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RESUMO
Com o aumento de novas técnicas no segmento de prototipagem rápida, está
surgindo um novo conceito de impressora 3D. A impressora 3D está deixando de ser
uma ferramenta de uso exclusivo de grandes indústrias e está se tornando cada vez
mais uma ferramenta de uso doméstico. Atualmente, a grande procura por esse
equipamento fez com que surgissem no mercado novos modelos de impressoras 3D
de montagem simples e de código aberto, revolucionando dessa forma a criação de
novos projetos. Com o avanço das pesquisas, muito em breve será possível imprimir
quase tudo, desde alimentos até casas inteiras. Portanto, o foco desse trabalho será
documentar o processo de construção de uma impressora 3D, deixando dessa
forma para quem tiver interesse uma sequência simples e detalhada de todo o
processo de montagem.
Palavras-chave: Impressora 3D, Repertier Host, G-code.
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ABSTRACT
With the rise of new techniques in the rapid prototyping industry, a new concept of
3D printer has been emerging. A 3D printer is no longer a tool used exclusively by
large industries and is becoming increasingly a tool for domestic use. Currently, the
high demand for this equipment brought to the market new models of open source
3D printers that are easy to assembly, thus revolutionizing the creation of new
projects. With the advancement of research, very soon it will be possible to print
almost anything, from food to whole houses. Therefore, the focus of this paper is to
document the process of building a 3D printer, thus allowing for those interested a
simple and detailed sequence of the entire assembly process.
Key words: 3D Printer, Repertier Host, G-code.
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente, com o surgimento de novas tecnologias, a necessidade de
criação de novos produtos com melhor qualidade e a necessidade constante de
empresas em se manterem no mercado competitivo fazendo com que essas
instituições busquem meios de atrair seus clientes através de inovações.
Para que a empresa alcance esses objetivos é necessário investimentos que
consequentemente geram custos e despesas para a organização. A eletrônica é
uma ciência que, historicamente foi à divisora de águas para a tecnologia, e o
domínio do homem sobre alguns elementos eletrônicos que permite o surgimento de
novos equipamentos e soluções, mediante isso, uma dessas importantes evoluções
que acompanha os dias de hoje é a impressora 3D.
Unindo a Informática com a Eletrônica é possível elaborar pequenas soluções
que resolvam problemas complexos, o que de certa forma é viável, pois são de
baixo custo, facilidade de expansão, modificação, agregando novas tecnologias as
organizações.
Os benefícios obtidos pela impressora em 3D são diversos: Para técnicos,
possibilitam a criação e confecção de protótipos e possibilidade de testes em peças
e produtos que permitem modificações que aperfeiçoam o ciclo de desenvolvimento
de novos projetos. Para público em geral, possibilita a criação de objetos,
brinquedos, entre outros.
Devido à crescente demanda por máquinas mais compactas e que permitem
a criação de objetos tridimensionais, é possível realizar a documentação para um
procedimento de montagem e testes para uma impressora de prototipagem
tridimensional 3D ?
Tendo em vista o crescente interesse do público em geral por máquinas
capazes de criar objetos personalizados, as chamadas “Impressoras 3D”, notou-se a
demanda por um equipamento capaz de executar essa mesma tarefa, mas de forma
mais acessível a todos.
Baseado nisso, esse trabalho de conclusão de curso é de suma importância,
pois nos mostra como executar o processo de montagem de uma “Impressora 3D”
de baixo custo, com dimensões compactas, de fácil operação.
Para alcançar o objetivo principal do referido trabalho faz se necessário uma
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Revisão

bibliográfica

sobre

o

histórico,

funcionamento

e

principais

características de uma impressora 3D bem como um levantamento bibliográfico
detalhado sobre os principais componentes na fabricação de uma impressora 3D.
Efetuado o estudo bibliográfico, será realizada a montagem da impressora
3D, seguindo modelos de impressoras já dimensionadas e publicadas na internet,
sem efetuar o projeto de peças e sua automação.
Para colocar a impressora 3D em funcionamento será necessário estudar os
softwares que serão utilizados para o controle da impressora 3D (Firmware, Eprom,
G-code), bem como o software a ser utilizado para realizar a modelagem do objeto
físico a ser “impresso”.
E para finalizar, efetuar testes funcionais e as devidas calibragens, caso
necessário e documentar todo processo.
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2 DESENVOLVIMENTO
Neste contexto, o presente capítulo embasará três temas abordados,
iniciando com o Referencial Teórico, onde se encontram as citações de autores do
assunto abordado, em seguida, a Metodologia, destacando os procedimentos
adotados para seu desenvolvimento, e por fim a Apresentação e Análise dos Dados,
que tem como base todos os objetivos desse referido trabalho.
2.1 REFERENCIAL TEÓRICO
Nesse subcapítulo será abordado o Referencial Teórico, se baseando em
informações e conceitos retirados de livros e internet, do que é necessário para
fabricação de uma impressora 3D considerando desde o seu projeto, a montagem
dá máquina até a documentação.
2.1.1 Histórico da Impressora 3D
A Impressão em 3D, segundo Celani(2009), é uma das técnicas de
prototipagem rápida cuja origem se baseia em duas técnicas: a topografia e a foto
escultura. A primeira foi um método desenvolvido por Blanther no final do século XIX
para a construção de mapas que apresentassem o relevo, e consiste na impressão
de uma série de discos de areia contendo as curvas de nível das cartas
topográficas.
As pesquisas relacionadas ao assunto começaram a obter êxito comercial a
partir de 1987, conforme descrito por Sachs(1990). A empresa 3D Systems
desenvolveu

e patenteou

o processo de

estereolitografia,

como

também

desenvolveu o formato STL, utilizado até os dias de hoje na indústria.
Anunciado em 2010 Carnett(2010) BrePettis, empresário norte americano,
apresenta o kit CNC CupCake. O objetivo da empresa é fazer uma impressora 3D
caseira, barata e comum. O código da configuração é aberto, podendo ser copiado
ou mesmo modificado.
Em setembro de 2012 a empresa MakerBot anunciou Albanesius(2012), o
lançamento da impressora Makerbot Replicator 2 Desktop 3D, dando início à quarta
geração de impressoras 3D da empresa. A impressora é projetada para
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engenheiros, pesquisadores, profissionais criativos, hobistas. O objetivo é impressão
de qualidade profissional, e para isso houve uma atualização de software para a
impressão ficar mais rápida e consistente.
2.1.2 Normas Regulamentadoras
Em relação ao estudo de montagem da impressora 3D é importante destacar
as seguintes Normas Regulamentadoras, segundo Hoeppner(2012) :
A Norma Regulamentadora 10 estabelece os requisitos e condições mínimas
objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos,
de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou
indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.
Esta Norma Regulamentadora se aplica às fases de geração, transmissão,
distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção,
montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer
trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas
técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou
omissão destas, as normas internacionais cabíveis.
A Norma Regulamentadora 12 e seus anexos definem referências técnicas,
princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a
integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a
prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de
utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda à sua
fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer
título, em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do
disposto nas demais Normas Regulamentadoras – NR aprovadas pela
Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, nas normas técnicas oficiais e, na
ausência ou omissão destas, nas normas internacionais aplicáveis.
A Norma Regulamentadora 17, cujo título é Ergonomia, visa estabelecer
parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às
condições psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um
máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.
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2.1.3 Modelagem por Fusão e Deposição (FDM)
Segundo

Evans(2013),

essa

técnica

é

baseada

na

extrusão

de

termoplásticos. A máquina é composta por um cabeçote que se movimenta no plano
horizontal e por uma plataforma que será responsável por se transladar
verticalmente. O material termoplástico é forçado a passar através do bico extrusor
situado no cabeçote para, então, ser depositado na plataforma. No bico passa o
material que irá compor o objeto, ao final da deposição do material na camada, a
plataforma se desloca verticalmente para cima num valor equivalente a espessura
da nova camada para que o cabeçote continue a extrusão formando a camada
posterior. Essas etapas são repetidas quantas vezes forem necessárias até formar o
objeto 3D completo.

2.1.4 Prototipagem Rápida
De acordo com Hood(2012) prototipagem rápida, é uma forma de tecnologia
de fabricação aditiva onde um modelo tridimensional é criado por sucessivas
camadas de material. São geralmente mais rápidas mais poderosas e mais fáceis de
usar do que outras tecnologias de fabricação aditiva. Oferece aos desenvolvedores
de produtos a habilidade de num simples processo imprimirem partes de alguns
materiais com diferentes propriedades físicas e mecânicas. Tecnologias de
impressão avançadas permitem imitar com precisão quase exata a aparência e
funcionalidades dos protótipos dos produtos.
Se antes era necessário primeiro desenhar um produto por meio de várias
perspectivas, depois projetá-lo em três dimensões para somente então repassá-lo a
um artesão especializado, que seria incumbido da tarefa de produzir o primeiro
molde (por preços muito elevados), hoje só é necessário projetar o modelo por meio
de um aplicativo que lide com objetos 3D e mandá-lo direto para a impressão. Sem
complicações, revisões ou impedimentos.
Desta forma, as fabricantes podem testar e visualizar tudo com mais agilidade
e precisão, tendo noção exata de proporções, falhas de projeto, questões de
conforto e segurança (ou design) e do próprio funcionamento, economizando na
prévia do produto (já que moldes não são mais necessários) e poupando muito
tempo, fato que lhes confere uma vantagem competitiva enorme.
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2.1.5 Impressão Tridimensional
Segundo Gorni(2012), o conceito de impressão tridimensional é um só,
visando sempre à produção de um objeto detalhado com volume e profundidade,
entretanto, até mesmo para uma única aplicação existem diversas tecnologias
diferentes.
O método mais recente trabalha com materiais sólidos (chamados de
ABS,PLS), que são aquecidos em uma câmara e derretidos até o ponto de injeção.
Por tratar com um calor realmente elevado, o objeto construído é imediatamente
depositado em uma câmara com água para ser resfriado e finalizado.
Para à produção de objetos realmente pequenos temos a micro-fabricação
tridimensional em gel, que utiliza lasers focados em diferentes pontos e distâncias
para tratar o material até um ponto em que ele se torne sólido. Todo o restante que
não foi focado é simplesmente lavado ao fim do procedimento, se desprendendo da
peça.
Fica claro que cada uma delas possui suas próprias vantagens e
desvantagens, cabendo a quem compra o equipamento definir as prioridades e
necessidades, dentre questões como: custo dos materiais de impressão,
maleabilidade, velocidade de impressão, capacidades (para um usuário ou vários
compartilhados), qualidade e resolução (para impressão detalhada) e necessidade
de cores.
2.1.6 Modelos de Impressora 3D
As impressoras 3D também chamada de “RepRap” são modelos de
impressoras que possuem o código aberto, capacidade de imprimir peças plásticas e
também de se autorreplicar.
Alguns modelos de impressoras segundo Evans(2003):
1 – Prusa Mendel: esse modelo de impressora 3D é a mais simples, sua
estrutura é construída basicamente com barras rosqueadas e algumas peças
plásticas, conforme (Figura 01). O modelo também é de fácil montagem e
manutenção, área de impressão de 200x200x180 mm.
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Figura 01 – Impressora 3D Prusa Mendel

