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GIỚI THIỆU VỀ LAO ĐỘNG  GIỚI THIỆU VỀ LAO ĐỘNG  

 

Một số công nghệ đã biến đổi thế giới của chúng ta trong suốt lịch sử bao gồm động cơ hơi nước, bóng đèn, vi mạch và World Wide Web. 

Máy in 3D là một trong những công nghệ mang tính cách mạng gần đây nhất, đã thay đổi cách chúng ta học hỏi, nghiên cứu và tạo ra 

các nguyên mẫu, tạo ra một vật thể vật lý từ đầu.    

De Lorenzo đề xuất FABLAB, một phòng thí nghiệm cơ bản để giúp sinh viên bước vào tương lai, bước những bước đầu tiên vào thế giới 

của mô hình 3D.   

Phòng thí nghiệm, bao gồm một máy in 3D hiệu 

suất cao và sách hướng dẫn giáo khoa toàn diện, 

nhằm hướng dẫn học sinh trải nghiệm hoàn chỉnh 

chưa từng có, bắt đầu từ quan niệm tinh thần của 

một đối tượng, theo nhu cầu cụ thể, cho đến khi 

sản xuất vật lý.   

Toàn bộ quá trình được đề xuất bởi Lorenzo  

tuân theo chu trình 4 bước: thiết kế, 

mô hình hóa, in 3D và ứng dụng. 

Với tài liệu chi tiết kèm theo video thực tế, sinh viên sẽ học các kiến thức cơ bản về mô hình 3D, cơ học và sức đề kháng của các mô 

hình và cũng sẽ thành thạo việc chuẩn bị các tệp in để tạo các vật thể không thể thiếu trong các lĩnh vực như tạo mẫu, kiến trúc, ô tô và 

tất cả những lĩnh vực ứng dụng trong đó cần có sự cộng tác của nhiều đối tác trước đây.    
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KINH NGHIỆM DIDACTIC 

 

De Lorenzo cung cấp trải nghiệm giáo dục tốt nhất có thể. Hệ thống không chỉ cho phép sử dụng máy in 3D mà còn tạo ra các mô 

hình dựa trên nhu cầu cụ thể.  

Tài liệu giáo khoa do De Lorenzo đề xuất bao gồm một hướng dẫn toàn diện bao gồm các khái niệm về mô hình 3D và một loạt các 

video giải thích để trình bày rõ ràng hơn về các khái niệm cơ bản. Các chủ đề trong tài liệu giảng dạy được liệt kê dưới đây:  

 

1. GIỚI THIỆU 

• Giải nén 

• Kiểm tra sơ bộ 

• Các biện pháp phòng ngừa 

 2. THIẾT LẬP  2. THIẾT LẬP 

• Quy định các khối trượt (video) 

• Chèn dây tóc (video) 

• Cân bằng giường in (video) 

• Chuẩn bị giường in 

 3. IN ĐỐI TƯỢNG  3. IN ĐỐI TƯỢNG 

• Tưởng tượng và tạo ra một đối tượng 

• Chuẩn bị một mô hình đơn giản trong Sketchup (video) 

o Sử dụng thước kẻ o Sử dụng thước kẻ 

o Từ 2 D đến 3 ‐ D o Từ 2 D đến 3 ‐ D 

o Thiết kế lỗ vít o Thiết kế lỗ vít 

o Làm mịn các cạnh của một đối tượng o Làm mịn các cạnh của một đối tượng 

o Tầm quan trọng của phép đo và o Tầm quan trọng của phép đo và 

dung sai 

o Làm sạch lên đối tượng trước khi xuất o Làm sạch lên đối tượng trước khi xuất 

• Nhập và thiết lập trong máy thái 

o Thiết lập tốc độ và độ phân giải in o Thiết lập tốc độ và độ phân giải in 

o Làm đầy và dày bên ngoài o Làm đầy và dày bên ngoài 

o Định hướng mô hình in o Định hướng mô hình in 

tối ưu hóa    

• Chuẩn bị một mô hình phức tạp hơn với các khớp trong 

Sketchup (video) 

