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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá  návrhem a výrobou cyklistických pedálů  pomocí metody 

FDM tisku. Nejprve je shrnuta problematika FDM metody a porovnány používané 

materiály. Následně  jsou uvedeny požadavky na provedení a rozbor namáhání pedálu  

v různých jízdních situacích. S ohledem na funkční požadavky a výrobní technologii jsou 

navrženy  jednotlivé konstrukční varianty, pro které jsou provedeny pevnostní výpočty.  

Hlavní část práce popisuje výrobu prvního prototypu, od jeho návrhu až po testování. Na 

základě nasbíraných dat následuje výroba zdokonaleného řešení, zhodnocení výsledků a 

ekonomické posouzení. 

 

Klíčová slova 

Rapid Prototyping, Fused deposition modeling, pedál, FDM,  3D tisk, kolo 

 

ABSTRACT  
This bachelor’s thesis deals with design and production of bicycle platform pedals using 

Fused Deposition Modeling. The thesis begins with overview of FDM method,  

its principle, applications and common used materials. The paper continues with  analysis  

of design requirements and stress behavior of pedal body under various riding conditions. 

In the next section are presented three designs of pedal body, created according to design 

requirements and manufacturing method. Individual designs are evaluated using computer 

stress analysis.The main part of the thesis describes production of the first prototype from 

its initial design to the manufacturing process and final testing. Thesis follows with 

production of redesigned version of pedals based on collected data and concludes with 

proccess and economic evaluation 
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Rapid prototyping, Fused deposition modeling, pedal, FDM, 3D printing, bike 
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ÚVOD 

Technologie 3D tisku není žádnou novinkou, její počátek sahá do 80. let dvacátého století, 

kdy byla uvedena metoda Stereolitografie , během následujícího desetiletí byly vyvinuty 

další technologie, spojené pod pojmem Rapid prototyping, ty vytváří výslednou součást 

 po vrstvách,  postupným přidáváním materiálu. Své uplatnění si aditivní technologie našly  

v řadě průmyslových odvětví, ale v důsledku přetrvávajícíh vysokých nákladů, byl rozvoj 

3D tisku až donedávna poměrně pomalý[1]. 

Nenahraditelným nástrojem se stal 3D tisk v oblasti prototypování, mít možnost zhotovit 

navržený prototyp v rámci hodin od jeho vytvoření, bez vedlejších nákladů a často časově 

velmi náročného procesu přípravy při použití konvenční výroby, zcela změnilo možnosti 

vývoje výrobků. 

Rozvoj nových zařízení a rostoucí zájem vedl k stále nižším nákladům umožňující 

rozšíření aditivních technologií i pro domácí použití. V dnešní době je nejrozšířenější 

technologií metoda FDM, která funguje na principu zpracovávání pevného materiálu.  

Tato práce se věnuje výrobě prototypu cyklistických pedálů pomocí této metody. 
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1 RAPID PROTOTYPING 

Rapid prototyping (neboli rychlé prototypování) představuje souhrn technologií pro výrobu 

prototypů pomocí 3D tisku z digitálních dat.  Jedná se o aditivní technologii, narozdíl od 

procesů obrábění nebo tváření, u kterých je materiál odebírán či formován, spadá RP do 

procesu výroby součástí postupným přidáváním materiálu po vrstvách[2]. 

 

Rozdělení RP metod 

Rozlišujeme tři skupiny RP systémů podle stavu zpracovávaného materiálu[3]: 

1) Materiál ve formě tekutiny 

3D model je zhotoven postupným vytvrzováním tekutého materiálu, metody: 

 SLA - Stereolitography, 

 SGC - Solid Ground Cutting. 

  

2) Materiál v pevné formě  

Materiál v podobě drátu navinutého na cívce, volných částic nebo laminátů je taven   

a nanášen na tiskovou podložku, zahrnuje: 

 FDM - Fused Deposition Modeling, 

 LOM - Laminated Object Manufacturing. 

 

3) Materiál ve formě prášku  

Spočívá v natavení práškového materiálu a následném spékání v hotový model, patří sem: 

 SLS - Selective Laser Sintering, 

 DMLS - Direct Metal Laser Sintering, 

 3DP - Three Dimension Printing. 
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1.1 Metoda FDM 

Fused Deposition Modeling je metoda vyvinutá společností Stratatys, v dneší době se 

jedná o nejrozšířenější metodu 3D tisku, principem metody je nanášení nataveného 

materiálu na podložku, vrstvu po vrstvě až do zhotovení finálního výrobku[4]. Schéma 

FDM metody je zobrazené na obrázku 1. 

 

 

 

Obr.1 Schéma metody FDM [5]. 

 

 

Princip metody 

3D model, vytvořený v libovolném CAD systému je převeden do formátu STL 

 a v tomto formátu nahrán do zvoleného  programu pro RP zařízení. Ve vybraném  

softwaru je model zpracován na horizontální vrstvy, současně jsou vygenerovány potřebné 

podpory 

 a dráha pro tiskovou hlavici, kterou je model postupně vytvořen.Výstupem je vytvořený 

zdrojový kód, který je načten do 3D tiskárny a lze zahájit výrobní proces[4]. 

Pro tisk jsou k dispozici dva druhy materiálu, a to stavební materiál, použitý  

k výstavbě modelu a podpůrný materiál pro tvorbu opěrných konstrukcí. Ty jsou navinuty 

na cívce ve formě drátu, který je kladkami veden do tiskové hlavice, natavený materiál 

 je skrz trysku vytlačován na podložku, kde okamžitě tuhne a dochází ke spojení již 

nanesených vrstev.Tisková hlavice se pohybuje ve dvou osách a kopíruje dráhu 

vygenerovanou v použitém softwaru. Jakmile je vrstva dokončena, stavební stůl se sníží 

 o výšku jedné vrstvy a tisková hlavice tvoří další patro[4]. 

Po vytištění  je součást očištěna od vytvořných podpor, mechanickým odstraněním nebo 

jejich rozpuštěním v chemickém roztoku[4]. 
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1.2 Shrnutí FDM metody 

Výhody[2]: 

 Výroba funkčních součástí - Metoda FDM umožňuje výrobu funkčních dílů, které 

se svými mechanickými vlastnostmi mohou blížit výliskům, tím se zvláště hodí pro  

vývoj součástí tam, kde se využije rychlá výroba prototypů a jejich testování. 