Fonte:3D Printers

2 – Prusaair : Modelo de impressora semelhante à Prusa Mendel, a única
característica que difere do modelo anterior é a sua estrutura. Esse modelo utiliza
chapas de acrílico no lugar de barras rosqueadas para sua montagem como mostra
a (Figura 02). Sua montagem também é simples e de fácil manutenção, a área de
impressão é de aproximadamente 200x200x180 mm.
Figura 02 – Impressora 3D Prusaair

Fonte:3D Printers

3 – Mendel90 : Modelo de impressora semelhante à Prusaair, algumas
características que a diferem do modelo anterior são o formato do corte da chapa de
acrílico e a posição da colocação dos motores que movimentam o eixo Z, que nos
modelos anteriores era em cima e nesse modelo são acoplados na parte de baixo da
impressora como mostra (Figura 03). Área de impressão de 200x200x180mm.
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Figura 03 – Impressora 3DMendel90

Fonte:3D Printers

2.1.7 Como Funciona uma Impressora 3D
A imagem de uma impressora 3D da ideia de um robô cartesiano, segundo
Evans(2013), isto é uma máquina que pode mover-se em três direções lineares, ao
longo do eixo x, y, e z, também conhecidos como as coordenadas cartesianas
(Figura 04). Para fazer isso, essas impressoras 3D usam pequenos motores de
passo que pode mover-se com grande precisão e exatidão, geralmente 1,8 graus
por passo, o que se traduz em resoluções de frações de milímetro.
O robô de três eixos é como qualquer outro computador controlado
numericamente (CNC). O robô é capaz de posicionar a sua extrusão termoplástica
ao longo de cada um desses eixos lineares de movimento para estabelecer camada
sobre camada de plástico quente.
A maioria das impressoras 3D utilizam correias dentadas nos eixos x e y para
fornecer posicionamento preciso e rápido, e a maioria delas usa barra rosqueada
para posicionar o eixo z com uma precisão ainda maior.
O sistema de movimento linear (conjunto mecânico que permite que cada um
dos eixos se mova) é utilizado para determinar o grau de precisão e a rapidez com
que a impressora se mova para imprimir. Impressoras 3D mais comuns utilizam
rolamentos de esferas de bronze, para melhor movimentar seus carinhos nos eixos x
e y (Figura 04).
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Figura 04 – Plano cartesiano de funcionamento

Fonte:3D Printers

2.1.8 Materiais de Impressão
Segundo Evans(2013), os principais materiais para impressão 3D são os
seguintes:
ABS é o plástico mais comum para impressoras 3D. Tem boas propriedades,
é rígido e leve, com acabamento brilhante, flexível e resistente na absorção de
impacto além de isolante elétrica. A temperatura de extrusão varia entre 210 e 240
ºC. A grande dificuldade em se trabalhar com o ABS é a adesão do plástico na
mesa, o ABS tende a se contrair no processo de resfriamento, portanto as peças
tendem a descolar da mesa. A solução mais comum é utilizar uma mesa aquecida,
geralmente entre 100 e 120ºC, recoberta por fita Kapton. Outras alternativas são o
uso de mesa aquecida e colas (de PVC, ou cola de ABS, feita a partir da dissolução
do filamento em Acetona).
PLA é biodegradável, quase tão comum quanto o ABS, o seu favor pesa a
facilidade de impressão (não requer mesa aquecida), a temperatura sensivelmente
menor (é extrudado entre 170 e 200ºC) e o apelo ecológico é claro. As propriedades
são boas, o PLA é mais rígido que o ABS, possui pouca flexibilidadee baixa
resistência térmica, o PLA não suporta temperaturas muito altas.
PVA é um plástico pouco conhecido no mundo da impressão 3D se
comparado a PLA e ABS, a principal característica do PVA é sua capacidade de se
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dissolver em água. O PVA é sensível a altas temperaturas pode formar aglutinado
que entopem o bico e dificilmente são removidos. A temperatura de extrusão varia
entre 160 e 190ºC.
PC (policarbonato) é ainda mais desconhecido no mundo RepRap (máquina
auto replicadora), mas para usos comuns é muito conhecido. O policarbonato é um
termoplástico maleável (aceita ser dobrado), é transparente e muito resistente
(conhecido também como Lexan no mundo de modelismo, é utilizado ainda na
manufatura de vidros à prova de bala). O PC tem algumas peculiaridades, é
extrudado entre 260 e 310ºC, e é muito sensível a umidade, portanto para se obter
peças transparentes é preciso ter um ambiente bem seco e o plástico deve ser seco
também.
NYLON - Um material muito interessante para se imprimir uma vez que
produz peças flexíveis, e muito resistentes. Os problemas com o Nylon são
relacionados com a adesão entre camadas, a temperatura de extrusão e a umidade.
Recentemente surgiram novas variantes de Nylon voltadas para impressão 3D.
LAYWOOD - esse filamento é uma mistura de polímeros com madeira, é um
material com propriedades semelhantes ao PLA, mas com acabamento igual à
madeira. Esse filamento possui a capacidade de alterar a cor e o acabamento das
peças de acordo com a temperatura de extrusão, que pode ser entre 170 e 250ºC.
Esses são os materiais mais comuns, mas existem no mercado outros
termoplásticos com possibilidade de se utilizar nas impressoras 3D, com diferentes
acabamentos, propriedades físicas e usos, até mesmo o PET tem um enorme
potencial de utilização.
A maioria dos filamentos é vendida em bobinas (Figura 06) nos diâmetros de
3,0 ou 1,75mm.
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Figura 06 – Bobinas de filamento

Fonte:3D Printers

2.1.9 Correias Sincronizadoras T5
O grande diferencial da correia sincronizadora é seu excelente nível de
resistência ao atrito e ao desgaste, o que faz deste modelo (também conhecido
como correia dentada) uma solução essencial para transmissões.
Correias sincronizadoras em borracha neoprem com cordonéis em fibra de
vidro e aço, e correias sincronizadoras em PU, segundo Kelly(2013) são utilizadas
para trabalhos silenciosos em motores de baixa rotação sem a necessidade de
lubrificação de acionamento.
A correia modelo T5 possui um passo de 5 mm(Figura 07), essa informação é
muito importante para calcularmos o deslocamento dos carros dos eixos x e y.
Figura 07 – Correia T5

Fonte:Polias
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2.1.10 Rolamentos
Segundo Kelly(2013), rolamento é um dispositivo que permite o movimento
relativo controlado entre duas ou mais partes. Serve para substituir a fricção de
deslizamento entre as superfícies do eixo e da chumaceira por uma fricção de
roladura.
Compreendem os chamados corpos rolantes, como bolas, rodízios, etc.,
os anéis que constituem os trilhos de roladura e a caixa interposta entre os anéis.
Todos estes elementos são de aço combinado com crômio e as suas dimensões
estão submetidas a um sistema de normalização.
Na montagem da estrutura dos carros x e y será utilizado o rolamento linear
(Figura 08), para facilitar o deslizamento e reduzir o atrito sobre as guias lineares.
Figura 08 – Rolamento Linear

Fonte:Rolamentosggj

Para as guias das correias dos eixos x, y e para a montagem do bloco
extrusor é utilizado o rolamento 608 (Figura 09).
Figura 09 – Rolamento 608

Fonte –Rolamentosggj
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2.1.11 Engrenagens
Segundo Kelly(2013), engrenagens são usadas para transmitir torque e
velocidade angular em diversas aplicações. Existem várias opções de engrenagens
de acordo com o uso a qual ela se destina.
A maneira mais fácil de transmitir rotação motora de um eixo a outro é através
de dois cilindros. Eles podem se tocar tanto internamente como externamente.
Engrenagem cilíndrica de dentes retos é muito utilizada na transmissão entre
eixos paralelos. O dimensionamento, fabricação, modelagem e manutenção desse
engrenamento é mais simples, em relação às cônicas, helicoidais e hipoidais. O
rendimento é alto, podemos chegar a 98-99%. Em altas velocidades apresenta
problema de ruído. As cargas transmitidas aos eixos são apenas radiais. Exige,
portanto, mancais que suportam apenas esse tipo de carregamento.
2.1.12 Termistores – NTC e PTC
Segundo Landgraf(2008), os termistores fazem parte da classificação de
termo resistência. Termistores são sensores de temperatura fabricados com
materiais semicondutores.
A resistência elétrica dos termistores pode variar tanto de forma proporcional
ou inversa com o aumento de temperatura ao qual o sensor for exposto (Figura 10).
Por essa característica é feita uma classificação do termistores, sendo NTC e PTC.
Figura 10 – Curvas dos sensores PTC e NTC

