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RECENZIE 3D TLAČIAREŇ PLUG AND PRINT 

V
ďaka parametrom a jednoduchej konn-
gurácii si rýchlo získala obľubu v mno-
hých krajinách. Nevyžaduje kompliko-

vanú kalibráciu, stačí ju pripojiť do elektrickej
siete, zapnúť a môžete začať tlačiť.

Konštrukcia

Tlačiareň je konštruovaná ako kompaktný ro-
bustný celok z hliníka s pevnou zadnou stenou.
Maximálny rozmer objektu, ktorý možno vytlačiť,
je 200 × 200 × 185 mm. Predná aj bočné steny sa
dajú uzatvoriť pomocou plexisklových krytov.
Odporúčame tieto kryty používať nielen v záujme
bezpečnosti, ale aj na zabránenie prípadnej
 deformácii výtlačku pri jeho nepravidelnom
ochladzovaní. Teplom generovaným tlačovou
hlavou a vyhrievanou plošinou vznikne v uzatvo-
renom priestore akási forma vyhrievanej komory.

Možno vám napadlo, prečo výrobca konštrukčne
priamo nevyriešil uzavretý tlačový priestor s vy-
hrievaním. Toto je patentované nrmou Stratasys
a patent sa čiastočne obchádza vyhrievanými
plošinami, ktoré zabraňujú efektu postupného
krútenia súčiastok pri tlači z materiálov s vyššou
tepelnou rozťažnosťou. Extrudér sa pohybuje
v osiach X a Y. Na dosiahnutie vysokej presnosti
pohybu sa použil systém duálneho vedenia po-
mocou zdvojených vodiacich tyčí a ozubených
remeňov. Pohyb v osi Z je realizovaný spúšťaním
vyhrievanej plošiny. Vrchnú časť plošiny tvorí špe-
ciálne perforovaná podložka, ktorá zabraňuje od-
trhávaniu a deformácii materiálov na báze ABS.
Vďaka ohrevu plošiny na teplotu od 20 °C do 110
°C možno vytlačiť modely s maximálnymi roz-
mermi danými veľkosťou plošiny. Podporný ma-
teriál tlačený systémom SES (Single Extruder

Support) dovoľuje tlačiť aj zložité a komplexné
modely bez použitia druhej tlačovej hlavy a do-
datočného materiálu. 

Z-Suite

Tlačiareň môže tlačiť objekty autonómne podľa
údajov na karte SD alebo po pripojení k počí-
taču. K dispozícii bude aj pripojenie cez Wi-Fi.
Vďaka prepracovanému a intuitívnemu použí-
vateľskému prostrediu Z-Suite je tlačiareň Zor-
trax M200 kompatibilná s akýmkoľvek OS alebo
systémom CAD. Softvér podporuje najpoužíva-
nejšie univerzálne formáty súborov (.stl, .obj
alebo .dxf ). Po nahratí modelu navrhnutého
v externom programe do Z-Suite môžete na pár
kliknutí vygenerovať výstupný z.code pre 3D
tlačiareň. Aplikácia generuje štruktúru podpor-
ného materiálu s maximálnym ohľadom na sta-
bilitu tlačeného modelu, pričom minimalizuje
množstvo použitého nlamentu. 

Kľúčový úkon je nastavenie materiálového pro-
nlu. Ostatné parametre sa dajú konngurovať for-
mou automatických nastavení alebo dennovať
individuálne na základe skúseností používateľa.
Pomocou jednoduchých úkonov máte možnosť
modelom otáčať, zmenšovať či zväčšovať ho
alebo určiť miesto na plošine, kde má byť model
vytlačený. Z-Suite podporuje aj paralelné tlačenie

Táto 3D tlačiareň navrhnutá v Poľsku a smerovaná do firemného

prostredia vznikla v roku 2013 ako projekt na Kickstarteri. 

Zortrax M200

Chcete rozšíriť svoje desktopové prostredie, no ne-

mienite míňať peniaze na dva samostatné monitory?

