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POSOUZENÍ 

TECHNOEKONOMICKÉHO VYUŽITÍ 

NÍZKONÁKLADOVÉ 3D TISKÁRNY 

 

ASSESSMENT OF THE TECHNO-ECONOMIC USE OF THE LOW-END 3D PRINTER 

 

Kristýna Mikulecká1 

 

Autorka studuje na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích obor 

konstrukce staveb. 

 

The author studies at the Technical and Economic University in Czech Budejovice in the field 

of building construction. 

  

Abstract 

The main aim of this work is practical assessment of the use of low-end 3D printer. In the 

theoretical part of the article is described the history of the beginning of 3D printing and 

individual technology of 3D printing according to materials. In the practical part of the article, 

the author focused on describing the procedure of producing 3D print on the created model of 

a residential building. Individual print attempts are described in this section. The created 

model was implemented on XYZ da Vinci 1.0 Pro 3in1 3D printer. It was found to be possible 

cost-effective low-end 3D printer in companies. 

Key words: home 3D printers, 3D print history, 3D model printing 

 

Abstrakt 

Hlavním cílem této práce je praktické techno-ekonomické posouzení využití nejlevnějších 3D 

tiskárny. V teoretické části článku je popsaná historie počátku 3D tisku a jednotlivé 

technologie 3D tisku podle materiálů. V praktické části článku se autor zaměřil na popsání 

postupu vyhotovení 3D tisku na vytvořeném modelu obytného domu. V této části jsou 

popsané jednotlivé pokusy tisku. Vytvořený model byl realizován na 3D tiskárně XYZ da 

Vinci 1.0 Pro 3in1. V závěru bylo nalezeno využití nákladově efektivní nejlevnější 3D 

tiskárny.  

Klíčová slova: domácí 3D tiskárny, historie 3D tisku, 3D tisk modelu 

 

Úvod 

S rychle se vyvíjející technologií, která jde neustále kupředu, se v poslední době stává 3D tisk 

moderní v oblasti vědy. V dnešní době se využívá v mnoha technických i vědních oborech, 

jedním z nich je např. lékařství (Bose, Vahabzadeh a Bandyopadhyay, 2013). Tato 

                                                           
1 Adresa pracoviska: Kristýna Mikulecká , studentka VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, 370 01 České 

Budějovice 
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technologie je pomalá, ale levná pro realizaci nápadů tvůrce. Existuje více druhů technologií 

tisku, umožňující nahrání 3D modelu z programu v počítači do 3D tiskárny a jeho následné 

zhmotnění za pomoci dané technologie. Vznikne trojrozměrný model, který bude vyrobený 

podle počítačové předlohy. 3D tisku je usuzována velká budoucnost ve všech směrech. 

Některé technologie jsou však mimořádně nákladné, což limituje jejich využitelnost 

v podnikové praxi. V jiných případech je pak výsledná kvalita velmi nízká což opět limituje 

praktické využití. Článek se zaměřuje na nízkonákladové 3D tiskárny, přičemž komparuje 

i další technologie.  

 

První impuls 

Technologie 3D tisku není žádnou novinkou moderní vyspělé doby, ale je známá již několik 

let. V poslední době se, ale dostává více do podvědomí oblíbenosti. Na úplném počátku byl 

3D tisk nazván jako Rapid Prototyping, což znamenalo rychlou výrobu prototypů. Již v roce 

1981 představil Hideo Kodama z Národního institutu průmyslového výzkumu Nagoya 

účelnou technologii, která byla založena na systému rychlého prototypování s využitím 

fotopolymerů pro vytvoření prototypů (Goldberg, 2014). 

 

Vznik 3D tisku 

O vznik 3D tisku jako takového se zasloužil Charles Hull, když vynalezl technologii zvanou 

stereolitografie (STL) (Goldberg, 2014). V srpnu roku 1984 získal na tuto metodu patent 

(Savini a Savini, 2015). Poprvé byl vytvořen 3D model prostřednictvím digitálních dat. 

Hlavní součástí technologie je fotopolymer, jedná se o speciální druh akrylátového materiálu. 

