
Depozícia termoplastov (tlač 
po vrstvách) dodávaných vo forme 
filamentov (tlačových strún) vytvára 3D 
objekty, ktorých pevnosť významne 
ovplyvňujú podmienky tlače a kvalita 
termoplastov. Najčastejšie sa 
používajú termoplaty ABS (Acrylonitrile 
Butadiene Styrene), PLA (PolyLactic 
Acid, kyselina polymliečna), PC 
(polykarbonát), PS (polystyrén) a iné 
termoplasty (PA, PEEK, PEKK, PP) 
aj v rôznych kombináciách. Na úpravu 
kvality termoplastov sa pridávajú rôzne 
aditíva, ktoré zvýšia napr. pevnosť 
takýchto produktov. Firma Datalan 
pridáva Kevlar vo forme vlákna, ktoré 
sa tlačí priamo s termoplastom. Iní 
výrobcovia pridávajú do termoplastov 
celulózové vlákna alebo drevité vlákna 
(40 %), čím sa snažia vyrábať 3D 
produkty podobné tým prírodným, 
drevu podobné dotykom alebo 
vôňou. Okrem pevných 3D objektov 
sa tlačí aj z flexibilných termoplastov 

(elastomérov) – gumené strojové časti 
(napr. rukoväte), mäkké hračky, obuv, 
potrubie, tesnenia, športové oblečenie 
a ďalšie, čomu sa venuje napr. Henkel 
a BASF. Tlač z Nylonu dáva 
produktom odolnosť voči pretrhnutiu, 
transparentnosť, či výrazné zníženie 
absorpcie vody s pevnosťou 
až 114 MPa. Pre architektov sú 
k dispozícii filamenty s obsahom 
mletej kriedy, ktoré po vytlačení 
vytvárajú pocit, že je objekt 
z pieskovca. Termochrómny 
filament dokáže zmeniť farebnosť, 
napr. termochrómny PLA pri teplote 
pod 29 °C je nepriehľadný a pri teplote 
nad 29 °C je priesvitný. Materiál 
podobný plexisklu možno dosiahnuť 
tlačou z filamentu z polykarbonátu, 
ktorý je priesvitný a prepustí až 91 % 
svetla, má vysokú pevnosť a ešte 
je aj flexibilný. Niektoré kompozitné 
materiály obsahujú krátke sklenené 
alebo uhlíkové vlákna.

Minule sme si 
priblížili komerčnú 
výrobu rôznych 
súčiastok vhodných 
aj pre polygrafiu. Dnes sa 
zameriame na depozíciu 
termoplastov, ktorá sa 
často využíva v školstve, 
v domácnostiach 
a aj komerčne. Takéto 
tlačiarne sú cenovo 
dostupné aj pre bežného 
používateľa. Tiež si 
priblížime 3D tlačovú 
technológiu v medicíne.

3D TLAČ 
A JEJ MOŽNOSTI VYUŽITIA 
V POLYGRAFICKOM 
A OBALOVOM PRIEMYSLE 
(ČASŤ 2)
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3D tlač a jej možnosti využitia v polygrafickom a obalovom priemysle (časť 2) 

Takéto tlačiarne majú v lepšom 
vybavení aj 3D skener, ktorý dokáže 
trojrozmerný objekt zoskenovať 
a vyrobiť 3D tlačový model. Takto 
zoskenovaný model možno pred 
ďalšou tlačou ešte upraviť v niektorom 
z programov určených na vytváranie 
3D modelov (CAD/CAM). Skenované 
objekty by mali mať matný povrch, 
aby sa presne zachytila správna 
poloha jednotlivých častí objektu. 
V prípade zrkadliacich a lesklých 
objektov výrobca odporúča povrch 
postriekať špeciálnou odstrániteľnou 
matnou vrstvou, zväčša bielou, 
vhodnou na skenovanie.

