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3D tisk
akceleruje výrobu

Bohumír Kotora

Výroba pomocí 3D
tisku je stále na
vzestupu. Přibývá
nových metod aditivní
výroby a ty stávající se
zdokonalují. Finanční
analytici celému oboru
věští až 25% roční
nárůst. „Díky lepší
dostupnosti a často
bleskové návratnosti
se 3D tiskárny velmi
rychle rozšiřují
českými podniky
napříč odvětvími,“ říká
Tomáš Soóky, ředitel
firmy 3Dwiser,
českého dodavatele
a distributora
technologií pro 3D
skenování a 3D tisk.
Tomu se podnik
věnuje od roku 2014.
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Nakolik se od té doby
posunul vývoj 3D tisku?
V posledních letech se výraznì zvýšila spolehlivost stolních 3D tiskáren. Ještì pøed pár roky
byly brány jako hraèky v rukou konstruktérùnadšencù, dnes už je pro svou univerzálnost
najdeme u nejznámìjších oborových znaèek.
Za všechny jmenujme tøeba tiskárny Ultimaker
šetøící statisíce eur roènì pøímo v montážním závodì Volkswagen Autoeuropa èi jejich nasazení
v poboèkách Bosch po celém svìtì. Slouží nejen
k pøípravì prototypù, ale též výrobì funkèních
nástrojù nebo montážních pøípravkù.
Souvisí to i s trendem lokální digitální výroby.
Výrobky díky 3D tisku vznikají až tam, kde je
opravdu potøebujeme. Neøešíme složitou logistiku a skladování zastarávajících dílù. Dramaticky
se zkracuje èas od návrhu po hotový výrobek,
zlomkem jsou i celkové náklady. Vidìt je to tøeba
u funkèních souèástí a náhradních dílù 3D tištìných (dle potøeby) z odolných kompozitù na bázi
nylonu a karbonu. Velmi èasto dnes nahrazují
kovové souèásti.
Jak si Česká republika
stojí ve srovnání se světem?
Konzervativní Èesko je za technologicky vyspìlým Západem o pár let pozadu. Zase ale èeské
podniky mohou vybírat z toho nejlepšího a už

v praxi ovìøeného. Aditivní výroba je jedním z klíèových prvkù koncepce Prùmyslu 4.0. I u nás
tvoøí stále dùležitìjší téma.

Na domácí trh jste uvedli 3D stolní
tiskárnu Ultimaker S5.
Která výrazná vylepšení oproti
předchozímu typu přináší?
Profesionální uživatelé dnes od stolních 3D tiskáren požadují tisk geometricky složitých pøedloh
s odolností prùmyslových materiálù, opakovatelné výstupy, vysokou provozní spolehlivost. Chtìjí
vsadit na ucelené øešení, které je v produkèním
prostøedí nenechá na holièkách.
Ultimaker S5 byl v tomto ohledu velmi oèekávanou novinkou, obrovský zájem ihned po uvedení na trh to jen potvrzuje. Ovládání 3D tiskárny
usnadòuje dotykový displej, do tiskového prostoru 330 × 240 × 300 mm se vlezou i rozmìrnìjší
modely. Ke spolehlivosti dvoumateriálového tisku
s ve vodì rozpustnými podporami pøispívá èidlo
pohybu tiskové struny. Dojde-li materiál, umožòuje automaticky pøerušit a navázat tisk, aniž se
ohrozí kvalita výtisku.
Na zaøízení pøi práci nemusíte dohlížet jako
tøeba u hobby tiskáren. Vylepšené automatické
vyrovnání podložky zajišśuje perfektní první vrstvu a prùbìžnou kompenzaci tiskového podkladu
ze skla èi hliníku.
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Ovlivňují spolehlivost výrobku také
atributy jako open source či WiFi síť?
