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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

UNZEITIG, R. Experimentální komparace hospodárnosti a výrobní přesnosti 3D tiskáren 
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Bakalářská práce se zabývá komparací tří typů 3D tiskáren pracující s technologií FDM 

experimentální metodou. V úvodu práce jsou uvedeny technické definice spojeny s 3D 

tiskem, dále je nastíněna současná situace na trhu s tiskárnami. Větší kapitola je potom 

věnována problémům provázející proces 3D tisku. V experimentální části jsou vytipovány 

3 dostupné tiskárny na kterých jsou porovnávány jednotlivé parametry určující výslednou 

jakost tisku. Pro tyto účely byl navrhnut model, na krerém jsou vytvořeny unikátní stěžejní 

prvky pro srovnání tiskáren. V závěru práce jsou přehledně shrnuty a vyhodnoceny 

výsledky.  

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

UNZEITIG, R. Experimental Comparison of Economy Thrift and Manufacturing Accuracy 
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2018, 50 pages. Thesis head: Hajnyš, J.  

Bachelor thesis is dealing with comparation of three different 3D printers working with FDM 

technology in experimental way. In the beginning of the thesis, there are mentioned 

definitions linked to 3D print. Then follows the review of current market situation. Bigger 

chapter is about troubleshooting of 3D printing issues. The practical part is about 

comparation of 3 3D printers by the experiment which compares the main indicators 

important for 3D printing. In the end of the thesis, all the main indicators are evaluated. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

2D    Dvourozměrný prostor 

3D   Třírozměrný prostor 

ABS    Akrylonitrid Butadien Styren – tiskový material 

CAD    Computer Aided Design – počítačem podporované konstruování 

PET    Plolyethylene Terephthalate Glycol – Polyethylentereftalát glykol 

HIPS   Polystyrene, high impact – tiskový materiál 

PVA   Polyvinyl alcohol – tiskový materiáál 

PC   Polycarbonate – tiskový materiál 

WOOD  Označení filamentu s 30 – 40% příměsí recyklovaného dřeva 

TIMBERFILL  Přírodně odbouratelný filament s příměsí recyklovaného dřeva 

FDM    Fused deposition modeling – metoda 3D tisku 

PLA    Polyactic acid – tiskový materiál 

SLS   Selective laser sintering – metoda 3D tisku 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá tématem 3D tiskáren a jejich komparací. Tento námět 

autor zvolil především z důvodu stále rostoucí důležitosti role této technologie v našich 

životech. Vlastnictví 3D tiskáren již není pouze specifikem špičkových pracovišť, ale díky 

stále se snižující ceně je můžeme nalézt i v domácnostech a dílnách fanoušků 3D tisku.  

V dnešní době zkracování životního cyklu jednotlivých produktů (od mobilních 

telefonů po osobní automobily), se kladou stále větší nároky na rychlost vývoje a následné 

uvedení produktu na trh. V těchto situacích nastupuje tzv. rapid prototyping, což je zažitý 

výraz pro aditivní výrobu, jinými slovy 3D tisk. Ve své podstatě se jedná o proces rapidně 

rychlé produkce prototypu výsledného produktu, a to za zlomek času i ceny, který by obnášel 

klasický způsob výroby.1 Díky tomu je možné zjistit nedostatky ve výrobní dokumentaci, 

ověřit smontovatelnost a design výsledného produktu. Touto bakalářskou prací chce autor 

ověřit to, zda skutečně cenový rozdíl mezi jednotlivými modely zařízení odpovídá výsledné 

jakosti tisknutého objektu. Částečně z vlastního zájmu, ale zároveň i proto, že se tato 

bakalářská práce může do budoucna stát užitečnou pomůckou při výběru vhodné tiskárny 

pro odborné pracoviště. 

Teoretická část práce nejprve uvede problematiku 3D tisku: obecná a technická 

definice, trendy v oblasti 3D tisku, jeho využití, nejčastější chyby při tisku a jejich řešení. 

Při vytváření této práce autor čerpal především z publikace Additive manufacturing 

technologies: 3D printing, rapid prototyping and direct digital manufacturing od kolektivu 

autorů I. Gibsona, D. W. Rosena a B. Stuckera. dále pak z článků publikovaných 

v odborných webových magazínech zabývajících se 3D tiskem a z článků publikovaných 

přímo výrobci 3D tiskáren. 

Praktická část bakalářské práce se pak zabývá porovnáním kvality tisku na třech 

různých 3D tiskárnách napříč cenovým spektrem. Na každé z nich bude vytištěn stejný 

model navržen v programu Autodesk Inventor, poté bude porovnána spotřeba filamentu, 

elektrické energie a rozměrová přesnost. Ta bude měřena laboratorním mikroskopem za 

použití softwaru Motic.  
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 3D TISKU 

3D tisk od svého začátku prošel značnou evolucí a do jisté míry změnil svoji podobu. 

Následující kapitola práce se proto bude věnovat popisu současného stavu a využití 3D tisku, 

základní problematice a často se vyskytujícím problémům.  

1.1 OBECNÁ DEFINICE 

3D tisk (formální termín aditivní výroba) se používá napříč spektrem výrobních 

odvětví. Jedná se o rychlý způsob výroby třídimensionálních produktů z plastového 

filamentu (v posledních letech došlo k významnému posunu na poli 3D tisku z kovu) na 

základě jeho digitálního modelu. Postupným nanášením jednotlivých vrstev docílíme 

vytvoření výsledného produktu. Díky tomu není nutné plánovat jednotlivé obráběcí operace 

jako u klasické výroby, ale je možné prakticky okamžitě vyrobit jakýkoliv model, nehledě 

na jeho složitost.2  

Ačkoliv to není na první pohled zřejmé, technologie 3D tisku zasahuje prakticky do 

všech aspektů našeho denního života. (Jako příklad můžeme uvést výrobu architektonických 

návrhů budov, plastových dílu v automotive průmyslu, endoprotéz nebo třeba slévárenských 

modelů.)V dalších částech práce bude jednotlivým způsobům využití věnováno více 

prostoru.  

