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ABSTRAKT 
  V této bakalářské práci je provedeno porovnání variant výroby tvarovacího 
přípravku pro tvarování plastové trubky. Jedná se o ruční výrobu v porovnání 
s technologií 3D tisku, konkrétně metodou DMLS. Popsána je vyráběná součást, 
tvarovací přípravek a postupy jednotlivých variant výroby s jejich úskalími. Pro 
sériovou výrobu je vhodnější ruční výroba, která je levnější. Pro časově omezenou 
výrobu je lepší 3D tisk. 

Klíčová slova 
ruční výroba, 3D tisk, reverzní inženýrství, plastová trubka, tvarovací přípravek, 
kavita  
 

 
ABSTRACT  

This Bachelor thesis compares two options in production of shaping form for 
plastic pipe - handmade production versus 3D print technology (specifically DMLS 
method). The thesis contains detail description of the final part and shaping form 
with pros and cons of both production methods. Handmade production is more 
suitable for serial production with its lower price. In time pressure 3D printing comes 
up with its fast and repeatable results. 

Key words 
hand made, 3D printing, reverse engineering, plastic pipe, shaping form, cavity 
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ÚVOD 
Díky stále lepší cenové dostupnosti a rozšiřování technologie 3D tisku se 

nabízí nové možnosti ve výrobě prototypů, které by byly konvenčními metodami 
těžko vyrobitelné nebo velmi nákladné, jak finančně, tak i časově. Zejména metoda 
DMLS, kterou se vytváří kovové výrobky, vyniká svými mechanickými vlastnostmi a 
dosahuje stejných a v některých aplikacích lepších parametrů než v případě 
materiálů obráběných na CNC stroji.  
 Nemusí se jednat jen o tvorbu prototypových součástí, ale i sériovou výrobu. 
Některé součástky do leteckých motorů jsou vyráběny metodou DMLS. Dále je 
možné provádět opravy stávajících výrobků, například poškozené části formy se 
ofrézují a na ofrézované plochy se „vytiskne“ nová struktura v požadovaných 
rozměrech a tvarech. Také je možné formy vylepšovat. Některé jsou totiž vybaveny 
kanálky pro chlazení, které jsou tvořeny frézovanými a vrtanými dírami. To ale není 
efektivní chlazení, protože přímé vrty nekopírují dokonale tvar dílu ve formě. Díky 
3D tisku je možno vytvořit chladicí kanálky přesně v těch místech, kde je to 
nejefektivnější a konvenční metodou není možné s technologických důvodů vyrobit. 
 Tyto zajímavé skutečnosti vedly autora k zamyšlení jak se může o 3D tisku 
dozvědět více a využít ho v praxi. Po odborné debatě s rodinným příslušníkem, 
který je zaměstnancem firmy FRAENKISCHE CZ s.r.o. vzniklo téma této 
bakalářské práce. Zmíněná firma používá tvarovací přípravky pro tvarování 
plastových trubek. Tyto přípravky se vyrábějí ruční výrobou u dodavatele, která je 
na dnešní poměry zastaralá a pomalá. Z těchto důvodů se přímo nabízí možnost 
nahradit částečně, nebo úplně ruční výrobu 3D tiskem. 
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1 TECHNOLOGIE 3D TISKU 
 V úplném základě je 3D tisk proces tvorby třírozměrných fyzických objektů 
na 3D tiskárnách (obr. 1.1), založených na předem získaných počítačových datech. 
Pod názvem 3D tisk se skrývá několik různých metod, ale všechny z nich zahrnují 
vytváření objektu postupným nanášením jedné vrstvy materiálu na další. Zatímco 
konvenční výroba může zahrnovat obrábění přebytečného materiálu, nebo lití do 
předem zhotovených forem k vytvoření požadovaného tvaru, 3D tiskem získáme 
konečný tvar po vrstvách, které vznikají jen v místech, ve kterých potřebujeme. 
Hotový výrobek neobsahuje žádné další zbytečné přídavky. Maximálně provádíme 
tepelné zpracování, nebo úpravu povrchu, například leštěním pro dosažení 
požadované struktury povrchu. 
 

 
Obr. 1.1 3D tiskárna od firmy Prusa research [4]. 

 
1.1 Historie 3D tisku 

 3D tisk je považován za největší krok v technologiích od vzniku internetu a 
někdy je spojován s pojmem třetí průmyslová revoluce. Původ 3D tisku souvisí 
s nástupem prvních počítačů, kdy se začali vyvíjet metody a stroje, které by 
dokázali sestrojit model objektu z různých materiálů, bez angažování fyzické práce 
člověka.  
 Nejznámější metoda, která se používala v topografických studiích k analýze 
terénu, byla založena na principu tiskových plotrů, které na místo pera měly 
připevněný nůž. Ten vyřezával požadovaný tvar do lepenkových plátů, které se pak 
skládali na sebe a tvořili výsledný trojrozměrný model. 
  Významnou osobou v oblasti 3D tisku je Charles Hull, který je hlavní 
postavou zrodu dnešní podoby trojrozměrného tisku. Objevil vlastnosti 
fotopolymerů inkoustů, které se používali v běžných tiskárnách. Při jejich zkoumání 
a provádění pokusů přišel na to, že při vystavení tekutých polymerů UV zářením, 
ztuhnou a tím se vytvoří pevná vrstva hmoty. Soustředěným ozařování v určitých 
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místech vznikal postupně požadovaný objekt. V roce 1986 si nechal tuto technologii 
patentovat pod pojmem „Stereolitografie“. Později založil firmu 3D SYSTEMS a 
vytvořil první 3D tiskárnu nazvanou SLA-1 ( StereoLitographic aparatus number 1). 
Tento přístroj nedosahoval kvality tisku dnešních tiskáren, ale na tehdejší dobu 
dokázal vytvářet vysoce komplexní objekty během několika hodin. 
 V roce 1988 přináší 3D SYSTEMS první verzi 3D tiskárny SLA 250 pro 
veřejnost. Ve stejnou dobu jsou představeny další technologie trojrozměrného tisku. 
Jedná se o FDM a SLS. Následně dochází k testování součástek v automobilovém 
a leteckém průmyslu. Využívání 3D tisku v medicíně. Vytvoření orgánu potažených 
pacientovými vlastními buňkami otevírá nové možnosti v transplantaci orgánů. 
 V roce 2005 zakládá Dr. Adrian Bowyer společnost RepRap. Open source 
iniciativu, která by umožnila výrobu 3D tiskáren za využití replikovaných součástek, 
což by přineslo výrazné snížení nákladů na výrobu a zlepšilo dostupnost pro běžné 
uživatele. O tři roky později vychází první verze tiskárny nazvaná Darwin (obr. 1.2), 
která dokáže tisknout většinu vlastních komponent. 
  

 
Obr. 1.2 První replikovaná 3D tiskárna [3]. 

 
 Postupně vznikají další způsoby využití 3D tisku. Proniknutí do protetiky, 
vytištění komplexní protézy nohy vytvořenou z několika částí, které nepotřebují 
další montáž. Postupem času je možno tisknout téměř vše. Od zlata, přes 
čokoládu, celé automobily, bezpilotní letouny, až po velké domy [2; 5]. 
 
1.2 Rapid prototyping 

Technologie rapid prototyping (obr. 1.3) je tzv. rychlá výroba prototypů, 
navazuje na 3D modelování. Jedná se o technologický proces, jehož cílem je 
navržení nového výrobku rychleji, než je možné současnými zaběhlými 
technologiemi. Metod rapid prototypingu je celá škála. Jejich společným znakem je 
postupné přidávání materiálu po vrstvách, jejichž data jsou generovány 
z počítačových modelů. Jednotlivé fáze tohoto procesu pomohly vzniknout názvu 
výrobních zařízení, které se k tomu využívají – 3D tiskárny. Mají za úkol vyrobit 
v krátké době geometricky neomezené tvarové součásti se současným co 
nejnižším vynaložením finančních nákladů. Výhodou je rychlé získání prototypů a 
s tím právě souvisí nízké náklady na výrobu, dále možnost například rychle ověřit 



 
 
 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 12 

„smontovatelnost“ součástek a odstranit případné nedostatky před spuštěním 
hromadné výroby. Na základě použitých materiálů a použité technologii se RP dále 
dělí na několik metod, které jsou zmíněny níže v práci [5; 6]. 

