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Klíč k silám 

V několika kapitolách tohoto průvodce se rozebírají různé podmínky zatížení 

vzhledem k orientaci tisku. Vzhledem k anizotropní povaze 3D tištěných dílů se 

vlastnosti ve směru nebo podél osy Z tisku – kolmé k tiskové ploše – liší od 

vlastností ve směru os X a Y – rovnoběžných s tiskovou plochou. Vlastnosti a 

chování uvedené v této příručce jsou popisovány v kontextu osy Z nebo roviny XY. 

 
Printbed Tisková plocha 
XY plane Rovina XY 

Důležité pojmy 

Důležité pojmy ze softwaru Eiger pro 3D tisk společnosti Markforged budou zvýrazněny TUČNÝMI VELKÝMI PÍSMENY. 
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Tyto příručky slouží jako doporučení a nemusí odrážet všechny implementace, protože 3D tisk je proces závislý na 

geometrii. Pokud není uvedeno jinak, data jsou založena na dílech vytištěných na kompozitních tiskárnách Markforged s 

výškou vrstvy 100 mikronů z materiálu Onyx se standardními nastaveními tisku. 

 
 

Maximální velikost dílu 

Stolní řada 

X: 320 mm (12,60") 

Y: 132 mm (5,20") 

Z: 154 mm (6,06") 

 
 

Průmyslová řada 

X: 330 mm (13,00") 

Y1: 270 mm (10,63”) Y2: 250 mm (9,84") s vláknem 

Z: 200 mm (7,87") 

 
 

Tyto tiskové objemy se vztahují k maximálnímu ohraničujícímu boxu, do kterého 

se musí váš díl vejít, aby mohl být vytištěn na kompozitní tiskárně Markforged buď 

stolní, nebo průmyslové řady. Tiskárny průmyslové řady mají hlubší oblast tisku, 

když tisknou jen z plastu. 

 

Plasty 
 

Minimální rozměry dílu 

X: 1,6 mm (0,063") 

Y: 1,6 mm (0,063") 

Z: 0,8 mm (0,031") 

Minimální velikost dílu je omezena vytlačovací šířkou a výškou každého 

extrudovaného vlákna. Rozměry jsou odvozeny od minimálního počtu horních vrstev, 

spodních vrstev a plášťů (obvodů) potřebných pro úspěšný tisk dílu. 

 

 
Minimální úhel převisu bez podepření 

θ: 40° 

Jedná se o minimální úhel k vodorovné rovině, při kterém lze prvek dílu tisknout, aniž 

by jej bylo nutné přidržovat podpěrami. Eiger bude generovat podpěry pro úhly menší 

než 45°, ale nemusí být vyžadovány ve všech případech. 

 
 
 

Minimální průměr otvoru 

XY: 1,5 mm (0,059") 

Z: 1,0 mm (0,039") 

Otvory s příliš malým průměrem se mohou při tisku zavřít nebo vytisknout nepřesně. 

Horizontální povrchové otvory (Z) se tisknou přesněji než vertikální povrchové otvory 

(XY). 

  

Z 

X 
Y 

Z 

X 
Y

1 

Y

2 
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Minimální průměr sloupku 

XY: 1,6 mm (0,063") 

Z: 2,0 mm (0,079") 

Sloupky s příliš malým průměrem se nemusí vytisknout přesně. Zvažte přidání hmoždinek 
nebo kolíků k vašemu dílu pro pevné svislé sloupky, abyste zabránili smyku podél linií 
vrstev.  

 

 

 

Minimální velikost gravírovaného prvku 

Vlastnosti vrstvy Z 

V: 0,10 mm (0,004") 

Š: 0,50 mm (0,020") 

Horizontální prvky XY 

H: 0,20 mm (0,008") 

V: 0,80 mm (0,031") 

Vertikální prvky XY 

H: 0,20 mm (0,008") 

Š: 0,50 mm (0,020") 

Gravírovaný prvek je prvek, který je zapuštěný pod povrchem modelu. Mezi běžné 

příklady patří nápisy a textury. Gravírované prvky se mohou smísit se zbytkem 

modelu, pokud jsou příliš malé. 

 
 

Minimální velikost gravírovaného prvku 

Prvky vrstvy Z 

V: 0,10 mm (0,004") 

Š: 0,80 mm (0,031") 

Horizontální prvky XY 

H: 0,20 mm (0,008") 

V: 0,80 mm (0,031") 

Vertikální prvky XY 

H: 0,20 mm (0,008") 

Š: 0,80 mm (0,031") 

Reliéfní prvek je prvek, který vystupuje nad povrch modelu. Mezi běžné příklady patří 

nápisy a textury. Reliéfní prvky se mohou smísit se zbytkem modelu, pokud jsou příliš 

malé. 

  

Důležitá poznámka: Aby se zabránilo mezerám o šířce menší než 

2 mm (0,078"), navrhujte reliéfní prvky tak, aby se rovnaly sudým 

násobkům 0,4 mm (0,016") šířky jednoho vytlačení plastu 

(extrudovaného vlákna). 