S masivním nástupem 3D tisku kompletně zmizela spousta základních problémů 

výrobního procesu, kdy například při zavádění produktu s novým designem bylo nezbytné 

pokaždé nákladně obrábět nové formy pro každý prototyp. Dnes díky technologii 3D tisku 

může designér kdykoliv ověřit i dílčí funkčnost modelu, protože pořizovací náklady na 

model jsou prakticky zanedbatelné.  

3D tisku se pomalu otevírají dveře do oborů, ve kterých bylo jeho využití dříve 

nemyslitelné. Například díky společnosti New Story z kalifornského Sillicon Valley je 

možné dosáhnout na vlastní bydlení za částku pohybující se kolem 100 000 Kč. Nezisková 

společnost se dlouhou dobu zabývala řešením problému sociálního bydlení, které je velkým 

tématem v zemích jižní Ameriky. Výsledkem jejího snažení je 3D tiskárna, která využívá 

jako filament upravený beton a během 24 hodin je schopna vytisknout jednopodlažní dům o 

rozloze 55 – 75m2 s dvěma ložnicemi, kuchyní a koupelnou.3 
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Obrázek 1: Dům vyrobený pomocí 3D tisku1 

1.2 TECHNICKÁ DEFINICE 

U moderního 3D tisku technologií FDM je základem model vytvořený v 3D CAD 

programu kompatibilním s danou 3D tiskárnou. Poté software tiskárny rozdělí model na 

velké množství horizontálních vrstev (čím větší počet, tím lépe), a dále tisková hlava 

potažmo tryska nanáší na základovou desku jednu vrstvu za druhou, díky čemuž vzniká 

výsledný model. Jednotlivé vrstvy jsou tvořeny filamentem, kterým zásobujeme tiskárnu ve 

formě drátu, který je taven v trysce tiskové hlavy. Tloušťka jednotlivých vrstev nám poté 

určuje povrchovou jakost výsledného produktu.4 

 

 

 

Obrázek 2: Rozdíl v rozlišení tisku2 
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V průmyslu můžeme často narazit na využití 3D tisku pomocí technologie SLS 

(selective laser sintering) v českém překladu selektivní laserové slinování. U tohoto typu 

tisku nanáší tisková hlava tenké vrstvy prášku (plast, kov, keramika nebo případně sklo) 

které jsou poté spékány pomoci laseru. Využitím této metody můžeme získat takřka 

dokonalý výrobek.5 

 

Obrázek 3: Tiskárna MakerBot Replicator využívající technologii SLS3 

1.3 VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH SOUŘADNÝCH SYSTÉMŮ PŘI TISKU 

Při samotném tisku ovládá software na základě dříve vytvořeného modelu tiskovou 

hlavu. 3D tiskárny v současné době využívají jeden ze 3 souřadných systémů. Jedná se o 

kartézský, polární a delta. 
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1.3.1 KARTÉZSKÝ SOUŘADNÝ SYSTÉM  

Tradiční souřadný systém, kdy se v různých kombinacích pohybuje tisková hlava a 

základní deska ve třech osách.6 

 

Obrázek 4: Tiskárna s Kartézským souřadným systémem4 

1.3.2 POLÁRNÍ SOUŘADNÝ SYSTÉM  

U polárního souřadného systému se pohybuje tisková hlava v ose Z a Y, základní 

deska poté vykonává rotační pohyb. Již z povahy tohoto systému vyvstává několik 

komplikací. Tiskovou úlohu je třeba převést do křivek, což není ještě úplně běžné a také 

může dojít ke snížení kvality tisku zejména u rovných hran. Co je naopak výhodou, je vyšší 

jakost při tisku rotačních objektů.7 

 

Obrázek 5: Tiskárna s Polárním souřadným systémem5 
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1.3.3 SOUŘADNÝ SYSTÉM DELTA 

Technologie využívající soustavy třech ramen s ve středu uloženým extrudérem 

umožňuje díky své konstrukci práci jednotlivých ramen v rozsahu 120°, tím pádem větší 

pracovní prostor a rychlejší tisk. Díky své konstrukci jsou delta tiskárny složitější  

na kalibraci a pro výpočet pohybu jednotlivých ramen je potřeba specializovaný software.8 

 

Obrázek 6: Tiskárna se souřadným systémem Delta6 
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2 VYUŽITÍ 3D TISKU  

V současné době se 3D tisk využívá ve čtyřech hlavních odvětvích, kde postupně 

získává stále větší podíl. Jak lze vidět na obrázku č. 2 níže, v současné době zastává největší 

podíl tzv. rapid prototyping, který výrazně usnadňuje práci designérům. Ti si díky 3D tisku 

mohou fyzicky ověřit design a funkci plánovaného produktu. Dalším v současnosti rychle 

rostoucím odvětvím je tisk forem, za ním následuje přímá digitální výroba a osobní  

výroba.9 

2.1 RAPID PROTOTYPING  

Již od počátků 3D tisku v roce 1980 byl rapid prototyping hlavním předmětem 

využití této technologie. [10] Díky tomu byl signifikantně urychlen předprodukční proces 

při vývoji nového produktu. Jednoduchost tisku umožňovala na prototypech jednotlivých 

součástí snadno odhalit konstrukční chyby, které by se při výrobě projevily na zmetkovitosti 

produktu, nebo na smontovatelnosti celé sestavy. Jakákoli úpravu navrhované součásti lze 

okamžitě ověřit v reálném světě. 

Obrázek 7: Předpokládaný vývoj využití 3D tisku7 

Obrázek 8: vytištěný model příruby vodovodního potrubí s ventilem8 
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2.2 TISK FOREM PRO VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ A JADER PRO 

ODLÉVÁNÍ 

Při velkosériové výrobě za pomoci technologie vstřikování se obvykle ceny 

forem pohybují v desítkách až stovkách tisíc Kč. Díky 3D tisku je možné je vyrobit za 

zlomek této ceny. Takto vytvořená forma vydrží sice jen malý počet výrobních cyklů, ale 

pro velmi malé série, nebo pro ověření před zadáním výroby velkosériové formy do výroby, 

jde o nejekonomičtější řešení.  

