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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou výrobou rozměrného plastového 

stojanu na 3D tiskárně. Cílem bakalářské práce je rozdělit si proces výroby stojanu 

tak, aby byl realizovatelný na pracovním prostoru 3D tiskárny. Následně je zde snaha 

ušetřit co nejvíce materiálu a zároveň zajistit plnohodnotnou funkci stojanu. 

Zpracované téma také ukazuje vady a chyby při procesu výroby a snaží se nastínit 

jejich možná řešení. V závěru je zhodnocena finanční stránka výroby a porovnání 

vlastností navrženého stojanu se stojany sériově vyráběnými. Celá sestava a design 

stojanu jsou koncipovány pro kapelu „Zoo“. Návrh stojanu je tedy nastaven na výrobu 

pouze jednoho kusu. 

 

Klíčová slova 

3D tisk, velkoprostorový tisk, aditivní technologie, filament, stojan na kytaru 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the design and subsequent production of a large plastic 

stand on a 3D printer. The goal of the bachelor thesis is to divide the production 

process of the stand so that it can be realized it on a 3D printer workspace. 

Subsequently, there is an effort to save as much material as possible, but to ensure the 

full functionality of the stand as well. The topic of the thesis also shows defects and 

errors that are connected to the process of production and tries to outline their possible 

solutions. In conclusion, the financial side of production is evaluated, and the 

properties of the designed stand are compared with stands that are mass-produced. 

The whole set and design of the stand are conceived for the band "Zoo". The design of 

the stand is therefore set to produce only one piece. 

 

Key words 

3D printing, large format printing, additive technology, filament, the guitar stand   
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ÚVOD 

Pojem 3D tisk již dávno není ničím neznámým. Stejně tak fakt, který ukazuje, že 

produkty vzniklé na 3D tiskárnách nekončí pouze jako prototypy, ale jako plně 

funkční díly či sestavy. Tak je to zejména u komerčně vyráběných tiskáren se značně 

omezeným pracovním prostorem. Tiskárny, které zvládnou vytisknout součást 

s hranou až 500 mm, jsou zatím pro širší veřejnost méně dostupné. O takto 

rozměrných součástech právě tato bakalářská práce pojednává. 

Autor této bakalářské práce se s 3D technologií poprvé setkal na své střední škole, 

kde mu přišla natolik zajímavá, že se s ní zabýval i ve své závěrečné práci, 

a na vysoké škole se rozhodl tento zájem dále rozvíjet.  

Tato bakalářská práce je strukturována na dvě základní části a to na teoretickou  

a praktickou. V teoretické je poukázáno na celý historický vývoj aditivní výroby, 

které je 3D tisk součástí. Zaměřuje se na používané materiály při výrobě, porovnání 

vlastností 3D tisku s CNC obráběním, a v neposlední řadě právě výše zmíněný 

velkoprostorový tisk. Praktická část je zaměřena zejména na splnění cílů bakalářské 

práce. Hlavním tématem v ní je vlastní návrh a celkový vývoj konstrukce kytarového 

stojanu, který je následně porovnáván s komerčně vyráběnými stojany z ocelových 

trubek. Dalším bodem je ověření stability stojanu při vložení kytary do jeho nosných 

vidlic za pomocí působení těžiště kytary, a to dvěma různými způsoby. Vlastní návrh 

sestavy stojanu je na závěr vyroben na dvou různých 3D tiskárnách s rozdílnou 

velikostí pracovního prostoru. Práce poté poukazuje na celkové rozdíly při manipulaci 

s jednotlivými druhy tiskárny a vysvětluje mechanické či finanční výhody a nevýhody 

mezi kytarovým stojanem z 3D tiskárny a mezi stojanem, který lze běžně zakoupit.  
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1 TEORIE VÝVOJE 3D TISKU 

Mohlo by se zdát, že zavedení pojmu 3D tisk je poměrně novodobější záležitostí. 

Tento jev se tu ale objevil už počátkem 90. let 20. století. Pro úplné chápání 3D tisku 

je třeba se zaměřit na pojem, který byl zaveden v průběhu 80. let a tím je Rapid 

prototyping. Rapid prototyping je založen na principu vytváření fyzického modelu 

z 3D dat vytvořených v CAD systému. Tímto je zejména zkrácen přípravný čas 

výroby samotné součásti. Za „otce“ Rapid prototypingu je považován Charles Hull, 

který si 11. 3. 1986 nechal patentovat technologii, která nese název stereolitografie. 

Stereolitografie (SLA) je metoda, při níž model vzniká vytvrzováním fotopolymerické 

pryskyřice za pomocí UV záření. Jejím principem je vytvoření modelu v nejvyšší 

kvalitě za co možná nejkratší čas. Následující rok firma 3D Systems, zavádí na trh 

práce první komerčně využívaný systém Rapid prototypingu, který byl pojmenován 

jako stereolitografický aparát SLA-1. Ten již vzdáleně pracoval na principu dnešních 

3D tiskáren. Tím se položily základy 3D tisku, který na rozdíl od klasického obrábění 

není metodou, kde se materiál ubírá, ale naopak přidává postupným nanášením. 

Takovéto technologii se říká aditivní technologie. [2, 6] 

 

Obr. 1 Návrh metody stereolitografie Charlese Hulla – podle [6]. 

 

V následujících letech již několik společností přichází s řadou inovativních 

technologií, které se týkají RP. Ještě v roce 1987 byla Billem Mastersem vyvinuta 

počítačový 

kontrolní systém 
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technologie Ballistic Particle Manufacturing (BPM), která funguje na principu 

nástřiku kapek termoplastu. V následujícím roce 1988 jistá americká firma Helysis 

přichází s technologií Laminated Object Manufacturing (LOM), jejímž principem je 

vrstvení tenkých fólií z různých materiálů, jako jsou např. plasty a papír. V roce 1989 

společnost DTM Corp. přišla s návrhem technologie Selective Laser Sintering (SLS), 

která pracuje na principu slinování práškových materiálů za použití laseru. O několik 

let později, přesněji v roce 1992, se na trhu objevila nová metoda Fused Depostion 

Modeling (FDM), kterou představila společnost Stratasys. Technologie na rozdíl od 

ostatních metod nepoužívá laser, ale funguje na principu tavení a následného nanášení 

tenké vrstvy plastu na průřez budoucího výrobku. V roce 1993 byla vyvinuta jedna 

z posledních základních metod Rapid prototypingu a je jím metoda 3 Dimensional 

Printing techniques (3DP). 3DP metodu představila společnost Z Corporation. 

Hlavním principem této metody je práškový materiál, na který se nanáší tekuté pojivo. 

[2, 6] 

 

1.1 Technologie a materiály 3D tisku 

Technologie a materiály mají v každé výrobě velmi úzké propojení. Tedy ne 

v každé technologii lze pracovat se všemi materiály, a jinak tomu není ani u 3D tisku. 

1.1.1 Technologie 3D tisku 

Samotnou technologii tisku lze dělit dle několika základních kritérií. Velká část 

těchto aditivních technologií je opatřena vlastní patentní značkou, a tak se velmi často 

stává, že spousta z nich je velmi podobná, ne-li stejná, pouze nese jiný název. Z těchto 

důvodů se technologie dělí zejména na rozdílné zpracování materiálu tisknutého 

modelu. [2, 3] 

1. Materiál je vytlačován tiskovou hlavou 

Do této kategorie spadají zejména technologie FDM, Fused Filament 

Fabrication (FFF) nebo Plastic Jet Printing (PJP). Tyto typy technologií 

jsou charakteristické tím, že na tiskovou podložku se skrz posuvnou 

vytlačovací hlavu nanáší po vrstvách filament. Jako filament je 

v terminologii 3D tisku označována struna materiálu pro vytvoření 3D 

objektu za pomocí tiskárny. Po dokončení první operace se tisková hlava 
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nebo tisková podložka posune a zahájí se nová vrstva tisku. Cena 

samotných tiskáren je pro tuto technologii velmi příznivá. Co by se jí 

ovšem dalo vytknout, jsou delší časy tisku, nižší přesnost či odstraňování 

podpůrného materiálu, který vzniká v závislosti podepření skutečného 

modelu vzhledem k jeho co možná nejpřesnějšímu zhotovení. V tomto 

zpracování materiálu dále existuje metoda Multi Jet Printing (MJP), která 

vykazuje lepší vlastnosti než výše zmíněné technologie, a proto je hojněji 

využívána v profesionální sféře. [2, 3] 

 

2. Materiál je tekutý a následně je vytvrzován v definované vrstvě 

Největší zastoupení v této kategorii zastává metoda SLA 

(Stereolitografie), která je označována jako nejstarší metoda 3D tisku. 