Využití najdou také pro zhotovení náhradních dílů. 

 

 Spotřeba materiálu - Tištěný  model je zhotoven přímým vytlačováním 

stavebního materiálu na podložku, vrstvu po vrstvě až do zhotovení finálního dílu. 

Objem hotového modelu přímo odpovídá spotřebovanému materiálu odvinutému   

z cívky. Jediný odpad představuje materiál použitý při tvorbě podpor, 

 

 Snadné odstranění podpor - Ke stavbě podpor se u FDM používá buďto vlastní 

stavební materiál, kdy jsou vytvořené podpory odstraněny mechanicky a kontaktní 

plochy jsou začištěny,  nebo využitím materiálu rozpustného  v chemickém 

roztoku, jako je např. HIPS. Použití rozpouštědla je časově náročnější, ale 

nepoškozuje kontaktní plochy a umožňuje odstranění podpůrného materiálu  

z vnitřních  dutin a špatně přístupných míst, 

 

 Snadná změna materiálu - Materiál ve formě vlákna navinutého na cívce  je 

během tisku veden do tiskové hlavice,  a když začně docházet, stávající cívka se 

jednoduše vymění za novou, aniž by bylo nutné přerušit tisk, což zajišťuje plynulý 

proces a jednoduchou údržbu, 

 

 

Nevýhody[2]: 

 Omezená přesnost - Přesnost FDM tisku je omezena zejména tvarem 

vytlačovaného materiálu, průměrem vlákna a výškou vrstev, jejichž geometrie 

ovlivní kvalitu povrchu  a vytvoří tzv. schodovitý efekt, 

 

 Rychlost procesu - Stavební proces FDM je stále poměrně pomalý, jelikož tryska 

musí postupně vyplnit celý průřez, dle vygenerované dráhy, vrstvu po vrstvě. 

Stavební čas závisí zejména na použitém materiálu a složitosti modelu. Většinu 

materiálů pro FDM představují plasty, jejichž viskozita je relativně vysoká, je tedy 

obtížné stavební proces zrychlit, 

 

 Deformace - Při vytlačování materiálu, dochází vlivem rozdílu teploty materiálu 

vůči okolnímu prostředí, k jeho rapidnímu ochlazování, které vede ke smršťování 

materiálu, v jehož důsledku může dojít ke zkřivení modelu, tyto deformace nelze 

zcela eliminovat, ale lze je částečně kompenzovat přizpůsobením parametrů 

tiskárny nebo změnou designu. 
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1.3 Materiály pro FDM 

Pro technologii FDM je na trhu k dispozici široký výběr materiálů, největší skupinu 

představují termoplasty. Materiál je ve formě vlákna navinutého na cívce, nejčastěji  

o průměru 1,75mm.. Většina termoplastů je dostupná v různých barevných odstínech. 

Každý materiál má své charakteristické vlastnosti a vhodné použití, volba materiálu  

je jedním z nejdůležitějších aspektů při volbě parametrů[7]. 

 V  tabulce 1 jsou srovnány základní mechanické vlastnosti uvedených materiálů. 

 

ABS 

ABS je polymer ropného původu, který je spolu s PLA nejpoužívanějším materiálem pro 

3D tisk, nabízí univerzální použití, hodí se  zejména pro namáhané díly, díky jeho 

houževnatosti, nevýhodou je větší sklon ke smršťování, vyžaduje tisk s vyhřívanou 

podložkou. Výtisky z ABS disponují velmi nízkou hmotností [6,7]. 

PLA 

Biodegradabilní polymer, v porovnání s ABS je pevnější, ale také poměrně křehký.  

Je velmi jednoduchý na tisk, výtisky disponují vysokou rozměrovou stabilitou a kvalitou 

povrchu[7].  

HIPS  

HIPS je modifikací klasického polystyrenu, jedn se o pevný, velmi dobře zpracovatelný 

materiál s dobrou houževnatostí. Má velké využití pro tvorbu podpor, jelikož je zcela 

rozpustitelný v roztoku Limonenu[7]. 

PETG 

PETG kombinuje mechanické vlastnosti ABS s jednoduchostí tisku PLA, Disponuje 

výbornou přilnavostí vrstev a malou náchylností ke smršťování. Je ovšem citlivější na 

nastavení tiskových parametrů. Teplota tavení je podobná ABS, ale nevyžaduje vyhřívanou 

podložku 

PC 

Jedná se o transparentní termoplast, který vyniká nadorůměrnou pevností a nárazovou 

odolností, využívá se na výrobu funkčních dílu a ověřování výroby, je jedním  

z nejpoužívanějších průmyslových materiálů. Tisk z PC je poměrně obtížný, vlivem 

vysoké tavicí teploty[7]. 

Nylon12 

Představuje universální materiál pro výrobu funkčních dílů, vyniká vysokou houževnatostí, 

odolností proti únavě a dobrou chemickou odolností. 

Dosahuje podobné tepelné roztažnosti jako ABS, při tisku vyžaduje použití vyhřívané 

podložky, stavební proces je pomalejší[7,8]. 
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Tab. 1 Specifikace materiálů FDM [9,10,11]. 

Materiál 
Hustota 

[g/cm3] 

Pevnost v 

tahu [MPa] 

Poměrné 

prodloužení 

[%] 

Pevnost v 

ohybu    

[MPa] 

Modul 

pružnosti v 

tahu [MPa] 

ABS 1,04 1,04 6 58 2230 

PLA 1,24 1,24 5,2 83 2346,5 

PETG 1,29 1,29 4,5 72 2120 

HIPS 1,04 1,04 2,3 47 1900 

PC 1,2 1,2 4,8 90 2210 

Nylon 12 1,1 1,1 25 67 1310 

PC-ABS 1,1 1,1 6,8 68 2100 
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2 CHARAKTERISTIKA SOUČÁSTI 

Cyklistcké pedály jsou jedním ze tří kontaktních míst jezdce s kolem. Slouží jako opěrná 

plocha, ale především k přenosu fyzického výkonu jezdce na pohon kola. Na trhu jsou dva 

základní typy pedálů, rozdělující se dle konstrukce na platformové a nášlapné. 

