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Hoe kunnen wij normaal ongewenste structuren in een ‘foute’ print leren
beheersen en deze toepassen in een eindproduct?
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Deze twee periodes hebben we ons bezig gehouden met het onderzoeken van hoe wij het beste structuur
kunnen creëren met behulp van de 3D printer (Wanhao). Verder hebben we onderzocht welk materiaal hier
het best voor te gebruiken is. Zo hebben we geëxperimenteerd met PLA (polylactic acid) en HIPS (High impact
Polystyrene).
Vrijwel in het begin van ons onderzoek ondervonden we al dat we graag verder wilden werken met PLA en
HIPS, aangezien deze resultaten het best aansloten bij de gewenste structuur die we wilden creëren.
Zo ondervonden we dat HIPS niet dezelfde structuur opleverde dan PLA.
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PRINT 1
De eerste print beschikte al meteen over structuur.
In de wand van de beker zijn kleine structuren ontstaan.
Een combinatie tussen het verhogen van de nozzle
temperatuur, het verlagen van de infill, de infill layer
height en de roof- en bottom thickness zorgde naar
onze mening voor dit resultaat. De bedtemperatuur
hebben we bij iedere print van PLA op 45 graden gehouden.
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Materiaal: PLA
temp.= 210
Roof en bottom thickness = 1 mm
infill = 40%
bed tempt. = 45
snelheid
infill layer height = 0.22

PRINT 2
Na de eerste proef wilden we de structuur nog meer versterken.
We hebben ervoor gekozen om nu alleen de infill en de
printsnelheid te veranderen, zodat we hopelijk gecontroleerde
wijzigingen aan het ontwerp konden maken, en we makkelijker
konden achterhalen wat er gebeurd is, als het eindresultaat verschilt
met het vorige.
Deze print ging helaas mis, we hadden de print nu zo snel gezet dat
de glasplaat was losgekomen. Hierdoor is de printer naast de vorm
gaan printen. De textuur daarentegen was wel interessant.
Vandaar dat we voor de volgende proef de snelheid iets
hebben verlaagd zodat de plaat niet meer zou loskomen, maar wij
wel de gewenste structuur krijgen.

Materiaal PLA
1. Temp = 220
2.
Roof en bottom thickness= 0.8
3.
Infill = 20%
4.
Bed temp. =45
5.
Snelheid= 250mm/s

PRINT 3
Aangezien het vanwege de hoge snelheid mis
ging bij onze vorige print hebben we de snelheid
nu verlaagd. Ook is in de tabel te zien dat we de
roof thickness verlaagd hebben ten opzichten van
de voorgaande prints.Het resultaat is dat de beker een
verfijndere structuur heeft dan de voorgaande prints.
Door verlaging van de snelheid was de Wanhao beter
in staat om te printen aangezien de bodem nu beter op
het print bed kon blijven zitten, waardoor er ook minder
‘druppels’ ontstonden.
Wel was het bij deze print zo dat de bodem ook nog iets
verschoven was. Aangezien we de snelheid niet veel lager
dan de vorige hadden gezet, en dus nog iets te snel, was
dit wel te verwachten. De ‘druppels’ daarentegen waren
wel weg.
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Materiaal PLA
Temp = 220
Roof en bottom thickness= 0.8
Infill = 20%
Bed temp. =45
Snelheid= 200 mm/s
Infill layer height 1mm

PRINT 4
Verdergaand op het PLA onderzoek, wilden we nu kijken
naar de invloed van de temperatuur op de structuurvorming.
Zoals te zien hebben we ook de infill aangepast om eventueel
nog meer gaten in de wand te creëren. De snelheid hebben
we nu verlaagd ten opzichten van onze vorige print.
( aangezien die bodem ook deels verschoven was) De nozzle
temperatuur hebben we nu verhoogd zodat we bubbels zouden
krijgen in de bodem aangezien de warmte van de plaat dan geen
andere kant op kan, waardoor er luchtbellen in de structuur van
de bodem ontstaan.
Alleen hetgeen dat we nu gecreëerd hadden was een mok
waarvan de bodem zo goed als los zat van de rest van het
model. Dit vanwege een fout in onze tekening en het feit dat
de temperatuur nu vrij hoog stond in combinatie met de snelheid,
en de lage infill.
afgezien van de losse bodem , was dit kwa structuur en model een
perfecte print voor ons.

Materiaal : PLA
1.
Snelheid: 75 mm/s
2.
Temperatuur nozzle : 240
3.
Infill: 15%
4.
Infill layer height: 0,10
5.
Temp. bed= 115
6.
Retraction distance: 5,0 mm

PRINT 5
Aangezien het printen met PLA aardig lukte en het de gewenste
resultaten opleverde, zijn we nu overgegaan op HIPS. Dit
om de materialen met elkaar te vergelijken, en het vergelijken
van resultaat. We hebben voor HIPS gekozen voornamelijk
omdat we weinig ervaring hadden met deze materiaalsoort, en
benieuwd waren naar de resultaten van dit materiaal.
Ook bij deze print zijn we begonnen met het verhogen van de
temperatuur.
Deze print beschikte over verticale lijnen als het ware, dit kwam
doordat we in onze tekening de segmenten te laag hadden staan
waardoor het object dat je print in principe niet helemaal rond is
en dus die lijnen zichtbaar zijn. Ook waren we vergeten om de functie
fixed Shell Starting Point uit te zetten, waardoor de nozzle als het ware, bij
iedere laag een begin en een eindpunt heeft, waardoor er aan de zijkant
van de mok een lijn ontstaat.

