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O czym będzie...

O złomie metalowym.... 

O kukurydzy......



  



  

Agenda

● Idea.... taniego drukowania 
● RepRap – wydrukuj koledze drukarkę 
● Budowa, Kalibracja, Drukowanie ;)
● STL → Slicer → G-code
● Filamenty ;-P
● Czy to jest fajne, tanie i dobre..



  

Idea...

DRUKOWANIE 3D POLEGA NA NANOSZENIU WARSTW 
MATERIAŁU, KTÓRE ŁĄCZONE SĄ ZE SOBĄ W 

PROCESIE WYTWARZANIA PRZEDMIOTU

- (duża??) DOKŁADNOŚĆ  0,2-0,3 mm

- tanie urządzenie  końcowe

- łatwa obsługa dla użytkownika domowego

- drukowanie ….. wszystkiego !?!



  

RepRap

RepRap – projekt stworzenia maszyny samoreplikującej, w 
postaci uniwersalnej drukarki 3D. Drukarka taka mogłaby 
być wykorzystywana w szybkim prototypowaniu i byłaby 
zdolna do wyprodukowania pełnego zestawu swoich 
własnych części.

 W roku 2013 zestaw do samodzielnego montażu drukarki RepRapPro 
Huxley kosztował już ok. 430 USD, a z elementami, które można 
wydrukować samodzielnie ok. 540 USD. Około połowa tych kosztów to 
części elektroniczne (układy sterujące i okablowanie) i mechaniczne (silniki 
krokowe).



  

Budowa

● Elektronika  sterująca – Arduino + RAMPS

● Serwomechanizmy 

● Czujniki krańcowe

● Obudowa, śrubki, opaski zaciskowe

● Mechaniczne elementy wykonawcze – wydrukuj je sam ;)



  

Zrób to sam



  



  

Kalibracja



  

Drukowanie

Sterowanie → Printrun, pronterface 

Co wydrukować jako pierwsze ?!?

● Modele 3d - http://www.thingiverse.com/

● Własny  projekt i model do wydruku



  

STL



  

Druk...



  

Filament

● PLA – materiał pochodzenia naturalnego, wywarzany z:  
łodyg kukurydzy BIODEGRADOWALNY. 

Łatwy druk, temperatura drukowania ok. 180 stopni, tani

● ABS   - twardość, odporność na zarysowania
 Druk wymaga podgrzania stołu do 100 st, druka w temperaturze ok 250 
stopni, przeznaczenie na elementy mechaniczne

● Guma, Nylon, Drewno-podobne, fluorescencyjne

Przyszłość....
● Czekolada, Metal, Złoto...



  

Wydruki...



  

Fajne ?

●Czy jest tanie ->    TAK 
●Czy jest szybkie ->    NIE
●Czy jest czasochłonne ->     3xTAK
●Czy jest proste ->           NIE
●Czy jest dokładne ->     NIE 
●Czy to jest fajne - >         TAK
●Czy bym kupił drukarkę 3d ->      NIE *

* brak środków



  

Pytania ?!?

Dziękuje za uwagę.

Pytania ?!?
michalz@zsl.gda.pl

Pytanie pomocnicze, jaki zrobić gadżet na przyszłe zimowisko.... :) ?
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