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Seznam použitých značení a symbolů 

Značka Definice Jednotka 

   

𝑠𝑚𝑖𝑛  Posuv řezného nástroje mm/min 

𝑠𝑜𝑡  Posuv na jednu otočku nástroje mm 

𝑣  Řezná rychlost m/min 

𝑛  Otáčky vřetena ot/min 

ℎ  Hloubka řezu, tloušťka třísky mm 

𝑏  Šířka třísky mm 

𝑆𝑧  Průřez třísky mm^2 

p Řezný odpor materiálu MPa 

𝑅𝑚  Mez pevnosti materiálu MPa 

𝐹ř  Řezná síla N 

m Hmotnost kg 

g Gravitační zrychlení m/s^2 

𝐹𝐺   Tíhová síla N 

R Reakce N 

𝛼𝑅𝐵  Úhel výsledné reakce RB ° 

M Moment N*m 

𝑚𝑡  Hmotnost tyče osy X kg 

𝐹𝐺𝑡  Tíhoví síla tyče osy X N 

𝜎𝑜  Ohybové napětí MPa 

𝜎𝐷𝑜  Dovolené ohybové napětí MPa 

k Bezpečnost - 

𝐶𝑑  Dynamická únosnost kuličkového pouzdra N 

𝐿𝑚  Životnost kuličkového pouzdra v metrech m 

𝐿ℎ  Životnost kuličkového pouzdra v hodinách h 

P Vnější zatížení na kuličkové pouzdro N 

𝐾𝑆  Koeficient tvrdosti tyčí - 

𝐾𝑄  Koeficient směru zatížení - 

𝑠𝑧  Zdvih m 

𝑓𝑛  Počet cyklů min^-1 

𝑓𝑝𝑜  Koeficient smykového tření polyamid – ocel - 
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Značka Definice Jednotka 

   

𝑎𝑥  Zrychlení pojezdu osy X m*s^-2 

𝐹𝐷𝑅 Dovolené radiální zatížení motoru NEMA 17 N 

𝐹𝑠𝑡  Síla smykového tření N 

𝐹𝑝  Předepnutí řemene N 

𝐷ř  Výpočtový průměr řemenice T 2,5 mm 

𝐹ř𝑡  Tahová síla na řemen N 

𝑃ř  Přenášený výkon řemene W 

𝑚𝑥  Hmotnost konstrukce osy X kg 

𝑚𝑧  Hmotnost závitové tyče kg 

𝑙𝑧𝑡  Výpočtová délka závitové tyče mm 

𝜌𝑜  Hustota oceli kg/mm^3 

𝑑2  Střední průměr závitu mm 

𝑑3  Malý průměr závitu mm 

𝑓𝑧  Koeficient tření v závitech - 

 Úhel profilu závitu ° 

P Rozteč závitu mm 

𝑅𝑒  Mez kluzu MPa 

𝐹𝐺𝑧  Tíhová síla závitové tyče N 

𝑆𝑧𝑡  Průřez závitové tyče mm^2 

𝜎𝑡  Tahové napětí MPa 

φ´ Redukovaný třecí úhel závitu ° 

ψ Úhel stoupání závitu ° 

𝜏𝐾  Krutové napětí MPa 

𝑘𝑡  Bezpečnost v tahu - 

𝑚𝑠  Hmotnost stolu kg 

𝐹𝐺𝑠 Tíhová síla stolu N 
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1. Úvod 

3D tiskárny se díky snižujícím se cenám v poslední době hojně rozšířily mezi širokou 

veřejnost. Našly si uplatnění jak v průmyslu, tak na hobby úrovni. 3D tiskárny se ve většině 

případů používají na kusovou výrobu prototypů různých součástí či malosériovou výrobu. 

Konstrukce 3D tiskáren využívající technologie FDM, tedy nanášení roztaveného materiálu 

pomocí tiskové hlavy v jednotlivých vrstvách, mají mnohdy spoustu možností na různé 

úpravy. Jelikož se konstrukce 3D tiskárny moc neliší od konstrukce malých CNC strojů, 

vzniká mnoho upravených 3D tiskáren, které kromě 3D tisku zvládají i vyřezávat či 

vypalovat různé tvary.  

Produkce desek plošných spojů je většinou otázkou velkosériové výroby. Mnohdy je 

však zapotřebí před zahájením velkosériové výroby daný produkt odzkoušet, a to nejde 

udělat jinak než jej v malém počtu nechat vyrobit. Proto se využívá strojů, které jsou schopné 

frézovat desky plošných spojů. 

Cílem této bakalářské práce je rozšíření 3D tiskárny REBEL II o možnost frézování 

plošných spojů, takže tiskárna poslouží na výrobu jak plošných spojů, tak i na výrobu 

plastových dílů. 

První část práce je orientovaná na seznámení se s obecnými znalostmi 3D tiskáren a 

frézováním desek plošných spojů. Dále se v práci zabývám návrhem řešení a v poslední řadě 

jeho realizací. 
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2. Rešerše 

 

2.1. 3D tiskárny 

 

3D tiskárna je zařízení využívající postupů aditivní výroby k výrobě součásti. Zdrojem 

pro výrobu součásti je 3D model vytvořený v počítačovém programu typu CAD (z angličtiny 

computer-aided desing, česky počítačově podporované projektování) a poté v tzv. sliceru 

(program na převedení 3D modelu na jednotlivé vrstvy, podle kterých bude tiskárna vyrábět 

daný produkt) převeden do formátu vhodného pro 3D tisk. [2] 

3D tisk se v dnešní době využívá v odvětví vyrábění prototypů výrobků před její 

sériovou výrobou. Cena 3D tiskáren začala v posledních letech klesat, a tak se 3D tisk 

rozšířil mezi širokou veřejnost. 3D tisku se začalo velice dařit v odvětvích konstrukce, a to 

především v letectví a kosmonautice. Výrobky z 3D tiskárny jsou lehčí než výrobky 

vyráběné jinou metodou. 3D tisk jde realizovat třemi základními technologiemi: 

Stereolithography (SLA) – vytvrzování foto reaktivní pryskyřice ultrafialovým laserem 

Selective Laser Sintering/Melting (SLS/SLM) – spékání materiálu laserem 

Fused Deposition Modeling (FDM) – nanášení materiálu v tenké vrstvě 

Vzhledem k zadání bakalářské práce se budu zabývat pouze technologií FDM, protože 

právě na tomto principu je postavena 3D tiskárna Rebel II. [1] 

Obr. 1 Originál Prusa i3 MK2 (FDM) [1] 



10  

 

2.1.1. Fused Deposition Modeling (FDM) 

 

FDM tiskárny jsou nejrozšířenější technologií profesionálního 3D tisku. FDM je 

technologií využívající principu aditivní výroby, to znamená že výrobek se „tiskne“ 

přidáváním materiálu, nikoliv odebíráním, jak je tomu například u frézování. 

Materiál (většinou nějaký druh plastu) je ve formě vlákna tlačen do tzv. extruderu, což 

je tryska 3D tiskárny nahřátá na určitou teplotu, kde se začne materiál tavit. V kapalné formě 

je vytlačován ve velmi tenké vrstvě na podložku. Jednotlivá vrstva se vytváří pohybem ve 

dvou osách v horizontální rovině. Po dokončení vrstvy se tisková hlava vzdálí od podložky 

o výšku vrstvy ve vertikálním směru a začne nanášet další vrstvu materiálu. Tento proces se 

opakuje až do vytvoření celého výrobku. [2] 

Materiály pro FDM tisk: 

Nejpoužívanějšími materiály pro 3D tisk jsou plasty. V případě tisku FDM technologií 

se materiál dodává do tiskárny ve formě struny, nejčastěji o průměru 1,75 mm, 2,85 mm 

nebo také 2,9 mm i 3 mm. Tato struna se namotává na cívku, která se prodává podle 

hmotnosti. Standartní množství na jedné cívce je 1 kg materiálu, kde je navinuto zhruba 330 

m filamentu. 

Materiály se svými vlastnostmi liší. Některé filamenty jsou obtížnější na tisk (z důvodu 

velké tepelné roztažnosti) a proto je zapotřebí mít 3D tiskárnu na nějakém tepelně 

izolovaném místě. [3][4] 

Běžné materiály pro 3D tisk: 

PLA – Materiál vyvinutý pro potřeby 3D tisku. PLA je biologicky odbouratelný 

polymer, který se vyrábí z kukuřičného škrobu, nebo z cukrové třtiny. Teplota tavení je 180 

až 220 °C. Při tisku se kroutí méně než jiné materiály, takže je vhodný pro tisk i větších 

součástí v jednom kuse. PLA je možné dále povrchově upravovat, například brousit, vrtat, 

barvit a lepit. V současnosti je PLA asi nejpoužívanější materiál v 3D tisku. 

ABS – Před nástupem PLA se jednalo o nejpoužívanější materiál pro 3D tisk. Teplota 

potřebná pro tavení materiálu je 230 až 250 °C. Nevýhodou tohoto materiálu je nepříjemný 

zápach při tisku, který může mít při dlouhodobém působení i vliv na zdraví obsluhy. Povrch 

vytisknutých součástí lze dále upravovat stejně jako PLA, a navíc lze povrch součásti 

rozpouštět acetonovými párami, a tak docílit hladkého, lesklého povrchu.  
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PET-G – Polyethylentereftalát, světově nejrozšířenější plast, známe ho ve formě láhví, 

oděvní látky, obaly potravin atd. Struna PET-G má vlastnosti podobné jak PLA, tak ABS. 

[5] 

 

2.2. 3D tiskárna REBEL II 

 

Tiskárna určená pro rozšíření o frézování plošných spojů je REBEL II. Jedná se o FDM 

tiskárnu s konstrukcí z hliníkových profilů. Prostor pro tisk je definován třemi osami (x, y, 

z) o délkách x = 200 mm, y = 200 mm, z = 250 mm. Základní průměr trysky je 0,4 mm a 

vstupní velikost filamentu je 1,75 mm. Výhřevnou hliníkovou desku, na kterou tryska tiskne, 

je možné nahřát až na 110 °C. Na povrchu desky je připevněna skleněná tabule pro lepší 

přilnavost při tisku a lehkou manipulaci. Skleněnou tabuli je možné vyměnit za jiné typy 

podložek. Tiskárna využívá pro prohyby ve všech osách krokové motory NEMA 17. Další 

komponenty tiskárny jsou kalené tyče s tvrdostí HRC 62, řemeny T 2,5, závitové tyče M6, 

šrouby a matice, extruder, řídící elektronika a mikrosnímače, 360 W průmyslový zdroj. 

