
Doporučená
osnova
lekce Úvod do 3D tisku

45 min

Tato lekce je určena pro první seznámení studentů s 3D tiskem. Dozví se něco málo o historii, principech  
a využití 3D tisku a také si vyzkouší vytisknout svůj první model, jednoduchou minci do nákupního vozíku.  
Model je hotový, studenti ho pouze připraví k tisku v programu PrusaSlicer. Na lekci je možné plynule navá-
zat projektem „Klíčenka“, ve kterém si studenti vyzkouší vytvořit vlastní 3D model od začátku v programu  
Tinkercad. Celková časová náročnost je pak 90 minut. Projekt klíčenky má samostatnou osnovu i prezentaci.  

Hlavní cíle:
– Porozumět uplatnění 3D tisku v praxi a znát jeho výhody. 
– Pochopit princip technologie FFF, tedy nejrozšířenější metody 3D tisku. 
– Naučit se vyhledávat a stahovat 3D modely z otevřených databází na internetu. 
– Seznámit se se základními ovládacími prvky programu PrusaSlicer. 
– Naučit se základy práce s 3D tiskárnou Original Prusa i3 MK3S nebo MINI.

Připravte si před začátkem:
Kromě vybavení společného pro všechny lekce (projektor, počítače apod. – viz „Co budete potřebovat“  
na webové stránce konkrétní lekce či projektu) si dále připravte:

– Vytištěnou alespoň jednu minci do nákupního vozíku na ukázku pro každou skupinu.

3D model mince k tisku naleznete v materiálech k lekci.
 

Číslování bodů níže odpovídá snímkům prezentace.

1.
Úvod do hodiny:

2.
Cíle lekce:

3.-5.
Uplatnění 3D tisku v praxi:

Využijte naši powerpointovou prezentaci „Úvod do 3D tisku”. V podokně 
poznámek u každého snímku prezentace naleznete bližší informace, 
komentáře a instrukce.

Představte studentům cíle lekce a rozdejte jim vytištěné mince na ukázku.
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–

–

Poznámka: vyučující by měl před touto lekcí nejprve absolvovat školení 3D tisku pořádané Prusa Research, 
aby dokázal sám ovládat 3D tiskárnu a aby mohl mírně rozvinout vlastními znalostmi informace na jednotlivých 
snímcích prezentace.

Pusťte studentům jednotlivá videa Prusa Stories (v poznámkách u pre-
zentace je jejich popis). Na stránce www.prusa3d.cz/stories jsou k dispo-
zici další články a videa - je možné zvolit i jiné příklady než v prezentaci, 
pokud budou lépe odpovídat zaměření školy.

–

http://www.prusa3d.cz/stories


Verze 1.0 Poslední změna: 14. 9. 2020, licence CC-SA-NC Stránka 2 z 3

6.-7.
Další využití 3D tisku: Zeptejte se studentů, jaká další uplatnění 3D tisku znají a u následující-

ho snímku o nich diskutujte: 3D tištěné boty Adidas, které jsou v sériové 
výrobě, uplatnění v medicíně, tištěná pizza, výroba zubních implantátů,  
3D tištěné domy a použití 3D tisku ve výrobě součástek letadel.

10.
Jak získat 3D model pro tisk: Pomocí prezentace představte studentům způsoby, kterými je možné  

získat 3D modely.

– 

– 

8.
Představení 3D tiskárny: Stručně představte studentům tiskárny, které máte ve škole k dispozici.– 

9.
Princip FFF: Shrňte žákům základní principy fungování technologie FFF: 

3D model se před samotným vytištěním „nařeže” na jednotlivé vrstvy  
pomocí programu („slicer”). 
Tisknout se začíná od spodní vrstvy, na kterou postupně přibývají další  
a další.
Každá vrstva je vytvořena roztaveným plastovým vláknem (filamentem). 
Detailnost a rychlost tisku je daná především výškou vrstvy (ta se nastaví 
ve sliceru) a průměrem trysky. 
Tisková hlava (extruder) se pohybuje v osách X a Z a dávkuje roztavený 
filament. Podložka se pohybuje po ose Y. 
Horký filament velice rychle chladne (ochlazuje ho ventilátor) a mění  
se v pevnou hmotu.

– 

– 

– 

– 

– 

11.-13.
Stáhnutí modelu z internetu: Promítněte jim na obrazovku webovou stránku PrusaPrinters.org a nasdí-

lejte jim odkaz na model žetonu do nákupního vozíku 
(https://www.prusaprinters.org/prints/10500-josef-prusa-coin). 
Studenti budou na svých počítačích následovat vaše kroky.
Pro zajímavost si v rychlosti prohlédněte několik dalších modelů na webo-
vé stránce, ilustrujte na nich různou složitost, vhodnost pro tisk, komentá-
ře uživatelů apod. 
Stáhněte 3D model (.3mf nebo .stl).

– 
– 

– 

– 

14.-15.
Příprava k tisku v programu 
PrusaSlicer, spuštění tisku:

Otevřte stažený model v programu PrusaSlicer a nastavte základní  
parametry 3D tisku: 

 – Print Settings: „0.20mm QUALITY” 
 – Filament: „Prusament PLA” 
 – Printer: „Original Prusa i3 MK3S” (nebo „Original Prusa MINI“) 
 – Supports: „None”  
 – Infill: „15%” 

Vytvořte .gcode (soubor konkrétních instrukcí pro tiskárnu). 
Exportujte .gcode, pojmenujte jej a uložte na SD kartu. 
Celý postup je rovněž zaznamenán na videu (snímek č. 14).

Spuštění 3D tisku:

Připravte si hladkou tiskovou podložku, odmastěte ji. Vložte do tiskárny 
filament. 
Společně se studenty vložte SD kartu to tiskárny a v jejím menu zvolte 
„Tisk z SD”, potvrďte stisknutím tlačítka, zvolte příslušný soubor .gcode 
vaší mince (bude ve výběru úplně nahoře) a znovu potvrďte. 

– 

– 

– 
– 

– 

– 

https://www.prusaprinters.org/prints/10500-josef-prusa-coin
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Sledujte nahřívání podložky a trysky, poté kalibraci (proběhne automaticky) 
Zopakujte se studenty principy fungování technologie FFF, které nyní  
sledují - pohyby podložky, tiskové hlavy a posouvání filamentu pomocí  
motorů a řemenů, chlazení pomocí ventilátorů. 
Jedna mince se vytiskne za zhruba 6 minut. Během tisku je možné  
prezentovat volitelný snímek prezentace č. 15 – princip pohybu po třech 
lineárních osách. 
V případě, že máte k dispozici jenom 45 minut, shrňte se studenty během 
tisku dnešní hodinu a představte jim následující část.

– 
– 

– 

– 

16.
Pohyb os tiskárny: Volitelný snímek, zatímco tiskárna tiskne, je možné názorně ukázat  

pohyby jednotlivých os.
– 

17.
Závěr: Závěrečné shrnutí a diskuze NEBO pokračování projektem klíčenky  

(viz samostatná osnova a prezentace).
– 


