MaakOnderwijs
Aan de slag met technologie van de toekomst!
Cura installeren voor de Big Builder
Hieronder volgen de stappen die je moet doorlopen om met Cura te kunnen slicen voor de Big Builder.

1)
Download de Cura software op je computer via : <https://ultimaker.com/en/products/cura-software/list>

Let op: Selecteer de versie 15.04!
Alleen deze versie. De laatste versie van Cura heeft kuren.

2)
Als je Cura voor het eerst opent moet je selecteren welke printer je hebt. De Big Builder staat er niet
tussen dus moet je kiezen voor ‘other’ (zie plaatje 1)

3)
Kies vervolgens ‘custom’ (plaatje 2).

4)
Vervolgens zie je een overzicht waarop je de afmetingen van de printer moet aangeven.
Voor de Big Builder zijn de afmetingen :

Deze getallen vul je in (Plaatje 3)
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5)
Vervolgens ga je de instellingen invoeren voor de Big Builder. De instellingen zijn voor elke printer type
verschillend. De ene printer heeft een grotere nozzle dan de andere, gebruikt dikker formaat filament etc.
Het is belangrijk dat je precies de goede waarden invult anders komen er problemen bij het printen.
De Instellingen van de verschillende printers staan op de websites van de diverse printers.
De instellingen staan in INI bestanden (initialization-file). Dit zijn bestanden speciaal voor het opslaan van
instellingen.
Download de INI-files voor de Big Builder op de site van Builder.

Kies de ‘Big Builder mono’ wanneer de printer maar 1 nozzle heeft.
Het gedownloade bestand heeft een extension .rar.
Als de computer dit bestand niet automatisch opent kan je in de app store gratis programma’s
downloaden om het te kunnen openen.

6)
Kies in het menu de optie ‘open profile’ (plaatje 4). Kies het INI bestand dat je net gedownload hebt (in
downloads).
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7)
Ga via het menu naar de ‘machine settings’ en vul in hoeveel nozzels (‘extruders’) de printer heeft in het
vakje ‘extruder count’. In ons geval 1. (plaatje 5 en 6)

plaatje 5

plaatje 6

Bij machine settings zie je ook weer de afmetingen van de printer staan.

8)
Als je ‘machine settings’ sluit en weer opent moet je in de kolom ‘printer head size’ overal 0 zetten.
(plaatje 6).

9)
Als het goed is staan nu de juiste instellingen in Cura (zie plaatje 7 en 8)
Een gegeven als de snelheid kan gevarieerd worden. Algemeen geldt hoe sneller de printer moet printen,
hoe groter de kans dat er problemen ontstaan. De getallen die hier worden ingevuld zijn ‘veilige’
snelheden.
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Als je op de instellingen klikt die je ziet op plaatje 7 en 8
verschijnt er een uitleg wat er met de verschillende termen bedoeld wordt (plaatje 9).

Korte Nederlandse uitleg van termen/ Instellingen
Quality
Layer heights
Dit is de afstand dat het bed zakt per laagje dat je print.
Bij hele gedetailleerde prints 0,1
(duurt langer)
standaard 0,2

Enable retraction :
Als je deze functie aanvinkt wordt het filament teruggetrokken als de nozzle van de ene plek naar de
andere plek gaat en niet hoeft te printen. Als het filament zich terugtrek voorkom je dat er loshangende
draden rond je voorwerp hangen.
Deze optie dus aanvinken.

Shell thickness
Dit is de dikte van de buitenkant/ schil.De ‘Shell thickness’ is altijd een meervoud van grootte van de
spuitmond
Standaard 0,8

Fill
Dikte van de bodem.
Deze wanddikte wordt opgebouwd uit de dikte van de lagen
Standaard bottom 0,8
Kan ook anders afhankelijk van het object. 1,2 veiliger.

Fill density
De opvulling van een object, varierend van hol tot massief.
Minimaal 18%. 20 % veilig
Maximaal 100% (massief)

Speed

Hoe langzamer hoe beter
Safe is 30
70 als het niet heel precies hoeft.

Temp
Pla: 215 graden

Default extruder
Gaat over 2 nozzels, meestal niet van toepassing.

Bed temperature
Staat bij de ‘machine settings’, op de websites van de machines. Geldt alleen voor printers met een
verwarmd bed.

Support
De printer kan niet in de lucht printen.
Als een ontwerp dat je wilt uitprinten ondersteuning (‘support’ in het Engels) nodig heeft om te kunnen
staan kan je instellen dat het ‘support’ krijgt. Je hebt verschillende soorten support. Er worden dan extra
rasters en lijntjes meegeprint (zie plaatje 10 en 11). Deze haal je eraf als je printje klaar is.
Het nadeel van support is dat het filament kost, het printen langer duurt en dat je bij het eraf halen soms
wat lelijke plekken krijgt die je weer glad moet schuren.. Mensen proberen de ontwerpen zo in Cura te
plaatsen dat er zo min mogelijk support nodig is. Daarom kan je je ontwerp in Cura draaien en zo plaatsen
op het bed wat het handigste is voor het printen.

Support type:
Hier kan je kiezen uit ‘None’, ‘touching buildplate’ en ‘everywhere’.
‘Touching buildplate’ zorgt voor ondersteuning vanaf de bodem. ‘everywhere’ zorgt ook voor
ondersteuning IN of OP het model, vult gaten op.
Voor eenvoudige printjes heb je geen ondersteuning nodig en vul je ‘none’ in.

Platform adhesion type:
Bij dit onderdeel kan je kiezen uit ‘none’, brim en ‘raft’.

‘Brim’ is een hechtingsrandje om een object. Het maakt dat de bodem beter blijft plakken en niet omkrult.
Ook kan je dit gebruiken als een model een klein raakoppervlak met de bodem heeft of bij een hoog en
smal model dat stevigheid nodig heeft.
Standaard 5 mm.
‘Raft ‘ (vlot in het Engels) is een ‘vlot’ waarop je object staat. Wordt vooral gebruikt bij ABS filament.

Filament
Deze gegevens staan in het STL bestand
(gaat automatisch)

Flow
Doorvoer filament
Standaard 102.0
Diameter:
Dit geeft de dikte van je filament aan.

Nozzle:
De nozzel is het dopje waar het filament uitkomt. Deze kunnen verschillende maten hebben.
0,4 komt het meeste voor
Hoe groter de nozzle hoe sneller
Nozzle zit standaard in je settings.
Als je zelf de nozzle verandert moet je het ook veranderen in de settings!

Meer informatie:
www.hetabc.nl/maakonderwijs

