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ÚVOD 
Cílem každé výrobní společnosti je zkrátit celkový čas od návrhu ke zhotovení 
výrobku a jeho uvedení na trh. Proto společnosti investují do strojního zařízení, 
výpočetní techniky a softwarového vybavení.  
Při vývoji produktu používají konstruktéři nejrůznější aplikace, které napomáhají při 
řešení technických problémů. Jedná se o výpočetní systémy, CAD, MKP aplikace 
apod. Nakonec se však dostávají do situace, kdy potřebují ověřit výsledky svých 
výpočtů. Proto nedílnou součástí vývoje produktu  je zhotovování různých modelů a 
prototypů. Modely mohou být vyrobeny za účelem odzkoušení funkčnosti, 
ergonomických a designových vlastností výrobku. Prototypy se zhotovují v poslední 
fázi vývoje výrobku a představují plně funkční výrobek.  
Používají se dva přístupy konvenční a nekonvenční. Konveční metody postupně 
obrábí polotovar, a tím vyrábí součást. Druhým přístupem jsou nekonveční metody, 
které se souhrnně označují jako Rapid Prototyping. Jde o technologie, které 
postupným nanášením materiálu vytvářejí součást. Tímto způsobem se mohou 
vyrobit i tvarově velmi složité součástky, součástky s dutými vnitřními prostory, 
šikmými stěnami nebo žebry. Prostorový model je při tomto procesu zhotovován 
přímo podle dat, která přicházejí z počítače. 
Účelem této bakalářské práce je podat přehled současných používaných technologií 
v oblasti Rapid prototyping zařízení a vymezení trendů budoucího vývoje. 
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1. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJM Ů 
 
1.1  Rapid Prototyping 
Pod názvem Rapid Prototyping označujeme technologie, které vytvářejí fyzický 
model na základě CAD dat a to postupně po jednotlivých vrstvách. Celý model je 
tvořen z tenkých vrstev materiálu, které nástroj nanáší v tenkých vrstvách.[1] 
Těmito technologiemi se dají vyrobit součásti se složitou vnitřní geometrií, žebry, 
otvory a  tvarově složitými stěnami. Hlavní výhodou je poměrně snadná příprava 
výroby, bez tvorby přípravků, nářadí, NC programů a technologických postupů. [1]  
V současnosti zařízení RP nevytváří jen modely a prototypy, ale používají se při 
výrobě nářadí, forem, pro malosériovou výrobu atd. Využívají se v oblastech 
leteckého, kosmického, zbrojního a automobilového průmyslu, spotřební elektroniky, 
hraček, lékařství atd.[1] 
 
1.2  RP model 
RP model je součást vyrobená některou z technologií Rapid Prototyping. Hlavní 
využití modelů je pro účely prezentace, představení návrhu výrobku atd. Využívá se 
částečných řezů nebo průhledných materiálů, klade se důraz na názornost. Zhotovené 
modely mohou být funkční nebo prezentační. Nejčastěji používanými materiály jsou 
plasty, papír, pryskyřice, keramika a kovy. [2] 
 
1.3  Prototyp 
Prototyp je důležitou a nezbytnou součástí vývoje výrobku. Představuje poslední 
krok vývoje, kde se provádí testy a ověřují vlastnosti. Prototyp je plně funkční 
výrobek, je to první výrobek před sériovou nebo hromadnou výrobou. [2] 
 
1.4 STL formát 
STL formát se používá jako převodní formát pro přenos dat z vytvořeného CAD 
modelu do zařízení Rapid Prototyping. Zkratka STL znamená STereo Lithography a 
je to standard, který se používá v oblasti Rapid Prototyping systémů.[1] 

1.1 

1 

1.2 

1.3 

1.4 
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2. PŘEHLED A ROZBOR EXISTUJÍCÍ LITERATURY 
 
2.1 Výroba součástí technologiemi RP 
Hlavní výhoda RP zařízení je v poměrně snadné přípravě výroby a možnosti vytvářet 
tvarově složité díly. Výrobu technologiemi RP můžeme rozdělit na tři etapy: 
Preprocessing, Processing a Postprocessing.  
 
2.1.1 Preprocessing 
Preprocesing představuje přípravu výroby, převod do STL formátu, kontrolu STL 
souboru, rozdělení modelu na jednotlivé řezy, generování podpor a drah nástroje.  
Základním krokem je vymodelování součástky v některém CAD systému. 
Vymodelovaná součást se převede do STL formátu, to je proces, při kterém se 
objemový model převede na polygonální model. Polygonální model se skládá 
z velkého množství trojúhelníků, které jsou aproximovány s nastavitelnou přesností. 
U součástí s malými poloměry musí být síť trojúhelníků poměrně hustá, aby se co 
nejvíce vystihl tvar součásti. Takto vytvořený soubor se musí zkontrolovat a 
případně opravit. Dalším krokem je rozdělení modelu do jednotlivých horizontálních 
řezů, kde tloušťka řezu je konstantní a částečně určuje přesnost vytvořených modelů. 
Většinou se tloušťka řezu nastavuje z intervalu hodnot, které jsou dány tloušťkou 
materiálu. Posledním krokem je vygenerování drah nástroje a u některých zařízení 
přidání podpůrných struktur.[1]         
 
2.1.2 Procesing 
Procesing představuje výrobu součásti. Pro většinu RP zařízení je výroba 
automatizovaná, a proto nepotřebuje dohled vyškolené osoby. Zhotovování součásti 
je poměrně časově náročné, může trvat několik hodin v závislosti na velikosti a 
tvarové složitosti. Jednotlivé výrobní postupy zařízení RP se od sebe liší a budou 
vysvětleny později. [1] 
 
2.1.3 Postprocessing 
Postprocesing představuje poslední část výroby. V této fázi výroby se obvykle 
provádí manuální operace jako odstraňování podpor a dokončovací operace. Mezi 
dokončovací operace patří očištění povrchu, broušení, pískování a impregnování atd. 
U některých metod jako je  např. streolitografie se musí součást nakonec vytvrdit 
v UV peci. [1]  
   
2.2 Postup návrhu výrobku 
Při návrhu výrobku se uplatňují nové strategie, které se označují jako paralelní 
inženýrství. Princip paralelního inženýrství je znázorněn na obr.1. V horní části 
schématu je zobrazen klasický vývojový řetězec, kde následující krok vývoje 
výrobku může začít až po dokončení předcházejícího. Základní myšlenka paralelního 
inženýrství je částečná souběžnost vývojových kroků, které byly od sebe odděleny. 
Tím se při vývoji výrobku mohou ušetřit čas a náklady.[2] 
Důležitou úlohu při vývoji výrobku má vytváření modelů a prototypů. Provádí se na 
nich různé zkoušky např. pevnostní, funkční,  ověřuje se smontovatelnost nebo slouží 
ke konzultaci, představení výrobků. Modely a prototypy se vyrábí CNC obráběcími 
centry nebo RP zařízeními. Záleží na složitosti součástky a možnostech podniku. U 
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součástí se složitou geometrií se s výhodou uplatňují RP zařízení, díky své poměrně 
nenáročné přípravě na výrobu. 
 