Možno pre vás bude vhodným riešením monitor typu

2 v 1, ktorý uviedla na trh spoločnosť Philips. Azda

aj tento produkt je trochu drahý, jeho cena sa šplhá

k 500 dolárom, no získate tak dve obrazovky s uhlo-

priečkou 19 palcov, ktoré sa dajú otočiť tak, že vy-

tvoria jednu 32-palcovú zobrazovaciu plochu,

prerušenú uprostred len 3,5 mm okrajom. Dve ob-

razovky monitora možno posúvať dopredu a dozadu

v uhle 22,5°, nastavením stojana možno upraviť aj

výšku monitora o 100 mm. Oba panely IPS s LED

podsvietením majú rozlíšenie 1280 × 1024, latenciu

5 ms, kontrastný pomer 20 000 000: 1, jas 250

cd/m2 a pozorovací uhol 178°. K dispozícii je jeden

DisplayPort a jeden vstup VGA na jednom paneli a na

druhom jeden vstup VGA a vstup

HDMI s podporou MHL (Mobile

High-Definition Link). Okrem toho

sú na oboch paneloch po dva

porty USB 2.0. Riešenie je

vhodné pre dizajnérov pracujú-

cich s 3D grafikou a aplikáciami

CAD-CAM, pretože spojené ob-

razovky ponúkajú viac priestoru

a umožňujú používať viac návrho-

vých nástrojov.

�

Vychytávka pre dizajnérov, strihačov, ale aj hráčov. Prvý 32-palcový monitor IPS 2 v 1 
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viacerých menších objektov, napríklad na sériovú
výrobu. Ak je objekt, ktorý potrebujete vytlačiť,
väčší než komora tlačiarne, môžete ho virtuálne
rozrezať na menšie časti priamo v Z-Suite, po-
stupne vytlačiť a následne zlepiť, zoskrutkovať
alebo spojiť inou vhodnou technológiou. Po vy-
generovaní kódu z.code máte k dispozícii
všetky informácie súvisiace s tlačou, napríklad
čas tlače či množstvo a hmotnosť potrebného
materiálu. V tomto štádiu môžete zadennovať
pauzu v určitej dĺžke na výmenu materiálu
alebo manipuláciu s modelom.

Materiály

Tlačiareň umožňuje tlač z viacerých druhov ma-
teriálu v závislosti od požadovaných vlastností
vytlačeného objektu. 
Z-ABS – materiál s vysokou efektivitou tlače.

Výsledný vytlačený model matnej farby má
jemný, nepriehľadný a rovnomerný povrch a je
pripravený na použitie bez ďalších kompliko -
vaných úprav. Vyznačuje sa odolnosťou proti
mechanickému opotrebeniu a je zdravotne
 neškodný. Z-ABS je ideálny materiál na tlač
 architektonických modelov, prototypov tech-
nických súčiastok, funkčných prototypov
 technických súčiastok a súčiastok určených do
domácnosti či dielne.
Z-GLASS – termoplastický kopolymér s prí-

mesou sklených vlákien, vyvinutý špeciálne pre
tlačiarne Zortrax M200. Vyznačuje sa priehľad-
nosťou vytlačených predmetov, vysokou pev-
nosťou v ťahu a odolnosťou proti opotrebeniu
a vysokým teplotám. Materiál je odolný aj proti
kyselinám a zásaditým chemikáliám. Je len mi-
nimálne náchylný na deformáciu pri chladnutí,
takže je to ideálny materiál na vytváranie
 veľkých modelov a prototypov, ktoré majú
 prepúšťať svetlo.
Z-HIPS – materiál s vysokou odolnosťou proti

nárazom a s najnižšou tendenciou k deformá-
ciám počas chladnutia, čo umožňuje tlačiť mo-

dely maximálnej veľkosti danej tlačovým obje-
mom 3D tlačiarne. Tento materiál je takisto
vhodný na ďalšie opracovanie lepením, tmele-
ním, brúsením alebo pieskovaním. Preto je
ideálny na tlač prototypov puzdier a krytov na
rôzne zariadenia od elektroniky až po priemy-
selné stroje, kde sa nevyžaduje odolnosť proti
UV žiareniu.
Z-ULTRAT – materiál je vytvorený vhodnou

