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11. Manažérske zhrnutie: 

       krátka anotácia, kľúčové slová 
  

3D tlač v praxi. 

Členovia PK IKT PPK (počítačová podpora konštruovania) sa na stretnutí: 

- zamerali na tvorbu učebných pomôcok technológiou 3D tlače, 

- získavali základné zručnosti pre prácu so softvérom Z-SUITE, 

- získavali základné zručnosti pre prácu s 3D tlačiarňou ZORTRAX M200, 

- prediskutovali možnosti využitia 3D tlače pri vytváraní učebných pomôcok na odborné 

predmety. 

  

Kľúčové slová: 

3D tlač, 3D tlačiareň, filament, učebná pomôcka 

 

3D tlač je druh aditívnej (prírastkovej výroby) - súčiastka vzniká postupným pridávaním 

(vrstvením) materiálu. 
 

3D tlačiareň je zariadenie, ktoré umožňuje podľa digitálneho modelu vytvoreného v CAD 

systéme vytlačiť trojrozmerný objekt.   
 

Filament (tlačové struny) sa vyrábajú z rôznych materiálov. Výber materiálu pre 3D tlač 

ovplyvňuje vlastnosti vyrobenej súčiastky.   
 

Učebná pomôcka – predmet napodobujúci realitu pri výučbe. Pomáha zlepšiť názornosť, je 

nositeľom informácií, uľahčuje pochopenie učiva a rozvíjanie zručností a návykov. 

 

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


 
 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 Hlavné body: 

 3D tlač v praxi: 

- tvorba učebných pomôcok technológiou 3D tlače, 

- získavanie základných zručností pre prácu so softvérom Z-SUITE, 

- získavanie základných zručností pre prácu s 3D tlačiarňou ZORTRAX M200, 

- analýza a zhodnotenie možností 3D tlače pri vytváraní učebných pomôcok. 
 

      Členovia PK IKT PPK postupne vytvorili v CAD systéme Autodesk Inventor digitálny 

model súčiastky, ktorý v softvéri Z-SUITE upravili pre 3D tlač. Na tlačiarni ZORTRAX M200 

model vytlačili.  

      Následne analyzovali a zhodnotili možnosti využitia 3D tlače pri tvorbe učebných 

pomôcok pre svoje odborné predmety. Pozornosť upriamili aj na inovácie využívaných 

učebných pomôcok zo zbierky „Strojárstvo“.  
 

Zortrax M200 je tlačiareň, na ktorej boli vytlačené cvičné súčiastky. Tlačiareň je 

vybavená inovatívnym kalibračným systémom. Vďaka automatickému meraniu vzdialenosti 

medzi tryskou a piatimi kalibračnými zónami, dokáže systém presne určiť v akej polohe má 

byť daná kalibračná skrutka.  

 
3D tlačiareň ZORTRAX M200 

Pre dosiahnutie vysokej presnosti pohybu je použitý systém duálneho vedenia v osi X a Y. 

Tlačiareň používa zdvojené vodiace tyče a ozubené remene. Systém vyberateľnej plošiny 

umožňuje hotový model odstrániť mimo tlačiarne bez rizika posunutia kalibračných skrutiek 

alebo namáhania vodiacej tyče osi Z. Vrchnú časť plošiny tvorí perforovaná podložka, ktorá 

zabraňuje odtrhávaniu a deformácii materiálov na báze ABS. Vďaka tomuto systému je možné 

vytlačiť modely s maximálnymi rozmermi v osiach X a Y, danými veľkosťou plošiny. 

Možnosť nastavenia ohrevu a ochladzovania v rámci tlačovej hlavy rieši jeden z hlavných 

problémov s uvoľňovaním materiálu, ktorý je zapríčinený zmenou fyzikálnych vlastností 

jednotlivých komponentov tlačovej hlavy. Podporný materiál tlačený systémom SES dovoľuje 

tlačiť aj zložité a komplexné modely bez nutnosti použitia druhej tlačovej hlavy a dodatočného 

materiálu. Optimalizovaný systém generovania podporného materiálu minimalizuje množstvo 

použitého materiálu a zároveň umožňuje jeho jednoduché odstránenie.  