 
Obr. 1.3 Obecný princip technologie rapid prototyping [7]. 
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Obecně se rapid prototyping dělí na tři základní fáze (obr. 1.4), pomocí 
kterých vzniká výsledný produkt. Jedná se o preprocessing, processing a 
postprocessing. 

 

 
Obr. 1.4 Schéma jednotlivých fází rapid prototypingu [8]. 

 
1.2.1 Preprocessing  

Do této fáze patří všechny potřebné úkony, které je nutné provést před 
samotným tiskem. Hlavně získání dat ve formátu *.stl z CAD programu, nebo z 3D 
skeneru (reverzní inženýrství). Rozdělení celé součásti na malé trojúhelníkové 
ploché vrstvy, které musí dokonale uzavírat objem součásti. V těch částech, kde 
materiál není samonosný se vytváří dodatečné podpěry, které zajišťují soudržnost 
tělesa. Následuje tvorba rovinných horizontálních tenkých řezů, které definují 
obrysovou 2D geometrii a jsou základem pro tvorbu modelů pomocí technologie 
RP. Následuje optimalizace těchto dat a konečná kontrola dat před samotným 
tiskem [8; 9]. 
1.2.2 Processing 

Následuje po fázi preprocessingu. Dochází zde k samotné tvorbě  
modelu vrstvením specifického materiálu na konkrétním přístroji. Tisk probíhá 
v řádech desítek minut až hodin v závislosti na složitosti, velikosti dané součásti, 
požadované přesnosti výrobního procesu a použité technologii výroby [8; 9]. 

 



 
 
 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 14 

1.2.3 Postprocessing 
Poslední část výroby, ve které jsou provedeny nezbytné kroky k dokončení 

součásti. Nejprve je nutné vyjmout součást ze zařízení a odstranit přebytečné 
zbytky materiálu, které během výrobního procesu ulpěly na vyráběné součásti. U 
metod, které využívají jako vstupní materiál prášek dojde k odsátí. Tento 
přebytečný materiál se znovu použije, což snižuje výrobní náklady. U fotopolymeru 
dochází k odstranění přebytečného materiálu oplachem. Dále se provede 
odstranění technologických podpěr mechanickým, nebo chemickým způsobem. 

Vyrobené součásti, které jsou křehké je většinou nutné vytvrdit buď UV 
zářením, nebo napuštěním látkou, která zvýší jejich pevnost. Na závěr se v případě 
potřeby provádí povrchová úprava výrobku broušením, leštěním, lakováním, 
obráběním apod. [8; 9]. 

 
1.3 Zdroje dat pro tvorbu modelu 

 Jako první zdroj dat lze využít skutečnou vyrobenou součást, která je 
naskenována pomocí optického skeneru. Vznikne velké množství bodů, které se 
převedou na trojúhelníkovou síť polygonů a následně se provede vyhlazení. Tato 
data se poté použijí a ve spolupráci s vhodným programem, jsou zpracována a 
použita k tvorbě součásti. 
 Druhým zdrojem dat je virtuální 3D model vytvořený v CAD programu, který 
tvorbu těchto modelů umožňuje a je jedno jestli se jedná o kreslení plošné nebo 
objemové. Podmínkou je, že musí být povrchy modelu uzavřené. Výsledný objekt je 
vyexportován ve výměnném formátu dat, nejčastěji se jedná o formát *stl, ale i 
další.  
 Třetím zdrojem je libovolný CNC řídicí program [8; 9]. 
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2 PŘEHLED HLAVNÍCH METOD TECHNOLOGIE RAPID 
PROTOTYPING: 

 Pomocí specializovaných zařízení vzniká řada výrobků. Společným znakem 
výroby je postupné nanášení vrstev materiálu. Výroba se liší konstrukcí zařízení a 
také vstupním polotovarem, který je buď tekutý, ve formě prášku, nebo v tuhém 
stavu [6]. 
 
2.1 Technologie na bázi fotopolymerů: 

2.1.1 Stereolitografie – SLA  
 Nejstarší z technologií rapid prototyping je SLA (obr. 2.1) vyvinutá firmou 3D 
SYSTEMS. Jedná se o jednu z nejpřesnějších metod, dosahuje přesnosti zhruba 
0,05 až 0,2 mm na 100 mm délky vyráběné součásti. Díky tomu je vhodná pro 
výrobu prototypů s malými otvory, nebo přesnými detaily. Používá se převážně 
v automobilovém průmyslu k tvorbě modelů aut. Na těchto modelech se pak dají 
zkoušet různé technologické přípravky a nástroje. 
 Výrobní zařízení se skládá ze tří hlavních částí: Pracovní komora (vana), 
opticko - laserový systém a počítač s řídícím softwarem. Vana je naplněna citlivým 
foto - polymerem, což bývá epoxidová pryskyřice. V ní je ponořena plošina, která se 
pohybuje ve směru osy Z. Na začátku procesu se nachází těsně pod hladinou, 
v hloubce jedné vrstvy. Plošina se po každé zhotovené vrstvě posune vertikálně 
dolů o tloušťku další vrstvy. Opticko - laserový systém pomocí UV záření postupně 
vytvrzuje jednotlivé vrstvy fotopolymeru. Nejprve provede obtažení obrysu a poté 
vyšrafuje vnitřek 2D kontury zvoleným způsobem šrafování. Po každém vytvrzení 
jedné vrstvy provede čistící břit zarovnání pryskyřice na požadovanou tloušťku. 
Proces se neustále opakuje, až dojde k dokončení celého modelu [6; 8]. 
  
Výhody:   

• vysoká přesnost a jakost povrchu 
• široká škála materiálů 
• bezobslužné během procesu 
• objemnější modely 

 
Nevýhody:  

• nutná úprava povrchu modelu a vysušení [8] 
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Obr. 2.1 Schéma metody SLA [8]. 
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2.1.2 Solid ground cutting – SGC  
 Metoda SGC (obr. 2.2) funguje na podobném principu jako předchozí SLA. 
Rozdíl je v tom, že je každá vrstva vytvrzena najednou. Sestava se skládá 
z počítače s obslužným softwarem a stroje pro výrobu modelu. 
 Šablonová deska projde procesem ionografického nanášení speciálního 
toneru. Ta se umístí nad nosnou desku, která je potažena vrstvou fotopolymeru ve 
formě pryskyřice. Působením UV lampy umístěné nad šablonovou deskou dojde 
k vytvrzení pryskyřice. Následně se šablonová deska odstraní a nevytvrzená 
pryskyřice je odsáta. Na odsátá místa je nanesen roztavený výplňový vosk sloužící 
jako podpora pro následující vrstvu. Vrstva s voskem se posléze odfrézuje na 
požadovanou tloušťku. Celý proces se následně opakuje až do kompletního 
dokončení modelu. 
 V části postprocessingu se provádí dodatečné vytvrzení UV ozařováním 
speciální lampou. Dále se odstraní opory a nakonec se celý model ponoří do 
kyseliny citrónové, která rozpustí vosk [6; 8]. 
 