V roce 1986 ji uvedl pan Chuck Hull a spočívá v pohybu tiskové desky, 

která je ponořena v nádobě tekutého polymeru v takové hloubce jako je 

požadována velikost tiskové vrstvy. V následujícím kroku světelný 

paprsek, kterým nejčastěji bývá laser, vykreslí do vrstvy požadovaný 

tvar, a tím dojde k vytvrzení daného polymeru. Jako dokončovací úprava 

se používá lázeň v propylalkoholu a následné dokončovací vytvrzení 

pomocí UV světla. I přesto, že je tato technologie řazena mezi ty starší, 

tak zároveň patří mezi nejpřesnější technologie vůbec. [2, 3] 

 

3. Materiál je ve formě prášku a je pojen pomocí laseru či lepidla 

Nejvíce využívanými metodami v této kategorii jsou SLS, Color Jet 

Printing (CJP) a Direct Metal Printing (DMP). Základem je opět tisková 

deska, na kterou je nanášen materiál ve formě prášku. Následný 

požadovaný tvar je docílen vytvrzováním pomocí lepidla či laseru  

a nanášením nových a nových vrstev do požadované výšky profilu. 

V této kategorii je metoda CJP brána jako nejrychlejší a zároveň jedna 

z mála, která dokáže vytisknout prakticky realistický 3D model. [2, 3] 
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4. Materiál je v každé vrstvě oddělován 

Podle definice této metody zpracování materiálu by se dalo mluvit  

o tom, zdali je to stále aditivní technologie, když je materiál ubírán. I přes 

zavádějící výrazy tato metoda funguje na principu odvíjení materiálu, 

nejčastěji papíru či folie z role nebo podávání ze zásobníku a následného 

ořezávání do požadovaného tvaru. Jednotlivé vrstvy jsou k sobě 

přichyceny lepidlem, materiál je tedy stále z větší části přidáván. 

Většinové zastoupení zde má technologie LOM. Z výčtu všech výše 

zmíněných technologií je právě tato výrobci využívána nejméně. [2, 3] 

 

Všechna tato zpracování jsou výstupem požadovaných modelů, které byly 

vytvořeny v různých Computer Aded Design (CAD) softwarech. Aby byl model 

kompatibilní a použitelný pro všechny typy tiskáren a zpracování materiálů, bylo 

nutné vytvořit formát modelu, který by splňoval všechna zmíněná kritéria. Takovým 

obecným formátem je STL, do kterého lze převádět jakýkoliv model vytvořený 

v CAD softwaru. Formát byl vyvinut společností 3D Systems, která stála u počátků 

celé aditivní výroby. [2, 3] 

Nyní je tento formát, jehož princip je postavený na zobrazování trojúhelníků, 

standardním výstupem pro téměř všechny modelovací systémy CAD a stejně tak je 

přijat výrobci aditivní výroby. [2, 3] 

 

Obr. 2 V levé části obrázku je CAD model, v pravé části obrázku je model v STL formátu – 

podle [1]. 
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1.1.2 Materiály 3D tisku 

Výběr materiálu neboli filamentu je velmi široký. To, jaký je filament zvolen, 

záleží zejména na tištěném modelu či na požadovaných vlastnostech. Nejpoužívanější 

struny filamentu jsou tyto:  

1. Akrylonitril-butadien-styren (ABS) 

ABS vlákno je v oblasti 3D tisku nejvíce používaným materiálem, a to 

zejména díky jeho univerzálním mechanickým a fyzikálním vlastnostem. 

Jeho přední vlastností je odolnost vůči rázům a zároveň zajištění dostatečné 

flexibility materiálu. Své vlastnosti zajišťuje až do teploty 100 °C. Co se týká 

negativních vlastností, tak ABS je materiálem na bází ropy a je to tedy 

biologicky nerozložitelný plast. Během tisku vznikají různé toxické výpary. 

Je tedy nutné zajistit dostatečně odvětrané prostory. Materiál se dále 

vyznačuje výraznou smrštivostí při chladnutí, a proto zejména v době tisku je 

nutné zajistit vyhřívání tiskové podložky nebo nejlépe celé komory. Teplota 

tání materiálu se pohybuje v rozmezí 210 °C – 250 °C. Materiál se též kromě 

3D tisku hojně využívá ve slévárenství a v automobilním průmyslu. [4, 5]    

 

2. Polylaktová kyselina (PLA) 

PLA je dalším z hojně využívaných materiálů pro 3D tisk. Oproti ABS je 

rozdílná zejména ve složení. Je totiž biologicky 100 % rozložitelná  

a vyrobená z obnovitelných zdrojů jako jsou kukuřičný či bramborový škrob. 

PLA je tedy mnohem šetrnější k životnímu prostředí, a na to se v dnešní době 

velkou měrou hledí. Díky svým netoxickým vlastnostem a jednoduché 

manipulaci je tedy doporučována zejména pro začátečníky s 3D technologií. 

Je vhodná pro užívání i v domácím prostředí nebo v učebnách. Mezi její další 

pozitivní vlastnosti patří nízká teplotní roztažnost, a tak je často užívána pro 

tisk velkých dílů, a to i bez nutnosti použití vyhřívané podložky nebo 

komory. Musí se ovšem dbát zvýšené pozornosti, jelikož se materiál často 

zasekává v plnicí trysce. Své zastoupení nachází i ve zdravotnictví, kde je 

díky jeho rozložitelnosti v těle možnost použití například pro chirurgicky 
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implantované šrouby či jiné pomůcky. Teplota materiálu během tisku by se 

měla pohybovat v rozmezí 195 °C – 225 °C. [4, 5] 

 

3. Polyethylentereftalát-modifikovaný glykol (PET–G) 

PET–G je materiálem, který v sobě kombinuje skvělou pevnost a zároveň 

dostatečnou houževnatost. Nabízí zejména dlouhodobou trvanlivost, která je 

zapříčiněna dobrými fyzikálními a chemickými vlastnostmi, mezi které je 

řazen vysoký rozsah teplotní odolnosti a nízká teplotní roztažnost.  

Vhodný je tak zejména pro tisk dlouhodobě mechanicky namáhaných dílů. 

PET–G je tedy kombinací ABS (skvělé mechanické vlastnosti, odolnost vůči 

teplotám) a PLA (100 % rozložitelný materiál). U PET–G je ale důležitější 

důkladnější nastavení tiskárny, jelikož se s materiálem hůře zachází. Díky 

nízké teplotní roztažnosti tedy není vždy nutné mít během chladnutí 

vyhřívanou podložku či komoru. Tisk probíhá za teplot 220 °C – 245 °C.  

[4, 5] 

 

4. Polyvinylalkohol (PVA) 

PVA se v oblasti 3D tisku vyskytuje zejména jako podpůrný materiál  

u vícetryskových tiskáren. 3D tisk se tedy bez něj neobejde. Má speciální 

složení, jehož základ je založen na polyvinylalkoholu, a je tím tedy rozpustný 

ve vodě, tedy biologicky rozložitelný. Může se objevovat jako balicí fólie 

nebo součást lepidla či zahušťovadla. Teplota tisku se pohybuje v rozmezí 

210 °C – 225 °C. [4, 5] 

 

Druhů materiálu je nesčetné množství a vždy jen záleží na tom, jaké jsou  

od výtisku požadované vlastnosti. U mnohých výrobků z filamentu ani není znát, že 

byl vyroben na 3D tiskárně. Nemusí mít tedy vůbec vlastnosti či vzhled něčeho, co by 

připomínalo plastový výrobek. Například výrobek, který by byl velmi plastický, a měl 

spíše vlastnosti gumy. Takový materiál se nazývá termoplastický elastomer (TPE). 

Další materiál, který by měl vzhled spíše dřeva a vykazoval by po něm i typické 

aroma. Takový filament se nazývá WOOD. Dále se na trhu vyskytuje filament 
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Sandstone, který napodobuje barvu a strukturu kamene. Následně Magnetic Iron PLA, 

který se chová magneticky. Dalším je PLA Glow in The dark filament, který, jak říká 

název, svítí ve tmě. Výběr materiálů je nepřeberný a všechny mají společný základ 

spojený buď s ABS, anebo s PLA. [4, 5]  

 

Obr. 3 Popis a hodnocení vlastností některých filamentů – podle [5]. 

