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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na výrobu dětské skládačky za použití moderní 

technologie Rapid Prototyping. Teoretická část práce popisuje Rapid Prototyping se 

zvýšeným důrazem na metodu Fused Deposition Modeling. Ta je v praktické části použita pro 

návrh, postup výroby a poté i samotnou výrobu dětské skládačky. Konečný výrobek byl 

získán povýrobním opracováním a sestavením jednotlivých dílů. V závěru práce je provedeno 

technicko-ekonomické zhodnocení (a porovnání) zvolené varianty (oproti klasickým 

metodám).  

 

Klíčová slova 

rapid prototyping, fused deposition modeling, 3D tisk, dětská skládačka, materiály pro 3D tisk 

 

ABSTRACT 

This thesis offers a novel approach to prototyping of children's puzzle, using Rapid 

Prototyping. The theory section describes Rapid Prototyping and additionally provides an 

extensive discussion of a 3D printing method called Fused Deposition Modeling, which was 

the method used for the toy prototyping described in the practical section. The 3D printed 

parts were Post-processed and then assembled as the desired product. The technical and 

economic evaluation of this method is provided in the final discussion. 
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rapid prototyping, fused deposition modeling, 3D printing, children's puzzle, materials for 3D 

printing 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

  

SÝKORA, M. Využití moderních technologií pro návrh výroby dětské skládačky. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. 43 s, 7 příloh. Vedoucí 

bakalářské práce doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. 



 

   ÚST FSI VUT v Brně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Využití moderních technologií pro návrh 

výroby dětské skládačky vypracoval samostatně s použitím odborné literatury a pramenů, 

uvedených na seznamu, který tvoří přílohu této práce. 

 

   

Datum 

 
 

Milan Sýkora 

 



 

   ÚST FSI VUT v Brně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji tímto doc. Ing. Josefu Sedlákovi, Ph.D. za odborné vedení, pomoc, cenné připomínky 

a rady, které mi poskytl při vypracování bakalářské práce. 

Dále bych chtěl poděkovat Ing. Oskaru Zemčíkovi, Ph.D. za pomoc při realizaci praktické 

části práce. 

Zvláštní dík patří panu Cejnkovi, panu Královi a Ing. Janu Zouharovi, Ph.D. za nacenění 

variant výroby skládačky. 

V neposlední řadě moc děkuji své rodině, rodině své přítelkyně a své přítelkyni za trpělivost 

a oporu během celého vypracovávání bakalářské práce. 

 



 

7   ÚST FSI VUT v Brně 

OBSAH 

ABSTRAKT .............................................................................................................................. 4 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE ................................................................................................ 4 

PROHLÁŠENÍ .......................................................................................................................... 5 

PODĚKOVÁNÍ ......................................................................................................................... 6 

OBSAH ...................................................................................................................................... 7 

ÚVOD ........................................................................................................................................ 9 

CÍLE PRÁCE .......................................................................................................................... 10 

1 ROZBOR VÝROBKU ................................................................................................... 11 

1.1 CHARAKTERISTIKA A TVAR DĚTSKÉ SKLÁDAČKY .......................................................... 11 

1.2 MOŽNOSTI VÝROBY ....................................................................................................... 11 

1.3 MOŽNOSTI SESTAVENÍ DĚTSKÉ SKLÁDAČKY .................................................................. 12 

1.4 VLIV NA SOCIÁLNÍ VÝVOJ DÍTĚTE .................................................................................. 13 

1.4.1 Předškolní věk dítěte ............................................................................................. 13 

1.4.2 Vývoj jemné motoriky ........................................................................................... 14 

1.4.3 Vývoj znalostí číslic, tvarů a barev ....................................................................... 14 

1.4.4 Procvičování získaných znalostí dítěte ................................................................. 15 

2 ROZBOR TECHNOLOGIE VÝROBY ....................................................................... 16 

2.1 ADITIVNÍ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING .............................................................. 16 

2.1.1 Historický vývoj aditivní technologie Rapid Prototyping..................................... 16 

2.1.2 O technologii Rapid Prototyping .......................................................................... 17 

2.1.3 Metody výroby pomocí technologie Rapid Prototyping ....................................... 17 

2.1.4 Metoda Fused Deposition Modeling .................................................................... 18 

2.2 MATERIÁLY PRO 3D TISK .............................................................................................. 19 

2.2.1 Používané materiály ............................................................................................. 19 

2.2.2 Vzájemné porovnání aditivních materiálů ABS a PLA ......................................... 20 

3 POSTUP VYTVOŘENÍ SKLÁDAČKY ...................................................................... 22 

3.1 VÝROBA DĚTSKÉ SKLÁDAČKY ....................................................................................... 22 

3.1.1 Návrh dětské skládačky ........................................................................................ 22 

3.1.2 Výroba vzorků pro zjištění velikostí potřebných vůlí............................................ 23 

3.1.3 Úprava modelů podle kapitoly 3.1.2 .................................................................... 24 

3.1.4 Zkušební výroba .................................................................................................... 24 

3.1.5 Ověření zkušební výroby ....................................................................................... 24 

3.1.6 Výroba dětské skládačky ....................................................................................... 25 

3.2 POVÝROBNÍ OPRACOVÁNÍ .............................................................................................. 26 

3.2.1 Mechanické odstranění podpůrného materiálu .................................................... 26 

3.2.2 Oprava vad lepením a broušení ploch .................................................................. 28 

3.2.3 Kalibrace otvorů a čištění součástí před nanášením tmelu .................................. 29 

3.2.4 Tmelení částí pro získání lepší kvality povrchu .................................................... 30 

3.2.5 Broušení přebytečného tmelu a závěrečné vyhlazení povrchů ............................. 31 

3.2.6 Nástřik základní a vrchní barvy na jednotlivé dílce ............................................. 31 

3.3 SESTAVENÍ DĚTSKÉ SKLÁDAČKY ................................................................................... 32 

3.3.1 Sestavení skládačky .............................................................................................. 32 

3.3.2 Rozdíl ve skládání mezi funkční a hrací skládačkou ............................................ 33 

3.3.3 Výroba spojovacích součástí skládačky ............................................................... 33 



 

8   ÚST FSI VUT v Brně 

4 TECHNICKO-EKONOMICKÉ UKAZATELE ......................................................... 34 

4.1 MOŽNÉ VARIANTY VÝROBY DĚTSKÉ SKLÁDAČKY A JEJICH CENA .................................. 34 

4.2 ZVOLENÁ VARIANTA ..................................................................................................... 36 

ZÁVĚR .................................................................................................................................... 37 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ...................................................................................... 39 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK .......................................................... 41 

SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................ 43 

 

 



 

9   ÚST FSI VUT v Brně 

 ÚVOD 

Bakalářská práce řeší návrh a postup výroby dětské skládačky pomocí moderních 

technologií. V tomto případě je použita moderní technologie 3D tisku. Samotná práce se 

skládá z teoretické a praktické části, které jsou rozděleny do čtyř hlavních kapitol. 

První kapitola práce se zabývá rozborem výrobku, tedy rozborem dětské skládačky. 

Tento rozbor lze rozdělit do dalších několika částí, z nichž první řeší charakteristiku výrobku, 

pod kterou patří hlavně tvary a rozměry dětské skládačky, které je nutno volit s ohledem na 

věk dítěte pro které je skládačka určena. Jako další je volba metody, pomocí které bude dětská 

skládačka vyrobena. Zde je možnost výběru jak technologie výroby, tak i materiálu ze kterého 

bude skládačka vyrobena. Další část se zabývá možnostmi sestavení dětské skládačky ve dvou 

různých variantách. Poslední část řeší vliv této dětské skládačky na sociální vývoj dítěte, kde 

je kladen důraz na znalost čísel, barev a různých tvarů. 

Druhá kapitola rozebírá výrobu pomocí aditivní technologie Rapid Prototyping, kde je 

uvedena historie společně s popisem technologie a také rozdělením této technologie podle 

metod výroby. Ve druhé části kapitoly jsou vypsány a popsány nejpoužívanější aditivní 

materiály pro 3D tisk. Největší důraz je kladen na materiály, které jsou zvoleny jako vhodné 

pro nadcházející výrobu dětské skládačky. 

Ve třetí kapitole je kladen důraz na postup vytvoření dětské skládačky, který je rozdělen 

do dvou částí. V první části je postup výroby dětské skládačky od návrhu až po samotný  3D 

tisk. Následuje druhá část povýrobního opracování dílců vyrobených na 3D tiskárně, pro 

získání co nejlepší přesnosti ploch, rozměrů a také co nejsnadnějšího sestavení dětské 

skládačky.  