Výhody:  

• proces bez zápachu 
• minimální smrštění modelu 
• dobrá struktura a stabilita povrchu 

 
Nevýhody:  

• velké, rozměrné, hlučné a složité zařízení  
• problémy s usazeným voskem 
• vzniká odpad [6] 

 

 
Obr. 2.2 Schéma metody SGC [6]. 
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2.2 Technologie na bázi tuhých materiálů 

2.2.1 Laminated object manufacturing – LOM 
 Metodou LOM (obr. 2.3) se vyrábí modely, které jsou tvořeny velkým 
množstvím fólií, která jsou z papíru, plastu, nebo keramiky. Fólie jsou z jedné strany 
opatřeny přilnavým nátěrem, díky kterému se přilepí k předchozí vrstvě působením 
zahřátého válce. Vše se vytváří na základě importovaných dat ve formátu *stl.  
 Nejprve se připraví nosná deska. Na ni je umístěna jedna vrstva materiálu 
ořezaná tak, aby přesahovala budoucí model o dva centimetry. Přes nosnou desku 
se umístí rám, který zabrání kroucení materiálu. Potom se postupně kladou 
jednotlivé vrstvy fólie na základnu a jsou přitlačeny válcem o teplotě 330°C, tím se 
aktivuje pojivo na spodní straně fólie. V místech mimo model je materiál rozřezán 
laserem do kvádrů. Nosná deska se posune vertikálně dolů a celý proces se 
opakuje do zhotovení kompletní součásti. Ta je pak spolu s podporami odstraněna 
z nosné desky pomocí drátu, nebo dláta. 
 Na řadu přichází dokončovací operace, broušení, leštění, barvení, nebo 
klasické metody, jako obrábění, frézování a vrtání [6]. 
 
Výhody:  

• jakýkoliv materiál ve formě fólie, většinou papír 
• vysoká rychlost zařízení (laser se využívá jen při řezu kontury) 
• vysoká přesnost, minimální smrštění a nevzniká pnutí 

 
Nevýhody:  

• nutno kontrolovat intenzitu paprsku při řezání určitého počtu vrstev 
• časově náročné odstraňování podpor [6] 

 

 
Obr. 2.3 Schéma metody LOM [10]. 
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2.2.2 Fused deposition modeling – FDM  
 Výchozí materiál pro metodu FDM (obr. 2.4) je navinut na cívkách ve formě 
drátu. Používá se ABS, ABS+, polykarbonát, elastomer, vosk, atd. Nejprve se 
provede načtení *stl. dat do softwaru a rozdělení modelu tenkými řezy. Poté se 
vytvoří v programu podpory, které se po vyrobení součásti mechanicky, nebo 
chemicky odstraní. Zvolíme tloušťku vrstev, způsob vyplnění a orientaci modelu 
v pracovním prostoru. 
 Materiál se z cívek přivede do tavicí hlavy s podavačem. Zařízení většinou 
obsahuje dvě cívky, jednu se stavebním materiálem a druhou s materiálem podpor. 
V tavící hlavě dojde k natavení a materiál vytéká v polotekutém stavu. Po opuštění 
trysky tuhne a připojí se k již vytvořené předchozí vrstvě. Hlava se pohybuje na 
základě instrukcí s počítače v osách X a Y a klade materiál na předem určené 
pozice. Po dokončení jedné vrstvy se posune základna nebo hlava v ose Z o 
tloušťku jedné vrstvy. Proces pokračuje do úplného dokončení modelu. Po jeho 
dokončení se provede vyjmutí. Základna může být vyhřívaná pro jednodušší 
odtrhnutí. Následuje mechanické nebo chemické odstranění opor. Výrobek 
můžeme dále obrábět nebo povrchově upravovat [6; 8; 11]. 
 
Výhody:  

• výroba funkčních prototypů 
• minimální odpad (z podpor) 
• jednoduchá výměna cívky během procesu 

 
Nevýhody:  

• omezená přesnost 
• proces nelze urychlit z principu metody a vlastností materiálů 
• smrštění materiálu po zchladnutí [6] 

 

 
Obr. 2.4 Schéma metody FDM [11]. 
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2.2.3 Multi jet modeling – MJM  
 Metodou MJM (obr. 2.5) se provádí postupné nanášení jednotlivých vrstev 
termopropylenu speciální tiskovou hlavou, která obsahuje 352 trysek. Vše je řízeno 
softwarem, který určuje kde a jaké množství danou tryskou proteče. Nastaví se 
tloušťka vrstvy, podpory, měřítko, orientace v pracovním prostoru atd.  
 Tisková hlava se pohybuje nad základovou deskou v osách X,Y a po 
dokončení vrstvy se deska posune vertikálně dolů o rozměr jedné vrstvy. Celý 
proces se opakuje než dojde k vytvoření požadovaného tvaru. Vysoký počet trysek 
zaručuje rovnoměrné a rychlé nanášení materiálu, který okamžitě ztuhne při styku 
s již naneseným materiálem [6; 12]. 
 
Výhody:  

• jednoduché a ekonomické řešení 
• časově nenáročné 

 
Nevýhody:  

• vhodné pro malé součásti 
• omezená volba materiálu 
• malá přesnost [6] 

 

 
Obr. 2.5 Schéma metody MJM [12]. 
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2.3 Technologie na bázi práškových materiálů 

2.3.1 Selective laser sintering – SLS  
 Metoda SLS (obr. 2.6) využívá stejně jako některé předchozí metody laseru. 
Jako výchozí materiál je však použit velmi jemný prášek (částice o velikosti 20 až 
100 µm), který je natavován právě CO2 laserem. Není nutné vytvářet podpory, 
protože k této funkci slouží okolní nenatavený prášek, který zároveň přispívá k 
rovnoměrnému chladnutí.  Ten je po ukončení tisku odstraněn. Pracovní prostor je 
vyplněn inertním plynem, nejčastěji dusíkem, popřípadě argonem, to zabraňuje 
oxidaci. 
 Data jsou importována do programu ve formátu *stl, kde je součást 
„rozřezána“ na jednotlivé vrstvy, ve kterých jsou vytvořeny dráhy pro laser. 
Následný proces probíhá ve válcovité komoře s pohyblivým pístem. Materiál je 
nanášen na základovou vertikálně posuvovou desku pomocí nanášecího válce. 
Komora je na obou stranách opatřena kazetami, které slouží jako zásobník prášku. 
Využívají se prášky z plastů, pryže, kovu, keramiky atd. Na počátku je na 
základovou desku nanesena první vrstva materiálu, která je natavena laserem. Po 
dokončení vrstvy se základová deska posune o tloušťku další vrstvy dolů a dojde 
k nanesení další vrstvy prášku. Opakuje se spékání, přičemž se speče nejen 
nanesený prášek, ale i předchozí vrstva a tím dojde k homogenizaci materiálu. 
Komora je předehřátá na vysokou teplotu, aby se zabránilo deformaci a pnutí. Celý 
proces se opakuje, dokud nedojde k dokončení celé součásti.  
 Po dokončení se nechá vše vychladnout a součást se odstraní ze základové 
desky. Následuje tryskání, broušení, leštění, nebo obrábění ploch jako u klasického 
kovového materiálu [6; 8].  
 

 
Obr. 2.6 Schéma metody SLS [8]. 
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Výhody:  
• vysoká pevnost – funkční prototypy 
• nepotřebuje podpory 
• široké možnosti nastavení 

 
Nevýhody:  

• energetická náročnost 
• nižší kvalita povrchu kvůli přítomným prachovým částicím [6] 

 
2.3.2 Direct metal laser sintering – DMLS 
 Pro tuto práci nejdůležitější technologie, neboť technologií DMLS byl tisk 
součástek zkoumaných v této práci proveden. 

