DIGITAL LEAGUE 3D PRINT
Spoznaj princípy technológie 3D tlače 

počas 3-týždňového školenia

SYLABUS

Úvod do 3D tlače
Informácie o kurze
Zmyslom kurzu je predstaviť účastníkom technológiu 3D tlače so zameraním na FDM tlač,
ktorého princíp je tavenie plastového vlákna a nanášanie tenkej vrstvy materiálu na podložku.
Účastníci sa oboznámia s rôznymi technológiami 3D tlače s napojením na výber správnej 3D
tlačiarne. Prejdeme si podstatu technológie a možnosti využitia 3D tlačiarní.
Trvanie kurzu: 180 min

Prestávka: 2 x 15 min

Teoretická časť, prednáška: 120 min

Počet účastníkov: min 6, max 10

Praktická časť, workhopy: 60 min

Počet lektorov: 2

Materiálno-technické zabezpečenie:
projektor, flipcharty s papiermi, sticky notes, čierne a farebné fixy, 3D tlačiarne


Je potrebné aby si každý účastník kurzu doniesol vlastný notebook a počítačovú myš  

a stiahol tieto 3D programy, v ktorých bude počas celého kurzu pracovať:   
Blender: https://www.blender.org/download/

Fusion 360: https://www.autodesk.com/products/fusion-360/free-trial


Prusaslicer: https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424/

Cura: https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura
Obsah kurzu
Technológie 3D tlače (FDM, SLA, DMLS...)
Popísane aditívnej metódy
Možnosti využitie 3D tlače
Správny výber 3D tlačiarní na typ využitia
Porovnanie jednotlivých technológií
Rozobratie postupu 3D tlače
Popísanie komponentov FDM tlačiarne
Správny výber tlačových strún – filamentov a vhodnosť ich použitia

Na čo myslieť pri modelovaní a následnom slicovan
Ako a kde získať 3D model

3D modelovanie vo Fusion 360
Informácie o kurze
Ak chceme 3D tlačiť potrebujeme na to vhodný 3D objekt, ten získame aj 3D modelovaním.
Program Fusion 360 je určený na parametrické technické modelovanie. Orientácia v programe
je užívateľsky prijateľná, vychádza sa z 2D nákresu, z ktorého vytvoríme objekt v 3D priestore.
Dôležité pre účastníkov je technické myslenie a pripravenie nákresu pre následne
modelovanie.
Trvanie kurzu: 180 min

Prestávka: 2 x 15 min

Teoretická časť, prednáška: 30 min

Počet účastníkov: min 6, max 10

Praktická časť, workhopy: 150 min

Počet lektorov: 2

Materiálno-technické zabezpečenie:
projektor, flipcharty s papiermi, sticky notes, čierne a farebné fixy, 3D tlačiarne 

Je potrebné aby si každý účastník kurzu doniesol vlastný notebook a počítačovú myš  

a stiahol tieto 3D programy, v ktorých bude počas celého kurzu pracovať:   
Blender: https://www.blender.org/download/

Fusion 360: https://www.autodesk.com/products/fusion-360/free-trial


Prusaslicer: https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424/

Cura: https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura
Obsah kurzu
Predstavenie programu Fusion 360– jeho výhody, optimálne požiadavky a na čo slúž
Oboznámenie sa s nástrojmi potrebnými na 3D modelovanie
Zoznámenie sa so základným rozhraním programu
Spoznáte základne princípy 3D modelovania v softvéri
Modelovanie 3D objektu z 2D nákresu
Kótovanie a menenie dimenzií

Workshop
Práca vo Fusion 360

3D modelovanie v Blenderi
Informácie o kurze
Program Blender je určený vo svete 3D tlače na organické modelovanie. Užívateľov láka z
hľadiska dostupností a obšírnosti možností využitia. My sa zameriame na jeho využite pri
vytváraní 3D objektu vhodného na 3D tlač. Orientácia v programe je pre začiatočníkov
komplikovanejšia z hľadiska využívania klávesových skratiek v programe.

Trvanie kurzu: 180 min

Prestávka: 2 x 15 min

Teoretická časť, prednáška: 30 min

Počet účastníkov: min 6, max 10

Praktická časť, workhopy: 150 min

Počet lektorov: 2

Materiálno-technické zabezpečenie:
projektor, flipcharty s papiermi, sticky notes, čierne a farebné fixy, 3D tlačiarne 


Je potrebné aby si každý účastník kurzu doniesol vlastný notebook a počítačovú myš  

a stiahol tieto 3D programy, v ktorých bude počas celého kurzu pracovať:   

