
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE
INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY

3D TISK FUNKČNÍHO VZORKU PISTOLE
3D PRINTING OF A FUNCTIONAL PISTOL SAMPLE

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Tomáš Poláček

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. Milan Kalivoda

BRNO 2017



Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Technická 2896/2 / 616 69 / Brno

 

Zadání bakalářské práce
Ústav: Ústav strojírenské technologie
 

Student: Tomáš Poláček
 

Studijní program: Strojírenství
 

Studijní obor: Základy strojního inženýrství
 

Vedoucí práce: Ing. Milan Kalivoda
 

Akademický rok: 2016/17
 
 
Ředitel  ústavu  Vám  v  souladu  se  zákonem  č.111/1998  o  vysokých  školách  a  se  Studijním
a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce:

3D tisk funkčního vzorku pistole

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Znalost  práce  se  3D softwarovými  produkty.  Konstrukční  zvládnutí  zákonitostí  lícovací  soustavy
v montážní sestavě. Kompletace funkčního vzorku.

Cíle bakalářské práce:

1. Konstukce montážního celku.
2. Vygenerování dat pro 3D tisk včetně kontroly správnosti souboru STL.
3. Provedení 3D tisku.
4. Zhodnocení výsledku.
5. Diskuze výsledků.

Seznam doporučené literatury:

GIBSON, Ian,  David  W.  ROSEN a Brent  STUCKER. Additive  manufacturing technologies:  rapid
prototyping to direct digital manufacturing. New York: Springer, 2010. ISBN 14-419-1120-0.

PTÁČEK, Luděk et al. Nauka o materiálu I. 2. vyd. Brno: CERM, s.r.o., 2003. 516 s. ISBN 80-72-
-4283-1.

PÍŠKA, Miroslav et al. Speciální technologie obrábění. 1. vyd. Brno: CERM, s.r.o., 2009. 252 s. ISBN
978-80-214-4025-8.

Příručka obrábění, kniha pro praktiky. 1. vyd. Praha: Sandvik CZ, s.r.o. a Scientia, s.r.o., 1997. 857 s.
ISBN 91-972299-4-6.

LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky. 3. vyd. Úvaly: ALBRA, 2006. 914 s. ISBN 80-
7361-033-7.



Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Technická 2896/2 / 616 69 / Brno

 
 
Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2016/17
 
 
 

V Brně, dne
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

ředitel ústavu
 

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
děkan fakulty

 



ABSTRAKT 

 

4 ÚST FSI VUT v Brně 

ABSTRAKT 

Cieľom bakalárskej práce je použitie technológie 3D tlače pri výrobe funkčného 
konštrukčného celku pištole na gumičky a s tým spojená znalosť práce v 3D 
modelovacích softwarových produktoch, zvládnutie konštrukčných zákonitostí, 
znalosť obsluhy 3D tlačiarne a softwarových produktov pre generáciu dát pre 3D tlač 
a konečné úpravy a kompletizácia vyrobených dielov do finálneho celku. 

 
Kľúčové slová 

3D tlač, Rapid Prototyping, 3D modelovanie, Post Processing, pištoľ na gumičky 

 

 

ABSTRACT 

The aim of bachelor thesis is the use of 3D printing technology to make a functional 
rubber pistol sample. Thesis is focused on knowledge of 3D modeling software, 
solution of construction assemblies, operation with 3D printers, knowledge of software 
products to generate data to 3D printers, final edits of made components and 
assembling of final unit. 
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3D printing, 3D modeling, Rapid Prototyping, Post Processing, rubber gun 
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ÚVOD 

Technológia  3D tlače síce nie je úplne  najmladšia, jej začiatkom sa pripisuje už 
rok 1984 ale do povedomia širokej verejnosti sa dostáva až v priebehu posledných 
pár rokov.  Autor tejto bakalárskej práce prvý krát natrafil na technológiu 3D tlače 
v prvom ročníku na vysokej škole a  zaujala ho natoľko, že už vtedy rozmýšľal, že by 
sa jeho bakalárska práca mohla týkať práve tejto technológie. Počas prvých ročníkov 
štúdia na vysokej škole ho taktiež veľmi zaujali predmety konštruktérskeho zamerania 
a preto sa nakoniec rozhodol, že jeho bakalárska práca musí pozostávať práve 
z týchto dvoch smerov.  Autor sa preto rozhodol pre zhotovenie funkčného vzorku 
pištole na gumičky, vytlačeného na doma poskladanej 3D tlačiarni.  

 

Táto bakalárska práca pozostáva  z teoretickej a praktickej časti.  V teoretickej 
časti práce sú zhrnuté základné informácie o tejto technológii výroby, jej základné 
druhy, používané materiály a členenie postupu procesu výroby. Praktická časť sa 
zameriava na návrh a zhotovenie modelov jednotlivých dielov a celkovej zostavy v 3D 
modelovacom programe Autodesk Inventor, kontrolu  správnosti modelu  pre 3D tlač 
v programe MiniMagics, nastavenie požadovaných parametrov tlače, vygenerovanie 
kódu pre tlačiareň v programe Simplify3D, samotnú tlač dielov, ich finálne úpravy 
a zmontovanie konštrukčného celku.  
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1 TECHNOLÓGIA 3D TLAČE 

1.1 Charakteristika 

3D tlač alebo tiež aditívna výroba je technológia výroby pevných trojrozmerných 
objektov na 3D tlačiarňach rôznych typov, ktoré sú však založené na rovnakom 
princípe. Priestorový objekt vzniká na tlačiarni postupným vrstvením a spájaním 
jednotlivých 2D vrstiev. 

Tlač začína tlačou prvej základnej vrstvy, ktorá prebieha v osiach X a Y 
v horizontálnej polohe. Po vytlačení tejto prvej vrstvy sa tlačiareň posunie vo 
vertikálnom smere v ose Z o jednu úroveň a tlač pokračuje tlačou ďalšej vrstvy, ktorá 
sa už tlačí na predchádzajúcu vrstvu. Tento proces sa opakuje, až kým nie je hotový 
celý objekt (viz obr. 1). 

 

 
Obr. 1 Postupné nanášanie vrstiev pri 3D tlači u metódy FDM [5]. 

 
Pri 3D tlači je možné natrafiť aj na termín Rapid Prototyping, čo je taktiež veľmi 

časté označenie pre tento spôsob výroby. Už z tohto názvu je jasné na čo sú 3D 
tlačiarne predurčené. Rapid prototyping znamená v preklade rýchle prototypovanie 
a to je hlavnou výhodou oproti iným procesom výroby. 3D tlač vo väčšine prípadov 
nie je vhodná na sériovú výrobu, no pokiaľ sa jedná o výrobu jedného alebo pár 
tvarovo zložitých priestorových objektov, nemá 3D tlačiareň konkurenciu. 
Zhotovovanie foriem pre odlievanie, či nastavovanie CNC fréz je finančne ale hlavne 
časovo veľmi náročné. V prípade 3D tlače stačí 3D model daného objektu, ktorý sa 
nahrá do programu pre vygenerovanie kódu pre 3D tlačiareň a tlač sa môže začať. 
3D tlač si preto nevyžaduje zložité nastavovanie zariadenia a cena sa potom odvíja 
už iba od použitej technológie 3D tlače, použitého materiálu a dĺžky tlače.  