 
 
 

2.3 Rozdělení modelů 
Požadavky na model se liší v závislosti na fázi vývoje výrobku.  Na začátku návrhu 
je nutné stanovit základní rysy a od tohoto návrhu pokračovat v dalších krocích 
vývoje pomocí modelů.  Požadavky na model se postupně zvyšují a můžeme je 
rozdělit do šesti skupin. Podle typu modelu, lze vybrat vhodné RP zařízení, u kterého 
se nastaví velikost tloušťky řezu, a tím značně zrychlit výrobu modelů.  [2] 
 
Proporcionální model 
Někdy se nazývá koncepční model. Zobrazuje vnější tvar a nejdůležitější rozměry 
produktu. Poskytuje představu o možném konečném vzhledu výrobku, což může 
usnadnit rozhodnutí o jeho  budoucím vývoji. Výrobní proces modelu musí být 
rychlý, jednoduchý a levný. Důležitou vlastností je recyklovatelnost modelu. 
Stupeň abstrakce: vysoký, stupeň detailu: nízký, funkce: není [2] 
 
Ergonomický model 
Podporuje rychlé rozhodnutí o proveditelnosti. Ukazuje důležité užitné detaily. 
Dobrým příkladem je použití modelu k ergonomickým studiím. Některé  výrobky je 
nutné  odzkoušet na lidském těle. Například helmy, dýchací přístroje, židle atd.  
Stupeň abstrakce: střední, stupeň detailu: střední, funkce: nějaké [2] 
 
Stylový model 
Zobrazuje vnější vzhled co nejblíže skutečnosti. Má povrchovou úpravu vhodnou pro 
předvádění produktu. Podporuje rozhodnutí o výstavbě a výrobních metodách. 
Umožňuje zákazníkům zasáhnout do řešení v počáteční fázi. 
Stupeň abstrakce: nízk , stupeň detailu: vysoký, funkce: nějaké [2] 
 

Obr. 1 Postup návrhu výrobků [2] 

2.3 
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PŘEHLED A ROZBOR EXISTUJÍCÍ LITERATURY 
 

Funkční model 
Umožňuje potvrdit numerické simulace a výpočty. Vhodné pro včasné vyřešení 
určitých funkcí -   montáž, údržba, kinematika. Předvádí všechny důležité funkce, 
v případě potřeby bez vnějšího tvaru. Poskytuje odběratelům a dodavatelům základ 
pro dotazy, informace o nástrojích, výrobě, pro konstrukci výrobních a montážních 
prostředků.  
Stupeň abstrakce: nízká, stupeň detailu: vysoký, funkce: několik [2]    
 
Prototyp 
Podobá se návrhu, v případě potřeby je to přesná kopie. Je vyroben podle výrobní 
dokumentace. Jediný rozdíl od sériového produktu spočívá ve výrobním procesu. 
Umožňuje výrobu nářadí, přípravu pro představení na trhu v marketingové kampani. 
Stupeň abstrakce: nízká, stupeň detailu: vysoký, funkce: všechny [2] 
 
Vzorek 
Poslední fáze – model je vyroben v sériích  nebo v ověřovacích dávkách. Testují se 
veškeré vlastnosti. Slouží k zaškolení pracovníků z hlediska výroby a údržby. 
Připravuje se k hromadné výrobě a montáži.  
Stupeň abstrakce: není , stupeň detailu: vysoký, funkce: všechny [2] 
 
2.4 Rozdělení technologií Rapid prototyping z hlediska aplikace. 
 

 
 
 

2.4.1 Rapid Prototyping 
Rapid Prototyping popisuje technologie generativních výrobních procesů. To je 
procesů, které vytváří součást nanášením materiálu a jeho vrstvením. Solid Imaging 
zahrnuje výrobu jednoduchých modelů, které dobře zobrazují vnější tvar a rysy 
konečných výrobků. Functional Prototyping je aplikace RP technologie k modelům 
z plastu, kovu nebo jiného materiálu, které simulují jednu nebo více vlastností 
konečných součástí. [2] 
 

Obr. 2 Rapid Prototyping technologie a jejich aplikace [2] 
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2.4.2 Rapid Tooling 
Rapid Tooling popisuje aplikace, které jsou zaměřeny na výrobu nástrojů a forem. 
Používá se stejných postupů jako u Rapid Prototyping. Proto rychlá výroba nářadí se 
stává dalším důležitým faktorem, který vede k urychlení výroby.[2] 
 
2.4.3 Rapid Manufacturing 
Rapid Manufacturing rozumíme aplikaci Rapid Prototyping pro malosériovou 
výrobu. Výrobky mohou být vyrobeny přímo technologií Rapid Prototyping nebo 
nepřímo nástroji vyrobenými technologií Rapid Prototyping. Mechanické a 
technologické vlastnosti dnešních „rychlých materiálů“ jsou ve většině případů ještě 
značně vzdálené koncovým vlastnostem výrobků. Výrobní časy většího množství 
kusů jsou dlouhé. Proto je velkosériová výroba pomocí technologie neekonomická a 
zatím se nepoužívá. [2] 
 
2.5 Výroba kovových dílů. 
Ve strojírenství se používají stále nové materiály jako různé plasty, kompozity, 
dřevo, ale stále je nejpoužívanějším materiálem kov. Většina RP technologií neumí 
přímo zpracovávat kovy nebo jsou omezené použitým materiálem. Proto 
rozdělujeme výrobu funkčních kovových dílů na přímé a nepřímé metody. 
 
Nepřímé metody 
Nepřímá metoda spočívá ve využití procesu RP k vytvoření vytavitelných modelů, 
které slouží pro vytvoření forem a následné odlití. Tímto způsobem mohou být RP 
zařízení nepřímo použita na výrobu kovových součástí. Jedinou nevýhodou tohoto 
přístupu je skutečnost, že během vytváření forem může dojít ke ztrátě přesnosti. [3] 
 
Přímé metody  
Přímé metody pracující na principu nanášení kovového prášku a jeho natavení např. 
pomocí laseru nebo spojování pomocí kapalných pojiv. Jedná se o technologie 
Selectiv Laser Sintering (SLS), Direkt Laser Deposition (DLD), Elektron Beam 
Melting (EBM), 3D Inject Printing (3DP) atd. Těmito technologiemi je možné 
vytvořit plně funkční díly přímo z  CAD modelu bez potřeby mezikroků. To je bez 
vytváření modelů a forem pro odlévání. [3] 
RP zařízení nejsou plnohodnotné 3D zařízení, většina  těchto zařízení pracuje na 2,5 
D platformách. Při vytvoření jedné vrstvy se základní deska sníží o hodnotu tloušťky 
jedné vrstvy a začne se nanášet další vrstva. Při vytváření složitějších dílů je potřeba 
současně stavět podpůrné struktury, přičemž není vhodné používat podpory z 
materiálu jako je kov nebo keramika. Takto vzniklé podpory se z dílu obtížně 
odstraňují. [3] 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2 

2.4.3 

2.5 
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2.6 Rozdělení Rapid Prototyping technologií 
Rapid prototyping zařízení můžeme rozdělit z hlediska velikostí pracovního prostoru 
nebo výchozí formy materiálu. Druhé rozdělení bude podrobně popsáno v další části.  
 