 

1.2 Porovnání vlastností 3D tisku (AM) s CNC obráběním 

Pro správnou a co nejjednodušší výrobu dílů je vždy dobré znát vlastnosti 

jednotlivých výrobních metod. Zejména pak je důležité vědět o jejich rozdílech 

v pracovních postupech jak z ekonomického, tak z časového hlediska. Na první 

pohled je u těchto dvou technologií jasné, že klíčovým rozdílem je, že 3D tisk je tedy 

formou aditivní výroby a CNC obrábění subtraktivní výroby. V praxi to znamená, že 

pro vytvoření požadovaného dílu CNC obráběním je základem blok materiál (blank), 

ze kterého se postupně odebírá tříska. Naproti tomu u 3D tisku téměř žádný odpadní 

materiál nevzniká. 
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1.2.1 Materiály 

3D tisk 

Dříve 3D tisk působil na bázi polymerních materiálů či vosků nebo laminátů. 

Dnes tomu již tak není a není tedy žádnou výjimkou, když z 3D tisku dostaneme plast 

na bázi kovu, písku či dřeva. Vždy je tisk na společné bázi termoplastu, a to hlavně 

ABS, PLA či NYLON. Při použití kovu během 3D tisku je důležité dbát spíš na výšku 

ceny. Naopak některé kovové materiály, jakými jsou například superslitiny, se těžko 

na CNC obrábí, a proto je pro ně vhodnější výroba 3D tiskem. [1, 7] 

CNC obrábění 

Pro CNC obrábění je vhodné používat klasické kovy, například hliník, nerezovou 

ocel, slitiny hořčíku atd. Pro výrobu finálních produktů pomocí CNC obrábění slouží 

dobře zejména tvrdé a křehké materiály, které tak lze vyrobit s dostatečnou přesností. 

[1, 7] 

 

1.2.2 Rychlost výroby 

3D tisk 

Co se týká rychlosti výroby, tak 3D tisk v tomto ohledu jednoznačně předčí CNC 

obrábění. Pro 3D tisk stačí vytvoření modelu v CAD softwaru, a následně vše nahrát 

do 3D tiskárny. V tomto může být příprava pracovního procesu otázkou několik málo 

hodin. Následuje zvolení vhodného filamentu. Samotná délka tisku je poté závislá  

na velikosti zadaného modelu. Tisk je poté o něco delší záležitostí, a konečných úprav 

už se tato technologie spíše netýká, a tak i proto je možné získat fyzický model  

do několika hodin, maximálně dnů. [1, 7] 

CNC obrábění 

Na rozdíl od 3D tisku u CNC obrábění i zaškolený pracovník může přípravu 

požadovaného modelu vytvářet několik dní až týdnů. Je nutné vybrat vhodné nástroje, 

rychlost rotace nástroje a spoustu dalšího. Samotná výroba již tolik času nezabere.  

Po obrábění je ale nutné provádět dokončovací úpravy jako je odjehlení, broušení, atd. 

Na délku výroby je to tedy s obráběním vždy „běh na dlouho trať“. [1, 7] 
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1.2.3 Složitost 

3D tisk  

Ve složitosti samotných výrobků a jejich výroby nemá 3D tisk skoro žádné 

hranice. Při vhodném zvolení pozice tisku a velikosti podpor lze vytisknout jakýkoliv 

tvar o jakékoliv složitosti. Další výhodou je, že s takovouto technologií může pracovat 

jak profesionál, tak i úplný začátečník. Stačí totiž správně zvolit pozici tisku, hustotu 

výplně, stav podpory, pokud je nějaká nutná, a tisk spustit. Do konce tiskového 

procesu už není třeba žádná manipulace. [1, 7] 

CNC obrábění 

CNC obrábění je naopak ve své výrobě značně omezeno. Vzhledem k pohybu 

obrobku nebo nástroje není jednoduché se vždy do určitých poloh dostat. Zároveň 

není možné vždy určité komponenty CNC obráběním vyrobit, pokud nejsou rozděleny 

na díly. Zaškolení pracovníka také trvá déle než u 3D tisku. Není tedy možné,  

aby CNC obrábění řídil úplný amatér. Je nutné zde nastavit správné nástroje, řeznou 

dráhu, rychlost ubírání materiálu či způsob chlazení. [1, 7] 

 

1.2.4 Přesnost výroby 

3D tisk 

Všeobecná přesnost výroby u 3D tisku lze jen velmi těžko určit, jelikož vždy 

záleží na kvalitě tiskárny a způsobu tisku. Každý tisk má tedy různé rozlišení podílu 

pravoúhlých os. Většina tiskáren ovšem pracuje s rozlišením několika desítek 

mikronů. [1, 7] 

CNC obrábění  

V rámci kritéria přesnosti je CNC obrábění jednoznačně preferovanější než 3D 

tisk. Přesnost je zde určena rozlišením polohy podél všech tří ortogonálních rovin  

a průměrem řezných nástrojů. S CNC obráběním lze vytvářet i prvky, které jsou 

menší než velikost nástroje, jako je například velikost vnitřních rohů nebo tloušťka 

stěny. [1, 7] 
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1.2.5 Geometrie pohybu 

3D tisk 

Zde mají 3D tiskárny jednoznačnou výhodu. Dovedou 3D obraz rozdělit na 

jednodušší 2D obraz s nominální tloušťkou. Práce je zde tedy mnohonásobně 

zjednodušena. Běžný tisk je omezen velikostí pracovního prostoru, který bývá do  

600 mm. Dále pak při složitější geometrii tvorbou podpůrného materiálu. Ovšem 

například při použití metody tisku SLS nebo Multi Jet Fusion není podpůrný materiál 

nutný, stejně tak jako při vhodném umístění modelu do tiskového prostoru. [1, 7] 

CNC obrábění  

Pohyb zde není nijak usnadněn, jelikož je zde stále nutné pracovat s 3D 

prostorem. Z pohledu velikosti pracovního prostoru je CNC obrábění méně 

limitováno nežli 3D tisk. Je tedy možné obrábět jak malé, tak i rozměrnější díly. 

Porovnávat 3D tisk a CNC obrábění lze i podle několika dalších faktorů, kterým je 

například cena. Ta s velikostí 3D výtisku roste, a proto pro rozměrnější díly je jistě 

výhodnější použít CNC obrábění. Vše tedy záleží na požadavcích zákazníka  

a dodavatele. [1, 7] 

 

1.3 Velkoprostorový tisk 

3D tisk býval brán spíše jako pomocná technologie pro představu skutečných 

modelů v malém měřítku a vytištění prototypů plánovaných součástí. V dnešní době 

je již 3D tisk plnohodnotnou technologií schopnou vyrobit skutečně funkční díly 

skvělé kvality. Tato technologie se dostala až na takovou úroveň, kdy je možno 

tisknout karosérie aut či celé domy. Tištěná vozidla jsou pro tuto chvíli pouhým 

prototypem, ale do budoucna jistě ničím nereálným. Většině vývojářů se zamlouvá 

především mnohonásobné odlehčení vozidla a tím tak snížení konečné spotřeby  

a zároveň nižšího dopadu na životní prostředí. V komerčním využití by v tuto chvíli 

ovšem mohla hrát velkou roli cena vozidla. Aditivní výroba, zvlášť kovových 

tiskovin, není nejlevnější záležitostí a cena takového vozidla by se pohybovala 

v závratných částkách. Co se ale týká náhradních dílů pro automobilový průmysl, tam 

je 3D tisk velkou výhodou a již několik let se hojně využívá. 
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Frekvence stavění budov zatím není nijak velká, ovšem v určitých oblastech to 

není nic neobvyklého. V roce 2016 se společnost Apis Cor, která pochází z Bostonu, 

rozhodla postavit první obytný dům z 3D tisku. Jako destinaci si společnost vybrala 

Rusko. V oblasti, kde se po většinu roku pohybují teploty pod bodem mrazu, je 

nečekalo nic lehkého, zvlášť když pro správnou funkci tisku bylo třeba dosáhnout 

určité teploty. Tisk proběhl ve speciálně vyhřívaném stanu a celý proces trval  

24 hodin. Jako materiál byl použit prefabrikovaný beton a výztuže. Cena se vyšplhala 

na 10 000 $. [10] 

Stejná společnost v roce 2019 postavila největší budovu, co se rozlohy týká, která 

vznikla pomocí 3D tisku. Suzhou, jak se budově říká, vznikla v Dubaji a je používána 

jako kancelářské prostory. Budova má dohromady 5 podlaží, výšku necelých 9,5 m  

a rozlohou zabírá 641 m
2
. Tisková hlavice byla pomocí jeřábu přemisťována na  

3 různé pozice, aby celý tisk pokryla. Jako materiál byl znovu použit prefabrikovaný 

beton a výztuž. Zde celý tisk proběhl bez jakékoliv vnější ochrany vůči vlivu okolního 

prostředí. [8, 9] 

 

Obr. 4 Průběh stavby největší budovy světa postavené za pomocí 3D tisku s tiskovou 

hlavicí v levé části obrázku – podle [9]. 

