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1. INTRODUCERE 

1.1. Scopul proiectului 
Tehnica de imprimare 3D este o latură relativ nouă a tehnologiei ce a cunoscut o evoluție 

importantă în ultimii ani. Până nu de mult, părea imposibil ca orice obiect gândit și proiectat 

de om să fie realizat prin aparatură la îndemâna consumatorului, dar odată cu trecerea 

timpului a devenit din ce în ce mai ușor. Creșterea interesului pentru domeniul imprimării 3D 

este vizibil atât în rândul pasionaților de tehnologie, cât și în rândul consumatorului obișnuit. 

Ca urmare a acestui interes și a creșterii cererii de piață, a devenit din ce în ce mai simplă 

realizarea unei imprimante 3D cu preț redus. 

Fury 3D are drept scop evidențierea pașilor tehnologici de realizare a unei imprimante 3D 

cu ajutorul unor dispozitive și tehnologii accesibile, folosind cunoștințele dobândite în liceu 

dar și experiența personală în urma realizării unor proiecte anterioare. 

Motivația personală pentru realizarea acestei lucrări a pornit de la dorința de a construi o 

imprimantă 3D în sistem cartezian cu dimensiuni reduse, care să îndeplinească cerințele unei 

imprimante 3D carteziene profesionale, folosind componente la îndemâna unui utilizator obișnuit. 

Astfel, proiectul reprezintă un pas important în industria imprimantelor 3D,  ce pot fi montate cu 

ușurință în orice laborator, birou, sau chiar în locuința personală, fără a ocupa un spațiu mare. 

1.2. Definiție 
Imprimarea 3D sau depunerea strat cu strat este un proces de realizarea a unui obiect 

tridimensional de orice formă proiectat digital. Obiectul 3D este efectuat printr-un proces aditiv în care 

straturi succesive de material sunt depuse în diferite forme. Diferența dintre tehnica de imprimare 3D 

și metoda tradițională de fabricare a obiectelor este că, în loc să se elimine materialul în exces, 

materialul este depus în formă dorită încă de la început, fără a mai fi nevoie de prelucrări ulterioare.  

2. METODE DE IMPRIMARE 3D 

2.1. Imprimarea cu filament topit (FDM) 
Dintre toate tipurile de imprimante 3D, această metodă are 

marele avantaj al prețului redus, atât al materialelor folosite pentru 

imprimarea propriu-zisă a componentelor imprimantei 3D, cât și a 

consumabilelor. De asemenea, este metoda folosită cel mai des pentru 

realizarea imprimantelor 3D de către persoanele pasionate în cadrul 

locuinței proprii, cu materiale ușor de procurat și la preț relativ redus. 

Cu ajutorul acestei metode, un filament dintr-un material 

termoplastic topit este extrudat prin duza aflată la capătul sistemului 

de scoatere a filamentului, pe suprafața de imprimare în straturi 

pentru a realiza obiectele proiectate. Fiecare nou strat va fi depus 

deasupra unui alt strat și alipit acestuia deoarece materialul extrudat 

se întărește aproape imediat după ce a fost scos prin duză. În mod 

uzual, imprimantele FDM folosesc plastic ABS, PLA, polimeri biodegradabili, nailon, etc. 

FDM este un termen provenit de la Fused Filament Modelling ( Modelare cu filament topit ). 

Straturile sunt suprapuse unul câte unul prin împingerea materialului topit prin vârful extruderului. 
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Filamentul este introdus de un mecanism ce are in componență role dințate și este topit în timp ce se 

află în sistemul de extrudare, mai precis în cavitatea termică. 

Principalul dezavantaj al tehnicii FDM este că în cazul unor modele cu o complexitate ridicată 

din punct de vedere geometric, viteza de realizare a obiectului real creste semnificativ dar poate duce 

și la crearea unor mici imperfecțiuni de suprafață din cauza lipirii imperfecte a unor straturi. De 

asemenea, în cazul pieselor de dimensiuni reduse, rezoluția nu este la fel de bună ca în cazul pieselor 

de dimensiuni relativ mari. 

Aplicațiile principale ale modelarii de tip FDM sunt: realizarea prototipurilor în diverse domenii 

cu scopul testării, realizarea de ansamble și subansamble rezistente, proiectare conceptuală, 

producerea obiectelor de uz casnic și multe altele. 

3. ETAPELE REALIZĂRII UNEI PIESE 

3.1. Modelarea 3D 

 

Modelele imprimabile 3D pot fi create cu un software de proiectare 3D sau prin scanare 3D. 