Fonte:Tato
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O NTC é mais utilizado do que o PTC, devido à maior facilidade de ser
manufaturado. O PTC tem como sua peculiaridade possuir um ponto de transição,
somente a partir de uma determinada temperatura exibirá uma variação ôhmica com
a variação da temperatura.
Os termistores possuem uma constante de tempo, que considera o tempo
levado para que se atinja 63% do valor da próxima temperatura. A constante de
tempo do sensor depende diretamente da sua massa e do acoplamento térmico da
amostra.
No caso de consumo de potência, a corrente necessária para que o termistor
comece a atuar é da ordem de 100mA, o que representará uma dissipação de
potência de aproximadamente 2mW/°C.
A estabilidade do termistor NTC abrange temperaturas de -50°C até 150°C,
os termistores são sensores muito estáveis e sensíveis a variações pequenas de
temperatura.
No trabalho será utilizado termistores de vidro 100K (Figura 11).
Figura 11 – Termistores de vidro

Fonte:3D Machine

2.1.13 Mesa Aquecida
A mesa aquecida numa impressora 3D, segundo Evans(2013), tem o
propósito de diminuir o efeito denominado "warp" (Figura 12) em que a peça tem
uma deformação na sua base, normalmente descolando da mesa aquecida e
empenando devido à diferença de temperatura entre durante a extrusão do plástico
e a temperatura ambiente.
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Figura 12 – Efeito warp

Fonte:3D Machine

Nem todos os tipos de materiais que podem ser impressos sofrem desse
problema, mas alguns materiais mais comuns como ABS e PLA tem um resultado
melhor quando impressos em mesas aquecidas.
Algumas impressoras 3D industriais, como as Stratasys, controlam a
temperatura e umidade do filamento plástico para diminuir a variação de qualidade
durante a impressão.
Existem também impressoras que isolam toda a área de impressão do
ambiente, com câmaras de impressão que também controlam a temperatura e
umidade.
Toda mesa de impressão usada nas Repraps contém ao menos um sensor
para o controle da temperatura. Na maioria das Repraps, é usado um termistor no
centro da mesa aquecida, normalmente instalado com pasta térmica.
O termistor usado no modelo é bastante comum, da marca EPCOS, 100k e
do tipo NTC, que já tem suas características programadas por padrão no firmware
(no caso, Repetier).
A mesa aquecida é aparafusada sobre um suporte de MDF para dar mais
estabilidade ao conjunto e em seguida é instalada no carro do eixo Y.
Na instalação da mesa são colocados espaçadores com molas, para regular a
altura da mesa aquecida em relação ao bico de impressão e também para evitar
acidentes, caso algum fim de curso falhe e o bico seja pressionado contra a mesa.
Atualmente existem dois modelos de mesa aquecida: o modelo customizado
de fábrica (Figura 13) que já vem pronta para conectar na placa controladora e o
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modelo de fabricação caseira em que é feita a montagem da placa de alumínio e
seus componentes como resistores e sensor de temperatura (Figura 14).
Figura 13 – Mesa aquecida industrializada

Fonte:3D Machine
Figura 14 – Mesa aquecida caseira

Fonte: 3D Machine

2.1.14 Extrusor
A função do extrusor, segundo Evans(2013) é de empurrar o filamento
plástico contra o bico quente para se obter um filamento com um diâmetro menor. O
mais comum é 0.5mm na saída do bico (Figura 15).
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Figura 15 – Extrusor

Fonte:3D Movtech

O filamento entra por cima e é empurrado para baixo pelo parafuso
tracionador. Esta força de tração faz com que fiquem pequenas marcas no plástico
quando pressionada pelo rolamento de apoio (Figura 16).
Figura 16 – Marcas do parafuso tracionador no filamento

Fonte:3D Movtech

Ligado ao eixo da engrenagem maior há um parafuso usinado, com dentes
(Figura 17) que traciona o filamento conforme a rotação do motor. Para que o
filamento não escape, existe um rolamento do lado oposto, que pressionado pelos
parafusos com molas, mantém o filamento preso.
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Figura 17 – Parafuso usinado

Fonte:3D Machine

O filamento entra no bico aquecido frio e pode chegar a temperaturas muito
altas em pouco tempo. O bloco aquecedor mantém 230°C para ABS e um pouco
menos para PLA.
A barreira térmica tem que evitar que o calor chegue até o mecanismo do
extrusor, além de guiar o filamento e fornecer apoio mecânico.
A pressão interna do bico é muito grande e se não for bem fixado poderá
haver vazamentos.
2.1.15 Motores de Passo
Segundo Brites(2008), o motor de passo (Figura 18) é um dispositivo
empregado na conversão de pulsos elétricos em movimentos rotativos e possui três
estágios: parado, ativado com o rotor travado ou girando em etapas. São utilizados
cada vez mais em áreas como informática e robótica, pois possuem uma alta
precisão em seu movimento, além de serem rápidos confiáveis e fáceis de controlar.
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Figura 18 – Motor de Passo

Fonte:UFSP

Os mais usados são os motores unipolares que possuem 2 ou 4 bobinas
(Figura 19). Nestes, cada fase consiste de um enrolamento com derivação central ou
mesmo de dois enrolamentos separados, de forma que o campo magnético possa
ser invertido sem a necessidade de se inverter o sentido da corrente.
Figura 19 – Motor Unipolar

Fonte: UFSP

Já os bipolares (Figura 20) exigem circuitos mais complexos por possuírem
muitas bobinas na mesma carcaça. Sua grande vantagem é prover maior torque,
além de ter uma menor proporção no tamanho. Fisicamente este motor tem
enrolamentos separados, sendo necessária uma polarização reversa durante a
operação para o passo acontecer.
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Figura 20 – Motor Bipolar

Fonte:- UFSP

Os motores de passo bipolar utilizam um circuito de controle mais complexo
que os unipolares. São conhecidos pela sua excelente relação tamanho/torque no
qual proporcionam um torque superior comparado a um motor unipolar de mesmo
tamanho.
Estes motores são constituídos por enrolamentos separados, sem derivação
central que devem ser acionadas em ambas as direções para permitir o avanço de
um passo, ou seja, a polaridade deve ser invertida durante o funcionamento. Por
esta característica, o motor foi chamado de bipolar. Diferentes dos unipolares
possuem4 fios em sua maioria, e um simples teste de resistência mostra qual dos
fios pertence sua respectiva bobina.
2.1.16 Driver de Motor
O controle de micro passo segundo Evans(2013), baseia a sua tecnologia no
controle preciso, mediante um micro controlador, da corrente no motor por técnica
PWM que permite dividir o ângulo fixo do passo físico do motor em vários micros
passos eletrônicos ajustando com precisão a corrente fornecida às fases.
Esta técnica torna o funcionamento do motor mais suave, menos ruidoso e
permite uma grande precisão.
Um típico motor de 1.8º com a técnica tradicional de sequência de fases teria
200 (360º/1.8º) passos por rotação, com 16 micropassos vê a sua precisão
aumentada para 3200 (360º/1.8º*16) posições fixas possíveis em cada rotação.
Esta técnica utiliza também um impulso de controle por cada passo ou
micropasso, assim um driver com uma frequência de passos máxima de 400KHz
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permitirá, a 16 micropassos 125 voltas por segundo (400000/3200) na velocidade
máxima. A (Figura 21) mostra as portas de IO do driver.
Figura 21 – Portas de IO do Driver

Fonte:- Tato

2.1.17 Chave de Fim-de-Curso
Segundo Evans(2013) esses sensores, como o nome sugere, são
interruptores ou mesmo chaves comutadoras que atuam sobre um circuito no modo
liga desliga (Figura 22) quando uma ação mecânica acontece no seu elemento
atuador.
Figura 22 - Chaves comutadoras

Fonte:3D Printers

É possível usar esses sensores de diversas formas, como para detectar a
abertura ou fechamento de uma porta, a presença de um objeto em um determinado
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local, ou ainda quando certa parte mecânica de uma máquina está em uma
determinada posição.
A finalidade principal da chave fim de curso é detectar quando um dispositivo
atinge seu deslocamento máximo(Figura 23) como, por exemplo, evitar que o motor
de um sistema continue funcionando mesmo depois que o dispositivo já tenha
chegado ao seu ponto máximo, evitando uma sobrecarga no motor e no circuito.
Figura 23 – Chave fim de curso

Fonte:3D Printers

2.1.18 Resistores
Segundo Kelly(2013), um
de corrente

elétrica que

elétricos existentes.

faz

resistor é um dispositivo eletrônico condutor
parte

O resistor possui

de
como

praticamente
função

básica

todos
a

os circuitos

transformação

de energia elétrica em energia térmica. Também possui como função a queda
de tensão e o controle de correntes elétricas.
A resistência de um material condutor depende diretamente da temperatura
em que ele se encontra, ou seja, dependendo da sua temperatura sua resistência irá
variar.
Os resistores ôhmicos são condutores de corrente elétricas que respeitam
uma lei denominada lei de ohm. Esse tipo de resistor possui uma relação linear entre
corrente elétrica (i) e tensão elétrica (U) de forma que a razão da tensão (U) pela
corrente (i) é sempre constante e denominada resistência ôhmica representada pela
letra R.
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Na montagem da mesa aquecida são utilizados 8 resistores de cerâmica,
como mostra a (Figura 24), de 10W (6R8 ohms) ligados em paralelo, como mostra
(Figura 25).
Figura 24 – Resistor de cerâmica

Fonte:3D Movtech
Figura 25 – Ligação dos resistores

Fonte:3D Machine

2.1.19 Placa Controladora
A placa de controle ou simplesmente "eletrônica", segundo Evans( 2013) é o
cérebro da impressora 3D e é responsável por controlar os movimentos dos
motores, controla o aquecimento da mesa aquecida e do bico extrusor, além de
fazer a comunicação com o computador para a transferência dos modelos 3D a
serem impressos.
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A placa controladora Sanguinololu, como mostra a (Figura 26), é uma solução
eletrônica de baixo custo para RepRap (máquina auto replicadora) e outros
dispositivos CNC.