Platformové pedály zahrnují klasické pedály, které jsou k vidění např.  

na městských kolech a poskytují pouze základní oporu. Pro sportovnější využití a jízdu  

v teréních podmínkách se používají pedály zobrazené na obrázku 2, ty mají větší opěrnou 

plochu a většinou také výstupky pro zvýšení přilnavosti, tzv. piny, hmotnost uvedených 

pedálu je 440 gramů[12]. 

Obr. 2 Platformové pedály značky HT [12]. 

2.1 Požadavky na provedení 

Vyráběné pedály budou platformové, a to pro běžné i sportovní použití na horském kole. 

Pro zajištění funkce by měly mít dostatečně velkou opěrnou plochu a poskytnout zvýšenou 

přilnavost, požadavkem je také dosažení nízké hmotnosti a potřebné odolnosti pro dané 

použití. 

Cílem je navrhnout a zhotovit dvojici pedálů,  které splní uvedené požadavky. Základem je 

zvolit vhodné konstrukční řešení a vhodný materiál. Navržené prototypy budou zhotoveny 

na 3D FDM tiskárně u pana Ing. Osakara Zemčíka Ph.D. 

Po zhotovení a očištění navržených modelů, budou pedály osazeny ocelovou osou, která 

bude uložená ve dvou valivých ložiskách a kluzném pouzdru, tělo pedálu bude doplněno 

stavěcími šrouby M4, které by měly poskytnout požadovanou přilnavost. Funkční plochy 

budou po tisku obrobeny, a to včetně zhotovení potřebných závitů. Komponenty pro 

následné sestavení jsou zobrazeny na obrázku 3. 

Těla pravého a levého modelu jsou vzájemně zaměnitelná, stranové rozlišení 

 je dáno závity na osách pedálu, které jsou vůči sobě opačně orientované pro instalaci  

do pravé či levé kliky. Jedná se o závit  9/16", jehož použití je mezi výrobci 

standardizováno, což umožňuje použití zvolených pedálů na libovolném jízdním kole. 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Komponenty pro sestavení pedálů. 
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2.2 Namáhání součásti 

Komponenty jízdního kola jsou během jízdy vystaveny řadě zátěžných stavů, vlivem 

působení hmotnosti jezdce, silových účinků v důsledku šlapání a rázových podnětů,  

ke kterým při jízdě dochází. Jedná se například o jízdu po nerovnostech, průjezd zatáčkou, 

dopad při skocích, brždění aj.  

Z pohledu pedálů tato zatížení působí prostřednictvím jezdce, tedy mezi chodidlem  

a pedálem, nebo také při interakci pedálu s povrchem, ke kterému při jízdě nebo pádu 

může dojít. Projev těchto zatížení se rychle mění, vlivem kombinace uvedených jízdních 

situací a souvisejících faktorů, jako jsou neustále se měnící poloha těžiště jezdce, rychlost 

jízdy, členitost povrchu a sklon úseku, geometrie rámu a tip kola, jízdní styl apod.  

Ke stanovení velikosti zatížení jednotlivých komponent se využívá silových snímačů, 

 při testování v reálných podmínkách.  

 

2.2.1 Silové působení při šlapání 

Při šlapání udává jezdec klikám točivý moment, který je přenesen na převodník 

 a prostřednictvím řetězu uvádí jízdní kolo do pohybu. Analýza šlapání sleduje průběh 

 a velikost působící síly na pedál během pohybu. Předpokladem pro efektivní vynaložení 

sil při šlapání, je kruhovitý pohyb chodidla během celé otáčky kliky, tzv. kulaté šlapání. 

 

 Obrázek 4 znázorňuje typický průběh výsledné síly, kterou jezdec působí  

na pedál v průběhu jedné otáčky klik při stálém tempu. Lze vidět, že k největšímu 

silovému působení dochází při pohybu kliky do dolní úvratě. Směr působící síly záleží 

 na pozici chodidla vůči ploše pedálu a jeho natočení vůči klice[13].  

 

 

Obr. 4 Průběh působící síly na pravý pedál při šlapání [13]. 
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Na obrázku 5 je zobrazen  průběh výsledné síly působící na pravý a levý pedál, 

vyhodnocený během jedné otáčky. Výchozí bod odpovídá orientaci pravé kliky v horní 

úvrati. Data byla naměřena jezdcem o hmotnosti 75kg, při jízdě s kadencí 90 otáček za 

minutu a výkonem 350W. Jezdec při šlapání za daných podmínek, působil na pedály silou 

mírně přesahujicí hodnotu 400N[14]. 

 

 

 

 

Obr. 5 Průběh výsledné působící síly na pravý a levý pedál při šlapání[14]. 

 

 

 

2.2.2 Silové působení při jízdě v terénních podmínkách 

 K největšímu zatížení komponentů jízdního kola dochází vlivem dynamických účinků,  

při jízdě v terénních podmínkách, informace o jejich projevu jsou důležité při  

návrhu a dimenzování komponent. Stanovením těchto zatížení se zabývali  

D.S. De Lorenzo a M. L. Hull [15], kteří ve své studii provedli řadu měření za stanovených 

podmínek[15].  

Pro měření byl použit upravený nášlapný pedál s osmi tenzometrickými snímači, 

umístěnými podél jeho čepu, zapojenými k měření normálové a tangenciální složky síly, 

působící na pedál, normálová složka síly působí  vertikálně vůči ploše pedálu  

a tangenciální složka působí vodorovně s jeho plochou, ve směru jízdy [15]. 

Data byla naměřena sedmi zkušenými cyklisty s použitím stejného horského kola, při jízdě 

v úseku s plynulým klesáním a nezpevněným povrchem, zahrnujcí výmoly,  kořeny a další 

nerovnosti. Při sjezdu v technickém úseku je jezdec v pozici ve stoje, 

 s kliky natočenými vodorovně s profilem trati. Průměrná hmotnost jezdců byla 75 kg  

a rychlost průjezdu se pohybovala mezi 24 až 30 km/hod. Z naměřených dat byl 

vyhodnocen průběh tangenciální a normálové složky působící síly, zobrazené v krátkém 

časovém úseku[15], viz.obr. 6. 
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Obr. 6 Průběh složek působící síly v čase  [15]. 

