




20. století



Nástup konkurence na trh přinesl nové technologie, např. modelování depozicí 
(přesouváním) plastové taveniny (FDM, Fused Deposition Modeling) využívající 
termoplast či selektivní laserové spékání (SLS, Selective Laser Sintering) 
pracující s CO2 laserem a práškovým materiálem.
V roce 1993 Massachusettský technologický institut (MIT) patentoval 
technologii trojrozměrných tiskových technik, která pracovala s práškovým 
materiálem a tekutým spojovačem. Licenci k této technologii poté koupila 
firma Z Corporation a započala vývoj 3D tiskáren jako takových.
Pojem „3D tiskárna“ pochází až z druhé poloviny 90. let.



PRŮBĚH TISKU



Poté, co je vytvořen 3D objekt, může nastat fáze samotného tisku. 
Předtím se musí provést převod 3D modelu do formátu STL nebo 
OBJ tak, aby ho software pro ovládání tiskárny přečetl. Dále se musí 
z formátu STL vytvořit samotné instrukce pro tiskárnu (pohyb 
motorů, ovládání trysky, ad.). Tyto instrukce se nazývají G-Code a 
pro jejich vytvoření se využívají nejčastěji programy Skeinforge, 
Slic3r, Cura, apod.. G-Code se pošle tiskárně, která pak daný objekt 
vytiskne.
Většinou se po výtisku ještě objekt upraví. Tyto úpravy zahrnují 
mimo jiné opilování, odlomení tzv. podpůrných konstrukcí (u 
technologie FDM) nebo třeba vyčištění (jiné technologie).





Komerční 3D tisk, jehož počátky sledujeme do osmdesátých let 20. století, je 
dosud doménou zejména průmyslových firem, přičemž podstatná většina 
produkce 3D tiskáren na světě směřuje do oblasti vývoje prototypů. 
Největšími světovými výrobci 3D tiskáren jsou společnosti Stratasys a 3D 
Systems. 
V České republice byly první průmyslové 3D tiskárny instalovány v polovině 
90. let brněnskou společností MCAE Systems, jejíž zařízení využívá například 
Škoda Auto, Tescoma nebo mnozí dodavatelé v automobilovém či leteckém 
průmyslu. V období největšího rozmachu osobního 3D tisku vzniklo v Česku 
několik start-upů, jež vyvíjejí a vyrábějí své vlastní 3D tiskárny, mj. firmy 
Aroja, be3D. 3D tiskárna Prusa i3, nesoucí jméno českého vývojáře Josefa 
Průši. Jedná se o jednu z nejoblíbenějších osobních 3D tiskáren na světě. V 
Evropě a Spojených státech amerických existuje v současné době několik 
desítek firem vyrábějících a distribujících 3D tiskárny.
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https://cs.wikipedia.org/wiki/3d tisk

https://josefprusa.cz/o-3d-tisku/

https://www.makerslab.cz/vse-o-3d-tisku/

https://www.ultimaker.com/support

https://cs.wikipedia.org/wiki/3d tisk
https://josefprusa.cz/o-3d-tisku/
https://www.makerslab.cz/vse-o-3d-tisku/
https://www.ultimaker.com/support

