
3D принтиране
и

3d моделиране

🌏



За каквоще си говорим:
Въведение в 3D принтирането

Видове 3D принтери;

Видове слайсери, филаменти и софтуер за чертане;

Чертане с Onshape

Създаване на акаунт;

Изчертаване на някои примери;

Творческо предизвикателство;

Работа с Cura        

Стратегии за работа с cura; 

Дефиниции на cura за добър печат;

Работа с 3D принтери

Как да нивелираме принтера;

Как да смените нишките;
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ВЪВЕДЕНИЕ

3

3D принтирането е процес, използван за създаване 

на триизмерени обекти, при който се формират 

слоеве материал под компютърно управление. 

Въпреки че се използва главно като хоби, в днешно 

време 3D принтирането може да се използва в 

много области като: медицина, създаване на 

прототипи, жилищно строителство, за академични 

цели, изкуство, декорация, резервни части и много 

други.



ВИДОВЕ
3D ПРИНТЕРИ



Fused Deposition 
Modeling (FDM)
Mоделиране с плавно 
отлагане)

Най-достъпната технология за

3D печат от всички, с най-

голяма популярност на пазара, 

работи чрез нанасяне на

материали слой по слой, 

създавайки триизмерни шарки

като изключително точен

пистолет за горещо лепило. 5



Stereolithography 
(SLA) 
стериолитография
SLA излага слой от

фоточувствителна течна смола

на ултравиолетов лазерен лъч, 

така че смолата да се втвърди и

да стане твърда. Обектът се

отпечатва слой по слой и всеки

слой надгражда предишния.
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Digital Light Processing 
(DLP) цифрова
обработка на светлина
Цифровата светлинна

обработка е подобна на SLA, 

тъй като втвърдява течната

смола с помощта на светлина. 

Основната разлика между

двете технологии е, че DLP 

използва цифров светлинен

прожекционен екран, докато

SLA използва UV лазер.
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Selective Laser Melting 
(SLM)
SLM използва високомощен

лазерен лъч, за да разтопи

напълно метални прахове в

твърди триизмерни обекти. 

Обектът се отпечатва слой по

слой. Типичните използвани

материали са неръждаема

стомана, алуминий, титан и

кобалтов хром.
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Electron Beam Melting
топене с електронни лъчи

EBM използва електронен лъч под висок

вакуум за пълно стопяване на метален прах

при високи температури до 1000 

°C.Обектът се отпечатва слой по слой.Този

тип 3D принтер може да използва метали

като чист титан, Inconel718 и Inconel625 за

производство на аерокосмически части и

медицински импланти.Този тип технология

е по-бавна и по-скъпа от предишните.
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ВИДОВЕ 
ФИЛАЕНТИ



PLA (Lactic Polyacid)

Този биоразградим материал е
един от най-използваните в 3D 
принтирането.



PETG (Polyethylene Glycol terephthalate)

PETG нишката е една от най-
здравите и издръжливи от
всички нишки.



TPU (Polyester Polyurethane)

TPU нишката е устойчива на
абразия, може да издържи на
удари и е устойчива на много
химикали. Той е универсален и
се използва в много различни
индустрии.



ДРУГИ



ВИДОВЕ 
СЛАЙСЕРИ



ВИДОВЕ СЛАЙСЕРИ

▪ При 3D принтирането е необходимо да имате файл с

3D модел (чертежа в 3D формат). Най-често

срещаните файлове са STL и OBJ.

▪ След това е необходимо да конвертирате файла в

специален код (G код), който може да бъде разчетен

от 3D принтера. Този тип кодиране се извършва чрез

софтуер за нарязване и процесът се нарича нарязване.
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ИЗБОРНАСЛАЙСЕР

▪ В края на процеса на слайсване потребителят може да

изпрати файла директно на 3D принтер или да го

запише например на SD карта или друг носител. В

днешно време можем да изпратим файла и чрез wi-fi.

▪ Потребителят има много възможности за избор, тъй

като има няколко софтуера за слайсване за 3D печат.
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Примери за слайсери
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ВИДОВЕ 3d 
СОФТУЕР ЗА
ЧЕРТАНЕ
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Видове 3D софтуер
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ONSHAPE
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Създаване
на акаунт



ИНСТАЛИРАНЕ
НА Cura



ИНСТАЛИРАНЕНА Cura
Копирайте и поставете линка(https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura) във вашия 

браузер и свалете CURA



ИНСТАЛИРАНЕНА Cura



ИНСТАЛИРАНЕНА Cura



ИНСТАЛИРАНЕНА Cura



ИНСТАЛИРАНЕНА Cura



ИНСТАЛИРАНЕНА Cura



ИНСТАЛИРАНЕНА Cura



ИНСТАЛИРАНЕНА Cura



ДОБАВЯНЕ НА  ПРИНТЕР 



ДОБАВЯНЕНА ПРИНТЕР



ДОБАВЯНЕНА ПРИНТЕР



ДОБАВЯНЕНА ПРИНТЕР



ДОБАВЯНЕНА ПРИНТЕР



ДОБАВЯНЕНА ПРИНТЕР



ДОБАВЯНЕНА ПРИНТЕР



ДОБАВЯНЕНА ПРИНТЕР
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Поставяне
на вашата

част



41

Поставянена вашата част
Поставянето на част/обект върху
слайсер е процес, който изисква
внимание, тъй като поради
гравитацията обектът не може да
бъде отпечатан под произволен
ъгъл. Винаги трябва да се взема
предвид гравитацията, тъй като
този тип печат отлага
запълването слой по слой и
избраният принтер работи
отдолу нагоре.
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Поставянена вашата част
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Поставянена вашата част
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Поставянена вашата част
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Поставянена вашата част
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ПОДДЪРЖАЩИ
СТРУКТУРИ

Поддържащата структура е
необходима на 3D печата, когато
контактната повърхност на частта
е недостатъчна. Това води до
лошо качество на печат. За да се
преодолее това, поддържащи
структури могат да бъдат
добавени към оригиналния
обект и след това премахнати.
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Как да поставимподдържащи структури