 

Z vyhodnocených dat na obr.6 lze vidět, že obě působící síly vyvinuté na pravý pedál 

zaznamenaly značné výchylky vlivem členitosti terénu. Normálová síla působila po celou 

dobu negativně s nejvyšší hodnotou na hranici 600 N, zatímco u tangenciální síly došlo ke 

změně směru působení, s maximem okolo 220N[15]. 

Studie také poukázala na rozložení váhy jezdce při klidném pohybu. Kdy v pozici ve stoje, 

působil jezdec na pedál silou přibližně 300N, pedály byly zatíženy přibližně 75% 

hmotnosti jezdce a zbylých 25% působilo na řidítka[15]. 
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3 NÁVRH MODELŮ  

 K vytvoření konstrukčních návrhů byl použit 3D CAD software Autodesk Inventor 

Professional 2016, který nabízí jednoduché a přehledné uživatelské prostředí  

a byl k dispozici v rámci studentské verze. 

 

3.1 Výchozí parametry 

Při dodržení obecné zásady je chodidlo při jízdě umístěno na pedálu tak, že jeho nejširší 

část se nachází nad osou pedálu nebo lehce před ní. Při návrhu byla tedy středová část 

pedálu uvažována jako nejširší bod a kraje pedálu vytvořeny užší, což poskytně úsporu 

materiálu a lepší průchodnost pedálu při jízdě v členitém terénu. 

Požadavkem na provedení pedálů je poskytnutí opory v co největší ploše chodidla, ale také 

dosažení nízké hmotnosti, je proto důležité zajistit efektivní využití nášlapné plochy. 

Výchozí délka pedálů je částečně závislá na použití výše uvedené osy, (viz obr.3),  

ta umožňuje sestavení pedálu s délkou jeho středové části v rozmezí 95 až 110 mm.  

Po zkušebním měření polohy chodidla na dostupném kole, jsem výchozí délku středové 

části pedálu zvolil 100mm, odsazení jeho vnitřní strany od kliky poté odpovídá hodnotě 

přibližně 15 mm, která by měla umožnit využití celé šířky pedálu a dostatečný prostor 

mezi obuví a klikou, aby při šlapání nedocházelo k odírání. 

 

3.1 Pevnostní analýza 

Pro jednotlivé varianty byli také provedeny pevnostní výpočty v programu Autodesk 

Inventor Professional 2016, k ověření jejich chování při zatížení a odhalení přpadných 

kritických míst. 

 

3.1.1 Volba metody 

Informace o velikosti zatížení, působících při jízdě na pedál poskytla kapitola 2.2, ale 

uvedená měření nezahrnují mezní zátěžné stavy. Pro volbu zatížení a testovací metody 

jsem tedy vycházel z normy pro Městská a horská kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní 

kola ČSN EN ISO 4210-8, která uvádí statickou a dynamickou zkušební metodu  

pro testování pedálu, při statické zkoušce je zajištěný pedál zatížen silou 1500 N po dobu 

 1 minuty, pusobící svisle na střed pedálu a následně je vyhodnocen průhyb. Pro otestování 

navržených variant jsem se omezil na tento zjednodušený případ[16]. 

3.1.2 Okrajové podmínky 

Pro správné definování okrajových podmínek odpovídající skutečným podmínkám, bylo 

nutné provést uvažované simulační výpočty pro celé sestavy jednotlivých variant.  

Pohyb pedálu je vymezen zašroubováním osy do ramene kliky, toho bylo dosaženo 

nastavením pevné vazby na závit osy pedálu, viz obr. 7. 
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Dotyky mezi osou, ložisky a tělem pedálu byli nastaveny jako posouvání bez oddělení, 

které zamezují vzájemný průnik součástí při zatížení, ale umožňují rotaci. Působící síla 

procházela osou pedálu, tak aby nedošlo ke zkreslení výsledků vlivem rotace[17]. 

 

Obr. 7 Naznačení pevné vazby sestavy pedálu při pevnostní analýze. 

 

3.2 Navržené varianty 

S ohledem na výše uvedené požadavky byli navrženy tři konstrukční řešení, které mají 

společný rozměr středové části 100mm. 

U provedených výpočtů byli potlačeny vedlejší komponenty pro zobrazení výsledků pouze 

pro navržené prototypy, byl sledován průhyb a průběh napětí Von Mises. Výsledky 

pevnostních simulací by měly sloužit pro přibližné posouzení návrhů[17]. 

 

3.2.1 První Varianta 

U prvního návrhu byl model vytvořen s členěnými stěny a předsunutou nášlapnou plochou, 

ta poskytuje stabilnější pozici chodidla při jízdě ve stoje. Dělené stěny modelu vyžadují 

mohutnější provedení k zajištění pevnosti. Vnější rozměry modelu jsou 105x100x26, 

vypočítaná váha byla 100 gramů. (Viz. obr. 8). Největší průhyb dosáhnul hodnoty 1,215 

mm, v rozích pedálu, na vnější straně, (viz obr. 9). 

 

 

Obr. 8 První návrh. 

 



 

 

 
FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 21 

 

Obr. 9 Výsledky  pevností analýzy pro první variantu. 

 

3.2.2 Druhá varianta 

Druhý návrh má svislé a celistvé stěny, což značně zvyšuje odolnost návrhu a umožňuje 

snížení profilu. Výsledný objem je o něco vyšší než u první verze, ale kvůli rozměru 

vnitřních ploch, není vhodné profil více snižovat.Vnější rozměr pedálu je 100x100x21, 

vypočítaná hmotnost byla 103 gramů. Navržený model a výsledky simulací jsou uvedeny 

na obrázcích 10 a 11. 

 

 

Obr. 10 Druhý návrh. 

 

 

Obr. 11 Výsledky pevnostní analýzy pro druhou variantu. 
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3.2.3 Třetí varianta 

Tato varianta vychází z druhého návrhu, ale model byl vytvořen s nakloněnými stěny  

a mírně rozšířenou základnou. Kombinuje výhodu nízšího profilu a předsunuté nášlapné 

plochy, použití nakloněných stěn vyžaduje jejich zesílení pro pevnější uchycení pinů. 

