
TECHNINĖ PAGALBA SU 3D SPAUSDINTUVU



Projektas Artability+: asmenų, turinčių negalią, įtrauktis ir
pilnavertis dalyvavimas visuomenėje

 
Projektas įgyvendinimas Erasmus+ programos rėmuose. 

Projekto Nr.: 2019-1-ES01-KA204-064574 

Projekto santrauka 
Projektu „Artability+“ buvo siekiama pasiūlyti mokymo galimybes, kurios leistų suaugusiems asmenims su
negalia pagerinti savo socialinį dalyvavimą, įgyvendinant menines veiklas  ir (arba) vartojant kultūrą
bendruomeninėje aplinkoje. Šiuo tikslu projekto mokymo programoje buvo numatyta ne tik mokymosi
galimybės, orientuotos į meninę sritį, bet ir visa apimantis mokymasis, skirtas neįgaliųjų savarankiškumo
didinimui, kad kiekvienas dalyvis pasiektų konkrečius aptartus tikslus.
Projektui keliami uždaviniai: 
- sukurti ir parengti mokymo programą, orientuotą į meninių technikų mokymą ir mokymąsi, įtraukiant
žmonių su negalia asmeninio savarankiškumo skatinimą.
- įgyvendinti mokymo programą įtraukiant vidutiniškai 12 dalyvių iš kiekvienos projekte dalyvaujančios
šalies.
- siekti pokyčio, kad žmonės su negalia pereitų iš segreguotos aplinkos į bendruomeninę aplinką.
Pagrindinis apčiuopiamas šio projekto rezultatas yra intelektualinio produkto, pagrįsto mokymo turinio
kūrimu, parengimas ir įgyvendinimas. Rezultatai ir novatoriški, ir perkeliami tiek kitiems neįgaliųjų
sektoriuje dirbantiems subjektams, tiek kitiems subjektams, dirbantiems su žmonėmis, atsidūrusiais
socialinėje rizikoje. Reikia pažymėti, kad dalį šio turinio sukūrė asmenys, turintys negalią, kurie dalyvavo
viso projekto metu ir vadovavo procesui, kad projekto rezultatai būtų geriau pritaikyti prie realių dalyvių
poreikių.
Tarp mokymų turinio buvo sukurtas turinys, susijęs su meninėmis technikomis, kaip sukurti nebrangius
paramos produktus, kad būtų užtikrintas prieinamumas, kaip surengti parodą ir kaip jai vadovauti, taip pat
metodinis vadovas, apimantis, kaip dirbti su aspektais, susijusiais su žmonių su negalia įgalinimas, kaip
skatinti jų savarankišką vystymąsi, pagrindinės veiksmų kryptys su aplinka ir viskas, kas susiję su
mokymo proceso vertinimu.
Projekto įgyvendinimo metu buvo sudaryta metodinė medžiaga apie įvairias menines technikas,
naudojant nebrangias, kiekvienam prieinamas priemones. Taip pat parengta informacija, kaip surengti
parodą ir kaip joje būti gidu. Sukurtos metodinės gairės, kaip dirbti su asmenų, turinčių negalią, įgalinimu,
kaip skatinti jų savarankiškumą.

Autoriai



ĮVADAS



1.1 
Galimybė kurti ir pigių

techninių priemonių
spausdinimas



Pagalbiniai produktai skirti fizinę negalią turintiems žmonėms, kuriuos randame
rinkoje, yra brangūs, o mūsų paramos gavėjų ekonominis pajėgumas paprastai
yra vidutinio ir žemo.
 
Šių produktų nauda yra tiesiogiai susijusi su asmens savarankiškumo lygiu.
Produkto teikiamą palaikymą, leidžiantį savarankiškiau atlikti užduotį, anksčiau
turėjo teikti kažkas kitas.



1.2 
Kokius produktus galime

atsispausdinti?