Důležitá poznámka Vyvarujte se tisku sloupků o výškách (H) 
větších než pětinásobek jejich průměru (D). Vysoké sloupky 
jsou náchylnější ke smyku v liniích vrstev. Pokud budete 
tisknout sloupky, zaoblete vzájemně se dotýkající hrany, aby 
se snížily koncentrace napětí 
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Vlákna 
 

Minimální šířka prvku s vyztužujícím vláknem 

Otevřený prvek Zavřený prvek 

Š: 3,6 mm (0,15”) Š: 2,8 mm (0,11") 

Tenké zesílené prvky musí umožňovat, aby se vlákno obrátilo a vrátilo stejnou cestou a 
svým začátkem se setkalo s koncovým bodem vlákna. Zatímco minimální šířka (Šotevřený) 
„otevřeného“ prvku na dílu musí pojmout dva prameny vlákna, minimální šířka vyztužení 
(Šzavřený) může být tenčí, pokud daný úsek umožňuje, aby vlákno vytvořilo smyčku. 

 
 

Minimální výška dílu s vyztužujícím vláknem 

Skleněné vlákno, HSHT, Kevlar® Uhlíkové vlákno 

V: 0,9 mm (0,035”) V: 1,125 mm (0,04") 

Jsou vyžadovány čtyři horní a čtyři spodní vrstvy plastu nad a pod skupinami 

vláken, což znamená, že minimální výška (V), kterou lze vyztužit, má tloušťku 

devíti vrstev, přičemž jedna vrstva zbývá na vlákno. Tato hodnota se mění s 

výběrem vlákna, protože některá vlákna se tisknou v různých výškách vrstev. 

 
 

Minimální délka vlákna 

D: 45 mm (1,77") 

Nejmenší plocha, kterou můžete vyztužit pomocí vlákna, je omezena na nejmenší pramen vlákna, který lze pokládat a 

řezat. 

Tato minimální délka pramenu (D) může být realizována několika způsoby, ale musí také splňovat kritéria šířky vyztužení. 

 

Nejmenší vyztužená plocha 

Plocha: 90 mm2 (0,14“2) 

Nezávisle na tvaru dílu je nejmenší plocha, kterou lze vyztužit, asi 90 mm 

(avšak může se měnit podle konkrétní geometrie). Díl musí také splňovat 

výše uvedené požadavky na minimální šířku. 

 

Nejmenší vyztužený sloupek 

Průměr sloupku: 9,6 mm (0,38") 

Je možné vyztužovat svislé sloupky o průměru do 9,6 mm (0,38"). Avšak 

svislé vytištěné sloupky mohou podléhat smyku podél linií vrstev, proto 

zvažte zabudování hmoždinek, tyčinek nebo kolíků do vašeho dílu, abyste 

získali pevné sloupky. 

 

Nejmenší vyztužené otvory 

Tři kroužky 

D3: 0,5 mm (0,020") 

Dva kroužky 

D2: 3,85 mm (0,152“) 
Jeden kroužek 

D1: 12,16 mm (0,479") 

Někdy jsou díry příliš malé na to, 

aby je bylo možné vyztužit daným 

počtem soustředných kroužků z 

vláken vzhledem k minimální 

délce vlákna. V těchto případech 

můžete jednoduše zvýšit počet 

SOUSTŘEDNÝCH KROUŽKŮ Z 

VLÁKEN. Zde jsou minimální 

velikosti otvorů pro 1–3 kroužky z 

vlákna. 

  

 

A 

Šotevřený 

Šzavřený 
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PRŮVODCE KE KONSTRUKCI KOMPOZITŮ  

Identifikace možností 3D tisku 
3D tiskárny se široce liší velikostí, materiálem a metodou – jednoduše řečeno, jsou to pouze nástroje, které vám pomáhají 

vytvářet konkrétní díly. Stejně tak, jako byste nepoužívali šroubovák pro hřebík, 3D tiskárna je vhodná pro některé typy dílů, 

zatímco pro jiné se její používání nevyplatí. Klíčem k určení toho, zda se díl má vyrobit pomocí 3D tisku, jsou vlastnosti jeho 

materiálu a návratnost investic (ROI). 

Výpočet ROI 
Výpočty ROI můžete používat ke zdůvodnění toho, které díly nebo podsestavy budou s výhodou vyrobeny 3D tiskem. Nahrajte 

své díly do softwaru Eiger společnosti Markforged, abyste získali náklady na materiál a dobu tisku a porovnejte je s odhady z 

dalších výrobních platforem. To by vám mělo poskytnout představu o úsporách času a nákladů spojených s vytvořením vašeho 

dílu. 

Analýza času 

3D tisk umožňuje rychlé opakování, takže můžete během krátké 
doby vyzkoušet mnoho různých návrhů a často své modely vypilovat. 
Vyztužení kontinuálním vláknem usnadňuje výrobu pevných dílů pro 
dílenské prototypy a konečné použití, které můžete vylepšovat tisk za 
tiskem a realizovat je v řádu několika dnů. Hledejte příležitosti ke 
zkrácení zdlouhavých dodacích lhůt pomocí aditivní  výroby. 

 
Posouzení nákladů 

Využijte 3D tisk, jestliže náklady na tradiční výrobu jsou pro vaše 

potřeby neúměrně vysoké. 3D tisk je často vhodný pro aplikace s 

nízkým až středním objemem, ale pro daný díl vždy existuje kritický 

bod, ve kterém se další výrobní metody stanou nákladově 

efektivnějšími. Porovnejte si hodnoty nákladů na množství, abyste 

zjistili tento bod obratu. 
Day 1   3DP   Day 4 Den 1   3D tisk   Den 4 

Machining Obrábění 

TraditionalManufacturing Tradiční výroba 

Cost per part Náklady na díl 

3D Printing 3D tisk 

Part Quantity Počet dílů 

Určete materiálové požadavky a vlastnosti 
Zvažte požadavky vašeho dílu na materiál.  

