
  

Leer 3D Printen bij ZB45

Workshop Hot Mama Hot

Wat gaan we doen?

● Bespreken doelgroep voor 3D Printen: >10 jaar

● Bespreken printers Hot Mama Hot

● Tips voor 3D ontwerpen

● Instellingen in CURA, met model van Thingiverse

● Tekenen in Tinkercad, docent-code

● Printen met Ultimaker, aandachtspunten bij het printen

Liesbeth d'Hont (dec 2017)



  

Leer 3D Printen bij ZB45

Doelgroep >10+

● Doelgroep voor 3D Printen: >10 jaar, waarom: 

– ruimtelijk inzicht

– motoriek

– computervaardigheid

–  engelse termen

● Begin met ruimtelijk ontwerpen

– maak eerst een voorwerp van klei

– gebruik blokken-doos, stapel met volumes

● Beperk eerste teken-opdracht tot geometrische basisvormen, bouw iets herkenbaars

● Zelf ontwerpen creatiever, dan ontwerpen delen via Thingiverse

https://www.thingiverse.com/


  

Leer 3D Printen bij ZB45

Tips voor 3D ontwerp

● Stappen van ontwerp naar print

● Overhang en schuine kanten

● Wanddikte

● Raakvlak met printplatform

● Support



  

Van 3D ontwerp naar 3D print

Printen op 3D printer:

● Sd card met g-code gaat in printer

● Verwarm het PLA-plastic

● Printen object

Maak een 3D tekening:

● in Fusion 360, of een ander 3D tekenprogramma

● exporteer deze tekening als bestand.stl

Open in CURA:

● open bestand.stl in CURA

● CURA 'sliced' het ontwerp in vele laagjes

● CURA maakt hier een g-code van



  

Ontwerptips voor 3D Printen met Ultimakers (FMD-printers)

Overhang:

● Niet mogelijk om in de lucht te printen

● Roteer het object in CURA



  

Ontwerptips voor 3D Printen met Ultimakers (FMD-printers)

Schuine hoek:

● Een schuine hoek tot ongeveer 50* graden 
kan geprint worden.

● Rondingen printen moeilijker, omdat de hoek 
uiteindelijk groter wordt dan 50* graden



  

Ontwerptips voor 3D Printen met Ultimakers (FMD-printers)

Minimale wanddikte:

● In CURA is de minimale wanddikte 0,4mm.

● Let op bij kleiner schalen van een object 
dat de wanden of verbindingen niet dunner 
of smaller worden dan 0,4mm.

● In de layer-modus is pas zichtbaar wat er 
geprint wordt.

● Bekijk altijd de eerste laag in CURA

1mm   0,8mm      0,45mm   0,3mm

1mm 0,8mm  0,45mm  0,3mm



  

Instellingen in CURA

'Brim' voor hechting aan printvlak:

● Zorg dat het object een vlakke onderkant 
heeft voor voldoende printoppervlak

● Een bol rolt weg tijdens het printen

● Deze heeft een 'brim' nodig, dat betere 
hechting geeft aan het printvlak

● Gebruik ook een 'brim' bij weinig 
printoppervlak



  

Instellingen in CURA

'Support' voor ondersteuning:

● Sommige objecten hebben overhangende 
delen en zijn niet zó te roteren totdat ze vlak 
liggen.

● Deze hebben dan ondersteuning nodig bij het 
printen. Print dan support.



  

Leer 3D Printen bij ZB45

Instellingen in CURA

● Wat doet CURA?

● Printer installeren

● Laagdikte, printtijd reduceren

● Wanddikte, >0.4mm ivm nozzle (bij 0,8 nozzle, kan ook dikkere laag, is sneller)

● Skirt, Brim, Raft (niet doen als niet nodig is, scheelt tijd)

● Support (niet doen als niet nodig is, scheelt tijd)

● Profile aanmaken (sneller kiezen tussen instellingen)

● Recomended (beperkte weergave mogelijk heden) gebruiken in workshops

● Custom om instellingen aan te passen 



  

CURA

CURA is open source software en gratis te installeren op Window, Mac of Linux computers.

In CURA versie 3.1 (of >) is de layout iets ander tov de 2.7 versie.

Kijk voor de instellingen voor de printers van ZB45 Makerspace op de wiki van ZB45.

https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software
https://wiki.zb45.nl/index.php?title=CURA#Instellingen_CURA_voor_Ultimakers_van_ZB45_Makerspace


  

Wat doet CURA?

● CURA maakt van een .stl 
bestand G-code. Save g-code.