Technologie DMLS (obr. 2.9) je založená na postupném tavení velmi 
jemných vrstev kovového prášku pomocí laserového paprsku. Odpadá investice do 
výrobních nástrojů, což vede k značné úspoře financí a hlavně času. Kovové díly 
vyrobené technologií DMLS (obr. 2.7) jsou z hlediska mechanických vlastností plně 
srovnatelné s obráběnými či odlévanými díly. Spektrum aplikací DMLS technologie 
je velmi široké, od prototypů, přes malosériové díly až po finální individualizované 
výrobky. Výhody procesu rostou s tvarovou komplexností dílů. Čím je geometrie 
výrobku složitější co do tvaru a četnosti výskytu detailních prvků, tím je technologie 
DMLS ekonomicky efektivnější. 
 DMLS je technologie založená na postupném tavení velmi jemných vrstev 
kovového prášku pomocí laserového paprsku. 3D CAD model výrobku je nejprve 
„rozřezán“ na jednotlivé vrstvy, díl je pak stavěn vrstvu po vrstvě. Do stroje je 
umístěna kovová platforma na kterou tisk probíhá. Dávkovací zařízení nastaví 
množství prášku pro jednu vrstvu a rameno s keramickým břitem provede  
rozprostření na povrch ocelové platformy tak, aby velikost vrstvy byla ve všech 
místech stejná dle požadavku na její tloušťku. Ovládací software 3D zařízení řídí 
proměnné zaostření paprsku laseru a trajektorii paprsku podél kontury součásti. 
V místě dopadu paprsku je kovový prášek lokálně roztaven, přičemž dojde 
k protavení základové vrstvy a následnému ztuhnutí do pevného stavu. Takto 
proces pokračuje vrstvu po vrstvě, dokud není postavena celá vyráběná součást. 
Díky napojení na ocelovou platformu se součást rychle ochlazuje. Nejčastěji 
používané materiály jsou uvedeny v tabulce 2.1. 

 Energie laserového paprsku lokálně taví kovový prášek pouze v konturách 
řezu, který je definován průnikem dané roviny (vrstvy) tělesem (3D CAD modelem) 
výrobku. V průběhu stavby dílu je nezbytná fixace správné polohy dílu pomocí 
podpůrné struktury, která je ukotvena k základní ocelové platformě. Podpůrné prvky 
jsou stavěny vrstvu po vrstvě zároveň s výrobkem. Kolem platformy proudí během 
tisku dusík, který je vytvářen ve vyvíječi dusíku. Po projití přes pracovní plochu je 
dusík přefiltrován ve filtračním zařízení a znovu použit. Pro materiály hliník a titan 
se používá místo dusíku argon. 

Tloušťka vrstvy je v rozmezí 20 až 40 µm. Laser důkladně taví kov ve formě 
prášku a tím je zajištěno dokonalé spojení jednotlivých vrstev. Laserový paprsek je 
řízen v X a Y souřadnicích, osa Z je řízena posunem platformy dolů o tloušťku 
jedné vrstvy, což umožňuje  dodržení tvarových tolerancí v rozmezí ±0,1 mm. 
Pracovní prostor zařízení EOSINT M290 je 250x250x325 mm. Tento rozsah 
umožňuje výrobu dílů malé až střední velikosti v rozmezí několika hodin či dnů 
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oproti dnům až týdnům při využití tradičních technologií. Po spuštění procesu 
zařízení pracuje v plně automatickém režimu 24 hodin denně. Po zakončení 
výrobního procesu je platforma s výrobky vyjmuta z pracovního prostoru zařízení a 
díly jsou odděleny od platformy. 

 

 
Obr. 2.7 Produkty technologie DMLS. 

 
Dokončovací operace jsou nezbytnou součástí výrobního procesu. Nejprve 

je nutno odstranit podpůrné struktury z povrchu výrobku. Povrch lze dále tryskat, 
brousit, leštit či obrábět stejným způsobem jako klasický kovový materiál. 
Nespotřebovaný prášek je z 98% znova využíván pro výrobu, protože je očištěn na 
filtračním zařízení (obr. 2.8), tzn. že proces je ekonomický a zároveň ekologický. 
DMLS umožňuje vytvářet vnější i vnitřní tvary součástí (jakkoliv složité) zároveň, 
což v důsledku přináší možnost přímé výroby tvarově komplexních dílů, které by 
dříve bylo nezbytné z technologických důvodů vyrobit z několika součástí, je zde 
určitý potenciál úspory výrobních nákladů, zkrácení doby kompletace a zvýšení 
spolehlivosti. DMLS proces umožňuje aplikovat drobné konstrukční variace pro 
každý jednotlivý díl, tzn. výrobu produktů optimalizovaných dle individuálních 
požadavků zákazníka [6; 13; 14]. 

 

  
Obr. 2.8 Obsluha 3D tiskárny při čištění zařízení. 
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Obr. 2.9 Schéma metody DMLS [14]. 

 
Tab. 2.1 Přehled nejčastěji používaných práškových materiálů a jejich mechanické 
vlastnosti [6; 16]. 
 

Martenzitická 
ocel EOS MS1 

Korozivzdorná 
ocel EOS GP1 

Slitina bronz-nikl 
DM20 

Min. tloušťka stěny 0,4 mm 0,4 mm 0,6 mm 
Rychlost stavby 2-4 mm3/s 2-5 mm3/s 10-20 mm3/s 
Měrná hmotnost 8,0-8,1 g/cm3 - 6,3-7,6 g/cm3 
Zbytková porozita - - 8% 
Mez pevnosti v tahu Rm 1100 (1950) 

MPa 
900 MPa 400 MPa 

Mez kluzu Rp0,2 1000 (1900) 
MPa 

500 MPa 200 MPa 

Modul pružnosti 180 GPa 190 GPa 80 GPa 
Tvrdost povrchu 36-39 (50-54*) 

HRC 
23-33 HRC 120 HV 

Max. pracovní teplota 400°C 550°C 400°C 
*Pozn. Hodnoty v závorkách jsou platné pro tepelně zušlechtěný materiál 
  
Výhody:  

• vysoká pevnost 
• krátké výrobní časy = nízké náklady 
• výsledný čas záleží na objemu dílu, ne na složitosti 
• téměř žádné ztráty materiálu, protože přebytečný prášek se znovu 

použije 
• výroba funkčních prototypů 
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Nevýhody: 
• prostorově a energeticky náročné zařízení 
• vyšší pořizovací náklady 
• omezený pracovní prostor 
• nutnost dokončovacích operací, například leštění 

 
2.4 Reverzní inženýrství 

 Rychle a slibně se rozvíjející výrobní metoda a odvětví. Zatímco klasický 
proces výroby vychází z tvorby modelu v CAD programu, z něhož se vyrobí 
požadovaná součást, tak u reverzního inženýrství (obr. 2.10) je proces opačný. Na 
počátku je fyzický objekt, který se převádí pomocí digitalizace do podoby 
modelových dat. Tyto data je možné dále zpracovávat a upravovat [6; 17]. 
 

 
Obr. 2.10 Proces reverzního inženýrství [17]. 

 
Fáze převodu reálné součásti do digitální podoby se nazývá digitalizace 

neboli skenování. K těmto účelům slouží optické 3D skenery, 3D měřicí zařízení a 
digitizéry. Výsledná data se od sebe liší přesností, hladkostí, napojením atd. 
Nejčastěji používané modely jsou polygonální plošné či objemové [6; 17]. 

Digitalizace je proces získávání digitálního obrazu, při němž je spojitá 
obrazová funkce f(x,y) nahrazena odpovídající diskrétní funkcí I(x,y). Digitalizovaný 
objekt je v počítači prezentován jako velký počet bodů. Při převodu vznikají chyby, 
které jsou způsobeny ztrátou informace původní funkce. Chyby můžeme odstranit 
vhodným nastavením parametrů digitalizace, jako jsou vzorkovací frekvence, 
kvantizační interval atd. Podle konkrétních vlastností a parametrů skenované 
součásti se volí různé způsoby digitalizace [6; 17]. 

 
Rozdělení způsobu snímání bodů lze rozdělit na: 

• dotykové 
• optické 
• laserové 
• destruktivní 
• rentgenové 
• ultrazvukové 
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Volby způsobu digitalizace ovlivňují: 
• vlastnosti digitalizovaného objektu: 2D/3D, velikost, materiál, barva, 

vnější povrch, objem 
• požadavky na kvalitu digitalizovaných dat: rozměrová přesnost, 

množství dat, prokreslení geometrie 
• použití digitalizace: pro občasná kontrolní měření, kontrola v sériové 

nebo automatizované výrobě atd. [6] 
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3 ROZBOR SOUČÁSTI TRUBKA A PŘÍPRAVKU PRO 
TVAROVÁNÍ 

 Téma této bakalářské práce vzniklo z požadavků firmy FRAENKISCHE, 
která chce dosahovat lepších výrobních a ekonomických výsledků. Těch lze docílit 
například optimalizací, nebo změnou výrobního procesu. 
 