Rozměr modelu je 105x100x21, vypočítaná hmotnost byla 108 gramů. (Viz. obr. 12, 13). 

 

 

Obr. 12 Třetí návrh. 

 

 

Obr. 13 Výsledky pevnostní analýzy pro třetí variantu. 

 

 

3.3 Výběr varianty 

Pro následný tisk bylo potřeba vybrat variantu provedení, která nabídne nejlepší vlastnosti 

a podmínky pro snadnou výrobu. 

První návrh disponuje nejnižší hmotností, ale vyžaduje tisk s podporou pro zhotovení 

dělěných stěn, oproti dalším návrhům také vykazuje výrazně větší deformace při zatížení, 

viz. obr.9. Zbylé dvě varianty se od sebe výrazně neliší, velkou výhodou je nižší profil 

 a poměrně snadná výroba. Po uvážení slabšího uchycení pinů a větší hmotnosti třetí 

varianty, jsem pro konečnou výrobu zvolil druhý návrh se svislými stěnami. 
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3.4 Technologičnost konstrukce  

Technologií FDM lze zhotovit modely téměř libovolného tvaru, avšak tisk tvarově 

složitých prvků. komplikuje a prodlužuje výrobní proces, je tedy důležité volit tvar modelu 

a další aspeky, související s návrhem s ohledem na funkci výrobku.   

3.4.1 Tvar modelu  

Stěny modelu by měly být převážně svislé, při tisku příliš vychýlených profilů klesá 

přilnavost jednotlivých vrstev a je nutné použití podpor. V případě použití nakloněných 

stěn je vhodné nepřesáhnout úhel 45°. Pro co nejplynulejší proces je žádoucí nahrazení 

ostrých hran zaoblením a vyhnout se jiným náhlým přechodům. Při tisku ostrých hran,  

kde dochází k náhlé změně směru se tisková hlavice zastaví a upravuje svůj pohyb. 

3.4.2 Orientace na podložce 

Vzhledem k rozměrům pedálu, kdy je jeho délka a šířka několikanásobně větší než jeho 

výška, je orientace modelu při tisku uvažována jednoznačně naležato. Výchozí umístění 

modelu při tisku, také určuje výslednou orientaci vláken, což má zásadní vliv na pevnost 

součásti při namáhání.  

Pro dosažení pevnosti vytištěných modelů, je žádoucí taková orientace vrstev, aby vnější 

síly působící na pedál účinkovaly napříč jednotlivými vlákny, tato orientace je v souladu  

s tiskem modelu naležato. 

3.4.3 Volba materiálu  

Materiál pro tisk je nutné zvolit s ohledem na funkci výrobku, tak aby zajistil požadované 

vlastnosti součásti. Z řady dostupných materiálů byl vybrán termoplast ABS, který se díky 

jeho vysoké rázové houževnatosti hodí pro výrobu  mechanicky namáhaných dílů a nabízí 

vynikající poměr pevnosti ku hmotnosti. Disponuje také dobrou obrobitelností, což umožní 

snadné dokončení potřebných ploch. 

Nevýhodou je horší přilnavost vrstev a náchylnost ke smršťování, vyžaduje tedy použití 

vyhřívané podložky a vhodně zvolené parametry tisku. 

  

3.4.4 Technologické podpory 

Zvolená varinta je jednoduchého tvaru, bez použití příliš vychýlených stěn či volných 

převisů, lze ji tedy zhotovit bez podpůrných konstrukcí 

S ohledem na vysoký objem modelu a tisku z ABS je ovšem nutné při tisku využít 

technologických podpor pro zvýšení přilnavosti kontaktních ploch pedálu 

 a podložky. Tento typ podpor slouží k zajištění větší přilnavost první vrstvy modelu  

na podložce a omezení případných deformací. 

 Model lze tisknout s podstavou (tzv. raftem), která spočívá ve vytvoření mřížky pod 

vlastním modelem, která zvětší rozhraní styku s podložkou, použití a parametry raftu je 

nastaveno při generování drah. Alternativou k použití raftu je vytvoření prvků v rámci 

návrhu, jako součást tištěného modelu. Ty se u modelu vytvoří v místěch, kde by mohlo 

dojít k jeho deformaci a odlepení od podložky. 
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3.4.5 Sestavitelnost součásti 

Zhotovené pedály budou doplněny ocelovou osou sestaveny dle výše uvedeného uložení 

(viz. kapitola 2.1). Vnitřní  plochy pro uložení ložisek budou po vytištění modelů obrobeny 

pro přesné uložení, musí být tedy snadno přístupné. 

Do nášlapné plochy na obou stranách pedálu budou uchyceny piny M4x8, jejich počet 

 a rozmístění jsou součástí návrhu. Pro jasné určení jejich pozice a snadné dokončení byla 

jejich pozice určena vytvořením vodicích děr, se kterými bude model vytištěn. 

Sestavené pedály by měly být bez stranové vůle, která by jim umožnila volné otáčení 

kolem své osy. 
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4 VÝROBA PROTOTYPU 

V této kapitole je popsán průběh výroby navrženého prototypu. Ta se skládá ze třech částí, 

Nejprve ná tisku a vytvořen zdrojový kód,  poté je popsána jeho výroba na FDM tiskárně  

a výsledky tisku, následně jsou provedeny dokončovací operace. 

4.1 Příprava dat pro tisk 

Po zvolení varianty byl daný model upraven pro tisk, u tištěného modelu byly vnitřní 

plochy  pro kluzné pouzdro a ložiska vymodelovány s 0,15mm přídavkem, pro následné 

obrobení a zajištění přesného uložení  v případě deformací.  

V této podobě byl  model exportován z Inventoru do formátu STL, který lze načíst 

 v některém z řady dostupných  programů  pro zpracování modelu a vygenerování G-kódu.  

V tomto případě byl použit program KISSlicer,  který nabízí jednoduché  uživatelské  

prostředí a snadné nastavení . 

V programu byli nastaveny  parametry tisku, k zvýšení přilnavosti modelu na podložce byl 

pro zhotovení dílu  z ABS  zahrnut tisk s podstavou, tzv. raftem. Po dokončení nastavení 

byl model zpracován a vygenerován zdrojový kód  pro zařízení RP.  Odhadovaná doba 

tisku byla v KISSliceru vypočítaná na 10:26 hodin, viz. obr. 14. 

