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Jak funguje 3D tiskárna
Tiskárna RapMan vytváří 3D objekty postupným kladením tenkých vrstev materiálu, vytlačovaného pomocí
extruderu. Nejprve je vytisknut obrys finálního objektu, následně pak výplň dle potřeby. Podobně jako při malování, kdy
nejprve nakreslíte obrysy a následně je vybarvujete. Po dokončení tisku jedné vrstvy se přechází k vrstvě další a to
posunem tiskového stolu dolů. Tisková hlava tedy zůstává vždy ve stejné výšce. Typicky je jedna vrstva vysoká 0.4 mm,
ale tuto výšku lze upravit v závislosti na požadované jemnosti tištěného objektu.
RapMan získává instrukce pro tisk a tedy pro posuby tiskové hlavy, tiskového stolu a extruderu z dat, uložených
na SD kartě. Data jsou zaznamenána v soborech ve formě tzv. G-kódu. Většina řádků kódu obsahuje informace o
pojezdech os X a Y pomocí souřadnicového systému tiskárny, ale i o rychlosti posuvu k dalšímu bodu. Kromě těchto
řádků existují ještě řádky obsahující informace pro řízení extruderu - rychlost vytlačovaní materiálu a teplotě topné
hlavy. Pro
další informace
o G-kódu
se podívejte
do
přílohy
1, či
na internetovou
adresu http://en.wikipedia.org/wiki/G‐code .
Soubory G-kódu jsou automaticky generovány pomocí konverzního programu Skeinforge, který je volně
dostupný na našich stránkách. V brzké budoucnosti bude k dispozici nová aplikace, která je připravována přímo pro
tiskárnu RapMan. Skeinforge potřebuje pro svoji činnost jako vstup 3D model objektum který chcete vytisknout, a to ve
formě souboru STL. Jedná se o velmi často užívaný formát, který může být výstupem z mnoha CAD programů. Jmenujme
zde například AUTOCAD, či náš oblíbený RHINOCEROS.
A jak funguje samotná konverze do g-code? Je to velmi jednoduché. Program skeinforge po načtení souboru STL
provede nejprve jeho "rozřezání" na jednotlivé vrstvy. Pro každou vrstvu pak samostatně vytvoří dráhy výstupní trysky.
Do hotového kódu pak dle svěho nastavení doplní spodní vrstvy tzv. raftu (Mřížky), která je určena k pevnému spojení
tištěného modelu se základnou tiskárny. Následně pak přidá řádky s instrukcemi pro tiskovou hlavu o teplotě a rychlosti
vytlačování materiálu. Výsledný G-code pak zapíše do souboru s příponou .gco či .bfb. Tyto formáty je již Vaše tiskárna
schopna zpracovat. Pozor, při ukládání na kartu je třeba dodržovat max. 6-ti písmenné názvy souborů.
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Příprava dat pro tisk

První zapnutí
Vaše tiskárna je nyní připravena k připojení napájení. Zapojte napájecí kabel do zásuvky a připojte konektor
adaptéru k tiskárně. Červený indikátor provozu se rozsvítí a a displej tiskárny po zobrazení startovacího hlášení ukáže
hlavní ovládací menu. Pokud je vložena SD karta, rozsvítí se i indikace její detekce.
Varování: Je-li k desce elektroniky připojeno napájení, nikdy neodpojujte žádný z přívodních kabelů k motorům či
extruderu. Krokové motoy zde fungují jako nutná zátěž a při jejich odpojení může být deska elektroniky poškozena.
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Mód Menu :

Výběr aktuální položky či spuštění tisku

Ruční řízení :

Pohyb osy X směrem doprava

Nastavení nástroje :

Zvýšení přísunu material do extruderu

Tiskový mód:

Zvýšení přísunu material do extruderu

Mód Menu :

Bez funkce

Ruční řízení :

Pohyb osy X směrem doleva

Nastavení nástroje :

Snížení přísunu material do extruderu

Tiskový mód:

Snížení přísunu material do extruderu

Mód Menu :

Přesun o položku či soubor nahoru

Ruční řízení :

Posun osy Y dozadu

Nastavení nástroje :

Zvýšení teploty topné hlavy extruderu

Tiskový mód:

Zvýšení teploty topné hlavy extruderu

Mód Menu :

Přesun o položku či soubor dolů

Ruční řízení :

Posun osy Y dopředu

Nastavení nástroje :

Snížení teploty topné hlavy extruderu

Tiskový mód:

Snížení teploty topné hlavy extruderu

Mód Menu :

Bez funkce

Ruční řízení :

Pohyb osy Z směrem nahoru

Nastavení nástroje :

Zvýšení rychlosti posunu hlavy

Tiskový mód:

Zvýšení rychlosti posunu hlavy

Mód Menu :