 

Společnost si od tisku budov slibuje zejména ušetření pracovních sil i samotné 

délky stavby. Pomocí 3D tisku budov chce také pomoci se stavbami, kde je to 

technicky těžko proveditelné a pro běžnou budovu finančně náročné. [8, 9] 
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3D technologie v dnešní době již tedy nemá moc hranic a je schopná tisknout 

drobné díly o nepatrných detailech až po obrovské komplexy, které zabírají několik 

metrů. Komerčně využívané 3D tiskárny se ovšem zatím musí v rámci 

velkoprostorového tisku spokojit s užíváním omezeného pracovního prostoru  

a následným spojováním dalších dílů přes různé komponenty, lepidla a pryskyřice. To 

je také úkolem této bakalářské práce.  



22 
 

2 STOJAN Z 3D TISKU NA AKUSTICKOU KYTARU 

Sériově vyráběných stojanů na kytaru je na trhu nesčetné množství. Liší se 

různými tvary, způsoby uchycení kytary či materiálem. Nejčastěji používanými 

materiály jsou ocel a dřevo. Ocelové stojany jsou vyrobeny z dutých profilů a kytara 

na nich je posazena ve vystupujících vidlicích. Materiál zajišťuje dostatečnou pevnost, 

odolnost vůči únavě a roztahující bočnice i stálou stabilitu při zatížení. Dřevěné 

stojany jsou lehké a často navržené tak, aby kytara při zatížení seděla v profilu, který 

je v přímém kontaktu s podlahou, jelikož dřevo nezajišťuje stabilní odolnost vůči 

únavě. Mají často zajímavý design a jsou velmi vyhledávány i přes svoji vyšší cenu 

oproti ocelovým stojanům. Výskyt stojanů z plastu či z 3D tisku je velkou raritou a ve 

světě muziky velkou neznámou, která se vyskytuje zejména v domácím použití. Právě 

tento materiál je ale schopný zajistit jak vlastnosti stojanů vyráběných z ocele tak i ze 

dřeva. Může tedy zajistit dostatečnou stabilitu s odolností vůči únavě, ale i netradiční 

designové návrhy.  

 

Obr. 5 Příklad sériově vyráběného ocelového stojanu na kytaru – podle [11]. 

 

2.1 Vlastní návrh stojanu 

3D tisk nabízí téměř neomezené možnosti z hlediska tvaru výtisku a použití 

materiálu. Proto není třeba návrh omezovat na tvary sériově vyráběných stojanů. 

Tento stojan je navržen pro konkrétní kapelu „Zoo“. Název kapely je zvýrazněn nejen 

v prostřední části válcovitého tvaru, ale zároveň i při poskládání celých jednotlivých 

dílů. Spodní část je navržena do tvaru písmene „Z“. Válcovitý tvar je vyobrazení 

písmena „O“ a při spojení nosných vidlic vzniká druhé písmeno „O“. Žlutě 

vyobrazený díl je zaveden pouze jako podpora proti zlomení a překlopení. Oproti 
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výrobě klasických ocelových stojanů je výroba na 3D tisku omezena velikostí 

jednotlivých dílů. Proto jsou jednotlivé díly stojanu spojeny pomocí kolíků, tvarových 

dílů a lepidla. Celý proces je vyhotoven na dvou 3D tiskárnách. Díly jako jsou „O“ 

válcovitého tvaru a zadní podpora jsou vyhotoveny na tiskárně OMNI 3D Factory 2.0, 

kterou zprostředkovala firma Lavimont s.r.o.. Zbylé díly jsou vyrobeny na 3D tiskárně 

Original Prusa i3 MK3, kterou zprostředkovala Střední průmyslová škola Třebíč. Obě 

červeně vyobrazené nosné vidlice jsou uvnitř vyztuženy kulatinou, která je ohýbána 

do tvaru vidlic. Samotné vidlice slouží zejména jako designová skořápka a většinu 

hmotnosti kytary na sobě nese právě ohýbaná kulatina.  

Původní návrh celé sestavy byl z kulatého profilu, ale v rámci úspory materiálu 

vůči vzniku podpůrného materiálu, který se následně odstraňuje, a lepší stabilitě 

stojanu či spojování jednotlivých dílů, byl zvolen čtvercový profil 25 x 25 mm.  

 

Obr. 6 Vlastní návrh stojanu, se základními díly vyobrazujícími název kapely a logem 
kapely v jednom z dílů, vytvořený v programu Autodesk Inventor 2020. 
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2.2 Rozdělení pracovního prostoru 

Rozdělení pracovního prostoru je velmi důležitou částí 3D tisku. Všechny tiskárny 

pracují s omezeným pracovním prostorem. Proto tedy zejména u sestav či součástí 

větších rozměrů, jako je tomu i u této sestavy, je důležité dobře rozvrhnout velikosti 

tisknutých dílů do pracovního prostoru. Je důležité, jaké tiskárny a s jakým pracovním 

prostorem jsou k dispozici, a podle toho velikosti jednotlivých tisknutých dílů 

přizpůsobit. Velikosti sestavy tohoto stojanu jsou 417 x 360 x 414 mm. K samotnému 

tisku jsou k dispozici 2 tiskárny. Omni3D Factory 2.0 pracuje s pracovním prostorem 

500 x 500 x 500 mm. Tiskárna s takto velkým pracovním prostorem není příliš 

obvyklá a z cenového hlediska není příliš dostupná pro každého. Díly na ní, oproti 

ostatním tiskárnám, lze tisknout z jednoho kusu, a tak se práce znatelně ulehčí. 

 

Obr. 7 Pracovní prostor tiskárny Omni3D Factory 2.0. 

 

Naproti tomu tiskárna Original Prusa i3 MK3 má pracovní prostor  

250 x 210 x 200 mm, což jsou znatelně menší hodnoty než u první tiskárny, a proto je 

důležité velikosti tisknutých dílů mnohem lépe rozvrhnout. 

 

2.3 Použití spojovacích komponentů 

Výsledkem tisku je sestava stojanu, která drží pohromadě pomocí spojovacích 

komponentů. V tomto případě byly použity 3 různé velikosti celkem devíti 

spojovacích kolíků z ertacetalu (POM – polyoxymetylen), což je jeden ze základních 

technických plastů. Kolíky byly vyrobeny na domácím soustruhu s mírnou vůlí oproti 
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dírám pro kolíky, konkrétně -0,4 mm. Pro spojení kolíků s tisknutými díly na 3D 

tiskárně bylo použito lepidlo značky Ceys, které je vhodné pro tvrdé a těžko slepitelné 

plasty.  

Jako další druh spojení je zde tvarový spoj „T“, který je vyhotoven na části zadní 

podpory a spojuje ji tak se součástí válcovitého tvaru.  
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3 VÝPOČET ZATÍŽENÍ STOJANU V MÍSTĚ PŮSOBENÍ 

TĚŽIŠTĚ KYTARY 

Výpočet působení těžiště kytary při zatížení stojanu má svoji podstatu. 

Působení těžiště odhaluje, pod jakým úhlem působí vzhledem k podstavě stojanu  

a zda se samotný stojan nebude překlápět na jednu či druhou stranu. 

U sériově vyráběných stojanů je část, o kterou se kytara opírá, sklopená o 85º 

od vodorovných noh stojanu. Tento navržený stojan je oproti nim lehce 

předimenzovaný, a tak je opěrná část stojanu vzhledem k vodorovné podstavě 

sklopena o 82º. 