Procesul manual de modelare pentru realizarea datelor geometrice pentru grafica 3D computerizată 

este similar cu același proces în domeniul artelor plastice, spre exemplu sculptarea. Scanarea 3D este 

un proces de analiză și colectare de date digitalizate despre forma și aspectul unui obiect real. Pe baza 

acestor date, modele tridimensionale ale obiectelor scanate prin programe specializate pot fi 

reproduse. 
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3.2. Generarea instrucțiunilor (Slicing) 

 

Înainte de a printa un model 3D dintr-un fișier de tip STL, trebuie în prealabil să fie procesat de 

un software, denumit în mod uzual „slicer”, ce convertește modelul într-o succesiune de straturi subțiri 

și produce o serie de comenzi de deplasare pe cele trei axe de deplasare și informații în legătură cu 

depunerea de material. Aceste comenzi formează limbajul G -Code. Există mai multe astfel de 

programe de tip „slicer” incluzând Cura, Slic3r, Simplify3D, KISSlicer, etc. 

3.3. Imprimarea 
Imprimanta 3D urmează instrucțiunile din G-Code pentru a depune straturi succesive de 

material pentru a forma obiectul final. Aceste straturi, ce corespund cu secțiunile virtuale ale modelului 

CAD, sunt îmbinate automat și alipite, realizându-se astfel forma finală. Principalul avantaj al acestei 

tehnici este abilitatea de a crea aproape orice formă geometrică dorită. 

3.4. Finisarea 
Deși rezoluția realizată prin imprimare poate fi suficientă pentru o serie largă de aplicații, 

imprimarea unei versiuni cu toleranțe mai reduse a obiectului dorit în rezoluție standard și eliminarea 

materialului printr-un proces substractiv de rezoluție înaltă poate obține o precizie mai bună, necesară 

în anumite aplicații specifice (de exemplu, găurile pentru șuruburi pot fi imprimate la 2.8mm ca mai 

apoi să fie finisate cu un burghiu de 3mm pentru a garanta dimensiuni exacte). 

Anumite tehnici de fabricare aditivă sunt capabile să utilizeze mai multe materiale în 

construirea unui obiect finit. Pentru modele mai complexe se utilizează o bază de suport în procesul 

de fabricare. Acesta asigură o suprafață de imprimare în cazul în care o secțiune iese în afara stratului 

anterior. Suportul este ușor de detașat sau, în unele cazuri, dizolvabil la finalizarea componentei. 

În cadrul slice-rului program configura mai mulți parametri precum grosimea stratului depus, 

modul de umplere a structurii, profilul, înclinarea, încadrarea modelului, etc.  Toate acestea stabilesc 

atât rezistența cât și greutatea piesei finale, dar și timpul de imprimare. 
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4. SISTEMUL DE CONTROL TRIDIMENSIONAL 

4.1. Sistem cartezian 

 
Imprimanta 3D cu sistem cartezian de deplasare este cel mai răspândit tip și de asemenea, 

modelul ales pentru imprimanta din această lucrare. Denumirea sa provine de la sistemul XYZ de 

coordonate folosit pentru deplasarea pe cele trei axe. 

În general, pe axele X și Y se montează sistemul pentru extrudarea materialului, iar pe axa Z 

are loc deplasarea suprafeței sau capului de imprimare în sus sau in jos. 

Principalul avantaj al modelului cartezian este simplitatea realizării unui astfel de sistem din 

punct de vedere mecanic dar, prezintă avantaje și din punct de vedere al utilizării software-ului, ceea 

ce face ca acest sistem să fie ușor de realizat chiar și de către amatori. Dimensiunea unei astfel de 

imprimante cu sistem cartezian se poate adapta să fie oricât de mică sau de mare este necesar pentru 

aplicația în care este utilizată, păstrând suprafața de imprimare relativ proporțională cu mărimea 

imprimantei. Acest avantaj a condus la realizarea imprimantei descrise în această lucrare, ce are  o 

dimensiune redusă față de majoritatea imprimantelor 3D disponibile pe piață, dar aria de imprimare 

este suficientă pentru realizarea multor obiecte fizice . 