Tato tiskárna se prodává v několika upravených verzích s jinými komponenty. [6] 

  

Obr. 2 Tiskárna REBEL II [6] 
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2.3. Desky plošných spojů (DPS) 

 

V každém elektrickém zařízení jsou nedílnou součástí tzv. desky plošných spojů, které 

mají za úkol vodivě propojit jednotlivé vývody z elektrických součástek. Při navrhování 

DPS je zapotřebí brát v úvahu jaké technologie pájení bude použita, protože pro odlišné 

technologie pájení platí odlišná pravidla ovlivňující rozmístění součástek na DPS. Na DPS 

mohou být součástky připájeny z jedné strany nebo z obou stran, podle použitých typů 

součástek. 

V elektrotechnice se využívají 3 typy součástek: 

TH (Through Hole) – Vývodové součástky, pájené ručně nebo pomocí pájecí vlny. Dělí 

se na axiální a radiální. 

SMD (Surface Mount Device) – Vývodové součástky pro montáž na povrch desky. Pájí 

se v reflow peci nebo pájecí vlnou. 

SMD (Surface Mount Device) – Bez vývodové součástky pro povrchovou montáž. Pájí 

se v reflow peci.  [7][8] 

Pro výrob u DPS je zapotřebí znát základní informace: 

Šířka vodící čáry – W 

Minimální šířka mezery mezi vodiči – I 

Minimální průměr díry – D 

  

Obr. 3 Schéma základních rozměrů DPS [7] 
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2.3.1. Frézování DPS 

 

Výroba desek plošných spojů frézováním (tzv. suchou cestou) je rychlejší a nevytváří 

chemický odpad, jak je tomu u výroby mokrou cestou, tedy leptáním. Je to vhodný způsob 

pro výrobu prototypů. Při výrobě DPS pomocí frézování se využívá zařízení, které umožňují 

pomocí softwarových aplikací převést data z CAD systémů a zhotovit tak plán podle kterého 

bude frézka frézovat izolační čáry do povrchu desky s měděnou fólií. Za pomoci speciálních 

gravírovacích fréz s různými průměry je odebírána měděná vrstva z povrchu frézované 

desky. Každý nástroj má specifické nastavení otáček a hloubky vniku do desky. Pro 

frézování se využívá nástrojů s rovným (End Mill) nebo s kónickým ukončením (Cutter). 

Když je vše nastaveno, umístí se deska do pracovní polohy a spustí se frézování. [7][8] 

 

 

  

Obr. 4 Druhy fréz pro výrobu DPS [8] 
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2.4. CNC frézky pro výrobu DPS 

 

Frézování DPS probíhá v malých CNC frézkách, které jsou speciálně určeny pro 

prototypovou nebo malosériovou výrobu. Tyto frézky mají využití především v menších 

podnicích zabývajících se elektrickým průmyslem, ale jejich nízká cena umožňuje jejich 

využití v radioamatérském odvětví. S pomocí těchto malých CNC frézek lze frézovat i mále 

přístrojové materiály z plastu nebo obrábět malé 3D modely. 

Některé frézky upevňují frézovanou součást vakuovým stolkem nebo jinými systémy 

pro upínání součásti. Otáčky řezného nástroje udává vřeteno. [9] 

Obr. 5 Frézka typu CNC DPS 1 [9] 
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3. Požadavkový list 

 

1. Návrh výměnného systému tiskové a frézovací hlavy bez nutnosti re-kalibrace 

2. Možnost upevnění nepoužívané hlavy na rám tiskárny, aby nebylo potřeba řešit 

odpojování kabeláže a dalších druhů propojení mezi hlavami a tiskárnou 

3. Navrhnout vhodný přípravek pro modifikaci plochy, na níž je prováděn tisk anebo 

upevněna deska plošného spoje 

4. Navrhnout vhodný systém odsávání odpadů vznikajících při frézování 

5.  Maximalizovat rozměry frézované plochy 

6. Vytvořit přípravek pro jednoduchou výměnu a kalibraci polohy frézy 

7. Řídit se bezpečnostními předpisy spojenými s těmito typy zařízeními 
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4. Návrhy řešení 

 

Navrhnuté varianty řešení se skládají z dvou variant upravující pojezd osy X s 

připevněným multifunkčním nářadím Dremel 3000 jako vřetenem a tří variant stolů na 

kterém bude připevněna frézovaná DPS. Dremel 3000 byl vybrán proto že to je multifunkční 

nářadí které má širší využití než samotné vřeteno a jelikož je možné jej kdykoliv z přípravku 

odpojit, lze s ním dále upravovat jak výrobky 3D tisku, tak vyrobené DPS. Hmotnost 

Dremelu 3000 je 550 g a jeho cena se pohybuje okolo 3000 Kč. 

Většina součástí navrhovaných variant lze zhotovit z různých materiálů. Vzhledem 

k tomu, že upravovaný stroj je 3D tiskárna, některé varianty řešení využívají 3D vytištěných 

dílů, které jsou na obrázkách charakteristické červenou barvou. 

  

Obr. 6 Pojezd osy X bez úpravy 
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4.1. Pojezd osy X – Varianta č. 1. 

 

Tato varianta má čtyři kuličková pouzdra upevněna pomocí objímek, a proto není 

zapotřebí při montáži rozebírat celou lineární konstrukci osy X. 

Na čelní straně přípravku jsou dva podlouhlé čepy pro přenášení sil ve svislém směru a 

ve směru osy X. Pro přenášení sil v ose Y slouží čtyři šrouby M4, které spojují používaný 

nástroj s pojezdem.  

Řemen je ohnutý přes válce pod horními objímkami a zajištěn stahovacími páskami tak, 

že jsou jeho zuby do sebe zaklesnuté. Napínání řemene je zajištěno posunutím krokového 

motoru osy X. Hmotnost přípravku s tiskovou hlavou po úpravě je 666 g. 

Obr. 7 Upravený pojezd osy X – v. 1. 

Obr. 8 Upravený pojezd osy X s tiskovou hlavou – v. 1. 
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Lze na tento pojezd upevnit i přípravek pro frézování DPS. Tento přípravek je tisknutý 

na 3D tiskárně z materiálu PLA a je na něm upnutý multifunkční nástroj Dremel 3000. 

Spojení vřetena s přípravkem je dosaženo provlečením hrdla Dremelu otvorem v přípravku 

a pak maticí EZ Twist dotažen. Hlavní výhodou této konstrukce je malá vzdálenost osy 

řezného nástroje od osy tiskové hlavy tiskárny, takže je možné využívat při frézování skoro 

stejných prostor jako u tisku. 

Odsávání je zde řešeno nástavcem s připojovací trubicí o vnějším průměru 32 mm. Na 

tuto trubici se připojí hadice odsávacího přístroje, který bude během provozu vedle upravené 

tiskárny. Dále je hubice vybavena proužkem z polyuretanové pěny, která slouží jako clona 

pro zachycení třísek vznikajících při frézování. Dremel 3000 váží 550 g a řezný nástroj 2 g. 

 

Tabulka 1 – Pojezd osy X – varianta 1 

Hmotnost: 432 g + 550 g + 2 g 

Otáčky: 10 000 až 33 000 ot/min 

Odhad ceny: 300 Kč + 3000 Kč 

  

Obr. 9 Upravený pojezd osy X s přípravkem pro frézování – v. 1. 
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4.2. Pojezd osy X – Varianta č. 2. 

 

Druhá varianta pojezdu osy X má velice podobnou konstrukci jako originální pojezd 

tiskárny. Na rozdíl od originálního modelu má tento pojezd navíc rozšířenou horní a spodní 

část tak, aby se dalo na druhou stranu od tiskové hlavy připevnit těleso s vřetenem. 

Připevnění tělesa s vřetenem je zde zajištěno čtyřmi průchozími šrouby M4, které se 

zašroubují do matic ponořených do tělesa pojezdu z přední strany. Pro přenášení sil 

v svislém směru a ve směru osy X zde slouží dva hliníkové čepy, které jsou připevněny 

pomocí šroubů M2 do drážek na zadní straně pojezdu. Kolíky jsou z hliníku z důvodu 

dosažení lepších stykových ploch. 

Řemen je uchycen zasunutím do drážky se zuby, stejným způsobem jako u originálního 

pojezdu a napínání je zde dosaženo posunutím motoru osy X. 

Hmotnost pojezdu bez upnutého přípravku pro frézování je 491 g  

  

Obr. 10 Upravený pojezd osy X – v. 2. 
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Přípravek pro frézování DPS má zde velice podobnou konstrukci jako u první varianty. 

Je vyroben z materiálu PLA na 3D tiskárně a skládá se z tělesa držáku a tělesa odsávací 

hubice. Hubice je k tělesu připevněna dvěma šrouby M4 a její připojovací rozměr trubice je 

32 mm v průměru. Hlavní výhodou této varianty je její nenáročnost při montáži frézovacího 

přípravku, protože není zapotřebí demontovat tiskovou hlavu, jak je tomu u první varianty. 

Nevýhodou je vzdálenost osy řezného nástroje od bodu špičky tiskové hlavy, protože pojezd 

osy Y neumožňuje zajíždět dostatečně dozadu na to, aby bylo možné frézovat celý prostor 

stolu. 

 

Tabulka 2 - Frézovací přípravek – varianta 2 

Hmotnost: 636 g + 550 g + 2 g 

Otáčky: 10 000 až 33 000 ot/min 

Odhad ceny: 100 Kč + 3000 Kč 

  

Obr. 11 Upravený pojezd osy X s přípravkem pro frézování – v. 2. 
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4.3. Návrh stolu pro upevnění DPS – Varianta č. 1. 

První varianta klade největší důraz na jednoduchost. Jedná se pouze o dřevěnou desku 

s rohy přichycenými k výhřevné desce tiskárny pomocí čtyř klips se šrouby M4. Na této 

dřevěné podložce by zároveň bylo natištěno čtvercové pole pro přesnější umísťovaní 

frézované desky. Pro nehybné spojení DPS s podložkou by sloužila oboustranná lepící 

páska.  