Dle velikosti pracovního protoru rozdělujeme: 

• malé – pracovní prostor do 200x200x200 mm, většinou se označují jako 3D 
tiskárny, používají se při výrobě menších dílů. Jsou levnější variantou RP, 
dají se využít v kancelářském prostředí.  

• střední – pracovní prostor do 460x460x1070 mm, plnohodnotné zařízení RP, 
mají větší výběr materiálů, většinou jsou hlučnější. Používají se pro výrobu 
větších součástí, nástrojů, forem, master modelů atd. 

• velké –  pracovní prostor nad 460x460x1070 mm 
Všechna Rapid Prototyping zařízení jsou limitována pracovním prostorem, což je 
jejich hlavní nevýhoda. Rozměrnější součást lze rozdělit na několik částí a ty pak 
svařit, slepit, sešroubovat atd. 
 
Z hlediska výchozí formy materiálu RP technologie rozdělujeme:  

• Liquid-Based (kapalné materiály) 
• Solid-Based (pevnolátkové materiály) 
• Powder-Based (práškové materiály) 

 
Liquid-Based 
Jsou technologie, u kterých je materiál v základním stavu tekutý. Tekuté materiály se 
procesem zvaným vytvrzování přivádí do stavu pevného. Jejich největší výhodou 
oproti jiným metodám je vysoká kvalita povrchu po vytvrzení. [3] 
Metod, které se zaměřují na vytvrzování tekutých materiálů, je velké množství, ale 
jen některé našly uplatnění.  
Jednotlivé metody rozdělujeme na:  

• Stereolithography process (SLA) 
• Mask-based process 
• Inject-based liquid process 
• Rapid freeze prototyping process (RFR) 

 
Solid-Based 
Solid-based je technologie, která má základní materiál v tuhém stavu,  většinou ve 
formě drátů, válečků, vrstvených plechů. V procesu vytváření modelu se materiál 
nataví a následně vrství. [2] 
Podle metody zpracování výchozího materiálu rozdělujeme:  

• Extrusion-based process 
• Contour-cutting process 
• Ultrasonic consolidation process 

 
Powder-Based 
Jedná se o technologie, které používají materiály v základním stavu v podobě prášku. 
Prášek se taví např. pomocí laseru nebo se spojuje pojivem a ukládá se do 
požadovaného místa. Nanášením jednotlivých vrstev se vytváří požadovaný 
model.[3] 
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Jednotlivé metody rozdělujeme na:  
• Select laser sintering process (SLS) 
• 3D inject printing process (3DP) 
• Direkt laser deposition (DLD) 
• Elektron beam melting process (EBM) 

 
2. 7 Liquid-Based 
Jak už bylo zmíněno výše, jedná se o technologii, která využívá výchozí  materiál 
v kapalném stavu. Většinou se jedná o materiály, které jsou na bázi fotopolymerů. 
Při procesu vytvrzování se materiál převede do pevné fáze. Procesů vedoucích 
k vytvrzení kapaliny je více,ale většina jich pracuje na elektrických nebo chemických 
přístupech. 
 
2.7.1 Stereolithography (SLA) 
Stereolitografie byla první z Rapid Prototyping technologií, která je stále velice 
používaná. Patentována byla v roce 1986 vynálezcem Charles W. Hullem a 
podnikatelem Raymondem S. Freedem a roku 1987 uveden na trh firmou 3D 
Systems, Inc. Představitelem je zařízení iPro 8000 SLA Center  viz. příloha 1. 
Stereolitografie užívá UV laser na vytvrzení epoxidové pryskyřice. Laser je řízen 
systémem, který vytváří součást na základě 3D dat. Stereolitografie je používána na 
zhotovování součástí, které jsou jinou technologií obtížně vyrobitelné nebo je použití 
této technologie více efektivní. Zhotovený díl se musí po odstranění podpůrných 
struktur vytvrdit v UV peci. Součásti vyrobené touto technologií disponují vysokou 
přesností a velmi dobrou povrchovou úpravou. [5]   
Od roku 1986 prošla stereolitografie velkým pokrokem v konstrukci zařízení a 
vlastnostech materiálů. Používá se víc jak 10 různých typů strojů, které se liší 
velikostí pracovního prostoru. Existují stroje o rozměrech pracovní oblasti     
100x100 mm a větší o rozměrech 1500x500 mm s rychlejším a výkonnějším laserem. 
V oblasti materiálu došlo také k velkým pokrokům, pryskyřice dokážou napodobit 
vlastnosti výrobních plastů jako ABS, polypropylenu a polykarbonátu. [5] 
Zařízení se skládá z laseru, snímacího systému, pracovní nádrže, základní desky, 
tekuté pryskyřice a vytvrzené pryskyřice. 
 

 
Obr. 3 Stereolitografie [8] 

2.7 

2.7.1 
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Proces vytváření modelu. 
Základním krokem před vytvořením modelu je jeho převod z CAD systému do STL 
formátu. Tímto krokem se model rozdělí na množství příčných řezů o konstantní 
tloušťce a  definovanou konturou.[3]  
V prvním kroku je nádoba zaplavena tekutou pryskyřicí, v nádobě je umístěna 
základní plošina, která je mírně pod hladinou (Obr. 4a). V dalším kroku dojde k 
vytvoření vrstvy na základní desce, a to vysoce soustředěným UV laserovým 
paprskem, který vytvrzuje plochu mezi konturou na povrchu nádoby (Obr. 4b). UV 
laser je kontrolovaný galvanometrickým scanerem, který vede paprsek z předem 
vypočítaných údajů.  K nasměrování pohybu v osách X,Y se používá naklápěcího 
zrcadla, takže se stůl nemusí v těchto směrech pohybovat.  Následující postup se 
stále opakuje s tím rozdílem, že při dokončení každé vrstvy se základní plošina 
ponoří o hodnotu konstantní tloušťky řezu. Tloušťka řezu se pohybuje okolo      
0,127 mm.  Před každým osvícením se hladina pryskyřice setře tzv. stěračem, tím se 
docílí vymezení nepřesností.  [3] 
V místech, kde se objekt rozšiřuje nebo má vnitřní geometrii, se používají tzv. 
podpory. Mají za úkol podepřít objekt v kritických místech, kde se objektu dotýkají 
jen bodově. Před závěrečným vytvrzováním v UV peci se technologické podpory 
odstraní.[3] 
 

