
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTFOLIO SLUŽEB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Poskytujeme služby mechanické konstrukce, zejména konstrukci plastů, forem a 
přípravků. 

 
Využíváme nejmodernějších technologií pro výrobu kovových a vysokopevnostních 

kompozitních součástek. Díky moderním postupům realizace nabízíme výrazně levnější 
řešení než při standardních výrobních postupech. Kromě samotného 3D tisku vám 
pomůžeme s optimalizací geometrie a následnými povrchovými úpravami. 

 
Pomocí 3D tisku kovů a kompozitů můžeme vyrábět nepřeberné množství druhů 

součástí v množství cílových oborů.  
 

Formy s konformním chlazením 
Vyrábíme tvarové vložky s konformním chlazením do forem na vstřikování plastu, 

případně i další nástroje, vyžadující perfektní chlazení. Návrh dodáme včetně simulací. 
 

Prototypy pro R&D centra 
Vzorky výrobků, plánovaných pro sériovou výrobu, lze vyrobit přesně v daném tvaru 

a množství variant bez ohledu na technologičnost výroby a za nižší cenu. 
 

Jednoúčelové stroje a výrobní linky 
Nové technologie maximalizují funkčnost zařízení bez navýšení nákladů a doby 

konstrukce. 
 

Funkční díly pro motosport apod. 
Díky 3D tisku kovů nebo kompozitů lze vyrobit speciální odlehčené konstrukce i ze 

speciálních materiálů. 
 

Designové prvky 
V oblasti průmyslového designu, kde se jedná o kusovou výrobu, můžeme 3D tisk 

využít k takřka neomezené tvůrčí svobodě 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3D TISK KOVŮ 
 

Využívané zařízení: Markforged MetalX 

Využíváme zcela novou technologii stavby 
kovových dílů, která je výrazně levnější oproti 
dosavadní standardní technologii laserem 
spékaných kovů (DMLS apod.).  

Technologie ADAM je v oblasti kovového 3D 
tisku nová, vychází však ze 30 let staré a 
ověřené technologie - Metal Injection Moulding 
(MIM) 

 
 

Postup výroby 
Jemný kovový prášek smíchaný s polymerem je tisknut podobně, jako při běžném 3D 

tisku plastů technologií FDM (tisk ze struny). Kov je držen pohromadě matricí z 
polymeru. Následně je většina pojiva pomocí speciálního roztoku odplavena. Nakonec 
je díl vložen do sintrovací pece, kde dojde ke slinování materiálu a jeho spojení do 
homogenního dílu.  

 

Výsledný díl má přibližně 98% hustotu ve srovnání se standardním válcovaným 
materiálem. Tento díl je finální a lze jej používat a upravovat standardními metodami. 

 

Materiály: Korozivzdorná ocel 17-4 PH (1.4542), nástrojová ocel H-13 (1.2344) 
 
 
 
 

 

 

 

 

Maximální rozměry součásti: 
X: 235 mm 

Y: 68,3 mm 

Z1: 65,5 mm 

Z2: 80 mm 

R: 55,5 mm 

Přesnost součásti: 

ISO-2768-m  

Pro optimalizované geometrie 

ISO-2768-c  

Pro ostatní geometrie 



 
 

3D TISK KOVŮ - Příklady použití 

- Tvarové vložky s konformním chlazením 

 

 

 

 

 

 

 

- Speciální nástroje a části strojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prototypy a malosériové výrobky 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3D TISK KOVŮ 

Korozivzdorná ocel 17-4 PH (ekvivalent. 1.4542) 
- Precipitačně vytvrditelná, martenzitická, korozivzdorná ocel 

-  Ocel má vynikající korozní odolnost srovnatelnou s austenitickými 

korozivzdornými ocelemi typu 18CrNi10. Struktura oceli po odpovídajícím 

tepelném zpracování je odolná proti mezikrystalové korozi. Odolává též korozní 

únavě při cyklickém namáhání v korozním prostření a koroznímu praskání. Díky 

vysoké pevnosti po vytvrzení ocel dobře odolává i erozi v korozním prostředí. 

- Dobře obrobitelná ve všech stavech 

-  Magnetická ocel (martenzitická 

struktura) 

- Uspokojivá svařitelnost v ochranné 

atmosféře a odporovým svařováním. 

Nedoporučuje se kyslíko-acetylénové 

svařování kvůli možnému vylučování 

uhlíku ve svaru. 