Bez funkce

Ruční řízení :

Pohyb osy Z směrem dolů

Nastavení nástroje :

Snížení rychlosti posunu hlavy

Tiskový mód:

Snížení rychlosti posunu hlavy

Mód Menu :

Návrat do hlavního menu

Ruční řízení :

Návrat do hlavního menu

Nastavení nástroje :

Návrat do hlavního menu

Tiskový mód:

Pauza v tisku – drhý stisk obnový tisk

Souřadnicový systém
Tiskárna využívá standartní kartézský souřadnicový systém os X,Y a Z pro určení polohy tiskové hlavy a tiskového
stolu. Všechny udávané hodnoty jsou v milimetrech. Tiskárna zobrazuje pozici s přesností na dvě desetinná místa, tedy
na s přesností na jednu setinu milimetru. Je však třeba říci, že reálná absolutní přesnost tisku bude pravděpodobně nižší,
neboť je závislá na kvalitě sestavení celého kitu.
Souřadnice tiskového stolu
Pro správné pochopení souřadnicového system tiskového stolu se pozorně podívejte na obrázek dole. Jak
ukazuje, bod 0 na ose x a y leží ve středu stolu. Směrem dozadu od středu nám narůstá hodnota osy y až do 105mm.
Směrem dopředu pak hodnota osy y klesá až na -105mm. Osa x je pak v kladné oblasti při pohybu vpravo os středu, v
záporné pak vlevo od středu. Rozsah osy x je -135 až +140mm. Osa z, kterou na obrázku nevidíme, mí nulovou pozici ve
své horní poloze, kdy se tiskový stůl téměř dotýká tiskové hlavy. Směrem dolů pak jeho hodnota rosta až na 230mm.
Maximální velikost tisknutelného objektu je tedy 275x205x230 milimetrů.
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Ověření sestavení tiskárny
Nejprve je třeba ověřit, že je tiskárna sestavena správně a všechny osy se
pohybují dle předpokladů. Z hlavního menu vyberte položku “Manual
Move”, která umožňuje ruční ovládání pohonů všech os.

Následující obrazovka vám bude zobrazovat pozice vše os. Ve výchozí
pozici po startu budou všechny osy v poloze 0.00 bez ohledu na skutečnou
pozici tiskové hlavy, protože jsem ještě neprovedli srovnání os přejezdem
do domácí pozice. Nyní můžete volně pomocí kontrolních tlačítek
pohybovat tiskovou hlavou v osách X a Y a tiskovým stolem v ose Z.
Ujistěte se že nedochází k zadrhávání v některém místě na žádném
z pohonů. V případě, že se některá osa pohybuje trhaně, pečlivě
překontrolujte vypnutí ozubených řemenů. Po kontrole se můžete vrátit do
hlavního menu pomocí tlačítka ESC.

Vyrovnání úrovně tiskového stolu
Pro získání dobrých tiskových výsledků je správné vyrovnání tiskového
stolu jednou z nekritičtějších částí a je třeba jej provést s přesností na cca
0.1mm.
Tiskový stůl je uchycen ve třech bodech na tlačných pružinách,
umožňujících jeho jemné nastavení bez nutnosti změn na šroubovicích osy
z. Uchycení ve třech bodech bylo voleno záměrně, protože umožňuje řízení
v obou rovinách otáčení, ale nelze jím při chybném nastavení způsobit
prohnutí tiskového stolu, jak by tomu bylo při uchycení v každém rohu, tedy
na čtyřech bodech.
S připevněným extruderem umístěte pomocí manuálních posunů
tiskovou hlavu do pravého zadního rohu. Poté pomalu zvyšujte úroveň osy
Z až do chvíle, kdy nastavovací přípravek volně klouže pod tiskovou hlavou,
ale ještě nedochází ke kompresi pružiny, která vymezuje výšku tiskového
stolu v levém zadním rohu. Jemné nastavení proveďte pomocí
matky na šroubu s touto pružinou. Následné přejeďte tiskovou
hlavou do pravého zadního rohu a postup opakujte, nyní však již
pouze pomocí jemného nastavení příslušnou matkou v tomto rohu.
Po nastavení opakujte postup ještě v přední části na středu. Po
dokončení těchto kroků doporučujeme znovu otestovat všechny tři
pozice, neboť radikální změna výšky na jedné straně mohla vést až
ke změně na jiném bodu.