Pro upřesnění působení těžiště kytary ve stojanu je nutné nejprve zjistit těžiště 

kytary samotné. Jsou pro to zvoleny 2 způsoby. Experimentální, jehož principem je 

zavěšení na provázku z různých bodů kytary a početní, v němž jsou použity 

základní principy statiky. V obou případech je možné těžiště a hmotnost 

samotného stojanu zanedbat. 

 

3.1 Experimentální způsob 

Principem experimentálního zjištění těžiště kytary je zavěšení na provázku 

z různých bodů kytary. V tomto případě je to zavěšení za úchyty pro popruh. V místě 

působení provázku je dále vedena přímka. Přibližně v místě střetnutí těchto dvou 

přímek se nachází hledané těžiště.  

 

Obr. 8 Průběh zjišťování těžiště experimentálním způsobem. 
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Hledané těžiště se v ose X nachází přibližně 425 mm od počátku souřadného 

systému. V ose Y se těžiště nachází v samotném počátku souřadného systému, jelikož 

je kytara v tomto směru tvarově symetrická. 

 

Obr. 9 Zjištěné místo působení těžiště experimentálním způsobem. 

 

Tato metoda je nazývána experimentální, zejména z toho důvodu, protože její 

výsledek je spojen s odhadem, tedy se nedostává přesného výsledku, ale pouze 

přibližného. Další metoda naopak prokazuje přesnější hodnoty. 

 

3.2 Výpočetní způsob 

Výpočetní způsob těžiště kytary nachází využití v jednoduchých výpočtech ze 

statiky. Přesněji je zde využito hmotnosti kytary a působení sil při jejím uvedení  

do rovnovážného stavu pomocí dvou podpor. Kytara samotná dosahuje hmotnosti 

2,05 kg. Dále je nutné zjistit velikosti působících sil na obr. 10, konkrétně sil Fa a Fb. 

Síla Fa je zjištěna pomocí váhy. Na té se nejprve zváží kostka, která je kytaře 

nápomocna dostat se do rovnovážného stavu. Kytara je následně na kostku položena 

z jedné strany a zároveň podepřena druhým opěrným bodem ze strany druhé. 

Z navážené působící hmotnosti je třeba odečíst hmotnost kostky. Výsledná působící 

síla Fa je následně dopočítána. Síla Fb a místo působení síly Fg jsou vyřešeny v dalších 

výpočtech a vyobrazeny ve zjednodušujících schématech.  
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Obr. 10 Počátek zjišťování působících sil během početní metody zjišťování těžiště. 

 

 

Obr. 11 Detail kontaktu kytary a kostky během měření. 

 

 

Obr. 12 Zjednodušené schéma působících sil pro zjištění těžiště výpočetní metodou. 
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(1) 

Rovnice (1) kde:   

Fg – tíhová síla kytary [N] 

mkytary – hmotnost kytary [kg] 

g = 9,81 m·s
-2

 – gravitační zrychlení [m·s
-2

] 

 

                     

 

                         
(2) 

Rovnice (2) kde:   

ma – zvážená hmotnost v bodě a, bez hmotnosti kostky [kg] 

mzvážené – zvážená hmotnost v bodě a s kostkou [kg] 

mkostky – hmostnost kostky [kg] 

 

              

            

 

            
(3) 

Rovnice (3) kde:   

Fa – síla působící v bodě a [N] 

ma – zvážená hmotnost v bodě a, bez hmotnosti kostky [kg] 

g = 9,81 m·s
-2

 – gravitační zrychlení [m·s
-2

] 
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(4) 

                  
(5) 

                        
(6) 

Rovnice (4), (5), (6), kde:   

Fx – síly působící v ose X [N] 

Fg – tíhová síla kytary [N] 

Fa – síla působící v bodě a [N] 

Fb – síla působící v bodě b [N] 

x1 – vzdálenost na ose X [m] 

x2 – vzdálenost na ose X [m] 

  

                         

             

                           

 

Obr. 13 Průběh výpočtu a zavedení imaginárního bodu I. 

 

Zavedení imaginárního bodu I demonstruje bod, který je téměř na samém konci 

kytary. Je k němu počítána momentová rovnice a vzdálenosti sil jsou použity, jakoby 

bod na konci kytary skutečně byl. Tak je zanedbána síla Fb. 

                       
(7) 

Rovnice (7) kde:  

Fa – síla působící v bodě a [N] 
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Fg – tíhová síla kytary [N] 

l – celková délka kytary [m] 

x2 – vzdálenost na ose X [m] 

      
    

  
 

       
          

     
         

 

            
(8) 

Rovnice (8) kde:  

 l – celková délka kytary [m] 

x1 – vzdálenost na ose X [m] 

x2 – vzdálenost na ose X [m] 

        

                      

 

              

       

Pomocí početní metody je zjištěno, že v ose X je těžiště ve vzdálenosti od 

počátku souřadného systému 0,401 mm. V ose Y je těžiště, jako v předchozí 

metodě, v počátku souřadného systému. 
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Obr. 14 Zjištěné místo působení těžiště výpočetním způsobem. 

 

Početní metoda je oproti experimentální považována za přesnější, i když i zde 

může zafungovat lidský faktor. V tomto případě je výpočet těžiště kytary použitý 

z početní metody. Výpočet těžiště jak z experimentální, tak i z početní metody je  

ale svým způsobem funkční, protože při vložení kytary do stojanu obě těžiště pracují 

mezi krajními body spodní části stojanu. Stojan se tak při zatížení nepřeklápí ani 

dozadu ani dopředu. 

 

Obr. 15 Zobrazení bokorysu stojanu a působení těžiště při vložení kytary do stojanu. 
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4 VÝROBA STOJANU A SOFTWAROVÁ ÚPRAVA DAT 

Stojan není skládán pouze z dílů vyrobených na 3D tiskárně. Jako spojovací 

komponenty jsou zde plastové kolíky vyrobené na konvečním hrotovém soustruhu 

TOS SUI 50 – 2000. Jako vyztužovací profil je zde použita kulatina o průměru 8 mm 

ze svařitelné ocele.  

Díly vyrobeny pomocí 3D tisku jsou zhotoveny na 2 typech 3D tiskáren. Nejvíce 

namáhané díly jsou vyhotoveny na 3D tiskárně Omni3D Factory 2.0 ve společnosti 

Lavimont s.r.o. 

Zbylé díly, včetně rozpůlených nosných vidlic, jsou vyrobeny na 3D tiskárně 

Original Prusa i3 MK3 na Střední průmyslové škole Třebíč. 

 

4.1 Výroba vyztužovacího profilu a spojovacích komponentů 

Tento vyztužovací profil se v celé sestavě vyskytuje celkem 2krát. V sestavě plní 

funkci zejména jako vyztužení nosných vidlic, na kterých leží většina hmotnosti 

kytary. Tak zabraňuje zvýšenému namáhání dílů z 3D tiskárny, a tím prodlužuje 

životnost stojanu. 

Profil je navržen tak, aby zabránil vyklouznutí kytary z nosných vidlic a také,  

aby do něj bylo možné vložit kytary, které mají šířku těla až 120 mm.  

Samotná výroba proběhla v dílnách Fakulty strojního inženýrství. Profil je svařen 

ze dvou dílů ruční obalenou elektrodou (MMA). Jednotlivé díly jsou do podoby  

na obr. 16 ohýbány za studena za pomocí tvarových profilů. 

 

Obr. 16 Vyztužení pro nosné vidlice ohýbané pomocí přípravků za studena a následně 

svařené elektrodou. 
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Ke složení celé sestavy jsou použity 3 různé velikosti kolíků s vůlí, které 

zajišťují celkovou podobu a funkčnost stojanu. Jsou zhotoveny na konvenčním 

hrotovém soustruhu TOS SUI 50-2000 z materiálu ertacetal (POM), který má 

dostatečně vyhovující mechanické vlastnosti pro dané použití kolíků. [12] 

 

Obr. 17 Tři druhy velikostí spojovacích kolíků vyrobených na soustruhu. 

 

4.2 3D tisk ve firmě Lavimont s.r.o. 