Najnovšie termotlačiarne využívajú 
aj farebnú tlač, ktorá sa realizuje 
ďalšou 3D tlačiarňou, inkjetovou 
tlačiarňou. Samotný 3D výtlačok sa 
môže potláčať farebným atramentom 
inkjetom počas tlače jednotlivých 
vrstiev. Takto sa v jednej tlačiarni 
s dvoma tlačovými technológiami (3D 
a ink-jet) dá vytlačiť priamo farebný 
3D objekt. Ďalšou z možností je potlač 
už hotového priestorového objektu 
inkjetom s tlačovou hlavou, ktorá sa 
pohybuje okolo potláčaného objektu 
(4D tlač). V tomto prípade nemusí byť 
samotný produkt vyrábaný 3D tlačou, 
on sa len podľa potreby farebne 
potlačí, napr. ochranná motocyklová 
helma.

Tlač rôznych medicínskych náhrad 
súčastí ľudského tela dnes už nie je 
problém. Využíva sa na to 3D tlač, 
pričom sa vychádza z anatomických 
rozmerov náhrady pre daného 
človeka. Miesto, do ktorého treba 
vložiť nejakú medicínsku výplň 
(väčšinou kosť), naskenujú 3D 
skenerom a až keď lekár odsúhlasí 
správny tvar, až potom sa vytlačí 
náhradná výplň. Takéto tlačiarne 
sa označujú ako bio-tlačiarne 
a vyžaduje sa aj sterilné okolité 
prostredie, sterilná samotná tlačiareň 
a biokompatibilné netoxické tlačové 
materiály. Tlačia sa zubné korunky, 
náhrady kostí (z bio-hydroxyapatitu, 
z materiálov podobných keramike), 
koža, očná rohovka a mnohé iné 
súčasti ľudského tela. Pri kožných 
a kostných implantátoch existujú 
aj 3D tlačiarne, ktoré dokážu 
v reálnom čase tlačiť priamo 
na povrch tela. Pri tlači trojrozmerných 
objektov je dôležitá tlač samotného 
skeletu, ktorý drží tvar a následná 
tlač samotných živých buniek 

Ukážka tlače z termoplastu s použitím kevlarového vlákna (žlté vlákno), dole ukážka 
v reze (firma Datalan Quality Instruments, s. r. o.).

Prvý ľahký e-bicykel firmy Superstrata vyrobený 3D tlačou z termoplastu 
s uhlíkovými vláknami s možnosťou 500 000 kombinácií pre každého zákazníka 
za 2800 až 4000 $. (3dprintingprogress.com, 2020).
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do vnútra tohto skeletu. Využívajú sa 
zvyčajne dve tlačové hlavy, z ktorých 
prvá tlačí samotný skelet (scaffold) 
a druhá tlačová hlava doňho dotláča 
(ukladá) samotné živé ľudské bunky. 
Živé bunky možno prípadne tlačiť aj 
priamo do hydrogélu na požadované 
miesto. Dnes sa snažia lekári 
vytlačiť aj ľudské orgány, ktoré by 
sa v prípade potreby dali nahradiť. 
V tomto smere je biomedicína ešte 
len na začiatku. Tento rok sa už síce 
podarilo vytlačiť malé srdce (asi 
3 cm veľké), ktoré dokázalo biť, čo 
bol veľký úspech, ale o implantácii 
ešte nemožno hovoriť. Tiež sa 
podarilo vytlačiť tkanivo pečene 
v hrúbke 1 cm, ktoré dokázalo 
v laboratórnych podmienkach 
fungovať 30 dní, čo získalo cenu 
NASA. Tlač samotných orgánov 
už je možná, ale ako zabezpečiť 
ich funkčnosť je ešte otázne. Toto 
je trend bio-tlače, aby bol dostatok 
ľudských orgánov na transplantáciu. 
Vzhľadom na vysoké rozlíšenie 
takýchto tlačiarní, nie je problém tlačiť 
porézne a aj veľmi štruktúrované 
materiály (cievy a žily). Tlačiť sa 
dajú rôzne tvarované chrupavky 
na rekonštrukciu tváre (nosa a uší) 
po úraze, pri vrodenej chybe alebo 
po vážnej chorobe. Využívajú sa 
na to ľudské bunky a rastlinné 
materiály (napr. nanocelulóza). Takýto 
spôsob implantácie 3D tlačeného 
biokompatibilného tkaniva im 
poskytne plnohodnotný život.