Ďalšou veľkou výhodou 3D tlače oproti CNC frézam je že materiál je pridávaný 
a nie odoberaný z väčšieho polotovaru, takže dochádza k tvorbe minimálneho alebo 
aj žiadneho odpadu. Odpad sa tvorí iba v prípade tvarovo zložitejších objektov, kedy 
je potrebná tlač podpôr. Podpory sú nutné v prípade, že má model veľmi šikmé až 
prevísajúce steny a tlačiareň by tlačila do vzduchu a nové vrstvy by sa nemali o čo 
oprieť. Tlačiareň si preto tlačí podpory, o ktoré sa môžu nové vrstvy oprieť. Po 
ukončení tlače sú tieto podpory odstránené  [1, 2, 3]. 
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1.2 Najpoužívanejšie metódy 3D tlače 

1.2.1 Fused Deposition Modeling (FDM) 

Metóda FDM je najrozšírenejšou metódou 3D tlače. Tlačiareň má jednu alebo viac 
tavných hláv (extrudérov), do ktorých je privádzaný materiál vo forme tenkého 
plastového drôtu (filamentu) najčastejšie o priemere 1,75 mm. Filament sa postupne 
topí v extrudéry a potom nanáša na tlačiacu podložku, kde okamžite tuhne. Po 
ukončení jednej vrstvy sa extrudér posunie vo vertikálnom smere o jednu úroveň 
vyššie a pokračuje nanášaním ďalšej vrstvy (viz obr. 2). Tento proces sa opakuje, až 
kým nie je hotový celý model [2, 4].  

 

Obr. 2 Znázornenie metódy FDM-upravené [9]. 

1.2.3 Stereolitography (SLA) 

Tento spôsob 3D tlače patrí medzi najstaršie a je založený na princípe 
vytvrdzovania fotopolyméru (plast citlivý na svetlo), ktorý je ožarovaný UV svetlom. 
Fotopolymér je v tekutej forme a po jeho ožiarení dochádza k jeho vytvrdzovaniu. 
Osvetlované sú vždy len tie miesta danej vrstvy, ktoré majú byť vytvrdené a po ich 
vytvrdnutí sa výtlačok posunie o úroveň nižšie pod hladinu fotopolyméru tak, aby 
mohla byť ožiarená ďalšia vrstva  (viz obr. 3). Hotové diely sú veľmi hladké, ale 
nevýhodou je, že majú slabé mechanické vlastnosti. Ďalšou nevýhodou je pomalá 
rýchlosť tlače [2, 4]. 

 

Obr. 3 Znázornenie metódy SLA-upravené [7]. 
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1.2.2 Selective Laser Sintering (SLS) 

Metóda laserového spekania prášku je založená na princípe postupného 
nanášania vrstiev materiálu vo forme prášku na nanášaciu dosku, ktorý je následne 
spekaný laseram pri teplote polovičnej ako je teplota tavenia. Po spečení jednej vrstvy 
sa doska posunie o úroveň nižšie, nanesie sa nová vrstva prášku a následne sa 
prášok opäť spečie laserom (viz obr. 4). Na rozdiel od metódy SLA je hotový výtlačok 
presnejší a pevnejší, ale má horšiu kvalitu povrchu. Pri tejto metóde je možné použiť 
širokú škálu materiálov ako sklo, kovy, plasty alebo keramiku. Výhodou tejto metódy 
je, že nie je potrebná tlač podporného materiálu, pretože podpory tvorí nespečený 
prášok z predchádzajúcich vrstiev. Ďalšou výhodou je, že nespečený prášok môže 
byť po ukončení tlače opäť použitý [2, 4]. 

 

Obr. 4 Znázornenie metódy SLS-upravené [6]. 

 

1.2.4 Laminated Object Manufacturing (LOM) 

K tvorbe 3D modelu sú používané papierové, plastové alebo kovové fólie navinuté 
na rolkách. Tieto fólie sú vrstvené a lepené na seba. Pred každým položením ďalšej 
vrstvy sa musí na predchádzajúcej fólii laserom vyrezať požadovaný tvar (viz obr. 5). 
Touto technológiou sa dajú zhotoviť veľmi presné modely s kvalitným povrchom 
a náklady na obstaranie tlačiarne tohto typu nie sú príliš vysoké. Nevýhodou však je 
veľké množstvo odpadu, ktoré vzniká pri tlači [2, 4]. 

 

Obr. 5 Znázornenie metódy LOM-upravené [8]. 
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1.3 Najpoužívanejšie materiály 

V oblasti 3D tlače dochádza neustále k jej zlepšovaniu a zdokonaľovaniu ako pri 
vývoji 3D tlačiarní, tak aj v oblastí materiálov, ktoré sú tlačiarne schopné tlačiť. Keďže 
je táto technológia stále pomerne mladá, spomenuté sú len materiály, ktoré sú 
v súčasnej dobe najpoužívanejšie. 

 

1.3.1 Polyméry 

1.3.1.1 PLA-Polylactic Acid (Kyselina mliečna) 

Jedná sa o najuniverzálnejší materiál používaný pri 3D tlači. Vyrába sa z cukrovej 
trstiny alebo kukuričného škrobu a je biologicky rozložiteľný. Najčastejšie je dostupný 
vo forme filamentu a to v širokej škále farieb. Na 3D tlač sa hodí predovšetkým kvôli 
jeho nízkej rozpínavosti a preto ho možno použiť aj na tlač väčších modelov. PLA je 
taktiež vhodné na tlač detailnejších objektov. Na rozdiel od materiálu ABS je však 
menej odolný [11, 12]. 

 

1.3.1.2 ABS-Acrylonitrile butadiene styrene (Akrylonitrilbutadiénstyrén) 

Taktiež veľmi často používaný materiál, najčastejšie dostupný vo forme filamentu. 
ABS je vhodný na tlač pevnejších objektov a je menej náročný na nastavenie 
pracovnej teploty ako iné materiály. Kvôli jeho rozpínavosti je však skôr vhodný na tlač 
menších objektov [11, 12]. 

 

1.3.1.3 PET-Polyethylene Terephthalate (Polyetyléntereftalát) 

Materiál PET je termoplast, ktorý je často používaný v potravinárskom priemysle 
ako baliaci materiál na potraviny. Môže byť teda použitý na tlač objektov, ktoré 
prichádzajú do priameho styku s potravinami. Taktiež je vhodný na tlač veľkých 
objektov z dôvodu veľmi nízkej teplotnej rozťažnosti. Je ľahký a má vynikajúce 
mechanické vlastnosti. Bez pridania farbív je priehľadný. PET nie je biologicky 
rozložiteľný, ale je ho možné recyklovať, pri čom nestráca nič zo svojich vlastností. Je 
drahší ako materiály PLA a ABS a používa sa menej [13]. 