 V případě tisku jader pro odlévání odpadá obrábění standardních jader a vytištěná 

jádra mohou být použita přímo pro formování. 

 

 

Obrázek 9: Vytištěný model příruby vodovodního potrubí s ventilem9 

2.3 PŘÍMÁ DIGITÁLNÍ VÝROBA 

Pojem přímá digitální výroba znamená ve své podstatě, že během procesu výroby 

finálního produktu není využita žádná jiná technologie (obrábění, broušení...) využívaná  

při konvenčním způsobu výroby, ale pouze 3D tisk a některé dokončovací operace. Tento 

způsob výroby nabírá vzhledem k snižující se ceně 3D tisku stále více na ekonomičnosti. 

V současné době se využívá v oblastech, kde by kvůli složité geometrii byla konvenční 

výroba velmi neefektivní, např. kvůli unikátnosti každého výrobku.11 Takovým případem je 

mimo jiné zdravotnictví, kde díky 3D tisku cena endoprotéz vyráběných na míru pacientům 

rapidně poklesla. 3D tisk také stále využívají výrobci letadel a kosmické agentury. Např. 

americká společnost SpaceX využila při výrobě své rakety Falcon 9 3D tisku pro výrobu 
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hlavní oxidační trysky a komor motoru. Také letadlo Boeing, A350 XWB obsahuje více jak 

tisíc součástí vyrobených za pomoci 3D tisku.12 

 

Obrázek 10: Prostetická končetina vytvořená za pomoci 3D tisku10 

2.4 OSOBNÍ VÝROBA 

S obrovským boomem 3D tisku v posledních několika letech a nově vzniklému 

konkurenčnímu prostředí začala i cena 3D tiskáren rapidně klesat. Díky tomu vznikl úplně 

nový, dynamický trh osobních 3D tiskáren. V tomto odvětví se v roce 2020 předpokládá 

prodej cca. 1 000 000 osobních 3D tiskáren.13 

Tato skutečnost otevírá zcela nové možnosti domácím kutilům a fanouškům 3D 

tisku, kteří si díky tomu mohou navrhovat a vyrábět náhradní díly pro domácnost nebo 

hračky pro děti a sdílet své produkty, postřehy a návody s online komunitou.  

  

Obrázek 11: osobní tiskárna Da Vinci Nano11 
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3 SOUČÁSNÁ SITUACE NA TRHU S 3D TISKÁRNAMI 

V současné době funguje na globálním trhu něco přes 28 výrobců 3D tiskáren.14 

Pro základní přehled jsem se rozhodl vybrat tři 3D tiskárny v cenovém rozmezí  

5 000 – 30 000 Kč a vždy vybral tzv. bestseller v dané cenové kategorii.  

3.1 KATEGORIE DO 5 000 Kč 

 

Obrázek 12: Monoprice MP Select Mini12 

 

Monoprice MP Select Mini 

- TECHNOLOGIE: FDM 

- TYP FILAMENTU: ABS, PLA 

- MAXIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ: 100µm 

- RYCHLOST TISKU: 55 mm / s 

- CENA: 5 000 Kč 
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3.2 KATEGORIE 5 001 – 20 000 Kč 

 

Obrázek 13: Original Prusa Mk213 

 

Original Prusa Mk2 

- TECHNOLOGIE: FDM 

- TYP FILAMENTU: ABS, PLA 

- MAXIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ: 100µm 

- RYCHLOST TISKU: 50 mm / s 

- CENA: 15 990 Kč12 
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3.3 KATEGORIE 20 001 – 30 000 Kč 

 

Obrázek 14:  LulzBot Mini Desktop 3D Printer14 

 

LulzBot Mini Desktop 3D Printer 

- TECHNOLOGIE: FDM 

- TYP FILAMENTU: Nylon, ABS, PLA, T-Glase + další materiály 

s příměsí kamene nebo dřeva 

- MAXIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ: 50µm 

- RYCHLOST TISKU: 275 mm / s 

- CENA: 30 000 Kč 
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4 NEJČASTĚJÍ CHYBY PŘI 3D TISKU 

3D tisk, stejně jako jakýkoliv jiný způsob výroby, s sebou nese jistá úskalí a 

samostatnou problematiku. Nejčastější možné problémy budou objasněny v následujících 

kapitolách.15 

 

4.1 PO ZAČÁTKU TISKU Z HLAVY NEVYCHÁZÍ FILAMENT 

Při iniciaci tiskového procesu může nastat situace, kdy z tiskové hlavy nevychází 

několik vteřin filament. Tento častý problém může mít několik příčin. 

 

4.1.1 VYTEČENÍ FILAMENTU Z TRYSKY 

Většina trysek má při setrvávání v takzvané “idle” pozici v důsledku vysoké teploty 

ztrácet filament. V případě vytečení filamentu při nečinnosti vznikne v trysce prázdný 

prostor. Při následném tisku poté trvá několik sekund, než se filament dostane opět do trysky, 

přičemž tryska se již pohybuje a tiskne takzvaně “na prázdno”. Tomuto se dá zabránit 

přidáním dodatečné tiskové operace do programu před každou fází. Například tiskem jedné 

vrstvy např. kolečka vedle tisknutého dílu, čímž zajistíme, že se nám filament dostane do 

trysky.16 

4.1.2 NEDOSTATEK MÍSTA MEZI TRYSKOU A ZÁKLADNÍ DESKOU 

Při špatné kalibraci tiskárny může dojít k situaci, kdy je tisková hlava ve výchozí 

poloze blíže základní desce, než jaká je velikost tiskové vrstvy. Typickým projevem této 

situace je kreslení tiskové hlavy po základní desce ve snaze protlačit filament ven z trysky 

viz obrázek. V takové situaci může dojít k ucpání trysky filamentem. Aby této situaci bylo 

Obrázek 15: Nedostatek materiálu při začátku tisku 15 
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předejito, je třeba přednastavit trysku v základní pozici tak, aby v ose Z byla alespoň o jednu 

tiskovou vrstvu nad základní deskou.  