5. COMPONENTE FOLOSITE 
Nr Piesa Preț/buc Cantitate Preț 
1 Kit extruder $3.15 1 $3.15 

2 Pat încălzit $12.13 1 $12.13 

3 Rulmenți liniari $6.37 1 $6.37 
4 Termistor $1.89 1 $1.89 

5 Motoare Stepper $38.08 1 $38.08 
6 RAMPS 1.4 Shield $3.51 1 $3.51 

7 Driver stepper $0.80 5 $4.00 
8 Controler LCD $8.60 1 $8.60 

9 Butoane limite $1.95 1 $1.95 

10 Șurub trapezoidal $3.53 2 $7.06 
11 Fulie dințată $0.74 2 $1.48 

12 Arcuri pat $0.44 1 $0.44 
13 Curea + fulii $2.42 1 $2.42 

14 Cuplaj flexibil $0.86 2 $1.72 
15 Vârf încălzit $4.99 1 $4.99 

16 Sursa alimentare $21.90 1 $21.90 

17 Tije liniare $15.82 1 $15.82 
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5.1. Motoarele pas cu pas 
Motoarele sunt probabil cele mai importante componente ale 

imprimantei deoarece ele determină deplasarea pe cele trei axe și 

direcționează filamentul prin sistemul de extrudare. Pentru această 

lucrare au fost alese motoare pas cu pas, din categoria motoare lor 

fără perii („brushless”) ce au ca proprietate fundamentală faptul că o 

rotație completă poate fi împărțită într-un număr exact de pași. 

Motivele pentru care motorul pas cu pas a ajuns să fie folosit 

într-o gamă mare de aplicații este acuratețea, dar și repetabilitatea. 

Un motor bipolar, are două bobine ce sunt permanent alimentate, 

cuplul obținut având o valoare optimă față de modelul unipolar unde 

doar una din cele două bobine este alimentată, astfel rezultă un cuplu redus. Motoarele efectuează o 

rotație completă într-un număr de 200 de pași, la care se adaugă nivelul rezoluției dorite, iar înmulțind 

aceste două valori, vom obține numărul de pași efectivi ai unei rotații complete.  

5.2. Driverele de motoare 
Driverele de motoare sunt utilizate pentru controlul motoarelor 

prezentate în subcapitolul anterior. Modelul de driver ales este 

A4988 și a fost ales datorită interfeței de control ușor de folosit și 

gradului de configurare și interconectare facil. Schema de 

interconectare cu microcontrolerul și motorul pas cu pas este 

reprezentată în figura 5.2. Având în vedere că imprimanta folosește 

patru motoare, vor fi necesare patru astfel de drivere pentru 

controlul individual al fiecărui motor 

5.3. Placa Arduino MEGA 2560 

 
Această placă de dezvoltare are montat un microcontroler Atmega2560, ce funcționează la o 

tensiune de alimentare în intervalul 7-12 volți și care prezintă o memorie de program suficient de mare 

pentru încărcarea si rularea programului. Această placă de dezvoltare are 54 de intrări/ ieșiri digitale 

(din care 14 pot fi folosite ca ieșiri PWM), 16 intrări analogice, 4 UART (porturi seriale, seriale 

hardware), un oscilator de 16 MHz și un buton de resetare.  

Aceasta conține tot ceea ce este necesar pentru a susține un microcontroler. Placa se 

conectează la portul USB al calculatorului folosind un cablu de tip USB. Poate fi alimentată extern (din 

priză) folosind un alimentator extern. 
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5.4. Modulul RAMPS 

 

Modulul RAMPS (Reprap Mega Polulu Shield) este special conceput pentru realizarea de 

imprimante 3D de mai multe categorii. Este ușor de interfațat cu placa de dezvoltare Arduino 

Mega2560 și este conceput special pentru controlul componentelor electronice necesare 

imprimantelor 3D sau altor mașinării asemănătoare. Prin intermediul acestui modul putem conecta 

driverele motoarelor și extruderul, dar și alte componente suplimentare, deoarece fiind o placă de 

extensie a unei plăci principale, este special realizată pentru conectarea mai multor elemente.  

Placa prezintă trei tranzistoare de mare putere MOSFET, conectori de putere, spațiu de 

conectare pentru maxim cinci drivere de motoare de tip pas cu pas, motoare pas cu pas cu precizia 

pasului de 1/16, două extrudere, o suprafață de imprimare încălzită, un ventilator, o sursă de  

alimentare de 12 volți, până la trei termistori, șase limitatoare mecanice și multe alte funcționalități 

suplimentare. Modulul RAMPS 1.4 se conectează direct la placa de dezvoltare Arduino MEGA2560, 

atașând-o fix deasupra plăcii, având grijă să se realizeze toate conexiunile între pini. 

5.5. Senzori 
În cadrul imprimantei 3D în sistem cartezian din această lucrare există două categorii de 

senzori importanți utilizați pentru controlul și monitorizarea funcționării corecte a întregului proiect, 

și anume: senzorul de temperatură și senzorii de proximitate. Acești senzori reprezintă intrările în 

sistem, deoarece prin citirea termistorului (senzorul de temperatură) și a limitatoarelor mecanice 

(senzorii de proximitate) putem lua decizii importante la nivel de ansamblu. Senzorii sunt conectați la 

porturile modului RAMPS 1.4 ce comunică mai departe cu placa de 

dezvoltare Arduino MEGA2560. 