Přípravek pro nastavení

Přesuňte tiskovou hlavu do
levého zadního rohu

Nastavení nulové úrovně osy Z
Nastavení správné úrovně tiskové hlavy nad stolem tiskárny v nulovém bodě je velmi důležité. Při nastavení příliš
nízké úrovně může dojít k poškození tiskového stolu zabořením rozpálené trysky, zablokování přívodu material do
extruderu či dokonce k poškození tiskové hlavy. Při nastavení příliš vysoké úrovně nad stolem naopak nedojde k
dostatečnému přichicení raftu tištěného objektu k tiskovému stolu, díky čemuž může v průběhu tisku docházet k
tepelným deformacím tištěného objektu. Při extrémní chybě v nastavení se může stat, že mřížka raftu se k tiskovému
stolu nepřichytí vůbec a material bude hlavou pouze tažen po stole.
Protoře důsledky nastavení tiskové hlavy do vyšší pozice než je správná nevedou k
poškození tiskárny, doporučujeme Vám při nastavování vždy začínat nad předpokládanou
úrovní a postupně pak tuto snižovat až na správnou úroveň trysky nad tiskovým stolem.
Nastavování úrovně se provádí pomocí stavícího šroubu, který prochází držákem
tiskové hlavy. Jeho utahováním pozici tiskové hlavy snižujeme, jeho povolováním naopak
zvyšujeme. Při bližším prozkoumání snadno pochopíte princip celého mechanizmu. Hlava
šroubu se při nulování stolu setká s mikrospínačem, který určuje nulový bod pro osu Z –
výšku tiskového stolu při začátku tisku. Pře prvním nulováním stolu by délka vysunuté části
šroubu měla být cca 60mm, jak ukazuje následující obrázek.
Po nastavení šroubu na tuto úroveň spusťte
funkci pro automatické určení domácí polohy.
Naleznete ji v hlavním menu tiskárny jako položku
“HOME TOOL HEAD”. Tiskárna dojede do nulového
bodu v levém zadním rohu stolu a vysune tiskový stůl
do horní úrovně. Nyní si pomocí manuálního pojezdu
popojeďte o nekoli centimetrů vlevo tak, aby tryska
byla nad stolem. Odhadněte vzdálenost mezi špičkou
trysky a plochou stolu. Vhodná vzdálenost, kterou
potřebujeme dosáhnout je přibližně 0.4 – 0.5mm nad
stolem. Stavěcí šroub zajištuje pohyb tiskové hlavy o
0.8mm na celou otáčku. Pokud bylo nastavení 60mm
části šroubu přesné a tiskárna je sestavena dle návodu správně, měla by se tisková hlava nacházet nyní nad stolem v
úrovni přibližně 3 mm. Pro dosažení úrovně 0.5mm je tedy třeba stavěcí šroub zasunout o cca 2.5mm, tedy 3 a 1/8
otáčky. Proveďte nastavení a následně opět použijte funkci “HOME TOOL HEAD” v hlavním menu. Pro jednoduchou
kontrolu správné pozice tiskové hlavy po finálním nastavení můžete použít 5 archů kancelářského papíru, nebo
výměnnou čepel odlamovacího nože. Tyto předměty mají přibližně výšku 0.5mm. Pokud je lze zasunout bez vůle pod
tiskovou hlavu, aniž by došlo ke kompresi pružin tiskového stolu, je nastavení správné.
Nyní jste připraveni pro tisk kontrolních mřížek, které Vám pomohou k jemnému nastavení tiskové hlavy.

SD Karta
Poté ce je pro tisk vytvořen soubor G-code, je třeba tento soubor kopírovat na paměťovou kartu typu SD. Pozor,
při volbě karty dbejte na to, aby se jednalo skutečně o typ SD a nikoliv o typ SDHC, který neí tiskárnou podporován. Kartu
připojte k počítači pomocí standartní čtečky a nakpírujte soubor. Nezapomeňte na nastavení názvu o maximálně 6-ti
písmenech bez interpunkce a s příponou BFB. Vzorové soubory naleznete ke stažení na našich www stránkách.
Po nahrání souboru kartu odpojte os počítače a zasuňte do slotu tiskárny. Zapněte tiskárnu a z hlavního menu
zvolte položku spustit soubor – RUN FILE. Soubory jsou zobrazeny dle data vložení, první se vám tedy zobrazí soubor,
který byl na kart nahrán nakonec. Pohyb v seznamu provádějte pomocí kláves Y+ a Y-. Klávesa X+ spustí tisk souboru.
Nepoužívejte karty o větší velikosti než 2GB, které RapMan není schopen načíst. V případě že se nepovede načíst
seznam souborů, kartu naformátujte v počítači a soubory opět nahrajte.