Fabricada em fibra de vidro com dupla face, utiliza um

processador ATMEGA1284P onde são gravados o bootloader e o firmware. A placa
também possui suporte para os drivers dos motores que movimentam os eixos x, y,
e z e também controla o movimento do extrusor.
A placa possui um regulador interno de 5V, necessitando apenas de 12V de
alimentação. Uma fonte de computador comum de 500W é o suficiente para garantir
um bom desempenho. A placa utiliza 2 MOSFETs de 30A para controlar a saída de
corrente para a mesa aquecida e o bico extrusor.
A placa se comunica com o computador através de um conversor de USB
serial FTD integrado. A última versão de atualização desse modelo é a 1.3a.
Figura 26 – Placa controladora Sanguinololu

Fonte:Tato

2.1.20 Processador ATmega1284
Segundo Evans(2013), ATmega1284 é um microcontrolador (Figura 27), de
8-bit com baixo consumo de tecnologia CMOS e arquitetura RISC. Apresenta a
capacidade de executar uma instrução por ciclo de relógio devido à conexão direta
de seus 32 registradores gerais com a unidade lógica aritmética e uma frequência de
funcionamento numa faixa de 0 a 20 MHz. Além disso, apesar de ser RISC, possui
um grande número de instruções, o que permite melhor otimização do código de alto
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nível em linguagem C. Outras características que permitem a maximização do
desempenho e do paralelismo são a arquitetura Harvard e a técnica do pipeline.
Além disso, destacam-se a presença de memórias Flash, EEPROM e SRAM, de três
temporizadores, contadores e mecanismo interrupções.
A arquitetura RISC, requer menos instruções do que, por exemplo, a
tradicional arquitetura CISC, permitindo que os sistemas, nela baseados, possam
rodar mais rápidos porque o microprocessador tem funções limitadas, em benefício
de seu desempenho. O ATmega1284 utiliza o conceito de arquitetura Harvard
(arquitetura que faz o processador trabalhar mais rápido) na qual os barramentos de
dados e de instruções são fisicamente separados. A memória de programa é
executada em pipeline de dois estágios. Enquanto uma instrução está sendo
executada, a próxima instrução é previamente buscadada memória de programa.
Esse conceito habilita a execução de instruções em todo ciclo de clock. A memória
de programa é do tipo flash, todo o espaço de endereçamento de 8 K é diretamente
acessado. A maioria das instruções ATmega1284 tem um único formato de palavra
de 16-bit. Todo endereço da memória de programa contém uma instrução de 32-bit.
A EEPROM presente no ATmega1284 possui 512 bytes e está ligada ao
barramento de dados 8-bit interno permitindo que possa ser escrita diretamente
sobre o micro controlador durante o processo de gravação ou que o próprio micro
controlador escreva os dados nas posições desta memória. O tempo de acesso de
gravação é em média de 2,5 a 4ms, dependendo da tensão a qual é submetida.
A memória flash ou flash ROM pode ser definido como uma EEPROM que
utiliza baixas tensões de apagamento, e este é feito em um tempo reduzido. O
apagamento da memória flash é extremamente rápido e, ao contrário da EEPROM,
não é possível reprogramar apenas um único endereço, isto é, quando a memória é
apagada, todos os seus endereços são zerados. O ATmega1284 apresenta 8
Kbytes de memória Flash Programável on-chip para armazenamento de programas.
As informações existentes em uma memória RAM (Random Access Memory)
não são estáveis e, caso não sejam salvas fisicamente, são perdidas ao se desligar
o computador.
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Figura 27 - Processador ATMEGA1284

Fonte: Tato

2.1.21 MOSFET
Segundo Kelly(2013), o transistor MOSFET é também chamado transistor de
efeito de campo de semicondutor de óxido metálico. Um MOSFET é composto de
um canal de material semicondutor de tipo N ou de tipo P sendo chamados
respectivamente de NMOSFET ou PMOSFET.
Geralmente o semicondutor escolhido é o silício, mas alguns fabricantes,
principalmente a IBM, começaram a usar uma mistura de silício e germânio (SiGe)
nos canais dos MOSFETs.
Infelizmente muitos semicondutores com melhores propriedades elétricas do
que o silício, tais como o arsenieto de gálio, não forma bons óxidos nas comportas e,
portanto não são adequados para os MOSFETs.
A placa controladora utiliza dois MOSFETs modelo IRLZ44N de 30A (Figura
28), para controle da corrente da mesa aquecida e também do bico aquecido.
Figura 28 - MOSFET IRLZ44N

Fonte:Tato
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2.1.22 Arduino
Conforme MCRoberts(2011), Arduino é um pequeno computador que você
pode programar para processar entradas e saídas entre o dispositivo e os
componentes externos conectados a ele (Figura 29). O Arduino é o que chamamos
de plataforma de computação física ou embarcada, ou seja, um sistema que pode
interagir com seu ambiente por meio de hardware e software.
Figura 29 – Arduino

Fonte:3D Printers

O Arduino pode ser usado para desenvolver objetos interativos, admitindo
entradas de uma série de sensores ou chaves, e controlando uma variedade de
luzes, motores ou outras saídas físicas.
Projetos do Arduino podem ser independentes, ou podem se comunicar com
software rodando em seu computador (como Flash, Processing, MaxMSP).
Os circuitos podem ser montados a mão ou comprados pré-montados, o
software de programação de código-livre pode ser baixado gratuitamente.
A linguagem de programação do Arduino é uma implementação do Wiring,
como mostra a (Figura 30), uma plataforma computacional física baseada no
ambiente multimídia de programação Processing.
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Figura 30 – Ambiente de desenvolvimento do arduino

Fonte:Própria

2.1.23 Repetier-Firmware
Segundo Evans(2013), cada placa de controle necessita de código
especializado chamado firmware carregado em seu microcontrolador para fazer a
eletrônica funcionar. O firmware é responsável por interpretar os comandos G- code
enviado para a eletrônica da impressora e controlar a aplicação. Existem diversos
firmwares como o Marlin, Repertier, Sprinter entre outros.
Conforme o site https://github.com/repetier/Repetier-Firmware:
Repetier-Firmware é um firmware para RepRap como 3d-impressora ligada
com um controlador compatível com arduino. Este firmware é uma reescrita
quase completa do firmware sprinter por kliment que com base em Tonokip
RepRap reescrita firmware baseado fora de firmware Hydra-mmm.
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2.1.24 Repetier-Host
Segundo Evans(2013) Repetier Host (Figura 31) é um software hospedeiro
simples de usar, que é compatível com a maioria dos firmwares (software que
mantém o hardware da máquina em funcionamento) existentes.
Nele se pode adicionar e modificar o posicionamento do arquivo STL em uma
simulação da plataforma da máquina, além de permitir fatiar o objeto em camadas
através do software que vem integrado ao Repetier ou importar diretamente o Gcode pronto.
Figura 31- Tela principal do Repetier-Host

Fonte:Própria

2.1.25 Slic3r
Segundo Evans(2013), slic3r é um aplicativo utilizado para fazer o fatiamento
do objeto em camadas (Figura 32), com a finalidade de gerar coordenadas para os
motores e para extrusora.
O Slic3r tem como vantagem a simplicidade de sua interface com o usuário e
nele pode ser feita a inclusão de alguns parâmetros da fabricação e de dados
referentes à máquina que será utilizada, tais quais: o tamanho da plataforma, a
espessura das camadas, velocidade de avanço, escolha do uso ou não de material
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de suporte, diâmetro do filamento, assim como a temperatura da extrusão e
densidade do conteúdo interno do objeto que irá depender de, por exemplo, se o
usuário necessita de peça mais resistente ou se deseja obter um processo mais
rápido.
Figura 32 - Objeto fatiado em camadas

Fonte–3D Printers

Neste processo faz com que o código gerado, comandos ou G-code, são
enviados do software de controle para o firmware da placa eletrônica, que é
responsável para interpretar esses códigos e controlar os motores e aquecedores e
sensores da impressora.
2.1.26 G-code
Basicamente podemos definir G-code como um código de linguagem de
programação do NC ou CNC.
Muitas pessoas confundem o G-code como sendo toda a programação dos
NC, mas se enganam, pois o G-code são os códigos de um programa NC e CNC
que começam com a letra G (Figura 33).
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Figura 33 – G-code