Limitatoarele sunt esențiale în procesul inițial de calibrare pe cele 

trei axe de deplasare a imprimantei 3D. Astfel, prima funcție realizată în 

momentul începerii imprimării este mișcarea pe cele trei axe până la 

atingerea limitatoarelor. 

Senzorul de temperatură este un termistor de tip NTC (Negative Temperature Coefficient) 

adică, cu coeficient de temperatură negativ, a cărui rezistență scade odată cu creșterea temperaturii 

măsurate. Senzorul realizează funcția de control al temperaturii cavității de extrudare pentru a nu 

depăși o temperatură critică ce poate duce la distrugerea unor componente importante. 
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5.6. Sistemul de topire 
Topirea filamentului se realizează cu ajutorul vârfului cald 

(hotend). Acesta poate ajunge până la o temperatură de 260 de 

grade C, temperatură ce permite topirea unor materiale plastice 

precum PLA, ABS, PETG, etc. 

Piesa responsabilă de încălzirea vârfului este un cartuș de 

încălzire de 40 de W, a cărui temperatură este monitorizată cu 

ajutorul senzorului de temperatură. 

Extruderul este prevăzut cu un radiator de răcire cu un 

ventilator ce mențin zona de introducere a filamentului la o 

temperatură mai joasă, pentru a evita lipirea acestuia de pereții canalului pentru filament.  

5.7. Sistemul de extrudare 
Piesa ce se ocupă cu introducerea sau retragerea de 

filament este formată din două role metalice, una din ele are rolul 

de a presa filamentul, iar cealaltă rolă ajută la deplasarea 

filamentului de plastic spre capătul de printat. Aceste role sunt 

acționate de un motor de tip pas cu pas.  

Ansamblul sistemului de extrudare ce se ocupă de topirea 

filamentului reprezintă partea activă a sistemului. Acesta are în 

vârf o duză de dimensiuni reduse, pentru a permite doar trecerea 

firului de plastic topit. Din cauza temperaturii ridicate a 

componentei, trebuie prevăzut și un sistem de răcire. În acest scop 

a fost montat un radiator și un ventilator. 

5.8. Suprafața de imprimare 

 

Imprimanta este prevăzută cu un pat încălzit de 80W pentru aderarea anumitor materiale 

mai greu de printat, împiedicând fenomenul de warping (dezlipirea parțială a piesei) și desprinderea 

piesei de pe suprafața de printat. 
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Înaintea începerii procesului de imprimare, suprafața de sticlă trebuie să fie acoperită cu un 

strat de lipici pentru ca plasticul să adere fără probleme încă de la primul strat. Această metodă, deși 

nu optimă din punct de vedere estetic, este eficientă, dar conduce la o problemă suplimentară, și 

anume, îndepărtarea dificilă a obiectului de pe aria de imprimare și curățarea acestuia. 

5.9. Ecranul LCD 
Asigură controlarea imprimantei atunci când aceasta nu 

este conectată la un computer. Conține și un cititor de carduri SD 

pentru imprimarea directă a modelelor 3D.  

Ecranul afișează informații precum temperatura curentă 

a vârfului și a patului, temperatura țintă, poziția axelor, viteza 

motoarelor, timpul de imprimare, viteza ventilatorului, mesaje de 

confirmare sau eroare, etc.  

Navigarea prin meniu se face printr-un encoder rotativ cu buton. Meniul este structurat pe 

categorii și conține o multitudine de opțiuni de reglare și calibrare, precum și de control. 

5.10. Sursa de alimentare 
Pentru alimentarea imprimantei este 

necesară o sursă cu cerințe precise, și anume o 

tensiune de 12 volți și un amperaj de minim 15 

amperi. Motivul pentru care consumul este atât de 

ridicat este în principal datorat cavității termice și a 

patului încălzit ce consumă foarte mult pentru a putea 

reuși să încălzească și topi filamentul de plastic, 

adăugând la acest consum și consumul motoarelor și 

al restului de componente. 

5.11. Componenta Software 
Componenta software poate fi împărțită în două entități discrete și anume: codul Arduino 

încărcat pe microcontrolerul de pe placa de dezvoltare și interfața software de configurare ce este 

instalată pe calculator. 