Princip spočívá ve vytvoření 3D modelu do požadovaného tvaru nalitím fotopolymeru 

v kapalném stavu za přítomnosti UV laserového paprsku. Úsek, který je vystaven světlu se 

promění na tuhý celek z plastu. Technologie se stala převratnou pro vynálezce vzhledem 

k menšímu množství peněz vloženého do výroby modelu. Umožňovalo jim to prototypovat 

a následně testovat své myšlenky jako návrh (Goldberg ,2014). V roce 1986 založil Charles 

Hull společnost 3D Systems, která se zabývala výrobou a prodejem výrobních strojů (Savini 

a Savini, 2015). Roku 1992 představil 3D Systems první dostupnou 3D tiskárnu s technologií 

SLA, která se ihned začala vyrábět a prodávat (Goldberg, 2014).  

 

Tisk kovových materiálů 

Aplikace kovového materiálu se nejvíce uplatňuje v průmyslu pro rychlejší výrobu kovových 

součástek, ale má své uplatnění i v biomedicíně. Nastává substituce tradičního procesu a to 

právě za 3D technologii tisku. V současnosti se technologie používá s kladným výsledkem na 

ušetřený materiál a cenovou výhodnost. Moderní tiskárny fungují na principu selektivního 

laserového tavení (SLM), laserového roztavení při tavení (LDM), tavení elektronovým 

paprskem (EBM) či selektivní laserové slinování (SLS) (Wang et al., 2014). 

 

Selektivní laserové tavení (SLM) 

Výrobní proces využívá digitální informační zdroj ve formě 3D CAD dat a energii ve formě 

vysoce výkonného laserového paprsku. Spojí-li se energie s jemným kovovým práškem, 

zhmotní výsledný 3D model. V místě formování prášku, řídí proces skenovací systém 
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a následně se selektivní prášek roztaví. Skončí-li fáze skenování, nastane v pístovém válci 

pokles pístu o vzdálenost, jakou má tloušťka vrstvy. Posléze se přesune množství prášku 

vysílacím systémem s práškem. U hotových dílců se na jejich horní část nanese tlustá vrstva 

z prášku válečkem na poprašovací systém. Oba dva procesy se stále opakují, až do 

naskenování všech vrstev plátku CAD modelu (Wang et al., 2014). Disponuje množstvím 

výhod, např. velmi dobrá kvalita a vysoká detailnost výroby. Tvarující části lze přímo využít 

pískováním nebo leštěním mimo spojovacích ploch dílců (Dong a Chen, 2014). Vytvoření 

silné metalurgické vazby roztavením kovového prášku na vrstvu a současný vznik 

mechanických vlastností u výrobních částí příbuzné kování kovových částí. U tiskárny se 

využívají práškové slitiny, např. titan, kobalt, nerezová ocel, nástrojová ocel, měď a hliník 

(Wang et al., 2014). 

 

Laserové roztavení při tavení (LDM) 

V LDM 3D tiskárně se sladěním dohromady používá vysoce výkonné laserové tavení 

a vysílací nebo vláknité materiály. Materiál se přímo ukládá na sebe. U technologie se velice 

snižuje proces, výdaje a čas, velký potenciál pro malé výrobní dávky velkých kovových dílců, 

oprava kovových komponentů s vysokou jakostí a příprava funkčních gradientních materiálů. 

Technologie 3D oprav nyní vystřídala svařovací TIG. LDM 3D opravy vykazují řadu výhod, 

jako je např. vysoká přesnost (Gong, Liu a Li, 2012). 

 

Tavení elektronovým paprskem (EBM) 

Technologie produkuje díly tavením kovové práškové vrstvy vrstvou s obsahem 

elektronového paprsku ve vysokém vakuu. EBM má dva způsoby roztavení roztaveného 

kovového prášku a současný prostředek vysílání prášku. Existují dva typy odeslání 

práškového tání. Využívají se materiály jako je titan, titanový prášek a slitina kobaltu 

a chromu. Vyráběné prvky jsou plně husté a maximálně silné. Technologie má uplatnění 

v letectví a biomedicině (Wang et al., 2014). 