Čtvrtá a poslední kapitola je také rozdělena do dvou částí, v nichž je jak technicko-

ekonomické zhodnocení vybrané metody výroby, tak i porovnání vybrané technologie výroby 

s dalšími možnými technologiemi pro výrobu této dětské skládačky. 
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CÍLE PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce byl návrh, konstrukce a výroba dětské skládačky pomocí 

moderních metod a technologií. Vyhotovení návrhu dětské skládačky bylo provedeno ve 3D 

parametrickém programu Autodesk Inventor. Samotná výroba dětské skládačky byla 

provedena na domácí 3D tiskárně, s využitím metody Fused Deposition Modeling. Po 

vyrobení skládačky proběhlo mechanické opracování dílců s následným nanesením barvy 

a závěrečné sestavení skládačky. V závěru práce bylo zhotoveno technicko-ekonomické 

zhodnocení zvolené varianty.  
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1 ROZBOR VÝROBKU 

Cílem této kapitoly, která je dále rozčleněna do čtyř hlavních částí, je rozbor výrobku. 

V první podkapitole je řešen postup návrhu a tvarů dětské skládačky. Druhá podkapitola se 

zabývá možnostmi její výroby. Součástí třetí podkapitoly jsou možnosti sestavení již 

vyrobené skládačky. Ve čtvrté a také poslední části je kladen důraz na to, jaký má vliv na 

sociální vývoj dítěte. 

1.1 Charakteristika a tvar dětské skládačky 

Pro skládačku byl jako výchozí tvar zvolen motiv dětského budíku. První návrhy byly 

zhotoveny ručně na papír v několika variantách, z nichž byla pro výrobu vybrána jejich 

vzájemná kombinace. Tento návrh byl přenesen, s již přesnými tvary a rozměry, do 3D 

parametrického programu Autodesk Inventor (dále jen Inventor). Tvary a rozměry skládačky 

byly voleny s ohledem na věk dítěte, pro které je skládačka určená. Při vytváření návrhu byl 

brán zřetel na výrobu dostatečně velkých dílků, aby nedošlo k jejich vdechnutí či spolknutí. 

Díky takto vytvořené skládačce by pak dítě mělo možnost vzdělávat se v oblasti znalosti 

tvarů, barev a hodin. 

1.2 Možnosti výroby  

Na výrobu této skládačky bylo možné použít několik různých technologií. Mezi tyto 

technologie patřily např. obrábění, truhlářské zpracování, dále metoda 3D tisku, a to 

v několika různých variantách. Všechny výše uvedené možnosti výroby jsou společně s jejich 

naceněním dostupné v kap. 4. 

První variantou výroby se stal tisk na profesionální 3D tiskárně. Ten však 

z ekonomických důvodů, tj. vysoké nákladovosti, musel být zamítnut. Další možností pro 

výrobu byl 3D tisk na školní tiskárně uPrint. Finanční náročnost této varianty již 

nedosahovala takové výše, jako varianta předchozí, avšak byla stále příliš drahá. Třetí 

možností v řadě byl tisk na domácí 3D tiskárně. Ze všech uvedených možností pro 3D tisk 

vycházela tato varianta nejlevněji a pro tyto účely také nejvýhodněji. Výchozí variantou pro 

vytvoření dětské skládačky se proto stal tisk na domácí 3D tiskárně.  

Pro výrobu nastala možnost výběru ze dvou různých materiálů, kterými byly 

Akrylonitril Butadien Styren (dále jen ABS) a Polylactic Acid (dále jen PLA). Aditivní 

materiál PLA disponuje vlastností minimální objemové roztažnosti při tavení, a tudíž nemá 

sklon k deformaci při ochlazování. Na druhou stranu je jeho opracování velmi složité 
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z důvodu nízkého bodu měknutí, který se pohybuje okolo 60°C. Pokud se tento materiál 

přiblíží svojí teplotou k tomuto bodu, dojde k jeho změknutí, a tím i ke zhoršení jeho 

schopnosti nechat se opracovávat. Oproti tomu materiál ABS lze bez větších problémů 

opracovávat pomocí obvyklých metod. Nevýhodou tohoto materiálu je možnost narušení 

povrchu či odlepení od podložky při ochlazování. Po zvážení všech výhod a nevýhod 

jednotlivých materiálů, byl pro finální výrobu zvolen materiál ABS. O materiálech ABS 

a PLA podrobněji v kapitole 2.2.1 [1]. 

Z důvodu snahy o získání co nejméně nákladné varianty, bylo rozhodnuto o výrobě 

spojovacích součástí pomocí konvenčních metod obrábění.  

1.3 Možnosti sestavení dětské skládačky 

Dětskou skládačku lze sestavit dvěma různými způsoby, s ohledem na jejich následnou 

funkčnost a zaměření. Nicméně, toto samotné sestavení všech součástí v jeden celek je 

správné pouze v jedné variantě. 

První možnost sestavení je na principu funkčních hodin, kdy je uvnitř středové části 

umístěn hodinový strojek, který zajišťuje jejich funkčnost, viz obr. 1. Takto sestavená 

skládačka slouží buď jako dekorativní předmět nebo jako stolní hodiny. Hlavním důvodem, 

proč je skládačka myšlena pouze jako dekorativní předmět, jsou ručičky hodinového strojku, 

které jsou lehce odnímatelné, tenké a dlouhé (Zdraví dítěte by tak mohlo být ohroženo).  

 

Obr. 1 První možnost sestavení skládačky. 
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Druhá možnost sestavení je na principu učební pomůcky pro děti předškolního věku, 

kde je na místo hodinového strojku umístěna hřídelka pro uchycení hodinových ručiček, se 

kterými lze libovolně otáčet, viz obr. 2. Tato varianta umožňuje dítěti rozeznávat barvy 

a správně umisťovat určité tvary. Zároveň může být použita i jako učební pomůcka pro výuku 

hodin, za pomocí pohyblivých hodinových ručiček.  

 

Obr. 2 Druhá možnost sestavení skládačky. 

1.4 Vliv na sociální vývoj dítěte  

Tato kapitola se zabývá vlivem dětské skládačky na sociální vývoj dítěte a je rozdělena 

do čtyř dalších podkapitol, z nichž první řeší předškolní věk dítěte. Druhá popisuje vývoj 

jemné motoriky u dítěte předškolního věku. Ve třetí podkapitole je kladen důraz na znalost 

číslic, tvarů a barev, které by dítě mělo ovládat. Poslední podkapitolou je procvičování již 

získaných znalostí pomocí dětské skládačky. 

1.4.1 Předškolní věk dítěte 

Dítě si v předškolním věku osvojuje řadu nových dovedností, znalostí a zkušeností, 

které lze uplatnit v budoucnu. Mezi ně patří mimo jiné i znalost hodin, barev, čísel, tvarů 

a mnoho dalšího.  

Období předškolního věku je chápáno jako období mezi třetím až šestým rokem života 

a zároveň se v tuto dobu dítěti utváří jeho vlastní osobnost. Současně u něj dochází k potřebě 

naplňování základních jistot a to zejm. ve vztazích s nejbližšími. Běžně dochází k tomu, že 

právě naplňování jistot skrze nejbližší, dítěti umožňuje osvojování si základních dovedností, 

znalostí a zkušeností, které bývají následně využity v budoucnu. Mezi tyto dovednosti se řadí 

nejen schopnost číst, psát, počítat, ale také ovládání znalosti hodin, barev, popř. číslic. Dítě 
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v tomto věkovém rozpětí bývá často vnímáno jako partner, jelikož samo rozumí tomu, co 

dospělý říká či vysvětluje a ono samotné se dokáže vyjadřovat ve svých potřebách [2]. 

Pro předškolní věk je typické určité chování dítěte, proto by mělo mít možnost si 

s různými materiály hrát a zkoumat je, jak se chovají, proměňují, jaké jsou jejich vlastnosti 

a co všechno s nimi lze, v rámci dětského zkoumání, dělat. Na základě tohoto poznatku je 

zřejmé, že např. znalost hodin je vhodné podporovat právě v tomto věku, kdy dítě objevuje 

a poznává okolní svět kolem něho samotného. Dítě má možnost se učit hrou nejen „kolik je 

hodin“, ale také „co je to za číslo“ a „kam patří tento tvar“, což lze využít díky dětské 

hodinové skládačce [2]. 

