením hustoty mřížky voru, tím ale ris-

kujeme, že se vor na začátku tisku dobře nepřichytí a tisk bude neúspěšný. Tento parametr 

je plně nastavitelný v Raft settings. Je to parametr, s kterým jsem hodně experimentoval, 

takže doporučuji na základě experimentu najít optimální hustotu a vor trochu rozšířit po 

obvodu, aby byl větší než vzorek a tím i lépe oddělitelný. 

 

 

              OBR. 30 – UKÁZKA VORU  
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OBR. 31 – NEDOKONALE ODSTRANĚNÝ VOR 

 

Třetí vzorek je kombinací materiálu ABS a PLA, kdy pomocí PLA byla vytištěna 

výplň a podpory. ABS potom sloužilo k nátisku obvodu, tak jak to zobrazuje obr. 32. Vzo-

rek po tisku nedodržoval předepsané rozměry (Obr. 32), byla zde viditelná osová nesou-

měrnost. Navíc ani po estetické stránce to nebylo dobré. Proto jsem se rozhodnul, že vzo-

rek budu tisknout jen z ABS. 

 

 

OBR. 32 – VZOREK Z ABS A PLA 



60 
 

 

 

OBR. 33 – NESPRÁVNÉ ROZMĚRY VZORKU 

 

Jako poslední vzorek je prezentován konečný vzorek, který se podařilo vytisknout 

bez problému. Vor i podpory byli snadno odstranitelné, byly splněny rozměry, vzorek spl-

ňuje estetickou úroveň (Obr. 34 a 35). Tento fakt jsem si ověřil i na dalších vzorcích, vy-

tištěných při stejných parametrech.  

 

 

        OBR. 34 – FINÁLNÍ VZOREK 
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ZÁVĚR  

 

Cílem mé práce byl úspěšný tisk vzorku na prototypové tiskárně Leapfrog Xe-

ed 3D. Při řešení parametrů proběhlo mnoho tisků, které postupně ukazovaly správný 

směr, co se týče nejen ladění parametrů, ale taky mechanických  nastavení a výběru 

materiálu. Všechny tyto prvky se musely zkombinovat, aby nedošlo k jakémukoliv 

problému. Ohledně materiálů, které byly vyzkoušeny, jsem došel k osobnímu závěru, 

že tisk jedním materiálem (ABS), je lepší než jejich kombinace. Jsou zde důvody es-

tetické, i co se týče nastavení, ale hlavně je tisk jedním materiálem jednodušší  a prak-

tičtější. Vycházím ze zkušeností ze svého tisku, ovšem jakýkoliv uživatel může prefe-

rovat jiný způsob tisku, samozřejmě záleží na tom, co se bude tisknout.  

Na základě poznatků a zkušeností, které jsem získal během tisku, se mi úspěš-

ně podařilo vyřešit mechanické problémy a nastavit parametry, tak že byl bez pro-

blému vytištěný vzorek, který má správné rozměry, esteticky odpovídá předloze a 

všechny nastavitelné přídavky byly snadno odstranitelné. Celý experiment doprováze-

lo nemálo problémů a to je důkaz, že ať má kdokoli vlastnoručně sestavenou či sério-

vou 3D tiskárnu, vždy se dají problémy vyřešit tak, že je možné vytisknout ideální 

výrobek podle předlohy. Do budoucích setkání s 3D technologií je tato řešená pro-

blematika velice přínosná a lze na těchto zkušenostech dále stavět. Výsledek osobně 

hodnotím jako úspěšný a může sloužit jako základ pro budoucí projekty na této tis-

kárně. 
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