4.1.3 UCPANÁ TRYSKA TISKÁRNY 

Tento problém může pramenit z několika příčin. Důsledkem je uvíznutí filamentu v 

tiskové hlavě. Tuto situaci můžeme vyřešit kompletním rozebráním tiskové hlavy, nebo 

jejím “protažením” kytarovou strunou “E”. 

4.2 PRVNÍ VRSTVA NEDOSTATEČNĚ PŘILÉHAJÍCÍ K ZÁKLADNÍ 

DESCE 

Dalším z častých problémů při 3D tisku je špatná přilnavost k základní desce. K této 

komplikaci dochází především na základě nedostatků, které budou následně popsány.  

4.2.1 NAKLONĚNÁ ZÁKLADNÍ DESKA 

Drtivá většina 3D tiskáren má nastavitelnou základní desku, kterou je možné 

upravovat pomocí polohovacích šroubů. Ačkoli se jedná o veskrze výhodnou vlastnost, 

nesmíme opominout komplikace, které mohou být při špatné manipulaci způsobeny. V 

případě špatného zkalibrování základní desky lze může dojít k situaci, kdy je jedna strana 

desky je blíže k trysce než druhá. 

4.2.2 PRVNÍ VRSTVU FILAMENTU TISKNE TISKÁRNA PŘÍLIŠ RYCHLE 

Při tisku první vrstvy je prioritou dostatečné přichycení filamentu k základní desce. 

Při příliš rychlém tisku nemusí první vrstva dostatečně přilnout, což může mít za následek 

narušení geometrie celého produktu. Pro předejití této chybě je v případě, kdy se rychlost 

tisku první vrstvy jeví jako příliš rychlá, potřeba snížit za pomocí dodaného softwaru 

rychlost tisku první vrstvy na 50 %. 

Obrázek 16: Špatná přilnavost první vstvy 15 
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4.3 NEDOSTATEČNÁ DISTRIBUCE MATERIÁLU 

Během nastavení samotného procesu 3D tisku kalkulujeme s určitou distribuční 

rychlostí a celkovým množstvím dodaného materiálu. Realita ovšem bývá často odlišná a 

tisková hlava poskytuje jiné než očekávané množství materiálu. 

 

 

4.3.1 NESPRÁVNÝ PRŮMĚR FILAMENTU 

Prvním důležitým krokem před začátkem samotného tisku je ověření, zda software 

operuje se stejným průměrem filamentu, který skutečně používáme. Nejčastější používané 

průměry jsou 1.75–2.85 mm. V případě že zvolíme nižší průměr, než je ten, se kterým 

operuje software, bude posun hlavy v jednotlivých osách vyšší, než jsme skutečně schopni 

pokrýt materiálem, v důsledku čehož nám vzniknou mezery mezi jednotlivými vrstvami.  

 

4.3.2 ZVÝŠENÍ NÁSOBIČE EXTRUZE 

Pokud jsme již ověřili, že průměr filamentu fyzicky i softwarově souhlasí a nadále 

při tisku vznikají mezery, na vině může být další parametr, a to násobič extruze. Jedná se o 

softwarové nastavení rychlosti podávání filamentu. Vzhledem k mechanické povaze 

podavače může v důsledku tření a opotřebení hlavy dojít ke zpomalení podávání. Tuto chybu 

můžeme korigovat navýšením již zmíněného násobiče např. na 1,05 (+5% oproti normálu) 

a tím vzniklou chybu eliminovat.  

 

4.4 TVORBA VLÁSEČNICOVÝCH STRUKTUR BĚHEM TISKU 

Zanechávání vlásečnic na tisknutém modelu je nepříjemná záležitost, které se 

chceme v ideálním případě úplně vyhnout, nebo alespoň zamezit. Tento jev způsobují dvě 

Obrázek 167: Nedostatečná distribuce materiálu15 
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hlavní příčiny, správné nastavení teploty v kombinaci s retrakcí materiálu. Při správném 

nastavení těchto dvou parametrů můžeme eliminovat vznik těchto vlasových struktur na 

nezbytné minimum.   

 

4.4.1 ŠPATNÉ NASTAVENÍ TEPLOTY 

Příliš vysoká teplota hlavy může zapříčinit, že viskozita filamentu dosáhne takového 

bodu, kdy začne samovolně vytékat z trysky. V důsledku toho za sebou tryska při vyjetí ze 

součásti dále “táhne” samovolně vytékající filament. Na obrázku 16 můžete vidět 

jednoduchý model pro správnou kalibraci teploty. Všimneme si, že od teploty 210°C začíná 

hustota vlasových struktur významně narůstat.  

 

 

Obrázek 17: Kalibrační model pro nastavení teploty16 

4.4.2 SPRÁVNÉ NASTAVENÍ RETRAKCE 

Pojmem retrakce rozumíme zpětné “vtažení” filamentu do hlavy během přejezdu z 

jedné části modelu na druhý, v důsledku čehož nevzniká tlak působící na již roztavený 

filament a tímto nenapomáhá jeho vytečení. Důležitým parametrem při nastavení retrakce je 

její rychlost. Při příliš vysoké rychlosti může dojít k “utržení” filamentu, a při opačném 

případě dojde naopak k vytečení filamentu. Obecně doporučovaná rychlost je 20 – 100mm/s, 

ale pro optimální výsledek je stejně jako u teploty potřeba otestovat konkrétní nastavení na 

daném zařízení a pomocí několika testu toto optimalizovat.  