 

Selektivní laserové slinování (SLS) 

U technologie SLS dochází nejprve k zakrytí vrstvou dopředu rozdrceného prášku a následně 

je prášková kompaktní část slinuta za pomoci laseru řízeného počítačem. Celkové formování 

vzniká vrstvením jednotlivých vrstev. SLS sliní pouze povlakovou pryskyřici, slitinu kovu 

s nízkou teplotou tání nebo keramický prášek. Poháněné části vykazují vlastnosti s vysokou 

porézností, nízkou pevnosti a houževnatostí. K dosažení nejlepších mechanických vlastností 

je nutné následovat tepelný proces HIP a infiltraci mědi. Záměrem použití je pro slévárny 

kovové slitiny, jádrové a vstřikovací formy, jako typ slinutého kovu, keramický typ 

a pryskyřičný prášek (Wang et al., 2014). 

 

Tisk plastových materiálů 

Využití 3D tiskárny je zásadní jako část tisku plastových vzorků ručně a ověření funkčního 

rozvoje výrobku. Vzhledem k technologickému vývoji mají vytištěné plastové komponenty 

lepší mechanické vlastnosti a lze je přímo aplikovat jako mechanické součásti. Tiskárny, které 
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tisknou plastový materiál, mají technologie FDM (tisk plastového drátu), selektivní laserové 

slinování (SLS) a 3DP technologie (Wang et al., 2014). 

 

Technologie FDM 

U 3D tiskárny se zahřeje tryska, aby se roztavil plastový drát. Zahřátí termoplastů se pohybuje 

kolem teploty skelného přechodu a následně se nanese vytlačovací hlavou. Pohyb trysky je 

možný v horizontálním i vertikálním směru, numericky řízeným mechanismem. Tryska 

pozoruje trasu nástroje, kterou naviguje softwar vyráběný počítačem. Po vyhotovení 

vytvářených vrstev klesne strojní deska o výšku, kterou je tloušťka vrstvy a pak se udělá další 

vrstva. Takto se pokračuje, až do chvíle dokud nebude vytvořen celý pevný model. Výrobní 

prostředí neobsahuje toxické chemikálie, je čisté, bezpečné a bez laseru. Tiskárnu lze používat 

i v kanceláři. Materiál pro tisk je ve formě svitku, což umožňuje nižší náklady, snadnou 

manipulaci a výměnu. Lze vybírat z materiálu ABS, PC, PPSF, vosk a syntetický kaučuk. Síla 

v kolmém průřezu je malá a rychlost tvoření je pomalá. Technologie FDM se hodí pro výrobu 

malých plastových modelů a dílců (Wang et al., 2014). 

 

Technologie SLS 

Technologie umožňuje slinovat povlakovou pryskyřici, kov s nízkou teplotou tání, keramické 

prášky, slinutý plast, vosk a další polymerní materiály. Tyto materiály musí být, ale vhodné 

pro 3D SLS technologii. Jedná-li se o sintrovací vosk a model plastové pryskyřice je možné 

využít jako odlitý vosk a ztracenou pěnu. Nylonové části vyrobené SLS technologií mají 

velkou pevnost, a proto je zde možnost přímé aplikace v součástech zařízení. Součástky 

vyrobené z kompozitních pryskyřic z uhlíkových vláken vykazují vysokou pevnost a 

houževnatost. Tyto součástky je možné uplatnit v obráběcích strojích, které slouží pro výrobu 

kovových nástrojů (Wang et al., 2014). 

 

Technologie třírozměrného tisku (3DP) 

Pro technologii 3DP se používá jako surovina prášek. Charakteristické pro 3DP jsou dvě 

krabice s tiskárnou. Na levé straně je zásobník na prášek a na pravé straně je tvarovací nádrž. 

Levá nádrž při tisku zvedne vrstvu (0,1 mm) a pravá nádrž propadne vrstvou. U prášku dojde 

k jeho válcování do tvarovací nádoby práškovým válečkem z nádrže, ve které je prášek 

uložen a následně pokryje tloušťkou prášku 0,1 mm. Dle počítačových dat bude lepivá 

tekutina tisknout na prášek hlavou tiskárny, až do té chvíle dokud nejsou všechny vrstvy 

formy sloučeny. U 3D tiskárny se mohou použít jako práškové materiály plastový prášek, 

sádra, písek nebo další anorganické materiály. Lze vytisknout i černobílé nebo barevné 

modely, jako jsou např. objekty, modely, 3D portréty a hračky. Plastové produkty vykazují 

dobré mechanické vlastnosti a vzhled (Wang et al., 2014). 