Blender: https://www.blender.org/download/

Fusion 360: https://www.autodesk.com/products/fusion-360/free-trial


Prusaslicer: https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424/

Cura: https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura

Obsah kurzu
Predstavenie programu Blender – jeho výhody, optimálne požiadavky a na čo slúži
Oboznámenie sa s nástrojmi potrebnými na 3D modelovanie
Zoznámenie sa so základným rozhraním programu
Spoznáte základne princípy 3D modelovania v softvéri
Ako vymodelovať low poly 3D objekt
Ako používať modifikátory pre uľahčenie práce
Ako pripraviť objekt na 3D tlač
Ako importovať a exportovať objekty

orkshop

W

Práca v Blenderi

Základy slicovania
Informácie o kurze
Vstupom do sveta 3D tlače je výber vhodného nástroja na prípravu G-kódu čitateľného pre
technológiu. Výhodou je dostupnosť programov, záleží len na preferenciách užívateľov.
Predstavíme si dva programy na slicovanie a porovnáme ich nastavenia. Oboznámime
účastníkov s hlavnými nastaveniami a orientáciou v softvéri.
Trvanie kurzu: 180 min

Prestávka: 2 x 15 min

Teoretická časť, prednáška: 30 min

Počet účastníkov: min 6, max 10

Praktická časť, workhopy: 150 min

Počet lektorov: 2

Materiálno-technické zabezpečenie:
projektor, flipcharty s papiermi, sticky notes, čierne a farebné fixy, 3D tlačiarne 

Je potrebné aby si každý účastník kurzu doniesol vlastný notebook a počítačovú myš  

a stiahol tieto 3D programy, v ktorých bude počas celého kurzu pracovať:   
Blender: https://www.blender.org/download/

Fusion 360: https://www.autodesk.com/products/fusion-360/free-trial


Prusaslicer: https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424/

Cura: https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura
Obsah kurzu
Popísane nástrojov na slicovanie
Importovanie stl alebo obj formátu, optimálna orientácie modelu na ploche
Modifikátory pri slisovaní
Nastavenie výšky vrstvy, hrúbky a počtu stien
Prejdenie typov výplní a ich hustoty
Postup pri rôznych typoch modelov – detaily, veľké plochy, presnosť, estetickosť
Popísanie nastavenia supportov. Kreslenie podpôr, 

hustota a mierka
Menenie nastavení počas tlače

orkshop

W

Cura

Prusa Slicer

Slicovanie II a starostlivosť o 3D tlačiarne
Informácie o kurze
Po vstupe do vytvárania G-kódov a pochopení základov môžeme postúpiť na pokročilejšiu
úroveň. Vysvetlíme účastníkom typy filamentov a rôznosť ich nastavení v programe. Okrem
softvérovej podpory sa zameriame na servis a opravu 3D tlačiarne. Postupovanie pri
prvotných nastaveniach technológie od kalibrácie po výmenu komponentov.
Trvanie kurzu: 180 min

Prestávka: 2 x 15 min

Teoretická časť, prednáška: 60 min

Počet účastníkov: min 6, max 10

Praktická časť, workhopy: 120 min

Počet lektorov: 2

Materiálno-technické zabezpečenie:
projektor, flipcharty s papiermi, sticky notes, čierne a farebné fixy, 3D tlačiarne 

Je potrebné aby si každý účastník kurzu doniesol vlastný notebook a počítačovú myš  

a stiahol tieto 3D programy, v ktorých bude počas celého kurzu pracovať:   
Blender: https://www.blender.org/download/

Fusion 360: https://www.autodesk.com/products/fusion-360/free-trial


Prusaslicer: https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424/

Cura: https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura

Obsah kurzu
Popísane rozdielov pri 3D tlači rôznych typov filamentov
Správna kalibrácia 3D tlačiarne
Chyby 3D tlače a ako sa im vyvarovať
Servisovanie, opatera o životnosť 3D tlačiarne
Praktická ukážka výmeny filamentu a komponentov
Postprocesing modelu

Workshop
Cura
Prusa Slicer
Servis 3D tlačiarne

Fotogrametria
Informácie o kurze
Oboznámenie účastníkov s technicky správnym postupom fotografovania pre úspešne
vyhotovenie modelu vo fotogrametrickom programe Meshroom. Následná úprava modelu pre
jeho ďalšie použitie v 3D tlači.
Trvanie kurzu: 180 min

Prestávka: 2 x 15 min

Teoretická časť, prednáška: 30 min

Počet účastníkov: min 6, max 10

Praktická časť, workhopy: 150 min

Počet lektorov: 2

Materiálno-technické zabezpečenie:
projektor, flipcharty s papiermi, sticky notes, čierne a farebné fixy, 3D tlačiarne 

Je potrebné aby si každý účastník kurzu doniesol vlastný notebook a počítačovú myš  

a stiahol tieto 3D programy, v ktorých bude počas celého kurzu pracovať:   
Blender: https://www.blender.org/download/

Fusion 360: https://www.autodesk.com/products/fusion-360/free-trial


Prusaslicer: https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424/

Cura: https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura
Obsah kurzu
Nafotenie objektu zo všetkých možných uhlov (cca 50 - 100 fotiek)
Vysvetlenie požiadaviek osvetlenia a techniky fotenia
Nastavenie fotoaparátu (clona, ISO, časová závierka...)
Vysvetlenie orientácie v programe Meshroom
Porovnanie s programom Capture Reality
Opísanie celého postupu vytvárania 3D modelu
Opravovanie chýb v 3D modeli
Porovnanie práce 3D skenera a fotogrametrie

info@digitalleague.sk
www.digitalleague.sk