1.4.2 Vývoj jemné motoriky 

U dětské skládačky tvaru hodin je podstatnou částí, mimo znalost číslic a hodin, také 

znalost tvarů a postupné zasazování tvarů do jednotlivých a správných otvorů. Na základě 

tohoto zasazování tvarů si dítě osvojuje vývoj jemné motoriky.  

Jemnou motoriku lze popsat jako dostatečnou kapacitu dítěte kontrolovaně manipulovat 

s drobnými předměty v omezeném prostoru. V tomto případě již zmíněné zasazování různých 

tvarů do otvorů v dětské hodinové skládačce [3]. 

V období předškolního věku dochází k postupnému zpomalování vývoje motoriky 

a pohyby jsou koordinovanější. V období kolem třetího roku věku dítěte dochází k osvojování 

jemné motoriky, zejm. pak v mateřské škole, kterou by mělo v tomto věku dítě navštěvovat. 

Dítě je schopno být samostatnější, objevuje nové věci, zapojuje se do kolektivních her, ale 

také se zdokonalují jeho manipulační dovednosti [3]. 

Díky správnému vývoji jemné motoriky je pak dítě v budoucnu schopné zvládat úkony, 

při kterých je potřeba obratnost a koordinace pohybů. Toho lze dosáhnout díky hrám 

s drobnými objekty, což může být již zmíněné zasazování předmětů do správných otvorů.  

1.4.3 Vývoj znalostí číslic, tvarů a barev 

Díky dětským skládacím hodinám by se dítě mělo vyvíjet nejen po stránce jemné 

motoriky, ale také by se mělo na této skládačce učit poznávat číslice, tvary a barvy. 

Mělo by být schopno rozeznat jednotlivé tvary a jejich názvy, jako je např. čtverec, 

trojúhelník, ovál apod. Zároveň by se také mělo naučit, jaké má předmět vlastnosti (zda se 

jedná o živý či neživý předmět), popř. jaká je jeho barva [4]. 
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Mimo znalost tvarů je důležitá i znalost a učení se barev na základě zrakového vnímání. 

Dítě předškolního věku by si mělo osvojit např. přiřazování nebo vyhledávání předmětů 

stejné barvy, ale také je důležité jednotlivé barvy umět pojmenovat. Rozlišování a přiřazování 

různých barev se dítě učí především pomocí různých her a každodenních činností. Dítěti by se 

tak měly barvy při hře neustále připomínat a postupně by mělo být zkoušeno ze znalosti 

jednotlivých barev, jako je žlutá, modrá, zelená, červená apod. Na základě učení formou hry 

by postupně, do čtyř let věku, mělo být schopno samostatně pojmenovávat základní barvy [5]. 

Dětské skládací hodiny se zaměřují zejm. na znalost číslic a s tím spojenou i znalost 

hodin. Dochází k postupnému seznamování s kvantitativní stránkou jevů v kontaktu s okolím. 

K tomuto seznamování dochází za pomoci konkrétních předmětů, jako jsou např. dětské 

skládací hodiny. Děti se postupně touto činností dopracovávají k pochopení pojmu číslo, 

činnost by však měla být opakovaná a neustále vysvětlovaná, aby došlo k postupnému nabytí 

zkušeností. Číslo by mělo být dítě schopné také pojmenovat a umět zapsat. Pokud se toto 

procvičování a učení podcení, může dojít k problému při vytvoření pojmu čísla [4]. 

1.4.4 Procvičování získaných znalostí dítěte  

Z výše uvedeného by tak dítě mělo být schopné rozeznat jednotlivá čísla na ciferníku, 

ale také barvy a tvary, které jsou součástí této skládačky, dále přiřazovat tvary příslušným 

shodným otvorům, což vede k vývoji jemné motoriky a postupnému osvojování koordinace 

pohybů při práci s předměty. Je důležité dítě pomocí této hračky přezkušovat, aby si osvojilo 

výše uvedené základní dovednosti a schopnosti. 

V momentě, kdy je takové dítě schopné rozeznat, tvary, barvy, čísla, je vhodná doba pro 

učení hodin. Je vhodné, aby dospělý, který se s dítětem učí, na ciferníku nastavil určitý čas 

a od jednoduchého (sedm hodin, deset hodin, dvě hodiny apod.) pak postupně přecházet ke 

složitějšímu, čímž je myšleno např. půl osmé, čtvrt na tři atd. Při postupném učení 

a vytrvalosti by pak dítě nemělo mít větší problémy, při nastavení daného času na hodinách, 

odpovědět na otázku „Kolik je hodin?“. V případě plně funkčních hodin je pak větší 

pravděpodobnost, že dítě bude vědět, jaký čas je na hodinách zobrazený. 
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2 ROZBOR TECHNOLOGIE VÝROBY 

Tato kapitola se zabývá celkovým rozborem technologie výroby pomocí aditivní 

technologie Rapid Prototyping (dále jen RP), která byla použita pro výrobu dětské skládačky. 

Jako taková se dělí na dvě hlavní části, kterými jsou - rozbor technologie RP a materiály 

používané v technologii RP. 

První část se zabývá historií technologie RP, dále obecnými informacemi o RP a jaké 

metody výroby se pomocí RP využívají. Stěžejní je pak kap. 2.1.4, která řeší metodu Fused 

Deposition Modeling (dále jen FDM), jež podává obecné informace o FDM tisku ohledně 

zrodu této metody, procesu vzniku výrobku a možných výhod či nevýhod. 

Druhá část je zaměřena na nejčastěji používané materiály v technologii RP. Základní 

používané materiály jsou zde popsány a v závěru kapitoly je mimo jiné i porovnání vlastností 

dvou vybraných aditivních materiálů, a to ABS a PLA. 

2.1 Aditivní technologie Rapid Prototyping 

Kapitola zabývající se aditivní technologií RP je členěna na historický vývoj této 

technologie. Jako další následuje popis technologie jako takové a rozdělení metod výroby 

pomocí technologie RP. V závěru je rozbor metody FDM, která je pro tuto práci využívána. 

2.1.1 Historický vývoj aditivní technologie Rapid Prototyping 

Technologie RP se řadí mezi mladší technologie výroby modelů, která vznikla v roce 

1984 v podobě Stereolitografie. Stereolitografii vyvinul a pojmenoval Charles Hull. V roce 

1986 získal na tuto technologii patent, založil společnost 3D Systems a vyvinul první 

skutečnou 3D tiskárnu SLA 1(Stereolithographic aparatus #1). V roce 1988 společnost 3D 

Systems představila veřejnosti první verzi 3D tiskárny pod názvem SLA 250. Ve stejném roce 

byly představeny další technologie podobné Stereolitografii, byly to FDM a Selective Laser 

Sintering (SLS) od Scotta Crumpa, zakladatele společnosti Stratasys. Roku 1992 byl 3D tisk 

poprvé použit při výrobě a testování prototypů a součástek v automobilovém a leteckém 

průmyslu. Průlomovým rokem v oblasti medicíny se stal rok 1999, kdy byly vytvořeny části 

orgánů potažené pacientovými vlastními buňkami. Tato událost otevřela nové možnosti při 

transplantaci orgánů. Další významný pokrok nastal v roce 2002, kdy proběhlo vytištění první 

miniaturní funkční ledviny, která byla úspěšně transplantována nemocnému zvířeti. 

V současné době se 3D tisk rozšířil do mnoha odlišných směrů. 3D tisk lze nalézt ve 

strojírenských, stavebních, lékařských a také domácích aplikacích [6]. 
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2.1.2 O technologii Rapid Prototyping 

Pomocí této technologie se vytváří fyzické modely, komponenty či prototypy součástí, 

přímo na základě 3D virtuálních modelů získaných z libovolných CAD systémů 

podporujících tvorbu plošných, či prostorových modelů. Cílem této technologie je rychlejší 

navržení a výroba součástí (libovolně složitého tvaru), než je tomu tak u běžných technologií 

výroby. Toto urychlení při návrhu a výrobě má za důsledek snížení nákladů na výrobu. 

Technologie RP je specifická vytvářením modelu po jednotlivých vrstvách konstantní 

tloušťky, které jsou postupně přidávány na vrstvy dříve vytvořené. Absence technické 

dokumentace je také velkou výhodou této technologie, neboť počítačové modely lze sdílet 

v rámci kooperace (Internet, Intranet) a tedy nutnost této dokumentace se stává nevýznamnou. 