Firmware
Firmware je program, který řídí samotnou tiskárnu. Program je napsán v prostředí Microchip C, které je součástí
balíčku MPLab IDE. Zdrojový kód tohoto program je k dispozici pro nekomerční použití na našich stránkách a v souladu s
licencí, která je k němu přiložena. Tato skutečnost umožňuje vývojářům a pokročilým uživatelům experimentovat s
tiskovou strategií a měnit samotný firmware. Běžným uživatelům se však úpravy firmware nedoporučují, neboť chybnou
změnou může snadno dojít k poškození elektronické či mechanické části tiskárny.
Hlavním procesorem desky elektroniky je Pic32, pracující na frekvenci 80 MHz. Deska elektroniky je vybavena
konektorem pro programování PICKit2.

Aktualizace Firmware tiskárny
Po dokončení stavby tiskárny a jejím nastavení je vhodná doba ke kontrole, zda používáte poslední verzi ovládacího
firmware. Aktuální verze naleznete ke stažení na našich stránkách, či na stránkách výrobce – www.bitsfrombytes.com.
Aktualizace se provádí přes USB konektor a je velmi snadná. Její popis naleznete v souboru s aktualizačním software.

Ovládání Extruderu
Z hlavního menu vyberte položku “TOOL SETUP”. Dostáváte se do ovládání extruderu. Pro jeho správné
pochopení je třeba si uvědomit jak extruder funguje.
Extruder je část tiskárny zajišťující přísun, tlakování a tavení material. Standartní hlava používá jako material drat
o průměru 3mm. Hlava má tři hlavní části. První částí je hnací šroub, ovládaný krokovým motorem. Materiál je přítlačnou
deskou tlačen proti tomuto šroubu a otáčkami krokového motoru, který šroub řídí, lze tedy kjontrolovat tlak a rychlost
posuvu material do topné hlavy. Druhou částí je pak samotná topná hlava, která je vytápěna odporovým drátem a
kontrolována pomocí termistoru. Poslední částí je pak tryska, která tvaruje a vypouští rozehřátý materiál.
V menu extruderu je třeba nejprve nastavit teplotu topné hlavy. Nastavení teploty se provádí pomocí tlačítek Y+
a Y-. Nastavte teplotu dle tabulky na konci tohoto manual, tedy například pokud používáte ABS, nastavte teplotu na cca
243°C. Pozor – přesné hodnoty je třeba vyzkoušet v případě, že jste při stavbě kitu zvolili variant s vlastní výrobou tiskové
hlavy, neboť čtení teploty elektronikou tiskárny bude záviste na tepelném přenosu mezi termistorem a kovovou částí
tiskárny. Pokud Váš kit obsahoval hotvou topnou hlavu, lze brát hodnoty v tabulce za závazné.
Po nastavení teploty se zapne topení tiskové hlavy (Heater On). Až do dosažení teploty 100°C bude svítit
varování “<100C Motor OFF” a nepůjde ovládat motor posunu materiálu. Toto opatření zabraňuje poškození tiskárny
posunem materiálu do nenahřáté hlavy.
Po dosažení pracovní teploty můžete začít regulovat přívod materiálu pomocí tlačítek X+ a X-. Tato tlačítka
snižují nebo zvyšují otáčky motoru extruderu. Při běžném tisku se rychlost pohybuje mezi 10 a 20mm za sekundu.
Rychlost posunu je zobrazena na displeji pomocí dvou parametrů – horní parametr okazuje rychlost výtlaku z jehlové
trysky, spodní parametr pak ukazuje tentýž údaj, ale v otáčkách motoru za minutu. Posun materiálu v mm/sec je pořítán
pro použií se standartní tryskou o průměru 0.5mm, v případě že jste konstrukci trysky upravovali, nebude tato rychlost
souhlasit.

Při běžném provozu není funkce přímé kontroly extruderu zapotřebí, ale je neocenitelným pomocníkem při testování
nového druhu materiálua při zavádění materiálu do extruderu.

První spuštení extruderu

Nyní jsme připraveni k prvnímu
zavedení materiálu do Extruderu.
Špulku s materiálu umístěte do držáku
po straně tiskárny. Volný konec drátu
seřízněte nožem do špičky, jak ukazuje
prostřední obrázek. Odstraňte z
extruderu desku s přítlačnými ložisky a
materiál proveďte vodícími oky. Jeho
konec pečlivě zasuňte do vodící lišty v
hlavě extruderu. Tlakem na materiál je
zasuňte co nejhlouběji do tepelné
hlavy. Nyní v sekci “TOOL SETUP” v
menu nastavte teplotu hlavy dle
tabulky na konci manual a použitého materiálu. Po dosažení teploty rukou zatlačte na materiál a ujistěte se, že dochází k
jeho výtlaku z trysky. Nyní je možno vrátit zpět desku s přítlačnými ložisky. V „TOOL SETUP“ nastavte rychlost posunu
materiálu na hodnotu přibližně 15 mm/sec a ujistěte se, že motor beží pravidelně bez trhání a materiál je posouván
plynule. Pokud ne, bude třeba upravit nastavení přítlaku desky s ložisky. V případě že se motor zastavuje a znovu
rozbíhá, je pravděpodobné že je přítlak ložisek příliš velký. Povolte oba přítlačné šrouby o přibližně¼ otáčky najednou a
opakujte tento postup, dokud motur neběží plynule. Pokud naopak ložiska „Poskakují“, může to mít dva důvody: přítlak
je příliš malý a je třeba oba šrouby dotáhnout, nebo je nastavena příliš nízká teplota topné hlavy a materiál se
dostatečně netaví.
Varování: Je-li k desce elektroniky připojeno napájení, nikdy neodpojujte žádný z přívodních kabelů k motorům či
extruderu. Krokové motoy zde fungují jako nutná zátěž a při jejich odpojení může být deska elektroniky poškozena.

