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11. Manažérske zhrnutie: 
       krátka anotácia, kľúčové slová 
  

3D technológie vo výučbe. 

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

- oboznámili s technológiou 3D tlače, 

- získavali základné zručnosti pre prácu s 3D tlačiarňou, 

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

predmety. 
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3D technológie sú dnes súčasťou výrobného procesu mnohých odvetví. Využívajú sa 

v školách, firmách a dostupné sú i pre bežných užívateľov. V škole sa môžu stať významným 

pomocníkom napr. pri tvorbe alebo inovácii učebných pomôcok. 
 

3D tlač je druh aditívnej 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.   
 

3D skener umožňuje naskenovanie povrchu súčiastky a zo získaných údajov vytvorenie 

digitálneho modelu, ktorý je možné následne vytlačiť pomocou 3D tlačiarne. Využíva sa aj v  

reverznom inžinierstve.   
 

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


 
 

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

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

 

 

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

 Hlavné body: 

a) 3D technológie vo výučbe odborných predmetov; 

- Oboznámenie sa technológiou 3D tlače; 

- Práca s 3 D tlačiarňou; 

- Analýza a zhodnotenie možností 3D tlače pri vytváraní učebných pomôcok; 
 

      Členovia PK IKT PPK postupne podľa študijných odborov 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“.  
 

3D tlač je adaptívna výroba tzv. inkrementálna alebo prírastková výrobná technológia. 3D 

printing alebo additive manufacturing (AM) je proces tvorby trojdimenzionálnych pevných 

objektov z digitálneho súboru. V aditívnych procesoch je objekt vytvorený ukladaním 

súvislých vrstiev materiálu. Tlač začína na čistej podložke a pokračuje postupným nanášaním 

materiálu po častiach v 2D priestore v osi X a Y. Potom sa posunie horizontálne v osi 

Z  o ďalšiu vrstvu a pokračuje v nanášaní materiálu až do vytvorenia kompletného 3D modelu. 

Pred samotnou tlačou je potrebné digitálny model transformovať v príslušnom softvéry, ktorý 

ho rozdelí na niekoľko tenkých vrstiev vytvárajúcich celý objekt. Od hrúbky vrstiev závisí 

kvalita tlače. Čím sú jednotlivé vrstvy tenšie, tým je precíznejšia kvalita tlače.  

FDM (fused deposition modeling) je jednou z najrozšírenejších a najpoužívanejších 

technológií 3D tlače najmä kvôli dostupnej cene a relatívnej jednoduchosti. 

FDM/FFF - technológia tlače na princípe natavovania materiálu (filamentu) navinutého 

na cievke, z ktorej sa postupne odmotáva. Hlava 3D tlačiarne vrstvu po vrstve tlačí 3D model 

z digitálnej predlohy.  Nevýhodou tejto technológie je dlhý čas tlačenia, široký rozptyl kvality 

tlače, v závislosti od  modelu použitej tlačiarne, druhu použitého filamentu a podobne). 

ABS (akrylonitributadiénstyrén) je nízko nákladový termoplast s dobrými mechanickými 

vlastnosťami, odolávajúci mechanickému poškodeniu. Umožňuje tlačiť pevné a odolné 

objekty stabilné voči kyselinám a zásadám. Spracováva pri teplote 210-250°, výsledný 

produkt je stály pri teplotách až do 100°C. 

Stereo litografia (SLA) je prvou patentovanou technológiou 3D tlače. Na vytváranie 

objektov využíva UV lúč, ktorý stvrdzuje polymérovú živicu do požadovaného tvaru. Je to 

veľmi presná technika 3D modelovania, súčasne veľmi nákladná, čo bráni jej masovému 

rozšíreniu. 

Selective laser sintering (SLS) - selektívne spekanie laserom, označované aj ako laserové 

sintrovanie je technológia 3D tlače vytvárajúca objekt  tavením práškového materiálu a jeho 

spekaním po jednotlivých vrstvách pomocou laseru. Tlačiarne fungujúce na princípe 

laserového sintrovania sú profesionálne stroje, ktoré sa využívajú v priemyselnej výrobe a pri 

výrobe prototypov, ktoré sú následne funkčne testované. 

Digitálne modely pre 3D tlač sa modelujú v CAD systémoch, počítačových programoch 

pre 3D modelovanie (napr. Autodesk Inventor). Preferovaným formátom väčšiny stolných 

3D tlačiarní je STL. 



 
 

3D model na vytlačenie môžeme získať aj naskenovaním fyzického objektu 3D skenerom,  

zariadením, ktoré dokáže oskenovať tvar a povrch trojrozmerného predmetu a previesť ho do 

digitálnej podoby. Použiť môžeme 3D skener ručný alebo stacionárny. 

Na stretnutí boli zosumarizované a prediskutované možnosti využitia 3D tlače pri 

vytváraní a inovovaní učebných pomôcok využívaných na odborných strojárskych 

predmetoch, napr. model jednostupňovej prevodovky, model kľukového mechanizmu, model 

zápustkových blokov, prípravok na strihanie, prípravok na ohýbanie, modely na technické 

kreslenie a pod. 

Členovia PK IKT PPK sa oboznámili s 3D tlačiarňami – ZORTRAX M200, CREALITY 

ENDER 3 a CREALITY CR10S Pro. Prezentované boli ukážky transformácie digitálneho 

modelu vytvoreného softvérom Autodesk Inventor do prostredia 3D tlače softvérom Z-SUITE 

a Ultimaker CURA. 

 

 

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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