1.2.1

Specifiniai gaminiai meninei veiklai





1.2.2

Kiti produktai





ĮRANGA IR
MEDŽIAGOS



Mums reikės:

•     3d spausdintuvo.
•     Spausdinimo medžiagų: gijų.
•     Objektų projektavimo programos ir saugyklos.
•     Spausdinimo programinė įrangos.
•     Profesionalų: ergoterapeuto ir asmens, kuris turi kompiuterinius įgūdžius.



2.1 
 3d spausdintuvas



3D spausdintuvas sukuria 3D dizainą, sukurtą kompiuteriu fiziniame (tikrame) 3D
modelyje.

Jei savo kompiuteryje sukūrėme, pavyzdžiui, paprastą kavą, mes ją realiai galime
atspausdinti 3D spausdintuvu ir gauti fizinį produktą, kuris būtų pats kavos
puodelis.

Šaltinis: https://pick3dprinter.com/3d-printer-parts/

Ekstruderis (Extruder): taip pat žinomas kaip spausdinimo galvutė, išspaudžia
siūlą ir uždeda jį ant spausdinimo pagrindo.

Spausdinimo pagrindas (Print bed): siūlai dedami ant spausdinimo pagrindo, po
vieną sluoksnį, kad būtų pastatytas visas objektas.

Plastiko pasibaigimas (Hot end): yra vieta, kur kaitinamasis siūlas išlydomas, kad
būtų nusodintas. Tokia maža dalis turi didžiulę įtaką spausdinimo kokybei.

Spausdinimo ekranas (Print display): valdyti 3D spausdintuvą galima iš
kompiuterio arba prie spausdintuvo prijungto ekrano. Nors dauguma 3D
spausdintuvų yra su paruošta naudoti sąsaja, kai kurie turi tik USB prievadą, kad
jūsų kompiuteris galėtų susisiekti su spausdintuvu.

Aušinimo ventiliatorius (Cooling fan): nukreiptas į spausdintą dalį ir atvėsina
plastiką, kai jis išeina iš karšto galo.

https://pick3dprinter.com/3d-printer-parts/


2.2 
Spausdinimo medžiagos: gijos



3D spausdinimo siūlas yra
termoplastinė žaliava, skirta
lydyto nusodinimo modeliavimo
3D spausdintuvams. Yra
daugybė skirtingų savybių siūlų
tipų, kuriems spausdinti reikia
skirtingų temperatūrų.

Priklausomai nuo naudojamos
medžiagos tipo, gali reikėti
pritaikyti ekstruderį arba
skirtingus purkštukus.
 
PLA yra dažniausiai naudojama
medžiaga 3D spausdinimui, yra
labai universali ir viena iš

lanksti

lankstumas elastingas,
atsparus acetonui

atsparus ir lankstus

kietas

tvirta 20% mediena + 80% PLA

40% + 60% PLA šlifavimas ir
poliravimas, kad blizgėtų

iatsparus smūgiams ir
temperatūrai

NYLON BRIDGE

BAMBUKAS PUŠIS

BRONZA – VARIS –
ŽALVARIS

PC
POLIKARBONATAS

CHARAKTERISTIKOS

krepšiai ir rankenos

virtuvės indai

dekoratyviniai, instrumentai

senoviniai biustai ir papuošalai

asmeninės apsaugos priemonės

MEDŽIAGA

skiedžiamas vandenyjePVA
POLI-VINILO ACETATAS

pagalbinė medžiaga dvigubo
ekstruderio spaudiniuose

biologiškai yranti, tuščiaviduriai
atspaudai, lengvas spausdinimas

stipri, spauda be tarpų

atspari karščiui, permatoma

SPALVOSPANAUDOJIMAS

PLA

ABS

PETG-PET

FPE-COPOLIESTER

TPE

NAILONAS POLIAMIDAS

maisto pakuotės, implantai,
audiniai

automobiliuose, žaislai,
biuro įranga, elektronika

kristalizacija, maistas

lanksti rankena

papuošalai, pirštai, avalynė,
drabužiai, telefonų dėklai

vientisos ir permatomos,
fluorescencinės

vientisos

natūraliai permatomos

vientisos

permatomos vientisos

natūraliai permatoma

natūraliai nepermatoma

medžio, žalia

metalizuota, blizgi

permatoma

natūrali

lengviausiai tvarkomų medžiagų, tačiau yra daug įvairių medžiagų: ABS, HIPS,
nailono, PVA...