• Jak pevný nebo tuhý musí být? 

• V jakém prostředí váš díl bude? 

• Kolik cyklů musí vydržet? 

• Kolik může vážit? 
 

Kdy byste měli tisknout pomocí kontinuálního vlákna? 
Výroba pomocí kontinuálního vlákna (CFF) slouží jako výztuha pro pevné díly vyrobené 3D tiskem. Vložená vlákna v tištěné 

plastové matrici tvoří kompozitní díl, ve kterém vlastnosti vlákna poskytují vysokou tuhost, tvrdost, pevnost nebo snižují průhyb 

při působení tepla. 

 
 
   

Pevnost kovu 

Pevnost dílu vyztuženého vláknem 

pochází ze spojené pevnosti plastu 

a pramenů kontinuálního vlákna 

vetkaného do celého dílu. To 

umožňuje vyrábět díly srovnatelné 

svou pevností a tuhostí s hliníkem. 

Trvanlivost 

Vyztužující vlákna dokáží životnost 

dílu velmi zvýšit. Vlákna zpevňují 

obrobek daleko za možnosti 

tradičních plastů, což znamená, že 

vyztužený díl dokáže vydržet 

mnohem lépe po delší dobu než 

standardní plastový díl. 

Optimalizované vlastnosti 

Výroba pomocí kontinuálního 

vlákna je jedinečná v tom, že 

můžete selektivně vyztužit určitý díl 

podle jeho způsobu použití. 

Uzpůsobte pevnostní profil dílu 

přesně pro jeho použití přidáním 

kontinuálních vláken tam, kde je 

pevnost vyžadována nejvíce. 
  

Pomocí těchto úvah vyberte materiál, který vyhovuje dílu. 
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Při navrhování dílu zvažte, jak jej lze optimalizovat pro proces tisku vrstvy za vrstvou. Níže je uvedeno šest aspektů, na které 

je třeba pamatovat při navrhování vašich dílů: 

 
 

1. Stanovení podmínek zatížení 

Kompozitní 3D tištěné díly jsou pevnější v rovinách 

rovnoběžných s tiskovou plochou, zejména tehdy, když je 

vyztužíte kontinuálním vláknem. Analyzujte, jak váš díl bude 

zatížen, a navrhněte jej tak, aby největší síly působily na rovinu 

XY. Některé díly možná budou muset být rozděleny na několik 

tištěných kusů, aby se pevnost optimalizovala. 

 
 

 
 

2. Určení rozhodujících rozměrů 

3D tiskárny mají vyšší přesnost v rovinách rovnoběžných s 

tiskovou deskou. Jaké jsou vaše kritické rozměry nebo prvky? 

Kritické prvky se tisknou optimálně, když jsou v rovině s 

tiskovou plochou. 

 
units:mm = jednotky: mm 

 

 
3. Maximalizace kontaktu s tiskovou plochou 

Větší povrchová výměra na tiskové ploše minimalizuje podpěry a 

zlepšuje adhezi tiskové plochy. Které čelo vašeho dílu je v 

kontaktu s tiskovou plochou? Snažte se orientovat díl tak, aby 

největší čelo leželo na tiskové ploše, pokud pevnost nebo 

geometrie nevyžadují jinak. 

 
 
 

4. Omezte počet podpěr a zvětšete převisy 

Méně podpěr zkracuje dobu tisku a zpracování. Jak můžete 

připravit návrh, abyste minimalizovali počet podpor? Jsou ve 

vaší části přístupné podpory? Použijte šikmé převisy pro snížení 

počtu podpěr a zlepšete jejich odstraňování. 

 
 
 
5. Zaoblete nebo zkoste hrany 

Doplněním zaoblení se zajistí plynulé přechody hran a sníží 

koncentrace napětí v rozích. Zaoblení hran kolmých k tiskové 

ploše snižuje možnost zkroucení, zatímco zkosení hran 

vyrovnaných s tiskovou deskou usnadňuje vyjímání dílů a brání 

rozevírání okrajů na první vrstvě. Zkosení na spojovacích 

hranách, jako jsou například otvory, napomáhá snadnějšímu 

vyrovnání. 
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6. Zvažte šířku pásma tiskárny 

Zvažte, kdy svou tiskárnu používáte a jak efektivně využívat její šířku pásma. Tiskněte delší zakázky přes noc a kratší během dne. 