Tisk testovací mřížky

Nyní se dostáváme k prvnímu tisku naší tiskárny. Budeme tisknout testovací mřížku, která je určena k jemnému
nastavení tiskového stolu ve všech 4 rozích. G-code soubor je ke stažení na našich stránkách a na stránkách výrobce
tiskárny. Před prvním tiskem je vhodné odstarnit z plochy stolu lesklou vrstvu nejlépe pomocí brusného papíru s hrubostí
240, jak ukazuje obrázek nahoře. Hrubší povrch pomáhá k lepšímu přilnutí
mřížky k ploše stolu.
Soubor s testovací mřížkou nahrajte na SD kartu jak bylo popsáno
výše a kartu zasuňte do tiskárny. Z menu vyberte RUN FILE a následně
spusťte tisk nahraného souboru. Tiskárna nejprve provede přejezd do
resetovacího bodu. Poté přejede do bodu ohřevu hlavy, který je umístěn v
pravém předním rohu tiskového stolu. ZDe tiskárna čeká na úplné nahřátí
hlavy. Přibližně dvě sekundy před začátkem tisku dojde k zapnutí motoru
extruderu a tiskárna přejede do pozice začátku tisku první mřížky. Stejně
vytiskne mřížky I v dalších rozích a uprostřed stolu, jak ukazuje obrázek.

V případě, že je tisková hlava umístěna příliš vysoko nad stolem, bude mřížka
“Kudrlinkatá”, jak ukazuje obrázek vpravo. Pokud stejně vypadají všechny mřížky, je
třeba opakovat postup nastavení výchozí polohy tiskové hlavy a opakovat tisk.
Jestliže tento problem vykazuje pouze část tiskového stolu, je třeba povolit šroub s
pružinou určující výšku daného rohu stolu.

Při příliš nízké výšce tiskové hlavy nad stolem dochází k rozmazávání tiskového materiálu
tryskou, jak ukazuje obrázek vlevo. Stejně jako v předchozím případě je opět důležité, jestli se
problem vyskytuje v celém tisku, kdy je třeba upravit výšku tiskové hlavy pomocí stavěcího
šroubu hlavy, či pouze na určité části stolu. To znamená že stůl není v rovině s trasou hlavy a
je třeba úpravu provést pomocí šroubů s pružinami v rozích a ve předu tiskového stolu.

V případě, že žádný z těchto problem nenastal, jste již velmi blízko k ideálnímu stavu
tiskového stolu a tiskárny. Pro poslední a nejjemnější doladění změřte pomocí šupléry
šířku vytlačovaného materiálu všech 5-ti mřížek, jak uazuje obrázek. Šírky by měly být ve
všech rozích téměř stejné a to v rozmezí 1.9 až 2.1mm. Pokud je šířka vyšší, je třeba
pomocí stavěcího šroubu jemně zvýšit výšku hlavy nad stolem a opakovat tisk. V případě
že je šířka menší než udaný rozsah, výšku hlavy nad stolem naopak snižte. Rozdíly mezi
jednotlivými mřížkami pak lze jemně doladit pomocí stavěcích šroubů stolu.

Blahopřejeme Vaše tiskárna je nyní plně připravena k provozu.

Tisk souboru
Z hlavního menu zvolte pro tisk souboru položku RUN FILE. Následně v menu vyberte soubor a spusťte tisk jak
bylo popsáno v předchozí kapitole. V průběhu tisku zobrazuje displej následující informace

Pro váš první výtisk doporučujeme soubor minihrneček, který je ke stažení na našich stránkách či na stránkách
výrobce tiskárny. Doba tisku je asi 15 minut.