Při používání této varianty je zřejmé, že řezný nástroj frézy během svého pohybu bude 

zajíždět i do povrchu podložky. To znamená, že po čase je zapotřebí podložku vyměnit za 

novou. 

Kalibrace vzdálenosti nástroje od podložky se při této variantě provádí manuálně. 

Tabulka 3 - Přípravek pro upevnění DPS – varianta 1 

Hmotnost: 977,5g 

Odhad ceny: <100 Kč 

 

  

Obr. 12 Stůl pro upevnění DPS – v. 1. 
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4.4. Návrh stolu pro upevnění DPS – Varianta č. 2 

 

Stůl je zhotoven ze 3 mm tlustého hliníkového plechu, do kterého je vyvrtáno pole 

závitových děr pro šrouby M3. V tomto poli jsou rovněž vyvrtány díry M4 pro přichycení 

domků s kuličkovými pouzdry pro pohyb v ose Y. Pro upevnění DPS zde slouží distanční 

přípravky se závity M3 z obou stran. Tyto distanční sloupky se zašroubují kratší stranou do 

jedné ze závitových děr stolu a na druhou stranu se položí roh DPS. Když jsou všechny rohy 

DPS podepřeny, přiloží se na ně rozšířená podložka a utáhne se křídlovou maticí, tak aby při 

frézování nedošlo k posunutí DPS. Distance i rozšířená podložka jsou opatřeny pryžovými 

kroužky, aby se při dotažení křídlové matice nedeformoval povrch DPS. 

Kalibrace vzdálenosti řezného nástroje od DPS se provádí manuálně. 

Tabulka 4 - Přípravek pro upevnění DPS – varianta 2 

Hmotnost: 544,9 g 

Odhad ceny: 300 Kč 

 

  

Obr. 13 Stůl pro uchycení DPS – v. 2. 
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4.5. Návrh stolu pro upevnění DPS – Varianta č. 3. 

 

Tato varianta je plastový stůl s T drážkami vytištěný na 3D tiskárně. Stůl je připevněn 

přímo na výhřevnou desku 3D tiskárny. Pro upevnění slouží 4 distanční sloupky M3 se 

šrouby. Na plastovém stole je položena dřevěná deska pro ochranu stolu při frézování. 

Upevnění DPS je zde řešeno dvěma L profily z hliníku. L profil má v sobě navrtané díry pro 

průchozí šrouby z utahovacích koleček a je zespodu opatřen dvěma pryžovými proužky 

stejné tloušťky jako je tloušťka frézovaná DPS. Při dotažení se pak profil opře jak o DPS, 

tak o dřevěnou desku. 

Pro kalibraci výšky řezného nástroje zde slouží mikrospínač na levé straně stolu. Vždy 

před započetím frézování nástroj přejede nad kalibrační mikrospínač a začne klesat v ose Z. 

Jakmile dojde ke kontaktu s mikrospínačem, vyšle se signál do řídícího systému, který pak 

bude tuto polohu výšky brát jako nulovou výšku frézy od desky plošných spojů. Při frézování 

pak bude fréza zajíždět do záporných hodnot výšky. 

Tabulka 5 - Přípravek pro upevnění DPS – varianta 3 

Hmotnost: 1845,4 g 

Odhad ceny: 400 Kč 

 

Obr. 14 Stůl pro uchycení DPS – v. 3. 
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5. Kriteriální analýza 

 

Pro zvolení výsledného produktu je zapotřebí vybrat vhodnou kombinaci z variant. Pro 

výběr vhodné varianty je zhotovena kriteriální analýza, která nám díky hodnocení třech osob 

vybere jednotlivé, nejlepší varianty. 

V první řadě je sestavena tabulka kritérií. To jsou hlediska, která jsou použita pro 

hodnocení jednotlivých variant. 

Stanovení hladiny významnosti u jednotlivých kritérií je dosaženo podle preferencí při 

porovnávání párů v trojúhelníku. Jednotlivé volby stanovují osoby seznámené 

s problematikou jednotlivých variant. 

Tabulka 6 - Kritéria pro upravené pojezdy osy X 

Kritérium Název 

k1 Úprava stávající konstrukce 

k2 Náročnost montáže 

k3 Výměna nástroje 

k4 Frézovací prostor 

k5 Odsávání 

k6 Tuhost konstrukce 

k7 Náklady 

k8 Hmotnost 

 

Tabulka 7 - Kritéria pro stoly 

Kritérium Název 

k1 Úprava stávající konstrukce 

k2 Náročnost montáže 

k3 Upevnění DPS 

k4 Frézovací prostory 

k5 Kalibrace polohy frézy 

k6 Bezpečnost 

k7 Náklady 

k8 Hmotnost 
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5.1. Hladiny významnosti kritérií pro přípravky pro frézování 

Tabulka 8 - Porovnávání párů v trojúhelníku – frézovací přípravek – David 

David       
počet 

voleb 
pořadí významnost 

k1 k1 k1 k1 k1 k1 k1 3,5 3-4-5-6 1,50 

k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8       

 k2 k2 k2 k2 k2 k2 2,5 7 1,36 

 k3 k4 k5 k6 k7 k8       

  k3 k3 k3 k3 k3 3,5 3-4-5-6 1,50 

  k4 k5 k6 k7 k8       

   k4 k4 k4 k4 5 1-2 1,71 

   k5 k6 k7 k8       

    k5 k5 k5 1,5 8 1,21 

    k6 k7 k8       

     k6 k6 3,5 3-4-5-6 1,50 

     k7 k8       

      k7 3,5 3-4-5-6 1,50 

      k8 5 1-2 1,71 

 

Tabulka 9 - Porovnávání párů v trojúhelníku – frézovací přípravek– Luboš 

Luboš       
počet 

voleb 
pořadí významnost 

k1 k1 k1 k1 k1 k1 k1 6 1 1,86 

k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8       

 k2 k2 k2 k2 k2 k2 1 8 1,14 

 k3 k4 k5 k6 k7 k8       

  k3 k3 k3 k3 k3 2,5 5 1,36 

  k4 k5 k6 k7 k8       

   k4 k4 k4 k4 4 4 1,57 

   k5 k6 k7 k8       

    k5 k5 k5 1,5 7 1,21 

    k6 k7 k8       

     k6 k6 5,5 2-3 1,79 

     k7 k8       

      k7 2 6 1,29 

      k8 5,5 2-3 1,79 



26  

 

Tabulka 10 - Porovnávání párů v trojúhelníku – frézovací přípravek – Marek 

Marek       
počet 

voleb 
pořadí významnost 

k1 k1 k1 k1 k1 k1 k1 4,5 2 1,64 

k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8       

 k2 k2 k2 k2 k2 k2 2 8 1,29 

 k3 k4 k5 k6 k7 k8       

  k3 k3 k3 k3 k3 1,5 4 1,21 

  k4 k5 k6 k7 k8       

   k4 k4 k4 k4 5 3 1,71 

   k5 k6 k7 k8       

    k5 k5 k5 1,5 5-6-7 1,21 

    k6 k7 k8       

     k6 k6 4,5 1 1,64 

     k7 k8       

      k7 3 5-6-7 1,43 

      k8 6 5-6-7 1,86 

 

Tabulka 11 - Výsledné hladiny významnosti – přípravky pro frézování 

 
přípravek pro frézování David Luboš Marek 

Výsledná 

významnost 

k1 Úprava stávající konstrukce 1,50 1,86 1,64 1,67 

k2 Náročnost montáže 1,36 1,14 1,29 1,26 

k3 Výměna nástroje 1,50 1,36 1,21 1,36 

k4 Frézovací prostor 1,71 1,57 1,71 1,67 

k5 Odsávání 1,21 1,21 1,21 1,21 

k6 Tuhost konstrukce 1,50 1,79 1,64 1,64 

k7 Náklady 1,50 1,29 1,43 1,40 

k8 Hmotnost 1,71 1,79 1,86 1,79 
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5.2. Hodnocení variant přípravků pro frézování podle kritérií 

 

Tabulka 12 - Hodnocení přípravků pro frézování – David 

 Hodnoty kritérií   

 V1 V2 V1 V2 

k1 0,6 0,8 1 1,333333 

k2 0,8 0,8 1,009524 1,009524 

k3 0,85 0,7 1,153571 0,95 

k4 1 0,4 1,666667 0,666667 

k5 1 1 1,214286 1,214286 

k6 1 0,8 1,642857 1,314286 

k7 0,5 0,9 0,702381 1,264286 

k8 0,8 0,65 1,428571 1,160714 

   
9,817857 8,913095 

Tabulka 13 - Hodnocení přípravku pro frézování – Luboš 

 Hodnoty kritérií   

 V1 V2  V1 V2 

k1 0,45 0,6 0,75 1 

k2 0,7 0,8 0,883333 1,009524 

k3 0,8 0,65 1,085714 0,882143 

k4 0,9 0,45 1,5 0,75 

k5 0,5 0,4 0,607143 0,485714 

k6 0,9 0,7 1,478571 1,15 

k7 0,8 1 1,12381 1,404762 

k8 1 0,75 1,785714 1,339286 

   
9,214286 8,021429 
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Tabulka 14 - Hodnocení přípravku pro frézování – Marek 

 Hodnoty kritérií   

 V1 V2 V1 V2 

k1 0,7 0,8 1,166667 1,333333 

k2 0,8 0,8 1,009524 1,009524 

k3 0,7 0,5 0,95 0,678571 

k4 0,8 0,5 1,333333 0,833333 

k5 1 1 1,214286 1,214286 

k6 1 0,9 1,642857 1,478571 

k7 0,3 0,8 0,421429 1,12381 

k8 0,9 0,5 1,607143 0,892857 

   
9,345238 8,564286 

 

5.2.1. Výsledná varianta přípravku pro frézování 

 

Tabulka 15 - Vyhodnocení výsledné varianty stolu 

Výsledná varianta 

  V1 V2 

Hodnocení dle 

Davida 
9,817857143 8,913095238 

Hodnocení dle 

Luboše 
9,214285714 8,021428571 

Hodnocení dle Marka 9,345238095 8,564285714 

Průměr 9,459126984 8,499603175 
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Dle kriteriálního hodnocení je první varianta nejvhodnější. 