- Základní stav po sintrování – Stav A 

- Maximální tvrdost: 45 HRC (stav H900) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzikální vlastnosti 

Tepelná roztažnost 20-100 °C 10,8x10-6 /K 

Specifické teplo 460 J/Kg▪K 

Tepelná vodivost 

Při 150 °C 17,9 W/m▪K 

Při 260 °C 19,5 W/m▪K 

Při 480 °C 22,6 W/m▪K 

Tepelná odolnost 320 °C 

Teplota tání 1404 – 1440 °C 

Chrom Nikl Měď Křemík Mangan Niob Uhlík Fosfor Síra 

15-17 % 3-5 % 3-5 % Max 1 % Max 1 % 0,15 – 0,45 % Max 0,07 % Max 0,04 % Max 0,03 % 

Mechanické 
vlastnosti 3D tisk Válcovaná 

ocel 

Pevnost v tahu 1050 MPa 1090 MPa 

Mez kluzu 750 MPa 900 MPa 

Prodloužení 4-6 % 16 % 

Youngův modul 125 GPa 175 GPa 

Tvrdost 35 HRC 35 HRC 

Relativní hustota ≥ 96 % 100 % 

Vlastnosti kolmo 
na vrstvy ≥ 85 % 100 % 



 
 

3D TISK KOVŮ 

Nástrojová ocel H-13 (ekvivalent 1.2344, ev. 19 554) 
- Chrom-molybden-vanadová ocel 

- Houževnatá, odolná proti tepelnému zatěžování, dobře snáší teplotní rázy, 

nástroje je možné chladit vodou, špatně se brousí, dobře prokaluje i ve větších 

rozměrech, dobrá tepelná vodivost. Dobře obrobitelná ve všech stavech. Ke 

kalení v oleji a na vzduchu s velmi dobrou prokalitelností. 

- Použití: Formy na tlakové lití lehkých kovů, části malých a středních zápustek, 

části forem na plasty, nože pro střihání za tepla, protlačování za tepla. 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzikální vlastnosti 

Tepelná roztažnost 20-100 °C 10,8x10-6 /K 

Specifické teplo 460 J/Kg▪K 

Tepelná vodivost 

Při 20 °C 25,6 W/m▪K 

Při 350 °C 28,4 W/m▪K 

Při 700 °C 29,4 W/m▪K 

Teplota tání 1427 °C 

 

 

 

Tepelné zpracování 

Kování 900-100 °C 

Žíhání na měkko 750-800 °C 

Žíhání ke snížení pnutí 600-650 °C 

Kalení 1020-1070 °C 

Popouštění 550-650 °C 

 

Chrom Molybden Křemík Mangan Vanad Uhlík Fosfor Síra 

4,7 - 5,5 % 1,3 - 1,7 % 0,8 - 1,2 % 0,2 - 0,5 % 0,8 - 1,2 % 0,3 - 0,45 % Max 0,03 % Max 0,03 % 

 

Mechanické 
vlastnosti 3D tisk 3D tisk po 

kalení 
Válcovaná 
ocel kalená 

Pevnost v tahu 1420 MPa 1500 MPa 1580 MPa 

Mez kluzu 800 MPa 1250 MPa 1360 MPa 

Prodloužení 5 % 5 % 14 % 

Tvrdost 40 HRC 45 HRC 46 HRC 

Relativní 
hustota ≥ 95 % ≥ 95 % 100 % 

Vlastnosti kolmo 
na vrstvy ≥ 85 % ≥ 85 % 100 % 

 



 
 

3D TISK KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ 
 

Využívané zařízení: Markforged Mark Two 

Tiskneme výrobky z Polyamidu, který je vyztužen karbonovými, kevlarovými nebo 
skelnými vlákny. Dokážeme tak vyrobit díly, které jsou stejně pevné jako z hliníkové 
slitiny, ale zároveň o 40 % lehčí.  

Výjimečné mechanické vlastnosti výrobků umožňuje technologie Continuous Fiber 
Reinforced Plastics – vyztužení dílu spojitým vláknem 

Různé druhy vláken umožňují naladit mechanické vlastnosti výrobku jeho použití. 
Karbon pro maximální pevnost a tuhost, Kevlar pro rázovou odolnost, HSHT skelné 
vlákno pro vysokou pevnost při zvýšených teplotách (do 150 °C). 

 

 

 

Maximální velikost dílu: 320 × 132 × 154 mm. Díly lze nicméně jednoduše spojovat. 

Minimální tloušťka vláknem vyztužené stěny: 

- 3,8mm pro jednotlivou stěnu 

 

 

 

- 2,9mm pro uzavřenou smyčku 

 

 

 



 
 

3D KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ - Příklady použití 

- Části robotů 

 

 

 

 

 

 

- Přípravky a části jednoúčelových strojů 

 

 

 

 

 

 

 

- Kusová výroba pevnostních součástek 

 

 

 

 

 

 



 
 

3D TISK KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ 

Materiály 

- Onyx: Polyamid plněný drobnými 

karbonovými vlákny, je základní 

materiál, sloužící jako matrice, 

případně jako materiál součásti bez 

výztuhy. Sám o sobě je o polovinu 

pevnější než ABS. Vytváří jednotný 

povrch odolný otěru a některým 

chemikáliím. 

- Karbonové vlákno: Poskytuje 

nejvyšší poměr pevnosti ke 

hmotnosti. Pevností překonává 

většinu hliníkových slitin. 