Součásti vyrobené technologií RP mají v dnešní době využití v oblastech zmíněných výše, pro 

představu např. v oblasti automobilového či leteckého průmyslu. Tyto vyrobené součásti lze 

reálně testovat a měřit [7, 8]. 

2.1.3 Metody výroby pomocí technologie Rapid Prototyping 

Většina prototypů je vyráběna pomocí speciálních zařízení, která jsou schopna spékat 

prášky kovů nebo nanášet vrstvy taveniny (plast, vosk). Přehled jednotlivých metod je 

v tab. 1, kde jsou mimo jiné i se svými zkratkami a používanými materiály [8, 9]. 

Tab. 1 Metody výroby pomocí technologie Rapid Prototyping [8, 9]. 

Technologie Rapid Prototyping Zkratka Materiál modelu 

Stereolitografie SLA, SL Fotopolymer 

Selective Laser Sintering SLS 
Polyamid, nylon, vosk, kovové 

prášky 

Solid Ground Curing SGC Fotopolymer, nylon 

Direct Metal Laser Sintering DMLS Kovové prášky 

Laminated Object Manufacturing LOM Papír s jednostranným pojivem 

Fused Deposition Modeling FDM ABS, PLA, nylon, polykarbonát 

Multi Jet Modeling MJM Termopolymer, akrylový fotopolymer 

Selective Laser Melting SLM Všechny druhy kovových prášků 

Direct Shell Production Casting DSPC Keramický prášek 

Multiphase Jet Solidification MJS Kovový prášek, keramika  
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2.1.4 Metoda Fused Deposition Modeling  

V roce 1989 byla založena americká společnost Stratasys, která vyvinula metodu RP 

založenou na FDM technologii. Tato technologie, jak již bylo zmíněno výše, se poprvé 

objevila v roce 1988. V roce 1992 získala společnost Stratasys na tuto technologii patent. Ve 

stejném roce společnost zavedla první stroj RP (3D modeler®). V roce 2007 tato společnost 

dodala 44 % všech RP systémů po celém světě, což mělo za následek to, že se stala 

celosvětovým lídrem v instalovaných systémech RP [10]. 

Jedná se o proces, kde se model (vytvořený v CAD systému, pomocí přípon STL nebo 

IGES) převede do systému pro dané zařízení. Nutností, vzhledem k následujícímu tisku, je 

správné umístění modelu na podložku, po kterém dochází k automatickému vygenerování 

podpůrného materiálu. Tento systém dále rozloží model na tenké horizontální vrstvy, které 

budou postupně za sebou tisknuty. Poté jsou vygenerovány dráhy nástroje určené pro stavební 

proces. Tyto dráhy jsou následně importovány do zařízení FDM [10, 11]. 

Materiál pro výrobu modelu je ve formě vlákna umístěn v kazetě nebo je navinut na 

cívce. Toto vlákno je vedeno do tiskové hlavy, kde je ohříváno do polotekutého stavu. 

Pomocí tiskové hlavy je polotekutý materiál přes trysku pokládán ve velmi tenkých vrstvách 

na podložku. V momentě, kdy materiál opustí trysku tiskové hlavy, dochází k jeho rychlému 

ochlazování a tuhnutí. Tisková hlava se pohybuje ve dvou horizontálních, na sebe kolmých 

směrech. Po dokončení tisku jedné vrstvy dojde k přesunu tiskové hlavy ve vertikálním směru 

(o výšku vrstvy) a započne tisk vrstvy další. FDM používá dva materiály pro tisk. Prvním je 

modelovací materiál, z něhož je vyroben vlastní výrobek a druhým je podpůrný materiál, 

který je použit dle potřeb modelu. Podpůrný materiál je po ukončení výroby odstraněn [9, 10, 

11]. 

Výhodami technologie FDM jsou vyrobené modely, které se svými vlastnostmi 

a přesností velmi blíží konečným produktům. Pevnost těchto modelů může být až 85% jako 

u konečného produktu. Mezi další výhody patří vznik minimálního odpadu při výrobě 

(odpadem je pouze podpůrný materiál) a také vysoká rychlost výroby prototypových součástí. 

Na druhou stranu, při sériové výrobě je rychlost FDM tisku oproti jiným technologiím výroby 

velmi pomalá, což je hlavní nevýhodou [9, 10]. 
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2.2 Materiály pro 3D tisk 

Tato kapitola klade důraz na nejčastěji používané materiály pro výrobu metodou FDM. 

Jednotlivé materiály byly vypsány a blíže specifikovány společně se svými výhodami, 

nevýhodami a případným použitím v praxi. Z důvodu možného použití materiálu ABS i PLA 

pro výrobu dětské skládačky je v závěru této kapitoly provedeno jejich vzájemné porovnání, 

které je vyobrazeno v tab. 2.  

2.2.1 Používané materiály 

Nejčastěji používanými materiály pro výrobu FDM technologií jsou ABS, ABSplus, 

PET, PET-G, PLA, PC a PA, které budou podrobněji popsány níže. 

ABS (Akrylonitril Butadien Styren). V dnešní době patří mezi nejpoužívanější 

materiály pro 3D tisk. Jeho složení je tvořeno polovinou styrenu a druhou polovinou tvořenou 

stejnými částmi butadienu a akrylonitrilu. Aditivní materiál ABS je také dobře rozpustný 

v acetonu. Výhody ABS materiálu jsou  pevnost v tahu, chemická odolnost a rázová pevnost 

při teplotách blížících se k -40°C. Nevýhodou ABS je možnost narušení povrchu při 

ochlazování. Další mechanické a teplotní vlastnosti tohoto materiálu jsou uvedeny v tab. 2. 

ABS lze bez větších problémů opracovávat pomocí konvenčních metod. Používá se převážně 

pro výrobu spotřebního zboží, jako jsou např. počítače, mobilní telefony, tiskárny, kuchyňské 

spotřebiče a další [1, 12, 13]. 

ABSplus vychází z již výše uvedeného materiálu ABS. Jak uvádí Chua, Leong a Lim ve 

své knize, pevnost ABSplus je vyšší o 40 % oproti standardnímu ABS. Internetový zdroj 

Trider uvádí, že tato pevnost je dokonce až o 50 % vyšší než u standardního ABS materiálu. 

Další výhodou je dosažitelná vyšší přesnost při 3D tisku společně s hladším povrchem 

výrobku. Stejně jako ABS disponuje vysokou odolností vůči mechanickému poškození, 

chemikáliím, únavě materiálu a také tuhostí v širokém rozsahu teplot. Jedná se o netoxický 

a zdravotně nezávadný materiál. Tento materiál se používá tam, kde je nutná přesnější výroba 

3D tiskem společně s vysokou odolností materiálu (převážně výroba dílů, součástek 

a prototypů pro ověření designu a konstrukce) [10, 13]. 

PLA (Polylactic Acid) patří mezi další nejčastěji používané materiály pro 3D tisk. Je to 

biologicky plně odbouratelný materiál (šetří životní prostředí), který je vyráběn z kukuřičného 

či bramborového škrobu nebo cukrové třtiny. Je rozpustný v hydroxidu sodném. Výhodou 

PLA je minimální sklon ke zkroucení při ochlazování z důvodu minimálního objemového 

rozpínání při tavení. Vyrobená součást je pevná a jednotlivé vrstvy jsou velmi kvalitně 
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spojeny. PLA lze opracovávat běžnými způsoby, ale nelze ho strojně brousit z důvodu 

nízkého tavného bodu, který se pohybuje okolo 60°C. Při strojním broušení se povrch rychle 

zahřeje až na teplotu blízkou bodu měknutí, což je jeho nevýhoda. Tuto nevýhodu lze potlačit 

chlazením v průběhu opracování. Materiál též lze snadno vrtat, ručně brousit a lakovat. 

Používá se tam, kde je nutná zdravotní nezávadnost, což jsou nemocnice, kuchyně a na 

místech, kde přichází plast do kontaktu s potravinami (talíře, kelímky, tašky, podnosy, atd.) 

[1, 13 - 15]. 

PET (Polyethyléntereftalát) je částečně krystalický termoplast. Výhodami materiálu 

PET jsou např. rozměrová stálost, koeficient tření, otěruvzdornost a modul pružnosti. Oproti 

tomu horká voda způsobuje, že materiál ztrácí své původní mechanické vlastnosti. Používá se 

pro mechanicky přesné dílce, ozubená kola, kotoučové vačky a také dílce v potravinářském 

průmyslu [12, 14, 16]. 