Sestavy můžete také vytvářet tiskem několika dílů, který bude začínat a končit během pracovního dne, najednou. Zde je pro vás 

tabulka pokynů a čtyři vzorové dny tisku jako pomůcka: 

 
Pokud doba tisku je…  Potom začněte v… 
0 až 8 hodin (+ X dnů)   Začátek pracovního dne 
8 až 16 hodin (+ X dnů)  Konec pracovního dne 
16 až 24 hodin (+ X dnů) Střed pracovního dne 

 

 
Příklad 2: Ideální 

Jeden tisk 20 hodin + čtyři tisky po 1 
hodinu 

 

 
 
 
 
 
 

 
Start ofworkday Začátek pracovního 

dne 

End ofworkday Konec pracovního dne 

9 am 9.00 

5 pm 17.00 

2 hr 2 hodiny 

63 % uptime Provozuschopnost 63 
% 

 

Příklad 1: Ideální 

Jeden tisk 8 hodin + jeden tisk 16 
hodin 

Příklad 3: Neoptimální 
Jeden tisk 13 hodin + jeden tisk 2 hodiny + 

prostoje 9 hodin 

Příklad 4: Optimalizovaný 

Jeden tisk 13 hodin + jeden tisk 4 hodiny + dva tisky 2 hodiny + prostoje 3 hodiny 
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Přemýšlejte kriticky o tom, které aspekty vašeho návrhu je třeba vyrobit 3D tiskem. Některé prvky by mohly být realizovány efektivněji 

jinými výrobními metodami. V případě potřeby do svého návrhu začleňte další díly, abyste ušetřili dobu tisku a náklady na tisk nebo 

zlepšili důležité prvky. Níže je uvedeno několik příkladů, kde jednoduché začlenění kovových výrobků může zvýšit úspěch dílu. 

 

Závity a vložky 

Namísto tisku nebo řezání závitů do plastu přidejte kovovou tepelně stabilizovanou 

vložku tam, kde potřebujete závity. Tyto vložky se zalisovávají pomocí pájky, aby 

došlo ke zpětnému zatečení plastu kolem dílu. Tím se zajistí místní izotropní 

pevnost. Vložky jsou pevnější a vydrží déle než vytištěné závity nebo závity 

vyřezané v plastu. 

 
Povrchy odolné vůči opotřebení 

Hmoždinky poskytují povrch z tvrzené oceli odolný vůči opotřebení pro plochy 

nebo díly, které jsou ve vzájemném kontaktu s abrazivními povrchy. V tomto 

příkladu robotické koncové efektory uchopují závitovou trubkovou spojku. 

Hmoždinky brání v zařezání závitů do vytištěného plastu, což prodlužuje životnost 

chapačů. 

 

 
Vyrovnání 

Zalisované hmoždinky nebo osazené šrouby můžete používat k přesnému 

vyrovnání několika dílů. Zalisované hmoždinky se používají pro vyrovnání této 

rukojeti s její základovou deskou, zatímco šrouby ji zajišťují. Hmoždinky můžete 

používat pro vyrovnání před lepením nebo šroubováním dílů dohromady pro přesně 

upevnění několika tištěných dílů. 

 

Soustřednost 

Pouzdra nebo trubková ložiska, jako jsou ta, která jsou vložena do této konzoly, 

poskytují vysokou přesnost válcovitosti a hladké soustředné usazení. Mimoosá 

zatížení jsou distribuována na vytištěný díl pomocí větší plochy povrchu pouzdra. 

Dutina pouzdra může být vyztužena kontinuálními prameny kompozitních vláken 

pro dosažení vyšší odolnosti vůči krutu. 

 

 
Dělení dílů 

Někdy je efektivnější díl rozdělit než jej vytisknout jako jeden kus. Tento díl se 

rozdělí na dvě části, přičemž každý kus je vytištěn od svého zvýrazněného čela, 

aby byla upřednostněna pevnost každého segmentu. Zde jsou některé důvody, 

proč uvažovat o rozdělení dílu: 

• Díly s mnoha opakováními nebo zakázkovými úpravami lze navrhnout s 
geometrií základny jádra a vzájemně zaměnitelnými moduly 

• Prvky dílů, které jsou vystaveny zvýšenému opotřebovávání nebo namáhání, 

lze izolovat na součásti, které lze pravidelně měnit 

• Návrhy, které vyžadují specifické pevnostní profily napříč několika osami, 

lze tisknout v dílčích součástech v různých orientacích a po tisku je spojit 

• Složité tisky s kritickými prvky v několika rovinách lze rozdělit na úseky, aby 

se snížil počet podpěr, zkrátila se doba tisku a zajistila se úspěšnost tisku  



verze 1.4 8 

PRŮVODCE K NAVRHOVÁNÍ KOMPOZITŮ 

Strategické konstrukční postupy při 3D tisku 

 

 

Používání jednotkových testů pro ověřování geometrií a úsporu doby tisku 

Při vývoji softwaru se používá jednotkový test pro potvrzení, že malá část kódu před svým začleněním do většího programu 

funguje. Testy 3D vytištěných jednotek fungují stejně. Test 3D vytištěné jednotky je malý testovací tisk, který potvrzuje úspěšnost 

prvku před provedením dlouhého, nákladného tisku. 

Jednotkové testy mohou být navrženy tak, aby bylo možné experimentovat s různými volnými prostory a zvolit nejvhodnější řešení 

pro vaši aplikaci. Izolujte kritické segmenty velkých dílů a vytiskněte několik verzí s lehce změněnými rozměry nebo konfiguracemi, 

abyste mohli otestovat, jak do sebe zapadají. Aktualizujte svůj konečný model CAD se specifikací, kterou budete považovat za 

nejlepší, a vytiskněte jej s důvěrou v jeho úspěch. 
 

 
 

Určování tolerancí a vůle 
Níže jsou uvedena některá doporučená lícování mezi vytištěnými díly. Specifika se mohou měnit na základě materiálu a 
geometrie. Uváděné rozměry jsou průměrové a udávají celkovou změnu rozměrů mezi dvěma vzájemně spojenými díly. 