 

4.4.3 PŘEJEZDY TRYSKY PŘES PRÁZDNÝ PROSTOR 

Vzhledem k faktu, že se vlásečnicové struktury tvoří zejména při přejezdu tryskové 

hlavy přes prázdná místa. Během tohoto pohybu začíná z trysky samovolně vytékat 
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roztavený filament. Tuto chybu eliminujeme chytrým návrhem tiskového pohybu. Některé 

softwary dnes takovýto chytrý návrh trajektorie umožňují, a optimalizují trajektorii tiskové 

hlavy tak, aby byly přejezdy hlavy přes volný prostor zredukovány na minimum.  

 

4.4.4 PŘÍLIŠ NÍZKÁ PŘEJEZDOVÁ RYCHLOST 

Jak jsme již zmínili, vlásečnicové struktury vznikají při přejezdu hlavy nad 

prázdnými místy. Z tohoto důvodu je dalším způsobem, jak tento jev zredukovat nastavení 

přejezdové rychlosti na vyšší hodnotu, než je hodnota pro tisk.  

 

4.5 PŘEHŘÍVÁNÍ 

Teplota filamentu vycházejícího z tiskové hlavy se obvykle pohybuje mezi 190 – 

240°C. Tavící teplotou dosahujeme plynulého průchodu rozpuštěného plastu, ale na straně 

druhé potřebujeme, aby tištěná součást co nejdříve ztuhla, zachovala si svůj tvar, a nezbortila 

se. Proto musíme nalézt určitou rovnováhu, mezi teplotou tavení a optimálním průchodem 

filamentu hlavou. Vedle přehřívání z důvodu špatně nastavené teploty může být důvodem i 

několik dalších situací, které rozebereme v dalších podkapitolách.  

4.5.1 NEVHODNÉ, NEBO NEDOSTATEČNÉ CHLAZENÍ 

V případě, že filament není po vytečení okamžitě zchlazen, má prostor pro další 

tečení a celkovou změnu tvaru. Pokud má 3D tiskárna vlastní chladící ventilátor, můžeme 

problém vyřešit zvýšením nastavení rychlosti ventilátoru. Pakliže vlastní chlazení nemá, 

můžeme chladit externím ventilátorem. 

4.5.2 PŘÍLIŠ VYSOKÁ TAVÍCÍ TEPLOTA 

Jestliže filament i při správném chlazení stále nedostatečně rychle tuhne, může to být 

díky příliš vysoké tavící teplotě. Toto by mělo být vyřešeno úpravou tiskové teploty  

o 5 – 10 °C. 

4.5.3 PŘÍLIŠ VYSOKÁ RYCHLOST TISKU 

Další příčinou nedostatečně rychlého tuhnutí může být příliš vysoká rychlost tisku. 

Zejména u malých součástí, kde tisk jedné vrstvy trvá pouze několik vteřin může přidávání 

další vrstvy materiálu na předchozí stále měkkou vrstvu zapříčinit sníženou jakost 

výsledného produktu. Z tohoto důvodu je doporučeno zejména u menších objektů tiskovou 

rychlost snížit. 
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5  TECHNOLOGIE FDM 

FDM (fused deposition modeling) je technologie 3D tisku využívající roztavený 

filament vyrobený z termoplastu, který je rozpouštěn v tiskové hlavě a následně nanášen 

vrstvu po vrstvě na základní desku až do vytištění požadovaného produktu.  [17] Na obrázku 

č.XY můžeme vidět schematicky znázorněny jednotlivé fáze 3D tisku. 1. 3D data ve formátu 

stl. 2. tisková hlava rozpouští filament a pomocí trysek tiskne jednotlivé vrstvy na základní 

desku. 3. Filament je postupně odebírán podávacím mechanismem v tiskové hlavě a dále 

přetaven do výsledné podoby. 4. Nastavitelná základní deska pohybující se po ose 

Z umožňuje odstupňování jednotlivých tiskových vrstev. 

 

Obrázek 19: Schéma FDM tiskárny17 

5.1 CO JE TO FILAMENT  

V rámci 3D tisku označujeme slovem filament vlákno z materiálu, ze kterého bude 

vytištěn výsledný produkt. Pro výrobu filamentu je v současnosti využíváno několik 

materiálů: ABS, PLA, HIPS, PET, PVA, PETG, NYLON, PC, WOOD, TIMBERFILL. 

Filament je možné běžně zakoupit na cívkách o hmotnosti 1 kg. Filament vybíráme podle 

barvy, materiálu a tloušťky. Standardní průměry prodávaného filamentu jsou 1,75 mm  

a 2,85 mm, dostupné jsou ale i průměry 2,90 mm a 3,00 mm. Níže si rozebereme vlastnosti 

více rozšířených materiálů.18 
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5.2. TYPY MATERIÁLŮ  

Vzhled a vlastnosti výsledného výsledného produktu jsou do jisté míry ovlivněny 

materiálem použitého filamentu.  

5.2.1 PLA (polyactic acid)  

Jedná se o materiál speciálně vyvinutý pro 3D tisk a tudíž je svými vlastnostmi 

nejvhodnější. Vyrábí se z kukuřičného škrobu, proto se jedná o materiál nezatěžující životní 

prostředí a ekologicky odbouratelný. Neobsahuje totiž stopy ropy. Přes tuto skutečnost se 

stále jedná o stabilní a kvalitní materiál, který postupem času nedegraduje. Bod tání tohoto 

materiálu je 180 – 190°C, nedoporučuje se však výrobky dlouhodobě používat při teplotách 

nad 60°C.19 

5.2.2 ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) 

Je jedním z nejstarších používaných materiálů. Teplota tání je 210 – 250°C a mění 

své vlastnosti při dlouhodobém působení teplot nad 105°C. Hlavní nevýhodou tohoto 

materiálu je tendence ke smrskávání během chladnutí. S tímto typem plastu se můžeme 

setkat například u madel kuchyňských nožů, držáků telefonů a GPS na přední skla auta a 

dětských hraček.20 

 

5.2.3 PET – G (Polyethylen terephthalate) 

V současnosti nejvíce používaný typ plastu na světě. G v názvu znamená 

modifikovaný glykol, který upravuje vlastnosti materiálnu pro využití v 3D tisku. 