Meer uitleg over CURA: http://wiki.zb45.nl

● In CURA kun je het object nog 
schalen en roteren

● CURA berekent in hoeveel lagen 
het object wordt opgebouwd in de 
3D printer. Onder View en Layers

● Hoe lang de printer erover zal doen 
en hoeveel materiaal er nodig is. 

● Support materiaal printen 
bij overhangede vlakken. 
Cura rekent dan uit waar er 
materiaal nodig is. 

http://wiki.zb45.nl/


  

Instellingen CURA voor ZB45

1.Installeer de Ultimaker Original via 
‘Settings’ – ‘Printer’ – ‘Add Printer’

2.Switch van Recomended 
naar Custom

3.Ga via het tandwiel naar 
meer Materiaal instellingen



  

Instellingen CURA voor ZB45

4.Vink de volgende onderdelen aan:

● Default Printing,  

● Printing Temperature, 

● Printing Temperature Initial Layer, 

● Initial Printing Temperature

● Final Printing Temperature. 

5.Zet overal de temperatuur op 
210*C

6.Vink Generate Support uit

7.Zet Build Plate Adhesion Type 
op Skirt



  

CURA



  

PLA is geen plastic

In ZB45 Makerspace printen wij voornamelijk met PLA fillament.

Wat is PLA?

● PLA is een thermoplastische polymeer 

● gemaakt van zetmeel en melkzuur (Poly Lactic Acid)

● PLA is biologisch afbreekbaar, dus niet in de plasticbak

● Maar wel in biologische industriële composteringsystemen. 

Het materiaal wordt dan bij hoge tempraturen en luchtvochtigheid in een periode van 45 – 60 
dagen afgebroken tot melkzuur, en kan dan omgezet worden naar monomeren of polymeren. 
Het kan ook door micro-organismen worden afgebroken tot koolstofdioxide, water en organisch 
materiaal.

● Daarom gezien als goed alternatief voor  voor traditionele plastics uit petroleumchemicaliën.

Bron: https://www.oneworld.nl/overig/bio-plastic-composthoop-prullenbak/

https://www.oneworld.nl/overig/bio-plastic-composthoop-prullenbak/


  

Tinkercad Docenten-code

Jonger dan 12 jaar

● Aanmelden met email van ouders, 
die krijgen dan email met aanmeld 
instructie. 

Docent-code voor leerling

● direkt na aanmelden leerling te gebruiken

● via Teach, is 7 dagen geldig

Profile voor Logout

● Uitloggen na gebruik op andere computer, je kan niet 
op twee computers ingelogd zijn.



  

Opdracht in Tinkercad

Opdracht 1 – klassikaal:

● Gebruik alleen de Basic Shapes – box en sphere

● Afmetingen invoeren

● Align – uitlijnen van 2 vormen

● Duplicate – dupliceren (zet vorm over origineel heen)

● Rotate – roteren door gradenboog te verslepen

● Group – door te groeperen kun je vormen van elkaar 
aftrekken (of samenvoegen)

● Export – om de objecten op te slaan als STL bestand

● Save as – in Downloads map



  

Opdracht in Tinkercad

Opdracht 1:

● Sleep een kubus in het werkveld. 

● Sleep een grijze holle kubus erbij.

Maak hiervan de afmetingen:

16mm diep

16mm hoog

> 40 mm breed



  

Opdracht in Tinkercad

● Selecteer beide vormen.

● Align om ze uit te lijnen.

● Klik op de bollen in het midden van de 
vlakken:

voorkant

zijkant
hoogte



  

Opdracht in Tinkercad

● Dupliceer de holle vorm.

● Roteer deze vertikaal.

● Herhaal dit: Dupliceren

● Roteer deze horizontaal



  

Opdracht in Tinkercad

● Selecteer alle vormen en  Groepeer ze.

● Hiermee kun je vormen van elkaar 
aftrekken of samenvoegen.

● Sleep een Shpere in het werkveld.

● Align deze met de kubus.

● Draai het werkveld, door je muis te 
slepen: met je rechter muisknop of met 
het scroll-wieltje ingedrukt.



  

Opdracht in Tinkercad

● Verplaats de bol met het zwarte pijltje 
naar beneden.

● Type dan 0,5mm in het witte vlakje.

● Zo steekt de bol door het werkveld.

● Teken een holle kubus, maak de hoogte negatief.

● Selecteer de bol en met shift de holle kubus, Groeperen, zo wordt de onderkant vlak om te printen.



  

Opdracht in Tinkercad

● Exporteer om te 3D printen.

● Exporteer als STL.

● Save File, dan wordt het opgeslagen in de 
Download folder.