PET-G (Polyethyléntereftalát-glykol) je upravený materiál PET, kde “G“ vyjadřuje 

modifikovaný glykol, který se přidává během polymerace. PET-G je na rozdíl od PET 

odolnější vůči nárazům zároveň není tak křehký. Používá se pro kryty strojů, tepelně 

tvarované kryty, police, regály a lyžařské vleky [14, 17]. 

PC (polykarbonát) lze popsat jako amorfní a transparentní polymer. Výhodami PC jsou 

odolnost vůči rázům, úderům a lomům vyvolaným ohybovou silou, také pevnost a stabilita 

v širokém rozsahu teplot při krátkodobém, tak i při dlouhodobém použití. Hlavní oblast 

využití tohoto materiálu je v potravinářském, automobilovém a elektrotechnickém průmyslu 

[18]. 

PA (nylon) je považován za silný, odolný a všestranný materiál s nízkým součinitelem 

tření. Tyto vlastnosti zajišťují potřebnou kvalitu všech funkčních a technických dílů, které se 

z tohoto materiálu vytvářejí. Nevýhodou PA je nutnost suchého prostředí při tisku, protože 

rychle absorbuje vlhkost ze vzduchu a při tisku by tato vlhkost mohla způsobit vznik bublin 

v materiálu. Oproti materiálům ABS a PLA jsou vlákna materiálu PA silnější. Používá se 

u součástí, kde je nutné zajistit vysokou únavovou odolnost včetně cyklického namáhání, 

např. automobilový a letecký průmysl [11, 14, 19]. 

2.2.2 Vzájemné porovnání aditivních materiálů ABS a PLA  

V tab. 2 je k nahlédnutí vzájemné porovnání aditivních materiálů ABS a PLA. Tyto dva 

materiály byly ze všech výše uvedených a popsaných materiálů v kap. 2.2.1 zvoleny, jako 
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možné a vhodné varianty pro výrobu dětské skládačky. Dětská skládačka byla po zvážení 

vyrobena z materiálu ABS. 

Tab. 2 Porovnání vlastností materiálů ABS a PLA [14, 19, 20]. 

PARAMETRY ABS PLA 

Teplota trysky [°C] 210 až 250 180 až 230 

Teplota podložky [°C] 80 až 110 20 až 60 

Hustota [kg/m
3
] 1,04 1,25 

Rychlost tisku [mm/s] 10 až 20
*
 20 až 30

**
 

MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI 

Napětí na mezi kluzu [MPa] 45 59 

Tažnost [%] 10 7 

Modul pružnosti v tahu [GPa] 2,4 3,5 

Mez pevnosti v tahu [MPa] 37 až 110  110 

TEPLOTNÍ VLASTNOSTI (°C) 

Bod tání 103 až 128
***

 160 

Tvarová stálost za tepla 100 65 

Max. teplota dlouhodobá 95 120 

Max. teplota krátkodobá 100 140 

Min. teplota použití -30 -10 

Teplota skelného přechodu 105 60 

 

 

                                                 

 

 
*
 Pro malé objekty (do 40 mm) je rychlosti tisku 16 až 20 mm/s, pro větší objekty je rychlosti tisku 10 až 12 

mm/s. 
**

 Pro malé objekty (do 80 mm) je rychlost tisku až 30 mm/s, pro větší objekty je rychlosti tisku do 20 mm/s. 
***

 Jedná se o amorfní látku, tudíž nemá skutečnou teplotu tání. 
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3 POSTUP VYTVOŘENÍ SKLÁDAČKY 

Vytvoření dětské skládačky prošlo několika hlavními fázemi. Ty lze rozdělit na fázi 

výroby, fázi povýrobního opracování a konečného sestavení dětské skládačky.  

Součástí této kapitoly je popis výroby dětské skládačky, jejího následného opracování 

a finálního sestavení. Opracováním výrobku je myšleno mechanické odstranění podpůrného 

materiálu, broušení jednotlivých dílů pro zlepšení kvality a zpřesnění rozměrů, dále nanesení 

tmelu, jeho následné vyhlazení pro konečnou úpravu povrchů a nanesení akrylové barvy. 

3.1 Výroba dětské skládačky 

Do výrobní fáze byly zahrnuty části, jako je návrh dětské skládačky, vyhotovený rukou 

a následně přepracován do elektronické podoby pomocí programu Inventor. Dále výroba 

vzorků pro zjištění potřebných vůlí, pomocí kterých proběhla úprava modelů pro zkušební 

výrobu několika dílců. Po vyrobení těchto dílců bylo provedeno jejich opracování, testování 

a v několika případech i úprava samotných modelů v programu Inventor. Závěrem výrobní 

fáze se stala samotná výroba dětské skládačky.  

3.1.1 Návrh dětské skládačky 

Jako první vznikly dva návrhy, které byly namalované rukou na papír. Z těchto variant 

byla následně vybrána jejich vzájemná kombinace, aby výsledná skládačka byla pro dítě 

atraktivnější a zábavnější. Návrhy, z nichž výsledná kombinace vznikla, jsou vyobrazeny na 

přiložených obr. 3 a obr. 4. 

 

Obr. 3 První návrh skládačky.  Obr. 4 Druhý návrh skládačky. 
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Po zvolení varianty následovalo určení rozměrů jednotlivých dílců skládačky. Za 

použití programu Inventor byl vyhotoven model, kterému byla předlohou kombinace výše 

vyobrazených variant, již s přesnými rozměry, tvary a volným prostorem pro hodinový strojek 

ve středovém dílci skládačky, který je vyobrazen na obr. 5. 

 

Obr. 5 Model sestavy v programu Inventor (přední a zadní strana). 

 

3.1.2 Výroba vzorků pro zjištění velikostí potřebných vůlí   

Před započetím samotné výroby bylo nutné vytvořit vzorky určené pro zjištění 

potřebných vůlí. Tyto vzorky byly vytvořeny, aby došlo k následnému správnému sestavení 

dětské skládačky. Vzorky byly navrženy v programu Inventor a jednalo se o čtvercový 

a kruhový tvar, viz obr. 6. Vznikly tak dva protikusy těchto jednotlivých tvarů. Jejich 

následné zasazení do sebe mělo ukázat vůli mezi vnější a vnitřní (středovou) částí testovacích 

kusů, tj. čtverce a kruhu, viz obr. 7. 

   

    Obr. 6 Vzorky pro zjištění vůlí.             Obr. 7 Zasazení vzorků do sebe. 
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3.1.3 Úprava modelů podle kapitoly 3.1.2 

Pomocí vzorků, jejichž výroba se řešila v kap. 3.1.2, následovala úprava jednotlivých 

dílců skládačky, tak aby byly dodržené potřebné vůle mezi jednotlivými částmi skládačky. 

Pomocí programu Inventor došlo u některých dílců k úpravě rozměrů tak, aby vzniklá vůle 

mezi jednotlivými dílci dosahovala velikosti 0,2 mm. 

3.1.4 Zkušební výroba 

Dalším krokem při výrobě se stala zkušební výroba několika částí. Dostatečně 

reprezentativní série pro správnost výroby se skládala, ze spodního dílce skládačky společně 

s kostkami umístěnými v této části. Tato zkušební série je k nahlédnutí na obr. 8. 

 

Obr. 8 Ukázka zkušební série. 

3.1.5 Ověření zkušební výroby 

Již při prvním pohledu na největší vyrobený díl, byl zřejmý problém s nestálostí teploty 

při probíhajícím tisku a následném ochlazování. Změny teploty způsobily jak nárůst napětí 

v materiálu, tak následné odlepení a zvlnění konců dílce od vyhřívané podložky a mírnou 

deformaci samotného dílce. Přidáním podpůrného materiálu na konce dílce se podařilo tuto 

deformaci zmírnit na akceptovatelnou úroveň, viz obr. 9.  

 

Obr. 9 Deformace při probíhajícím tisku vlivem rychlé změny teploty. 
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Ověření správnosti rozměrů proběhlo po částečném mechanickém opracování. 

Vyhodnocení tohoto ověření, skončilo též s neuspokojivým výsledkem. Ukázalo se, že 

i částečné opracování má velký vliv na rozměry jednotlivých součástí a výsledek této změny 

se projevil při umisťování kostek do otvorů pro ně určených. Kostky byly tak malé, že 

samovolně vypadávaly. Tato situace byla vyřešena, opět v programu Inventor, pomocí 

dodatečného zvětšení velikosti umístěných kostek. Na obr. 10 jsou vyobrazeny rozdílné 

velikosti dílců po a před úpravou jejich rozměrů.  