o Đánh giá ma sát và độ đàn hồi o Đánh giá ma sát và độ đàn hồi 

o Sự thay đổi của dung sai giữa o Sự thay đổi của dung sai giữa 

đối tượng in và ghép 

o Các yếu tố cơ học của các đối tượng o Các yếu tố cơ học của các đối tượng 

o Chuẩn bị đối tượng được xuất khẩu o Chuẩn bị đối tượng được xuất khẩu 

o Nhập và thiết lập trong máy thái o Nhập và thiết lập trong máy thái 

Cura 

o Đặt nhiều đối tượng trên giường in o Đặt nhiều đối tượng trên giường in 

o Xác định pint thích hợp nhất o Xác định pint thích hợp nhất 

Hồ sơ 

o Tạo các hỗ trợ o Tạo các hỗ trợ 

o Điện trở của vật thể dựa trên bản in o Điện trở của vật thể dựa trên bản in 

sự định hướng 

• Tải lên và sao chép tệp để in 

• Chuẩn bị mặt phẳng in 

• Biện pháp phòng ngừa để in ấn hiệu quả hơn 

 4. BẢO TRÌ  4. BẢO TRÌ 

• Kiểm tra các khối trượt 

• Kiểm tra giường in 

• Thay thế dây tóc (video) 

• Làm sạch và thay thế vòi phun (video) 

• Thay thế ống PTFE 

• Thay thế nắp silicon 

• Quạt thay thế 

• In ấn phụ tùng
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MÔ TẢ CÔNG CỤ 3D 

 

 

 

Máy in 3D Creality Ender 3 PRO 

 Máy in 3D do De Lorenzo đề xuất rất chắc chắn và có 

thể chịu được thời gian, kính siêu nóng và siêu nóng 

đặc biệt đảm bảo các bản in hoàn hảo và loại bỏ dễ 

dàng. Chất lượng chuyên nghiệp của ép đùn khung của 

nó đảm bảo định vị hoàn hảo của vòi in và cấu trúc rất 

ổn định. Các tiện ích bổ sung độc quyền cho phép chất 

lượng in tốt hơn, tránh những bất tiện gây phiền nhiễu 

mà các máy in khác gặp phải và cho phép giám sát và 

điều khiển máy in thậm chí từ xa bằng cách truyền phát 

video của bản in. 

  

 

  Các tính năng chính:   Các tính năng chính: 

   

 

 

Hỗ trợ reel 

Nhờ hỗ trợ gắn trên vòng bi, cuộn quay mà không có bất kỳ 

ma sát nào, tránh các sự kiện đùn phụ. 
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Chuỗi giữ cáp 

Sự vướng víu và hao mòn do xoay cáp không đúng cách 

được tránh với 3 chuỗi giữ cáp này, cũng có được một thiết 

kế sạch hơn. 

 

 

     

 

Bề mặt kính cường lực 

Kính cường lực chống tai nạn chất lượng rất cao giúp in 

được các mẫu có độ bám hoàn hảo nhưng cũng dễ tháo 

lắp. 

     

Thiết bị làm mát 

EPR fang kênh đôi, với sự hỗ trợ của quạt chuyên nghiệp, 

đảm bảo làm mát dây tóc tối đa cho độ bám dính hoàn hảo 

của các lớp lắng.   

 

 

     

 

 

Điều khiển từ xa 

Với sự tích hợp của thế hệ mới nhất, có thể kết nối từ xa để 

xem in qua webcam IR, theo dõi nhiệt độ, tiến độ và thời gian 

quay video của các bản in trước đó.  
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      Đặc tính kỹ thuật:    Khung: được làm bằng nhôm ép chính xác và chất       Đặc tính kỹ thuật:    Khung: được làm bằng nhôm ép chính xác và chất       Đặc tính kỹ thuật:    Khung: được làm bằng nhôm ép chính xác và chất 

lượng cao Công nghệ in: FDM (Đúc lắng đọng hợp nhất) Kích thước pint: 220 

* 220 * 250mm 

Tốc độ in: 80180mm / s, bình thường 30‐60mm / s Độ chính xác: 

± 0,1 mm 

Độ dày lớp: 0,1mm 0,4mm 

Đường kính vòi phun: tiêu chuẩn 0,4 mm, hỗ trợ 0,2,0,3 mm, v.v ... Số vòi phun: 

1 

Nhiệt độ giường in ≤110  ℃   Chế độ in: thẻ SD trực Nhiệt độ giường in ≤110  ℃   Chế độ in: thẻ SD trực Nhiệt độ giường in ≤110  ℃   Chế độ in: thẻ SD trực 

tuyến hoặc ngoại tuyến Định dạng tệp: STL, obj, 

amf 

Dây tóc: PLA, ABS, Gỗ, TPU, màu bóng, sợi carbon, v.v ... Đường kính dây tóc: 

Máy cắt phần mềm 1,75 mm: Cura     