Výsledkem je materiál kombinující vlastnosti ABS (zvýšená pevnost, tepluvzdornost) a PLA 

(snadný tisk) plastu.21 
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5.3 ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ 3 NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH MATERIÁLŮ 

Tab. 1: Nejpoužívanější tiskové polymerní materiály 

 PLA ABS PET-G 

Teplota trysky 180 - 230 °C 210 - 250 °C 220 - 260 °C 

Teplota podložky 20 - 60 °C 80 - 110 °C 60 - 90 °C 

Tisková podložka Nepovinná Povinná Doporučuje se 

Komora při tisku Nepovinná Doporučuje se Nepovinná 

Přilnutí první vrstvy Dobré Drobné problémy Drobné problémy 

Výpary Skoro žádné Silné Silné 

Absorbce vlhkosti Ano Ano Ano 

Youngův modul (GPa) 3,5 2,4 2,2 

Modul pružnosti (GPa) 4 2,2 1,9 

Pevnost v ohybu (MPa) 80 65 64 

Poměr pevnosti k 

hmotnosti (kN*m/kg) 
40 31-80 42 

Pevnost v tahu (MPa) 110 37-110 53 

Odolnost proti nárazu 

(J/m) 
- 70-370 77 

Tvrdost Rockwell R - 94 108 

Teplota skelného 

přechodu (°C) 
60 105 81 

Deformace při teplotě 

(°C) 
65 100 70 

Teplota tání (°C) 160 - 140 

Tepelná kapacita 

(J/kg*K) 
1800 1470 1200 

Tepelná vodivost 

(W/m*K) 
0,13 0,17 0,29 

Tepelná difuzivita 

(m^2/s) 
0,058 0,12 0,19 
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6  NÁVRH EXPERIMENTU  

V praktické části bakalářské práce se bude autor zabývat porovnáním tří tiskáren 

napříč cenovým spektrem. Na každé z tiskáren byl vytištěn stejný objekt na základě jeho 3D 

modelu. Dále se bude věnován prostor porovnání dílčích indikátorů, jako je geometrická 

přesnost, spotřeba filamentu a spotřeba elektrické energie.  

6.1 ZVOLENÉ TISKÁRNY 

Jak již bylo řečeno v anotaci bakalářské práce, praktická část bude věnována 

porovnání tří tiskáren napříč cenovým spektrem. Z tohoto důvodu jsem zvolil tiskárny 

s cenami do 20 000 Kč, 60 000 Kč a 400 000 Kč. Tento cenový rozptyl by měl ukázat zásadní 

rozdíly v jakosti tisku při využití různých tiskáren. 

6.1.1 Prusa i3 Mk2 

 

Obrázek 20: Original Prusa Mk218 

Tab. 2: Parametry tiskarny Prusa i3 Mk2  

ROZMĚRY (š x h x v) 420 x 420 x 380 mm 

TISKNUTELNÁ OBLAST 250 x 210 x 200 mm 

ROZLIŠENÍ TISKU 0.05 – 0.35 mm  

HMOTNOST 6.5 kg 

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST TISKU  100 mm/s 

MAXIMÁLNÍ TEPLOTA 300°C 

SPOTŘEBA p bed 110 W 

POŘIZOVACÍ CENA 15 990 Kč 
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6.1.2 EASY 3D MAKER 

 

Obrázek 18: Easy 3D Maker19 

Tab. 3: Parametry tiskárny EASY 3D MAKER 

ROZMĚRY (š x h x v) 400 x 400 x 500 mm 

TISKNUTELNÁ OBLAST 200 x 200 x 230 mm 

ROZLIŠENÍ TISKU 0.08 – 0.25 mm  

HMOTNOST 17 kg 

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST TISKU 80 mm/s 

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST POSUVU 230 mm/s 

MAXIMÁLNÍ TEPLOTA 250°C 

SPOTŘEBA p bed 180 W 

SPOTŘEBA HOT END 40 W 

POŘIZOVACÍ CENA 58 900 Kč 
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6.1.3 STRATASYS uPrint SE Plus 

 

Obrázek 19: STRATASYS uPrint SE Plus20 

Tab.4: Parametry tiskárny STRATASYS uPrint SE Plus 

ROZMĚRY (š x h x v) 635 x 660 x 787 mm 

TISKNUTELNÁ OBLAST 203 x 203 x 152 mm 

ROZLIŠENÍ TISKU 0.254 – 0.330 mm  

HMOTNOST 76 kg 

SPOTŘEBA p bed 1200 W 

POŘIZOVACÍ CENA 320 000 Kč + 

 

6.2 NÁVRH EXPERIMENTU A DÍLČÍ INDIKÁTORY 

Pří návrhu experimentu bylo cílem maximální otestování kvality 3D tisku. Z tohoto 

důvodu byl zvolen testovaný objekt tak, abych autor mohl dále změřit jednotlivé parametry 

jako je kruhovitost, ostrost úhlů a rozměrová přesnost. Tyto indikátory budou na konci 

experimentu porovnány a společně se spotřebou filamentu a spotřebou elektrické energie 

jednotlivými tiskárnami vytvoří jednoznačný výsledek.  

6.3 MODEL TIŠTĚNÉ SOUČÁSTI 

Model pro tisk byl zvolen tak, aby bylo možné změřit několik různých parametrů. 

Úhel 30° pro změření schodovitosti převisu, můstek pro ověření stability při tisku bez 
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podpor, hvězdička pro ověření ostrosti úhlů, několik děr o různých průměrech pro ověření 

kruhovitosti a kužel pro kontrolu přehřívání filamentu. 

 

Obrázek 21: 3D model tisknutého objektu   

 

Obrázek 22: 3D model tisknutého objektu  
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Obrázek 23: výkres tisknutého objektu   

6.4 OPTICKÉ HODNOCENÍ TIŠTĚNÉHO OBJEKU 

Prvním hodnotícím kritériem bylo optické hodnocení, které je u plastového tisku 

velmi důležité z důvodu toho, že většina součástí, co se tiskne, jsou designové návrhy, které 

mají působit co nejpěkněji. Hodnocení je slovní a subjektivní. 