 

1.3.1.4 HIPS -High Impact Polystyrene 

Je to univerzálny materiál s dobrou pevnosťou a vysokou teplotnou odolnosťou. 
Z týchto dôvodov je vhodný na mechanicky namáhané súčasti. Je taktiež vhodný na 
tlač plošne rozľahlejších súčastí. Je totiž odolnejší voči poskrúcaniu počas tuhnutia 
ako je to napríklad u ABS [11, 12]. 

 

1.3.1.5 PVA-Polyvinyl Alcohol (polyvinylalkohol) 

Tento materiál sa používa hlavne na tlač podporného materiálu, pretože je 
rozpustný vo vode. Využitie má hlavne pri tlačiarňach s dvoma tryskami, pričom jedna 
tryska tlačí základný materiál (napr. PLA alebo ABS) a druhá tlačí podpory. Po 
dokončení tlače sa výtlačok ponorí do vody, PVA sa rozpustí a zostane tak samotný  
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model zo základného stavebného materiálu. Jeho použitie ako podporný materiál je 
výhodné hlavne z  dôvodu, že pri odstraňovaní podpôr nemôže dôjsť k poškodeniu 
samotného modelu, ako je to pri iných typoch podpôr. Jeho nevýhodou však je, že 
pohlcuje vlhkosť zo vzduchu, preto je ho potrebné dobre uskladniť, aby nedošlo k jeho 
znehodnoteniu [10]. 

 

1.3.1.6 Nylon 

Syntetický polymér s veľmi dobrou pevnosťou a húževnatosťou. Nylon má však 
vysokú teplotu tavenia, zlú priľnavosť k povrchu a pri chladnutí sa výrazne zmršťuje 
[13]. 

 

1.3.1.7 Flex 

Materiál vhodný na tlač ohybných prototypov kvôli jeho vysokej flexibilite 
a pevnosti [14]. 

 

1.3.1.8 PP (Polypropylen) 

Flexibilný a odolný materiál vhodný na výrobu presných modelov. Materiál je 
vhodný na tlač dielov, ktoré budú prichádzať do styku s potravinami [14]. 

 

1.3.1.9 Laywood 

Jedná sa o PLA materiál s prímesou drobných drevených pilín. Vytlačené diely 
majú drevený nádych, ktorého odtieň sa mení s výškou použitej teploty pri tlači [11]. 

 

1.3.1.10 Laybrick 

Materiál je podobný materiálu Laywood, akurát namiesto prímesy dreva obsahuje 
prímes kriedy. Materiál je kvôli vzhľadu vhodný na použitie pri tlači rôznych sošiek 
a architektonických modelov [11]. 

 

1.3.2 Papier 

Papier je možné tlačiť metódou LOM. Papier je vo forme tenkých listov, ktoré sú 
postupne orezávané, vrstvené na seba a za použitia lepidla spojené dokopy. Jeho 
výhodou je ľahká dostupnosť, nízka cena, nezávadnosť k životnému prostrediu 
a ľahká recyklovateľnosť [15]. 

 

1.3.3 Kovy 

3D tlač kovu nie je tak rozšírená v domácom prostredí ako tlač polymérov najmä 
kvôli cene tlačiarní, ktoré dokážu kov tlačiť. Kovové materiály je možné tlačiť metódou 
SLS, pričom kov musí byť vo forme prášku. Okrem metódy SLS, ktorá je na báze 
spekania, sa používajú taktiež metódy tlače na báze elektrického oblúku alebo topenia  
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prášku. Najčastejšie používané kovové materiály sú vysokopevnostná oceľ, zliatina 
kobaltu a chrómu, bronz, titánová zliatina, hliník, zlato a striebro [15]. 

 

1.3.4 Keramika 

Keramika je relatívne nová skupina materiálov, ktoré je možné tlačiť. Pri tlači 
z keramiky, treba brať zreteľ na to, že diel musí po jeho vytlačení ďalej prejsť procesom 
vytvrdzovania v peci a zasklením, tak ako je tomu pri tradičných spôsoboch výroby 
keramických produktov [15]. 

 

1.4 Postup výroby (teoretický rozbor) 

Postup výroby, do ktorého patrí návrh a tvorba 3D modelu, kontrola správnosti 3D 
modelu, voľba typu tlačiarne a materiálu, optimalizácia nastavení 3D tlačiarne, 
vygenerovanie kódu pre 3D tlačiareň, samotná 3D tlač a finálne úpravy výtlačku sa 
delí do 3 základných celkov a to: preprocessing, processing a postprocessing. 
V nasledujúcich podkapitolách sú rozobraté jednotlivé procesy z všeobecného 
teoretického hľadiska a v ďalších kapitolách (viz kap. 2, 3, 4) je popísaný konkrétny 
postup použití pri zhotovovaní funkčného vzorku pištole, ktorý je obsahom tejto 
bakalárskej práce.  

 

1.4.1 Preprocessing 

Každá 3D tlač začína pri návrhu a zhotovení 3D modelu. 3D model je možné získať 
troma spôsobmi. Prvý spôsob je, že je model samostatne navrhnutý a vymodelovaný 
v jednom zo širokej škály modelovacích softwarov (Autodesk Inventor, Solidworks, 
Creo atď.). Druhá možnosť je, že sa zhotoví 3D model už existujúceho objektu, ktorý 
je naskenovaný pomocou 3D skeneru a nahraný do počítaču. Posledná možnosť je, 
že sa hotový model jednoducho stiahne z internetu. Tento model je častokrát možné 
stiahnuť priamo s kódom, v ktorom sú nadefinované nastavenia tlačiarne, takže je 
model pripravený priamo na tlač.  

Už pri samotnej tvorbe modelu je treba myslieť na komplikovanosť jeho tvarov, či 
ich bude možné dostupnou 3D tlačiarňou zhotoviť. Taktiež by model nemal obsahovať 
veľmi tenké a dlhé steny kvôli jeho pevnosti. Veľkú rolu zohrávajú aj maximálne 
a minimálne rozmery, ktoré je tlačiareň schopná tlačiť. V prípade, že je treba model 
vytlačiť daných rozmerov aj napriek tomu, že sú jeho rozmery väčšie ako je tlačiareň 
schopná tlačiť, je tu možnosť, že bude diel rozdelený na viacej častí, ktoré budú vo 
finále zlepené. 

Pri voľbe technológie tlače a materiálu taktiež zohráva veľkú rolu účel, na aký bude 
súčiastka používaná. K dispozícii je viacero technológií a veľký počet materiálov, ktoré 
boli spomenuté v predchádzajúcich kapitolách (viz kap. 1.2 a kap. 1.3). Vo výsledku 
sa odlišujú ako aj mechanickými tak aj vizuálnymi vlastnosťami. Pri voľbe materiálu si 
tiež treba dať pozor na rozmery modelu. Pri veľkom modely a nesprávne zvolenom 
materiály by mohlo dôjsť k zmršteniu a poskrúcaniu výtlačku. 

Ak je 3D model hotový, nasleduje export z programu vo formáte, ktorý podporuje 
program zvolenej tlačiarne, na tvorbu kódu pre 3D tlač. Najčastejšie je to formát .STL,  
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ktorý sa skladá z veľkého množstva malých polygónov (trojuholníkov alebo 
kosoštvorcov), ktoré spolu vytvárajú polygónovú sieť. 