  

Obr. 15 Zvolená varianta přípravku pro frézování 



30  

 

5.3. Hladiny významnosti kritérií pro stoly 

Tabulka 16 - Porovnávání párů v trojúhelníku – stůl – David 

David       
počet 

voleb 
pořadí významnost 

k1 k1 k1 k1 k1 k1 k1 6,5 1 1,93 

k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8       

 k2 k2 k2 k2 k2 k2 4 2-4-5 1,57 

 k3 k4 k5 k6 k7 k8       

  k3 k3 k3 k3 k3 4 2-4-5 1,57 

  k4 k5 k6 k7 k8       

   k4 k4 k4 k4 4 2-4-5 1,57 

   k5 k6 k7 k8       

    k5 k5 k5 2,5 6 1,36 

    k6 k7 k8       

     k6 k6 0,5 8 1,07 

     k7 k8       

      k7 2 7 1,29 

      k8 4,5 2 1,64 

 

Tabulka 17 - Porovnávání párů v trojúhelníku – stůl – Luboš 

Luboš       
počet 

voleb 
pořadí významnost 

k1 k1 k1 k1 k1 k1 k1 6 1 1,86 

k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8       

 k2 k2 k2 k2 k2 k2 5 3-4 1,71 

 k3 k4 k5 k6 k7 k8       

  k3 k3 k3 k3 k3 2,5 5-6 1,36 

  k4 k5 k6 k7 k8       

   k4 k4 k4 k4 5,5 2 1,79 

   k5 k6 k7 k8       

    k5 k5 k5 0,5 8 1,07 

    k6 k7 k8       

     k6 k6 1 7 1,14 

     k7 k8       

      k7 2,5 5-6 1,36 

      k8 5 3-4 1,71 
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Tabulka 18 - Porovnávání párů v trojúhelníku – stůl – Marek 

Marek       
počet 

voleb 
pořadí významnost 

k1 k1 k1 k1 k1 k1 k1 7 1 2,00 

k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8       

 k2 k2 k2 k2 k2 k2 2,5 4-5-6 1,36 

 k3 k4 k5 k6 k7 k8       

  k3 k3 k3 k3 k3 4 3 1,57 

  k4 k5 k6 k7 k8       

   k4 k4 k4 k4 5,5 2 1,79 

   k5 k6 k7 k8       

    k5 k5 k5 2,5 4-5-6 1,36 

    k6 k7 k8       

     k6 k6 2,5 4-5-6 1,36 

     k7 k8       

      k7 2 7-8 1,29 

      k8 2 7-8 1,29 

 

Tabulka 19 – Výsledné hladiny významnosti – stoly 

 
Stůl David Luboš Marek 

Výsledná 

významnost 

k1 Úprava stávající konstrukce 1,93 1,86 2,00 1,93 

k2 Náročnost montáže 1,57 1,71 1,36 1,55 

k3 Upevnění DPS 1,57 1,36 1,57 1,50 

k4 Frézovací prostory 1,57 1,79 1,79 1,71 

k5 Kalibrace polohy frézy 1,36 1,07 1,36 1,26 

k6 Bezpečnost 1,07 1,14 1,36 1,19 

k7 Náklady 1,29 1,36 1,29 1,31 

k8 Hmotnost 1,64 1,71 1,29 1,55 
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5.4. Hodnocení variant stolů podle kritérií 

 

Tabulka 20 - Hodnocení stolů – David 

 Hodnoty kritérií    

 V1 V2 V3  V1 V2 V3 

k1 1 0,3 0,9 1,928571 0,578571 1,735714 

k2 0,8 0,3 0,9 1,238095 0,464286 1,392857 

k3 0,3 0,7 0,9 0,45 1,05 1,35 

k4 0,8 0,8 0,9 1,371429 1,371429 1,542857 

k5 0,5 0,5 0,9 0,630952 0,630952 1,135714 

k6 0,6 0,8 0,9 0,714286 0,952381 1,071429 

k7 1 0,6 0,6 1,309524 0,785714 0,785714 

k8 0,6 0,8 0,4 0,928571 1,238095 0,619048 

    
8,571429 7,071429 9,633333 

 

Tabulka 21 - Hodnocení stolů – Luboš 

 Hodnoty kritérií    

 V1 V2 V3 V1 V2 V3 

k1 1 0,3 0,85 1,928571 0,578571 1,639286 

k2 0,9 0,35 0,9 1,392857 0,541667 1,392857 

k3 0,6 0,9 1 0,9 1,35 1,5 

k4 0,8 0,95 0,9 1,371429 1,628571 1,542857 

k5 0,2 1 1 0,252381 1,261905 1,261905 

k6 0,6 1 1 0,714286 1,190476 1,190476 

k7 1 0,5 0,8 1,309524 0,654762 1,047619 

k8 0,8 1 0,6 1,238095 1,547619 0,928571 

    
9,107143 8,753571 10,50357 
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Tabulka 22 - Hodnocení stolů – Marek 

 Hodnoty kritérií    

 V1 V2 V3 V1 V2 V3 

k1 0,9 0,3 0,9 1,735714 0,578571 1,735714 

k2 0,9 0,4 0,4 1,392857 0,619048 0,619048 

k3 0,3 0,6 1 0,45 0,9 1,5 

k4 0,6 0,8 0,9 1,028571 1,371429 1,542857 

k5 0,6 0,6 1 0,757143 0,757143 1,261905 

k6 0,5 0,6 0,8 0,595238 0,714286 0,952381 

k7 0,9 0,3 0,4 1,178571 0,392857 0,52381 

k8 0,5 0,8 0,4 0,77381 1,238095 0,619048 

    
8,066667 6,571429 9,683333 

5.4.1. Výsledná varianta stolu 

Tabulka 23 - Vyhodnocení výsledné varianty stolu 

Výsledná varianta 

  V1 V2 V3 

Hodnocení dle Davida 8,5714 7,07143 9,6333 

Hodnocení dle Luboše 9,1071 8,75357 10,504 

Hodnocení dle Marka 8,0667 6,57143 9,6833 

Průměr 8,5817 7,46548 9,9401 

 

Dle kriteriálního hodnocení je třetí varianta stolu nejlepší.  

Obr. 16 Zvolená varianta stolu 
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6. Výsledek kriteriálního hodnocení variant 

 

Výsledná kombinace variant se skládá z první varianty pojezdu osy X a stolu třetí 

varianty. 

  

Obr. 17 Upravená tiskárna před finálními úpravami 
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6.1. Stojan pro nepoužívaný nástroj 

 

Dle požadavkového listu je zapotřebí připevnit na rám konstrukci, která by sloužila jako 

odkládací místo pro nástroje (tisková hlava, přípravek s frézkou), které se v tu chvíli 

nepoužívají. 

Jako řešení tohoto problému byla navrhnuta jedna varianta stojanu, který se dvěma 

šrouby přichytí na spodní rám tiskárny. Nepoužívaný nástroj se na něj zavěsí přes díry určené 

na průchozí šrouby a zajistí se páčkou. Levá strana tiskárny je pro stojan vhodnější z důvodu 

vedení kabeláže od základové desky k tiskové hlavě. Když se nástroj s tiskovou hlavou 

zavěsí na stojan, veškerá kabeláž s ní spojená bude na levé straně tiskárny a není zapotřebí 

ji odpojovat. Pro zajištění, aby nedošlo k pádu nástroje při „drcnutí“ do tiskárny zde slouží 

páčka na horní straně stojanu, která při pootočení zamkne nástroj na úložných čepech. 

Stojan bude vyroben na samotné 3D tiskárně z materiálu PLA. 

  

Obr. 18 Stojan se zavěšenou tiskovou hlavou 
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7. Výpočty a úpravy zvolené varianty 

 

V této kapitole jsou provedeny kontroly všech částí tiskárny, které po úpravě odolávají 

jiným silám než před úpravou.  

 

7.1. Síly při frézování 

 

Frézování je proces odebírání třísky z povrchu frézované součásti vícebřitým nástrojem 

neboli frézou. Hlavní pohyb frézy je rotační a vedlejší pohyb je posuvný, který může 

vykonávat jak fréza, tak obrobek. Čelní frézování řeže pomocí zubů na čele a na obvodě 

frézovacího nástroje. [10] 

Pro výpočty je uvažován frézovací řezný nástroj s průměrem 3,2 mm s rychlostí posuvu 

5 mm/s. Tento nástroj byl vybrán jako největší, který se při výrobě DPS bude používat. 

Řezné síly s menšími nástroji jsou menší, proto postačí tyto výpočty. 

V první řadě byl zvolen posuv nástroje, což je dráha, kterou nástroj urazí za jednotku 

času. Poté byla zvolena řezná rychlost podle webu tumlikovo.cz, doporučené řezné rychlosti 

pro čelní frézování mědi na čisto je 250 až 350 m/min. Dále byla zvolena hloubka řezu. 

Klasické desky pro výrobu DPS s měděnou fólií na povrchu mají tloušťku 1,5 mm. Tloušťka 

měděné fólie na povrchu je 0,035 mm. Aby došlo k správnému vytvoření dělící čáry na DPS 

je zapotřebí frézovat do hloubky větší, než je tloušťka měděné fólie. Volím hloubku řezu 0,2 

mm, aby vždy došlo k vytvoření dělící čáry a byly kompenzovány možné nerovnosti 

povrchu desky. Pro výpočet řezné síly je zapotřebí znát měrný řezný odpor frézovaného 

materiálu, který se pohybuje okolo čtyř až pěti násobku meze pevnosti materiálu. Pro 

výpočet byla použita mez pevnosti mědi, tedy 200 MPa. Řezná síla působí proti směru 

pohybu frézy a její velikost lze ovlivnit rychlosti posuvu nebo změnou hloubky řezu. 