  

Opdracht in Tinkercad

Opdracht thuis:

● Bekijk de Tinkercad Uitleg op de ZB45 wiki

● Denk aan de overhang, geen support

● Denk aan minimale wanddikte en schalen van object, bekijk 1e laag in CURA. 

● Gebruik andere Shape Generators, of import svg. zie ook:
Tinkercad Uitleg op de ZB45 wiki

https://wiki.zb45.nl/index.php?title=Tinkercad
https://wiki.zb45.nl/index.php?title=Tinkercad#IMPORTEREN_2D_TEKENING_-_.SVG_BESTAND


  

BEDIENING VAN DE ULTIMAKER

Checks voor  het printen:

● Zit het printplatform goed in de machine?

● Is het printplatform vlak, is er evenveel ruimte tussen de printkop en het printplatform op alle 
vier de hoeken?

Zo niet, vraag dan in ZB45 Jaap of Liesbeth om het 
printplatform af te stellen.

Dit is vooral van belang bij het printen van objecten die het 
hele platform beslaan. Als het plaform niet goed vlak is kan 
de printkop aan één kant te dicht op het plaform zitten, 
waardoor er geen gesmolten plastic uit de opening kan 
komen. Aan de andere kant print de printer dan 
waarschijnlijk in de lucht en zal het object niet goed 
hechten aan het printplatform.

● Is het blauwe tape op het printplatform niet gescheurd? 

Alleen M3 2090 tape werkt goed, zo hecht het object goed 
aan het oppervlak en is het ook gemakkelijk te verwijderen.

● Zit de juiste kleur materiaal in de machine?



  

BEDIENING VAN DE ULTIMAKER

Handelingen voor het printen:

Stel de volgende instellingen in op de Ulti-controler op de Ultimaker. Door op de ronddraai kop te 
drukken selecteer je het menu en een submenu.

● Prepare: Preheat PLA, dan verwarmd de printkop tot 210*, het smeltpunt van het PLA-plastic.

● Main: om terug te gaan naar Info Screen. 

● Info Screen: Hier zie je onder andere de temperatuur van de printkop en later de voortgang 
van de print in %

● Wacht tot de printkop 210* is.

● Verwissel nu eventueel de rol plastic voor een andere kleur. 

Doe dit door aan de achterkant van de printer het handeltje van het 'feeder mechanisme' los te 
maken door hem omhoog te halen.

● Druk dan de plastic draad JUIST VERDER de pinter in! Zo smelt het uiteinde in de 
printkop goed los. Trek hem dan terug uit de machine.

Doe je dit niet, dan is de kans heel groot dat de plastic draad afbreek in de buis tussen het 
feeder mechanisme en de printkop. Daar kom je dan niet meer bij en kun je alleen met een 
stuk andere draad aan het eind in het feeder mechanisme er door heen printen.

Een nieuwe draad voer je door het feeder mechanisme, door de buis, tot in de printkop. Duw 
de draad zover door tot dat het gesmolten plastic eruit komt.



  

BEDIENING VAN DE ULTIMAKER

Handelingen voor het printen:

Stel de volgende instellingen in op de Ulti-controler op de Ultimaker. Door op de ronddraai kop te 
drukken selecteer je het menu en een submenu.

● Zet het feeder mechanisme weer vast. En geef een paar grote slagen aan het draaiwiel 
van het feeder mechanisme, zodat er voldoende gesmolten plastic uit komt en de printkop dus 
zonder luchtbellen gevuld is met gesmolten plastic.

● Doe de SD kaart met het GCode bestand in de Ulticontroler. Ga via het menu naar Print 
from SD, en vind het bestand dat je wilt printen.

● De printer zal door verwarmen naar 210*C, dat staat in de Gcode.

● De printer zal nu je ontwerp gaan printen. 

● Controleer bij de eerste lagen of de print goed hecht aan het printplaform.



  

SAMENVATTING BEDIENING VAN DE ULTIMAKER

Handelingen voor het printen:

● Check of printplatform goed vast en vlak in de machine zit.

● Blauwe tape zonder scheuren egaal geplakt is.

● Prepare: Preheat PLA

● Main, terug naar Info Screen

● Wacht tot de printkop 210* is.

● Verwissel nu eventueel de rol plastic

● Geef een paar grote slagen aan het draaiwiel van het feeder mechanisme, zodat er 
voldoende gesmolten plastic uit de printkop komt

● Doe de SD kaart met het GCode bestand in de Ulticontroler. Ga via het menu naar Print 
from SD, en vind het bestand dat je wilt printen.

● De printer zal nu je ontwerp gaan printen als de printkop 210*C is. 

● Controleer bij de eerste lagen of de print goed hecht aan het printplaform.
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