 

Tisk tekuté fotosenzitivní pryskyřice 

Tisk tekuté fotosenzitivní pryskyřice na 3D tiskárnách patří mezi první nejrychlejší 

prototypovací technologii. Může dojít k polymeraci rychleji pod ultrafialovým světlem, které 

je schopno ozářit při specifické vlnové délce a intenzitě. Následně nastane u molekulové 

hmotnosti k rychlému vzestupu a použitý materiál se promění na látku s pevným 
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skupenstvím. Pro 3D tiskárny s technologií tekuté fotosenzitivní pryskyřice se jedná zejména 

o stareolitografická zařízení (SLA), proces digitálního světla (DLP) a technologii vstřikování 

polymerem (Poly Jet) (Wang et al., 2014). 

 

Stereolitografická zařízení (SLA) 

S fotosenzitivní pryskyřicí, jakožto surovinou a informacemi o všech částech se za pomoci 

počítačově obsluhovaného laseru SLA naskenuje vrstevnaté světlocitlivé povrchové plochy 

pryskyřice. Vytvoření tenké skenovací vrstvy pryskyřice prostřednictvím fotopolymerizace a 

následné ztvrdnutí. Takovýmto způsobem se vytvoří jedna slabá část. Když se vyhotoví jedna 

vrstva, poklesne pracovní plocha o jednu silnou vrstvu. Na prvotní povrch vytvrzené 

pryskyřice se umístí nová vrstva pryskyřice a tak se bude pokračovat do chvíle, než vznikne 

celý 3D model. SLA umožňuje tloušťku jedné vrstvy 0,1- 0,15 mm s přesností, až 0,05 mm. 

Metoda má celou řadu výhod, jedná se např. o rychlost tvarování, vysoký stupeň 

automatizace, modelování celkového tvaru a vysoká rozměrová přesnost (Wang et al., 2014). 

 

Proces digitálního světla (DLP) 

U technologie DLP se využívá projektor s vysokým stupněm rozlišení pro digitální světlo, 

aby bylo možné zpevnit vrstvu kapalného fotopolymeru. Je mnohem rychlejší vzhledem 

k tomu, že vytvrzená folie má ráda při vytvrzování skluz. DLP má vysokou technologii 

tvarování i vysoké vlastnosti materiálu (Wang et al., 2014). 

 

Technologie vstřikování polymerem (Poly Jet)  

Princip 3D tiskárny Poly Jet spočívá v tom, že se vysune tekutý fotopolymer na sestavený 

zásobník. U fotopolymerové vrstvy dojde k okamžitému vytvrdnutí prostřednictvím 

ultrafialových paprsků. 3D model se vytváří po tenkých vrstvách a to vrstvu po vrstvě. 

Technologie je schopna vytvořit tloušťku jedné vrstvy menší než 0,016 mm s přesností menší 

než 50 mm. Velkou výhodou Poly Jet je, že podporuje různý materiál, od gumy k tvrdému a 

od průhledného, až po neprůhledný. Je schopen vytisknout stejnou část zároveň s různými 

materiály (Wang et al., 2014). 

 

Programy pro tisk 

Pro 3D tisk je výchozím bodem vytvořit 3D geometrický model, který má být posléze 

vymodelován. K tomuto kroku je možné využít celou řadu programů, jako je např. volně 

přístupný AutoCad umožňující vytvořit 2D digitální model. Po vymodelování modelu ve 2D 

rozměru je nutné vytvořit v dalším programu trojrozměrný model. K tomu můžeme např. 

použít Blender. Jedná se o program, který je možný volně stáhnout na internetu. Nebo lze 

využít program ArchiCad, ve kterém lze rovnou modelovat ve 3D a má výstup ve formátu 

STL. Výstupem pro 3D tisk musí být soubor STL.  

 

Postup tisku 3D modelu – materiál a metody 

V praktické části realizace se budu zabývat vytištěním 3D modelu na 3D tiskárně 

s materiálem plast. Jedná se o model XYZ da Vinci 1.0 Pro 3in1. Následně dojde 

k technoekonomickému posouzení dané technologie. Cena tiskárny se pohybuje do 1 tis. EUR 
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v závislosti na kurzu a konkrétním dodavateli. Tiskárna tiskne na bázi Fused Filament 

Fabrication. 