V našem případě je řezná síla rovna 1,92 N. [11]  
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Posuv nástroje: 

𝑠𝑚𝑖𝑛 = 5 𝑚𝑚/𝑠 =  300 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 

𝑠𝑜𝑡 =
𝑠𝑚𝑖𝑛

𝑛
=

300

25000
= 0,012 𝑚𝑚 

 

Řezná rychlost: 

𝑣 = 250 𝑚/𝑚𝑖𝑛 

 

Otáčky vřetena: 

𝑛 = 𝑣/(𝜋 ∗
𝐷

1000
) 

(1) 

 

𝑛 =
250

𝜋 ∗
3,2

1000

= 24867,9599 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 ≅ 25000 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

 

Hloubka řezu: 

ℎ = 0,2 𝑚𝑚 

 

Šířka třísky: 

𝑏 = 𝐷 

𝑏 = 3,2 𝑚𝑚 

 

Průřez třísky: 

𝑆𝑧 = 𝑠𝑜𝑡 ∗ 𝑏 (2) 

 

𝑆𝑧 = 0,012 ∗ 3,2 = 0,0024 𝑚𝑚2 
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Měrný řezný odpor: 

𝑝 = (4 𝑎ž 5) ∗ 𝑅𝑚 

𝑝 = 4 ∗ 200 = 800 𝑀𝑃𝑎 

 

Řezná síla: 

𝐹ř = 𝑝 ∗ 𝑆𝑧 (3) 

 

𝐹ř = 800 ∗ 0,0024 = 1,92 𝑁 
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7.2. Kontrola tyčí lineárního vedení osy X 

 

V této podkapitole se zabývám průhybem tyčí lineárního vedení osy X. Při úpravě 

tiskárny došlo k výraznému navýšení hmotnosti pojezdu osy X. Je zapotřebí zjistit, zda je 

originální řešení lineárních tyčí stále dostačující. 

Jelikož není nikde stanoveno, jaké tyče jsou na 3D tiskárně Rebel II použity, byly pro 

výpočty uvažovány parametry tyče W8 povrchově kalené na 62 HRC od firmy matis s.r.o. 

S tiskovou hlavou nedochází k tak velkému zatížení tyčí jako u přípravku s vřetenem, takže 

jsou výpočty soustředěny na variantu s přípravkem na frézování. [12] 

Nejdříve byla pomocí softwaru Creo zjištěna poloha těžiště přípravku pro frézování vůči 

horní tyči lineárního vedení (viz. Obr. 20). Tyče jsou od pojezdu zatěžovány tíhou a silami 

vznikajícími při frézování. Poloha těžiště v ose X vůči středu pojezdu je posunutá, ale 

z důvodu malé velikosti bude tento rozměr zanedbán. Pomocí rovnovážných rovnic byly 

vypočteny reakce (viz. Obr. 21) v obou tyčích, za předpokladu že tíhové síly zachytávají obě 

tyče rovnocenně. Z reakcí bylo zjištěno že spodní tyč lineárního vedení je ohybově 

zatěžována více než tyč horní, a proto se další výpočty omezily pouze na dolní tyč. Pro další 

výpočet byl použit program MITCalc – hřídele, kde byly nejdříve zadány veškeré vstupní 

data o tyči a jejím zatížení (viz. Obr. 22, Obr. 23, Obr. 24). Výsledkem (viz. Obr. 25) je 

maximální průhyb a úhel natočení spolu se statickou bezpečností. Maximální průhyb 

vychází dostatečně malý a jeho složka v ose Z je kompenzovaná automatickou kalibrací Z 

polohy. Výsledná bezpečnost je 11,5, to znamená, že tyče jsou i po úpravě pojezdu osy X 

vhodné. 

Obr. 19 Pohled na vedení osy X (zvýrazněno žlutě) 
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Obr. 20 Poloha těžiště vůči horní tyči 
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Obr. 21 Schéma sil na přípravku 
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Vstupní informace: 

𝑚 = 0,9841 𝑘𝑔 

𝐹ř = 1,92 𝑁 

 

Sestavení rovnovážných rovnic: 

∑ 𝐹𝑍 = 0 = −𝐹𝐺 + 𝑅𝐵𝑍  

∑ 𝐹𝑌 = 0 = 𝑅𝐴𝑌 + 𝑅𝐵𝑌 − 𝐹ř  

∑ 𝑀𝐴 = 0 = −(𝐹𝐺 ∗ 28,9101) + (𝑅𝐵𝑌 ∗ 50) − (𝐹ř ∗ (50 + 77,3223))  

 

Výpočty jednotlivých sil: 

𝐹𝐺 = 𝑚 ∗ 𝑔  

𝐹𝐺 = 0,9841 ∗ 9,81 = 9,6540 𝑁  

𝑅𝐴𝑌 = 𝐹ř − 𝑅𝐵𝑌 

𝑅𝐴𝑌 = 1,92 − 10,4713 = −8,5513 𝑁 

𝑅𝐵𝑌 =
(𝐹𝐺 ∗ 28,9101) + (𝐹ř ∗ (50 + 77,3223))

50
 

𝑅𝐵𝑌 =
(9,6540 ∗ 28,9101) + (1,92 ∗ (50 + 77,3223))

50
= 10,4713 𝑁 

𝑅𝐴𝑍 = 𝑅𝐵𝑍 =
𝐹𝐺

2
 

𝑅𝐴𝑍 = 𝑅𝐵𝑍 =
9,6540

2
= 4,8271 

𝑅𝐵 = √𝑅𝐵𝑌
2 + 𝑅𝐵𝑍

2  

𝑅𝐵 = √10,47132 + 4,82712 = 11,5303 𝑁 
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Úhel výsledné síly: 

𝛼𝑅𝐵 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝑅𝐵𝑍

𝑅𝐵
) 

(4) 

 

𝛼𝑅𝐵 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
4,8271

11,5303
) = 24,7491° 

 

  

Obr. 23 MITCalc – Zatížení tyče osy X 

Obr. 22 MITCalc – Tvar a rozměry tyče osy X 
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Obr. 25 MITCalc – Materiálové vlastnosti tyče osy X 

Obr. 24 MITCalc – Výsledky zatížení tyče osy X 
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7.3. Kontrola životnosti kuličkových pouzder osy X  

 

Pro pojezd na ose X jsou použity čtyři lineární kuličková pouzdra LM8UU. Pro výpočty 

životnosti byly použity vzorce a parametry ekvivalentního kuličkového pouzdra LME-08 od 

firmy matis s.r.o. Výpočet je stanoven na jednom ložisku, které bude odolávat největším 

silám. Pro tento typ ložisek je dovolen úhel natočení vodících tyčí až ∓0,5°, dle výsledků 

z programu MITCalc (viz. Obr. 25) je největší úhel natočení v řádech setin stupně, takže 

ložiska nejsou poškozovány průhybem tyčí. [12] 

Dle katalogu od firmy matis s.r.o. bylo do rovnice pro výpočet životnosti kuličkových 

pouzder dosazeny hodnoty dynamické únosnosti pouzdra 𝐶𝑑. Dále byl zvolen koeficient 

tvrdosti tyčí 𝐾𝑠, který je dle katalogu pro tyče povrchově kalené na 62 HRC roven 1 a 

koeficient směru zatížení 𝐾𝑄, který se v našem případě rovná rovněž 1 jelikož síly působí na 

pouzdra v rovině kolmé na směr pohybu. Pro výpočet životnosti v hodinách byl zdvih 

definován na základě maximální šířky DPS, která lze frézovat a počet cyklů za minutu byl 

zvolen s ohledem na rychlost pohybu pojezdu.[12] 

Výsledná životnost nejvíce zatěžovaného kuličkového pouzdra vyšla v řádech desítek 

miliónů hodin, tzn. neomezená životnost. 

  

Obr. 26 Pohled na kuličková pouzdra osy X (zvýrazněná žlutě) 
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Vstupní informace: 

𝐶𝑑 = 270 𝑁 

𝐾𝑠 = 1 

𝐾𝑄 = 1 

𝑠𝑧 = 0,200 𝑚 

𝑓𝑛 = 10 /𝑚𝑖𝑛 

 

Působení vnějšího zatížení:  

𝑃 =
𝑅𝐵

2
 

(5) 

 

𝑃 =
11,5303 

2
= 5,7652 𝑁 

 

Výpočet životnosti v metrech: 

𝐿𝑚 = (
𝐶𝑑

𝑃
∗ 𝐾𝑄 ∗ 𝐾𝑠)

3

∗ 105 
(6) 

 

𝐿𝑚 = (
270

5,7652
∗ 1 ∗ 1)

3

∗ 105 = 1,0272 ∗ 1010 𝑚 

 

Výpočet životnosti v hodinách: 

𝐿ℎ = (
𝐿𝑚

2 ∗ 60 ∗ 𝑠𝑧 ∗ 𝑓𝑛
) 

(7) 

 

𝐿ℎ = (
1,0272 ∗ 1010

2 ∗ 60 ∗ 0,200 ∗ 10
) = 4,28 ∗ 107 ℎ 
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7.4. Kontrola zatížení motoru osy X 

 

Během úprav pojezdu osy X došlo k změně zatížení krokového motoru osy X. Aby 

motor plnil dále svou funkci a nedošlo k jeho přetížení, je zapotřebí jej zkontrolovat 

z pohledu zatěžujících radiálních sil a kroutícího momentu, který musí být dvakrát menší 

než kroutící moment motorem dodávaný. Všechny krokové motory na 3D tiskárně Rebel II 

jsou motory NEMA 17 a parametry pro výpočty jsou čerpány z webových stránek od firmy 

Igus. [13] 

V první řadě byla provedena kontrola radiálního zatížení motoru, kdy hřídel motoru je 

radiálně zatížená od předepnutí řemene a frézovací sílou. V druhé řadě byly spočteny otáčky 

motoru a pak porovnány s grafem, zda nedochází k snížení kroutícího momentu motoru. 

Poté byl propočítán zatěžující moment, který je třecí síla od pryžového těsnění (koeficient 

smykového tření byl uvažovaný jako polyamid – ocel, mazáno) kuličkových pouzder osy X, 

síla od frézování a setrvačná síla při rozjezdu pojezdu osy X na rameni poloměru řemenice. 

Výsledný zátěžový moment musí být dvakrát menší než moment motoru. Pro snížení hluku, 

přesnějšího polohování a hladšího běhu motoru je použito mikrokrokování 1/16. Při 

mikrokrokování klesá kroutící moment motoru (viz. Tabulka 24), a proto bylo ověřeno, zda 

je stále zátěžový moment nižší než moment motoru. 

Motor NEMA 17 je vhodný i na aplikaci s frézovacím přípravkem a lze ho používat 

s mikrokrokováním 1/16. 