6.4.1 Prusa i3 Mk2 

 

Obrázek 24: vytisknutý objekt  
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Obrázek 25: vytisknutý objekt  

 

Převis 30° - viditelné jednotlivé vrstvy, mírně zahnutá špička 

Kužel – viditelný lehký přepal špičky 

Otvory – relativně hladké stěny, nejlepší výsledek 

Hvězda – mírné zakulacení špiček 

Můstek – mírný průhyb můstku 

6.4.2 EASY 3D MAKER 

 

Obrázek 26: vytisknutý objekt  
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Obrázek 27: vytisknutý objekt  

 

Převis 30° - viditelné jednotlivé vrstvy, výrazná hrubost ve srovnání s ostatními tiskárnami 

Kužel – velký přepal špičky, po tisku zůstal na konci zbytek vyteklého filamentu 

Otvory – očividná nepřesnost kvůli schodovitému efektu, částečně zaslepeno filamentem 

Hvězda – zakulacení špiček a nepravidelný tvar 

Můstek – viditelné stékání filamentu, velmi nepravidelná struktura povrchu 

 

6.4.3 STRATASYS uPrint SE Plus 

 

 

Obrázek 28: vytisknutý objekt  
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Obrázek 29: vytisknutý objekt  

 

Převis 30° - rovné, ostré hrany, lehce zakulacená špička, minimálně viditelné vrstvy 

Kužel – nejméně viditelné vrstvení, bez přepalu 

Otvory – mírná schodovitost viditelná zejména na 2 mm otvoru 

Hvězda – mírné zakulacení špiček, nejpravidelnější tvar 

Můstek – bez průhybu, vysoká jakost povrchu 

  



37 

6.4.4 VYHODNOCENÍ OPTICKÉ KONTROLY 

Vzhledem k faktu, že experiment se zabývá přímým porovnáním 3D tiskáren a 

optickou komparaci není možné kvantifikovat, jsou tiskárny ohodnoceny od 1 (nejvyšší 

kvalita) po 3 (nejnižší kvalita). 

Tab. 5: Vyhodnocení optické kontroly 

 Prusa i3 Mk2 EASY 3D 

MAKER 

STRATASYS 

uPrint SE Plus 

Převis 30° 2 3 1 

Kužel 2 3 1 

Otvory 1 3 2 

Hvězda 2 3 1 

Můstek 2 3 1 

 

6.5 HODNOCENÍ TIŠTĚNÉHO OBJEKU POMOCÍ SOFTWARU MOTIC 

Pomocí softwaru Motic a digitálního mikroskopu byla měřena ostrost úhlů na hvězdě 

a průměry jednotlivých děr. U hvězdy byla spočítána velikost úhlu z pěti měření a dále 

spočítána odchylka od původně požadované hodnoty.  

6.5.1 Prusa i3 Mk2 

 

Obrázek 30: vytisknutý objekt detail hvězdy  
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Tab. 6: Průměrná odchylka úhlu tiskárny Prusa 

JEDNOTLIVÁ MĚŘENÍ  

1. 96.7° 

2. 94.7° 

3. 96.6° 

4. 96.4° 

5. 98.9° 

PRŮMĚR 96.66° 

PRŮMĚRNÁ ODCHYLKA 6.66° 

 

KONTROLA PŘESNOSTI DĚR 

 

 

Obrázek 31: vytisknutý objekt detail otvor 2mm 

 

Obrázek 32: vytisknutý objekt detail otvor 5mm 
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Obrázek 33: vytisknutý objekt detail otvor 10mm 

Tab. 7: Průměrná odchylka průměru děr tiskárny Prusa 

PRŮMĚR OTVORU NAMĚŘENÉ HODNOTY ODCHYLKA  

2 mm 1.7762 mm 0.2238 mm 

5 mm 4.9505 mm 0.0495 mm 

10 mm 10.1280 mm 0.1280 mm 

PRŮMĚRNÁ ODCHYLKA 0.2823 mm 

 

6.5.2 EASY 3D MAKER 

-KONTROLA OSTROSTI ÚHLŮ  

 

Obrázek 34: vytisknutý objekt detail hvězdy  
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Tab. 8: Průměrná odchylka úhlu tiskárny EASY 3D MAKER 

JEDNOTLIVÁ 

MĚŘENÍ 

 

1. 102.8° 

2. 110.1° 

3. 101.2° 

4. 98.9° 

5. 96.0° 

PRŮMĚR 101.8° 

PRŮMĚRNÁ 

ODCHYLKA 

11.8° 

 

KONTROLA PŘESNOSTI DĚR 

 

Obrázek 35: vytisknutý objekt detail otvor 2mm 

 

 

Obrázek 36: vytisknutý objekt detail otvor 5mm 
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Obrázek 37: vytisknutý objekt detail otvor 10mm 

 

Tab. 9: Průměrná odchylka průměru děr tiskárny EASY 3D MAKER 

PRŮMĚR OTVORU NAMĚŘENÁ 

HODNOTA 

ODCHYLKA  

2 mm 1.4439 mm 0.5561 mm 

5 mm 4.7901 mm 0.2099 mm 

10 mm 9.9625 mm 0.0375 mm 

PRŮMĚRNÁ ODCHYLKA 0.2678 mm 

6.5.3 STRATASYS uPrint SE Plus 

 

Obrázek 38: vytisknutý objekt detail hvězdy  
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Tab. 10: Průměrná odchylka úhlu tiskárny STRATASYS 

JEDNOTLIVÁ MĚŘENÍ  

1. 90.3° 

2. 88.4° 

3. 80.5° 

4. 86.5° 

5. 97.6° 

PRŮMĚR 88.66° 

PRŮMĚRNÁ ODCHYLKA 1.34° 

 

 KONTROLA PŘESNOSTI DĚR 

 

Obrázek 39: vytisknutý objekt detail otvor 2mm 
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Obrázek 40: vytisknutý objekt detail otvor 5mm 