Pred nahraním súboru .STL do programu na generovanie kódu je ešte dobré, aby 
súbor prešiel kontrolou, či neobsahuje žiadne chyby v polygónovej sieti. Na túto 
kontrolu slúži napr. program MiniMagics. Chyby v polygónovej sieti však nie sú častým 
javom, takže táto kontrola môže byť aj vynechaná. 

Na generovanie kódov pre 3D tlačiarne slúži veľké množstvo programov a záleží 
len od zvolenej tlačiarne, ktoré podporuje a ktoré nie. Často má každý výrobca 
tlačiarne aj svoj vlastný program na generovanie kódu. Po nahraní .STL súboru do 
tohto programu je najdôležitejšie nastavenie správnej orientácie modelu tak, aby to 
bolo pre tlač najvýhodnejšie. Pri dobrej orientácii je možné sa vyhnúť zbytočnému 
tlačeniu podpôr (pri metóde FDM) a tým pádom aj skráteniu času tlače. Ďalšou 
možnosťou, ktorú je možné pred tlačou nastaviť, je merítko. Model môže byť vytlačený 
v zväčšenom, zmenšenom ale aj pôvodnom merítku, v ktorom bol daný model 
zhotovený. Ďalšími veľmi dôležitými nastaveniami sú výška vrstvy, hustota tlače, 
hrúbka steny, tlač podpôr, hustota podpôr, rýchlosť tlače, teplota, ktoré závisia hlavne 
na technológii tlače a zvolenom materiály a majú veľký vplyv na dĺžku tlače a výsledné 
vlastnosti výtlačku. 

 

1.4.2 Processing 

Do tohto procesu patrí samotná 3D tlač. Nahratie kódu do 3D tlačierne je možné  
prepojením počítaču s tlačiarňou pomocou káblu, USB alebo po sieti. Ďalšia možnosť 
je tlač z SD karty, na ktorej je kód nahratý. Po spustení tlače je nejlepšie tlač 
neprerušovať a tlačiareň nepremiestňovať, aj keď to jej veľkosť umožňuje. Mohlo by to 
mať vplyv na výslednú kvalitu a pri prenose by mohlo dôjsť k rozkalibrovaniu tlačiarne. 
Niektoré tlačiarne umožňujú zasahovať do tlače aj po zahájení tlače. Môžete 
dodatočne zmeniť rýchlosť tlače alebo teplotu. V prípade FDM tlačiarne je môžné 
dodatočne meniť a nastavovať aj prietok filamentu. 

 

1.4.3 Postprocessing 

Do postprocessingu patria finálne úpravy vytlačeného dielu. V závislosti od 
použitého typu 3D tlače sem patrí napríklad odstránenie podpôr alebo zbavenie sa 
nadbytočného materiálu vo forme prášku, ktorý sa nachádza v dutinách výtlačku. 
Môžeme k tomu použiť napríklad otryskavanie vodou alebo prúd vzduchu. 

Výtlačok môžeme ďalej upravovať napríklad brúsením, leptaním, lakovaním, farbením, 
natavením alebo leštením. Medzi finálne úpravy taktiež patrí aj lepenie, vŕtanie či 
hocijaká dodatočná úprava rozmerov alebo povrchu. 

Pokiaľ  bola tlač prevedená technológiou  tlače a materiálom, ktoré majú sami 
o sebe dobrú kvalitu povrchu, ďalšie opracovanie nie potrebné. Taktiež netreba 
súčiastku ďalej upravovať, ak má byť použitá za účeľom, pri ktorom nezáleži na kvalite 
povrchu.
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2 PRÍPRAVA 3D TLAČE (PREPROCESSING) 

2.1 Skompletizovanie 3D tlačiarne a voľba materiálu 

Tlač dielov mala byť pôvodne prevedená  v škole na školskej tlačiarni. Po spočítaní 
a porovnaní nákladov (viz kap. 5.1) bola nakoniec zvolená možnosť poskladania 
vlastnej tlačiarne. Vybratá bola stavebnica 3D tlačiarne PRUSA I3 MK2. Jedná sa 
o tlačiareň typu FDM s otvoreným designom a pracovnou plochou o rozmeroch 
250x210x200 mm. Tlačiareň disponuje tryskou E3D V6 o priemere 0,4 mm pre 
filament o priemere 1,75 mm. Vďaka tejto tryske je schopná tlačiť vrstvy vysoké od 
0,05 mm a taktiež je možná aj viacfarebná tlač. Tlačiareň je schopná tlačiť materiály 
PLA, ABS, PET, HIPS, FLEX PP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bamboofill, 
Bronzefill, ASA, T-Glase, filamenty s uhlíkovým vláknom a polykarbonát. Z tejto širokej 
škály materiálov bol zvolený materiál PLA z dôvodu, že súčasťou balenia stavebnice 
tlačiarne bola aj 1kg cievka tohto materiálu, takže odpadli náklady na kúpu materiálu. 
Podľa popísaných vlastností v časti dokumentu zaoberajúcej sa materiálmi pre 3D tlač 
(viz kap. 1.3.1) je však tento materiál aj vhodnou voľbou pre tlač daného vzorku [14]. 

Stavebnica prišla kompletne rozložená a obsahovala všetky potrebné diely ako aj 
náradie pre kompletizáciu. Skompletizovanie tlačiarne trvalo aj spolu so skalibrovaním 
cca 8 hod. Najťažšou a najdôležitejšou časťou montáže je kompletizácia osy Y, keďže 
je zhotovená zo závitových tyčí. Pri jej montovaní je potrebné  dať pozor, aby bola čo 
najmenej kosá, pretože by ju bol potom problém skalibrovať. Kalibrácia tlačiarne je 
dôležitá práve z dôvodu zmerania a korekcie skosenia osí XYZ a zmerania 
kalibračných bodov podložky. Po úspešnej kalibrácii XYZ je ešte potrebné nastaviť 
optimálnu vzdialenosť medzi podložkou  a indukčným snímačom PINDA na extrudéry. 
Kompletizácia tlačiarne a kalibrácia sú zhrnuté len stručne z dôvodu, že nie sú cieľom 
tejto práce. Poskladaná tlačiareň vo finálnej podobe je znázornená na obr. 6. 

 

Obr. 6 Poskladaná 3D tlačiareň Prusa I3 MK2. 
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2.2 Konštrukcia montážneho celku 

2.2.1 Voľba mechanizmu 

Úlohou práce bolo zhotovenie funkčného modelu pištole. Aby pištoľ nemohla 
nikoho ohroziť a nebola nebezpečná, bol zvolený mechanizmus na strieľanie bežných 
kuchynských gumičiek. Použitý mechanizmus bol zvolený po inšpirovaní sa videami 
na internete, kde bol tento mechanizmus použitý pri pištoli na gumičky vyrobenej 
z dreva. Hlavnou časťou mechanizmu je koliečko, na ktoré sa postupne naťahujú 
gumičky (viz obr. 7). Po každej gumičke sa koliečko pootočí o jednu úroveň dozadu, 
tak aby sa na mechanizmus mohla nabiť ďalšia gumička, pričom dochádza k ich 
napínaniu. Pri stláčaní spúšte tak následne dochádzka k postupnému uvoľňovaniu 
gumičiek [16]. 