 
 

 
 

Fotopolymer 
Existuje mnoho druhů kapalných fotopolymerů, k jejichž vytvrzování dochází 
pomocí různých typů záření, jako jsou elektromagnetické, gama, rentgenové a UV 
záření.[1] 
Většina fotopolymerů využívaných v komerčních Rapid Prototyping systémech je 
vytvrditelná UV zářením. Nejčastěji se používají epoxidové a akrylátové pryskyřice. 
Při  vytvrzování dochází k reakci, která se nazývá polymerace. Je to proces, při 
kterém se spojují  molekuly do řetězcových řad, makromolekul,  zvaných polymery. 
Základním krokem k vytvrzení je obvykle indukční energie ze zdroje záření. [1]   
 

Obr. 4 Princip činnosti stereolitografie [4] 
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Výhody: Přesnost a velké rozlišení, otvory od jednoho milimetru, velmi dobrá 
povrchová úprava, vytvořené modely nejsou omezeny vnitřní ani vnější geometrií.[7] 
 
Nevýhody: Vytvořené díly jsou křehké, citlivé na teplo, vlhkost a chemikálie. Díly 
s uzavřenou vnitřní geometrií neumožňují odtok tekutého materiálu. Vyžaduje 
složitý postprocesing, kdy se díly musí dodatečně vytvrzovat v UV pecích.[7] 
 
Použití: Vhodné pro výrobu prezentačních a funkčních modelů, master modelů pro 
vakuové lití.  [7] 
 
2.7.2 Mask-based process 
Tento proces byl vynalezen Izraelskou firmou Cupital Inc. Metody Mask-based a 
používá se v zařízeních označujících se jako SGC, což znamená Solid Ground 
Curing. Pracuje na principu předchozí metody stereolitografie s tím rozdílem, že celá 
vrstva je vytvrzována najednou přes negativní masku. SGC využívá dva materiály 
primární a sekundární. Primárním materiálem je pryskyřice a sekundárním je vosk, 
který slouží pro vytvoření podpor ve vnitřních geometriích.[3]  
 
Princip činnosti: 
Princip činnosti je zobrazen na obr. 5. Nejprve se vytvoří negativní maska, která se 
osvítí UV lampou a dojde ke ztvrdnutí polymeru. Negativní maska je tvořena 
skleněnou deskou, na níž je vyznačen tvar vytvářené vrstvy. Vznikne oblast, která je 
vyplněná vytvrzeným polymerem a na vnější a vnitřní straně tekutým polymerem. 
Z vnitřní strany, kde se předpokládá vytvoření vnitřní geometrie, se odsaje tekutý 
polymer a vzniklé místo se zaplní voskem.[5]  
Takto vzniklá vrstva se frézuje pro zaručení přesnosti a celý cyklus se opakuje dokud  
se nevytvoří celý model. Po ukončení výroby modelu se odstraní vzniklé podpory 
tepelně nebo chemickou cestou pomocí kyseliny citrónové.[5]    
 
 

 
 
 

Obr. 5 SGC jednotlivé kroky [9] 

2.7.2 
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Výhody: Tento postup je považován za velice výkonný z důvodů vytvrzování celé 
vrstvy najednou. Zařízení disponuje velkou pracovní oblastí, takže mohou vyrábět 
více objektů najednou. Díky frézování každé vytvořené vrstvy se dosahuje vysoké 
přesnosti.[9] 
 
Nevýhody: Vysoká cena zařízení, drahý materiál, složitý proces, nutná odborná 
obsluha a kontrola procesu při vytváření. [9] 
 
Použití: Použití této metody je totožné s použitím předchozí metody stereolitografie. 
 
2.7.3 Inject-based liquid process 
Technologie je založena na vstřikování pryskyřice a jejího okamžitého vytvrzení. 
Představitelem je zařízení PolyJet viz. příloha 2. Jedná se o hybridní zařízení, které 
kombinuje tryskovou hlavu s technologií stereolitografie. Fotopolymer vycházející 
z tryskové hlavy se okamžitě ozáří a vytvrdí UV laserem. Zhotovená součást se 
nemusí dále zpracovávat v UV pecích. Zařízení prodávané na trhu se liší jen 
v objemu pracovního prostotu např. PolyJet Eden260 má pracovní prostor 
260x250x200 mm. Rychlost stavby modelu je okolo 6,5 mm za hodinu,  záleží však 
na rozměrech modelu. [3] 
 
Princip činnosti: 
Zařízení pracuje na principu metody Inject-based. Používá vstřikovací hlavu 
k přivádění fotopolymeru a UV světla k okamžitému vytvrzení. Jak je naznačeno na 
Obr. 6, tisková hlava se pohybuje ve směru osy X a ukládá tenkou vrstvu 
fotopolymeru na základní desku. Po dokončení jedné vrstvy se základní deska sníží 
ve směru osy Z a proces se opakuje, dokud se nevytvoří celý model. U zařízení se 
běžně používá osm hlavic, které pracují paralelně. Použití více hlav zlepšuje  
výsledný povrch.  U těchto systémů je typické použití dvou materiálů. První se 
používá na výstavbu modelu a druhý (např. gellike fotopolymeru) pro tvorbu podpor. 
Použitím podpor můžeme vytvořit modely, které mají složitou vnitřní geometrii nebo 
velké převisy. Nespornou výhodou využívání dvou materiálů je poměrně snadné 
odstranění vytvořených podpor, a to ručně nebo pomocí vody o vysokém tlaku. [3] 
 

 
Obr. 6 PolyJet princip činnosti [4] 
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Výhody: Zhotovený model nepotřebuje žádný postprocesing. Zařízení jsou vhodná 
pro použití v kancelářích. Vysoká přesnost modelů ± 0.1 mm. Používají se průhledné 
i matné materiály. Nižší spotřeba materiálu. [4] 
 
Nevýhody: Cena zařízení, drahý materiál, omezené množství používaných materiálů.   
 