kombináciou PC a ABS. Má výborné mecha-
nické vlastnosti, ako je tvrdosť a pevnosť, nízku
mieru pružnosti a je odolný proti deformácii
počas tuhnutia, čo umožňuje tlačiť súčiastky
s veľkými rozmermi. Materiál je vhodný na tlač
funkčných súčiastok, prípravkov pre výrobu
a strojárskych komponentov. Svojimi vlastnos-
ťami sa vyrovnáva vlastnostiam plastových
 materiálov používaných na technológiu vstre-
kovania.

Praktické skúsenosti

Keďže 3D tlač si vo všeobecnosti vyžaduje určité
skúsenosti, boli sme veľmi zvedaví na pravdi-
vosť prívlastku Plug and Print. Bežné cenovo
dostupné tlačiarne, určené pre hobby sféru,
musíte pomerne prácne nastaviť, hlavne čo sa
týka výšky extrudéra nad vyhrievanou plošinou
a vodorovnosti tejto plošiny. Podľa našich skú-
seností s týmto druhom tlačiarní sa vám prvé
použiteľné objekty podarí vytlačiť spravidla po
niekoľkých dňoch laborovania a nastavovania.
V prípade tlačiarne Zortrax M200, kde je všetko
prednastavené na dosiahnutie čo najlepšej kva-
lity výstupu, vám na vybalenie a prípravu tla-
čiarne stačí 15 minút. Príprava spočíva
v umiestnení vyhrievanej platformy na magne-
ticky justované úchyty a pripojenie troch káblov
do vzájomne nezameniteľných konektorov. Ak
sa vám vo fáze montáže nechtiac „podarí“ po-
hnúť nastavovacími skrutkami vyhrievanej plo-
šiny, nič sa nestane. Firmvér tlačiarne obsahuje
aj režim automatizovanej kalibrácie. Vďaka au-

tomatickému meraniu vzdialeností medzi
dýzou a piatimi kalibračnými zónami dokáže
 systém presne určiť, v akej polohe má byť daná
kalibračná skrutka. Podľa údajov na displeji
ľahko nastavíte jej správnu polohu. Tento pro-
ces trvá niekoľko minút, prvýkrát trochu dlhšie,
kým  získate cit, o koľko treba skrutku pootočiť.

Tlačiareň má mimoriadne tichý chod, takže
môže byť umiestnená aj v konštruktérskej kan-
celárii či dizajnérskom ateliéri.

Po ukončení tlače treba odstrániť hotový ob-
jekt pomocou špachtle, ktorá je v príslušenstve.
Vyberateľná plošina umožňuje urobiť tento
úkon pohodlne mimo tlačiarne, napríklad na
stole bez rizika posunutia kalibračných skrutiek
alebo zbytočného mechanického namáhania vo-
diacej tyče osi Z.

» ĽUBOSLAV LACKO

PARAMETRE:

� Technológia 3D tlače: LPD® – Layer PlasDc 

DeposiDon

� Tlačový objem: 200 x 200 x 185 mm

�Rozlíšenie v osi Z: Štandardné 90‐400 µm, 

pokročilé 25‐50 µm

�Veľkosť najmenšieho tlačového bodu:

400+ µm

�Hrúbka s>en: Minimálna 400 µm, 

opDmálna 800+ µm

� Tlačové materiály: Z‐Filaments®

� Priemer struny: 1,75 mm

� Priemer dýzy: 0,4 mm

�Rozlíšenie v osi X,Y: 1,5 µm

�Minimálny krok v osi Z: 1,25 µm

�Maximálna teplota tlačovej hlavy: 380 °C

�Maximálna teplota vyhrievanej podložky:

110 °C

� Zapožičal: ADATEX, s.r.o.

� Cena: 2089,77 EUR

HODNOTENIE:
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