Změna parametrů v průběhu tisku
V průběhu tisku souboru je možné provézt změnu některých parametrů tisku. Jedná se o užitečnou vlastnost speciálně
pro začínající uživatele, umožňující opravit chyby v nastavení bez nutnosti generování nového G-kodu a nového spuštění
tisku. Lze měnit následující parametry:
Teplota hlavy Extruderu:
Rychlost posunu materiálu:
Rychlost posunu hlavy:

Změna se provádí pomocí tlačítek Y+ a YZměna se provádí pomocí tlačítek X+ a XZměna se provádí pomocí tlačítek Z Up a Z Dn

Přerušení tisku:

Tisk lze zastavit klávesou ESC a stejnou klávesou opět obnovit

Ke změně dochází vždy pouze na konci daného řádku G-kódu. Přerušení tisku může být užitečné například při vkládání
součástí do tištěného objektu (Elektronické komponenty a podobně)

Stručný popis G-kódu
Slovo G-code je termín používaný k popisu speciální verze textového souboru užívaného pro řízení CNC strojů.
Název pochází z prvního písmene každého řádku původní verze souborů – G. Za tímto písmenem následuje číslo,
označující typ příkazu – například G1 znamená přímý posun hlavy na zadané souřadnice. Dále pak soubory obsahují ještě
řádky začínající písmenem M, které ovládají ostatní aspekty stroje – u naší tiskárny pak především chování extruderu.
Další písmeno, vyskytující se v souborech je pak F, definující rychlost pojezdu v mm/min. Podrobný popis možností všech
možností G-codu dalece přesahuje rozsah tohoto manuálu. Uvedeme si tedy zde pouze kousek G-kódu s komentářem,
který bude dostatečný na základní pochopení činnosti:
G21
Nastavuje jednotky na mm
G90
Koordináty absolutní
M103
Extruder vypnutý
M105
M108 S370.0
Posun motoru extruderu v oáčkách za minutux10
M104 S235.0
Nastavení teploty hlavy na 235°C
G1 X‐9.19 Y‐8.45 Z0.61 F240.0
Přejezd na pozici začátku raftu
M101
Zapnutí extruderu
G1 X‐9.19 Y8.36 Z0.61 F240.0
Začínáme tisknout mřížku raftu s nizkou rychlostí pro dosažení široké stopy
G1 X‐9.1 Y8.45 Z0.61 F240.0
Řádky odstraněny pro zjednodušení
G1 X7.61 Y8.36 Z0.61 F240.0
G1 X7.54 Y8.39 Z0.61 F240.0
M103
G1 X‐9.41 Y‐8.6 Z1.05 F600.0
G1 X‐9.39 Y‐8.66 Z1.05 F960.0
M101
G1 X9.38 Y‐8.66 Z1.05 F960.0
Druhá vrstva raftu normální rychlostí
G1 X9.47 Y‐8.57 Z1.05 F960.0
Řádky odstraněny pro zjednodušení
G1 X9.38 Y8.14 Z1.05 F960.0
G1 X9.43 Y8.06 Z1.05 F960.0
M103
M104 S230.0
Nastavení teploty extruderu pro první vrstvu tisku
G1 X4.71 Y0.17 Z1.4 F2400.0
Řádky odstraněny pro zjednodušení
M104 S240.0
Nastavení teploty pro další tisk
G1 X4.66 Y0.06 Z1.67 F1302.402
Řádky odstraněny pro zjednodušení
G1 X4.66 Y‐0.16 Z1.75 F960.0
G1 X4.66 Y‐0.03 Z1.83 F960.0
Příklad posunu hlavy na zadanou pozici rychlostí 960mm/sec
M103
G1 X4.66 Y0.19 Z2.1 F1644.878
M101
G1 X4.64 Y0.55 Z2.1 F1302.439
G1 X4.62 Y0.73 Z2.1 F960.0
LINES REMOVED FOR CLARITY
G1 X4.6 Y‐0.85 Z2.8 F960.0
G1 X4.66 Y‐0.06 Z2.8 F960.0
M103
M104 S0
Nastavení extruderu teplota na nulu
M103
Vypnutí přísuvu materiálu

Problémy s tiskem
V této kapitole se podíváme na nejčastější problémy s tiskem. Obrázky Vám pomohou identifikovat který parametr je
třeba upravit pro dosažení optimálního výsledku.
Příliš nízká teplota
Je-li teplota topné hlavy nastavena na příliš nízkou úroveň, je
nejčastějším příznakem nedostatečná soudržnost jednotlivých vrstev, jak
ukazuje obrázek. Z výsledného objektu lze snadno odlupovat jednotlivé
vlásečnice materiálu. Řešením je zvýšení teploty tiskové hlavy a nový tisk.
Doporučujeme hodnotu neměnit v jednom kroku o vice než 3 °C.