 

Nalisování 

0,00 mm – 0,05 mm 
(0,00” – 0,002”) 

Díly pro montáž vyžadují určitou 

působící sílu prostřednictvím 

lisování za studena. 

Těsné spojení 

0,05 mm – 0,10 mm 
(0,002” – 0,004”) 

Díly mohou být sestaveny nebo 

demontovány rukou se zanedbatelnou 

vůlí. 

Volné spojení 

0,10 mm – 0,20 mm 
(0,004” – 0,008”) 

Díly mohou při montáži snadno klouzat a/nebo 

se otáčet. 

Průměrová vůle = A - B 

  

Cvičení: Navržení jednotkového testu 

 
1. Identifikujte na vašem modelu CAD kritické prvky, které 

vyžadují buď ověření tolerance, nebo je třeba je testovat, aby 

se potvrdilo, že se vytisknou podle očekávání. 

 
2. Izolujte dotyčné prvky jako částečný soubor nebo těleso 

oddělené od hlavního modelu CAD. Pokuste se z něj udělat 

malou část, kterou lze rychle vytisknout – zaměřte se na to, aby 

doba tisku byla kratší než jedna hodina. 

 
3. Navrhněte varianty segmentu, pokud chcete testovat různé 

tolerance u daného prvku. Každá varianta jednotky může mít 

svůj vlastní tisk, nebo je můžete spojit do jednoho dílu tak, aby 

se zachovalo jejich uspořádání. 

 

4. Vytiskněte a vyzkoušejte varianty segmentu, aby bylo možné 
určit, která varianta odpovídá vašim požadavkům a nejlépe se 
hodí pro vaše potřeby. 

 

5. Aktualizujte originální model prostřednictvím požadovaných 

rozměrů testovaných s vašimi variantami a vytiskněte celý díl. 
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PRŮVODCE K NAVRHOVÁNÍ KOMPOZITŮ  

Pochopení základních materiálů 
 

Kompozitní materiál je kombinací dvou materiálů, které při spojení vytvářejí materiál, jenž využívá výhod obou jeho složek. 

Materiál každé ze složek je v kompozitu odlišný, takže směs není považována za kompozitní materiál. 3D tiskárny Markforged 

tisknou kompozity pokládáním kontinuálních vláken do plastového základního materiálu. Spojením povrchových a chemických 

vlastností základního materiálu s pevností, tuhostí a poruchovým chováním vlákna můžete vytvořit kompozitní 3D tištěný díl 

optimalizovaný pro prostředí a aplikaci, kterou potřebujete. 

 

Typy základních materiálů 
Všechny základní materiály Markforged jsou chemicky odolné a lze je vyztužovat jakýmikoliv typy kontinuálních vláken. 

 

 Onyx Onyx FR Onyx ESD Nylon W 

Vlastnosti Pevný, tuhý materiál s odolností 

proti teplu a vysokou rozměrovou 

stabilitou 

Verze materiálu Onyx se 

zhášecími vlastnostmi a s 

podobnými mechanickými 

vlastnostmi a hodnocením UL94 V-

0 při tloušťce pouze 3 mm 

Vysoce účinná verze materiálu 

Onyx rozptylující statickou 

elektřinu, která je pevnější, tužší a 

splňuje ty nejpřísnější požadavky 

na bezpečnost ESD 

Tuhý materiál s hladkou 

strukturou povrchu pro opakovaný 

kontakt s kůží nebo upínání 

obrobku při manipulaci s vysoce 

vyleštěnými plochami 

Estetika Profesionální matný černý povrch Profesionální matný černý povrch Profesionální, hluboce matný 

černý povrch 

Pololesklý bílý, který lze opatřit 
nátěrem nebo barvit 

Tiskárny Všechny 3D tiskárny Markforged Tiskárny průmyslové řady Tiskárny průmyslové řady Špičkové tiskárny: Mark Two a X7 

(Není vyžadována žádná výměna 
tiskové hlavy) 

 

Navrhování pro materiál Onyx FR 
Nosníky z materiálu Onyx FR byly testovány UL a při zkoušce vertikálním plamenem UL94 dosahují hodnocení V-0 při tloušťce 

pouze 3 mm. Hodnocení materiálu UL se částečně určuje podle doby dohořívání plamene, času, po kterém se plamen sám po 

zapálení nosníku uhasí. Materiály klasifikované ve třídě V-0 se uhasí za méně než 10 sekund. Avšak hodnocení UL se vztahuje na 

základní materiál a nebere v úvahu, jak je zpracováván, takže odolnost vašeho dílu vůči plamenům závisí na jeho geometrii a 

nastaveních tisku. Proto díl nemusí mít hodnocení V-0, ale bude mít zhášecí vlastnosti. Při zkracování nebo odstraňování doby 

dohořívání vašeho dílu se můžete řídit těmito pokyny: 

 

 

Zkrácení doby dohořívání pomocí materiálu Onyx FR: 

 
1. Velikost prvku: Nosníky z materiálu Onyx FR o tloušťce 3 mm 

(0,12") a více se uhasí za méně než 10 sekund, takže 

zachovávejte důležité prvky vašeho dílu silnější než tento 

rozměr. Malé reliéfní nebo gravírované prvky na silnějších 

segmentech jsou příliš jemné na to, aby mohly být zahrnuty. 