Firma Lavimont s.r.o. ke své výrobě používá kromě už zavedené tiskárny  

od společnosti Prusa Research nově také tiskárnu FACTORY 2.0 od společnosti 

Omni 3D. Tato 3D tiskárna má oproti klasickým 3D tiskárnám, které lze najít na 

trhu, výrazně rozlišné parametry. Vyznačuje se zejména samovyhřívací pracovní 

komorou, pracovním prostorem o velikostech 500 x 500 x 500 mm, dvěma 

tiskovými hlavicemi a maximální rychlostí tisku až 86 cm
3
.h

-1
. [13, 14, 15] 

 

Obr. 18 3D tiskárna Omni 3D FACTORY 2.0. 
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K nastavení samotného tisku firma Lavimont s.r.o. používá systém 

Simplyfy3D. Systém je sice placený a po zaplacení platformy lze použít pouze na 2 

počítače, ale za to je velmi spolehlivý a má toho dost co nabídnout. Kromě 

klasického nastavení tisku má velmi rychlou generaci Gcode a tak se o něm dá říct, 

že je nejrychlejší dostupný slicer pro 3D tiskárny. To vyhovuje zejména rychlým 

změnám polohy tisknutého tvaru a tím tedy ušetření podpůrného materiálu.  

[13, 14, 15] 

Pro nastavení tisku byly použity tyto základní parametry: 

 kvalita tisku – střední, 

 procento výplně – 30 %, 

 typ filamentu – ABS, 

 automatické generování podpory, 

 procento výplně podpory – 20 %, 

 

Obr. 19 Softwarová úprava dat 3D tisk na tiskárně OMNI 3D Factory 2.0. 

 

Pro výrobu na této 3D tiskárně byly zadány 2 díly, a to zadní podpora a velký díl 

válcovitého tvaru. Tyto díly by bylo komplikované vyrábět na menší tiskárně, bylo  

by je nutné rozdělit na menší díly a poté spojovat komponenty, a to by nebylo vhodné 

 teplota – 200 
o
C, 

 výchozí rychlost tisku – 100 mm.s
-1

, 

 rychlost pohybu osy X/Y – 300 mm.s
-1

, 

 rychlost pohybu osy Z – 20 mm.s
-1

, 

 průměr vlákna – 1,75 mm. 

 



36 
 

zejména kvůli dlouhodobému tíhovému namáhání. Díly tisknuté z jednoho kusu tak 

mají lepší soudržnost a stabilitu.  

 

Obr. 20 Vymezení pracovního prostoru pro 3D tisk. 

 

Vygenerování podpůrného materiálu je nedílnou součástí celého procesu 3D tisku. 

Ve většině případů lze po zchladnutí odstranit pouhým sloupnutím anebo oříznutím 

nožem. 

 

Obr. 21 Vygenerovaní podpůrného materiálu pro 3D tisk na tiskárně OMNI 3D Factory 2.0. 

 

Při prvním tisku ale došlo k chybnému nastavení. Chyba nejspíše vznikla při 

nastavení průchodu velikosti filamentu tryskou během tisku. Původním záměrem bylo 
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ušetřit materiál, a tak nastavit průchod filamentu tryskou menší než je doporučené. 

Tím nejspíše došlo ke  spečení podpůrného materiálu a požadovaného výrobku. 

Podpůrný materiál tak po ukončení tisku nešel oddělit od výrobku. Po pokusu 

odstranění podpůrného materiálu na několika místech, povrch výrobku neměl 

požadovanou drsnost, a tím byl celý výrobek znehodnocen. Nastavení softwarových 

dat tak muselo být změněno a celý tisk musel proběhnout znovu. 

 

Obr. 22 Chybný tisk, ze kterého nejde odstranit podpůrný materiál. 

 

Podpůrný materiál je nastavován samostatně. Stejně tak je možné zvolit, zda se 

vygeneruje automaticky a nebo ho uživatel nastaví dle své potřeby. Během tohoto 

tisku byla nastavena podpora základní vrstvy na 2 mm a procento výplně podpory na 

20 %. [14] 

 

Obr. 23 Detail podpůrného materiálu. 
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Tisk na druhý pokus už proběhl bez komplikací. Podpůrný materiál šel hladce 

oddělit, a to i z těžko dostupných míst jako jsou například díry pro kolíky, které jsou 

ve spodní části válcovitého tvaru. 

Délka čistého času tisku byla necelých 30 hodin. To je pro výrobky takto velkých 

rozměrů velmi dobré číslo. 

Celková cena tisku byla vykalkulována na 2 000 Kč. 

 

 

Obr. 24 Díly vytisknuté na 3D tiskárně poskytnuté od firmy Lavimont s.r.o. 

 

4.3 3D tisk na Střední průmyslové škole Třebíč 

Zbylé díly již byly vytisknuty na Střední průmyslové škole Třebíč na 3D tiskárně 

Original Prusa i3 MK3 od společnosti Prusa Research. Ta má oproti předchozí 

tiskárně omezený pracovní prostor na 250 x 210 x 210 mm, a proto je nutné jednotlivé 

díly rozdělit na menší části. Následně se také liší v tom, že má k užívání pouze jednu 

trysku a tak lze současně tisknout pouze jeden druh materiálu. Tiskárna dále obsahuje 

vyhřívanou magnetickou podložku s vyměnitelnými pláty a kompenzací studených 

rohů, které zajišťují rovnoměrné chladnutí. Dále oproti předchozí verzi je zde 

rychlejší tisk, až 200+ mm.s
-1

, podávací kolečko pro posouvání filamentu, optický 

senzor na rozpoznání přítomnosti filamentu a další vylepšené vlastnosti. [16] 
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Střední průmyslová škola Třebíč hojně využívá filament PETG, který má nízkou 

teplotní roztažnost, a tak se i při tisku rozměrnějších součástí málokdy zkroutí. Po 

konzultaci a zvážení ohledně následného používání je také tento filament použitý pro 

výtisk požadovaných dílů sestavy. Díly, které jsou vytisknuty z PETG filamentu, jsou 

díly spodní části ve tvaru Z, rozděleny na 7 kusů. Dále jsou to vidlice, které slouží 

jako skořápka pro ohýbanou kulatinu. Právě zde by mělo být plně využito vlastností 

PETG, kterými jsou dostatečná pevnost a zároveň houževnatost, což je velmi vhodné, 

protože právě na vidlicích leží většina hmotnosti kytary. [17] 

 

 

Obr. 25 3D tiskárna Original Prusa i3 MK3. 

 

K nastavení tisku je zde použitý program Slic3r Prusa Edition, což je program 

právě od společnosti Prusa. Je ke stažení zcela zdarma a samotná firma Prusa k němu 

nabízí i návod pro instalaci a obsluhu. Pro případné dotazy a poznámky slouží web 

Github, kam společnost umisťuje i různé změny v programu či aktuality. [18] 

K samotnému nastavení tisku byly použity tyto parametry: 

 kvalita tisku – střední, 

 procento výplně – 10 %, 

 typ filamentu – PETG, 

 generování podpor – bez podpor, 
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 rychlost tisku – 200 mm.s
-1

. 

 

Obr. 26 Softwarová úprava dat před zahájením 3D tisku na tiskárně Original Prusa i3 MK3. 

 

Tisk probíhal bez tepelné komory, pouze s vyhřívanou deskou. Pro tyto díly 

nebylo nutné generovat podpůrný materiál. Všechny díly měly kolmé vnější stěny  

k tiskové podložce a díry, které byly v určitých dílech zadány, umí tato tiskárna 

s určitou přesností vytisknout bez podpory. Tento tisk tedy proběhl bez přebytečného 

odpadu. 

 

Obr. 27 3D tisk jednoho z dílů, kde je vidět 10 % výplně. 
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Tisk proběhl bez komplikací a vše proběhlo na první pokus. Některé díry pro 

kolíky měly rozdílnou velikost v hodnotách ±0,1 mm, a tak je bylo nutné upravit 

smirkovým papírem. Stejně tak horní vrstva povrchu, kde byl tisk dokončován, měla  

o něco hrubší strukturu než počáteční vrstva, a tedy je také bylo nutné upravit 

brousicími prostředky. 

Délka čistého času tisku byla lehce přes 25 hodin. 

Celková cena tisku byla vykalkulována na 500 Kč. 

 

4.4 Úprava jednotlivých dílů  

Pro uvedení výtisků do konečné podoby bylo nutné provést několik větších či 

drobnějších úprav, ať už z hlediska funkčnosti jednotlivých dílů nebo jejich 

designového provedení. 