 

 

Obrázek 41: vytisknutý objekt detail otvor 10mm 
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Tab. 11: Průměrná odchylka průměru děr tiskárny STRATASYS 

PRŮMĚR OTVORU NAMĚŘENÁ HODNOTA ODCHYLKA  

2 mm 1.9774 mm 0.0226 mm 

5 mm 4.8983 mm 0.1017 mm 

10 mm 9.9452 mm 0.0548 mm 

PRŮMĚRNÁ ODCHYLKA 0.0597 mm 

 

6.5.4 VYHODNOCENÍ SOFTWAROVÉ KONTROLY 

6.6 HODNOCENÍ ROZMĚROVÉ PŘESNOSTI A HMOTNOSTI  

 

Obrázek 42: výkres tisknutého modelu 
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Tab. 12: Hodnocení rozměrové přesnosti a hmotnosti 

 Prusa i3 Mk2 EASY 3D MAKER STRATASYS 

uPrint SE Plus 

Hmotnost 8g 16g 12g 

Hloubka otvoru d = 10mm 10.6 mm 10.2 mm 10.6 mm 

Odchylka oproti výkresu 

(10 mm) 

0.6 mm 0.2 mm  0.6 mm 

Výška 11.8 mm 11.6 mm 11.9 mm 

Odchylka oproti výkresu 

(11.5 mm) 

0.3 mm 0.1 mm 0.4 mm 

Šířka bez můstku 25.5 mm 25.6 mm 25.5 mm 

Odchylka oproti výkresu 

(25 mm) 

0.5 mm 0.6 mm 0.5 mm 

 

6.7 ZÁVĚREČNÉ SROVNÁNÍ 

V tomto srovnání autor shrnul veškeré provedené měření do tabulky a dále byly 

barevně rozlišeny jednotlivé tiskárny dle výsledku. Nejlepší výsledek – zelená, druhý 

nejlepší výsledek – žlutá, nejhorší výsledek – červená. Krátké srovnání výsledků poskytne 

jasný obraz o kvalitách jednotlivých tiskáren. 

Tab. 13: Závěrečné vyhodnocení jednotlivých měření 

 Prusa i3 

Mk2 

EASY 3D 

MAKER 

STRATASYS 

uPrint SE Plus 

Průměrná odchylka (90°) 6,66° 11.8° 1.34° 

Odchylka otvoru (2 mm) 0.2238 mm 0.5561 mm 0.0226 mm 

Odchylka otvoru (5 mm) 0.0495 mm 0.2099 mm 0.1017 mm 

Odchylka otvoru (10 mm) 0.1280 mm 0.0375 mm 0.0548 mm 

Hmotnost 8g 16g 12g 

Hloubka otvoru d = 10mm 10.6 mm 10.2 mm 10.6 mm 

Odchylka oproti výkresu (10 mm) 0.6 mm 0.2 mm  0.6 mm 

Odchylka výškového rozměru 

(11.5 mm) 

0.3 mm 0.1 mm 0.4 mm 

Odchylka od šířky (25 mm) 0.5 mm 0.6 mm 0.5 mm 

OPTICKÁ KONTROLA 

Převis 30° 2 3 1 

Kužel 2 3 1 

Otvory 1 3 2 

Hvězda 2 3 1 

Můstek 2 3 1 

 

Tab. 14: Závěrečné srovnání kvality tiskáren 

 ZELENÁ  ŽLUTÁ  ČERVENÁ 

Prusa i3 Mk2 4 8 1 

EASY 3D MAKER 3 1 9 

STRATASYS 

uPrint SE Plus 

7 5 1 
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Ze srovnávací tabulky je možné jasně vidět, že zdaleka nejlepších výsledků dostáhla 

tiskárna STRATASYS uPrint SE Plus, což byl vzhledem k ceně dosahující 400 000 Kč 

očekávaný výstup z měření. Velkým překvapením byl výsledek tiskárny Prusa i3 Mk2, která 

jasně překonala téměř trojnásobně dražší tiskárnu EASY 3D MAKER a s cenou 

nepřesahující 20 000 Kč překonala všechny ostatní tiskárny ve čtyřech měřených hodnotách.  

 

ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci si autor kladl za cíl, poskytnou náhled do dynamicky se 

rozvíjející oblasti 3D tisku. Poskytnout rešerši celkové problematiky od materiálu, přes 

jednotlivé typy tiskáren až po využití této technologie v našem každodenním životě. 

V praktické části dále využil možnosti přístupu ke třem tiskárnám a podrobil je testování, 

jehož výsledkem bylo srovnání tří tiskáren pracujících se stejnou tiskovou technologií, avšak 

stojících na celé škále cenového spektra. Toto srovnání může v budoucnu pomoci při výběru 

tiskárny pro odborné pracoviště nebo i domácí využití. 

Tiskárna STRATASYS uPrint SE Plus jasně dominovala celému testu a i přes dílčí 

chyby v některých testech můžeme konstatovat, že výsledná jakost skutečně odpovídá ceně 

přesahující 320 000 Kč. Výsledný produkt měl oproti ostatním výrazně vyšší jakost 

odpovídající profesionálnímu zařízení.  

Tiskárna Prusa i3 Mk2 byla velkým překvapením, protože za cenu 15 990 Kč 

dostanete zařízení, které jak můžete vidět v celkovém srovnání, převyšuje tiskárnu EASY 

3D MAKER, která za více jak čtyřnásobnou cenu nenabízí lepší parametry téměř v žádném 

aspektu. Tiskárna od firmy Prusa dále v některých měřeních překonala i tiskárnu 

STRATASYS, kde se jedná o zařízení dvacetinásobně dražší. Proto bych jako závěr této 

bakalářské práce v případě zvažování nákupu 3D tiskárny ať už pro domácí, edukativní nebo 

profesionální využití pro výrobky, u kterých nepožadujeme nejvyšší jakost, doporučil volbu 

3D tiskárny Prusa i3 Mk2 od českého výrobce Prusa research.  
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