 
2. Stěny a výplň: Čím více materiálu Onyx FR je ve vašem dílu, tím 

vyšší je jeho ohnivzdornost. Dobu dohořívání můžete zkrátit 

zvýšením počtu stěn nebo hustoty výplně ve svém dílu. 

 
3. Vyztužení vláknem: Přidání kontinuálního vlákna dobu 

dohořívání dílu prodlouží. Tam, kde potřebujete pevnost, 

používejte pro zkrácení doby dohořívání postupy vyztužování 

účinným vláknem při vkládání kontinuálních vláken. Dodržujte 

strategické postupy, abyste provedli vyztužení nejúčinnějším 

způsobem a omezili objem vašeho vlákna. 

 

Malé nebo vůbec žádné dohořívání              Delší dohořívání 
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Vyztužování pomocí vláken podrobně 

 

 

Typy vláken 
 

 

 Uhlíkové vlákno Skleněné vlákno Skleněné vlákno HSHT Kevlar® 

Vlastnosti Vysoký poměr pevnosti 

vůči hmotnosti, tuhé 

Robustní, nákladově 
efektivní 

Robustní, vysoký průhyb při 
působení tepla 

Houževnaté, odolné vůči 
nárazům 

Ideální typ pro 
zatížení 

Konstantní zatížení Přerušované zatížení Konstantní zatížení při 
vysokých teplotách 

Rázové zatížení 

Chování při selhání Tuhé až do prasknutí Ohýbá se až do zlomení Vysoká absorpce energie 

až do prasknutí 

Ohýbá se až do deformace 

Charakteristiky a 
výhody 

Tuhost a pevnost kovu, 
lehké 

Ekonomický výchozí bod, 
vlákno pro všeobecné 
použití 

Udržuje si pevnost za 
vysokých teplot 

Vysoká odolnost vůči 
průhybu a nárazům 

 
Typy vláknité výplně 

Soustředná výplň 

Soustředná výplň ukládá vlákna po obvodu stěny. Tento typ výplně hlavně pomáhá odolávat ohybu kolem osy Z a zpevňuje stěny 

proti deformaci. Můžete určit, kolik si přejete vláknitých plášťů, tím, že změníte počet SOUSTŘEDNÝCH VLÁKNITÝCH 

KROUŽKŮ. Výchozí bod vlákna můžete upravovat změnou nastavení ZAČÁTKU OTÁČENÍ V PROCENTECH při prohlížení plátku 2D 

vrstvy nebo skupiny v INTERNÍM POHLEDU. 

 

 

Všechny stěny 

Tento typ pokládá vlákno pro 
vyztužení jak vnějšího pláště, tak 
vnitřních otvorů, přičemž zajišťuje 
vyztužovací vlastnosti obou. 

 
 
Izotropní výplň 

Pouze vnější plášť 

Tento typ vyztužuje pouze vnější 
stěny dílu. Lze jej použít k vyztužení 
dílu proti zatížení ohybem nebo 
rázy působícímu na strany dílu. 

Pouze vnitřní otvory 

Tento typ vyztužuje pouze vnitřní 
stěny dílu. Lze jej použít k zesílení 
otvorů pro šrouby nebo dutin, aby 
se zlepšilo rozložení zatížení, když 
na vnitřní otvory působí tlačné nebo 
torzní síly mimo osu. 

Izotropní výplň vede vlákno zpět a vpřed v uspořádání cik-cak, aby se simulovaly jednotlivé jednosměrné vrstvy tradičního 

laminovaného kompozitu. Následné vrstvy izotropních vláken standardně pootáčejí vlákna o 45 stupňů, aby se dosáhlo 

jednosměrné pevnosti v rámci skupiny vláken, ale ÚHEL VLÁKNA lze v případě potřeby změnit. Vrstvy izotropního výplňového 

vlákna jsou odolné vůči ohybu v rovině XY. Kromě uspořádání izotropního typu plnění tato možnost standardně sleduje 

soustředné kroužky kolem všech stěn pro zvýšení jejich pevnosti. 
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Vyztužování pomocí vláken podrobně 

 

 

Stručný popis vláken pro kompozity 

Představte si, že držíte kousek syrové špagety za jeden z jejích konců. Pod jakým typem zatížení je nejpevnější? Pokud se ji 

pokusíte ohnout, praskne. Pokud se ji pokusíte podélně stlačit tím, že se budete snažit tlačit oba koncové body blíž k sobě, také 

praskne. Avšak pokud ji zatížíte napětím tak, že za ni zatáhnete, dokáže snést slušné zatížení. 

 
Toto je teorie, na které je založeno používání kontinuálních kompozitních vláken. Bez ohledu na to, zda je tisknete, navíjíte nebo 

proplétáte, jsou kontinuální vlákna nejpevnější při zatížení tahem. Kompozitní vláknité materiály, jako například uhlíkové vlákno, 

Kevlar® a skleněné vlákno, jsou známé svými materiálovými vlastnostmi v tahu. Klíčem je pochopení toho, kde jsou vlákna 

zatížena v tahu a jak lze dané zatížení rozložit mezi místní vlákna. 