3.1 Představení FRAENKISCHE CZ s.r.o. 

FRAENKISCHE je inovativní, středně velká, ale stále rostoucí rodinná firma. 
Zaujímá vedoucí postavení v oblasti vývoje, výroby a prodeje plastových trubek, 
inspekčních šachet a systémových komponentů z umělých hmot a nabízí řešení pro 
pozemní stavitelství a inženýrské sítě, sanitární rozvody, potrubí k instalaci topení a 
vedení plynu a další systémy jak pro průmyslové aplikace, tak pro automobilový 
průmysl. 

V současnosti společnost zaměstnává přibližně 3000 spolupracovníků po 
celém světě, z toho více než 890 v pobočce v Okříškách, nedaleko Třebíče. 
Na  ploše o rozloze 19.000 m² (obr. 3.1), vyrábí FRAENKISCHE plastové trubky a 
hadičky pro automobilový průmysl a bílou domácí techniku [15]. 
 

 
Obr.3.1 Výrobní závod FRAENKISCHE v Okříškách [15]. 

 
Ze součástek, které jsou určeny pro automobilový průmysl se jedná o řešení 

pro brzdové systémy, palivové systémy, vzduchové systémy, rozvody ostřikovačů a 
další. Tato práce se dále zabývá tvarováním plastových trubek do těchto systémů. 

 
3.2 Posuzovaná součástka (plastová trubka)  

Palivová trubka do automobilu VW GOLF (obr. 3.2). Jedná se o jednu 
z mnoha plastových trubek, které tvoří sestavu palivového systému vozu VW GOLF 
. Jednotlivé trubky jsou tvarované tak, aby přesně kopírovaly tvar karosérie 
automobilu s ohledem na ostatní komponenty umístěné na voze. Je zde kladen 
důraz na rozměrovou přesnost, která je ověřována pomocí kontrolní formy (obr. 
4.4). Dále na jakost povrchu, který musí být hladký, bez jakýchkoliv vad (škrábance, 
praskliny, deformace). Průměr trubky a tloušťka stěny jsou tolerovány v desetinách.  
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Obr.3.2 Palivová trubka VW GOLF. 

 
Výroba polotovaru se provádí pomocí extruze (vytlačování) na extruderu 

(obr. 3.3). Jedná se o kontinuální proces, při kterém dochází k plastifikaci materiálu, 
jenž je ve výchozím stavu v násypce ve formě granulí. Granulát je dopravován 
pomocí šneku do tavicí hlavy, kde dojde k natavení a homogenizaci materiálu. 
Tavenina se dostává k vytlačovací hlavě pod tlakem 10 až 40 MPa, tam tlak klesá 
až na hodnotu okolního tlaku a materiál chladne. Podle tvaru vytlačovací hlavy 
dostává výrobek finální tvar. Na konci výrobní linky probíhá dělení pomocí pily na 
požadovaný rozměr, balení a následná expedice [19]. 

 

 
 Obr. 3.3 Schéma extruderu [19]. 

 
 Palivová trubka do vozu VW GOLF je vyráběna pomocí trojité extruze. 
Dochází zde k přísunu materiálu do tavící hlavy ze třech extruderů najednou. Dále 
je proces stejný jako u jednoduché extruze. Průměr trubky je 8 mm s tloušťkou 
stěny 1mm. Požadovaná délka polotovaru je stanovena na 600 mm s tolerancí ±5 
mm.  

Polotovar je tedy trubka, která je rovná a pružná. Výsledného tvaru, který je 
tvořen devíti ohyby je dosaženo zapletením polotovaru do speciálního tvarovacího 
přípravku (obr. 3.4). Ten projde i s trubkou speciální pecí (obr. 3.5), ve které je 
teplota 170°C. Vlivem teploty a určité časové výdrži na této teplotě, dojde 
k vytvrzení plastové trubky. Ta si i po vyjmutí z přípravku drží požadovaný tvar, 
odpovídající tvaru přípravku a výrobnímu výkresu. 
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Obr. 3.4 Zaplétání polotovaru do přípravku. Obr 3.5 Tvarovací přípravky 

s kavitami na cestě do pece. 
3.3 Tvarovací přípravek 

 Speciální tvarovací přípravek (obr. 3.6) se používá pro tvarování plastových 
trubek zmíněných v kapitole 3.2.  

 

Obr. 3.6 Tvarovací přípravek (ruční výroba) 

Tvarovací přípravek je vyroben z korozivzdorné oceli a skládá se z několika 
částí, které jsou nezbytné pro správnou funkci a tvoří kompletní sestavu (obr. 3.7). 
Podle požadovaného množství výrobních zakázek se u jednotlivých dílů vyrábí 
různé počty tvarovacích přípravků s kavitami v takovém množství, aby pokryly 
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požadovanou výrobní várku v daném časovém období s ohledem na kapacitu 
výrobní linky. 

Komponenty: 

1. Kavity 
2. Podstavec 
3. Dorazový trn a dorazový šroub 
4. Pružiny 
5. Hlavní rám 

 

Obr. 3.7 Tvarovací přípravek - jednotlivé komponenty. 

 Kavity jsou základním prvkem tvarovacího přípravku. Jsou tvarovány tak, 
aby díky nim dostala tvarovaná trubka požadovaný tvar a zároveň bylo možné 
trubku vložit ve fázi polotovaru a vyjmout po procesu vytvrzení. Z těchto důvodů 
jsou kavity tvarově velmi složité a jejich výroba bude specifikována v kapitole čtyři. 
 Podstavec je vyroben z korozivzdorných profilů a plochých tyčí. K němu jsou 
přivařeny jednotlivé kavity. Rozmístění podstavců na hlavním rámu, dále výška a 
poloha kavit je volena tak, aby bylo možné pohodlně zaplétat plastové trubky a 
příslušný dělník nebyl omezen v pohybu a manipulaci. Tím se dosáhne rychlé a 
ekonomické výroby. Dále musí být zaručena pevnost, aby nedošlo k poškození při 
manipulaci, nebo při zaplétání trubek do přípravku. Zároveň je důležitá nízká váha 
přípravku pro snadnou manipulaci. Nadbytečné množství materiálu odebírá z pece 
teplo a prodražuje celý výrobní proces. 
 Dorazový trn s dorazovými šrouby slouží na vymezení finálního rozměru 
tvarované trubky. Na dorazový trn je zároveň nasazena pružina a při zaplétání 
polotovaru se na něj trubka nasazuje. Slouží jako počáteční bod. 



 
 
 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 31 

 Pružiny jsou na přípravku z důvodu zajištění udržení stabilního průřezu 
tvarované trubky. Pokud by nebyly součástí, mohlo by dojít k deformaci a 
následnému zborcení profilu v ohybech. Na pružiny se polotovar nasazuje a během 
vytvrzování tedy vyplňují vnitřní prostor plastové trubky. 
 Hlavní rám je svařen z korozivzdorných profilů a plochých tyčí. Slouží jako 
nosný prvek pro kavity s podstavci. Ty jsou k němu přišroubovány. Díky tomuto 
řešení je možné jednotlivé kavity rychle měnit, například v případě poškození, nebo 
provést jejich přemontování z velkých rámů na poloviční a tím se lépe přizpůsobit 
požadavkům dané výrobní série. Rám je upraven tak, aby se dal zaháknout 
v pecích na háky, nebo položit vodorovně na dopravní pás dle příslušné 
technologie dané pece. 
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4 MOŽNÉ VARIANTY VÝROBY TVAROVACÍHO PŘÍPRAVKU 
4.1 Konvenční ruční výroba 

První a zároveň klasický způsob výroby  tvarovacího přípravku je ruční 
výroba z korozivzdorných trubek, za využití jednoduchých nástrojů, jako jsou 
pásová pila, ohýbačka trubek, úhlová bruska a svářecí technika. Celý proces 
probíhá pouze na základě dodané výkresové dokumentace a kvalita výsledné 
součásti závisí na manuální zručnosti a zkušenostech dělníka. 