Příliš vysoká teplota
Identifikace tohoto problem může být o něco obtížnější než v předchozím
případě. U malých objektů se Vám I přes příliš vysokou teplotu tiskové hlavy
pravděpodobně podaří bez větších problem tisk dokončit. Hlavním problémem
příliš vysoké teploty tiskové hlavy je, že materiál aktuální vrstvy je tak horký, že
ohřeje předchozí vrstvu nad bod tání a jednotlivé vrstvy se pak “propadají” do
sebe. Jemné detail tvaru objektů je obtížné vytvořit a větší objekty projevují větší
snahu se krouti a prohýbat. Pro otestování, zda se jedná o problem vysoké teploty
doporučujeme vytisknout object s tenkou stopkou, jako například sklenku na víno.
Řešením je samozřejmě snížení teploty.

Rychlost tisku je vyšší než přísun materiálu
Při nastavení vyšší rychlosti tisku než je aktuální rychlost výtlaku materiálu z tiskové trysky dochází k protahování
tiskového vlákna. V tomto případě se nemusí jednat o chybu, naopak u některých typů objektů tento přístupo zajistí
lepší výsledek. Pokud však chcete tuto tiskovou strategii používat, je vždy třeba v nastavení parametrů Skeinforge
zároveň proporcionálně snížit i tloušťku vrstvy pro tisk. V opačném případě po dokončení dané vrstvy bude tisková hlava
posunuta o standartní 0.4mm výše, ale skutečná výška vrstvy je nižší. Tisková hlava se následně pohybuje příliš vysoko
nad úrovní poslední vrstvy a není schopna vrstvy spojit k sobě.

Rychlost tisku je výrazně nižší než přísun materiálu
Toto nastavení poskytuje dobré výsledky v případě tisku prvního raftu. Materiál je vtlačován rychleji a dochází k
tvorbě pevné mřížky s dobrou přilnavostí k tiskovému stolu. Strategii lze použít I pro běžné tisky, které nejsou náročné
na detaily a je požadována vyšší tisková rychlost. V tom případě je však třeba opět ve Skeinforge proporcionálně zvýšit
tloušťku vrstev, aby měl materiál dostatek prostoru a neroztékal se do stran kolem tiskové hlavy.

Kroucení výtisku
Pro malé objekty, tisknuté z ABS je vhodné nastavení pojezdu hlavy 16mm za
sekundu a motr extruderu na 40 otáček za minute. Ale ve chvíly, kdy nektrý z rozměrů
tisknutého objektu překročí velikost 50mm, začne být problem kroucení výtisku vice a vice
znatelný. Nejvíce se tento problem projevuje u dlouhých rovných úseků, jak ukazuje obrázek.
Řešením je snížení rychlosti pojezdu hlavy a přísunu materiálu na polovinu. Při rychlosti
pojezdu 8mm/sec a otáček motoru na 20 za minutu lze již tisknout objekty o rozměrech
přesahujících 100 mm. Dalším řešením – pro vývojáře a kutily – je pak nahřívání tiskového
stolu či vhánění horkého vzduchu do prostoru tisku. Obě varianty byly odskoušeny s velmi
dobrými výsledky, a vyhřívaný stůl se brzy stane příplatkovou součástí kitu.
V případě že se chystáte tisknout větší objety, doporučujeme nepoužívat materiály
HDPE a PP, které jsou nejnáchlnější ke kroucení. Lepší výsledky již lze dosáhnout s ABS, ale
nejlepší volbou v tomto případě je materiál PLA.

Kruhové objekty jsou oválné
Pokud zjistíte, že kruhové 3D objekty z tiskárny jsou ve skutečnosti oválné, jak
ukazuje obrázek (Horní object je v pořádku), je třeba prověřit vypnutí ozubeného řemene na
osách X a Y a dále zajistit jemným dotažením šroubků na ozubených kolech vedoucích
řemeny, že nedochází k protáčení osy motorku v ozubeném kole. Pozor – jak již výte ze
stavby, materiál kol je při neopatrném zacházení snadno poškoditelný a přílišné utažení
těchto šroubků může snadno vest k prasknutí kola.

Poruchy podávání materiálu
Na obrázku vidíte typický výsledek poruch v podávání materiálu. Špulka materiálu byla v
tomto případě příliš utažena na své ose v podavači a nadměrný tah byl pro extuder v průběhu tisku
příliš silný, proto došlo několikrát k proklouznutí šroubu po podávaném materiálu. V případě že
zjistíte tento problém, povolte osu šroubu na držáku špulky a ujistěte se žě nikde nedochází k
zamotávání či brždění podávaného materiálu.