 



 
 

Transformácia modelov súčiastok vytvorených v CAD systéme Autodesk Inventor do 

prostredia 3D tlače bola realizovaná použitím softvéru Z-Suite. 

Softvér Z-Suite pre technológiu LPD (Layer Plastic Deposition) umožňuje: 

- automatickú opravu poškodeného STL súboru - modely, ktoré nie sú uzavreté, alebo majú 

chybu v polygonálnej sieti sú automaticky opravené, 

- uberať a pridávať modifikovateľné podpory automaticky alebo podľa potreby,  

- detekciu tenkých stien - upozorní na príliš tenké steny modelu, 

- optimalizáciu rotácie modelu - automatickú detekciu rotáciu modelu podľa zvolených 

preferencií napr. pre čo najmenej podporného materiálu alebo maximálny kontakt s 

tlačovou plochou, 

- rozdeliť model - rozrezať ho po rovinách, ak je príliš veľký, 

- rôzne možnosti vnútornej výplne - od tlače škrupiny, až po plné modely s rôznymi 

geometrickými tvarmi vo vnútri. 

Zortrax M200 umožňuje 3D tlač z rôznych materiálov: 

- Z-ABS, Z-HIPS, Z-ULTRAT, Z-PETG, Z-GLASS, Z-ESD, Z-PLA Pro, Z-ASA Pro, Z-

PCABS, Z-FLEX 

        
Filament ABS, PLA a PETG ... 

ABS – klasický, najúčinnejší a najuniverzálnejší termoplastický filament. Ideálny na testova-

nie súčiastok, funkčných prototypov a konceptových modelov. Z-ABS so Z-Suite a M200 

vytvára vynikajúce estetické a mechanické vlastnosti. 

PLA – filament vhodný pre použiteľné, sofistikované modely s veľmi malými prvkami. 

PETG – filament veľmi odolný proti chemikáliám. Ideálny na výrobu mechanických častí, 

ktoré sú vystavené chemikáliám, ako sú soli, kyseliny a zásadité roztoky. Je robustný a vhodný 

pre prototypovanie zložitých komponentov. 

Cvičenie: 

Model súčiastky v CAD systéme Autodesk Inventor: 

 
    



 
 Transformácia modelu vytvoreného v CAD systéme do formátu 3D tlače: 

           

   

Model súčiastky uložený do formátu matica.stl  bol v pracovnom priestore 3D tlačiarne 

umiestnený do správnej polohy. Po zadefinovaní druhu plastu (ABS) boli zadané parametre 

tlače a model bol transformovaný do určeného formátu. Výsledkom bola aj informácia 

o spotrebe materiálu a čas, za ktorý sa model vytlačí.  Matica bola vytlačená za 11 minút 

a spotrebovalo sa na ňu 0,93 m (2 g) filamentu Z-ABS. 

Na stretnutí boli prediskutované možnosti využitia 3D tlače pri vytváraní a inovovaní 

učebných pomôcok využívaných na odborných strojárskych predmetoch.   

Členovia PK IKT PPK sa oboznámili s 3D tlačiarňou – ZORTRAX M200. Vytvorili model 

jednoduchej súčiastky v CAD systéme Autodesk Inventor. Digitálny model matice 

transformovali v softvéri Z-Suite do formátu pre 3D tlač a následne ho vytlačili.  
 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

     Technológia 3D tlače je v súčasnosti dostupná aj v školách a jej využitie vytvára dobré 

podmienky pre zlepšenie názornosti a pochopenie učiva. Pri zapojení žiakov do procesu tvorby 

učebných pomôcok prispieva k získavaniu a rozvíjaniu zručností nielen s 3D tlačou, ale aj 

s CAD systémami. 

    Využívať pri tvorbe učebných pomôcok 3D technológie a do procesu navrhovania a výroby 

zapájať aj žiakov a tým rozvíjať ich zručnosti.  
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