Fonte:Própria

Ele pode receber diversas nomenclaturas como as citadas acima e também
como código de preparação ou código de função.
Com o G-code focamos principalmente o posicionamento da ferramenta a fim
de realizar um trabalho específico.
Com o uso desses códigos podemos determinar para a máquina um conjunto
de eventos que ocorrem em um determinado período de tempo. Assim podemos
furar objetos ou até mesmo modelar a partir de uma extrusora de plástico como é o
caso da RepRap.
2.2 METODOLOGIA
Neste capítulo, será abordado o processo de montagem do modelo de
impressora 3D Prusa Mendel. Nesse processo serão explicados os passos de
montagem da impressora, a definição dos materiais e componentes eletrônicos, a
especificação técnica da placa controladora e detalhes de configuração do firmware.
2.2.1 Avaliação do Sistema Atual
O sistema avaliado de impressora 3D é a Prusa Mendel, modelo com as
características construtivas mais simples. As informações em relação a esse modelo
são exemplares já confeccionados e disponibilizados na internet.
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Utilizando-se da documentação e das informações coletadas será construído
um protótipo. Seu funcionamento bem como seus resultados será demonstrado
neste trabalho.
2.2.2 Desenvolver o Estudo
O processo de montagem da impressora se dá em três partes: mecânica,
eletrônica e software. Na mecânica da impressora, será feito a montagem da estrura
e fixação dos componentes; na parte eletrônica é feito detalhamento da placa
controladora e a ligação dos compontes e por ultimo a instalação e configuração dos
softwares.
2.2.3 Especificação dos Componentes
Na especificação dos componentes será feita a seleção de quais
componentes mecânicos e eletrônicos serão utilizados.
Nos componentes mecânicos será selecionado que material será utilizado
para a construção da estrutura da impressora, do bloco da mesa aquecida, do
extrusor e do bico aquecido.
Em relação ao bloco da mesa aquecida será feito o dimensionamento da
mesa, será definido o material utilizado e demonstrado a montagem da mesma com
os seus componentes eletrônicos.
Para o bico aquecido será demonstrado as partes que o compõem, material
utilizado, seu dimensionamento e passos de sua montagem.
Para o extrusor será demonstrado as partes que o compõem, material
utilizado, dimensionamento e o funcionamento do parafuso extrusor.
Na definição dos componentes eletrônicos será definido quais sensores de
fim de curso e de temperatura serão utilizados no projeto bem como, o modelo de
resistores, o modelo dos motores de passo e o modelo da placa controladora.
2.2.4 ESTUDO DE CASO
No capítulo, será feito o manual de montagem da impressora 3D Prusa
Mendel.
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2.2.4.1Avaliação do sistema atual
Após longo periodo de coleta de informações a respeito da montagem de uma
impressora 3D é momento de por em prática. Nesse período foram definidos e
selecionados os componentes necessários para a montagem. Nesta etapa surgiram
inúmeras dificuldades pelo fato de não haver uma amostra do modelo Prusa Mendel
para estudo.
Partindo para a execução do projeto, como existem vários modelos de
impressora no mercado, existem vários componentes de várias marcas e modelos
disponíveis à venda. Portanto como escolher o modelo adequado de cada
componente para o projeto para não correr o risco de perdas de investimento ?
Primeiramente começou-se a montagem da estrutura da impressora,
aparentemente a parte mais simples. Nessa primeira etapa foram definidas as
dimensões da impressora, para isso foi necessário separar as barras roscadas e as
barras lisas e deixar no comprimento definido no projeto. Nesse primeiro momento
nenhuma dificuldade foi encontrada.
Partindo para a montagem da mesa aquecida, uma peça de fundamental
importancia na impressora. A mesa aquecida foi confeccionada com uma placa de
alumínio definido no estudo (pag. 53, Figura 45) e nela foram colocados os
resistores cerâmicos e o sensor de temperatura.

A mesa aquecida quando em

funcionamento alcança a temperatura de 100 ºC em poucos minutos. O grande
problema nesse momento é o de fazer com que a chapa de alumínio mantenha essa
temperatura constante e não perca temperatura para o meio, evitando assim que a
peça que está sendo impressa descole da mesa.
Seguindo para outra parte: o extrusor. Responsável em tracionar o filamento
em ABS para dentro do bico aquecido, etapa essa que pode ser considerado critico
para termos uma boa qualidade de impressão. Muitas dificuldades foram
encontradas nessa etapa. A primeira dificuldade encontrada está no parafuso
tracionador, o mesmo deslisava sem tracionar o material para dentro do bico, a falta
de material no bico ocasionava falhas na impressão.

A segunda dificudade

encontrada foi no vazamento de material pelas junções das peças que compõem o
bico aquecido ocasionando perda de pressão e por último o mesmo problema que
ocorre na mesa aquecida que é a perda de temperatura. O bloco aquecido para
executar a sua função deve manter a temperatura constante em torno de 240 ºC. A
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perda de temperatura nesse momento ocasiona entupimento do bico

e

consequentemente a perda do trabalho de impressão.
Em sequência, entrando no estudo da placa controladora, responsável por
armazenar o firmware, controlar os movimentos dos motores e fazer as leituras dos
sensores,sendo considerado o principal componente da impressora.
Essa etapa é a mais complicada do projeto, começando na escolha da placa
controladora e suas particularidades. A escolha da placa certa pode evitar grandes
dores de cabeça futuramente, algumas características técnicas devem ser levadas
em conta como por exemplo, qual processador a placa utiliza, qual é a capacidade
de armazenamento entre outros.
A

maior dificuldade dessa fase está na parte de programação, sendo

necessário a escolha de um firmware para transferir para a placa controladora.
Nesse processo é necessário ter conhecimento em Arduino para poder editar e fazer
alterações no firmware da maneira que você queira que o programa se comporte.
Muitos parâmetros do firmware devem ser ajustados de acordo com as
características construtivas e componentes que a impressora utiliza, para cada
impressora construída sempre será necessário fazer esses ajustes.
Outra situação que requer atenção é a sobrecarga de corrente que ocorre nos
Mosfets de controle de corrente da mesa e do bico extrusor. Na hora em que a
impressora é ligada, a temperatura da mesa aquecida e do bico aquecido começa
aumentar, isso demanda mais corrente fazendo com que esse componente aqueça
muito podendo ultrapassar as temperaturas ideais de funcionamento podendo
danificá-lo.
2.2.4.2 Desenvolver a montagem da impressora 3D
O desenvovimento do estudo de montagem da impressora foi dividido em
partes. Primeiramente foi construído a parte mecânica da impressora, nesta etapa
acontece a montagem da estrutura da impressora, a montagem do carro do eixo Y e
a montagem do carro do eixo X.
Numa segunda parte foi feita a montagem da mesa aquecida, bico aquecido,
extrusor, acoplamento dos motores de passo e correias e por último a montagem do
eixo Z.
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Seguindo para terceira parte do projeto, foi fixada a placa controladora na
estrutura da impressora bem como a fonte de alimentação e ligação de cabos.
E por último foi efetuada a instalação dos softwares de controle, configuração
do firmware, calibragem e testes de impressão.
2.2.4.2.1 Montagem da estrutura
Para a montagem da estrutura da impressora foram necessárias as partes
plásticas, barras roscada, porcas e arruelas. Primeiramente foram montadas as duas
laterais da impressora em forma de triângulo (Figura 34).
Para a montagem foram necessárias 6 barras roscadas de 8 x 300 mm, 4
vértices inferiores de plástico, 2 vértices superior de plástico, 2 grampos de plástico,
14 porcas M8, 14 arruelas M8.
Nesta parte da montagem foi importante deixar a medida interna entre
vértices já com a medida de 290mm (Figura 35).
Figura 34 – Laterais da impressora

Fonte: NextDayReprap
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Figura 35 – Medida entre os vértices

Fonte: NextDayReprap

Seguindo para montagem da parte frontal foram necessárias 2 barras
roscadas de 8 x 300mm, 14 porcas M8, 14 arruelas M8, 2 grampos plásticos, 1
rolamento 608 e 1 guia para polia de plástico (Figura 36).
Figura 36 –Vista frontal da impressora

Fonte: NextDayReprap

Para montagem da parte traseira da impressora foram necessárias 2 barras
roscadas de 8 x 300mm, 16 porcas M8, 17 arruelas M8, 2 grampos plásticos, 1
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rolamento 608, 1 guia para polia para rolamento 608 e 1 suportemotor eixo Y
plástico (Figura 37).
Figura 37 – Vista traseira da impressora

Fonte:NextDayReprap

E por último a parte superior, onde foram utlizadas 2 barras roscadas de 8 x
450mm, 16 porcas M8, 16 arruelas M8, 2 suportes para motor eixo Y (Figura 38).
Figura 38 – Vista superior da impressora

Fonte: NextDayReprap
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2.2.4.2.2 Montagem do carro e do eixo Y
Para a montagem do carro Y foi necessária uma placa MDF de 6mm de
espessura nas medidas de 140 x 225 mm e com as furações como mostra a (Figura
39).
Figura 39 – Placa de MDF

Fonte:NextDayReprap

Nessa placa são fixados com presihas os acopladores dos rolamentos
lineares juntamente com os rolamentos (Figura 40).
Figura 40 – Placa MDF com acopladores dos rolamentos lineares

Fonte:NextDayReprap

E para finalizar foi feita a montagem do carro Y na estrutura, passando os
rolamentos lineares pelas guias lisas (Figura 41).
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Figura 41 – Carro Y acoplado na estrutura

Fonte:NextDayReprap

2.2.4.2.3 Montagem do carro X e dos eixos X e Z
A estrutura dos eixos X e Z foi montada em um bloco à parte e depois
acoplada na impressora. Primeiramente foi feita a montagem da guia linear para o
eixo X e depois foram colocadas as barras roscadas, responsáveis pelo movimento
do eixo Z.
Inciando com a motagem, primeiramente foram colocados nas guias lisas de
300mm os três rolamentos lineares a serem utilizados pelo carro X, 1 rolamento para
a barra a ser voltada para a frente da impressora e 2 rolamentos para a barra a
serem voltadas para a parte de trás da impressora, em seguida as barras foram
acopladas nas partes plásticas (Figura 42).
Nas partes plásticas é possível identificar os lados corretos de montagem,
pois elas possuem estampado a letra R (do ingles Right) para o lado direito e a letra
L (do ingles Left) para o lado esquerdo.
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Figura 42 – Montagem do eixo X e Z

Fonte: 3D Machine

Concluída a montagem, o conjunto é acoplado na impressora (Figura 43).
Figura 43 – Eixo X e Z acoplado na estrutura

Fonte:3D Machine

Em seguida foi fixado o carro X nos rolamentos lineares. Para fazer a fixação
foram utlizadas presilhas de nylon (Figura 44).