Postup je následující. Pro výrobu přípravku na konkrétní plastovou trubky se 
vybere vhodný polotovar na kavity, což je korozivzdorná trubka. Důležitým 
parametrem je vnitřní průměr korozivzdorné trubky, který je zhruba o jeden milimetr 
větší než vnější průměr tvarované plastové trubky. Tím je zajištěna drobná 
rozměrová rezerva pro ruční výrobu. 

Korozivzdorná trubka je dělena pomocí pásové pily na potřebné rozměry. 
Nutno podotknout, že výsledná kavita je svařena z několika trubek, jelikož na 
ohýbačce není možné provést ohnutí takto tvarově složitých součástí z jednoho 
kusu materiálu. Jednotlivé nařezané kusy jsou tedy ohnuty na elektrické ohýbačce 
trubek XOTL 80 s programovatelným řízením (obr. 4.1) do požadovaných úhlů a 
rádiusů. Poté jsou v určitých úhlech svařeny k sobě metodou TIG a vznikne jedna 
korozivzdorná tvarovaná trubka (obr. 4.2). 

 

 
Obr. 4.1 Elektrická ohýbačka trubek XOTL 80. 
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Obr. 4.2 Svařené kusy ohnuté korozivzdorné trubky. 

 Na takto připravenou trubku si dělník dle svých zkušeností označí fixem 
místa, kde musí materiál odstranit, tak aby bylo později možné do výsledné kavity 
vložit plastovou trubku pro tvarování a po vytvrzení ji opět vyjmout. Odstranění 
materiálu probíhá vyřezáváním úhlovou bruskou. Následně se bruskou obrousí 
ostré hrany a zabrousí svary vzniklé v předchozí operaci. 
 Poté následuje leštění pomocí vzduchové čelní fortuny s využitím různých 
leštících tvarových kotoučů (obr. 4.3), tak aby výsledný leštěný povrch byl hladký a 
nedocházelo k poškození povrchu tvarované plastové trubky při vytvrzování v peci. 
Do vyleštěné kavity je vložen dorazový trn, který je vyroben na soustruhu. 
 

 
Obr. 4.3 Vzduchová fortuna s lešticími kotouči. 

V této chvíli probíhá první odzkoušení. Do kavity se umístí plastová trubka a 
takto rozpracovaný přípravek se zavěsí do pece. Provede se vytvrzení. Po vyjmutí 
se kontroluje kvalita povrchu tvarované trubky a také její tvar a rozměry. Kontrola 
správných rozměrů se provádí v kontrolní formě (obr. 4.4). 
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Obr. 4.4 Kontrolní forma. 

 Pokud nejsou rozměry správné, tak se provede doladění kavity dodatečným 
ohýbáním, broušením a leštěním. Následuje další odzkoušení a případné další 
ladění, dokud nejsou rozměry v pořádku. Až je vše odladěno, tak se vyrobí ke 
kavitě podstavec z plochých tyčí a profilů. 
 Tímto složitým procesem se získá jedna kavita s podstavcem. Výroba další 
kavity začíná v podstatě od začátku, protože ta již vyrobená slouží hlavně jako 
předloha. Může se využít pouze délkové rozměry trubek řezaných na pásové pile, 
hodnoty ohybů z ohýbačky, rozměry dorazových trnů a rozměry podstavce. Zbytek 
opět záleží na zručnosti a schopnostech dělníka. Proces se opakuje tak dlouho, 
dokud není dosaženo požadovaného množství kavit pro danou výrobní sérii. 
Nevýhoda je, že kavity nejsou všechny stejné a musí se každá z nich zvlášť odladit. 
 Pro kavity s podstavci se ještě vyrobí s korozivzdorných profilů hlavní rámy 
(obr. 4.5), na které se kavity za podstavce přišroubují a tím vzniknou výrobní 
sestavy pro sériovou výrobu (obr.4.6). 
 

 
Obr. 4.5 Hlavní rám. 
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Obr. 4.6 Výrobní sestava kavit. 

4.2 Alternativní výroba s využitím 3D tisku 

Druhým způsobem je využití technologie 3D tisku, konkrétně technologie 
DMLS, která je popsána v kapitole 2.3.2. Výroba je provedena metodou reverzního 
inženýrství, dle kapitoly 2.4. Samotná výroba zkušebního prototypu proběhla 
v Jaroměři v sídle firmy INNOMIA, a.s. na stroji EOS M 290. Jedná se o tisk kavit, 
ostatní komponenty (rám, podstavec, dorazový trn) jsou vyrobeny tradičním 
způsobem. 
  
4.2.1 Představení firmy INNOMIA, a.s. 
 Společnost INNOMIA a.s. byla založena v roce 2006 s cílem poskytovat 
zákazníkům komplexní podporu při návrhu, vývoji produktů a zároveň výrobu 
kovových či plastových prototypů s využitím nejmodernějších postupů a technologií 
z oblasti rychlé výroby prototypů - Rapid Prototyping. Nabízí výrobu kovových 
prototypů technologií DMLS (3D tisk kovu). Výrobu plastových prototypů provádí na 
3D tiskárně nebo vzhledem k znalostem z oblasti lisování plastů je schopna 
nabídnout konstrukci a výrobu prototypových forem včetně následné dodávky 
plastových výlisků. Z dalších služeb v oblasti návrhu a vývoje prototypů nabízí 3D 
optické skenování, reverzní inženýrství nebo vývoj dílů na zakázku dle požadavků 
zákazníka [16]. 
 
4.2.2 Provedení 3D tisku 
 Tisk na 3D tiskárně je realizován metodou reverzního inženýrství. Nejprve 
dojde k naskenování kavity (obr. 4.7) pomocí optického skeneru ATOS I. Skenuje 
se kavita vyrobená ručně podle postupu popsaného v kapitole 4.1. Musí být dodána 
kavita již odladěná a vytvarované plastové trubky, které se na ni tvarují mají přesné 
rozměry. Jinak by se skenovala špatná součást a celý proces 3D tisku by byl od 
začátku k ničemu.   
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Obr. 4.7 Naskenovaná kavita 

 Získaná data se pomocí programu MAGICS převedou na model a tvar 
součásti je dále tvořen z trojúhelníkové sítě polygonů, která se vyhladí. Obsluha 
určí na základě znalostí a zkušeností nejvýhodnější pozici v pracovní prostoru 
stroje. U dlouhé součásti je výhodnější horizontální pozice, protože výsledný 
produkt je tvořen menším množstvím vrstev, než kdyby se tisklo vertikálně 
(vertikálně o 4% horší mechanické vlastnosti). Jelikož je kavita dlouhá a úzká, byla 
rozdělena na několik částí. Jednak aby se vešla do pracovního prostoru stroje, 
který je u zařízení EOS M290 250x250mm s výškou 325mm a také aby byl tento 
prostor co nejlépe využit. Z tohoto důvodu probíhá tisk po třech kusech kavit naráz 
(obr. 4.8).  V programu MAGICS se také vytvoří podpory, které jsou nezbytné pro 
správné provedení tisku. Místa podpor vyhodnotí program podle úhlu sklonu 
součásti v určitých místech, obsluha však může provést korekci na základě 
zkušeností. 
 