 

Obr. 10 Rozdíl velikosti dílců po a před úpravou rozměrů.  

3.1.6 Výroba dětské skládačky 

Po konečném upravení všech potřebných rozměrů, bylo přistoupeno k samotné výrobě 

dětské skládačky. U všech vytvořených modelů proběhla konverze dat pomocí programu 

Inventor tak, aby měly příponu STL. Modely s touto příponou se následně nahrály do 

programu Repetier-Host (dále jen RH). Program RH je jedním z mnoha programů, pomocí 

kterých lze obsluhovat samotnou 3D tiskárnu. Po importu daného modelu do tohoto programu 

je nutné zajistit jeho správnou orientaci vůči podložce a také tiskové hlavě. Obr. 11 zobrazuje 

model ihned po jeho importu do programu RH a na obr. 12 je již správné umístění tohoto 

importovaného modelu na podložce z pohledu nadcházejícího tisku. 
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Obr. 11 Model po importu do programu RH. Obr. 12 Model po upravení jeho umístění. 

3.2 Povýrobní opracování 

V části povýrobního opracování se nachází veškeré činnosti, které bylo nutné provést 

pro získání výsledných tvarů, barev a také kvality dětské skládačky. Mezi tyto činnosti lze 

zařadit např. mechanické odstranění podpor, broušení, tmelení nebo konečný barevný nástřik. 

3.2.1 Mechanické odstranění podpůrného materiálu  

Prvním krokem po ukončení tisku se stalo mechanické odstranění podpůrného materiálu 

(dále jen podpor). Podpory zabraňovaly deformacím během probíhajícího tisku. Avšak v tuto 

chvíli jejich existence znamenala narušení tvaru, kterého se chtělo dosáhnout a nastala tedy 

nutnost, tyto podpory odstranit.   

Došlo k vyzkoušení několika způsobů, jak tyto podpory odstranit. Prvním ze způsobů se 

stalo ruční odlamování jednotlivých podpor, jak lze vidět na obr. 13. Tato metoda se ukázala 

jako vyhovující, dokud nedošlo na odstraňování podpor u větších dílců. Podpory u větších 

dílců byly pro tento způsob příliš silné a pevné. Následovalo tedy použití dalšího způsobu, 

kterým bylo odstranění podpor pomocí odlamovacího nože, který je na obr. 14. Výhoda této 

metody spočívala ve vyšší kvalitě oříznuté plochy, než tomu tak bylo u ručního odlamování. 

Na druhou stranu nastalo možné riziko případného poranění způsobeného nožem, zvláště 

u menších dílců. Posledním způsobem se stalo použití oscilační pily, viz obr. 15. U oscilační 

pily již nehrozila tak vysoká možnost poranění, jako u varianty s nožem, ale použití pily bylo 

velice nepřesné a také docházelo k zahřívání materiálu až do výše teploty tavení, což lze vidět 

na obr. 16. 
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Obr. 13 Odlamování podpůrného materiálu. 

 

 

Obr. 14 Odřezávání podpůrného materiálu odlamovacím nožem. 

 

 

           Obr. 15 Řezání oscilační pilou.  Obr. 16 Natavení materiálu oscilační pilou. 
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3.2.2 Oprava vad lepením a broušení ploch 

Po odstranění veškerých podpor následovala oprava vad (prasklin) vzniklých při 3D 

tisku. Oprava se provedla pomocí lepidla vyrobeného z odstraněných podpor, které byly 

rozpuštěny v acetonu. Takto vzniklé lepidlo bylo naneseno na místo, kde se nacházela vada 

tak, aby co nejlépe toto místo vyplnilo, viz obr. 17. Lepidlo částečně naleptalo základní 

materiál. V průběhu tvrdnutí došlo ke spojení lepidla se základním materiálem a vada byla 

tímto opravena.  

 

Obr. 17 Lepení vad vzniklých při 3D tisku. 

 

Po opravě vad bylo nutné všechny plochy přebrousit. Toto broušení se provádělo 

z důvodu snahy o srovnání ploch, které nebyly po 3D tisku dostatečně rovné a také z důvodu 

přípravy povrchů pro následné nanášení tmelu. Pro broušení se používaly brusné papíry 

a brusné kostky o zrnitosti P-400 a P-600, které jsou na obr. 18. Pro nejméně kvalitní plochy, 

kde byl nutný odběr většího množství materiálu, se přistoupilo k použití modelářských 

pilníků, viz obr. 19.  

 

Obr. 18 Broušení materiálu pomocí brusného papíru a brusné kostky. 
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Obr. 19 Pilovaní materiálu pomocí modelářských pilníků. 

3.2.3 Kalibrace otvorů a čištění součástí před nanášením tmelu 

Na broušení navazovala operace, při které proběhla kalibrace otvorů pro kolíky, pomocí 

kterých bude sestavená skládačka držet pohromadě. Pro kalibraci děr se použil výhrubník se 

čtyřmi břity, viz obr. 20. Po dokončení broušení i kalibrace všech ploch a otvorů byla 

skládačka cvičně sestavena z důvodu ověření přebroušených ploch a umístění kalibrovaných 

děr. Pokud byly zjištěny problémy, bylo nutné skládačku opět rozložit a vzniklou závadu 

odstranit. Po odstranění všech zjištěných závad se skládačka, již finálně v tomto kroku, 

rozebrala a připravila se tak na následné čištění. 

 

Obr. 20 Kalibrace otvorů výhrubníkem. 

 

V tomto kroku při výrobě bylo nutné všechny plochy důkladně očistit a omýt od 

mastnoty a nečistot, což lze vidět na obr. 21. Pro čištění a omytí byl použit mycí přípravek na 

nádobí společně s houbičkou na nádobí. Hlavním důvodem tohoto omývání se stala možnost, 

kdy by při nedostatečném očištění ploch před tmelením mohlo dojít ke špatnému přilnutí 

tmelu k základnímu materiálu. Toto špatné přilnutí tmelu k základnímu materiálu by mohlo 

mít za následek praskání, dokonce i odlamování tmelu při konečném používání.  
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Obr. 21 Omytí dílců od mastnoty a nečistot. 

3.2.4 Tmelení částí pro získání lepší kvality povrchu 

Tmelení bylo provedeno z důvodu získání co nejvyšší kvality povrchu, a také pro 

zvýšení rozměrové přesnosti u méně přesných dílců. Samotné tmelení započalo při 

promíchání tmelu a do něj přidaného tvrdidla. Tmel se pomocí plastové stěrky nanesl 

v tenkých vrstvách na přiléhající části dílců. Po vytvrdnutí tmelu se provedlo přebroušení 

těchto ploch. Pro další nanesení tmelu na přední a zadní stranu dílců, bylo nutné hlavní dílce 

spojit kolíky a stáhnout pomocí vyrobené objímky, která je na obr. 22. Na takto spojené dílce 

se opět nanesla vrstva tmelu, která byla v místech dotyku jednotlivých dílců proříznuta. 

Proříznutí bylo nutné zhotovit z důvodu jednoduššího rozebrání skládačky po vytvrzení 

tmelu. Takto vytvrzený tmel by bez proříznutí tvořil jednu celistvou část, a tudíž by rozebrání 

jednotlivých součástí od sebe nebylo možné. Jako poslední proběhlo nanesení tmelu po 

obvodu skládačky.  

 

Obr. 22 Objímka na stažení. 
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3.2.5 Broušení přebytečného tmelu a závěrečné vyhlazení povrchů  

Po vytvrzení tmelu bylo třeba všechny plochy skládačky pomocí brusného papíru 

přebrousit tak, aby se docílilo přesného tvaru a také zlepšení kvality těchto ploch. Broušení 

přední a zadní plochy skládačky bylo provedeno u všech součástí současně za použití výše 

zmíněné objímky v kap. 3.2.4, viz obr. 23. Broušení čelních ploch dětské skládačky probíhalo 

samostatně po jednotlivých dílcích.  Pro toto broušení se opět použily brusné papíry 

o zrnitosti P-400 a P-600. Pro získání co nejlepší kvality povrchu se následně přistoupilo 

k broušení pod vodou. Pro toto broušení byly použity jemné brusné papíry o zrnitosti P-1000 

a P-1200. Nakonec opět proběhlo omytí dílců stejně jako v kap. 3.2.3, které bylo nutné 

z hlediska následného nástřiku barvy. 