Zabroušení hran 

Při návrhu nosných vidlic do nich byla vymodelována drážka pro ohýbaný profil 

z kulatiny o průměru 8 mm. Drážka byla zvětšena o vůli +0,6 mm naproti průměru, 

který má samotná kulatina. Rádiusy v jednotlivých bodech byly zvětšeny  

o 5 až 7 mm. Výroba ohýbané kulatiny do požadovaného profilu však neproběhla 

 

Obr. 28 Díly vytisknuté na 3D tiskárně poskytnuté Střední průmyslovou školou Třebíč. 
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nejpřesnějšími způsoby a i přes následnou úpravu modelu vidlic či dotvarování 

kulatiny nebylo dosaženo vymezené vůle drážky +0,6 mm. 

Bylo tedy nutné za pomoci pilníku a smirkového papíru upravit vnitřní hrany 

drážky, aby do ní kulatina lépe doléhala. Bohužel ani takto nebylo dosaženo 100 % 

výsledku.  

 

Barvení jednotlivých dílů 

Celá sestava je laděna do matné černé a matné červené barvy, kde černá barva je 

použita jako základní. Barva je zde použita zejména jako designová složka, kde 

spodní díl tvaru Z nese černou barvu, stejně tak jako zadní podpora a většinová část 

válcovitého tvaru. Uprostřed válcového tvaru je deska, na které je název kapely. Ten 

v celé sestavě dominuje nejen svým nepravidelným tvarem, ale také tmavě červeným 

zabarvením s černými stínovanými prvky. Ve stejném stylu jsou barveny i nosné 

vidlice, které jsou barveny ještě v neslepeném stavu. 

 

Obr. 29 Detail úpravy hran vnitřního výřezu na nosných vidlicích pro vložení kulatiny. 
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Laky, které byly použity ve spreji, jsou značky Schuller Eh’klar Prisma Color 

Acryl. Černý lak nese označení  RAL 9005M a červený RAL 3000M. Oba druhy laku 

je možné použít kromě plastů také na dřevo, kov a mají tak velmi univerzální využití 

vhodné jak pro venkovní, tak i vnitřní použití. Pro zlepšení krytí a ochrany povrchu 

nános proběhl ve dvou vrstvách, kdy po nanesení první vrstvy stačí čekat asi 30 min a 

poté je možné nanášet další vrstvu. [19] 

Na celou sestavu stačil jeden sprej černého laku a jeden sprej červeného laku  

o obsahu 400 ml. 

 

 

Obr. 30 Nanesení první vrstvy barvy na nosné vidlice. 

 

Obr. 31 Barvy použité pro dosažení požadovaného vzhledu sestavy. 
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Nanesení polstrování na opěrné body 

Nanesení barvy celý povrch zjemnilo a sjednotilo. Ani to by však nestačilo jako 

ochrana proti poškrábání laku kytary při vložení do stojanu. Zde jsou proto dosedací 

plochy vidlic a horní část válcovitého tvaru vypolstrovány materiálem, který je určen 

zejména pro omotávání tenisových raket. Materiál se nazývá polyuretan. Je prodávám 

ve formě pásu o šířce 25 mm a tloušťce 1,2 mm. Vyznačuje se velmi dobrými 

protiskluzovými vlastnostmi a dobrou přilnavostí k povrchu. Tak zabraňuje 

nechtěnému posuvu kytary ve stojanu.  

Polstrování bylo přilepeno vteřinovým lepidlem značky Loctite, které má velmi 

univerzální škálu spojování materiálů. 

U sériově vyráběných stojanů je hojně používán pěnový polyetylen, či různé 3D 

úplety. Pro funkci této sestavy však bylo vhodnější použít právě zmíněný polyuretan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 Polstrování pro dosedací plochy kytary. 
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5 SESTAVENÍ SESTAVY A EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Celková montáž sestavy je jedním z hlavních cílů celé práce, které bylo nutné 

splnit. Ekonomické hledisko je nedílnou součástí většiny výroby a je třeba je brát 

v úvahu. 

5.1 Sestavení sestavy 

Celá sestava je spojena pomocí kolíků a lepidel. V rámci skladnosti celé sestavy 

jsou slepeny pouze díly, které zajišťují funkčnost stojanu. Po slepení se tak celá 

sestava skládá pouze ze 3 rozebíratelných dílů, kterými jsou spodní část tvaru Z, 

součást válcovitého tvaru, na které jsou přilepeny nosné vidlice s výztuží a spojovací 

kolíky a zadní podpora. 

Spodní část stojanu tvaru Z byla lepena na 2 pokusy. Při prvním pokusu bylo 

použito lepidlo Chemoprén extrém, které je velmi univerzální z hlediska spojování 

různých materiálů. Lepidlo ale nezatvrdlo ani po několika dnech a lepené spoje byly 

stále pohyblivé. Důvodů nevytvrzení lepidla mohlo být hned několik. Mohlo to být 

například nedotlačení spojů, nedostatečné odvětrání při nanesení lepidla a nebo proto 

že Chemoprén extrém není vhodný pro lepení polypropylenu (PP)  

a polyethylenu (PE). Spodní část je vytisknuta z materiálu polyethylentereftalát – 

glykol (PETG), kde je právě základní složkou polyetylen.  Bylo tedy nutné, celou 

spodní část rozebrat a očistit od lepidla.  

Na druhý pokus bylo ke slepení použito lepidlo na těžko slepitelné plasty značky 

Ceys. Součástí balení lepidla byl i aktivátor lepidla, který zlepšuje efekt spojení. 

Manipulace s lepidlem musela být velmi rychlá, protože lepidlo zatvrdlo přibližně do 

3 vteřin po spojení dílů. Tento pokus byl již úspěšný a ze 7 dílů součásti tvaru Z se tak 

stal jeden celistvý kus. 
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Další z lepených dílů jsou nosné vidlice a jejich vnitřní vyztužení z ohýbané 

kulatiny. Pro tento spoj bylo opět použito lepidlo Chemoprén extrém, které je vhodné 

na namáhané spoje. I když vidlice jsou také vytisknuty z materiálu PETG, tak zde se 

lepidlo uchytilo. Spojení jistě pomohlo sevření pomocí upínek a svěráku. 

 

Sevření do upínek a svěráku bylo nutné zejména z důvodu velkého vnitřního 

pružení při sevření kulatiny do rozpůlené vidlice. Pro ustálení spojení a vytvrdnutí 

lepidla ve správné pozici byly vidlice v upínkách a svěráku sevřeny několik dní. 

 

Obr. 33 Příprava jednotlivých dílů a kolíků ke slepení součásti tvaru Z. 

 

Obr. 34 Nanesení lepidla na vnitřní stranu nosných vidlic a vyztužovací kulatinu. 
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Dále byly nosné vidlice přilepeny k součásti válcovitého tvaru. Zde jsou slepeny  

3 druhy materiálu – PETG, ze kterého jsou vyrobeny nosné vidlice, ABS ze kterého je 

součást válcovitého tvaru a ohýbaná kulatina ze svařitelné oceli. Pro tento spoj bylo 

znovu použito lepidlo značky Ceys, které je vhodné na těžko slepitelné plasty a mezi 

ně se ABS i PETG může zařadit. 

Ve spodní části válcovitého tvaru byly přilepeny 3 kolíky, které tento díl sestavy 

spojují se spodní částí tvaru Z. Lepidlo, které bylo použito je opět značky Ceys. 

 

 

Obr. 35 Slepená nosná vidlice stažená svěrákem a upínkami. 

 

Obr. 36 Slepení součásti válcovitého tvaru s nosnými vidlicemi a spojovacími kolíky. 
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Další díly sestavy jsou již rozebíratelné. Je tomu tak zejména z důvodu skladnosti 

a lepší manipulace při přepravě stojanu. Celkově se tedy sestava skládá ze tří dílů. 

 

Sestavení stojanu proběhlo úspěšně, všechny díly do sebe šly zasunout bez použití 

větší síly a na první pohled nebyly vidět žádné větší vady či nesrovnalosti. 

 

 

Obr. 37 Tři jednotlivé díly stojanu, kde vlevo je spodní součást tvaru Z, uprostřed součást 
válcovitého tvaru s nosnými vidlicemi a vpravo zadní podpora. 

 

Obr. 38 Složená sestava rozměrného plastového stojanu – konečný produkt. 
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První zátěžový test při vložení kytary do stojanu proběhl úspěšně. Nosné vidlice 

se téměř neprohnuly a kytara ve stojanu nepřepadala ani dozadu, ani dopředu.  