 

Tah 

Vlákna jsou nejpevnější v tahu, proto by se díl zatížený v tahu 

měl skládat z vláken běžících nahoru a dolů po délce dílu, 

přičemž jsou „napínána“ silou. Vlákna můžete vyrovnat pomocí 

vašich tahových sil se SOUSTŘEDNÝM VLÁKNEM podél žeber 

nebo pomocí ÚHLŮ VLÁKEN při používání IZOTROPNÍHO 

VLÁKNA. 

 
Ohyb 

Teorie ohýbání nosníku ukazuje, že když se nosník ohýbá, 

vnitřní čelo ohybu je zatíženo stlačením, zatímco vnější čelo 

ohybu je zatíženo v tahu. Umístěním tuhých materiálů na krajní 

konce nosníku jej vyztužíte nejúčinněji. Z tohoto důvodu se 

tradiční kompozitní vrstvy skládají z panelů z vláken na každém 

čele s měkčím materiálem uvnitř, čímž se vytvoří to, co se 

nazývá sendvičový panel. Aby se díl vyztužil v ohybu, sestavte 

sendvičový panel s panely s IZOTROPNÍM VLÁKNEM, pokud je 

neutrální rovina v rovině XY, nebo se SOUSTŘEDNÝM VLÁKNEM 

při ohybu kolem osy Z. 

 
Stlačení 

Klíčem k řešení sil stlačení je distribuce síly. Vlákno by mělo 

sloužit jako lešení pod zatížením, které dokáže rozložit zatížení 

po délce dráhy vlákna. Boční zatížení lze vyztužovat proti 

stlačení pomocí SOUSTŘEDNÉ VÝZTUŽE. Svislá zatížení lze 

vyztužovat proti stlačení pomocí IZOTROPNÍ VÝZTUŽE na 

horních a dolních čelech a SOUSTŘEDNÉ VÝZTUŽE mezi dvěma 

izotropními panely pro další podepření proti působení zatížení. 

To je obzvláště užitečné pro podepření upínacích sil od šroubů. 

 

Důležitá poznámka: 

3D tiskárny Markforged tisknou kompozitní díly, které jsou v podstatě příčné izotropní. 

Zatímco izotropní materiály mají jednotné materiálové vlastnosti ve všech směrech, příčné 

izotropní materiály mají jeden soubor vlastností podél osy a odlišný soubor na rovinách 

kolmýchk této ose. Toto se převádí na 3D tištěné díly, u kterých je pevnost dílu v rovinách XY 

vyšší než pevnost dílu v ose Z, zejména s kontinuálními vlákny. Proto je důležité během 

navrhování zvážit orientaci tisku. 
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Vyztužování pomocí vláken podrobně 

 

 

Jak přemýšlet o vyztužování pomocí kontinuálních vláken 
 

 

1. Identifikujte podmínky zatížení 

Podívejte se na svůj návrh. Kde bude vystaven silám ohýbání? 

Tahovým silám? Silám stlačení? Pokud si nejste jisti, přemýšlejte 

o tom, jak síly se budou přenášet prostřednictvím dalších dílů – v 

případě potřeby si nakreslete schéma! To vám pomůže učinit 

informované rozhodnutí o vaší strategii směrování vláken. 

 
 

 
2. Stanovte orientaci tisku 

Jaké jsou směry, ve kterých se ve vašem dílu pohybují největší 

zatížení? Chcete, aby váš díl byl orientován tak, aby tyto síly 

postupovaly převážně v rovině s tiskovou plochou, aby tak 

zatěžovaly vlákna v ohybu nebo v tahu. Pokud máte mnoho 

velkých sil zahrnujících několik os, možná budete chtít zvážit 

úpravu návrhu nebo jeho rozdělení na několik částí. 

 

 

 
3. Stanovte oblasti výztuže 

Jaké plochy nebo segmenty je třeba na základě podmínek 

zatížení vyztužit? Pamatujte na toto a přemýšlejte, jaké typy 

vyztužení budete muset v těchto oblastech realizovat. 

 
 
 

 
4. Vyvažte vláknité panely 

Pokud je vyztužena pouze jedna strana dílu, může být náchylný 

ke kroucení kvůli nerovnoměrnému sendvičovému panelu – 

jestliže jedna strana je vyztužená a druhá není, nebo pokud má 

jedna strana velmi odlišný průřez. Jestliže jedna skupina vrstev 

vašeho dílu je vyztužená, vyvažte sendvičový panel vyztužením 

ekvivalentní skupiny vrstev na nejvzdálenější podstatné vrstvě Z s 

podobným průřezem. 

 
 

5. Ověřte směrování vláken 

Zapadá vlákno a prochází přes oblasti, kde to potřebujete? 

Můžete vysledovat souvislé prameny vlákna, které jsou vedeny po 

drahách zatížení a „působí“ proti síle? Pokud ne, možná budete 

muset upravit nastavení vláken nebo upravit prvky tak, aby vlákna 

procházela místy, kde to potřebujete. Pamatujte na to, že skupiny 

vláken vyžadují pro tisk alespoň čtyři plastové horní vrstvy a 

spodní vrstvy, takže všechna čela, která vyžadují vyztužení, by 

měla začínat posunutá o čtyři vrstvy od nejbližší horní nebo 

spodní vrstvy. 
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Vyztužování pomocí vláken podrobně 

 

 

Základní strategie výztuže: Opláštění 
Níže je načrtnuta základní strategie pro vyztužování tištěného dílu. Tato strategie 

zajistí, že váš díl bude všeobecně pevný a odolný vůči ohybovým a rázovým silám 

v jakékoliv ose. Jak bylo popsáno výše, důležitější je vyztužit okraje vašeho dílu 

než jádro, a proto přejdeme k tomu, jak „zakrýt“ pláštěm díl tak, aby měl v celé 

délce účinnou pevnost. 