 

Obr. 23 Broušení přední a zadní plochy skládačky. 

3.2.6 Nástřik základní a vrchní barvy na jednotlivé dílce 

Závěrečným krokem povýrobního opracování byl nástřik barvy. Pro samotný nástřik 

byla zvolena akrylová barva. Tato barva má dobrou krycí schopnost již při prvním nanesení 

a je vodou ředitelná. 

 Prvním krokem se stal nástřik základní bílé barvy, pomocí spreje, která měla za úkol 

překrýt tmavou barvu tmelu a také vytvoření podkladu pro barvu vrchní, viz obr. 24. Po 

zaschnutí této vrstvy se provedla kontrola celistvosti vytvořeného nástřiku a také kvality 

nastříkané plochy. V případě špatné kvality plochy bylo nutné tuto plochu mírně přebrousit 

a vyhladit. Po zaschnutí základní barvy a následné kontrole se přistoupilo k nástřiku první 

vrstvy vrchní barvy, viz obr. 25. V případě nástřiku vrchní barvy byl postup stejný jako 

u barvy základní. Jediný rozdíl mezi základní a vrchní vrstvou barvy byl ten, že při úpravách 

vrchní barvy již nedocházelo k dodatečnému broušení. Nástřik vrchní barvy byl prováděn 
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převážně ve dvou vrstvách. Pouze ve výjimečných případech se stal nezbytným i vícenásobný 

nástřik. 

 

  Obr. 24 Nástřik základní bílé barvy.          Obr. 25 Nástřik vrchní barvy. 

 

3.3 Sestavení dětské skládačky 

Tato kapitola je zaměřena na konečné sestavení dětské skládačky a to ve funkčním či 

hracím provedení. Možnosti sestavení skládačky již byly řešeny v kap. 1.3, kde je vysvětleno, 

jakými způsoby lze skládačku sestavit. 

Samotné sestavení by nebylo možné bez použití spojovacích součástí, které zajišťují 

vzájemnou polohu jednotlivých dílců skládačky a také spojují součásti tak, aby skládačka 

tvořila ve výsledku jeden celek. Výroba těchto spojovacích součástí je řešena v závěru této 

kapitoly. 

3.3.1 Sestavení skládačky 

Prvním krokem při sestavení skládačky v obou provedeních je zasunutí hlavních 

spojovacích kolíků, postupně ve správném pořadí do pěti hlavních dílců, které tvoří tvar 

samotné skládačky. Následně se pomocí kolíků nasadí součásti typu zvonků a nohou. Jako 

poslední a také nejdůležitější u této skládačky je správné usazení všech 12 číslic ve správném 

pořadí a též jejich správně naorientování.  

Postupné skládání skládačky je dostupné v příloze 1. 
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3.3.2 Rozdíl ve skládání mezi funkční a hrací skládačkou 

Hlavním a nejdůležitějším rozdílem ve skládání této skládačky je u největšího 

středového dílce. Tento rozdíl spočívá v umístění hodinového strojku uvnitř tohoto dílce při 

funkčním složení skládačky, jež lze vidět na obr. 26 a umístěním hřídelky, viz obr. 27 na totéž 

místo u hracího složení skládačky.  

 

Obr. 26 Umístění hodinového strojku do 

středového dílce skládačky. 

Obr. 27 Umístění hřídelky ve středovém dílci 

skládačky. 

 

3.3.3 Výroba spojovacích součástí skládačky 

Pro výrobu spojovacích součástí, tedy kolíků byla zvolena varianta výroby na 

univerzálním hrotovém soustruhu. Výroba těchto spojovacích kolíků je zobrazena na obr. 28. 

Mezi možné materiály pro výrobu kolíků patřily např. dřevo, silon, delrin a v neposlední řadě 

také laminátové tyče. Po vyrobení a ověření zkušebního kolíku z těchto materiálů bylo 

přistoupeno k výrobě. Jako nejlepší zkušební kolík pro účely této práce byl vyhodnocen kolík 

vyrobený z laminátové tyče. 

 

         Obr. 28 Výroba spojovacích kolíků na soustruhu.  
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4 TECHNICKO-EKONOMICKÉ UKAZATELE 

Kapitola technicko-ekonomické ukazatele, se zabývá možnými variantami výroby 

i s jejich finanční náročností. V kapitole 4.2 je pak popsána vybraná varianta výroby společně 

s důvody, které byly rozhodující pro zvolení této varianty. 

4.1 Možné varianty výroby dětské skládačky a jejich cena 

Dětskou skládačku lze vyrobit několika zcela odlišnými technologiemi výroby. Mezi 

tyto technologie patří např. obrábění, truhlářské zpracování a výroba pomocí 3D tisku. 

První možností se stalo obrábění pomocí konvenčních obráběcích strojů. Při nacenění 

této varianty byly určeny materiály vhodné pro výrobu, společně se stroji potřebnými pro 

výrobu. Vhodnými materiály byly např. silon, delrin a různé barevné varianty těchto 

materiálů. Mezi zvolené stroje patřily např. univerzální hrotový soustruh, pásová pila 

a v neposlední řadě také CNC frézka pro vytvoření jednotlivých tvarů kostek a jednotlivých 

číslic. Výsledná cena za jednu kompletní skládačku se pohybovala okolo 2 300 Kč s DPH. 

Nacenění této varianty je dostupné v příloze č. 2. 

Druhým způsobem výroby bylo truhlářské zpracování ze dřeva. U této varianty bylo 

jako výchozí pro výrobu zvoleno bukové dřevo. Stroje použité pro výrobu byly téměř totožné 

jako u varianty první. Avšak při výrobě ze dřeva nastal výrazný nárůst výrobního času a tudíž 

také i zvýšení ceny u zpracování pomocí CNC obráběcího stroje. Oproti první variantě, kde 

bylo možné použití barevných materiálů, zde nastala nutnost nanesení akrylových barev pro 

dosažení potřebného výsledku. Tato činnost také znamenala podstatný rozdíl ve výsledné 

ceně. Výsledná cena takto vyrobené skládačky vysoce převyšovala variantu první. Cena se 

pohybovala ve výši 5 770 Kč za kus a to bez DPH. Po přičtení hodnoty DPH v České 

Republice, která je 21 % se tato částka zvýší na konečných 6 982 Kč za kus. V příloze č. 3 je 

k nahlédnutí nacenění této varianty [21]. 

Další možností výroby se stal 3D tisk na profesionální 3D tiskárně. Takto provedená 

výroba se cenou vyšplhala až do výše 6 002 Kč za kus bez DPH, viz příloha č. 6. Po přičtení 

hodnoty DPH jako v předchozí variantě výroby tato částka vzroste na 7 262 Kč. Avšak cena 

této varianty by se navýšila při provádění povýrobního opracování, kde by bylo nutné zajistit 

nákup brusných papírů a také barev pro dokončení skládačky. Cena těchto pomůcek se 

pohybovala okolo 350 Kč. Na závěr je nutné připočíst také čas strávený tímto povýrobním 

opracováním. Tento čas by se pohyboval okolo 8 hodin. V případě OSVČ, která by toto 

povýrobní opracování prováděla, by bylo nutné zvážit náklady za pracovní pomůcky, energie 



 

35   ÚST FSI VUT v Brně 

apod., dále odvod ze zisku na zdravotní a sociální pojištění, které činí 14,6 % na sociální 

pojištění a 6,75 % na zdravotní pojištění. Po zohlednění těchto výdajů byla zvolena sazba 

200 Kč na hodinu jako vhodná. Cena za toto opracování je tedy 1 950 Kč. Výsledná cena za 

takto vyrobenou skládačku by byla přibližně 9 212 Kč [22, 23].  

V neposlední řadě byla také možnost výroby na školní 3D tiskárně uPrint. Cena této 

varianty byla odvozena od potřebného množství stavebního a podpůrného materiálu. Pro 

výrobu skládačky by bylo zapotřebí 399,18 cm
3
 stavebního a 103,99 cm

3
 podpůrného 

materiálu, což po sečtení dává 503,17 cm
3 

materiálu. Při ceně 14,40 Kč za 1 cm
3
 materiálu by 

výroba této varianty stála 7 246 Kč s DPH. Pro upřesnění náročnosti této varianty byl 

vypočten i potřebný čas pro výrobu, tento čas se pohyboval okolo 27 hodin a 23 minut. 