Software-ul realizează citirea și împărțirea modelului 3D în straturi de dimensiuni calculate, 

transformarea dimensiunilor în comenzi (instrucțiuni) ușor de interpretat, fără a fi necesar ca 

utilizatorul să scrie cod suplimentar pentru funcționare. 

Firmware-ul este programul ce se află pe plăcuța de dezvoltare, încărcat pe microcontrolerul 

Atmega2560. Acesta interpretează comenzile din formatul dat de fișierul generat de software și 

gestionează comenzile în mișcări corespunzătoare. Configurarea firmware-ului cuprinde setarea unei 

multitudini de parametri, dintre care cei principali sunt: dimensiunile, precizia imprimării, proprietățile 

de imprimare, funcțiile suplimentare sau lipsa altor opțiuni. 

În această lucrare, programul folosit pentru imprimarea 3D este Marlin Fiwmare, un program 

open-source, cu o interfață ușor de folosit și cu funcționalități complete pentru a realiza definirea 

întregului sistem creat. 



AMARIEI Grigore-Flavian Fury 3D CNNG 

 
10 

6. COMPONENTE REALIZATE 

6.1. Modelarea 3D a pieselor 
Modelarea tridimensionala a obiectelor se realizează cu un program CAD. Am optat pentru 

programul Autodesk Fusion 360, varianta gratuită pentru studenți deoarece este un program complet, 

cu multe funcționalități si modalități de configurare. 

Proiectarea componentelor imprimantei 3D carteziene a avut ca prim pas documentarea și 

cercetarea a mai multor tipuri de modele și configurații disponibile.  

Mecanismul de suport al suprafeței, dar si cel de suport al motoarelor și sistemului de 

deplasare, a fost proiectat ținând cont de constrângerile dimensiunilor componentelor, obținând astfel 

un aspect foarte compact al imprimantei prin minimizarea distanțelor dintre componente. 

În principal, imprimanta 3D carteziană realizată prezintă trei componente importante : baza, 

partea superioară și pilonii de legătura. 

Baza imprimantei este compusă din sistemul de prindere al motoarelor, sistemul de translație 

pe axa Z, suportul pentru barele de glisare. Pentru sistemul de deplasare pe axa Z s-a folosit un 

mecanism format dintr-un motor pas cu pas, o bară filetată și două cuplaje flexibile.  Prin mișcarea 

acestora, bara filetată se va roti. 

Partea superioara a imprimantei conține barele de ghidaj pentru deplasarea extruderului pe 

axele X și Y, sistemul de scripeți pentru fixarea curelei de transmisie dar și sistemul de presare a 

filamentului. 
6.2. Realizarea pieselor 

Imprimanta 3D conține o multitudine de piese imprimate la o altă imprimantă 3D, fapt ce a 

permis realizarea unui design funcțional și plăcut estetic la un preț redus. Acestea și restul 

componentelor au fost modelate personal în programul CAD Fusion 360 înaintea începerii proiectului. 

Astfel, asamblarea a fost relativ ușurată de faptul că fiecare piesă are locul ei bine gândit dinainte.  

Cadrul de structură al imprimantei este realizat din profil de aluminiu, îmbinat cu diferite piese 

de legătură și șuruburi. 
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7. CONCLUZII 
În construcția imprimantei 3D în sistem cartezian s-au folosit o gamă variată de componente 

de natură mecanică, electrică sau software. Cu toate că din punct de vedere al componentei software 

nu au fost aduse îmbunătățiri personale, modul de utilizare, de identificare si rezolvarea a erorilor 

apărute pe parcurs, configurare a parametrilor si descriere a pașilor ce trebuie urmați pentru a realiza 

funcționarea programului au semnificat o contribuție personala importanta.  

Partea electronică a proiectului poate fi împărțită în două categorii din punct de vedere al 

contribuțiilor aduse in acest proiect și anume: în primul rând partea de alegere și de interconectare a 

tuturor componentelor electronice, împreună cu găsirea unor soluții optime pentru integrarea 

acestora în proiectul realizat, acesta având un preț redus față de majoritatea imprimantelor 3D 

disponibile pe piață, iar în al doilea rând partea de mentenanță și de rezolvare a problemelor de natură 

electrică apărute pe parcursul realizării imprimantei.  

Cea mai semnificativă realizare personală legată de domeniul imprimantelor 3D este pe 

departe proiectarea și modelarea tridimensională a întregului proiect, incluzând atât mecanismele de 

deplasare cât și sistemele de susținere, de extrudare, de încălzire și de fixare. Astfel, s-a reușit 

realizarea unei imprimante de dimensiuni reduse, care include o suprafață de imprimare suficient de 

mare pentru imprimarea unei game variate de obiecte. 
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