Použití: Prezentační a koncepční modely, modely s vlastností pryže ( těsnění, 
manžety), v automobilovém průmyslu. [4] 
 
2.7.4 Rapid freeze prototyping proces (RFP) 
Zajímavou metodou využívající se u kapalných materiálů je rychlé zmrazování. 
Metodu vynalezl Dr. Ming Leu z Univerzity v Missouri-Rolla. Základní materiálem 
pro tvorbu modelu je voda. Jednotlivé částice kapaliny jsou zmrazovány a tím 
vytvářejí pevné části. Většina Rapid Prototyping zařízení používá materiály, které 
jsou poměrně drahé a produkují nebezpečné chemické látky např. pryskyřice, 
termoplasty. Proto je metoda rychlého zmrazování výhodná a navíc ekologická. [1]    
   
Princip činnosti:  
Základním krokem je vytvoření prostředí pod bodem mrazu. Kapičky vody jsou 
vstřikovány z trysky na základní desku nebo předchozí vrstvu. Ty jsou ochlazovány 
prouděním vzduchu o nízké teplotě a přes vytvořenou ledovou vrstvu. Následkem 
toho dochází k zmrazování a vytváření 3D modelu. Po vytvoření jedné vrstvy dojde 
k časové prodlevě, která je důležitá pro kompletní ztuhnutí modelu. Postup se 
opakuje dokud není  celá součást hotová. Při vytváření složitých součástí se používá 
podpůrných struktur na podepírání vyrobených částí. Materiálem pro podpory je 
eutektický roztoku cukru (C6H12O6 –H2O), který má teplotu tání - 5,6 °C. Proto 
teplota prostředí při vytváření modelu musí být chladnější než teplota tání 
podpůrného materiálu. Na konci celého procesu se změní teplota na hodnotu mezi ---
- 5,6 °C a 0 °C, tím dojde uvolnění podpor. [3]      

 
 
 
Výhody: Nízké náklady, ekologičtější než ostatní metody. Nižší energetická 
spotřeba. Dobrá povrchová úprava, rychlé zhotovení součástí.[3] 

Obr. 7 Rapid freeze prototyping process [3] 

2.7.4 
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Nevýhody: Vyžaduje ochlazované prostředí, energeticky složité skladování.[3] 
 
Použití: Potenciální aplikací RFP je výroba modelů na vytváření skořepinových 
forem. Při tání modelu nezpůsobuje voda praskání formy, jak  u modelů vytvořených 
z vosku, což je velká výhoda. [3] 
 
2.8 Solid-Based 
Solid-based je technologie, která používá základní materiál v tuhém stavu. Při 
vytváření modelu se materiál nataví a následně nanáší v tenkých vrstvách. 
Společným rysem systémů je zpracování primárního materiálu v tuhé fázi. Jinak se 
jednotlivé systémy od sebe velice liší. [3] 
 
2.8.1 Extrusion-based process 
První technologie u pevnolátkových materiálů je metoda vytlačování. Někdy se 
označuje jako Fused Deposition Modeling (FDM) process. Byla vyvinuta firmou 
Advanced Ceramics Research (ACR) v Tucsonu, a zdokonalena firmou Stratasys, 
Inc. v Minneapolis. [1] 
Zařízení pracující technologiemi FDM jsou nejvíce používaná na vyrábění 
plastových součástí, u kterých jsou vysoké požadavky na pevnost viz. příloha 3. Po 
stereolitografii je to druhá nejvíce používaná technologie. Metoda je tichá, snadná, 
vhodná pro použití v kanceláři.[10]  
 

 
 

 
 
 

Princip činnosti: 
Zařízení pracuje na protlačování polozahřátého materiálu přes trysku. Celá hlava je 
ohřívaná pod teplotu tavení materiálu, proto nanesený materiál okamžitě tuhne. 
Tryska se pohybuje po předem vytvořených drahách a vyplňuje prostor mezi 
uzavřenou konturou. Po vytvoření celé vrstvy se plošina sníží o tloušťku vrstvy a 
celý proces se opakuje. U složitějších součástí se používají podpůrné struktury. 

Obr. 8  FDM technologie  [4] 
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Z pravidla se používají dva materiály  primární a sekundární, z důvodu snadnějšího 
odstraňování podpor. Z primárních materiálů se vytvářejí součásti a ze sekundárních 
podpůrné struktury. Používanými materiály jsou termoplasty, nejčastěji ABS, PPSF, 
licí vosky atd., jsou dostupné v několika základních barvách. [3] 
 

 

 
Výhody: Diky použití materiálu ABS má model dobré mechanické vlastnosti, které 
se mohou v některých případech vyrovnat dílům vyráběným vstřikováním. Možnost 
použití jednobarevných materiálů, žádné nebezpečné chemické látky. Odolávají 
vyšší teplotě cca 90 °C. Zařízení FDM vynikají velkým pracovním prostorem.[8]   
 
Nevýhody: Nutnost zhotovování podpor, které se musí odstranit. Tloušťka vrstev se 
pohybuje v rozmezí 0,18 – 0,33 mm. Tvarová přesnost je řádově v desetinách 
milimetru. Pro dosažení dokonalejšího povrchu je nutné další zpracování.[8]  
 
Použití: Výroba přesných prototypových modelů, jako komunikační nástroj 
v procesu vývoje výroby, v oblastech marketingu, medicíně a architektuře. [8] 
 
2.8.2 Contour-cutting process 
Technologie je založena na vrstvení tabulových materiálů, pro rychlé vytváření 
modelů. Někdy se označuje jako Laminated Object Manufacturing (LOM). 
Představitelem je zařízení Mcor Matrix 3D printing viz. příloha 4. Technologie 
vyvinutá americkou firmou Helisys Inc. v roce 1985. Od ostatních Rapid Prototyping 
technologií se liší tím, že celá vrstva vzniká najednou. Materiál se na sebe lepí a 
lisuje zahřátým válcem. Modely se zhotovují ořezáváním jednotlivých vrstev. 
Používaným materiálem je papír, plast atd. Každý materiál je z jedné strany opatřen 
nátěrem, který umožňuje slepení nebo zažehlení.[3] 

Obr. 9  Princip činnosti technologie FDM. [3] 

2.8.2 
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Zařízení se skládá z laseru, zrcadel, pohyblivé optické hlavy, základní desky, 
vyhřívaného válce. 
 

 

 
Princip činnosti: 
V prvním kroku je materiál umístěn na základní desku, kde vyhřívaný válec projede 
přes povrch, a tím přilepí materiál k základní desce. Polohovací stůl se zrcadly a 
optikou odráží a zaostřuje CO2 laser. Výkon laseru a řezná rychlost se upravuje tak, 
aby prořezal jen jednu vrstvu. Laserový paprsek vyřeže profil, kde celou tabuli 
rozdělí na dvě části. První část představuje vrstvu modelu a druhá podpůrnou 
strukturu. Podpůrné struktury jsou v různých místech rozříznuty k snadnému 
vyjímání součásti. Po dokončení jedné vrstvy se základní deska sníží a nanese se 
další vrstva materiálu. Tento postup se neustále opakuje, dokud se nevytvoří celý 
model.[3]    
 
Výhody: Velké množství materiálů např. papír, plasty, keramika atd. Vysoká 
přesnost vyrobených modelů. Vhodný pro rozměrnější modely. Při výrobě nevznikají 
žádné toxické látky.[3] 
 
Nevýhody: Složité nastavení laseru, kde je nutné řezat jen aktuální vrstvu. Metoda 
není vhodná pro součásti s tenkými stěnami. Soudržnost modelu je dána jen 
vlastností lepidla, model není vhodný pro mechanické zkoušky.[3] 
 
Použití: Prezentační modely. 
 