 

2.2.2 Tvorba 3D modelu v programe Autodesk Inventor 

Pred samotnou tvorbou 3D modelu bolo potrebné stanoviť maximálne rozmery 
pištole z dôvodu maximálnych rozmerov, ktoré bude môcť tlačiareň vytlačiť. 
Naskytovali sa dve možnosti. Buď budú rozmery väčšie ako je tlačiareň schopná tlačiť 
a model bude  musieť byť rozdelený na viacej častí a po vytlačení tieto diely zlepené 
do celku alebo budú rozmery modelu menšie, ktoré bude možné vytlačiť naraz. Po 
dlhších úvahách a porovnaniach s rozmermi funkčných ručných pištolí bola zvolená 
druhá možnosť. Dĺžka a šírka zbrane boli stanovené na 235 a 150 mm, pretože 
tlačiareň Prusa I3 MK2 použitá pri práci bola schopná tlačiť maximálne rozmery 
250x210 mm v osiach X a Y.  

Na zhotovenie jednotlivých dielov konštrukčného celku bol použitý program 
Autodesk Inventor v študentskej verzii. Konštrukčný celok pozostáva z dvoch hlavných 
častí a to mechanizmu a tela pištole spolu s krytom, ktorým je zaistený mechanizmus 
v tele pištole. Mechanizmus bol navrhnutý a vymodelovaný za pomoci konštrukčného 
návodu, ktorý bol priložený k vyššie spomínanému videu a obsahoval tvary 
mechanizmu v 2D formáte bez uvedených rozmerov. Presné rozmery boli zvolené 
samostatne tak, aby boli úmerné celkovým rozmerom pištole. Po vymodelovaní 
jednotlivých dielov mechanizmu v programe Autodesk Inventor v 3D formáte, boli diely 
za použitia väzieb vložené do podzostavy mechanizmu a vizuálne skontrolované, či 
mechanizmus funguje ako má. Ďalej bolo potrebné k mechanizmu domodelovať 
zvyšok pištole. Ako prvý krok boli na papier načrtnuté približné základné tvary rukoväte 
a hlavne odpovedajúce vyššie stanoveným rozmerom. Rozmery boli následne 
postupne prekreslované do programu Autodesk Inventor, až kým nevznikla finálna 
podoba pištole. Na skúšku, či bude rukoväť správne sedieť v ruke, bol zhotovený 
model z kartónu. Po overení správnosti boli všetky diely vložené do hlavnej zostavy, 
spúšťací mechanizmus vložený do tela zbrane (viz obr. 7 a obr. 8) a opäť vizuálne 
skontrolovaný, či diely mechanizmu a telo zbrane spolu nekolizujú. Po skompletizovaní 
zostavy boli ešte doladené drobné dizajnové nedostatky rôznymi zaobleniami 
a skoseniami hrán. Následne boli všetky diely vyexportované do formátu .STL, ktorý 
obsahuje 3D  model prekonvertovaný do polygónovej siete, ktorá je potrebná pre 3D 
tlač [17]. 
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2.2.3 Zostava a zoznam dielov 

 

Zoznam dielov: 

1.   Koliečko 

2.   Napinák 

3.   Spúšť 

4.   Kohútik 

5.   Kolík 1 (2ks) 

6.   Kolík2 (3ks) 

7.   Telo pištole 

8.   Krytka 

9.   Skrutka 

10. Napínacia gumička 

11. Náboj 

 

Jednotlivé diely celej zostavy sú znázornené na obr. 7 a obr. 8. 

 

 

Obr. 7 Vymodelovaná zostava pištole v programe Autodesk Inventor bez krytky. 
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Obr. 8 Vymodelovaná zostava pištole v programe Autodesk Inventor s krytkou. 

 

Výkres celkovej zostavy, kusovník a výkresy jednotlivých dielov sú obsiahnuté 
v prílohách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
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2.3 Kontrola .STL súborov v programe MiniMagics 

Program MiniMagics slúži na prezeranie 3D modelov a je voľne stiahnuteľný. 
Tento program ponúka aj mnoho ďalších funkcií ako vkladanie a ukladanie súborov 
.STL, .magics, .mgx, kompresiu .STL súborov, otáčanie, približovanie, meranie, 
robenie rezov či počítať objem modelov. Medzi ďalšie funkcie, kvôli ktorým bol tento 
program využitý aj pri tejto bakalárskej práci, patrí kontrola .STL súborov pred 3D 
tlačov. Po spustení analýzi program zistí, či model neobsahuje žiadne chyby, ako sú 
poškodené hrany, prekrývajúce sa časti alebo prevrátené polygóny. V prípade, že 
model obsahuje chyby, program ponúka možnosť automatickej opravy [18].  

Do programu boli postupne nahraté a analyzované všetky modely dielov, použité 
v zostave pištole (viz obr. 9). Analýza dielov prebehla bez nájdenia chýb a pri každom 
diele napísal program správu “Your part is Ok!“, čo v preklade znemená “Váš diel je 
v poriadku“ (viz obr. 10). STL súbory tak boli pripravené na finálne spracovanie 
v programe Simplify3D pred spustením samotnej tlače. 

 

 

Obr. 9 Telo pištole pred spustením kontroly .STL súboru v programe MiniMagics. 

 

 
 

Obr. 10 Telo pištole po skončení kontroly v programe MiniMagics. 
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2.4 Vygenerovanie kódu pre 3D tlač v programe Simplify3D 

Program Simplify3D slúži na prekonvertovanie 3D modelu, najčastejšie vo formáte 
.STL do kódu respektíve inštrukcií, ktoré potrebuje 3D tlačiareň typu FDM aby mohla 
tlačiť. Tento kód obsahuje súhrn inštrukcií, ako sú pohyby a rýchlosti motorov 
v jednotlivých osách tlačiarne, nastavenie teploty podložky, na ktorú sa bude tlačiť, 
nastavenie teploty trysky podľa použitého materiálu, hustotu a štýl výplne vnútornej 
časti modelu, výšku tlačenej vrstvy, hrúbku stien modelu, tlač podpôr atď. Tieto 
inštrukcie sú nastavené automaticky, ale ak nevyhovujú, je možné ich aj manuálne 
zmeniť. Výhodou programu je, že po vygenerovaní kódu je možné vidieť aj 
odhadovanú dĺžku tlače a simuláciu tlače. Pri správnom zadaní priemeru, hustoty 
a ceny filamentu je možné taktiež zistiť odhadovanú spotrebu a cenu materiálu. Ak je 
pri simulácii zistené, že niektoré kroky vygenerované programom nevyhovujú, je 
možné sa vrátiť o krok späť a zmeniť nastavené parametre. Program Simplify3D bol 
zvolený z dôvodu kompatibility s použitou FDM tlačiarňou Prusa I3 MK2. 