Prvním úkolem v praktické části bylo převedení 3D modelu do formátu stl. (stereolitografie), 

který je potřebný pro tisk na 3D tiskárnách a následně model vytisknout. Jedná se o 

zjednodušený návrh obytného domu, který se skládá ze suterénu, prvního nadzemního podlaží 

a ploché střechy. Celý objekt jsem vytvořila v programu ArchiCad 19, ze kterého je výstup ve 

formátu pln. Bylo nutné formát pln., který je charakteristický pro tento program převést na 

potřebný formát stl. Zvolila jsem měřítko 1:250 a jednotky milimetry. Stejným způsobem 

jsem nastavila všechny tři části, na které jsem si rozdělila objekt. Jednalo se o suterén, první 

nadzemní podlaží a plochou střechu. 

Pro úspěšný tisk jsem použila 3D tiskárnu XYZ da Vinci 1.0 Pro 3in1 s materiálem ABS plast 

bílý. Dále jsem nastavila Layer Height (tloušťka vrstvy) 0,4 mm a Infill Density (hustota 

výplně) 5%. Poslední nastavení jsem provedla v záložce Supports (podpora). Zde jsem 

zaškrtla Raft (vor), což znamená, že se vytisknou 4 spodní vrstvy navíc pro lepší odejmutí 

z desky. Na konci záložky v části Density of Supports (hustota podpěr) jsem vybrala Low 

(nízký), aby se lépe odloupl. Pak, už jsem jen zvolila Print (tisk).  

Suterénní podlaží bylo v měřítku 1:100. Tisk trval 8h 2m a 36s a spotřebovalo se 37.487 m 

materiálu. Na 3D modelu půdorysu suterénu se objevily vynechané mezery, ztenčené vrstvy a 

pavučinky přes model. Výsledný tisk je vidět na následujícím obrázku. 

 

Obr. 1 – Vytištěný suterén objektu 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Využítí modelu a technoekonomické sposouzení 

Model vyobrazený na obr. č.1 lze použít pro architektonické návrhy. Nedokonalosti, které 

byly způsobeny pravděpodobně nepřesnou kalibrací, neboť autorka článku není odbornicí na 

3D tisk se dají snadno mechanicky odstranit. Architektonické firmy však tímto dokáží ukázat 
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prostorový model svým zákazníkům, kteří daleko lépe dokáží posoudit, zdali jim návrh plně 

vyhovuje, neboť pro řadu lidí není 3D vizualizace v počítači dostatečná. 

Z ekonomického pohledu zabrala příprava modelů 2 hodiny. Tento čas by se dal jistě snížt 

v závislosti na rutinní práci odborníka. Zpotřebováno bylo celkem necelých 38 m materiálu 

a tisk trval přibližně 8 hodin. 

Za předpokladu, že cena práce architekta se bude pohybovat ve výši 11 Eur (vychází ze 

zkušenosti autorky), cena materiálu se pohybuje 0,1 Eur za metr. Cena tiskárny je 1 tis. Eur 

a odpisuje se reálně maximálně 2 roky v důsledku rychlých inovací v daném oboru. Náklady 

na elektřinu jsou do 1 Eur. Z uvedeného vyplývá, že bez optimalizace vyjde cena modelu 

přibližně na 26,8 Eur (variabilní náklady) a cca 1,5 Eur (fixní náklady na odpis tiskárny). 

Celkové náklady jsou tedy do 30 Eur. 

Pokud bychom chtěli komparovat použití 3D tiskárny s ruční tvorbou modelů momocí 

kartónů nebo jiných technologií, pravděpodobně by jejich tvorba zabrala řádově více času. 

V momentě, kdy by tvorba přesáhla 3 hodiny je použití nízkonákladové 3D tiskárny 

rentabilní. 

 

Závěr 

Cílem práce bylo technoekonomické posouzení nízkonákladového 3D tisku. V rámci této 

práce byl proveden experimetn a jeho zámvěry byly posouzeny z pohledu rentability 

dosažených výsledků. Využití vyzualizace nalezne uplatnnění například v architekuře, kde lze 

modely sestavit i jinou metodou. Jiné metody však kladou velké nároky na práci a proto 

budou pravděpodobně méně rentabilní. Samozřejmě vše závisí na konkrétním modelu 

a schopnosti architektů pracovat s danými technologiemi a objekty.  

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: doc. Ing. Roman 

Hrmo, PhD. 
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