V medicíne sa netlačí len organický 

materiál pozostávajúci z ľudských 
buniek, ale je možné takto vytlačiť 
na pokožku ruky aj rôzne flexibilné 
senzory (tlačená elektronika), ktoré 
kontrolujú zdravotný stav pacienta 
a dokážu získané informácie 
pomocou bezdrôtového pripojenia 
odoslať na mobilný telefón, ktorý 
odošle údaje lekárovi a ten priebežne 
kontroluje zdravotný stav pacienta. 
Veľké množstvo údajov môže 
vyhodnocovať aj počítačová umelá 
inteligencia, ktorá vyzve lekára 
na kontrolu stavu pacienta pri zistení 
nežiadúcich porúch zdravotného 
stavu. Na pokožku sa netlačí pravý 3D 
objekt, ale ruka ako taká je 3D objekt 
a tlačová hlava sa musí pohybovať 
pri potlači pokožky v trojrozmernom 
priestore. Tiež sa tlačia rôzne 3D 
biosenzory, ktoré sú schopné 
detegovať rôznu kontamináciu 
vo vzduchu alebo vo vode. Tlačia 
sa aj rôzne dávkovače liekov, ktoré 
zabezpečujú prilepením na pokožku 
postupné dávkovanie lieku alebo jeho 
dávkovanie len v prípade kritických 
nameraných hodnôt. Používajú sa 
špeciálne chemické senzory, ktoré 
reagujú na určité podráždenie 
pokožky spôsobené aktuálnou 
zdravotnou situáciou pacienta. Takto 
sa môže merať napríklad obsah 
cukru v krvi priebežne a nemusí sa 
klasicky odoberať krv na meranie. 
Senzor priebežne dávkuje lieky 
podľa nameraného obsahu cukru, čo 
uľahčí život a nie je potrebné pichať 
si inzulínové injekcie. Takéto senzory 
môžu byť dopredu predtlačené 

a na kožu sa nalepia ako leukoplast. 
Tieto senzory môžu obsahovať 
aj klasickú mikroelektroniku, ale to už 
nespadá do oblasti 3D tlače.

Tlačia sa aj rôzne ortopedické 
pomôcky – špeciálne návleky 
na stabilizáciu ruky a ortopedické 
vložky na mieru s využitím 
elastomérov (napr. silikónov), ktoré sa 
vedia tvarovo čiastočne prispôsobiť 
a hlavne sú ohybné, odolné voči 
vode a teplote, chemicky stabilné, 
dostatočne pevné a bez zápachu. 
Tiež sa tlačia a následne skladajú 
pohyblivé ruky pre amputované 
končatiny… Takto vytlačená náhrada 
ruky zlepšuje kvalitu života a je 
dostupnejšia aj pre menej solventných 
ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť náročne 
vyrábané robotické ruky s nervovými 
zakončeniami.

Súčasným trendom je 3D tlač 
rôznych poréznych materiálov, ktoré 
znižujú hmotnosť objektu, pričom 
zachovávajú pevnosť objektu. 
Vo vesmíre sa uplatnia rôzne porézne 
keramické štruktúry a uhlíkové 
štruktúry, ktoré zabraňujú prenosu 
tepla, napr. pri skúmaní Slnka. 
Elektronika sa neprehrieva a zvláda 
náročné merania v extrémnych 
podmienkach. Takéto materiály 
dokážu výrazne znížiť teplotu na ich 
opačnej strane. Z jednej strany môže 
mať takýto materiál viac ako 1000 
až 2000 °C a z druhej strany udržíte 
na takomto materiáli ruku, čiže teplota 
je nižšia ako 40 °C.