Do programu boli postupne nahraté jednotlivé diely zostavy (viz obr. 11). Po 
vložení dielov bolo potrebné v programe zadefinovať všetky dôležité parametre tlače 
(viz obr. 12, tab. 1 a tab. 2 ). Pri dieloch, z ktorých sa skladá spúšťací mechanizmus 
bola použitá väčšia výška jednotlivých vrstiev, čo spôsobí horšiu kvalitu povrchu ale 
za to výrazne ovplyvní dĺžku tlače. Tieto diely sú navyše schované vnútry tela pištole, 
takže horšia kvalita neprekáža. Pri tele pištole bola použitá menšia výška vrstvy, keďže 
je to viditeľná časť a kvalita povrchu je dôležitá. Pri dieloch boli taktiež použité 
rozdielne hustoty výplne, aby bolo na konci procesu možné porovnať vplyv týchto 
hodnôt na dĺžku tlače. Pri dieloch, ktoré obsahujú previslé hrany, bola nastavená tlač 
podpôr, ktoré predĺžili dĺžku tlače, ale bez nich by tlač nebola možná. Pri všetkých 
dieloch bol použitý priamočiary štýl výplne „rectlinear“ (viz obr. 14). Teplota podložky 
a extrudéru bola použitá pri všetkých dieloch rovnaká, pretože boli tlačené z toho  

 

Obr. 11 Telo pištole v programe Simplify3D pred vygenerovaním kódu. 
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istého materiálu. Teplota podložky bola nastavená na 55 °C a teplota extrudéru na 215 
°C. Tieto teploty boli zvolené z dôvodu, že materiál použitý na tlač bol materiál PLA 
a v príručke k tlačiarni boli tieto teploty uvedené ako ideálne pre tento materiál [14].  

 

Obr.12 Tabuľka s možnosťami nastavenia parametrov tlače. 

 

Obr.13 Telo pištole po vygenerovaní kódu pre 3D tlačiareň. 
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Po vygenerovaní kódu (viz obr. 13, obr. 15 a obr. 16) bola prevedená kontrola 
pomocou simulácie tlače (viz obr. 14). Programom vygenerovaná simulácia tlače bola 
vyhovujúca, takže nebola potreba žiadnych ďalších úprav. Program po vygenerovaní 
kódu zobrazil aj odhadovanú dĺžku tlače a spotrebu materiálu, ktoré sú pre porovnanie 
obsiahnuté spolu s ďalšími parametrami tlače v tabuľke (viz. tab. 1). Program ďalej 
ponúkol dve možnosti ako dostať kód do tlačiarne. Prvá možnosť bola prepojením 
počítaču a tlačiarne pomocou USB káblu alebo nahraním kódu na SD kartu. V tomto 
prípade bola zvolená druhá možnosť, keďže tlačiareň spolu s notebookom zaberali na 
stole veľa miesta. Tlačiareň tak musela byť v druhej miestnosti jednak kvôli miestu ale 
aj kvôli hluku, keďže tlač potom prebiehala aj v noci. 

 

Obr. 14 Kontrola pomocou simulácie tlače približne v polovici procesu s viditeľnou 
vnútornou štruktúrou výplne „rectlinear“. 

 

 

Obr. 15 Krytka po vygenerovaní kódu pre 3D tlačiareň. 
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Obr. 16 Zvyšok dielov po vygenerovaní kódu pre 3D tlačiareň. 

 

Tab. 1 Odhadovaná spotreba filamentu a dĺžka tlače dielov pri daných nastaveniach. 

 

 

Tab. 2   Ostatné dôležité nastavené parametre tlače rovnaké pri všetkých dieloch. 

Teplota topnej hlavy (extrudéru) 215 °C 

Teplota vyhrievanej podložky 55 °C 

Typ výplne rectlinear-priamočiara 

Počet obrysových čiar 2 

Počet vrchných a spodných plných vrstiev 3 

Východzia rýchlosť tlače 3600 mm.min-1 

Rýchlosť tlače okrajov a prvej vrstvy 1800 mm.min-1 (50%) 

Rýchlosť tlače výplne a podpôr 2880 mm.min-1 (80%) 

 

Názov dielu Odhadovaná 
spotreba 
filamentu 

Odhadovaná 
dĺžka tlače 

Výška tlačenej 
vrstvy 

Hustota výplne 

Telo pištole 29311,1 mm 10 hod. 15 min. 0,1 mm 20 % 

Krytka 5975,3 mm 2 hod. 7 min. 0,1 mm 10 % 

Zvyšok dielov 1284,5 mm 0 hod. 55 min. 0,3 mm 10 % 
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3 TLAČ DIELOV NA 3D TLAČIARNI (PROCESSING) 

Na tlač dielov bola vybratá 3D tlačiereň PRUSA I3 MK2 typu FDM, ktorá je bližšie 
popísaná v kapitole 2.1. Pred samotným zahájením tlače bolo dôležité dôkladné 
vyčistenie podložky tlačiarne použitím čistiaceho prípravku na odstránenie mastnoty. 
Po vyčistení podložky je dobré spustiť predhrievanie podložky a extrudéru podľa 
použitého materiálu, ktoré je možné nájsť v menu na LCD panely tlačiarne. Z menu 
bola vybratá možnosť predhriatia na teploty pre materiál PLA. Následne bola na 
podložku nanesená tenká vrstva tyčinkového lepidla z dôvodu lepšieho prichytenia 
prvej tlačenej vrstvy. Tento krok nebol nutný, ale je vhodný pri tlači väčších objektov, 
aby nedošlo počas procesu tlače k odlepeniu niektorého z rohov tlačeného objektu. 
V tomto prípade by musela byť tlač prerušená a spustená znovu. Po dosiahnutí 
požadovaných teplôt podložky a extrudéru (215°C pre extrudér a 55°C pre podložku), 
ktoré sa zobrazujú v ľavom hornom rohu LCD panelu, bola do tlačiarne vložená SD 
karta s nahratými kódmi pre 3D tlač. V menu sa následne zobrazila možnosť spustenia 
tlače z SD karty a po jej rozkliknutí všetky súbory dielov, ktoré boli na kartu nahraté. 
Pri pomenovaní týchto súborov v počítači si bolo treba dať pozor, aby neobsahovali 
diakritiku, lebo v tomto kroku by ich tlačiareň nebola schopná zobraziť. Na kartu boli 
nahraté 3 súbory s názvami: telo pistole.gcode, krytka.gcode, zvysok dielov.gcode. 
Ako prvá bola zvolená tlač súboru „zvysok dielov“, keďže obsahoval časti, z ktorých sa 
skladá mechanizmus pištole a ako prvé bolo potrebné odskúšať, či bude vôbec 
mechanizmus funkčný a v prípade neúspechu doladiť chyby. Po spustení tlače si 
tlačiareň v prvom kroku skontrolovala, či nedošlo k rozkalibravaniu tlačiarne napríklad 
pri jej prenose. Touto kontrolou sa zabránilo nechcenému poškodeniu podložky.  
Kontrola prebieha meraním vzdialenosti indukčného snímaču PINDA od podložky v 9 
kalibračných bodoch. Ak sa namerané hodnoty zhodujú s hodnotami, ktoré má v sebe 
tlačiareň zapísané od prvotnej kalibrácie, tlač pokračuje. V opačnom prípade je tlač 
prerušená a tlačiareň je potrebné opätovne nakalibrovať. Kontrola prebehla v poriadku 
a začala sa samotná tlač. Ako prvé tlačiareň vytlačila takzvaný „skirt“, čo je obrysová 
čiara okolo súčastí ktoré sa budú tlačiť. Dôvodom je, že tok materiálu z extrudéru nie 
je hneď plynulý a vytlačením tejto obrysovej čiary sa tok ustálil a mohla sa začať tlač 
prvej vrstvy modelu. Týchto obrysových čiar môže byť vytlačených aj viac, záleží od 
nastavení tlače. Pri tlačení prvej vrstvy bola ešte pre istotu manuálne znížená rýchlosť 
tlače na 50% z dôvodu jej lepšieho prichytenia k podložke. Zmenu rýchlosti tlače je 
možné nájsť v menu LCD panelu. Po vytlačení prvej vrstvy bola rýchlosť vrátená na 
pôvodnú rýchlosť, ktorá bola nastavená v nastaveniach tlače v programe Simplify3D. 
Po vytlačení týchto dielov a skontrolovaní funkčnosti mechanizmu bola následne 
rovnakým spôsobom spustená aj tlač súborov „telo pistole“ a „krytka“. Tlač všetkých 
súborov bola v každom prípade takmer o polovicu dlhšia, ako boli odhadované časy 
programom Simplify3D. Reálne časy tlače a spotreba materiálu sú zaznamenané 
v tabuľke pre porovnanie s odhadovanými hodnotami (viz tab. 3). Dôvodom tejto 
nepresnosti odhadovaných časov je, že program počíta, že je rýchlosť tlače stále 
konštantná. Program neráta s akceleráciami motorov tlačiarne z dôvodu, že 
akcelerácia je pri každej tlačiarni rozdielna. Priebeh tlače tela pištole a ostatné 
vytlačené diely sú znázornené na nasledujúcich obrázkoch (viz obr. 17, obr. 18, obr. 
19 a obr. 20). 
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Obr. 17 Vytlačená krytka pištole a na skúšku poskladaný mechanizmus. 