  

Obr. 27 Pohled na motor osy X (zvýrazněný žlutě) 
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Vstupní informace: 

𝑃 = 5,7652  𝑁 

𝑓𝑝𝑜 = 0,04 𝑎ž 0,2 

𝐷ř = 12,8 𝑚𝑚 

𝑀𝑚 = 0,52 𝑁𝑚 

𝑎𝑥 = 0,005 𝑚 ∗ 𝑠−2 

𝑠𝑚𝑖𝑛 = 5 𝑚𝑚/𝑠 =  300 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 

𝐹𝐷𝑅 = 20 𝑁 

 

Kontrola radiálního zatížení motoru: 

𝐹𝑝 + 𝐹ř ≤ 𝐹𝐷𝑅 (8) 

 

10 + 1,92 ≤ 20 

Kontrola, zda otáčky neovlivní kroutící moment motoru: 

𝑛𝑚 =
𝑠𝑚𝑖𝑛

𝜋 ∗ 𝐷ř
 (9) 

 

𝑛𝑚 =
300

𝜋∗12,8
= 7,4604 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛  Moment motoru není ovlivněn otáčkami. 

  

Obr. 28 Průběh kroutícího momentu motoru v závislosti na otáčkách [13] 
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Výpočet setrvačné síly pří rozjezdu pojezdu osy X: 

𝐹𝑜𝑑𝑥 = 𝑚 ∗ 𝑎𝑥 

 

(10) 

 

𝐹𝑜𝑑𝑥 = 0,9841 ∗ 0,005 ≅ 0,005 𝑁 

 

Výpočet třecích sil v kuličkových pouzdrech: 

𝐹𝑠𝑡 = 𝑃 ∗ 𝑓𝑝𝑜 = 0,4612 𝑁 (11) 

 

𝐹𝑠𝑡 = 5,7652 ∗ 0,08 = 0,4612 𝑁 

 

Výpočet kroutícího momentu na hřídel motoru: 

𝑀𝑘𝑚𝑥 = (4 ∗ 𝐹𝑠𝑡 + 𝐹ř + 𝐹𝑜𝑑𝑥) ∗
𝐷ř

2
 

(12) 

 

𝑀𝑘𝑚𝑥 = (4 ∗ 0,4612 + 1,92 + 0,005) ∗
12,8 ∗ 10−3

2
= 0,0241 𝑁𝑚 
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Podmínka proti přetížení motoru: 

2 ∗ 𝑀𝑘𝑚𝑥 ≤ 𝑀𝑚 (13) 

 

Kroutící moment krokového motoru klesá v závislosti na počtu mikrokoků. [14] 

 

2 ∗ 0,0241 ≤ 0,098 ∗ 0,52 𝑁𝑚 

0,0480 ≤ 0,0509 𝑁𝑚   Podmínka splněna. 

  

Tabulka 1 Změna točivého momentu v závislosti na mikrokrokování [13] 
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7.5. Předepnutí řemenu osy X 

 

Pro výpočty byl uvažován řemen T 2,5 a řemenice 16T2,5/16-2 od firmy matis s.r.o.  

S ohledem k nízkému přenosovému výkonu řemenu a nízkým silám, které na řemen 

působí, stanovuji předepínací sílu 10 N. Předepínající síla je pouze orientační, 

neboť předepnutí se dosahuje pomocí manuálního natažení řemene motorem a zajištění jej 

šrouby do příruby motoru. 

 

Síla působící na řemen: 

𝐹ř𝑡𝑥 = 4 ∗ 𝐹𝑠𝑡 + 𝐹ř + 𝐹𝑜𝑑𝑥 (14) 

 

𝐹ř𝑡𝑥 = 4 ∗ 0,4612 + 1,92 + 0,005 = 3,7698 𝑁 

 

Přenášený výkon: 

𝑃ř = 𝐹ř𝑡𝑥 ∗ 𝑠𝑚𝑖𝑛 (15) 

 

𝑃ř = 3,7698 ∗ 5 ∗ 10−3 = 0,0188  𝑊 

 

Předepínací síla: 

 

𝐹𝑃 = 10 𝑁  

Obr. 29 Pohled na řemen osy X (zvýrazněný žlutě) 
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7.6. Kontrola pohybových šroubů a motorů osy Z  

 

V této kapitole jsou kontrolovány zatížení jak na pohybový šroub, tak na motory osy Z. 

V neupravené verzi 3D tiskárny REBEL II motory zachytávají síly ve svislém směru od celé 

konstrukce osy X. Při úpravě pojezdu osy X došlo k výraznému navýšení hmotnosti, a proto 

na motory působí větší axiální síly než před úpravou. Vlivem těchto axiálních sil by mohlo 

dojít k nenávratnému poškození krokových motorů osy Z, a proto byla provedena úprava, 

která zachytává veškeré síly v ose Z. 

  

Obr. 30 Pohled na závitové tyče a motory osy Z (zvýrazněny žlutě) 
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Úprava spočívá v náhradě držáků tyčí osy Z za držáky s kuličkovým ložiskem W 606 

od firmy SKF (viz. Obr. 31, Obr. 32). O toto kuličkové ložisko se opře klobouková matice, 

která je našroubovaná a zalepená lepidlem na závity na volném konci závitové tyče. Tímto 

vznikne opěrný bod, který bude přenášet veškeré síly v axiálním směru. [15]  

Obr. 32 Upravený držák tyče – detail v řezu 

Obr. 31 Upravený držák tyče Z 
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Po úpravě byly propočítány reakce v obou tyčích, v poloze, kdy pojezd osy X je 

v kontaktu s mikrosnímačem na levé straně (viz. Obr. 33). Tato poloha je nejvíce kritická, 

protože v této poloze je levá závitová tyč nejvíce zatěžovaná. Ve výpočtu byly zanedbány 

setrvačné síly z důvodu jejich malých velikostí a frézující síly, protože tuto složku zachytává 

vedení v ose Z. Po výpočtu reakcí byla provedena kontrola závitové tyče na tah, kdy bylo 

uvažováno že síly působí v nejhorším bodě na konci závitové tyče i když k této možnosti 

během provozu upravené 3D tiskárny nemůže dojít. Pro výpočty jsou použity parametry 

závitové tyče M6 z oceli 11 600. Výsledná bezpečnost vyšla více než 300. Závitové tyče 

jsou i po úpravě vhodné pro používání.[16] 

Pro krokové motory osy Z byla provedena kontrola, zda zátěžový kroutící moment od 

závitové tyče je dvakrát menší než kroutící moment motoru. Jedná se opět o motory NEMA 

17, které mohou využívat mikrokrokování. Zatěžující moment je dvakrát menší než moment 

motoru při používání mikrokrokování 1/16 (viz. Tabulka 24). 

  

Obr. 33 Informace o hmotnosti a poloze těžiště konstrukce osy X 

Obr. 34 Poloha pojezdu osy X pro výpočty a poloha těžiště 
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Vstupní hodnoty: 

𝑚𝑥 = 1.6933 𝑘𝑔 

𝑚𝑧 = 4,5102 ∗ 10−2 𝑘𝑔 

𝑙𝑧𝑡 = 282,8 𝑚𝑚 

𝜌𝑜 = 7,8271 ∗ 10−6 𝑘𝑔/𝑚𝑚3 

𝑑2 = 5,35 𝑚𝑚 

𝑑3 = 4,773 𝑚𝑚 

𝑓𝑧 = 0,12 

𝛼 = 15° 

𝑃 = 1 𝑚𝑚 

𝑅𝑒 = 314 𝑀𝑃𝑎 

 

Rovnovážné rovnice: 

∑ 𝐹𝑍 = 0 = 𝑅𝐷𝑍 + 𝑅𝐸𝑍 − 𝐹𝐺𝑥  

∑ 𝐹𝑌 = 0 = 𝑅𝐷𝑋  

∑ 𝑀𝐷 = 0 = −(𝐹𝐺𝑥 ∗ 67,65) + (𝑅𝐸𝑍 ∗ 310)  

  

Obr. 35 Schéma sil na závitové tyče 
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Výpočet jednotlivých sil síly: 

𝐹𝐺𝑥 = 𝑚𝑥 ∗ 𝑔 

𝐹𝐺𝑥 = 1,6933 ∗ 9,81 = 16,6113 𝑁 

𝑅𝐸𝑍 =
𝐹𝐺𝑥 ∗ 67,65

310
 

𝑅𝐸𝑍 =
16,6113 ∗ 67,65

310
= 3,6250 𝑁 

𝑅𝐷𝑍 = 𝐹𝐺𝑥 − 𝑅𝐸𝑍 

𝑅𝐷𝑍 = 16,6113 − 3,6250 = 12,9863 𝑁 

 

Pevnostní výpočet: 

𝑆𝑧𝑡 =
𝜋 ∗ 𝑑3

2

4
 

(16) 

 

𝑆𝑧𝑡 =
𝜋 ∗ 4,7732

4
= 17,8926 𝑚𝑚2 

 

𝜎𝑡 =
𝑅𝐷𝑍 + 𝑚𝑧 ∗ 𝑔

𝑆𝑧𝑡
 

(17) 

 

𝜎𝑡 =
12,9863 + 4,5102 ∗ 10−2 ∗ 9,81

20,1209
= 0,6674 MPa 

 

𝜑´ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑓𝑧

𝑐𝑜 𝑠 (
𝛼
2)

 ) 
(18) 

 

𝜑´ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
0,12

𝑐𝑜𝑠 (
15
2 )

 ) = 6,9013° 
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𝜓 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑃

𝜋 ∗ 𝑑2
) 

(19) 

 

𝜓 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
1

𝜋 ∗ 5,35
) = 3,4049° 

 

𝜏𝐾 =
(𝑅𝐷𝑍 + 𝑚𝑧 ∗ 𝑔) ∗ tan(𝜓 + 𝜑´) ∗

𝑑2

2
π ∗ 𝑑3

3

16

 
(20) 

 

𝜏𝐾 =
(12,9863 + 4,5102 ∗ 10−2 ∗ 9,81) ∗ tan(3,4049 + 6,9013) ∗

5,35
2

π ∗ 4,7733

16

 

𝜏𝐾 = 0,3060 𝑀𝑃𝑎 

 

Bezpečnost: 

𝑘𝑧 =
𝑅𝑒

√𝜎𝑡
2 + 4 ∗ 𝜏𝐾

2
 

(21) 

 

𝑘𝑧 =
314

√0,66742 + 4 ∗ 0,30602
= 346,7620 

 

Zátěžový kroutící moment na motor: 

𝑀𝑘𝑚𝑧 = (𝑅𝐷𝑍 + 𝑚𝑧 ∗ 𝑔) ∗ tan(𝜓 + 𝜑´) ∗
𝑑2

2
 

(22) 

 

𝑀𝑘𝑚𝑧 = ((12,9863 + 4,5102 ∗ 10−2 ∗ 9,81) ∗ tan(3,4049 + 6,9013) ∗
5,35

2
)  

𝑀𝑚𝑧 = 6,5321 𝑁 ∗ 𝑚𝑚 = 6,5321 ∗ 10−3 𝑁 ∗ 𝑚 

 

Podmínka proti přetížení motoru: 

2 ∗ 𝑀𝑘𝑚𝑧 ≤ 𝑀𝑚 (23) 

 

2 ∗ 6,5321 ∗ 10−3 ≤ 0,098 ∗ 0,50 

0,0131 ≤ 0,049  Podmínka splněna. 
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7.7. Kontrola lineárního vedení osy Y 

 

Kontrola průhybu tyčí osy Y má stejný postup jako u kontroly tyčí osy X. Nejdříve byla 

zjištěna poloha těžiště stolu vůči levému spodnímu kuličkovému pouzdru (viz. Obr. 38). 