54

Figura 44 – Carro X acoplado nas guias do eixo X

Fonte:3D Machine

2.2.4.2.4 Mesa aquecida
Para a montagem da messa aquecida foi necessária uma placa de alumínio
de 3mm 225 x 225mm, 8 resistores de cerâmica 10w 6R8, 1 termistor e fio 0.5 x
500mm.
A mesa leva aproximadamente 10 minutos para atingir os 100ºC ideais para a
impressão. Os resistores são ligados em paralelo e o termistor é fixado no centro da
placa de alumínio (Figura 45).
Detalhe importante é verificar se a placa de alumíno não está empenada ou
com alguma falha pois isso afeta diretamente a impressão.
Figura 45 – Mesa Aquecida e seus componentes

Fonte:3D Machine
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Para evitar a perda de temperatura deve-se colocar uma manta de fibra de
vidro sobre os resistores e tampar com papelão evitando assim a perda de calor
para o meio (Figura 46).
Figura 46 - Mesa Aquecida revestida com material isolante.

Fonte: 3D Machine

E por último, na parte superior da mesa foi necessário passar uma camada de
fita Kapton, material utilizado para fazer com que a peça que está sendo impressa
grude bem na mesa. Essa fita suporta temperaturas elevadas (Figura 47).
Figura 47 - Mesa revestida com fita Kapton

Fonte: 3D Machine
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2.2.4.2.5 Bloco aquecedor
Para a construção do bico aquecido é necessário 1 termistor, 1 resistor de 5W
6R8, espaguete de fibra de vidro resistente a temperatura, 1 barra de cobre 10 mm
50mm x 100mm.
Primeiramente foi confeccionado o bico e o bloco aquecedor. Para fabricação
dessa duas partes foi utilizado o cobre, por ser um bom dissipador de calor e de fácil
manuseio, recortado conforme as medidas do projeto (Figura 48-49).
No bloco aquecedor também foram colocados os resistores responsáveis pelo
aquecimento do bloco e o sensor que fará a leitura de temperatura.
Importante resaltar que após a montagem dessa estrutura deve-se fazer o
isolamento térmico para evitar a perda de temperatura, envolvendo todo o bloco com
uma camada de fita Kapton e outra camada de fita veda-rosca utilizada para
vedação em tubos de PVC.
Figura 48 – Bloco aquecedor

Fonte: 3D Machine
Figura 49 – Bico do Extrusor

Fonte:3D Machine
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Uma peça intermediária entre o bico e a carenagem do extrusor foi feita em
PTFE (Figura 50), com a função de isolante térmico, evitando assim que o calor do
bico não passe para as peças do extrusor podendo danificar as mesmas ou
ocasionar dilatação do material que compõem o extrusor ocasionando seu
travamento.
Figura 50 – PTFE (Teflon)

Fonte:3D Machine

O suporte do bico no carro X foi recortado conforme (Figura-51) utilizando
alumínio de 3mm de espessura.
Figura 51 - Placa em alumínio

Fonte:3D Machine

Depois de todas as partes prontas foi feita a montagem formando um bloco
único como mostra a (Figura 52), pronto para ser acoplado no extrusor.
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Figura 52 - Bico Aquecido

Fonte: 3D Machine

2.2.4.2.6 Extrusor
Para a montagem do bloco extrusor foi necessário um conjunto de peças
plásticas, rolamentos e parafusos. O Quadro 1 mostra a relação completa de
material utilizado para a montagem do bloco extrusor.
Material
Rolamentos 608
Arruelas 8mm
Porcas 8mm
Porcas 4mm
Porcas 3mm
Arruelas 3mm
Arruelas 4mm
Parafuso allen 10x3mm
Parafuso allen 20x4mm
Parafuso allen 40x3mm
Parafuso allen 45x3mm
Parafuso allen 25x3mm
Parafuso allen 60x8mm
Molas 4 x 30mm
Conjunto de Peças Plastica (pag. 73, Quadro2)
Motor de Passo Nema 17 (pag. 76, Quadro 4)
Quadro 1 – Relação de material para o bloco extrusor

Quantidade
03
02
02
02
01
04
02
03
02
01
01
01
01
02
01
01

Começando a montagem do extrusor pelo componente Idler ou guia do
filamento. Esse componente possui a função de pressionar o filamento contra o
parafuso tracionador. Para a montagem foram necessários 1 rolamento modelo 608,
1 eixo liso de 8 x 30 mm e uma 01 guia de filamento (Figura 53).

59

Figura 53 – Guia do Filamento Idler

Fonte: 3DMachine

Em seguida é acoplado o Idler ao bloco extrusor (Figura 54).
Figura 54 – Idler acoplado no Bloco extrusor

Fonte:3D Machine

O próximo passo foi fixar o motor de passo ao bloco extrusor e colocar os
rolamentos que servirão de guia para o parafuso trator (Figura 55).
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Figura 55 - Motor de passo acoplado ao bloco extrusor

Fonte:3D Machine

Para concluir a montagem do bloco extrusor foi acoplado o parafuso trator
juntamente com a engrenagem ao bloco extrusor (Figura 56). É importante deixar
alinhado as ranhuras do parafuso trator com o canal por onde vai passar o filamento.
A engrenagem do parafuso trator não pode ficar presa, ela deve girar
livremente sem muito esforço.
Figura 56 – Engrenagem do extrusor

Fonte:3D Machine
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2.2.4.2.7 Placa controladora
Na placa controladora foi feita a ligação de todos os componentes eletrônicos
que compõem a impressora (Figura 57).
Nessa parte é importante verificar se os fios dos motores estão conectados na
sequência correta, caso contrário os motores ficarão travados. Os motores
responsáveis pelo movimento do eixo Z devem trabalhar com a mesma rotação e no
mesmo sentido, portanto os mesmos devem ser ligados em série.
O ajuste da corrente elétrica utilizada pelos motores de passo será feito nos
drivers dos motores através de um potenciômetro. Quando a corrente elétrica dos
motores está regulada de forma muito elevada ocorre o aquecimento do motor e
consequentemente ocorre o travamento.
Na primeira vez em que a impressora foi colocada para funcionar ocorreu
super aquecimento dos Mosfets, responsáveis por controlar a corrente elétrica da
mesa aquecida e do bico do extrusor,

fazendo com que os Mosfets se

desprendessem da placa com o deretimento da solda. Os Mosfets utilizado na placa
suportam uma corrente de até 30A e não chegou a danificar os componentes, mas
nessas condições não teria como trabalhar. A solução encontrada foi retirar os
componestes da placa e adaptar um sistema de refrigeração, sendo acoplados nos
componentes dissipadores de alumínio e um cooler para ventilação resolvendo
dessa forma o aquecimento.
Em relação aos sensores de temperatura deve-se ter cuidado apenas no seu
manuseio pois são componentes frágeis. A ligação desses componentes na placa
controladora é simples sendo irrelevante a polaridade.
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Figura 57 – Layout da placa controladora

Fonte:Tato

2.2.4.2.8 Fonte de alimentação
Para esse trabalho foi utilizada uma fonte ATX de 500W com alimentação
bivolt (120V-240V) (Figura 58).
A fonte alimenta todo o conjunto eletrônico da impressora como: placa
controladora, motores de passo, resistores e sensores.
A placa controladora possui baixo consumo de energia e ela necessita de
apenas 12 V de alimentação.
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Figura 58 – Fonte de alimentação

Fonte:3D Machine

2.2.4.2.9 Instalação e configuração dos softwares
Nesta etapa foram feitas a instalação e configuração dos softwares a serem
utilizados para a comunicação e funcionamento da impressora.
Primeiramente foi necessário fazer a instalação do driver de comunicação
para o modelo de placa controladora sanguinololu 1.3a. Driver necessário para fazer
a comunicação entre o computador e a placa controladora, ele pode ser baixado
através do endereço eletrônico http://www.ftdichip.com/Drivers. O driver FT232 é na
verdade um conversor de uma porta USB para uma porta Serial. Concluída a
instalação do driver, deve aparecer a porta USB no gerenciador de dispositivos do
Windows (Figura 59).
Figura 59 – Identificação da Porta USB

Fonte:Própria
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Seguindo o processo de intalação é necessário fazer a instalação do Arduino,
software utilizado para fazer a compilação e o upload do firmware para a placa
controladora. O software pode ser baixado através do endereço eletrônico
http://arduino.cc/en/main/software, a versão utilizada para este trabalho foi a Ver.
1.0.5.