2.8.3 Ultrasonic consolidation process 
Metoda byla vynalezena a patentována firmou Solidica Inc., jako metoda Rapid 
Prototyping pro rychlé vytváření kovových součástí. Princip vytváření součástí 
spočívá v ultrazvukovém svařování tenkých vrstev materiálu a jeho postupném 

Obr. 10  LOM technologie  [6] 
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obrábění. Takto vytvořené součástí mohou mít složitou vnitřní geometrii, které jsou 
jinými obráběcími technologiemi nevyrobitelné. Firma Solidical integruje tuto 
technologii do CNC zařízení a tím získává unikátní obráběcí systém. Na vytvoření 
programu pro Rapid Prototyping zařízení se používá RP CAM. Tento program 
vytvoří dráhy nástroje pro obrábění a proceduru na vrstvení materiálu. [3]  
 
Princip činnosti: 
Postup výroby součásti je zobrazen na obr. 11. Základním krokem je umístění dvou 
materiálů, které mají být na sebe navařeny působením ultrazvuku. Ultrazvuková 
svařovací zařízení jsou ukončena tzv. válcovou sonotrodou. Sonotrody jsou 
přitlačovány silou, která zajišťuje přenos ultrazvukových kmitů. Kmitání způsobuje 
v materiálu plastické deformace a poměrně malé zvýšení teploty, které má za 
následek spojení vrstev materiálu. Po svaření materiálu je poslední vrstva obrobena 
do požadovaného tvaru. Celý postup se opakuje, dokud není součást hotová.  [3]  
 

 
 
 
 

Výhody: Vytváření složitých součástí z kovových materiálů, technologie jsou 
integrovány do CNC obráběcích center. 
 
Nevýhody: Omezené množství materiálů, jedná se o materiály s nízkou teplotou 
tavení např. Al, Cu, Ni, Co. 
 
Použití: Součásti do hodinek, kazet, hraček, lékařských nástrojů atd. 
 

Obr. 11  Ultrasonic consolidation process [4] 
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PŘEHLED A ROZBOR EXISTUJÍCÍ LITERATURY 
 

2.9 Powder-Based 
Jedná se o technologie, které vytvářejí součásti z práškového materiálu. Přiváděný 
prášek se taví nebo spojuje pomocí pojiva. Těmito technologiemi se vytvářejí kovové 
součásti. 
 
2.9.1 Select laser sintering process (SLS) 
První technologie používající práškový materiál se nazývá Select laser sintering. 
Technologie byla patentovaná v roce 1989 a využívá laser k spékání práškového 
materiálu. Je velice podobná technologii stereolitografie, s tím rozdílem, že místo 
pryskyřice využívá práškové termoplasty nebo kovy. Představitelem je zařízení 
EOSIN P 390 viz příloha 5. Jako u všech Rapid Prototyping zařízení se modely 
vyrábí na základě CAD modelu. Jednotlivé vrstvy práškových materiálů tvoří 
výslednou součást. [3] 
V porovnání s ostatními technologiemi, může vyrábět díly z poměrně široké škály 
komerčně dostupných práškových materiálů např. nylon, sklo, ocel, slitiny kovů atd. 
Při vytváření složitých geometrických tvarů se nemusí vytvářet podpůrné struktury, 
vytvořené součásti jsou podepírány nezpracovaným práškem.[11] 
 
Zařízení se skládá: z generátoru laserového paprsku, snímací jednotky, z válce 
podávajícího prášek a dvou pracovních pístů. 
 

 
 
 

Princip činnosti: 
Zařízení pracuje na slinování práškového materiálu. Celá pracovní oblast je ohřívána 
na teplotu pod bodem tavení prášku. Působením laserového paprsku v určitém místě 
dojde ke zvýšení teploty a následného slinování. Laserový paprsek tedy postupně 
vytváří jednotlivé vrstvy, a tím zhotovuje výslednou součást. Zařízení používá dva 
písty, kde první přivádí práškový materiál a druhý po dokončení jedné vrstvy sníží 

Obr. 12  Select laser sintering process [12] 
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součást o tloušťku jedné vrstvy. Přivedený prášek se zažehlí pomocí válce a následně 
slinuje. Celý postup se opakuje dokud není součást hotová.[12]   
Výhody: Umožňuje produkovat plně funkční součásti s vysokou mechanickou a 
tepelnou odolností. Sklo plněné nylonem je vhodné pro funkční aplikace, které 
vyžadují sílu a tuhost v extremních podmínkách (vysoká teplota nebo chemické 
láteky).[8] 
 
Nevýhody: Vyrobené součásti mají mírně drsnější povrch oproti SLA technologii, 
ale pro většinu aplikací přijatelný. Při výrobě vznikají toxické látky, které se musí 
odsávat. Zařízení jsou poměrně drahá.[8] 
 
Použití: Na tvorbu modelů, prototypů, vzorků, forem, nástrojů. Technologie se 
používá v  malosériové výrobě. 
 
2.9.2 3D inject printing process (3DP) 
Zástupcem vstřikovacího postupu je 3D tisková technologie, vynalezena 
v Massachusetts Institute of Technology v roce 1993. Součásti se vytvářejí vsázením 
práškového materiálu a kapalného pojiva. Technologie je velmi podobná Select laser 
sintering technologii, ale místo laseru se používá tisková hlava. Společnost 
Z Corporation využívá inkoustové tiskové hlavy s rozlišením 600 dpi. Představitelem 
je zařízení Zprinter 450 viz. příloha 6. Tato technologie umožňuje tisk více dílů 
současně. Jedinečnou schopností je barevný tisk, kde se používá čtyř základních 
barevných pojiv (čevená, modrá, žlutá, černá) a jejich kombinací. Uživatelé tak 
mohou prezentovat výsledky analýz přímo na součásti. Většina 3D softwarů 
nedokáže vytvořit soubory, které obsahují informaci o barvě. Proto se používá 
program ZEdit, umožňuje přidávání barev do 3D dat, značkování a mapování textur.  
[3] 
 

 
 
 

 
 

Obr. 13  3DP technologie [13] 

2.9.2 
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Princip činnosti:  
Zařízení pracuje na principu spojování práškového materiálu pomocí kapalného 
pojiva. Celá součást je vytvářena vrstvu po vrstvě nanesením tekutého pojiva na 
tekou vrstvu prášku. Pojivo je vytlačováno pístem ze zásobníku a přiváděno pomocí 
stěrky na základní desku. Důležité je nanést prášek rovnoměrně, pro zajištění 
přesnosti. Tisková hlava nanáší pojivo rovnoměrně uvnitř kontury každého řezu. Po 
vytvoření jedné vrstvy se základní deska sníží o hodnotu tloušťky jedné vrstvy 
přibližně 0,10 mm a celý postup se opakuje. Nezpracovaný prášek tvoří během 
vytváření součásti podpůrné struktury.  Po dokončení součástí lze nezpevněný 
práškový materiál znovu použít.[3]     
 