 
 

 

1. Izotropní panely na nejvzdálenějších podstatných vrstvách Z 

Aby se maximalizovala pevnost ohybu, vytvořte sendvičový panel 

s 2–4 vrstvami IZOTROPNÍHO VLÁKNA na horní a dolní rovině dílu, 

s vyloučením jakýchkoliv malých povrchových vytlačení. Vrstvy 

vláken by měly začínat nad čtyřmi spodními vrstvami nebo končit 

pod čtyřmi horními vrstvami daného vodorovného povrchu. 

 
 

2. Izotropní panely při velkých změnách geometrie ve střední části 

Přidejte 2–4 vrstvy IZOTROPNÍHO VLÁKNA pod nebo nad jakékoliv 

povrchy, které vyžadují velké změny geometrie dílu, opět počítejte 

se čtyřmi horními  a spodními vrstvami. 

 
 
 

3. Vyztužení vnitřního otvoru pro otvory pro šrouby v ose Z 

Vyztužte otvory pro šrouby v ose Z pomocí dvou kroužků ze 

SOUSTŘEDNÉHO VLÁKNA. Používejte POUZE VNITŘNÍ OTVORY, 

pokud nepotřebujete vyztužení bočního zatížení, nebo použijte 

VŠECHNY STĚNY, abyste zahrnuli krok 4. Tím se rozloží tlaková 

síla vyvozovaná šroubem a vytvoří se kompozitní „objímka“, aby 

odolávala jakýmkoliv torzním zatížením mimo osu, kterým je 

šroub vystaven. 

 
 

4. Vyztužení vnější stěny pro jakákoliv boční zatížení 

Aby se maximalizovala pevnost v ohybu kolem osy Z a zajistilo se 

vyztužení proti bočním zatížením, vyztužte vnější stěny dílu 

dvěma kroužky SOUSTŘEDNÉHO VLÁKNA. V případě, že nemáte 

žádné otvory pro šrouby v ose Z, použijte POUZE VNĚJŠÍ  PLÁŠŤ, 

nebo použijte VŠECHNY STĚNY pro zahrnutí kroku 3. Tím se 

zpevní i jakékoliv otvory s osami v rovině XY. 
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Vyztužování pomocí vláken podrobně 

 

 

 

Specializované strategie výztuže 
Pokud potřebujete řešit specifičtější podmínky zatížení, můžete použít různé taktiky, abyste vyztužili specifické oblasti, 

zesílili určité úseky dílu nebo regulovali umístění vláken. Níže jsou některé jedinečné doplňkové strategie, které můžete 

použít uvnitř svého dílu. 

 

 
 
Pásy vláknitých panelů 
Pro zajištění zvýšené pevnosti v ohybu v rovině XY můžete přidat 
„pásy“ IZOTROPNÍHO VLÁKNA. Toto je nejúčinnější u silnějších dílů, 
které mají poměrně konzistentní nebo symetrický průřez, protože pásy 
vláken vytvářejí několik navrstvených sendvičových panelů, které dále 
vyztužují díl v ohybu. 

 
 
 
 

Směrování vlákna pomocí žeber 

Vlákno můžete směrovat do konkrétních směrů pomocí 

vyztužených žeber nebo výřezů, které sledují trasy zatížení od sil 

vyvíjených na váš díl. Vlákno můžete přimět k tomu, aby 

sledovalo tyto trasy zatížení, tím, že použijete SOUSTŘEDNÉ 

VLÁKNO pro vyztužení kolem výřezů nebo stěn. 

 
 
 
 

 

Používání úhlů vláken pro směrování vláken 

Nástroj ÚHLY VLÁKEN můžete použít pro směrování „cik-cak“ 

izotropních vláken v určitém směru. Pokud máte vlákna vedená v 

určitém směru, aby byla lépe vyrovnána se silami působícími na váš 

díl, můžete manipulovat s úhlem tohoto uspořádání. Výchozí 

nastavení otáčí uspořádáním výplně o 45 stupňů v každé vrstvě, ale 

to můžete změnit nastavením konkrétního úhlu nebo uspořádání 

úhlů v dialogovém okně úhlů vláken pro jakoukoliv vrstvu, jakoukoliv 

skupinu vrstev nebo napříč celého dílu. 

 

 

 
Dosažení pevnosti v ose Z 

Chytré strategie navrhování a vyztužování vám umožňují dosáhnout 

větší pevnosti ve více osách. Průchod šroubu vaším dílem s vláknem 

vyztužujícím stlačené povrchy může díl zpevnit a zabránit tomu, aby 

střihové nebo tahové síly rozdělovaly díl v liniích vrstev. Oblast kolem 

šroubu můžete vyztužit pomocí SOUSTŘEDNÉHO VLÁKNA – POUZE 

VNITŘNÍMI OTVORY tak, aby se každá z těchto sil distribuovala do 

vlákna ve formě ohybových sil. 
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