Otevøený pøístup k vývoji softwaru èi tøeba možnost
použití materiálù dalších výrobcù rozšiøují využitelnost tiskáren Ultimaker v praxi. Díky snadnému
pøipojení k podnikové síti – drátovì èi bezdrátovì – si tiskárny Ultimaker mnohde prosadila sama
konstrukèní oddìlení. Stejnì jako u Ultimakeru 3
není nutno obtìžovat IT administrátory se složitým
nastavováním sítì, tiskovými servery, zabezpeèením. Ultimakery spolu v síti komunikují napøímo,
mohou se dìlit o frontu tiskových úloh.
Pro jaké materiály
jsou tiskárny určeny?
Nejèastìji se stále využívá PLA, ale zejména
v prùmyslu roste využití ABS, ASA, CPE, Nylonu
nebo tøeba PC. Zajímavé je i flexibilní TPU nebo
ve vodì rozpustné, doèasné podpory z PVA.
Aktuálním trendem jsou kompozitní materiály
pøinášející nové vlastnosti. Nejvìtší svìtoví výrobci už kompozity chystají i pro Ultimaker S5,
uvedeny budou ještì letos.
Máte zajímavé zakázky, klienty?
Tiskárny od 3Dwiseru dnes najdete na stovkách
pracovišś po celém Èesku – a díky partnerùm i na
Slovensku èi v Maïarsku. Mezi našimi klienty figurují známí mezinárodní prùmysloví hráèi, týmy
inovátorù, ale i univerzity nebo výzkumná pracovištì. Mnohde využívají celé tiskové farmy složené
z rùzných tiskáren s rùznou technologií. A jak øíkají
tøeba v libereckém VÚTS: „Od nás již neodchází
stroj, který by na sobì nemìl 3D tištìný díl.“
Hodí se 3D tisk k sériové produkci,
existují v tomto směru nějaké hranice?
Nejvìtším limitem je zatím pomalost tisku z termoplastù a menší materiálové portfolio oproti
tradièním metodám, napø. vstøikování. Na druhou
stranu lze 3D tisk v nìkterých pøípadech levnì
a snadno škálovat (stolní FDM a SLA tiskárny),
pøicházejí nové technologie pro vìtší rozsah
výroby. Hranice se stále více stírají, avšak 3D
tisk si rozhodnì neklade za cíl nahradit tradièní
technologie tam, kde jsou efektivnìjší.
Jak vidíte nejbližší
budoucnost 3D tisku?
V blízké budoucnosti – kromì mnoha dalších
oblastí – vidím posílení role 3D tisku ve dvou
dùležitých oblastech: výrobì a lékaøství. Zde brzy
dozraje doba pro masové využití. Ve výrobì vidím
nejvìtší potenciál v distribuované a malosériové
výrobì (vèetnì údržby), v medicínì tøeba v oblastech tkáòového inženýrství a ortodoncie.
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Ultimaker S5,
nadmíru kreativní asistent
Ještì pøed pár lety byly 3D tiskárny doménou nadšencù a vizionáøù. Dnes tuto technologii
využívají mnohá konstrukèní oddìlení, i prùmyslové provozy. Výrobci tìchto produktù výraznì zvýšili spolehlivost a opakovatelnost 3D tisku. Konstruktérùm èi technikùm tak dodali
jistotu, že výsledný výrobek poskytne požadované vlastnosti i možnost jeho tisku v desítkách
identických kopií. Vìc døíve nevídaná.
V únoru 2017 spoleènost 3Dwiser, èeský prodejce technologií pro 3D tisk, uvedla na støedoevropský trh stolní 3D tiskárnu Ultimaker 3. Tøíletý vývoj reagoval na rostoucí požadavky
i tìch nejnároènìjších uživatelù – od konstruktérù pøes architekty až po nadšené modeláøe.
Nový model nizozemské znaèky nabídl tisk geometricky složitých modelù s využitím pokroèilých
materiálù, jako je tøeba nylon. Vzájemnì sladìný hardware, software, kombinace materiálù
a tiskových nastavení zase možnost opakovanì dosahovat co nejlepších výtiskù. Firmy díky
3D tisku tak roènì šetøí nemalé finance.