Výhody: Součásti jsou poměrně rychle vytvořené (25–30 mm/h), používané 
materiály jsou oproti jiným metodám poměrně levné. Technologie zhotovuje barevné 
modely. [3] 
 
Nevýhody: Povrchová úprava, přesnost a mechanické vlastnosti nejsou tak dobré, jak 
u předchozí metody.[3] 
 
Použití: Přímá výroba forem pro přesné lití. Prezentační modely, prototypy. Funkční 
součásti. [3] 
 
2.9.3 Direkt laser deposition 
Direct laser deposition (DLD) je technologie Rapid Prototyping, kterou lze použít na 
vytváření kovových součástí vrstvu po vrstvě. Princip je založen na přivádění 
kovového prášku do ohniska laserového paprsku a vytvoření kovové lázně. Tímto 
způsobem lze vytvářet složité součástí z kovových materiálů nebo lze tuto 
technologii použit při opravách. Dokáže zpracovávat kovové materiály jako je titan, 
nerezová ocel, hliník, nástrojová ocel atd., které jsou obtížně použitelné tradičními 
Rapid Prototyping technologiemi. Představitelem je zařízení Lase Engineered Net 
Shaping (LENS). [3] 
 

 

Obr. 14  DLD technologie [4] 
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Princip činnosti: 
LENS zařízení vytváří součásti z přísad kovových prášků, které jsou taveny pomocí 
pevnolátkového laseru. Pro vedení laseru se používají optické kabely. Celý proces se 
provádí v nízkotlaké komoře nebo argonu pro bezkyslíkové operace. Pracovní hlava 
je dělená, jak je zobrazeno na obr.14. Současně přivádí laserový paprsek  a práškový 
materiál. Prášek je umísťován do ohniska laserového paprsku, kde jeho působením 
dochází k tavení prášku.  Systém pohybuje základní deskou ve směru osy x, y a tím 
se vytváří příčný řez součásti. Po dokončení jedné vrstvy se pracovní hlava zvýší a 
celý proces se opakuje.  [1] 
 
Výhody: Zařízení dokáže zpracovávat materiály s vysokou teplotou tavení, součásti 
mají dobré mechanické vlastnosti. 
 
Nevýhody: Vysoké provozní náklady na používání výkonného laseru, poměrně drahé 
zařízení. 
 
Použití: Vytváření součástí z titanu a dalších kovových materiálů, biologických 
implantátů nebo při opravách atd. Zařízení jsou vhodná pro malosériovou výrobu 
kovových součástí. 
 
2.10.4 Elektron beam melting proces (EBM) 
Technologie elektronového tavícího paprsku byla vynalezena v Chalmers Universitě 
ve Švédsku 1990. Pracuje na podobném principu jako SLS, ale nahrazuje laser 
elektronovým paprskem. Vyzařované elektrony mají vysokou kinetickou energii, 
která se uvolní při nárazu na kovový prášek a vyvolá tavení prášku. Díky větší 
přiváděné energii dokáže technologie zpracovávat materiály jako nástrojové oceli, 
legované oceli, slitiny titánu nebo čistý titan. Celá pracovní oblast je ve vakuové 
komoře. Představitelem je zařízení Arcam A2 viz. příloha 7. [3] 
 

 
 
 

Obr. 15  EBM technologie [4] 

2.10.4 
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Princip činnosti: 
Základním krokem je vymodelování součásti v některém CAD systému. Vytvořený 
model se rozdělí do tenkých řezů o tloušťce přibližně desetiny milimetru.  
Na pracovní desku se rovnoměrně umístí prášek většinou pomocí stěrky nebo 
vyrovnávacího válce. První vrstva se zhotoví tavením prášku pomocí elektronového 
paprsku. Celý proces řídí počítač, který ovládá zářič elektronového paprsku a 
pracovní desku. Po zhotovení jedné vrstvy se pracovní deska sníží o tloušťku vrstvy 
a nanese se další vrstva prášku. Celý postup se opakuje dokud není součást hotová. 
Nezpracovaný prášek zároveň slouží jako podpůrná struktura při vytváření složitější 
součásti. Pracovní prostor je umístěn v tlakové komoře a vyplněn vakuem. Důvodem 
je zamezení okysličování materiálu a vychylování paprsku způsobené srážkami 
molekulami vzduchu. [1]   
 
Výhody: Výroba součástí z materiálů, které mají vyšší teplotu tavení. 
 
Nevýhody: Vysoké provozní náklady při používání elektronového paprsku. 
 
Použití: Vytváření součástí z titanu a dalších kovových materiálů, biologických 
implantátů nebo při opravách atd. 
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3. ANALÝZA A ZHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH POZNATK Ů 
 
V současné době existuje přes 20 různých technologií. V postatě je můžeme rozdělit 
na tři skupiny podle použitého výchozího materiálu: zařízení zpracovávající kapalný, 
pevný nebo práškový materiál. Použitý výchozí materiál zásadně ovlivňuje 
mechanické vlastnosti hotové součásti. Každá RP technologie využívá specifické 
vlastnosti výchozího materiálu pro výrobu součásti. Jako je například vytvrzování 
kapalné pryskyřice, tavení termoplastů a spékání kovových prášků. Jednotlivé 
technologie se od sebe liší především v přesnosti, struktuře povrchu, použitým 
materiálem a v rychlosti výroby součásti.  
 
Nejstarší technologie, která zpracovává kapalný materiál, se nazývá stereolitografie. 
Vyrobené součásti touto technologií mají vysoké rozlišení a dobrou povrchovou 
úpravu, a proto slouží tato technologie také jako měřítko pro ostatní zařízení. 
Nevýhodou stereolitografie je nutnost zaplnit pracovní prostor pryskyřicí a ulpívání 
pryskyřice při výrobě dutých součástí. Většina technologií, které využívají kapalné 
materiály a pracují na podobných principech, se snaží tyto nevýhody odstranit.  
Obecně lze říci, že zařízení zpracovávající tekuté materiály, jako je pryskyřice, mají 
lepší povrchovou úpravu. Zhotovené součásti se používají především na předváděcí a 
funkční modely a jako master modely při metodách přesného lití.  
 