Materiálové a časové údaje pro tuto variantu jsou dostupné v příloze č. 5. Stejně jako 

u profesionální varianty 3D tisku, tato cena nebyla konečná, protože by bylo nutné stejné 

povýrobní opracování. Časová náročnost tohoto opracování by byla také okolo 8 hodin. Při 

stejné ceně za opracování je výsledná cena skládačky 9 196 Kč. 

Poslední variantou pro výrobu se stal tisk na domácí 3D tiskárně, která byla ze všech 

metod pomocí 3D tisku nejvýhodnější. Cena této varianty se po domluvě odvíjela pouze od 

množství spotřebovaného materiálu, tedy ceny tohoto materiálu. Po zjištění objemu materiálu 

všech částí skládačky bylo přistoupeno k nákupu materiálu, který byl potřebný pro jejich 

výrobu. Cena tohoto pořízeného materiálu byla 545 Kč. Daňový doklad za materiál je 

dostupný v příloze č. 5. Lze tedy říci, že tato varianta je ze všech předchozích variant 

nejvýhodnější. Avšak cena této varianty se také navýšila při provádění povýrobního 

opracování pro dokončení skládačky. Cena těchto pomůcek se pohybovala okolo 500 Kč, 

protože byl navíc nutný nákup tmelu, který u předešlých variant 3D tisku nebyl zapotřebí. 

Opracování zde bylo časově náročnější z důvodu tmelení některých dílců skládačky. Tento 

čas se vyšplhal na celkových 10 hodin. Při těchto nákladech a stejné hodinové sazbě jako 

u předchozích variant 3D tisku je celková cena skládačky ve výši 3 045 Kč. 

Obr. 29 znázorňuje grafickou závislost cen jednotlivých variant výroby. Z této grafické 

závislosti vychází třetí varianta výroby, pomocí profesionálního 3D tisku, jako nejdražší. Tato 

varianta je v grafu uvažována jako 100 %. O rozdíl necelých dvou desetin procenta byla 

levnější čtvrtá varianta 3D tisku na školní 3D tiskárně uPrint. Další o něco výhodnější se stala 

varianta druhá, kterou je výroba truhlářským zpracováním ze dřeva. Cenově je oproti třetí 

variantě levnější o 24,21 %. Jako druhý nejvýhodnější se stal tisk na domácí 3D tiskárně, 

uvedený jako pátá varianta. V porovnání s nejdražší variantou je tato výroba levnější o téměř 
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67 %. Nejlépe ze všech pak vyšla varianta první, a to výroba pomocí konvenčních metod 

obrábění, jejíž cena výroby je nižší přibližně o 75 %, než je tomu tak u varianty nejdražší.  

 

Obr. 29 Grafická závislost cen jednotlivých variant výroby uvedená v procentech.  

4.2 Zvolená varianta 

Po zhodnocení finanční náročnosti všech variant bylo rozhodnuto o výrobě pomocí 

varianty 3D tisku na domácí 3D tiskárně. Ačkoliv varianta č. 1 (obrábění), vycházela levněji, 

v této práci použita nebyla, protože cílem této práce bylo použití výroby pomocí aditivní 

technologie RP. 

Asi nejdůležitějším důvodem pro zvolení této varianty byla cena, která byla oproti 

ostatním variantám 3D tisku přibližně 33%. Cena této varianty představuje částku 3 045 Kč. 

Avšak výsledná cena nedosahovala takové výše, protože se přistoupilo na kompromis, kdy se 

všechny spojovací součásti (kolíky) vyráběly pomocí konvenční metody výroby na 

univerzálním hrotovém soustruhu. Tento kompromis byl proveden pouze z důvodu snížení 

výsledné ceny výroby dětské skládačky. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo provedení návrhu, konstrukce a následná výroba 

dětské skládačky pomocí moderních metod a technologií. V rámci teoretické části práce bylo 

nutné stanovit tvar, charakteristické rysy a vlastnosti dětské skládačky. Jako výchozí byl 

zvolen tvar dětského budíku s vyjímatelnými číslicemi různých tvarů. Mimo to bylo nutné 

zvážit několik možností výroby, kterými byly např. obrábění, truhlářské zpracování a různé 

metody 3D tisku. Po zvolení výroby pomocí 3D tisku bylo potřeba také zvážit možné 

materiály, ze kterých lze dětskou skládačku vytvořit. Vytvořená skládačka může mít podobu 

buď funkčních hodin, nebo podobu hračky, kterou lze též využívat jako učební pomůcku pro 

děti předškolního věku. S touto skládačkou si pak může dítě rozvíjet znalosti tvarů, barev 

a číslic. Dále může procvičovat vývoj jemné motoriky a v neposlední řadě i znalost hodin. 

Co se týká samotné výroby, existuje aditivní technologie Rapid Prototyping, která byla 

vyvinuta v druhé polovině 20. století. Tato technologie nabízí několik zcela odlišných metod 

výroby, z nichž je v této práci popsána i použita metoda Fused Deposition Modeling. U této 

metody je popsán princip použití v praxi, její výhody a nevýhody při použití. 

Existuje několik aditivních materiálů určených přímo pro výrobu 3D tiskem, kterými 

jsou např. Akrylonitril Butadien Styren (ABS), Polylactic Acid (PLA) nebo 

Polyethyléntereftalát (PET). Pro výrobu bylo nutné zhodnotit vlastnosti materiálů vhodných 

pro tuto práci. Vzhledem k vlastnostem jednotlivých materiálů byly k vzájemnému porovnání 

vybrány materiály ABS a PLA, ze kterých vyšel pro výrobu dětské skládačky nejvýhodněji 

materiál ABS. 

V rámci praktické části bakalářské práce došlo k popisu samotné výroby dětské 

skládačky. Nejprve bylo nutné zhotovit návrh vzhledu skládačky, dále 3D tisk zkušebních 

vzorků pro zjištění potřebných vůlí mezi jednotlivými dílci. Na základě těchto získaných 

údajů ze vzorků byly modely upraveny v programu Autodesk Inventor a následně byla 

zahájena zkušební výroba. Po úpravě zkušebních dílců bylo přistoupeno k výrobě všech 

jednotlivých dílců skládačky. Tyto vytisknuté dílce bylo potřeba opracovat, pro získání 

výsledného vzhledu. Toto povýrobní opracování zahrnovalo především odstranění 

podpůrného materiálu, vyhlazení ploch, případné opravy nepřesných ploch a konečné 

nanesení barvy. Po veškerých mechanických úpravách se přistoupilo ke konečnému sestavení 

již hotové dětské skládačky. 

V závěru je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení jednotlivých variant výroby 

jako je např. 3D tisk či truhlářské zpracování dětské skládačky. Zhodnocené varianty byly 
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porovnány v grafické závislosti. Tato grafická závislost, uvedená v procentech, se zaměřovala 

na porovnání cen jednotlivých variant výroby, z nichž cenově nejvýhodněji vyšla varianta 

pomocí obrábění. Tato varianta však nebyla použita, protože cílem této práce bylo použití 

výroby pomocí aditivní technologie Rapid Prototyping. Zvolenou variantou se tak stala 

výroba pomocí 3D tisku na domácí 3D tiskárně. Všechny cíle práce byly splněny. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Zkratka Popis 

ABS Akrylonitril Butadien Styren 

ABSplus Akrylonitril Butadien Styren 

CAD Computer Aided Design  

DMLS  Direct Metal Laser Sintering  

DPH daň z přidané hodnoty 

DSPC  Direct Shell Production Casting 

FDM  Fused Deposition Modeling  

GPa gigapascal 

Kč koruna česká 

LOM  Laminated Object Manufacturing  

MJM  Multi Jet Modeling  

MJS  Multiphase Jet Solidification 

MPa megapascal 

PA Nylon  

PC  Polykarbonát  

PET Polyethyléntereftalát 

PET-G Polyethyléntereftalát-glykol 

PLA Polylactic Acid 

RH  Repetier-Host  

RP  Rapid Prototyping  

SGC  Solid Ground Curing  

SL Stereolitografie  

SLA  Stereolitografie  

SLA 1  Stereolithographic aparatus #1  
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SLM  Selective Laser Melting 

SLS  Selective Laser Sintering  

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

cm
3 

centimetr krychlový 

č. číslo 

kap. kapitola 

kg kilogram 

m
3
 metr krychlový 

mm milimetr 

např. například 

obr. obrázek 

s sekunda 

tab. tabulka 

°C stupeň Celsia 
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