Prostudování vytištěného objektu
Dobře se podívejte na vytištěný object. Minihrneček je dobrý příklad, neboť je poměrně pevný a je velmi těžké jej
poškodit. Jestliže má výrazné lomy mezi jednotlivými vrstvami, pak doporučujeme mírně zvýšit teplotu tisku. Vnější
povrch by měl být téměř hladký bez znatelných výstupků či dokonce samostatně vysících vláken. V jednom místě může
být znatelný vertikální výstupek, způsobený přechodem mezi jednotlivými vrstvami a pohybem osy Z. - to je zcela
normální stav. V případě že by tento výstupek u některého tisku měl způsobovat problem, je možné nastavením
Skeinforge zajistit posun koncového bodu v každé vrstvě jinam, což způsobí že tento výstupek bude téměř neznatelný.
Minihrneček je dobrý začátek, nicméně jedná se o velmi malý object a proto na něm nelze zjistit dost podrobně
veškeré aspekty tisku. Přesto Vám doporučujeme nyní vytvořit sérii těchto minihrnečků a měnit nastavení tisku tak, aby

jste získali základní skušenosti s chovním tiskárny a tiskového materiálu. Tyto skušenosti pak budou velkým přínosem při
tisku větších a komplexnějších objektů.
Sejmutí objektu z tiskového stolu
Nejjednodušším řešením odloupnutí vytištěného objektu od tiskového stolu je pomocí odlamovacího nože. Po
dokončení tisku optarně zasuňte plochou čepel nože pod jednu stranu raftu a objeďte celý object kruhovým pohybem.
Při správném nastavení object odskočí od tiskového stolu ještě před dokončením tohoto řezu. Případné poškození raftu
není na závadu –proto se raft tiskne. Pokud na tiskovém stole zůstanopu zbytky materiálu raftu, nejjednodušším
způsobem odstranění je opět odlamovací nůž – či ještě lépe škrabka používaná k číštění sklokeramických desek. Drobné
poškrábání stolu sice funkci tiskárny nevadí, přesto se mu však snažte vyhnout.

Příloha 1
Instrukce G-kódu
Parametry v závorkách jsou volitelné
Příkaz
G Codes
G0
G1
G4
G21
G28
G90
G92
M Codes
M101
M103
M104
M106
M107
M108

Parametry

Poznámka

Příklad

X, Y, Z (F)
X, Y, Z (F)
S
none
none
none

Rychlý posun
Přesun na souřadnice
Doba čekání v sekundách**
Nastavit jednotky na milimetry
Odeslat na domácí pozici
Pozice v souboru jsou absolutní
Uložit aktuální pozici jako home

G0 X10.0 Y20.0 Z1.25
G1 X10.0 Y20.0 Z1.25 F960.0
G4 S20
G21
G28
G90
G92

none
none
S
none
none
S

M101
M103
M104 S145.0
M106
M107

M220
M221
M222
M223
M224
M225
M226

none
none
S
S
none
none
none

Zapne posun extruderu
Vypne extruder
Nastaví teplotu hlavy ve °C
Zapne větrák
Vypne větrák
Rychlost posunu extruderu v RPMx10
Tedy - S400 = 40RPM
Vypne výstup AUX
Zapne výstup AUX
Rychlost přejezdů os X/Y***
Rychlost přejezdů osy Z***
Nechat zapnutý extruder při přejezdu
Vypnout extruder při přejezdu
Pauza při tisku - pokračování
Po stisku ESC****

M108 S400

M222 S500
M223 S500
M224
M225
M226

*‐ F je udávána v mm/min, tedy F960.0 = 16mm/s (960/60 = 16)
**Přibližný čas ve vteřinách
*** S500 je výchozí velké číslo = pomalá rychlost menší číslo = větší rychlost.
**** Tento příkaz může být využit například pro vložení komponent a následného pokračování tisku.
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Příloha 2
Tiskové materiály
Následující tabulka uvádí standartní doporučené nastavení pro tisk pomocí material, dodávaných výrobcem tiskárny.

Nastavení tiskárny
Teplota pro tisk
Teplota pro Raft
Teplota první vrstvy
Sklon ke kroucení
Materiál tiskového stolu
Tisknout raft

Nastavení tiskárny
Teplota pro tisk
Teplota pro Raft
Teplota první vrstvy
Sklon ke kroucení
Materiál tiskového stolu
Tisknout raft

ABS přírodní
240 ‐245
235
230
5
Plexi/ABS
Ano

ABS barvené
243 ‐248
235
232
6
Plexi/ABS
Ano

PP přírodní
180 ‐220

LDPE přírodní
netestováno

HDPE přírodní

HDPE barvené

8
HDPE
Ano

8
HDPE
Ano

PC přírodní
netestováno

9
PP
Ano

* 1 = Nekroutí se 10 =Velmi se kroutí
** uPVC může produkovat jedovaté výpary a blokovat tiskovou hlavu
Doporučené materiály pro běžný provoz jsou barevně zvýrazněny.

uPVC** barvené
netestováno

PLA přírodní
210 ‐220
190
200
2
MDF/Acrylic
Není nutné