 

Obr. 14 Zpracovaný model s raftem v programu KISSlicer. 

 

 

4.2 Výroba modelů 

Pro výrobu  pedálů  byla použita FDM tiskárna typu RepRap u pana Ing. Oskara Zemčíka 

Ph.D.  Po načtení vytvořeného  G-kódu do zařízení a nahřátí tiskové hlavice a podložky 

byl spuštěn  stavební proces. V rámci první verze byl zhotoven první kus z ABS a později 

také z materiálu PETG,  vytištěné jsou na obr. 15, 16. 
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ABS 

Tisk z ABS proběhl plynule a bez komplikací, model byl zhotoven s 80% výplní 

materiálem a s 0,25mm výškou vrstev. 

 

Obr. 15 Vytištěný model z ABS. 

Model zaznamenal deformace spodní plochy,  kde došlo vlivem smrštění materiálu 

 a částečného odlepení od podložky ve dvou  rozích,  v průběhu chladnutí, také došlo  

k deformaci vnitřního dutiny ve vertikálním směru, což ovlivnilo kruhovitost otvoru. Pedál 

byl převzat pro dokončení a testování, uvedené vady byly předmětem pro úpravu návrhu  

pro další tisk. 

PETG 

Stejná verze pedálu byla následně vytištěna s použitím materiálu PETG, cílem bylo 

dosažení vyšší rozměrové stability a porovnání výsledku, Vytištěný pedál je na Obr. 16. 

PETG je pevný a houževnatý materiál, který je jednodušší na tisk díky vynikající 

přilnavosti vrstev a nižší náchylnosti ke smršťování. Je ovšem citlivější na nastavení 

paraetrů a oproti ABS má vyšší hustotu, což tedy znamená nárust hmotnosti. 

Pro tisk byla uvažována plná výplň,  model byl lehce upraven,  pro kompenzaci vyšší 

hmotnosti byla snížena výška profilu a vnitřní otvor byl vytvořen s konstantním průměrem 

9 mm, pro snadné dokončení při případné deformaci. 

 

 

Obr. 15 - zhotovený pedál z PETG. 
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Model z PETG byl vytištěn bez použití raftu. Při tisku se projevila citlivost materiálu 

 na parametrech tisku, u prvních výtisků došlo k přerušení procesu vlivem lepení tiskové 

struny.  Přilnavost vrstev byla u PETG výrazně lepší, na vytištěném modeli byli také patrné 

zbytky nitek vlákna. 

Zhotovený model ovšem zaznamenal větší deformace než při tisku z ABS a neposkytl 

očekávané výsledky, byl uvažován pro sestavení k porovnání parametrů, ale z důvodu 

větších deformací v kombinaci s vyšší hmotností byl pro další použití zavržen. 

 

4.3 Dokončovací operace  

Vytištěné modely byli očištěny pomocí plátkového nože, vytvořený raft u modelu z ABS 

byl mechanicky odlámán a potřebné plochy poté obroušeny jemným smirkovým papírem. 

Následně byli dokončeny vnitřní plochy, pro uložení ložisek. Ty byli vyvrtány  

na konzolové nástrojařské frézce TOS FNK 25A,  která je součástí vybavení frézařského 

pracoviště na FSI VUT v Brně. 

U modelu z  ABS byla vlivem deformace vnitřní dutiny ovlivněna souosost otvoru, což  

o trochu ztížilo vyvrtání funkčních ploch, které vyžadují souosé provedení pro zajištění 

volného otáčení čepu v těle pedálu, tato funkce nakonec nebyla ovlivněna, ale při tisku 

 z PETG již byla zavedena změna v návrhu a daný otvor byl vytvořen s menším, 

konstantním průměrem, ten bylo nutné nejprve obrobit na průchozí průměr 11 mm, ale 

následně umožnilo snadné a přesné vyvrtání ploch pro uložení. V poslendím kroku byli 

zhotoveny potřebné závity. 

Oba prototypy byli sestaveny pro zvážení, sestava pedálu z PETG vážila 

 196 gramů,zatímco pedál z ABS navážil 168 gramů. Oba pedály byli bez stranové vůle, 

varianta z ABS lehce drhla při konkrétním natočení, ale funkci to neovlivnilo. 

Dosažená hmotnost varianty z ABS, 168 gramů byla skvělým výsledkem, je ovšem nutné 

vzít v úvahu, že byl zhotoven s 80% výplní. Tato varianta byla nasazena na horské kolo, 

pro testování a posouzení odolnosti, po namontování je zobrazen na obr. 16. 

 

Obr. 16. Namontovaný prototyp z ABS.  
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4.4  Testování prototypu v praxi  

Sestavený pravý pedál z materiálu ABS, byl  použit pro testování a sledování jeho chování 

v praxi. Testování probíhalo po dobu tří měsíců v terénních podmínkách, během této doby 

byl pedál opakovaně vystaven všem běžným jízdním situacím a občasnému kontaktu  

s překážkou či volnými objekty. Byl využíván až do jeho konečného poškození. 

Nejprve došlo k vytrřzení krajního pinu ze stěny pedálu (viz obr.17), ale pedál zůstal  

i nadále funkční, V druhé situaci došlo, v důsledku jízdní chyby, k velkému nárazu 

 a zachycení pedálu o hranu překážky, což vedlo k selhální materiálu a vzniku trhliny 

 na středové vnější části, zobrazené na obr.x. Během testování pedál poskytl požadovanou 

oporu i přilnavost.  

 

 

Obr. 17 Stěna modelu po vytržení pinu. 

 

 

Obr. 18 Trhlina středové části.  
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5 VÝROBA NOVÉ VERZE 

Poškození prvního prototypu bylo podnětem  pro zvýšení odolnosti stávajícího provedení. 

Výsledky z předchozí výroby a testování byli zdrojem pro zavedení změn, předpokladem 

bylo zvýšení hmotnosti, ale to bylo pro dosažení funkčního řešení nevyhnutelné. 

 

5.1 Úprava návrhu 

Materiál ABS, před jeho poškozením prokázal odolnost vůči řadě jiným rázům, kterým byl 

pedál vystaven, jeho použití také umožnilo dosážení velmi nízké hmotnosti, byl tedy 

uvažován i pro novou verzi. 