2.3
Objektų projektavimo programos

ir saugyklos



Galime pasirinkti bet kurią CAD (Computer Aided Design) programą, kad
sukurtume 3D objektus, kuriuos norime gauti (autodesk sintezė, thinkercad),
tačiau paprasčiausias ir greičiausias variantas yra naudoti saugyklas, kurios jau
yra suprojektuotos ir išsirinkti mums tinkančią.
 
Labiausiai naudojami ir paprasčiausi daiktai yra: https://www.thingiverse.com/

Kitos nuorodos, kaip ieškoti pagalbinių produktų kūrėjų:

- CEAPAT (Centro Estatal de Productos de Apoyo y Ayudas Técnicas)
https://www.thingiverse.com/search?q=ceapat&type=things&sort=relevan

- ERGOTHERAPIE https://www.thingiverse.com/search?
q=ergotherapie&type=things&sort=relevant

https://www.thingiverse.com/
https://www.thingiverse.com/search?q=ceapat&type=things&sort=relevan
https://www.thingiverse.com/search?q=ergotherapie&type=things&sort=relevant


2.4
Spausdinimo programinė įranga



Yra daugybė programų, padedančių kurti ir spausdinti 3D konstrukcijas.

PAVADINIMAS

Windows,
Mac, Linux

LICENCIJANAUDOJIMO
SUNKUMAI

CURA

Ultimaker Cura: galinga,
paprasta naudoti 3D
spausdinimo programinė
įranga

SLICER
 
3D Slicer vaizdų
skaičiavimo platforma |
3D pjaustytuvas

Lengva Nemokamai
 

PRONTERFACE
 
Printrun: Pure Python 3D
spausdinimo programinė
įranga (pronterface.com)

REPETIER
 
Repetier programinė
įranga

Suderinamas su dauguma
atvirojo kodo palaikančių

spausdintuvų

OS SPAUSDINTUVAS

Lengva

Lengva

Vidutinis

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura
https://www.slicer.org/
https://www.pronterface.com/
https://www.repetier.com/


KAIP SPAUSDINTI



a. Skaitmeninis modeliavimas. Sukuriame 3D modelį to, ką norime padaryti,
skaitmeninį alter ego, kuriam naudojame kompiuterinio projektavimo programinę
įrangą (pvz., Thinkercad), arba pasirenkame modelį saugykloje, pvz.,
Thingiverse.

b. Dizainas eksportuojamas į .slt formatą, kuriame yra visa reikalinga geometrinė
informacija (STL ieškiklis).

c. Šis skaitmeninis modelis paverčiamas komandų, kurias spausdintuvas turi
vykdyti, sąrašą (g-kodas), kurį galime naudoti, pavyzdžiui, CURA.

d. Ryšys: komanda duodama spausdintuvui per kompiuterį, rašiklio įrenginį,
atminties kortelę ir kt.

e. Prasideda spausdinimas. Tai užtruks kelias valandas.

f. Apdaila: baigiama spausdinimo platformos dalis ir gaminys nuvalomas/
poliruojamas.



Projektas „Artability“ iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos programos
„Erasmus+“ lėšomis.

Už šio leidinio turinį atsako tik Galisijos žmonių su negalia konfederacija (COGAMI), o nei
Europos Komisija, nei Ispanijos švietimo internacionalizavimo tarnyba (SEPIE) nėra

atsakingos už bet kokį joje esančios informacijos naudojimą.

 

Ši licencija leidžia kitiems remiksuoti, pritaikyti ir kurti jūsų darbą net komerciniais tikslais, jei jie priskiria
jus ir licencijuoja savo naujus kūrinius identiškomis sąlygomis.