 
Obr. 4.8 Rozmístěné části kavit v pracovním prostoru stroje 
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 V programu RP-Tools se provádí virtuální rozřezání součástí na jednotlivé 
vrstvy, které potom reálně vytváří 3D tiskárna. Nakonec se v programu PSW 
nastaví parametry stroje, vygenerují se dráhy posuvů a pozice paprsku 
v jednotlivých krocích. Tím je po softwarové stránce příprava k tisku kompletní. Do 
tiskárny se ukotví kovová platforma a do zásobníku se doplní kovový prášek pokud 
je třeba. Dále se postupuje stejně, jak je popsáno v kapitole 2.3.2. Během tisku si 
stroj kontroluje 160 parametrů výrobního procesu. Výhoda technologie DMLS je 
v recyklovatelnosti materiálu. Použitý prášek se přefiltruje od okují na speciálním 
zařízení, přičemž okuje tvoří pouze 1-2% hmoty. 
 Po ukončení tisku se vyjme výrobek i s platformou z pracovního prostoru a je 
mechanicky očištěn od okolního „nespečeného“ materiálu. Následně se provede 
otryskání jemným pískem, aby se odstranily veškeré zbytky kovového prášku. Dále 
je výrobek odstraněn z platformy a jsou odstraněny podpory, které byly 
technologicky nezbytné pro tisk. To se provádí mechanicky řezáním nebo 
frézováním. Jednotlivé části kavit se svaří laserovou metodou do finálního celku. 
Výhoda laserového svařování spočívá v bezkontaktnosti, malé tepelně ovlivněné 
oblasti a vysoké kvalitě svaru. 
 Kvalita povrchu kavity při tloušťce sintrované vrstvy 40 µm dosahuje hodnot 
Ra 12,5 µm, což je nedostatečné pro kvalitní povrch tvarovaných plastových trubek, 
do kterých by se povrch kavit otiskl při vytvrzování v peci, což je nepřípustné a bylo 
experimentálně ověřeno (obr. 4.9). V možnostech zařízení EOS M 290 je snížit 
tloušťku sintrované vrstvy na 20 µm, ale to by výrazně prodražilo výrobu. Jediným 
řešením je tedy vnitřky kavit vyleštit stejně jako u ruční výroby z korozivzdorných 
trubek. Po tomto doladění se na kavity navaří předem připravený podstavec a 
vyrobené kavity se mohou namontovat do sestavy na rám. 
 

 
Obr. 4.9 Poškození od nevyleštěné kavity po vytvrzení v peci 
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5 POROVNÁNÍ VARIANT 
 Obě výrobní varianty přináší výhody i nevýhody, jak časové, tak i finanční. 
Ruční výroba se realizuje dodavatelským způsobem od českých či německých 
firem. 3D tisk se provádí dodavatelským způsobem metodou reverzního inženýrství 
na základě poskytnutého vzorku kavity vyrobené ručním způsobem. Kavity 
vyrobené ručním způsobem jsou vyrobeny dle výrobního výkresu a výrobky z nich 
vytvořené jsou kontrolovány na kontrolních formách. Cenové porovnání všech 
variant je znázorněno v tabulce 5.1. 
 
Tab. 5.1 Cenové porovnání variant výroby tvarovacího přípravku 

 
Cena za ruční 
výrobu od českého 
dodavatele 

Cena za ruční výrobu 
od německého 
dodavatele 

Cena za 3D tisk 
technologií DMLS od 
dodavatele 

Cena za jednu kavitu 
s podstavcem 11 400 Kč 14 500 Kč 14 400 Kč 

Cena hlavního rámu 2500 Kč 2500 Kč 2 500 Kč 
Celková cena 
jedenácti kavit s 
rámem 

127 900 Kč 162 000 Kč 158 000 Kč 

Rozdíl ceny v 
procentech nejlevnější +27% +23% 

 
Jak vyplývá z přehledové tabulky, tak nejlevnější variantou je ruční výroba od 

českého dodavatele. Následuje 3D tisk, který je o čtyři procenta levnější než ruční 
výroba od německého dodavatele. Co se týká časové náročnosti, vítězí 3D tisk 
s metodou DMLS, kdy se dodání pohybuje v řádech dní, zatímco u všech ostatních 
variant se jedná o dodání v řádech několika týdnů.  
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6 DISKUZE 
 Na základě provedení tisku zkušebního prototypu tvarovacího přípravku, 
který obsahuje dvě kavity byly zjištěny rozdíly obou způsobů výroby. 3D tisk je 
výrazně dražší, ale taky výrazně rychlejší a přesnější, protože jsou všechny 
vytisknuté kavity naprosto identické.  Výhodnější by bylo zakoupit vlastní zařízení 
pro 3D tisk. Cena stroje EOS M 290 se pohybuje okolo patnácti milionů korun. 
 
Návrh dalšího řešení: 
 Možným zlevnění výroby technologií DMLS by bylo úplné předělání konceptu 
výrobního procesu tvarovacího přípravku. Nyní se přípravky vyrábí ruční výrobou 
z korozivzdorných trubek a od konečného tvaru je odvozena i výroba na 3D 
tiskárně, protože probíhá skenování právě přípravků vyrobených ručním způsobem. 
Pokud by byl vyvinut simulační software na tvorbu tvaru kavit dle výkresové 
dokumentace, ještě výrazněji by to snížilo časovou náročnost na výrobu a zároveň 
by mohlo dojít ke snížení množství materiálu na kavitách, protože by se dosáhlo 
efektivnějšího tvaru. To by znamenalo snížení nákladů na výrobu. Menší množství 
materiálu by také odebíralo z pece při vytvrzování menší množství tepla a tím by se 
snížily náklady na provoz pece a jednotlivé vyrobené kusy tvarovaných trubek by 
byly levnější.  
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ZÁVĚR 
 Tvarovací přípravky používá firma FRAENKISCHE ve svém výrobním 
závodě pro tvarování plastových trubek, což jsou komponenty pro automobilový 
průmysl, nebo bílou domácí elektroniku. V této práci byl zkoumán tvarovací 
přípravek pro jednu z palivových trubek do vozu VW Golf. Přípravek se standardně 
vyrábí ruční výrobou u českého dodavatele. Vyráběné množství přípravků záleží na 
aktuálních objednávkách zboží od zákazníků. 

V této práci byla provedena alternativní varianta výroby s využitím 
technologie 3D tisku. Konkrétně se jednalo o metodu DMLS. Tisk byl realizován 
externě ve firmě INNOMIA a.s. v Jaroměři a byly vyrobeny tři kusy kavit (hlavních 
komponent tvarovacího přípravku) na zařízení EOS M 290. Kavity byly následně 
úspěšně odzkoušeny ve výrobě.  

• Cenově byla porovnána výrobní sestava obsahující jedenáct kavit. 
Nejlevnější variantou je výroba u českého dodavatele za cenu 
127900 Kč. Výroba u německého dodavatele je dražší o 27%. Cena 
za výrobní sestavu vyrobenou technologií DMLS je o 23% dražší. 3D 
tiskem se vyrábí pouze kavity, zbytek komponent je vyroben klasicky. 
 

• Z časového hlediska vychází nejlépe 3D tisk s dobou dodání 
v řádech jednotek dnů, zatímco u ostatních variant se jedná o několik 
týdnů. 

 
• Z hlediska kvality je nejlepší 3D tisk, protože vyrobené kavity jsou 

všechny stejné. U ruční výroby záleží na zručnosti dělníka a finálním 
odladění. 

Výroba technologií DMLS není vhodná pro sériovou výrobu, ale díky vysoké 
časové úspoře a rozměrové přesnosti se hodí pro případy, kdy je důležité vyrobit 
tvarovací přípravek v co nejrychlejším čase. Například pokud dojde k poškození 
stávajícího přípravku při manipulaci ve skladu či výrobě, nebo při náhlém zvýšení 
poptávky zákazníků.  

S ohledem na vývoj a zlepšující se cenovou dostupnost 3D tiskáren, se 
může 3D tisk v dalších letech stát cenově výhodnějším způsobem výroby.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

Zkratka Jednotka Popis 

CAD [-] computer aided design 

CNC [-] computer numeric control 

DMLS [-] direct metal laser sintering 

FDM [-] fused deposition modeling 

LOM [-] laminated object manufacturing 

MJM [-] multi jet modeling 

RP [-] rapid prototyping 

SGC [-] solid ground cutting 

SLA [-] stereolitografie 

SLS [-] selective laser sintering 

VW [-] volkswagen 

2D [-] 2 dimension 

3D [-] 3 dimension 

 

Symbol Jednotka Popis 

Ra [-] struktura povrchu - střední aritmetická úchylka profilu 

Rm [MPa] mez pevnosti v tahu 

Rp0,2 [MPa] smluvní mez kluzu 
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Materiálový list pro Materiál EOS MS1 [19].  
 