Zvýšení odolnosti bylo zajištěno jednoduchými změny návrhu, byly zesíleny čelní stěny  

a středová část pedálu spolu s mírným zvýšením profilu. Dále byli o trochu více sevřeny 

stěny modelu a vytvořeny plynulejší přechody vnitřních napojení, konečný model je na 

obr. 19. 

 

 

Obr. 19 Vytvořená nová verze. 

5.2 Parametry tisku 

Upravená verze byla opět zpracována v programu KISSlicer, pro maximální pevnost byl 

uvažován tisk s plnou výplní, té bylo dosaženo pomocí tzv. sparse výplně. V KISSliceru je 

ponechána poloviční výplň, ale je nastavena dvojnásobná šířka vytlačovaného vlákna, než 

je průměr trysky. Dráha je poté vygenerována s mezery o velikosti celého kroku, ale při 

stavebním procesu tryska vytlačuje úměrně větší množství materiálu k vyplnění volného 

prostoru, čímž je dosaženo plné výplně [18]. 

Vlivem stlačování materiálu dojde k lepšímu spojení jednotlivých vrstev, ale hlavní 

výhodou je výrazné kratší výroba modelu, vypočítaný čas tisku byl 6,41 hod, jak lze vidět 

na obr. 20. 

Druhou změnou bylo použití technologických podpor, namísto tisku s raftem, ty by měly 

poskytnout kontakt modelu s podložkou ve větší ploše a zvýšit vzájemnou přilnavost. 
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Obr. 20  Zpracovaný model v KISSliceru. 

 

5.3 Výroba a dokončení  prototypů 

Byli vytištěny tři modely. U všech se vyskytla jistá míra deformace,  ta se projevila stejně 

jako u prvního tisku, na kontaktní ploše v rozích modelu. Kus s největší deformací byl 

vyřazen a zbylé dva převzaty pro dokončení potřebných ploch a sestavení jako konečné 

výrobky. Jejich míra deformace se dá přirovnat k tisku první verze,  stav deformace  

je zobrazen na obrázku 21, vytištěný model před dokončením je na obrázku 22. 

 

 

Obr. 21  Zobrazení deformace kontaktní plochy. 
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Obr. 22  Model po vytištění. 

 

Oba modely byli dokončeny stejným způsobem jako první verze (viz. kapitola 4.3),  

po dokončení funkčních ploch a závitů, byly důkladně obroušeny a ošetřeny ochranným 

nástřikem značky Tech Aerosol, který byl nanesen ve dvou  aplikacích 

Výsledná váha jednoho pedálu po sestavení byla 191 gramů. Dokončené pedály jsou 

vyfoceny na obrázku 23. 

 

Obr. 23 Prototypy po dokončení. 

 



 

 

 
FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 32 

5.1 Shrnutí dosažených výsledku 

Po dokončení výroby, byli shrnuty parametry zhotovených variant (viz. tab. 2). První verze 

pedálu byla zhotovena po jednom kusu, z ABS a PETG, výsledné hmotnosti dvojice 

pedálů byly dopočítány. 

 

Tab. 2 Srovnávní dosažených výsledků. 

Tištěná 

verze 
Použitý 

materiál 

Objem 

materiálu 

[cm3] 

Výplň 

modelu    

[%] 

Čas tisku 

[hod] 

Hmotnost 1 

ks modelu 

[g] 

Hmotnost sestavy, 

levý + pravý pedál 

[g] 

1 ABS 102 80 10,23 84 336 

1 PETG 94,9 100 9,63 113 394 

2 ABS 110 100 6,41 108 383 

 

Při výrobě obou verzí pedálu se vyskytl opakující se problém s deformací kontaktní plochy  

modelů. Vznik těchto deformací souvisí s vznikem vnitřních pnutí v materiálu v důsledku 

rychlého a nerovnoměrného chladnutí modelu, což vede k následné náchylnosti modelu ke 

smršťění[19]. 

Hlavní vliv na vznik deformací má  použitý materiál a jeho koeficient teplotní roztažnosti,  

konstrukce a velikost modelu, parametry tisku a teplota okolního prostředí. Parametry 

modelu a použitý materiál byli voleny s ohledem na funkčnost a požadované vlastnosti 

součásti, za daných podmínek nelze vznik uvedených deformací zcela eliminovat. 

Vyšší kvality a rozměrové stability by bylo možné dosáhnout při použití zařízení 

 s uzavřenou vyhřívanou komorou, ta umožňuje řízení teploty okolního prostředí v průběhu 

celého procesu. Eliminací velkého teplotního rozdílu mezi vytlačovaným  materiálem 

 a okolím je dosaženo rovnoměrného chladnutí jednotlivých vrstev, což vede k výraznému 

omezení deformace modelu[19]. 

Výhřiváná komora je součástí průmyslových tiskárech, určených pro vývoj prototypů  

a výrobu konečných výrobků, disponují velkou přesností a vysokou rychlostí tisku, mají 

ovšem velmi vysoké provozní náklady. 
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6 TECHNICKO-EKONOMICKÉ HODNOCENÍ 

Cílem této kapitoly je vyjádřit veškeré náklady spojené s výrobou konečných prototypů. 

Ty se skládají z nákladů na vytištění a nákladů spojených s dokončením obou pedálů, 

včetně nakupovaných dílů a dalšího potřebného materiálu. 

Jsou uvažovány dvě výrobní varianty, první je zhotovení modelů s využitím tiskárny typu 

Reprap a pro druhou variantu byla poptána cenová klakulace výroby prototypů ve firmě 

MCAE Systems s.r.o, která se zabývá 3D technologiemi. Uvažovaný byl tisk v uzavřené 

vyhřívané komoře z materiálů ABS-M30 a Nylonu 12. 

Vlastní zhotovené pedály byli vytištěny na Reprap tiskárně u pana Ing. Oskara Zemčíka 

Ph.D. Pro účely cenové kalkulace byla uvažována hodinová sazba 150 Kč, ta byla převzata 

z veřejného ceníku nejmenovaného pracoviště, které nabízí 3D tisk na zakázku 

 s využitím zařízení typu Reprap.  