3D tiskárny Ultimaker získaly slušné renomé také u klientù v Èesku, Slovensku i Maïarsku,
v destinacích pod distributorskou patronací 3Dwiseru. K posílení (nejen) tìchto lokalit firma
v kvìtnu 2018 „živì“ v Praze pøedstavila dlouho oèekávaný model stolní 3D tiskárny Ultimaker S5. Navržený je pro tisk prototypù, výrobních pomùcek i finálních dílù. Podívejme se, co
z ní dìlá kompletní a uživatelsky pøívìtivé 3D tiskové øešení.
Ultimaker S5 má dosud nejvìtší tiskový objem ze všech tiskáren této znaèky, takže mùžete
tisknout vìtší modely èi na podložku umístit víc dílù pro co nejvyšší efektivitu. Tu rovnìž podporuje
aplikace Ultimaker Cura, která optimalizuje nastavení pro vìtší výtisky. K jejich preciznímu provedení lze využít nabídky otestovaných materiálù s pøedem nastavenými profily, uložené v uvedené
aplikaci. Její „kolegynì“ Cura Connect umožòuje na poèítaèi èi pøes aplikaci sledovat prùbìh tisku
a spravovat 3D tiskárny, WiFi a ethernetové pøipojení pak tisk pøímo od pracovního stolu.
Pokud jde o vlastní podložku,
Ultimaker S5 nabízí dva typy:
sklenìnou a z eloxovaného hliníku. Ta má usnadnit tisk z konstrukèních materiálù, souèasnì
pøináší jednotnìjší úpravu spodních povrchù vytváøených dílù.
Ze dvou podložek mùžete zvolit
tu, která se lépe hodí k materiálu. Ještì pøed zahájením tisku
aktivní systém pøesného vyrovnávání podložky vyhodnotí pøípadné nerovnosti podkladu. Snímaè mìøí podložku ve více bodech
a vyrovnání odstupu od povrchù je nastaveno pro vždy exaktní první vrstvu. Uzavøení dvíøek
tiskárny zlepšuje kontrolu teploty a proudìní vzduchu. V kombinaci s užitím správné podložky
a jejím aktivním vyrovnáním formuje dobrou pøilnavost a spolehlivý 3D tisk.
Uživatelsky zajímavá je i dvoumateriálová technologie spoleènosti Ultimaker, jež subvencuje
výrobu technických dílù s dutinami i pøevisy, nesenými specializovanými podpùrnými materiály.
Ke spolehlivosti tisku ze dvou materiálù pøispívá èidlo pohybu tiskové struny. Dojde-li materiál,
umožòuje automaticky pøerušit a navázat tisk – aniž se ovlivní kvalita výtisku. Otevøený systém
materiálù Ultimakeru S5 pøitom dovoluje volit ze strun dalších výrobcù, a to v závislosti na
vlastnostech, které požadujete od svých výtiskù.
Usnadnit práci s 3D tiskárnou Ultimaker S5 mají i další dvì novinky. První tvoøí Ultimaker
Tough PLA, technický materiál s houževnatostí podobnou ABS, ale jednoduchostí tisku z PLA.
Ideální je pro rychlou tvorbu vìtších prototypù. Tough PLA je kompatibilní s podpùrnými materiály od Ultimakeru, vèetnì PVA. Druhou je Ultimaker App, aplikace ke kontrole prùbìhu 3D
tisku kdykoli a odkudkoli, tøeba z mobilu èi tabletu. Podporuje platformy pro Android a iOS jak
u Ultimakeru S5, tak u øady tiskáren Ultimaker 3.
Také do budoucna spoleènost Ultimaker slibuje nové funkce i možnosti, které nabídnou
profesionální 3D tisk ještì dostupnìjší. Posílení jeho role pak vidí pøedevším v oblastech výroby
a lékaøství.
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