Ve strojírenství je nejpoužívanějším materiálem kov případně plast. Proto se pro 
zhotovení součástí z kovů a plastů používají především zařízení pro zpracování 
pevného a práškového materiálu. Tyto technologie jsou založeny na spékání 
kovového prášku, spojování prášku pomocí pojiva nebo natavování pevného 
materiálu. Zařízení jsou vhodná na výrobu forem, nástrojů a pro malosériovou 
výrobu. Podle použité technologie a nastavené tloušťky vrstvy může dojít na povrchu 
dílu k tzv. schodovitosti. Proto u dílů ve funkčních místech musí dojít k dodatečnému 
opracování některou dokončovací metodou. Zajímavou technologií je 3DP, která 
dokáže zhotovovat barevné součásti. Používá čtyři základní barvy pojiv a jejich 
kombinace. Tato technologie je vhodná na výrobu prezentačních modelů, na kterých 
dokáže barevně zobrazit výsledky různých analýz.       
  
Hlavní výhodou RP zařízení je schopnost vyrobit tvarově složité součásti a to bez 
komplikované přípravy výroby. Tvar vyrobené součásti je v podstatě limitován jen 
velikostí pracovního prostoru a minimální tloušťkou stěny. Z hlediska funkčnosti je 
doporučována minimální tloušťka stěny 1 mm.  
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4. VYMEZENÍ TREND Ů BUDOUCÍHO VÝVOJE 
 
Technologie Rapid Prototyping prošly od patentování stereolitografie v 80. letech 
velkým vývojem. Rok od roku se rychlost výroby dílů těmito technologiemi zvyšuje 
a používají se stále novější materiály. Oblasti, v kterých lze RP technologie použít se 
rozšiřují, příkladem je použití těchto technologií v lékařství na výrobu ortopedických 
implantátů, v automobilovém průmyslu a v letectví.  
 
Rostoucí použití RP technologií je spojeno z rozvojem technologií zpracovávajících 
práškový materiál. Tyto technologie jsou univerzálnější, protože dokáží zpracovat 
širší škálu materiálů a navíc dokáží zhotovovat kovové díly. Při zpracování většiny 
práškových materiálů např. technologií SLS vznikají toxické látky, které se musejí 
z pracovního prostoru odsávat. Proto nejsou tyto technologie vhodné pro použití 
v kancelářích.  
 
Současné trendy vedou k používání nezávadných materiálů, jako jsou například 
slitiny titanu, kobal-chromu atd. Tyto materiály disponují lepšími mechanickými 
vlastnosti, jsou lehčí a navíc jsou zdravotně nezávadné. Příkladem je použití těchto 
slitin v lékařství při výrobě různých implantátů. Obecně lze říct, že tyto slitiny mají 
vyšší teploty tavení,  a proto se obtížněji zpracovávají.  
 
Budoucí vývoj směřuje k používání technologie EBM, která již dokáže zpracovávat 
slitiny s teplotou tavení až 3400 °C. Představitelem této technologie je zařízení 
Arcam A2. Zařízení využívá vysoce výkonného elektronového paprsku k tavení 
práškového materiálu. Díky tomu je zaručena vysoká rychlost výroby a rovnoměrné 
rozložení teploty v dílu. Vakuové prostředí udržuje chemické složení materiálu a 
poskytuje ideální prostředí pro stavění dílů z reaktivních materiálů, jako je titan. 
Vysoký výkon elektronového paprsku zajišťuje možnost zpracování více druhů 
práškových materiálů, jako například nerezovou ocel, hliník, nástrojové oceli, měď, 
niob, berylium. Tato technologie je vhodná i pro sériovou výrobu a očekává se širší 
uplatnění. [14] 
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5. ZÁVĚR 
 
Účelem bakalářské práce bylo podat přehled současného stavu poznání v oblasti 
technologie Rapid Prototyping a doplnění trendů budoucího vývoje. První část se 
zabývá charakteristikou RP technologií. Rozdělení procesu výroby součásti na tři 
etapy preprocesing, procesing a postprocesing. Prví etapa preprocesing zahrnuje 
přípravu výroby. Představuje sled operací, které se musí provést od vymodelování 
součásti v CAD aplikaci až po vytvoření STL souboru pro RP zařízení. Některé 
technologie vyžadují generování drah pro podpůrné struktury, ale jinak je 
preprocesing u všech technologií stejný. Druhá etapa procesing označuje výrobu 
součásti a třetí etapa postprocesing představuje následující dokončovací operace. 
Poslední dvě etapy jsou závislé na použité technologii. Kdy se výrazně od sebe liší 
způsobem výroby dílu, vytváření podpor, i dokončovacími operacemi.  
 
Další část popisuje použití RP technologií při návrhu výrobku a dává přehled 
používaných modelů a jejich stupeň abstrakce. Podle druhu zhotovovaného modelu 
lze nastavit tloušťku vrstvy, která zásadně ovlivní rychlost výroby RP modelů.  
Rapid Prototyping technologie lze rozdělit z hlediska aplikace na Solid Imaging, 
Function Prototyping, Rapid Tooling a Rapid Manufacturing. V současnosti 
představuje Rapid Tooling a Rapid Manufacturing směr, kterým se technologie RP 
ubírají. Rapid Tooling označuje aplikaci RP na výrobu forem a nástrojů. Rapid 
Manufacturing představuje začlenění RP technologií do sériové výroby. Sériová 
výroba těmito technologiemi je podmíněna cenou používaných materiálů, výrobní 
rychlostí a cenou RP zařízení.  
 
Třetí část práce se zabývá rozdělením nejrozšířenějších technologií podle použitého 
výchozího materiálu na technologie používající kapalný, pevný a práškový materiál. 
Každá RP technologie využívá specifické vlastnosti výchozího materiálu pro výrobu 
součásti. U uvedených technologií je popsán princip činnosti, jejich výhody, 
nevýhody a možnosti použití. Jejich hodnocení je provedeno v analýze získaných 
poznatků.  
 
Pro úspěch RP technologií v sériové výrobě je nutné, aby technologie RP dokázaly 
zpracovávat širší škálu materiálů. Příkladem technologie, která již disponuje těmito 
vlastnostmi je EBM. Předpokládá se její širší uplatnění přinejmenším při výrobě 
ortopedických implantátů.  
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3DP -  3D inject printing 
CAD - počítačem podporované navrhování 
CAM - počítačem podporovaná výroba 
CNC - Computer Numerical Control 
DLD - Direct Laser Deposition 
EBM - Elektron Beam Melting 
FDM - Fused  Deposition Modeling 
LENS - Lase  Engineered  Net Shaping 
LOM - Laminated Object Manufacturing  
MKP  - metoda konečných prvků 
RFP - Rapid freeze prototyping 
RP - Rapid Prototyping 
RM - Rapid Manufacturing 
RT - Rapid Tooling 
SLA  - Stereolitografie 
SLS - Select Laser Sintering 
SGC - Solid  Ground Curing 
STL  - formát dat pro Rapid Prototyping 
UV - Ultrafialový paprsek 
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