Ze zadní strany je jistě stabilnější než z té přední. Při novém návrhu stojanu by sklon 

82º mohl být jistě o něco menší, aby se kytara ve stojanu více položila. Aktuální 

řešení sklonu je však také dostačující. Polstrování polyuretanem na dosedacích 

bodech kytaře zabraňuje jakémukoliv smýkání do stran. Z tohoto pohledu polstrování 

maximálně splňuje svůj účel.  

 

5.2 Ekonomické zhodnocení 

Finanční část je velmi důležitou pasáží jakékoliv výroby. I zde proběhla snaha 

snížit náklady na minimum, ale zároveň zajistit plnou a kvalitní funkci stojanu.  

Ceny jednotlivých položek byly:  

 3D tisk dílů v Lavimont s.r.o. materiálem ABS – 2 000 Kč 

 3D tisk dílů na SPŠ Třebíč materiálem PETG – 500 Kč 

 2 ks kulatina Ø 8 mm x 400 mm – 150 Kč 

 

Obr. 39 Velkoprostorový stojan zatížený kytarou, vlevo zobrazený z perspektivy a vpravo 

z bokorysu. 
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 9 ks kolíky z ertacetalu – 120 Kč  

 2 ks laku  Schuller Eh’klar Prisma Color Acryl – 300 Kč 

 1 ks pásu polyuretanu – 150 Kč  

 1 ks lepidla Chemoprén Extrém – 47 Kč 

 1 ks lepidla značky Ceys – 190 Kč 

 1 ks lepidla značky Loctite – 170 Kč 

 

Celková výrobní cena rozměrného plastového stojanu je 3 627 Kč. 

Náklady by bylo možné snížit, pokud by celý tisk proběhl na 3D tiskárně Original 

Prusa i3 MK3 a byl vytisknutý z materiálu PETG, který je levnější než ABS. Další 

úsporou financí by mohlo být snížení hustoty výplně u součásti válcovitého tvaru  

a zadní podpory. Tím by se snížila spotřeba materiálu na tisk. 

Cena sériově vyráběných ocelových stojanů se pohybuje v rozmezí 

300–500 Kč za kus. Cena plastového stojanu je tedy téměř 12krát vyšší než cena 

komerčně prodávaných stojanů. Z tohoto hlediska výroba nebyla příliš výhodná.  
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ZÁVĚR 

3D tisk je v této době jistě na velkém vzestupu. To potvrdila i nelehká situace 

z minulých týdnů, kdy se pomocí 3D tiskáren vyráběly tisíce ochranných štítů za den 

a zajistily tak alespoň částečnou ochranu lidem v první linii. Na většinu těchto 

ochranných štítů ovšem vystačily menší komerční tiskárny s omezeným prostorem 

okolo 250 x 210 x 210 mm, na kterých se tiskly i některé díly této bakalářské práce. 

Co se týká velkoprostorového tisku, který je podstatným tématem této bakalářské 

práce, bude spíše ještě několik let trvat, než tiskárny s pracovním prostorem nad  

500 x 500 x 500 mm budou sloužit širší veřejnosti. Tiskárny s takovým velkým 

pracovním prostorem si z finanční stránky, mohou dovolit pouze prosperující firmy. 

Z celkového procesu výroby a teoretických poznatků se dá vyčíst, že: 

 Z finančního hlediska je výroba velkoprostorového stojanu z 3D plastů 

oproti sériově vyráběným stojanům z ocelových trubek velmi 

nevýhodná. Výrobní cena stojanu z 3D tiskárny je téměř 12krát větší než 

cena za běžný stojan. 

 Stojany vyrobené na 3D tiskárně mají možnost být designově a tvarově 

mnohem zajímavější než stojany vyrobené z ocelových trubek. Z tohoto 

a finančního hlediska je vhodnější výrobu stojanu na 3D tiskárně brát 

jako kusovou a zakázkovou výrobu. 

 Pokud by celý tisk proběhl na tiskárně Factory 2.0, proces výroby by se 

jistě urychlil, jelikož by nebylo nutné vyrábět takové množství 

spojovacích kolíků. Z finančního hlediska by však tisk na této tiskárně 

byl o něco dražší, než pokud by vše proběhlo na tiskárně Original Prusa 

i3 MK3. 

 V rámci uspoření materiálu z tiskárny by bylo výhodnější celou sestavu 

rozdělit na menší díly a vytisknout na tiskárně Original Prusa i3 MK3. 

Ta zvládá tisk velkých dílů i bez podpůrného materiálu, aniž by díly 

měnily svůj rozměr. Bylo by ale nutné vyrobit více spojovacích kolíků. 

Z hlediska stability stojanu by toto řešení bylo velmi nevýhodné. 
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 Objem vytisknutého materiálu na 3D tiskárnách je téměř totožný  

a celkový čas tisku také. Na tiskárně Factory 2.0 byly zadané díly 

vytisknuté za necelých 30 hodin a na tiskárně Original Prusa i3 MK3  

za necelých 25 hodin. Celková doba tisku je 55 hodin. Ta by se neměnila 

ani tehdy pokud by celá výroba probíhala pouze na jedné či druhé 

tiskárně. 

 Ohýbání kulatiny za studena do požadovaného profilu a následné svaření 

ze dvou dílů nebylo příliš vhodné řešení. Rádiusy v místech ohybu se 

nepodařilo ohnout na požadovanou velikost, a tak byl problém,  

aby kulatina zapadla do drážky ve vidlicích. Po úpravě hran drážky i tak 

kulatina neseděla přesně a při sevření do vidlice zde bylo velké pnutí. 

Pro další výrobu bych spíše volil ohyb kulatiny za tepla a nebo se 

pokusil požadovaný tvar výplně odlít. Další možností by bylo vytisknout 

vidlice celistvé s větší hustotou výplně materiálu a bez dalšího 

vyztužení. 

 Stabilita stojanu je v rámci celé sestavy obstojná. Při novém návrhu 

stojanu by bylo vhodnější nosné vidlice podepřít a zabránit tak ohybu  

a nebo mít nosnou část stojanu na zemi. 

Cíle bakalářské práce byly splněny. Z hlediska funkčnosti a designové stránky se 

3D tisk rozměrných dílů a sestav ukázal jako vhodný a plně schopný konkurovat 

subtraktivním výrobním procesům. Z finanční stránky je však pro výrobu velkých dílů 

a sestav v komerční sféře vhodnější právě subtraktivní výrobní proces.  
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Zkratka  Jednotka Popis 

3D   [–]  Trojrozměrný (z ang. Three dimensional) 

2D   [–]   Dvojrozměrný (z ang. Two dimensional) 

CNC   [–]  Číslicové řízení pomocí počítače   

     (z ang. Computer Numeric Control) 

SLA   [–]  Stereolitografie (z ang. Stereolitography)  

RP   [–]  Rychlé prototypování    

     (z ang. Rapid prototyping) 

LOM   [–]  Laminated object manufacturing 

SLS   [–]  Selective Laser Sintering 

FDM   [–]  Fused Deposition Modeling 

FFF   [–]  Fused Filament Fabrication 

PJP   [–]  Plastic Jet Printing 

MJP   [–]  Multi Jet Printing 

UV   [nm]  Ultraviolet      

     (z ang. ultrafialové záření)  

DMP   [–]  Direct Metal Printing  

STL   [–]  Standard Triangle Language 

CAD   [–]  Počítačem podporované projektování 

     (z ang. Computer Aided Design) 

ABS   [–]  Akrylonitrilbutadienstyren    

     (z ang. Acrylonitrile butadiene styrene) 

PLA   [–]  Polymléčná kyselina     

     (z ang. Polyactic acid) 

PETG   [–]  Polyethylentereftalát-modifikovaný glykol 

PVA   [–]  Polyvinylalkohol 
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TPE   [–]  Termoplastický elastomer  

WOOD  [–]  Dřevem plněné PLA 

POM   [–]  Polyoxymethylen 

MMA   [–]  Ruční obloukové svařování 

Symbol  Jednotka Popis   

Fa   [N]  Síla působící v bodě a 

Fb   [N]  Síla působící v bodě b 

Fg   [N]  Tíhová síla kytary 

Fx   [N]  Síly působící v ose X 

mkytary   [kg]  Hmotnost kytary 

mzvážené   [kg]  Zvážená hmotnost v bodě a s kostkou 

mkostky   [kg]  Hmotnost kostky 

ma   [kg]  Zvážená hmotnost v bodě a bez hmotnosti kostky 

x1   [m]  Vzdálenost na ose X 

x2   [m]  Vzdálenost na ose X 

l   [m]  Celková délka kytary 
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