Material data sheet 
 
 
 
 
EOS MaragingSteel MS1 
 
 
 
EOS MaragingSteel MS1 is a steel powder which has been optimized especially for 

processing on EOSINT M systems. 
 
This document provides information and data for parts built using EOS MaragingSteel 

MS1 powder (EOS art.-no. 9011-0016) on the following system specifications:  
- EOSINT M 280 400W   

with PSW 3.6 and EOS Original Parameter Set MS1_Performance 1.0 or 

MS1_Speed 1.0  
 

- EOS M290 400W   
with EOSPRINT 1.0 and Parameter Set MS1_Performance 1.0 or MS1_Speed 

1.0  
 
 
Description 
 
Parts built in EOS MaragingSteel MS1 have a chemical composition corresponding to 

US classi-fication 18% Ni Maraging 300, European 1.2709 and German X3NiCoMoTi 

18-9-5. This kind of steel is characterized by having very good mechanical properties, 

and being easily heat-treatable using a simple thermal age-hardening process to 

obtain excellent hardness and strength. 
 
Parts built from EOS MaragingSteel MS1 are easily machinable after the building process 

and can be easily post-hardened to more then 50 HRC by age-hardening at 490 °C (914 

°F) for 6 hours. In both as-built and age-hardened states the parts can be machined, spark-

eroded, weld-ed, micro shot-peened, polished and coated if required. Due to the layerwise 

building method, the parts have a certain anisotropy, which can be reduced or removed 

by appropriate heat treatment - see Technical Data for examples. 
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Material data sheet 
 
Technical data 
 
General process data 
 
 Typical achievable part accuracy [1], [8]  
   

 - small parts (< 80 x 80 mm) approx.   20 µm 
  approx.   0.8 x 10-³ inch 
 - large parts approx.   50 µm 
  approx.   0.002 inch 
   

 Age hardening shrinkage [2], [8] approx. 0.08 % 
   

 Min. wall thickness [3], [8] approx. 0.3 - 0.4 mm 
  approx. 0.012 - 0.016 inch 
   

 Surface roughness (approx.) [4]  
 - as manufactured  
   

 MS1 Performance (40 µm) Ra 5 µm; Rz 28 µm 
  Ra 0.19 x 10-³ inch, 
  Rz 1.10 x 10-³ inch 
 MS1 Speed (50 µm) Ra 9 µm; Rz 50 µm 
  Ra 0.47 x 10-³ inch, 
  Rz 2.36 x 10-³ inch 
 - after shot-peening Ra 4 - 6.5 µm; Rz 20 - 50 µm 
  Ra 0.16 – 0.26 x 10-³ inch 
  Rz 0.78 – 1.97 x 10-³ inch 
 - after polishing Rz up to < 0.5 µm 
  Rz up to < 0.02 x 10-³ inch 
  (can be very finely polished) 
   

 Volume rate [5]  
   

 - Parameter set MS1_Performance (40 µm) 4.2 mm³/s (15.1 cm³/h) 
  0.92 in³/h 
   

 - Parameter set MS1_Speed 1.0 (50 µm) 5.5 mm³/s (19.8 cm³/h) 
  1.21 in³/h 
   

 
[1] Based on users' experience of dimensional accuracy for typical geometries, as built. Part accuracy is 

subject to appropriate data preparation and post-processing, in accordance with EOS training.  
 
[2] Ageing temperature 490 °C (914 °F), 6 hours, air cooling  
 
[3] Mechanical stability is dependent on geometry (wall height etc.) and application  
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Material data sheet 
 
 
 
 
[4] Due to the layerwise building, the surface structure depends strongly on the orientation of the 

surface, for example sloping and curved surfaces exhibit a stair-step effect. The values also depend 

on the measurement method used. The values quoted here given an indication of what can be 

expected for horizontal (up-facing) or vertical surfaces.  
 

[5] Volume rate is a measure of build speed during laser exposure of hatched areas. The total build 

speed depends on the average volume rate, the recoating time (related to the number of layers) 

and other geometry- and machine setting-related factors.  

 
 
 
 
 
 
Physical and chemical properties of parts 
 
 Material composition Fe (balance) 
  Ni (17 - 19 wt-%) 
  Co (8.5 - 9.5 wt-%) 
  Mo (4.5 - 5.2 wt-%) 
  Ti (0.6 - 0.8 wt-%) 
  Al (0.05 - 0.15 wt-%) 
  Cr, Cu (each   0.5 wt-%) 
  C (  0.03 wt-%) 
  Mn, Si (each   0.1 wt-%) 
  P, S (each   0.01 wt-%) 
   

 Relative density approx. 100 % 
   

 Density 8.0 - 8.1 g/cm³ 
  0.289 - 0.293 lb/in³ 
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Material data sheet 
 
 
 
 
Mechanical properties of parts at 20 °C ( 68°F ) [8] 
 
  As built 
   

 Tensile strength [6]  
   

 - in horizontal direction (XY) typ. 1200 ± 100 MPa 
  typ. 160 ± 15 ksi 
   

 - in vertical direction (Z) typ. 1100± 150 MPa 
  typ. 160 ± 22 ksi 
   

 Yield strength (Rp 0.2 %) [6]  
   

 - in horizontal direction (XY) typ. 1100 ± 100 MPa 
  typ. 1xx ± 22 ksi 
   

 - in vertical direction (Z) typ. 930 ± 150 MPa 
  typ. 145 ± 22 ksi 
   

 Elongation at break [6]  
   

 - in horizontal direction (XY) typ. (12 ± 4 ) % 
   

 - in vertical direction (Z) x 
   

 Modulus of elasticity [6]  
   

 - in horizontal direction (XY) typ. 150 ± 25 GPa 
  typ. 22 ± 4 Msi 
   

 - in vertical direction (Z) typ. 140 ± 25 GPa 
  typ. 20 ± 4 Msi 
   

 Hardness [7] typ. 33 - 37 HRC 
   

 
[6] Tensile testing according to ISO 6892-1:2009 (B) Annex D, proportional test pieces, diameter of 

the neck area 5mm (0.2 inch), original gauge length 25mm (1 inch).  
 
[7] Rockwell C (HRC) hardness measurement according to EN ISO 6508-1 on polished surface. Note that 

mea-sured hardness can vary significantly depending on how the specimen has been prepared.  
 

[8] Hint: these properties were determined on an EOSINT M 280-400W. Test parts from machine type 

EOS M 290-400W correspond with these data.  
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Material data sheet 
 
 
 
 
Thermal properties of parts 
 
  As built After age hardening [2] 
    

 Thermal conductivity typ. 15 ± 0.8 W/m°C typ. 20 ± 1 W/m°C 
  typ. 104 ± 6 Btu in/(h ft² °F) typ. 139 ± 7 Btu in/(h ft² °F) 
    

 Specific heat capacity typ. 450 ± 20 J/kg°C typ. 450 ± 20 J/kg°C 
  typ. 0.108 ± 0.005 Btu/(lb °F) typ. 0.108 ± 0.005 Btu/(lb °F) 
    

 
Maximum operating 

temperature  approx. 400 °C 
   approx. 750 °F 
    

 
 
Abbreviations 
 

typ. typical 
min. minimum 

approx. 
approximatel

y 
wt weight 
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Technická specifikace zařízení EOS M 290 [20]. 

 

 
 

 

  



 

PŘÍLOHA 3 

Palivová trubka VW Golf - výkres součásti. 
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Technická data ohýbačky trubek XOTL 80 [21]. 

 

 


