PRÍPRAVA MODELOV PRE 3D TLAČ
A LASEROVANIE

Návrh a príprava tlačiteľného 3D modelu pomocou softvéru SketchUp
V 3D modelovaní, rovnako ako v 3D tlači, neexistuje jeden možný postup modelovania
a prípravy 3D modelov. Používavajú sa rôzne softvéry, tlač z rôznych materiáloch, a nielen
rôzne tlačiarne, ale aj rôzne tlačové technológie. Taktiež sa to odvíja od rôznych tvarov 3D
modelov, mierky, použitia vytlačeného modelu.
Vytváranie modelov pre 3D tlač spočíva v prechode z virtuálneho do reálneho prostredia.
Model vytvorený v SketchUp-e preto musí spĺňať fyzikálne a ako aj všetky potrebné technické
požiadavky, aby 3D tlačiareň dobre rozoznala geometrickú štruktúru modelu. Skutočný objekt
bude vytvorený s použitím informácií obsiahnutých v 3D súbore.
1.1. Možnosti materiálov používaných pre 3D tlač
Na model vytlačený v 3D musíme dbať na fyzikálne možnosti materiálu, tak ako hotového
modelu, tak aj pri jeho vytváraní 3D tlačiarňou. Preto sa musíte vyvarovať štrukturálne chybám
ako: nadmerná konzoly, prvky príliš tenké, aby uniesli hmotnosť objektu, atď.
Pri metóde FDM (tavení a postupnom nanášaní jednotlivých vrstiev plastu) treba uvažovať,
že ak budeme mať konzoly, tak buď musí vytvoriť program pre 3D tlačiareň podpory, aby
následne na tieto podpory sa mohli naniesť už vrstvy konzoly - treba potom odstrániť podpery
a opracovať model. Ďalšia možnosť je si model rozdeliť na viacero jednoducho tlačiteľných
dielov a tie následne pospájať do finálneho modelu.
Väčšinu materiálov možno opracovávať, brusiť, vŕtať, striekať, atď.
1.2. Príprava na modelovanie
Vyberte si jednotky a mierku pre modelovanie
Pred začatím modelovania objektu je treba si zvoliť správne jednotky a uvažovať v akej
mierke sa model bude tlačiť, aby sme jeho tvar, hrúbky prispôsobili možnostiam 3D tlače
vzhľadom na materiál aj samotnú technológiu tlače. Napríklad môžme mať vymodelovanú
stenu hrúbky v reálnych rozmeroch 30mm, ale po prerátaní do mierky M= 1:100 by malo
tlačiť túto stienku 0,3 mm hrubú, čo ale niektoré tlačiarne nemusia vytlačiť, pretože majú
trysku širokú 0,4 mm.
Pri modelovaní drobných predmetov v sketchupe je vhodne ich modelovať zväčšené, pretože
pri rozmeroch polygónov menších ako 1mm môžu nastať rôzne chyby a anomálie. Tieto
zväčšené modely sa pred tlačou zmenšia na potrebný rozmer daným pomerom.
1.3. Správna orientácia plôch
V SketchUp-e sú objekty duté a skladajú sa z jednotlivých polygónov - plôch (bez
hrúbky), ktoré by mali byť orientované jedným smerom. Pre zobrazenie orientácie je dobré si
zapnúť monochromatický štýl zobrazenia.
Takže aby 3D tlačiareň bola schopná určiť interiér i exteriér hranice modelu je dôležité
zabezpečiť, aby tieto plochy boli správne orientované. Model musí mať všetky čelné plochy
orientované von. Napríklad, ak chcete vytlačiť kocku, jej povrch v monochromatickom

zobrazení musí byť úplne biely a žiadna z jej plôch by nemala byť do modra pri klasickom
nastavení farieb týchto bezmateriálových plôch. Ak chcete obrátiť tváre, ktoré sú nesprávne
orientované, vyberte ich, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte “Reverse faces”.

Pre lepšie odlíšenie týchto plôch je vhodné si nastaviť výraznejšie farby v editácií štýlov “Front
color” a “Back color”.

Zobrazenie vnútornej strany modelu
Niekedy môže byť ťažké kontrolovať a otáčať nesprávne orientované plochy, takže môže byť
vhodné použiť rovinu rezu.

1.4. Vytváranie uzavretých - jednoliatych objemov (Solid)
Koncept Solid - vhodný pre 3D tlač
Pre skupiny, ktoré majú byť považované za solidy v SketchUp:
-Je potrebné vytvoriť úplne uzavretý objem, bez dier a bez chýbajúcich strán, bez ohľadu na
to, ako sú malé
-Nesmie obsahovať žiadne vnútorné plochy alebo osamelé hrany
Musia spĺňať ďalšie dve podmienky, aby mohli byť vytlačené v 3D:
-Nesmú obsahovať žiadne body, tváre alebo viacnásobné okraje.
-Nemali by sa skladať z 2 nezávislých objemov oddelených medzerou
Pre vytovrenie skupiny vyberte všetky základné prvky, kliknite pravým tlačidlom myši na výber
a vyberte “Make Group”.
Kvalita tlače taktiež závisí od jemnosti polygónov. Ak sú polygóny veľmi veľké, môžu byť
viditeľné na vytlačenom modely, ale nieje dobré ich spraviť ani veľmi jemné, čo môže mať
problém softvér pri spracovaní modelu pre 3D tlač.

1.5. Pluginy
- SketchUp STL - export a import STL formátu
- CleanUp³ - použitie na vyčistenie nejednoliatych skupín od nežiaducich prvkov
-Solid inspector - zobrazenie chýb v nejednoliatej skupine
- Solid Inspector2 - automatické opravanie chýb
- SolidSolver - taktiež na opravy chýb

Netfabb
sa používa na kontrolu .STL súborov pred tlačou a ich prípadné drobné opravy - repair. Taktiež
sa môže použiť na zmenu mierky modelu pre 3D tlač a cez export part sa preuloží zmenený
prípadne opravený model.

Príprava podkladov pre laserovanie
- ako podklad pre softvér na laserovanie sa používa .DXF formát
- čiary musia byť vyhotované ako polyline
- rozdelenie čiar do hladín podľa toho, či to je čiara určená pre rezanie, vypálenie, gravírovanie...
- podklad pripravený v mierke na formát, z ktorého sa bude laserovať
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