Feito isso, é necessário descompactar o software na unidade local de

trabalho e adicionar dentro da pasta hardware a pasta sanguino (Figura 60),
contendo os drivers do modelo de processador utilizado na placa sanguinololu.
Figura 60 – Local da pasta sanguino

Fonte:Própria

Quando o Arduino é executado pela primeira vez é necessário fazer duas
configurações importantes. A primeira é verificar a porta alocada para a placa
controladora no gerenciador de dispositivo (Figura 61).
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Figura 61 – Identicação da Porta COM Ulitizada

Fonte:Própria

De posse dessa informação é necessário configurar no Arduino (Figura 62).
A segunda configuração é setar o modelo de placa controladora utilizada
como mostra (Figura 63).
Figura 62 – Configurar Porta no Arduino

Fonte:Própria
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Figura 63 – Configuração do modelo de placa controladora no arduino

Fonte:Própria

Concluído esse processo de instalação é hora de dar início à parte de
programação do firmware. Para esse trabalho foi utilizado o firmware Repertier Ver.
0.82, a escolha desse firmware se deu porque de todos firmwares testados foi o que
apresentou menos erros no momento de compilar. Nessa etapa muitas dificuldades
foram encontradas, atrapalhando o progresso do trabalho, em alguns casos levando
semanas para encontrar a solução.
O bloco “configuration.h”do firmware(Figura 64) é o local onde são feitas as
principais configurações, como segue alguns exemplos :
Ex 1: # define EEPROM_MODE 0
Se isso não for feito o configuration. h é ignorado e nenhuma modificação faz
efeito.
Ex 2: # define XAXIS_STEPS_PER_MM
# define YAXIS_STEPS_PER_MM
# define ZAXIS_STEPS_PER_MM
Colocar quantos passos por mm para cada eixo. Isso pode ser calculado aqui
(http://calculator.josefprusa.cz/) colocando o número de dentes e tamanho das
polias.
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Ex 3: # define X_MAX_LENGTH
# define Y_MAX_LENGTH
#define Z_MAX_LENGTH
Definir o tamanho máximo da mesa de impressão, para as impressoras Prusa
Mendel o padrão é 200 x 200 x 180
EX 4: # define HAVE_HEATED_BED true
# define HEATED_BED_MAX_ TEMP
Definir se a impressora possui mesa aquecida e qual a temperatura máxima
que ela deve atingir.
Terminada a parte de programação é necessário fazer a compilação do
firmware para verificar se existe algum erro de programação. Caso existam erros é
necessário muita paciência e força de vontade para não acabar desistindo do
trabalho. A melhor forma de resolver essa situação é pesquisar o motivo que
originou o erro e tentar resolver caso a caso. Nesse processo é muito importante a
troca de informação com grupos de estudos na internet. As vezes simples erros de
programação pode levar muito tempo para a solução, atrasando o andamento do
trabalho.
Quando compilado com sucesso é momento de fazer o upload para a placa
controladora.
Figura 64 - Bloco “configuration.h”

Fonte:Própria
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Concluído esse processo, será necessário instalar a ferramenta que vai
trabalhar as imagens em 3D. A ferramenta que foi utilizada no trabalho é o Repertier
Host

Ver.

0.84,

software

free

que

pode

ser

encontrada

no

site

(http://www.repetier.com/). Junto com o repertier host também é instalado o Slicer
programa responsável em fazer o fatiamento da peça e gerar o G-code.
Para poder trabalhar imagens 3D com o Repertier Host é necessário que a
imagem esteja no formato STL. As ferramentas Cad como AutoCad Mechanical já
trazem essa extensão para seus projetos, mas é necessário um elevado
conhecimento com a ferramenta para poder desenvolver desenhos em 3D.
Para quem não possui conhecimento em ferramentas CAD pode utilizar a
ferramenta do Google SketchUp free de fácil uso e layout amigável. Essa versão não
possui suporte para o formato STL, mas isso pode ser resolvido da seguinte forma
(Figura 65).
Figura 65 – Opção de utilitários

Fonte:Própria

Utilizar uma ferramenta intermediária, como o Meshlab, para converter a
imagem para a extensão STL, nos testes feitos supriu perfeitamente as
necessidades.
Também é possível buscar arquivos com a extensão STL prontos disponíveis
no site (http://www.thingiverse.com), que possui exemplares próprios para impressão
3D, desde brinquedos, utilitários até peças mais complexas.
Com a imagem aberta no Repertier podemos começar a editar as
características de impressão como: a altura da camada de impressão, espessura do
filamento, formas de preenchimento, temperatura de extrusão, velocidade de
extrusão, temperatura da mesa, número de voltas entre outros.
Através dessas características editadas no Repertier o slicer fará o fatiamento
da peça gerando assim o G-code(Figura 66).
Na imagem pode se visualizar as camadas, ou seja, o número de voltas de
impressão que será necessário para concluir o objeto.
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Figura 66- Peça fatiada e G-code

Fonte:Própria

Também é possível acompanhar a curva de temperatura da mesa aquecida e
do bico extrusor. Quando ambos alcançarem a temperatura ideal pode-se dar início
à impressão.
2.2.4.2.10 Calibragem
Com a montagem da impressora concluída é de suma importância fazer os
últimos ajustes. Esses ajustes estão ligados diretamente à qualidade de impressão e
o bom desempenho mecânico da impressora.
Para o bom desempenho da impressora todo conjunto deve estar em perfeito
alinhamento, os eixos x e y devem estar nivelados com a base (Figura 67) e o
espaçamento entre as guias lineares devem estar bem dimensionados para evitar
travamento, desgaste das peças por esforço e também problemas com a impressão.
Em relação ao eixo z é importante evitar que a guia linear fique desalinhada
em relação ao conjunto (Figura 67) evitando assim que os motores do eixo girem
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com excesso

de carga, travando. Nesse caso pode ocorrer aquecimento dos

motores, o que pode danificá-los.
Figura 67 – Alinhamento da estrutura da impressora

Fonte: 3D Movtech

O ajuste da altura do bico em relação a mesa (Figura 68), deve ser feito com
a mesa e o bico aquecidos ou seja com a impressora ligada e com as temperaturas
ideais para impressão. Com essas condições alcançadas, os materiais que
compõem a mesa e o bico já alcançaram o nível máximo de deformação. A
calibragem é feita colocando sobre a mesa aquecida um objeto (cartão de visita)
com aproximadamente 0,3 mm de altura e, baixado o eixo z até o bico do extrusor,
tocar levemente o objeto, setando nesse ponto o sensor de fim de curso do eixo z ou
posição home (posição inicial, zero).
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Figura 68 – Altura do bico

Fonte:3D Machine

A calibragem de deslocamento dos carros x,y e z é feita da seguinte forma.
Os carros são posicionados no ponto zero, ponto onde começa a impressão da
coordenada (0,0), marcando com uma caneta na guia linear a posição inicial do
carro e através do software Repertier é efetuado um comando de avanço de 10 mm
e marcado a posição final do carro. Feito isso é só medir o deslocamento entre o
ponto inicial e final (Figura 69) com uma ferramenta de precisão e verificar se o
deslocamento foi de 10mm, caso o valor do resultado não esteja correto é
necessário entrar novamente no firmware fazer o ajuste do valor, salvar, compilar e
repetir o teste até ajustar.
Figura 69 – Deslocamento do carro

Fonte: Mattlabb
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E por último a calibragem do extrusor, considerado o componente da
impressora mais complexo e com muitos ajustes a serem feitos.
Para começar a calibragem do extrusor primeiramente é necessário saber a
espessura do filamento que será usado. Raramente o diâmetro informado pelos
fornecedores condiz com a espessura real do material. Para verificar a espessura do
filamento é usado um pedaço de filamento de 10 a 20 cm e com uma ferramenta
precisa, paquímetro digital, medir o filamento em várias posições, quanto mais
medidas forem feitas, mais precisos serão os resultados. Os resultados obtidos são
calculados da seguinte forma Media =

f / n, ex : 2.84+2.79+2.99+3.00 = 11,62 /

4(número de medições feitas) = 2.905. Portanto o valor a ser informado para o
software é 2.9.
Para que a quantidade de filamento que entra no extrusor seja a correta, é
preciso calibrar o número de passos do motor. Para começar a calibração é
necessário começar alterando os passos / mm. Para os modelos de impressora
como a Prusa Mendel a bibliografia manda setar o valor inicial para 700 passos /
mm.
Com o filamento já colocado no extrusor, com um paquímetro apoiado na
entrada do filamento no extrusor é feita uma medida de 30mm e marcado o
filamento com uma caneta. Utilizando o repertier host é comandada a extrusão
de 30mm de plástico, em velocidade lenta (cerca de 50mm/min) para evitar perda de
passos e patinação do trator. É necessário medir a quantidade de plástico que
entrou no extrusor, levando o paquímetro até a marca de caneta novamente. Se o
valor for 30mm, o extrusor está calibrado corretamente, caso não esteja correto, com
os

valores

teóricos

medidos,

é

possível

corrigir

o

número

de

passos

necessários:700x 30 = 21000 (número teórico de passos para o motor do extrusor
para puxar 30mm de filamento), Caso tenhamos, por exemplo, medido 28mm, o
cálculo ficaria assim:21000 / 28 = 750.
Outro detalhe importante é a regulagem da pressão do rolamento contra o
filamento. É preciso definir uma regulagem intermediária, não pressionando muito
fazendo com que o parafuso trator corte o filamento ao invés de empurrar e não
deixando muito aberto ocasionando perda de pressão.
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2.2.4.2.11 Testes de impressão
Para os testes de impressão é necessário a utilização de blocos de precisão
(Figura 70).
Esses blocos possuem várias medidas e formas geométricas, com eles é
possível se fazer comparações de diâmetro, altura, comprimento e ângulos em
relação a peça de teste impressa.
Caso ocorra diferença em alguma medida com relação ao bloco será
necessário ajustar a impressora. Geralmente esses problemas estão relacionados
com o deslocamento dos eixos, para isso é necessário rever os passos / mm dos
eixos configurados no firmware e atualizá-los.
Figura 70 – Bloco de calibragem

Fonte:Thingiverse
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2.2.4.3 Especificação dos Componentes

Descrição

Quantidade

Vértice inferior

04 Un

Vértice superior

02 Un

Grampo

08 Un

Suporte motor eixo Y

01 Un

Suporte motor eixo Z

02 Un

Guia de polia

02 Un

Imagem
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Vértice eixo Z

02 Un

Carro do eixo X

01 Un

Acoplador rolamento linear

04 Un

Acoplador motor eixo Z

02 Un

Guia de filamento

01 Un

Engrenagem do extrusor

01 Un

Engrenagem do motor do extrusor

01 Un
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Engrenagem dos motores

02 Un

dos eixos X e Y

Acoplador da chave fim de curso

03 Un

Bloco extrusor

01 Un

Quadro 2 - Partes plásticas

Todas as peças mostradas no Quadro 2 podem ser encontradas no seguinte
endereço (http://www.reprap.org/wiki/Prusa_Mendel_(iteration_1)#Printed_Parts), em
formato STL .
Descrição
Abraçadeiras Plastica