Poté bylo pomocí rovnovážných rovnic zjištěno, která z tyčí přenáší větší síly. Během tohoto 

výpočtu bylo uvažováno že frézující síly zachytává pouze levá tyč a další výpočty budou 

pouze na této, více zatěžované tyči. Jelikož těžiště není přesně mezi kuličkovými pouzdry, 

byl proveden výpočet pro zjištění rozložení sil do obou pouzder. Do programu MITCalc pak 

byly zadány hodnoty délky tyče, velikosti a úhly natočení výše zmíněných sil (viz. Obr. 41, 

Obr. 40, Obr. 43). Výstupem programu MITCalc (viz. Obr. 43) je informace o průhybu tyče 

a výsledné bezpečnosti, která je rovna 11,2. Průhyb je téměř 0,2 mm, což se může jevit jako 

hodně, ale tento průhyb je kompenzován automatickou kalibrací řezného nástroje. 

  

Obr. 36 Pohled na vedení osy Y (zvýrazněny žlutě) 
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Obr. 37 Poloha těžiště stolu vůči levému kuličkovému pouzdru 

Obr. 38 Schéma rozložení sil na tyče osy Y 
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Vstupní informace: 

𝑚𝑠 = 2,2744 𝑘𝑔 

𝐹ř = 1,92 𝑁 

 

Rovnovážné rovnice: 

∑ 𝐹𝑍 = 0 = 𝑅𝐹𝑍 + 𝑅𝐺𝑍 − 𝐹𝐺𝑠  

∑ 𝐹𝑋 = 0 = 𝑅𝐹𝑋 − 𝐹ř  

∑ 𝑀𝐹 = 0 = −(𝐹𝐺𝑠 ∗ 73,4472) + (𝐹ř ∗ 58,67) + (𝑅𝐺𝑍 ∗ 150)  

 

Výpočty jednotlivých sil: 

𝐹𝐺𝑠 = 𝑚𝑠 ∗ 𝑔 

𝐹𝐺𝑠 = 2,2744 ∗ 9,81 = 22,3119 𝑁 

 

𝑅𝐺𝑍 =
(𝐹𝐺𝑠 ∗ 73,4472) − (𝐹ř ∗ 58,67)

150
 

𝑅𝐺𝑍 =
(22,3119 ∗ 73,4472) − (1,92 ∗ 58,67)

150
= 10,1740 𝑁 

 

𝑅𝐹𝑍 = 𝐹𝐺𝑠 − 𝑅𝐺𝑍 

𝑅𝐹𝑍 = 22,3119 − 10,1740 = 12,1379 𝑁 

 

𝑅𝐹𝑋 = 𝐹ř 

𝑅𝐹𝑋 = 1,92 𝑁 

 

𝑅𝐹 = √𝑅𝐹𝑍
2 + 𝑅𝐹𝑋

2  

𝑅𝐹 = √12,13792 + 1,922 = 12,2888 𝑁 
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Rovnovážné rovnice: 

 

∑ 𝐹 = 0 = 𝑅𝑃1 + 𝑅𝑃2 − 𝑅𝐹  

∑ 𝑀 = 0 = −𝑅𝐹 ∗ 63,37 + 𝑅𝑃2 ∗ 127  

 

Výpočet jednotlivých sil: 

 

𝑅𝑃2 = 𝑅𝐹 ∗
63,37

127
 

𝑅𝑃2 = 12,2888 ∗
63,37

127
= 6,1318 𝑁 

 

𝑅𝑃1 = 𝑅𝐹 − 𝑅𝑃2 

𝑅𝑃1 = 12,2888 − 6,1318 = 6,1570 𝑁 

 

Úhel působení sil: 

 

𝛼𝑅𝐹 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝑅𝐹𝑋

𝑅𝐹
) 

(24) 

 

𝛼𝑅𝐹 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
1,92

12,2888
) = 8,9887° 

 

  

Obr. 39 Rozklad sil na jednotlivé kuličková pouzdra 
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Obr. 41 MITCalc – Zatížení tyče osy Y 

Obr. 40 MITCalc – Tvar a rozměry tyče osy Y 
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Obr. 43 MITCalc – Výsledky zatížení tyče osy Y 

Obr. 42 MITCalc – Materiálové vlastnosti tyče osy Y 
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7.8. Kontrola kuličkových pouzder osy Y 

Jelikož se jedná o stejnou aplikaci kuličkových pouzder jako u vedení osy X, je postup 

výpočtu stejný jako v kapitole Kontrola životnosti kuličkových pouzder osy X. 

  

Obr. 44 Pohled na kuličková pouzdra osy Y (zvýrazněny žlutě) 
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Vstupní informace: 

𝐶𝑑 = 270 𝑁 

𝐾𝑠 = 1 

𝐾𝑄 = 1 

𝑠𝑧 = 0,153 𝑚 

𝑓𝑛 = 10 /𝑚𝑖𝑛 

 

Výpočet životnosti v metrech: 

𝐿𝑚 = (
𝐶𝑑

𝑅𝑃1
∗ 𝐾𝑄 ∗ 𝐾𝑆)

3

∗ 105 
(25) 

 

𝐿𝑚 = (
270

6,1570
∗ 1 ∗ 1)

3

∗ 105 = 8,4330 ∗ 109 𝑚 

 

Výpočet životnosti v hodinách: 

 

𝐿ℎ = (
𝐿𝑚

2 ∗ 60 ∗ 𝑠𝑧 ∗ 𝑓𝑛
) 

(26) 

 

𝐿ℎ = (
8,4330 ∗ 109

2 ∗ 60 ∗ 0,153 ∗ 10
) = 4,5931 ∗ 107 ℎ 

 

  



66  

 

7.9. Předepnutí řemenu osy Y 

Stejně jako v kapitole Předepnutí řemenu osy X i zde přenáší řemen osy Y velmi malý 

výkon, a proto navrhuji předepínací sílu 10 N tak, jako u předepínání řemenu osy X. 

  

Obr. 45 Pohled na řemen osy Y (zvýrazněn žlutě) 
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Vstupní informace: 

𝑚𝑠 = 2,2744 𝑘𝑔 

𝐹ř = 1,92 𝑁 

𝑓𝑝𝑜 = 0,04 𝑎ž 0,2 

𝑎𝑦 = 0,005 𝑚 ∗ 𝑠−2 

𝑠𝑚𝑖𝑛 = 5 𝑚𝑚/𝑠 =  300 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 

 

Výpočet třecích sil v pouzdrech: 

𝐹𝑠𝑡 = 𝑅𝑃1 ∗ 𝑓𝑝𝑜 (27) 

 

𝐹𝑠𝑡 = 6,1570 ∗ 0,08 = 0,4926 𝑁 

Výpočet setrvačné síly stolu při rozjezdu: 

𝐹𝑜𝑑𝑦 = 𝑚𝑠 ∗ 𝑎𝑦 (28) 

 

𝐹𝑜𝑑𝑦 = 2,2744 ∗ 0,005 = 0,0114 𝑁 

Celková síla na řemen: 

𝐹ř𝑡𝑦 = 4 ∗ 𝐹𝑠𝑡 + 𝐹𝑜𝑑𝑦 + 𝐹ř (29) 

 

𝐹ř𝑡𝑦 = 4 ∗ 0,4926 + 0,0114 + 1,92 = 3,9018 𝑁 

 

Přenášený výkon 

𝑃 = 𝐹ř𝑡𝑦 ∗ 𝑠𝑚𝑖𝑛 (30) 

 

𝑃 = 3,9018 ∗ 5 ∗ 10−3 = 0,02 𝑊 

 

Předepínací síla: 

𝐹𝑝 = 10 𝑁 
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7.10. Kontrola motoru osy Y 

 

Krokový motor osy Y je zatěžován pouze momentem a radiální silou. Průměr řemenice 

je totožný jako u motoru osy X.  

Pro kontrolu tohoto krokového motoru byl použit stejný postup jako v kapitole Kontrola 

zatížení motoru osy X. 

