3D Printen

1431447
Leerjaar 2
Rob Stoffels
ABKM Sierraad & Product

Onderzoek
Onderzoek naar een losmaakbaar printbed voor de WanHou 3D printer. Een
printbed dat flexibel, hittebestendig en producten makkelijk te verwijderen zijn. Dit
moet toepasbaar zijn voor PLA en ABS.

Materiaalkeuze voor printbed
In eerste instantie wilde ik met een bimetaal of geheugenmetaal werken. Het metaal
kan geprogrammeerd worden zodat het bij een bepaalde temperatuur naar zijn
originele staat terugkeert. Hier kon ik de producten laten losbreken als de
temperatuur daalde van de plaat. Dit werd achteraf te duur en te onpraktisch. Het
materiaal is moeilijk verkrijgbaar in platen. Je kunt voornamelijk strips en draad
krijgen. Grotere hoeveelheid wordt vaak alleen voor medische doeleinden gebruikt
en wordt daarom heel duur. Prijzen varieerden tussen de 100 en 1000 euro. Dit is
geen doen voor mij.
Toen kwam ik BuildTak tegen. Dit is een apart kunststof dat in een stickervorm komt.
Dit materiaal is te vinden op de website www.3d-ninja.com. Met dit materiaal moet
je zonder een verwarmd bed printen. Anders kan het materiaal versmelten met de
sticker en komt het moeilijk los. De sticker is ook flexibel.
BuildTak is het materiaal wat ik gekozen heb.
WanHou printbed: 150mm x 230mm

Deze BuildTak is niet vastgeplakt. Ik heb hier het folie nog niet vanaf getrokken. Door
de warmte gaat de sticker bolstaan. Dit komt door het folie, dus dit is geen optie. Ik
moet een materiaal onder de sticker plakken zodat het niet meer bol gaat staan.

Dit is de gele kapton tape die ook als printbed gebruikt kan worden. Dit materiaal
werkt ook goed, maar materialen zijn soms moeilijk los te maken en dan moet er het
plamuurmesje gebruikt worden. Gevolg is dat de tape beschadigt en er moet dan
nieuwe op worden geplakt. Dit blijft geld kosten. Het lijkt mij dan ook beter alss dit
verkomen kan worden door een goeie plaat te hebben. Ik heb de tape aan de
onderkant geplakt, maar ook hier gaat de plaat bol staan. Het plastic is niet sterk
genoeg en door de warmte van de tape krijg je dus hetzelfde effect als de vorige
proef.

Hier heb ik de BuildTak op het metalen printbed geplakt. De BuildTak buigt nu niet.
Dit is wat ik zoek, maar nu is die niet meer losmaakbaar. Je bent nu ook afhankelijk
van hoe andere mensen er mee omgaan. Zoals je hier onder ziet. De nozzle wordt
niet goed afgesteld met de plaat en dan brandt die door de sticker heen. Deze
beschadiging zie je dan ook op de print terug. Hier zie je ook dat als het printbed
verwarmt wordt en de nozzle er te dicht opzit dan smelt het materiaal met de
BuildTak samen. Hierdoor is die moeilijk te verwijderen.

Dit is nepleer oftewel kaki is
flexibel en kan hitte
weerstaan, mits het stoffen
deel aan de onderkant ligt.
De warmte blijft wel lang
vasthangen in het nepleer.
Het gaat gelukkig niet bol
staan bij warmte.

Dit is vilt. Het is flexibel en
kan hitte goed weerstaan.
Het vilt koelt relatief snel af,
maar kan gewoon met de
hand vastgepakt worden.
Dit materiaal is ideaal.
Doordat de BuildTak nu
een onderkant heeft dat
niet van een plastic is zal
het niet bol gaan staan en
de print verpesten.

Ik heb beide materialen op de maximale temperatuur van de WanHou getest
(130C). Beide doorstonden ze de test.

Nog twee tips voor als je dit materiaal gebruikt:


Gebruik onder geen enkel beding aceton, dit beschadigd de BuildTak en
zorgt voor een minder goede hechting tijdens het printen.



Als een print niet lukt en je hebt er maar een 0,1 mm print laag opzitten dan is
dit ook bijna niet te verwijderen.

Ik heb met 3 materialen getest op de BuildTak. PLA, ABS en Wood. PLA werkt het
beste op de BuildTak. ABS iets minder, want ABS heeft een hoge temperatuur nodig
voor een goeie hechting aan het printbed. Met BuildTak print je juist koud dus dit
werkt elkaar tegen. Wood is geen optie. Het materiaal smelt samen met de BuildTak
en is er gewoonweg niet af te krijgen. De BuildTak wordt hierdoor teveel beschadigt.
Materiaal

Warm printbed
30 C maximaal

Koud Printbed

PLA
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(Als het is
afgekoeld),
komt het materiaal
er makkelijk
vanaf?
Warm: Ja
Koud: Ja
Warm: Ja
Koud: Ja
Warm: Nee
Koud: Nee

Hier is weer een te
dunne laag PLA en
gevolg van een te
warm printbed.

De stukken die je
hier ziet is van het
wood print
materiaal.

BuildTak Handleiding
Deze instructies krijg je bij aankoop van een BuildTak sticker. Zodat je langdurig met
je BuildTak kan printen en fouten maakt zoals op de vorige pagina’s.

Conclusie
Het onderzoek is goed verlopen. De BuildTak met een vilten onderkant werkt
uitstekend. Vilt laat zich niet beïnvloeden door de warmte, dit is het meest wenselijke.
PLA werkt het beste op de BuildTak. Er ontstaat een goede hechting met een niet
verwarmde printbed. Print producten komen goed en makkelijk los van de BuildTak
zelfs zonder ze te buigen. Door het vilt aan de onderkant is de plaat ook
losmaakbaar. Nu heb ik mijn eigen printplaat voor het print bed.