V  tomto případě je v hodinové sazbě zahrnut i materiál, samostatná cena za  materiál, při 

průměrné ceně ABS filamentu 500kč za jeden kilogram, odpovídá 0,52 Kč za 1 cm
3
, tedy 

na zhotovení dvou kusů pedálu, dle objemu uvedeného v tabulce 3,  cena materiálu činí 

přibližně 122,9 Kč. 

 

Tab. 3  Výrobní cena za tisk 1ks prototypu pedálu. 

Zhotovení 
Použitý 

materiál 

Objem 

modelu 

[cm3] 

Čas tisku 

[hod] 

Hodinová 

Sazba 

[Kč/hod] 

Cena  za 

1ks [Kč] 

  Cena  za  1 

cm3 [Kč] 

Reprap ABS 118 6,41 150 972 8.2 

MCAE ABS-M30 115 3 - 2200 19.1 

MCAE Nylon12 115 3,5 - 2900 25.2 

 

 Funkční plochy pedálů pro uložení čepu  byli dokončeny na Frézařském pracovišty na FSI 

VUT v Brně. Při zakázkové výrobě  na tomto pracovišti činí hodinová  přibližně 550 Kč.  

Vnitřní plochy na jednom pedálu byly obrobeny na dvě upnutí s použitím tří vrtacích 

operací.  Celkový spotřebovaný čas na obrobení dvou  kusů, včetně přípravy stroje  

a nástrojů byl 1,5 hodiny. 

Veškeré  závity byli následně zhotoveny v domácí dílně s využitím  dostupných nástrojů.  

Spotřebovaný čas na zhotovení odpovídal 1 hodině. Pro vyjádření nákladů na dokončení 

veškerých ploch, byl tento čas zahrnut pod výrobu na výše uvedeném pracovišti. 

V nákladech za vedlejší materiál je zahrnut nákup závitníku M14x1, který nebyl součástí 

dostupného vybavení. Potřebné komponenty na sestavení jsou uvedeny v tab. 4 
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Tab.4  Náklady na zakoupení dílů. 

Nakupované díly 
Výsledná cena 

[Kč] 
Počet 

Osy pedálů HT 459 2 

HT servisní kit 250 1 

Stavěcí šrouby M4x8 32 40 

Závitník M14x1 125 1 

 

6.1   Výsledné výrobní náklady 

V tabulce 5 jsou vyjádřeny jednotlivé hlavní složky z uvažované výroby dvojice pedálů   

a uvedena celková cena za tisk a veškeré dokončovací operace, při uvažované zákázkové, 

kusové výrobě po poskytnutí navrženého 3D modelu. 

Tab. 5 Náklady za jednotlivé procesy a konečná uvažovaná cena výroby prototypů. 

Použité řešení 
Použitý 

materiál 
Náklady na 

tisk [Kč] 

Cena 

komponent 

[Kč] 

Náklady 

na 

dokončení 

[Kč] 

Celková 

cena [Kč] 

Reprap ABS 1944 

741 1375 

4060 

MCAE ABS-M30 4404 6520 

MCAE Nylon12 5990 8106 
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7  ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce byla výroba funkčních prototypů  cyklistických pedálů  

s využitím metody FDM 3D tisku. V rešeršní části je uvedeno její zařazení a stručně 

popsán její princip a použití, včetně srovnání běžných materiálů 

Dále je přiblížena charakteristika součásti, požadavky na provedení a uveden rozbor 

namáhání v různých jízdních situacích. Byli vytvořeny jednotlivé návrhy s využitím 

pevnostních výpočtů a následně vybrána  nejvhodnější varianta pro tisk a zpracovaná 

technologičnost konstrukce. 

V praktické části je popsána výroba prvního prototypu, od návrhu až po jeho testování, na 

základě dosažených výsledků byli provedeny změny návrhu a úprava tiskových parametrů, 

vedoucí ke zhotovení nové verze. 

 Konečné funkční prototypy byli vytištěny na Reprap tiskárně z materiálu ABS. 

Shrnutí hlavních částí a výsledků práce: 

 

 zpracování stručné rešerše problematiky FDM tisku, 

 provedení rozboru namáhání součásti v praktických situacích, 

 Navržení možných variant provedení, s pevnostními výpočty, 

 Výběr nejvhodnější varianty a zhodnocení technologičnosti konstrukce, 

 Výroba prvních prototypů ABS  a PETG ( PETG nedosáhnul očekávaného 

výsledku a byl pouze sestaven pro zvážení), 

 Testování prototypu z ABS, 

 Úprava návrhu a výroba druhé verze, 

 Srovnání dosažených, 

 Vyhodnocení výrobních nákladů a časů při tisku na Reprap tiskárně a při 

použití průmyslové tiskárny. 

Výsledky výroby navržených prototypů poukázaly na význam použití vyhřívané komory 

pro dosažení stabilního výsledku.  

Z ekonomického hlediska se ukázalo, že výroba tohoto dílu pomocí metody FDM, je pro 

koncové použití značně neefektivní. Pro budoucí výrobu bych doporučoval optimalizovat 

návrh a posoudit jej pro výrobu pomocí technologie vstřikování plastů, která je vhodná pro 

sériovou produkci. 

Výhoda použití technologie FDM spočívá v ověření funkčnosti návrhu při jeho vývoji, pro 

dosažení mimální hmotnosti v souladu s odpovídající odolností a životností výrobku, před 

jeho schválením pro další výrobu. Tím značně ušetří čas a náklady spojené s výrobou 

vstřikovacích forem. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

Zkratka Popis 

3D Trojrozměrný 

ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene 

CAD Computer Aided Drawing 

DMLS Direct Metal Laser Sintering 

FDM Fused Deposition Modeling 

HIPS High Impact Polystyrene 

HT HT Components 

LOM Laminated Object Manufacturing 

PC Polycarbonat 

PC-ABS Polycarbonate-Acrylonitrile Butadiene Styrene 

PETG Polyetylén Tereftalát Glykol 

REPRAP Replicating Rapid-Prototype 

RP Rapid Prototyping 

SCS Solid Creation System 

SGS Solid Ground Curing 

SLA Stereolitography 

SLS Selective Laser Sintering 

STL Standart Tesselation Language 
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