 

 

Obr. 18 Tlač tela pištole na začiatku procesu. 

 

 

Obr. 19 Tlač tela pištole približne v polovici procesu. 
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Obr. 20 Telo pištole po ukončení procesu tlače. 

 

 

Tab. 3 Porovnanie odhadovaných a reálnych hodnôt tlače. 

 

Názov dielu Odhadovaná 
spotreba 
filamentu  

Reálna 
spotreba 
filamentu  

Odhadovaný 
čas tlače  

Reálny čas 
tlače  

Telo pištole 29311,1 mm 29362,5 mm 10 hod.15 min. 13 hod. 50 min. 

Krytka 5975,3 mm 5988,4 mm 2 hod. 7 min. 3 hod. 4 min. 

Zvyšok dielov 1284,5 mm 1292,5 mm 0 hod. 55 min. 1 hod. 46 min. 

SPOLU: 36570,9 mm 36643,4 mm 13 hod. 17 min. 18 hod. 40 min. 
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4 FINÁLNE ÚPRAVY A MONTÁŽ (POSTPROCESSING) 

4.1 Odstránenie podpôr a zabrúsenie povrchu 

Po ukončení tlače bolo potrebné oddeliť vytlačené diely od podložky. Z dôvodu 
použitého lepidla nebolo možné niektoré diely odstrániť len samotnou silou. Podložka 
bola preto ohriata na teplotu 70°C. Po dosiahnutí tejto teploty bolo možné diely oddeliť 
od podložky bez použitia väčšej sily. Z dielov bolo následne potreba odstrániť 
prebytočný materiál vo forme podpôr. K odstráneniu boli použité kombinované kliešte, 
ihla a lámací nôž (viz obr. 21).  

 

Obr. 21 Odstraňovanie podpôr. 

4.2 Farbenie 

Pred samotným farbením bolo potreba povrch ešte zabrúsiť brúsnym papierom 
jednak z dôvodu vyhladenia povrchu a taktiež z dôvodu lepšieho prichytenia farby. 
K zbrúseniu povrchu boli použité brúsne papiere o zrnitosti 200, 800 a 2000. Tieto čísla 
udávajú počet brúsnych častíc na 1 cm2. Čím väčšie číslo, tým hladšieho povrchu je 
pomocou brúsneho papieru možné docieliť. Po obrúsení boli diely očistené od prachu 
po brúsení pod tečúcou vodou a následne vysušené a odmastené pomocou 
technického benzínu pre lepšie prichytenie farby. Diely boli farbené pomocou sprejov 
a to v 3 vrstvách. Na prvú vrstvu bol použitý základový sprej na plasty čiernej farby. Po 
nástreku a hodinovom preschnutí bol povrch opäť zabrúsený brúsnym papierom 
o zrnitosti 2000 pre kvalitnejší povrch a odmastený technickým benzínom pre lepšie 
prichytenie ďalšej vrstvy. Ďalšia vrstva bola vytvorená akrylovým sprejom čiernej  
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matnej farby. Po hodinovom presušení bol prevedený posledný nástrek opäť 
akrylovým sprejom.  

 

4.3 Poskladanie celku 

Po preschnutí všetkých dielov, boli diely mechanizmu poskladané pomocou 
vytlačených kolíkov vložené do tela pištole a mechanizmus napnutý pomocou 
napínacej gumičky (viz obr. 22 a obr. 23). Mechanizmus bol následne zakrytovaný 
pomocou krytky, ktorá je do tela pištole prichytená pomocou dvoch skrutiek 2,2x12 mm 
ČSN 02 1235 (viz obr. 24). 

 

Obr. 22 Pištol po finálnych úpravách s osadeným a napnutým mechanizmom a nabitou 
gumičkou (nábojom). 

 

Obr. 23 Pištoľ po vystrelení gumičky. 
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Obr. 24 Finálna podoba vzorku pištole po osadení krytu. 
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5 DISKUSIA 

5.1 Zhodnotenie a porovnanie nákladov 

Z veľkého množstvo druhov 3D tlače bola zvolená metóda tlače FDM z dôvodu 
cenovej dostupnosti. Pôvodne mala byť tlač prevedená na školskej tlačiarni a školou 
odhadovaná cena po zaslaní modelov pre tlač činila čiastku 6600 Kč. Cena tlače sa 
odvíjala od dĺžky tlače, ktorá bola odhadnutá na 34 hodín. Po dlhšom zvažovaní 
a porovnávaní nákladov bola nakoniec zvolená možnosť zakúpenia stavebnice 3D 
tlačiarne Prusa I3 MK2, ktorej cena bola 18400 Kč. Súčasťou stavebnice bolo aj 1 kg 
balenie filamentu z PLA v šedej farbe. Tlačiareň bola samostatne doma poskladaná, 
takže k nákladom už nepribudla žiadna ďalšia čiastka. Táto možnosť bola zvolená 
z dôvodu, že nová poskladaná tlačiareň Prusa I3 MK2 stála v obchode 26990Kč. 
Poskladaná tlačiareň bola po vytlačení všetkých dielov pištole predaná za sumu 
23000 Kč. 