- Kevlarové vlákno: Lehké vlákno s 

vysokou otěruvzdorností a extrémní 

odolností rázům. 

- Skelné vlákno: Poskytuje zvýšenou pevnost za přijatelnou cenu. Umožnuje 

mírné pružné deformace 

- HSHT Skelné vlákno (se zvýšenou pevností a odolností teplotám): Nabízí 

vysokou pevnost srovnatelnou s hliníkovými slitinami i při vysokých teplotách. 

Umožňuje největší pružné deformace 

 

*Mechanické vlastnosti jsou závislé na tvaru součásti a nastavení výroby. Uvedené 

hodnoty jsou platné pro optimalizované geometrie. 

Vlákno Mechanické vlastnosti Charakteristika Způsob 
selhání Ideální pro zatížení 

Sklo 
Pevnost v ohybu: 210 MPa 
Tepelná odolnost: 105 °C 

Robustní, 
Houževnaté 

Ohýbá se do 
prasknutí 

Přerušované 
zatížení 

Karbon 
Pevnost v ohybu: 470 MPa 
Tepelná odolnost: 105 °C 

Vysoká pevnost a 
tuhost 

Tuhé do 
prasknutí 

Konstantní zatížení 

Kevlar 
Pevnost v ohybu: 190 MPa 
Tepelná odolnost: 105 °C 

Nárazuvzdorné, 
Houževnaté, 
Otěruvzdorné 

Ohýbá se do 
zdeformování 

Rázové zatížení 

HSHT sklo 
Pevnost v ohybu: 420 MPa 
Tepelná odolnost: 150 °C 

Odolnost 
zvýšeným 
teplotám, 
Absorpce energie 
(pružnost) 

Ohýbá se do 
prasknutí 

Přerušované 
zatížení, 
Zatížení při 
zvýšených teplotách 



 
 

MECHANICKÁ KONSTRUKCE 
 

Na základě dlouholetých zkušeností z automobilového a plastikářského průmyslu 
nabízíme konstrukční práce zejména v těchto oblastech: 

• Konstrukce plastových výlisků a forem 
o Včetně kompletní počítačové 

analýzy vstřikování.  
o Tvarové vložky s konformním 

chlazením, zároveň vyrábíme 
technologií 3D tisku kovů. 

 

 

 

 

• Konstrukce přípravků a menších jednoúčelových zařízení  
o Včetně výroby a montáže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Obecné strojírenství a reverse engineering.  
o Provádíme konstrukci součástí na základě obecného zadání, výkresu, či 

podle referenčního dílu, který převedeme do CAD formátu pomocí 3D 
skenování. 

o Nabízíme kompletní řešení od konstrukce parametrického modelu a 
výkresu, přes základní pevnostní výpočty až po zajištění výroby buď 
vlastními kapacitami, či u partnerů. 

• Design for manufacturing 
o Optimalizace geometrie dílů a zařízení pro danou technologii výroby 

(vstřikování, obrábění, 3D tisk). 
 
 
 

 



 
 

REFERENČNÍ SOUČÁSTI - KOMPOZITY 
 

 

 

 

Čelist Hmotnost 

 

Vyztužená 
karbonovým vláknem 

61,3 g 

Vyrobená 
obráběním Al 6061 

264 g 

Poměr hmotnosti 26 % 

Čelist Hmotnost 

 

Onyx (bez výztuže) 49 g 

Vyrobená 
obráběním PA 120 g 

Poměr hmotnosti 41 % 

Páka Hmotnost 

 Vyztužená 
karbonovým vláknem 21,3 g 

Vyrobená  
obráběním Al 6061 

40 g 

Poměr hmotnosti 53 % 

Orientační cena 1.100,- Kč 



 
 

REFERENČNÍ SOUČÁSTI - KOV 

 

 

 

 

 

* Nižší hmotnosti je dosaženo díky voštinové struktuře v jádru součásti. 

 

 

Tvarová vložka 
- Nástrojová ocel Cena 

 

3D tisk TECRON 21.000 Kč 

3D tisk DMLS 29.000 Kč 

Poměr ceny 72 % 

Klec – Korozivzdorná ocel 17-4 PH 
 

Vnější rozměry 40x27x16 

Orientační cena 2.400 Kč 

Páka Hmotnost 
 

3D tisk TECRON  80 g * 

Vyrobená  
obráběním oceli 

118 g 

Poměr hmotnosti 68 % 



 
 

 

KONTAKT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECRON s.r.o. 

Na Košince 2175/8 

180 00, Praha 8 

IČ : 256 65 782 

info@tecron.cz 

www.tecron.cz 

 

 

Václav ZAHRÁDECKÝ 

Jednatel, obchodní ředitel 

vaclav.zahradecky@tecron.cz 

Tel.: +420 723 649 023 

Jan ZAHRÁDECKÝ 

Jednatel, technický ředitel 

jan.zahradecky@tecron.cz 

Tel.: +420 725 980 028 