Quantidade
50 Un

Arruela 3mm
Arruela 4mm
Barra Lisa 8 x 450
Barra Lisa 8 x 300mm
Barra Roscada 8 x 300mm
Barra Roscada 8 x 450mm
Correia T5 1800 x 5mm
Fio 2.5 mm2
Fio de fibra de vidro 0.5x300mm

80 Un
14 Un
02 Un
04 Un
10 Un
03 Un
1.80 m
2.5 m
01Un

Fio duplo 0.5x50mm

01 Un

Fio duplo 2x50mm

01Un

Fita Kapton 25mm x 33mm
Lã de Vidro 20x20x1cm
Molas 4 x 30mm
Molas N1584

01 Rl
01 Un
04 Un
02 Un

Local de Uso
Fixação de cabos e
rolamentos
Na estrutura
Fixar a mesa aquecida
Guia do Eixo Y
Guia Eixo X e Z
Na estrutura
Na estrutura
Correia do eixo X e Y
Ligação dos resistores
Ligação do termistor na
mesa
Ligaçãodo termistor da
mesa
na
placa
controladora
Ligação dos resistores da
mesa aquecida
Envolver a mesa aquecida
Envolver a mesa aquecida
Apoio da mesa
Eixo Z
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Parafuso Allen 3 x 10mm
Parafuso Allen 3 x 16mm
Parafuso Allen 3 x 20mm

15 Un
09 Un
22 Un

Parafuso Allen 3 x 25mm

08 Un

Parafuso Cabeça Chata 3.4 x 40mm
Parafuso Sem cabeça 3 x 6mm

04 Un
03 Un

Placa de Aluminio 3mm 225 x 225mm
Placa MDF 6mm 140 x 225mm
Porca 3mm
Porca M8
Porcas Quadrada 1/8
Rolamento 608

01 Un
01 Un
80 Un
90 Un
10 Un
03 Un

Rolamento Linear LM8UU
Quadro 3 - Ferragens

12 Un

Descrição

Quantidade

Fixação dos Motores
Fixação Carro Y
Fixação Correias e Chave
Fim de Curso
Acoplador do Motor do
Eixo Z
Fixar a mesa aquecida
Prender engrenagem do
motor de passo
Mesa Aquecida
Carro Y
Na Extrutura
Na Extrutura
Fixar a mesa aquecida
Guia das Correias e
Extrusor
Carros X,Y e Z

Caracteristica do fabricante
Modelo 17HD4204
Bipolar
Corrente por fase : 1.5A

Motor de Passo

01

Angulo do passo : 1.8º
Tamanho : 42.3 x 42.3 x 44mm
Comprimento eixo : 24mm
Numero de fios : 4
Torque : 4.2 Kgf.cm
Modelo 17HD0046
Bipolar
Corrente por fase : 1.2A

Motor de Passo

04

Angulo do passo : 1.8º
Tamanho : 42.3 x 42.3 x 34mm
Comprimento eixo : 24mm
Numero de fios : 4
Torque : 2.65 Kgf.cm
Marca COLETEK
Modelo GPB-450S
450 W Reais

Fonte ATX

01

Altura : 8.60 cm
Largura : 15.00 cm
Comprimento : 11.40 cm
Peso : 1.200 g

Thermistor de vidro

02

Marca MJResistance
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Resitência 100 K
Tolerância 1%
Temperatura de operação : -40ºC a 350ºC
Diâmetro 1.25 +/- 0.2mm
Comprimento dos terminais : 32 +/- 5mm
Resistor de Cerâmica

08

10W 6R8
Modelo Sanguinololu v1.3a
Processador ATMEGA644P
Regulador Interno 5V
Alimentação 12V
4 Entrada para Drivers

Placa Controladora

01

2 Entrada para Termistor
3 Entrada para Sensor
2 Saida com MOSFET 30A
Conversor USB
Serial FTDI Integrado
Fabricado em fibra de vidro FR4

Chave de fim de curso

03

MSW-1
Modelo DRV8825 Pololu

Drivers

04

Resolução 1/16 Passos
Tensão maxima 45V
Regulador Externo de Corrente

Quadro 4 - Componentes Eletrônicos
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS
Com a montagem da impressora 3D concluída, é possível verificar a
abrangência do projeto. O projeto da impressora 3D veio de encontro à necessidade
pessoal em conciliar o conhecimento sobre impressão 3D e com a necessidade de
fabricação de pequenas peças para projetos próprios.
Quando iniciada a montagem da impressora 3D não se podia imaginar os
resultados finais do trabalho. O conhecimento em relação à impressora 3D
aumentava a cada etapa concluída, resultado de muito esforço e força de vontade.
A escolha dos materiais para a montagem exigiu uma pesquisa abrangente a
respeito do assunto. Esta parte do estudo demandou mais tempo para se ter uma
relação completa de materiais que seria necessário para o projeto, reduzindo assim
futuros erros de montagem.
Em relação à montagem da impressora 3D alguns ajustes foram necessários
para melhorar o resfriamento da peça no momento da impressão. O problema ocorre
principalmente na impressão de peças pequenas não dando tempo necessário para
esfriar a camada anterior impressa, deixando a peça enrugada e com bolhas. Para
isso foi elaborado um duto (Figura 71) com um cooler acoplado para soprar o ar
diretamente sobre a peça resolvendo assim o problema e dando um excelente
acabamento nas peças.
Figura 71 – Duto de Ar

Fonte:Própria
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A parte mais complexa de todo o projeto foi na escolha e configuração do
firmware, pois são muitos detalhes que estão diretamente ligados ao funcionamento
da impressora. Para se obter peças de boa qualidade foram feitos inúmeros ajustes,
pois cada impressora possui particularidades na configuração, não existindo a
possibilidade de instalar o firmware e sair imprimindo.
Com o projeto concluído muitos testes de funcionamento ainda estão sendo
feitos, a cada objeto impresso é feito algum ajuste. Quando as primeiras peças
foram impressas dava para perceber a quantidade de melhoria que ainda deveria
ser feito, mas era o começo dos resultados almejados há muito tempo.
Abaixo são mostradas algumas imagens demonstrando a evolução da
qualidade da impressão.
Figura72 – Resultado impressão 01

Fonte:Própria
Figura 73 – Resultado impressão 02

Fonte:Própria
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Figura 74 – Resultado impressão 03

Fonte:Própria
Figura 75 – Resultado impressão 04

Fonte:Própria

Nas imagens acima é possível visualizar da esquerda para direita a evolução
das impressões. Várias impressões do mesmo objeto foram feitas até chegar no
resultado desejado como mostra imagens.
Também é possível verificar os resultados em que as variáveis temperatura e
velocidade não estavam adequadas, causando deformação nas peças. Com a
temperatura de extrusão acima de 240ºC para ABS a impressão apresenta as
camadas aglutinadas em formato de bloco único. Também constatou-se que para
peças de perímetros pequenos deve-se fazer ajustes da velocidade de impressão
para a mais baixa possível.
Outro detalhe importante que pode se observar nas imagens é a variação das
dimensões das peças, ocasionado pela calibração incorreta dos passos / mm dos
motores dos eixos x,y e z.
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Esse projeto proporcionou um conhecimento amplo da ferramenta, mostrando
que ela pode ser utilizada de várias formas e em áreas diferentes. A intenção é
utilizar o conhecimento adquirido nesse projeto para desenvolver outras ferramentas
que utilizem as mesmas características funcionais. Um projeto a ser estudado
futuramente é a utilização do Laser no lugar do bloco extrusor transformando a
impressora 3D numa ferramenta de corte.
Em suma o objetivo maior foi atingido, fazer a montagem de uma impressora
3D e ver seu funcionamento.
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3 CONCLUSÃO
O trabalho teve por objetivo geral propor uma forma simples de montagem de
uma impressora 3D. A partir dos conceitos presentes, conclui-se que com os
métodos adotados para montagem é possível que pessoas comuns, sem grande
conhecimento técnico, possam usufruir da tecnologia para benefício próprio.
Dentro desse escopo, quanto aos objetivos específicos, pode-se destacar a
identificação das referências sobre a montagem da impressora 3D. A identificação
do modelo correto para montagem e a composição de peças necessárias para a
elaboração da montagem. Bem como a utilização das técnicas e do método de
montagem segundo a bibliografia estudada. Porém, foram identificadas algumas
dificuldades durante a elaboração deste trabalho. Entre elas, citam-se a dificuldade
em encontrar literatura sobre o assunto e também modelos de impressora como
base para estudo.
Também é muito importante destacar o uso de ferramentas livres como os
softwares utilizados no trabalho, pois em muitos casos ela dissemina-se muito mais
que as proprietárias e conseguem uma boa usabilidade.
Em relação aos resultados podemos destacar a evolução da qualidade das
impressões. O resultado da impressão é um conjunto de fatores envolvidos, desde a
montagem da estrutura até as configurações de software. Conclui-se que para cada
impressão deve-se observar as características da peça principalmente as suas
dimensões e em quais situações a peça será empregada, qual o esforço exigido da
mesma. Com base nessas informações serão feitas as configurações no software
para controlar a velocidade de impressão, a altura da camada, preenchimento da
peça, temperatura de extrusão.
Portanto, o presente trabalho não tem a pretensão de esgotar o assunto, pois
existe muita abrangência para estudo, abordando um conjunto de processos
específicos. Todavia, a generalização dos resultados não fica comprometida, devido
às

peculiaridades

encontradas.

Para

trabalhos

posteriores,

pretende-se

a

implementação do tema, aplicando-o dentro de outros contextos como exemplo a
montagem de uma máquina de corte a laser.
Em suma, o trabalho conseguiu atingir os resultados desejados de forma que
se pode demonstrar e comprovar os resultados. A conclusão desse trabalho também
contribui para abertura de novas possibilidades de mercado.
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É muito bom poder olhar para trás e poder ver todo o processo de evolução
do projeto, poder comparar as mudanças feitas e seus resultados.
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