Materiaal : HIPS
1.
snelheid: 30 mm/s ( retraction speed)
2.
temperatuur nozzle : 250
3.
infill: 40%
4.
infill layer height: 0,10
5.
temp. bed= 111
6.
retraction distance: 5,0 mm

PRINT 6
Bij deze print hebben we de instellingen
vrijwel hetzelfde gehouden, dit hebben we gedaan
aangezien we nu wilde testen of door aanpassing
van onze tekening de verticale lijnen niet meer
zichtbaar zouden zijn. Ook hebben we bij deze print
de functie fixed shell starting point uitgezet.
helaas was deze print mislukt, aangezien het filament in een
knoop zat, waardoor de printer op een gegeven moment
in de lucht aan het printen was.
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Materiaal: HIPS
snelheid: 75 mm/s
temperatuur nozzle : 250
infill: 40%
infill layer height: 0,30
temp. bed= 111
retraction distance: 5.0

PRINT7
Aangezien de vorige print mislukt was hebben we
de instellingen hetzelfde gehouden.
Dit leverde een mooie print op. De lijnen waren weg,
het uitzetten van fixed shell starting point leek ook goed
te werken.Ons enige probleem was , geen structuur. De
enige structuur die erin zat was eigenlijk in de bodem.
Dit hebben we bij alle voorgaande prints
gehad met HIPS maar dit vonden we geen probleem,
aangezien we er een mal van wilden maken, zou dit toch
niet zichtbaar zijn.
Voorheen hadden we vaak gaten en bobbels in de bodem.Dit is mogelijk
doordat de bed temperatuur net iets te hoog staat er luchtbellen als het
ware ontstaan onder de top layer. De gaten zijn te verklaren door het feit
dat de infill te laag en de retractie speed te hoog stonden.
En het feit dat onze tekening nog niet helemaal klopte.
De Bodem was in de tekening al te dik getekend. Hoewel we hem
door de STL file repair hebben gehaald.

Materiaal: HIPS
1.
snelheid: 75 mm/s
2.
temperatuur nozzle : 250
3.
infill: 40%
4.
infill layer height: 0,3
5.
temp. bed= 111
6.
retraction distance: 5.0
7.
Fixed shell starting point: uit

PRINT8

Materiaal: HIPS
1.
snelheid: 50 mm/s
2.
temperatuur nozzle : 245
3.
infill: 50%
4.
infill layer height: 0,30
5.
temp. bed= 100
6.
retraction distance: ?
7.
fixed shell starting point : uit

Bij deze print hebben we de bed en nozzle temperatuur
verlaagd. Maar ook dit leverde niet het gewenste resultaat op.
De eerste print laag hechte zich niet goed aan de bodem en
ook de wand werd er niet beter op.
Waardoor we de hierop volgende print weer met de vorige
instellingen hebben geprint.

PRINT9 |

CONCLUSIE

Print 9 was eigenlijk een ‘ perfecte print’ de bodem was mooi dicht, de wand was mooi glad, etc.
Maar niet de structuur waar wij oorspronkelijk naar zochten.
Ons doel was van begin af aan om de ongewenste structuren bij het 3d printen juist te gebruiken, en deze ‘ongewenste’
structuren onderzoek.Welke instellingen hierbij nodig zijn, etc. Wij wilden aantonen dat hetgeen dat als ‘lelijk’
wordt beschouwd juist een mooi effect kan zijn bij een keramische set.
En naar onze mening hebben wij dit doel bereikt. Zo hebben wij van een van de PLA prints een mal gemaakt.
vervolgens hebben wij hieruit met verschillende materialen gegoten, dit leverde een interessant product op.
Vervolgend hebben wij er logischerwijs voor gekozen om een aantal mokken te glazuren. We hebben voor mat zwart
gekozen omdat je met mat zwarte glazuur de structuur nog goed kunt zien. Wat niet het geval is met glans zwart
glazuur, in ieder geval minder dan de mat zwarte.
Conclusie, met de instellingen van print een bereikte wij naar onze mening de beste structuur, afgezien van de bodem
die ongeveer twee mm was verschoven (dit door de snelheid), is dit voor ons de beste print. Print negen daarentegen
was een print dat over het algemeen wordt beschouwd als perfect, maar niet aansluit bij wat wij wilden creëren.
Wij kunnen hieruit dan ook concluderen dat PLA een beter resultaat oplevert als het gaat om het creëren van structuur
bij 3D printen.
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