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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 Ultimaker CURA, 

 získavali základné zručnosti pre prácu s 3D tlačiarňami CREALITY ENDER 3 

a CREALITY CR10S Pro, 

- 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 Ultimaker CURA, 

 získavanie základných zručností pre prácu s 3D tlačiarňami CREALITY 

ENDER 3 a CREALITY CR10S Pro, 

- 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 Ultimaker CURA upravili pre 3D tlač. Na tlačiarni 

CREALITY ENDER 3 alebo CREALITY CR10S Pro 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“.  
 

CREALITY ENDER 3 je tlačiareň s technológiou FDM 

(fused deposition modeling). Pracuje na princí-

pe natavovania materiálu (filamentu)  navinutého 

na cievke, z ktorej sa postupne odmotáva. FDM je jednou z 

najrozšírenejších a najpoužívanejších techno-lógií 3D tlače 

najmä kvôli dostupnej cene a relatívnej jednoduchosti. Na 

tejto tlačiarni sme vytlačili menšie súčiastky, pretože tlačový 

priestor je 220 mm × 220 mm × 250 mm. Využili sme 

tlačový materiál 1,75 mm ABS. Umožňuje však tlačiť aj 

z iných materiálov, napr.: ASA, FLEX, Nylon, PETG, PLA, 

PVA, TUP a Wood. Využívaná je hrúbka vrstvy 0,1 mm – 

0,4 mm a rýchlosť tlače 180 mm/s. Tlačiť je možné z PC cez 

USB 2,0 alebo SD kartu.                                                                 3D tlačiareň CREALITY ENDER 3 

 

     Creality 3D CR-10S Pro je dostupná a veľmi kvalitná 3D tlačiareň s pracovným 

priestorom 300 x 300 x 400 mm vybavená: 

- automatickým nastavením tlačovej podložky,  

- rýchlym ohrevom tlačovej plochy, 

- funkciou pokračovania 3D tlače po výpadku elektriny, 

- automatickým rozpoznaním vlákna, 

- jednoduchým ovládaním cez farebnú dotykovú obrazovku,  

- vysokou presnosťou (jemné detaily a textúra) 3D tlače,  

Neustále monitorujte proces 3D tlače. 

Je kompatibilná s Cura, Repetier-Host & Simplify3D. 

Umožňuje tlač z materiálov PLA, Wood, PETG, TPU, ABS 

s priemerom vlákna 1,75 mm. 
 

3D tlačiareň Creality 3D CR-10S Pro 

 

 



 
 

Transformácia modelov súčiastok vytvorených v CAD systéme Autodesk Inventor do 

prostredia 3D tlače bola realizovaná použitím softvéru CURA, ktorý je vhodný aj pre 

začiatočníkov. Model je možné upravovať nastavením v rozšírenom móde (cca 200 

parametrov). Cura podporuje súbory vo formáte STL, 3MF a OBJ. 

Tlač bola realizovaná z materiálu PETG - filament, ktorý je ideálny na výrobu 

mechanických častí, ktoré sú vystavené chemikáliám (soli, kyseliny a zásadité roztoky). Je 

robustný a vhodný pre prototypovanie zložitých komponentov. 

Cvičenie: 

Modely súčiastok spracované v CAD systéme Autodesk Inventor: 

      

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

   

 

 

Modely súčiastok uložené do formátu .stl  boli 

v pracovnom priestore 3D tlačiarne umiestnený do správnej 

polohy. Po zadefinovaní druhu plastu (PETG) 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.   

Na stretnutí boli prediskutované možnosti využitia 3D 

tlače pri vytváraní a inovovaní učebných pomôcok 

využívaných na odborných strojárskych predmetoch.   

 

         



 
 

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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