Ukážka 3D tlače využívajúcej nanášanie termoplastu v jednotlivých vrstvách, tlačené študentmi Oddelenia polygrafie a aplikovanej 
fotochémie FCHPT STU. Pri detailnejšom pohľade na zväčšený obraz možno pozorovať jednotlivé vrstvy nanášania termoplastu.
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Ani vojenský priemysel v tomto 
smere nezaostáva. Napríklad 
špeciálne tlačené helmy pre vojakov, 
aby maximálne chránili pred 
potencionálnym zranením. Využívajú 
sa špeciálne materiály, viacvrstvové 
materiály a pórovité materiály, ktoré 
dokážu absorbovať náraz. Výhodou 
takýchto materiálov je významné 
odľahčenie helmy, pričom sa 
zachováva jej pôvodná odolnosť, 
alebo sa aj zvýši jej odolnosť voči 
nárazu. Využitím technológie podobnej 
stealth dokáže takáto helma odkloniť 
elektromagnetické vlnenie a zoslabiť 
ho. Dokáže odolať priamemu zásahu 
laserom alebo zvukovými vlnami. 
Takáto helma zvýši ochranu života 
vojaka, stavebného robotníka, 
športovca, cyklistu alebo motorkára. 
V letectve sa pri tlačených materiáloch 
pridávajú grafénové nanovrstvy, ktoré 
sa využívajú na odvod tepla alebo 
na odtienenie elektromagnetického 
žiarenia.

Vyvíjajú sa nové materiály 
pre 4D tlač, ktoré umožňujú zámernú 
zmenu tvaru pôvodného 3D výtlačku, 
napríklad pôsobením vlhkosti, pričom 
pôsobenie vonkajších faktorov môže 
zmeniť vratne tvar. Výroba robotov, 

malých robotov, mikrobotov tiež 
využíva takúto tlač. Takéto roboty sú 
tlačené z viacerých materiálov – smart 
materiálov (inteligentných materiálov), 
ktoré sú napríklad magnetické, 
citlivé na teplo alebo svetlo, reagujú 
na elektrický impulz alebo spomínanú 
vlhkosť… Predpokladá sa použitie 
takýchto mikrobotov v ľudskom tele na 
rôzne opravy alebo dopravenie liekov 
na presné miesto. Takýto mikrobot 
vplyvom slabého magnetického poľa 
mení svoj tvar. Postupným zapínaním 
a vypínaním magnetického poľa 
sa robot dokáže pohybovať vpred. 
Zatiaľ sa len vyvíjajú materiály, ktoré 
by uľahčili pohyb takýchto robotov, 
bez nutnosti niesť so sebou elektrický 
zdroj, aby uľahčili ich miniaturizáciu.

3D tlač sa pomaly presadzuje 
aj pri príprave jedál. Dnes ide zatiaľ 
len o presnú formu tlačeného jedla, 
čo sa pri komplikovanejších tvaroch 
nedá zrealizovať pri tradičnom 
výrobnom postupe. V tomto segmente 
sa skôr presadzujú roboti, ktorí jedlo 
pripravujú, no bez zásahu človeka 
to zatiaľ nejde. Príprava samotných 
ingrediencií je zatiaľ na človeku. V roku 
2020 plánovalo KFC v Moskve prvú 
výrobu kuracích nugetiek 3D tlačou.

Existujú prognózy 3D tlače, ktorým 
sa venuje aj spoločnosť IDTechEx – 
3D Printing Composites 2021—2031: 
Technology and Market Analysis – 
v cene 5.250 €, aby uľahčili firmám 
výber technológií podľa súčasného 
smerovania priemyslu. V období 
rokov 2015 až 2018 sa v Európe 
desaťnásobne zvýšil počet podaných 
patentov v tejto oblasti, z pôvodných 
3,5 % na 36 %. Polovica súčasných 
patentov v tejto oblasti bola podaná 
v rokoch 2010 až 2018. V Európe je 
lídrom Nemecko (19 % podaných 
patentov) so svojou výrobou hlavne 
v Mníchove a Zürichu, nasleduje ho 
Veľká Británia s výrobou v Londýne, 
Bristole, Midlande a Sheffielde 
a Španielsko s výrobou v Barcelone 
z celkovo 15 európskych centier 
pre aditívnu výrobu. V auguste 2021 
firma ICON vytlačila 3D tlačou pre 
NASA prvý dom zo simulovaných 
materiálov ako na Marse.

4D farebná UV inkjetová tlačiareň Heidelberg Omnifire 1000 (news.heidelbergusa.com).

Vladimír Dvonka
Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie STU
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