Beeldje printen met Simplify3D
Altijd gezworen bij de Cura slicer maar het beeldje wordt topzwaar als je het in zijn geheel
met de zelfde invulgraad print, Simplify3D kan meerdere invul graden aan.
John Broere zien hoe je dit in verschillende dichtheden print.
Na het openen klik op import models en je krijgt de melding dat het standbeeld veel te groot
is. Dat klopt, want het is 180 cm hoog, op ware grootte gescand.

Dubbelklik met LM op het beeld en rechts komt een menu te voorschijn
Uit de ervaringen van John blijkt een schaal van 6,5% de juiste maat te zijn.
Zorg wel dat uniform scaling aan staat, anders krijg je vreemde vormen.

Daarna klik je op center en arrange en ik sta keurig in het midden op de grond.
Met LM kan je kantelen en draaien, met scrollwheel kan je in/uit zoomen en met RM kan je
de boel verplaatsen.
Klik op  Add
Er komt een menu waarin je de printer
kan kiezen, nozzle diameter,
materiaal, en let op de extrusion
multiplier.
Zet de extrusion width op auto!
Enable retraction. Je kan meerdere
extruders instellen voor als je ooit een
meer koppen nozzle koopt.  ok.

Klik in de taakbalk op tools  variabele settings wizzard
Je kan nu een aantal lagen toevoegen, begin op de bodem.

Ik had weer eens een probleem, maar John gaf de oplossing.
Links zie je dat het tussenvlak hooguit tot net boven de schoenen komt, maar het is de
bedoeling om dit grensvlak over het hele beeld te kunnen bewegen.
De oplossing:
Dubbel klik links op
proces1 en je krijgt een
nieuw venster met vele
mogelijkheden. -1Je krijgt een menu,
selecteer tabblad
advanced -2Dan haal je de vinkjes
weg die in -3- staan.
Vergeet niet op ok te
klikken.
Je kan nu het hele beeld bestrijken. Ga nu terug naar tools  variable settings wizzard
Maak twee scheidingsvlakken, één net boven de schoenen, en een onder de heupen.
En klik na elke laag op add location.
Na de twee lagen klik je op split proces.
Nu blijken er ineens 3 processen (links onderaan) te zijn
Inderdaad, proces -1; proces-2 en proces-3
Van elk proces (dubbel klikken) kan je nu de vullinggraad
aanpassen, onderaan lekker vol, midden wat minder en
bovendeel helemaal hol.
Denk ook aan de wel/niet ondersteuning (support)
Proces-1, de voeten, hebben een raft en 50% vulling
Hierdoor is de voet zwaar, de benen 20% en de rest 0%
De processen 2 en 3 hebben support.
Support kan je aanpassen, proces-1&2 hebben
geen support, maar proces-3 wel.
Klik op generate automatic supports
Het support type is normal
Je kan ook nog supports toevoegen en weghalen.
Draai en bekijk het beeld van alle kanten.
De support pilaren zijn nu

door vooraf de dikte van de supports aan te passen en dan pas op automatic
generate supports te klikken, krijg je smallere pilaren nu 2 mm
ook deze kan je toevoegen en wegnemen.
Je kan ook de support dikte aanpassen en nieuwe plaatsen.
Nu is het beeld klaar voor de printer.
Klik links onderaan op prepair to print
Er komt een menu met de drie processen, selecteer ze allemaal.
Let er op dat continious printing layer by layer aan staat.
Dat staafje links bovenaan is de nozzle.
Beeld is een beetje groen uitgeslagen.
De kleuren geven de snelheid aan.
Tot slot opslaan of met de
USB kabel naar de printer.

Als je de boel een beetje kantelt, dan
kan je met de schuif helemaal
onderaan de boel van binnen bekijken.
Dan blijkt dat het bovenste deel hol is.
De benen zijn goed gevuld en het
voetstuk is vrijwel massief.
Klik op het SD kaartje en sla de boel
op als Gcode.
Printen maar!

Problemen
Tijdens het proces kwam ik weer eens in de problemen.
Het paste niet en alleen een schaal van 2% lukte wel.
Daarmee kreeg ik een heel vreemd plaatje voor de printer.
Dit bleek een beeldje van een paar millimeter hoog te zijn.
Er zijn in de instellingen voor de printer nog wat andere
aandachtspuntjes, de afmetingen van de machine!

Dus bij machine en G-code opletten of de maten goed staan. (maten in mm)

Van internet geplukt: printer toevoegen
Klik links onder op proces.fff (fff = fused fillament fabrication)
Klik op ok als het in orde is

Je kan nu opslaan als: update profile dan wordt de oude instelling vervangen.
Safe as new dan kan je een tweede naam verzinnen.
Handig als je een afwijkende dichtheid gebruikt, die je later nog eens wil toepassen.
De derde keuze delete spreekt voor zich.
In helpmenu staat configuration assistand, da's mooi, maar dan moet je met de billen bloot!
Ondanks dat ik een 'goddelijke licentie' heb, vrees ik dat men niet geloof dat ik God ben.
Dus voor mij geen assistentie. (Helemaal links bovenaan staat de licentie eigenaar.)
Als je de printer hebt geselecteerd, open je edit proces settings, de knop onder de vorige knop
Dan krijg je een menu met enorm veel mogelijkheden, tabblad met nog meer keuzes.

https://www.simplify3d.com/support/articles/ voor diverse Simplify uitleg.
Dré Jansen