  

Obr. 46 Pohled na motor osy Y (zvýrazněn žlutě) 
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Vstupní informace: 

𝐹ř = 1,92 𝑁 

𝐹𝑜𝑑𝑦 = 0,0114 𝑁 

𝐹𝑠𝑡 = 0,4926 𝑁 

𝐷ř = 12,8 𝑚𝑚 

𝑀𝑚 = 0,52 𝑁𝑚 

 

Výpočet kroutícího momentu: 

𝑀𝑘𝑚𝑦 = (4 ∗ 𝐹𝑠𝑡 + 𝐹ř + 𝐹𝑜𝑑𝑦) ∗
𝐷ř

2
 

(31) 

 

𝑀𝑘𝑚𝑦 = (4 ∗ 0,4926 + 1,92 + 0,0114) ∗
12,8 ∗ 10−3

2
= 0.02491 𝑁𝑚 

 

Podmínka proti přetížení motoru: 

2 ∗ 𝑀𝑘𝑚𝑦 ≤ 0,098 ∗ 𝑀𝑚 (32) 

 

2 ∗ 0,02491 ≤ 0,098 ∗ 0.52 

0,0498 ≤ 0,0509 𝑁𝑚 
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8. Sumarizace úprav na 3D tiskárně 

 

Hlavní úprava 3D tiskárny spočívá ve výměně pojezdu osy X za hliníkové těleso 

s možností záměny používaných nástrojů. Na toto hliníkové těleso lze připevnit pomocí čtyř 

šroubů ze spodu a z hora, jak tiskovou hlavu, tak přípravek pro frézování. Do přípravku pro 

frézování lze upnout i jiné druhy multifunkčních nástrojů od firmy Dremel, které mají stejné 

rozměry hrdla. Na přípravek pro frézování je možné na spodní stranu přípravku připevnit 

dvěma šrouby hubici pro odsávání třísek, které během frézování vznikají. Hubice má clonu 

z polyuretanové pěny a průměr připojovací trubice je Ø 32 mm, v případě potřeby lze 

vytisknout i redukce na jiný průměr trubice. Na tuto trubici se navleče hadice od odsávacího 

přístroje a zajistí se stahovací páskou. Vlivem těchto úprav byla navýšena hmotnost celé 

konstrukce osy X, což má za následek větší axiální zatížení motorů osy Z. Abychom předešli 

poškození motorů osy Z byly upraveny držáky tyčí v horních rozích rámu. Na závitové tyče 

jsou našroubovány kloboukové matice a zalepeny lepidlem na závity, aby nedošlo k 

jejich uvolnění. Tyto matice jsou pak opřeny o ložiska W 606 od firmy SKF uložené 

v držáku tyčí osy Z, takže veškeré síly v axiálním směru zachytávají tyto ložiska.  

Další úpravou 3D tiskárny je připevnění stolu pro uchycení DPS na povrch výhřevné 

desky 3D tiskárny. Plastový stůl s T drážkami je na místě připevněn pomocí šroubů, které 

jsou zašroubovány do distančních matic v rozích výhřevné desky. Stůl pro uchycení DPS je 

na levé straně vybaven mikrosnímačem, který slouží pro kalibraci výšky nástroje. Pro 

správnou kalibraci je zapotřebí seřídit výšku mikrosnímače tak, aby při sepnutí byl nástroj 

přesně ve výšce povrchu DPS. Před každým zahájením frézování nejdřív nástroj přijede nad 

mikrospínač a začne pomalu klesat, dokud nezatlačí na pacičku mikrospínače. Po 

zkalibrováni výšky nástroj může začít s frézováním. Tuto posloupnost je zapotřebí 

naprogramovat do řídící jednotky tiskárny. 

Další úpravou je malý stojan připevněný na levé straně tiskárny. Jeho smysl slouží pouze 

pro odložení nepoužívaného nástroje s možností nástroj zafixovat na místě. Jedná se o 

preventivní opatření proti pádu nástroje a předcházení jeho poškození. 

Většina nových součástí tiskárny je vytištěná na samotné tiskárně z materiálu PLA, 

takže náklady na výrobu jsou minimální. Některé tištěné části lze odlehčit při vhodně 

zvolené výplni.  
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Obr. 47 3D tiskárna před upravami 
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Maximální frézovatelný prostor desky je 153x200 mm. Při frézování s odsáváním vznikají 

kolizní prostory v oblasti s utahovacími kolečky a frézovatelný prostor se zmenší. Těmto 

kolizím jde předejít buď nepoužíváním odsávání nebo výměnou utahovacích koleček za 

šrouby.   

Obr. 48 3D tiskárna po úpravách 
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9. Montážní postupy 

 

Pro správnou úpravu 3D tiskárny je zapotřebí dodržet určitou posloupnost při montáži. 

V následujících podkapitolách je popsán postup pro výměnu starých součástí za nové, 

přizpůsobené i k frézování DPS. 

 

9.1. Výměna pojezdu osy X a držáků tyčí osy Z 

 

Pro výměnu pojezdu osy X je zapotřebí demontovat celou konstrukci osy X. Pro 

demontáž osy X postupujeme podle manuálu od výrobce. Během této operace jsou 

odmontované i držáky tyčí osy Z, které později vyměníme za nové. Jakmile máme 

konstrukci osy X demontovanou, je zapotřebí separovat pojezd od zbytku konstrukce. Když 

oddělíme pojezd osy X, vytáhneme kuličková pouzdra a rozebereme celý pojezd. Dalším 

krokem je upevnění kuličkových pouzder do nového, hliníkového tělesa. Každé kuličkové 

pouzdro vložíme do drážky a upevníme objímkou s čtyřmi šrouby M4x18 (viz. Obr. 49). 

  

Obr. 49 Montáž kuličkových pouzder do tělesa pojezdu 
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Hliníkové těleso s kuličkovými pouzdry nasuneme na tyče osy X a pak postupujeme 

podle výrobce při opětovném složení osy X. Konce řemenů se provlečou oky na zadní straně 

pojezdu a zohnou se tak aby se jejich zuby do sebe zaklesnuly. Poté oba konce řemenů 

zajistíme stahovacími páskami. 

Když máme konstrukci osy X smontovanou, nasuneme ji na tyče osy Z. Na konce tyčí 

nasadíme upravené držáky s kuličkovými ložisky a zajistíme dvěma šrouby (viz. Obr. 50). 

  

Obr. 50 Montáž upraveného držáku tyčí osy Z 
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9.2. Montáž zavěšených závitových tyčí 

 

Nejdříve uvolníme tyče ze spojek s motorem a vytáhneme je. Na jeden konec obou 

závitových tyčí našroubujeme kloboukové matice a zalepíme proti uvolnění lepidlem na 

závity. Do děr v držáku vedle tyčí Z vtlačíme kuličková ložiska W 606 a závitové tyče 

provlečeme ložisky (viz. Obr. 51). Až když se kloboukové matice opřou o vnitřní kroužek 

kuličkového ložiska, utáhneme spojky mezi motorem a závitovými tyčemi. 

  

Obr. 51 Montáž závitových tyčí osy Z 
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9.3. Montáž frézovacího přípravku 

 

Na hrdlu nástroje dremel 3000 odšroubujeme matici EZ Twist a provlečeme hrdlo 

dremelu dírou v tělesu držáku (viz. Obr. 52). Maticí EZ Twist opět našroubujeme na hrdlo a 

upevníme tak dremel k tělesu. 

Po upevnění dremelu přimontujeme hubici pro odsávání třísek k tělesu pomocí dvou 

šroubů M3 s maticemi vloženými do drážek v tělesu držáku. Nyní můžeme upnout řezný 

nástroj do sklíčidla dremelu. Nástroj upneme tak, aby byl konec ve stejné úrovni jako je 

polyuretanová pěna. Celý přípravek pak připevníme čtyřmi šrouby na hliníkový pojezd osy 

X. 

Při montáži tiskové hlavy postupujeme stejně jako u originálního tělesa, neboť 

připojovací rozměry jsou totožné. 

  

Obr. 52 Upevnění Dremelu 3000 
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9.4. Montáž stojanu 

 

Na horní dutý válec stojanu nasadíme kliku, přiložíme podložku a zajistíme šroubem 

M4, který zašroubujeme přímo do dutého válce (viz. Obr. 53). Při správné montáži je možné 

s klikou otáčet. Klika má v sobě dvě drážky, do kterých při pootočení kliky proti směru 

hodinových ručiček přesně pasují dva čepy na horní straně stojanu. Po namontování kliky 

už jen připevníme stojan dvěma šrouby s maticemi k hliníkovému profilu na levé straně 

rámu tiskárny. 

Pro uložení na stojan stačí zavěsit nástroj za horní díry pro šrouby na úložné čepy stojanu 

a pootočením kliky ho zajistit proti pádu. 

  

Obr. 53 Montáž kliky stojanu 
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10. Závěr 

 

V první části bakalářské práce se zabývám shromážděním základních informací o dané 

problematice. Je zde pojednáno o jednotlivých technologiích 3D tisku a podrobněji popsána 

upravovaná 3D tiskárna REBEL II. Dále jsou uvedeny informace o deskách plošných spojů 

a o jejích výrobě. Po seznámení se s problematikou jsem navrhnul řadu variant, které splňují 

požadavky na danou úlohu. Metodou kriteriálního hodnocení, kterou hodnotily 3 osoby 

seznámené s problematikou, vzešla vítězná varianta, která se skládá z varianty pojezdu osy 

X a z varianty stolu na upnutí frézovaných desek. Varianta pojezdu je náhrada originálního 

pojezdu osy X za hliníkové těleso s možností záměny tiskové hlavy s přípravkem na 

frézování. Přípravek pro frézování se skládá z držáku multifunkčního nástroje Dremel 3000 

a hubice na odsávání třísek. Varianta upínacího stolu je plastový stůl s T drážkami na 

upevnění frézovaných desek pomocí podélníků z hliníkových L profilů. Tento stůl je navíc 

vybaven mikrosnímačem pro automatickou kalibraci výšky řezného nástroje. Většina 

navrhovaných součástí je tištěná na samotné 3D tiskárně a lze se tak vlivem zvolení vhodné 

výplně zbavit části jejich hmotnosti. Vlivem větší hmotnosti konstrukce osy X bylo zapotřebí 

odlehčit motory osy Z, aby nedošlo k jejich poškození. Proto byla navrhnuta úprava držáků 

tyčí osy Z, která pomocí kuličkového ložiska bude zachytávat veškeré síly v axiálním směru 

na motory osy Z. Vzhledem k rozdílným hmotnostem nových součástí od součástí 

originálních bylo zapotřebí zkontrolovat, zda nedojde k poškození motorů a lineárních 

vedení tiskárny. 

Po kontrole jednotlivých částí tiskárny jsem došel k závěru, že úprava nijak nepoškodí 

funkční části tiskárny. Kontrola byla prováděna s relativně malými rychlostmi posuvu 

řezného nástroje, což má za následek pouze malé síly. V případě potřeby zkrácení doby 

výroby desek plošných spojů lze zvýšit rychlost a zrychlení posuvu řezného nástroje, což by 

však mělo za následek vznik větších sil a bylo by zapotřebí znovu provést kontrolu všech 

namáhaných částí.  

V poslední části práce jsou zrekapitulovány všechny úpravy na tiskárně a porovnány 

tiskárny před a po úpravě. V příloze práce jsou výkresy sestavy a podsestav a výrobní výkres 

hliníkového tělesa pojezdu osy X.  
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