 
Pozn.: Finančné náklady na zhotovenie vzorku pištole boli vo výsledku nulové a po 
predaní tlačiarne činil zisk 3990 Kč. 

 

5.2 Porovnanie reálnych a odhadovaných hodnôt tlače 

Po vložení jednotlivých dielov a nastavení všetkých požadovaných hodnôt tlače 
do programu Simplify 3D pre generáciu kódu pre tlač program odhadol celkovú dĺžku 
tlače na 13 hod. 17 min. Dôvodom veľkého rozdielu medzi touto a v škole 
odhadovanou dĺžkou tlače 34 hod. boli pravdepodobne odlišne nastavené rýchlosti 
motorov tlačiarne, rozdielne výšky jednotlivých vrstiev a odlišná hustota výplne dielov. 
Tieto nastavenia majú najväčší vplyv na dĺžku tlače. Reálna tlač trvala spolu 18 hod. 
40 min., čo tvorí oproti odhadovanej dĺžke tlače rozdiel 5 hod. 23 min. Dôvodom tohto 
rozdielu je, že program nepočíta s akceleráciou motorov tlačiarne, ale počíta 
s hodnotami, ako keby išli motory stále konštantnou rýchlosťou. Z tohoto dôvodu je 
pri programe Simplify 3D reálna dĺžka tlače vždy väčšia ako odhadovaná dĺžka. 
V programe Simplify 3D bola ďalej taktiež odhadnutá celková spotreba materiálu a to 
na hodnotu 36570,9 mm. Oproti reálnej spotrebe, ktorej hodnota bola 36643,4 mm, je 
rozdiel minimálny. Dôvodom tohto malého rozdielu je pravdepodobne priemer 
filamenetu, ktorý nikdy nie je dokonale konštantný, ale má drobné odchýlky. 

 

5.3 Zhodnotenie funkčnosti mechanizmu 

 Jednotlivé vytlačené diely boli zmontované do finálnej zostavy a následne bol 
odskúšaný mechanizmus na spúšťanie gumičiek, ktorý nebolo treba nijak dodatočne 
upravovať, pretože fungoval na prvý krát. Po overení správnosti boli jednotlivé diely 
obrúsené, odmastené a nasprejované na čierno a opätovne poskladané do celku. 
Pištoľ je určená na strieľanie doma bežne dostupných kuchynských gumičiek. Pri 
testovaní funkčnosti boli použité gumičky s rozdielnymi tuhosťami a dĺžkami a preto 
nebolo možné určiť presný dostrel pištole ani počet gumičiek, ktoré je na 
mechanizmus možné nabiť.  Hodnoty dostrelu sa pohybujú v rozmedzí 5-8 m a počet 
gumičiek, ktoré je možné do pištole nabiť je cca 6. 
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ZÁVER 

 
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo demonštrovať výrobnú technológiu 3D tlače 

na zhotovení funkčného vzorku pištole. Ako funkčná časť pištole bol zvolený 
mechanizmus na nabíjanie a strieľanie kuchynských gumičiek tak, aby pištoľ nemohla 
nikoho ohroziť. 

 
V teoretickej časti práce je stručne zhrnutá základná charakteristika technológie 

3D tlače ako aj najpoužívanejšie metódy 3D tlače a materiály, ktoré sa v dnešnej dobe 
najčastejšie pri tejto technológii používajú. V tejto časti práce je taktiež teoreticky 
popísaný proces výroby od návrhu modelov až po ich tlač a finálne úpravy. 

 
Praktická časť práce obsahuje fotodokumentáciu celého postupu výroby a popis 

jednotlivých krokov ako tvorba modelov v programe Autodesk Inventor, kontrola 
súborov pre tlač v programe MiniMagics, nastavenie parametrov a generácia kódu 
pre 3D tlačiareň v programe Simplify3D, poskladanie a obsluhu 3D tlačiarne Prusa I3 
MK2 a samotnú tlač jednotlivých dielov. Nakoniec sú v tejto časti obsiahnuté finálne 
úpravy vytlačených dielov ako odstránenie podpôr, brúsenie farbenie a kompletizáciu 
montážneho celku. 

 
 Touto bakalárskou prácou bolo ukázané, že technológia 3D tlače je podstatne 

menej finančne i časovo náročná než iné bežne používané výrobné technológie. Celá 
práca bola prevedená v domácom prostredí vrátane tlače, ktorá bola realizovaná na 
doma poskladanej tlačiarni. Adekvátnou technológiou výroby tohto montážneho celku 
by bola technológia odlievaním. Pri tejto technológii by bolo nutné zhotovovanie foriem 
pre odlievanie a samotné odlievanie by bolo ťažko realizovateľné v domácom 
prostredí. Výroba odlievaním by preto bola finančne i časovo podstatne náročnejšia. 
Z tohto dôvodu má technológia 3D tlače pri prototypovej a málo kusovej výrobe 
podstatne navrch a aj preto zaznamenáva v súčasnej dobe 3D tlač taký rozmach. 

 
Pre domáce použitie je z finančných dôvodov najvhodnejšia metóda FDM, ktorá 

bola použitá aj pri tejto bakalárskej práci a z materiálov sú to plasty typu PLA a ABS. 
V súčasnej dobe prudko rastie počet ľudí, ktorí si kupujú tlačiarne tohto typu práve na 
domáce použitie a je dosť možné, že v budúcnosti bude súčasťou väčšiny domácností 
aj 3D tlačiareň, tak ako je to v dnešnej dobe pri atramentových a laserových 
tlačiarňach. 
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Zkratka/Symbol Jednotka Popis 
UV [nm] Ultraviolet (ultrafialové vlnenie) 
CNC [-] Computer Numeric Control  

(riedené počítačom) 
2D [-] Two dimensional (dvojrozmerný) 
3D [-] Three dimensional (trojrozmerný) 
X, Y, Z [mm] Karteziánske súradnice 
FDM [-] Fused deposition modeling 
SLS [-] Selective laser sintering 
SLA [-] Stereolitography 
LOM [-] Laminated object manufacturing 
PLA [-] Polylactic acid (Kyselina mliečna) 
ABS [-] Acrylonitrile butadiene styrene 

(Akrylonitrilbutadiénstyrén) 
PET [-] Polyethylene terephthalate (Polyetyléntereftalát) 
HIPS [-] High Impact Polystyrene 
PVA [-] Polyvinyl alcohol (polyvinylalkohol) 
PP [-] Polypropylen 
.stl  [kB] Súborový formát technológie SLS popisujúci 3D 

povrchovú geometriu modelu 
.mgx [kB] Súborový formát 
.magics [kB] Súborový formát 
PINDA [-] Indukčná sonda 3D tlačiarne Prusa I3 MK2 

gcode [kB] Súborový formát s inštrukciami pre 3D tlačiareň 
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