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Na slovenský trh vstupuje nejočekávanější technologie 
3D tisku, jaká tu kdy byla a to hned po prvních instalacích 
v Česku a Polsku. Uvedení horké novinky společnosti HP 
se na českém trhu ujal Daniel Adam, který v této zemi a 
na Slovensku instaloval první průmyslové 3D tiskárny již 
před dvaceti lety – v dobách, kdy většina odborné veřejnosti 
neměla o technologiích aditivní výroby potuchy. Právě jeho 
nadstandardní kontakty mezi světovými špičkami 3D tisku 
a bezkonkurenční zkušenosti z praxe přispěly k tomu, 
že se tento region zařadil mezi prvními, v nichž je technologie 
3D tisku HP uvedena – hned po USA, Francii, Německu 
a Belgii. Jeho společnost 3Dees Industries se zaměřuje 
na aplikace 3D tisku v různých oblastech.

3D tisk v sériové výrobě

HP již dříve deklarovala, že na rozdíl od většiny ostatních 
společností působících v oblasti 3D tisku, vůbec neuvažuje 
o technologiích pro spotřebitele – její záměr byl jasně 
vymezen do nejnáročnějšího nasazení v sériové produkci. 
Dá se říct, že si tak našla svoji „díru na trhu“, neboť uplatnění 
ostatních technologií 3D tisku má do sériové výroby 
jen okrajový přesah a jejich největší výhody dosud spočívají 
zejména ve vývoji prototypů, či ve výrobě jednotlivých 
koncových výrobků, u nichž jedinečné vlastnosti obhájí 
vyšší výrobní náklady. Uspokojit nároky sériové výroby 
aditivní technologií rozhodně není jednoduché. Zde se hraje 
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na maximální úspornost a konkurovat ceně plastových dílů 
vyráběných ve vstřikovacích formách je výzva jak po stránce 
povrchové kvality, tak především z hlediska požadované 
rychlosti výrobních cyklů. Přesto je zde oblast, ve které lze 
s vhodně nastavenou aditivní technologií uspět. HP tento 
prostor vidí ve výrobě sérií čítajících tisíce dílů, pro které 
se nemusí vyplatit vyvíjet a vyrábět cenově velmi nákladné 
formy. V tomto ohledu se technologie Multi Jet Fusion 
profiluje jako konkurence pro tradiční plastikářskou výrobu 
prostřednictvím vstřikovacích forem.

Soupeření s SLS a FDM

Když přijde řeč na to, komu HP konkuruje přímo ve 3D 
tisku, odpověď není jednoznačná. Vliv nové technologie 
mohou pocítit všichni dodavatelé 3D tiskáren na plastové 
výrobky, nicméně sama HP se ve všech srovnáních vymezuje 
proti technologiím SLS a FDM. První zmíněná shodně 
využívá práškového materiálu, druhá pak výrobky vytváří 
nanášením plastu, jehož výchozí podoba je v plastové struně. 
Multi Jet Fusion od HP má být „desetkrát rychlejší“ a „o 
polovinu levnější“ při výrobě jak prototypů, tak funkčních 
koncových dílů. 

Nižší cena výrobků z technologie Multi Jet Fusion 
vychází jednak z nižší ceny výrobního materiálu a dále 
z předpokladu vytížení kapacity této 3D tiskárny. Její cílovou 
skupinou jsou proto nejen velké firmy a servisní kanceláře, 
poskytující služby 3D tisku na zakázku, ale také menší firmy, 
které dokáží stroj od HP zásobovat dostatkem rozličných 
funkčních dílů. K jednoznačným argumentům o rychlosti 

a nízkých výrobních nákladech se sluší dodat ještě další 
výhody technologie Multi Jet Fusion. Umožňuje reagovat na 
poptávku po personalizovaných výrobcích, nabízí pružnější 
výrobu s minimálním množstvím odpadu a jak již bylo 
zmíněno, ve výrobě malých a středně velkých sérií je cenově 
konkurenceschopná ve srovnání se vstřikovacími formami.

Podpora nových materiálů 

V oblasti materiálů používaných pro aditivní výrobu 
učinila HP nečekaný, ale velmi racionální krok, když svoji 
materiálovou platformu pro 3D tisk otevřela externím 

dodavatelům. S posvěcením jejích techniků tedy mohou 
vznikat materiály pro technologii Multi Jet Fusion s volnou 
cenovou politikou a především – velcí výrobci plastových 
dílů, zvyklí disponovat svojí vlastní recepturou na používaný 
plast, mohou tento nechat certifikovat i pro 3D tisk. Nabídka 
materiálů by se měla do budoucna rozšiřovat. V současné 
době je jako základ nabízen tisk z nylonu (PA12), který 
poskytuje vysokou pevnost, pružnost a zároveň výbornou 
úroveň drobných detailů. Dostupný je nylon kombinovaný 
se skelnými kuličkami. V pokročilé fázi vývoje je polyamid 
PA11 a probíhají také testy tisku elastomerů. 

Barevné funkční díly

Na podzim tohoto roku bude navíc k dispozici 3D tiskárna 
HP schopná plnobarevného tisku funkčních dílů. Zařízení 
bude určené zejména pro funkční prototypování v průmyslu, 
designu nebo lékařství. 

www.3dees.cz
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