Van Tinkercad naar de 3D printer
Stap 1 – Ontwerpen

Zoek in Tinkercad de tekening van de paddestoel
op die je eerder deze lessenserie hebt gemaakt en
klik op Tinker this
TIP:
Zorg dat je bestand een handige naam heeft
zodat je hem makkelijk terugvindt en weet wat
voor vorm het is bijvoorbeeld.
Let op:
Zorg dat je heel precies hebt gewerkt. Maak hem af
als dit nog niet gebeurd was.
Pas als je klaar bent met het ontwerp, dan ga je
naar de volgende bladzijde.

Stap 2 – Opslaan van een 3d bestand

Je gaat het bestand opslaan. Dit doe je als volgt:
1: Klik op “Design”
2: Kies dan voor “Download for 3D Printing”

Stap 3 – Opslaan van een 3d bestand

Je ziet nu een nieuw scherm
1: Kies voor .stl
Het bestand wordt gedownload.
Let op:
Het is belangrijk dat je weet waar het bestand
wordt opgeslagen. Als je niet weet waar het
bestand is opgeslagen, vraag het dan aan de juf of
meester.
Als de juf of meester bezig is, mag je het natuurlijk
ook aan een iemand anders in je groep vragen.

Stap 4 – Werken met Cura.

Je gaat nu werken met Cura dit is het programma
waarmee je je 3d bestanden klaar maakt voor de
printer (slicen/g-code maken).
Je hebt als het goed is Cura aan het begin van de
les al geopend. Zorg ervoor dat je het programma
weer in beeld ziet. Je ziet dan zoiets als hiernaast.

Stap 5 – Het 3d bestand openen

Je gaat het 3d bestand dat je in Tinkercad hebt
gemaakt en hebt opgeslagen op de computer, nu
openen in Cura.
1: Klik op “File”
2: Klik op “Load model file”

Stap 6 – Het 3d bestand openen

Ga naar de map waar je het Tinkercad bestand
hebt opgeslagen.
Als je niet weet waar het bestand staat, vraag het
dan aan de juf of meester.
Als de juf of meester bezig is, mag je natuurlijk ook
een klasgenootje om hulp vragen.

Stap 7 – Het 3d object analyseren.

Je hebt het Tinkercad bestand nu in Cura geopend.
Beantwoord nu de volgende vragen:
1: Kun je vinden hoe lang het printen duurt?
Antw: ________________
2: Hoeveel meter plastic heb je nodig?
Antw: ________________
3: Hoeveel weegt het object als het geprint is?
Antw: ________________
Het is handig om dit te weten voordat je gaat
printen.

Stap 8 – Het object analyseren

Let op!
Een 3d-printer print laagje voor laagje, dat wist je
al.
Het paaltje kan de printer goed laagje voor laagje
printen. Het ene laagje van het paaltje gaat
makkelijk op het andere laagje. Maar als de printer
bij de half ronde bovenkant is, moet de printer
opeens in de lucht printen. Dat lukt niet.
Op de volgende bladzijde staat hoe je dit probleem
oplost.

Stap 9 – Ondersteuning aanzetten

Let op: de getallen in de afbeelding hiernaast zijn
anders dan bij jou op je scherm omdat we met een
andere versie werken.
Je gaat ondersteuning aanzetten zodat de delen die
uitsteken (zoals de half ronde bovenkant) goed
geprint kunnen worden.
Ga naar het onderdeel Support aan de linkerkant.
Support betekent ondersteuning.
Je kunt kiezen uit “Touching buildplate” en
“everywhere”.
Kies voor “Touching buildplate”.
Dit zorgt ervoor dat er vanaf de ondergrond (de
“buildplate”) extra ondersteuning wordt geprint.
Ga naar de volgende bladzijde.

Stap 10 – Ondersteuning bekijken

Je ziet nu nog geen verschil.
Om de ondersteuning te bekijken, klik je op de
grijze knop aan de rechterkant. Er komen dan 5
nieuwe knopjes. Klik op de onderste knop “Layers”.
Het beeld verandert. Ga naar de volgende
bladzijde.

Stap 11 – Ondersteuning bekijken

Je ziet nu dat er onder de half ronde bovenkant
iets is verschenen. Dit is de ondersteuning die de
printer toevoegt om de half ronde bovenkant goed
te printen.
Aan de rechterkant van het scherm zie je ook een
grijs balkje met een wit blokje. Dit zijn alle laagjes
die de printer maakt tijdens het printen.
Als je met je muis het blokje naar beneden of
boven beweegt, zie je de laagjes één voor één
verdwijnen of verschijnen.
Uit hoeveel laagjes bestaat jouw 3d bestand?
Antw: ________________
Hoe lang duurt het printen nu?
Antw: ________________

Je weet nu hoe je ondersteuning toevoegt aan 3d
objecten. Door de ondersteuning kunnen delen die
uitsteken makkelijk worden geprint.

Stap 12 – Ondersteuning bekijken

Klik op het knopje waar “Normal” naast staat om
de laagjes te verbergen.

Stap 13 – Het object omdraaien

Je gaat nu het object ondersteboven zetten. Dit
heeft effect op de printtijd.
Klik 1x op het object. Het object komt een beetje
dichterbij en er verschijnt een dun wit randje om
het object heen. Als je het witte randje niet ziet,
moet je nog een keer op het object klikken.
Klik nu op het knopje links onderin. Hier mee kun
je het object draaien.
Als je hebt geklikt, zie je een gele, rode en groene
cirkel om het object verschijnen.
Ga naar de volgende bladzijde.

Stap 14 – Het object omdraaien

Klik op de gele cirkel en hou de muis ingedrukt. Als
je de muis beweegt draait het object.
Als je het object nu 180 graden draait, staat het
ondersteboven. Laat de muis weer los.
Hoe lang duurt het printen nu?
Antw: ________________

Als het goed is, zie je nu dat het printen minder tijd
kost.
Kun je uitleggen waarom het printen minder tijd
kost?
Antw:

Je weet nu hoe je objecten kunt draaien en hoe je
ervoor kunt zorgen dat het printen minder tijd
kost.

Stap 15 – Opslaan

Als je tevreden bent, kun je het bestand opslaan.
Klik op “File”
en vervolgens op “Save Gcode”
De meester of juf heeft verteld in welke map je het
bestand op moet slaan.

Als je het bestand hebt opgeslagen, ga je naar de
volgende bladzijde.

Stap 16 – Je eigen werk printklaar maken
Je weet nu hoe je een object uit Tinkercad opslaat en kunt openen in Cura. Je weet hoe je ervoor kunt zorgen dat je een ondersteuning krijgt en
je kunt het draaien als dat nodig is.
Je hebt nu geleerd om zelf een ontwerp printklaar te maken in Cura.
Maak, wanneer je klaar bent met het ontwerp van je (sleutel)hanger, dit ontwerp ook printklaar met Cura. Vraag of de juf of meester het
controleert voor je het als een Gcode opslaat.
Ga anders verder met het ontwerpen en tekenen in Tinkercad.
Veel succes!

