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KA203 - Strategic Partnerships for Higher Education  

3D printing support service for innovative citizens (INNO3D) 

Servicii de imprimare 3D suport pentru cetățenii inovativi 

https://www.inno3d.eu/ 

  

INSTRUIREA BIBLIOTECARILOR CU PRIVIRE LA SERVICIILE DE 

IMPRIMARE 3D OFERITE DE BIBLIOTECI  
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Biblioteca, 
cel mai 
vechi 
model 
economic 
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SPAȚIUL ȘI SERVICIILE BIBLIOTECILOR 

Regândirea puterii bibliotecilor Bibliotecile, spațiul comun al comunităților 
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Bibliotecile și tehnologia 
Primul computer, primul email. 
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Persoane cu 
dizabilități 



Bibliotecile și imprimarea 2D 
Mașini de copiere, imprimante 
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Bibliotecile 
și 
imprimarea 
3D 
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Imprimarea 
3D și 

bibliotecile 
medicale 
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3D și lupta 
contra 
Corona 
virus 
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News Brasov, 28 martie 2021 
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Procesul de imprimare 3D 
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Produse 3D 
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Tehnologia FDM 
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Componentele unei imprimante 3D 
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Componentele unei imprimante 3D 
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Fișere STL  
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Furnizori de imprimare 3D 
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• PROIECTUL INNO3D 
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3D printing centre 
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3D PRINTING CENTRE 
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3D PRINTING CENTRE 
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 Modulele INNO3D 
CONFERINȚA ICISIL 
FILMULEȚE VIDEO 

Multiplier 
event 

3D printing 
blended 

curriculum 

3D printing 
simulation 

video 

INNO3D 
P2 UTBV 



https://www.inno3d.eu/copy-of-events 
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Workshop  
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https://www.inno3d.eu/copy-of-resources 
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https://www.inno3d.eu/ 
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https://www.inno3d.eu/module1 
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Planul de diseminare 

Subiectul 

Blended 

curriculum 

Audiența 

Bibliotecari 

români 

Visuals 

Flipbook 

Doodly video 

Program 

15 decembrie 

2021 

Modulelele 

INNO3D 
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How to teach 3D printing 



Flipping books M1-M7 



M1-M7 Flipbooks and QR code, RO version 

M1 https://online.flippingbook.com/view/781555408/ 

 

 

M2 https://online.flippingbook.com/view/800311126/ 

 

 

M3 https://online.flippingbook.com/view/781675119/ 

 

 

 

M4 https://online.flippingbook.com/view/782027910/ 

 

 

M5 https://online.flippingbook.com/view/781374209 

 

M6 https://online.flippingbook.com/view/517339599 

 

 

 

 

M7 https://online.flippingbook.com/view/517783454/ 

 

 

https://online.flippingbook.com/view/781555408/
https://online.flippingbook.com/view/800311126/
https://online.flippingbook.com/view/781675119/
https://online.flippingbook.com/view/782027910/
https://online.flippingbook.com/view/781374209/
https://online.flippingbook.com/view/517339599
https://online.flippingbook.com/view/517783454/


M1 



https://online.flippingbook.com/view/800311126/  
 

https://online.flippingbook.com/view/800311126/


Notes 



Customize flipbook 
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M3 



M4 
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M5 
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M6 
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M7 
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Modulul 1 

Introducere în tehnologiile de 
imprimare 3D în biblioteci  

• Rolul bibliotecilor și imprimarea 3D 

 

• Către o alfabetizare digitală: 3D Printing și 
Makerspaces în Biblioteci 

• Politica bibliotecii pentru imprimarea 3D 

 

• Descrierea generală a principiilor de 
fabricație 

 

• Avantajele fabricației aditive 
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Pentru a învăța elevii despre imprimarea 3D 

Pentru a preda educatorilor despre 
imprimarea 3D 

Să predea abilități de design și creativitate și 
metodologii de imprimare 3D 

Pentru a produce artefacte (piese, ansambluri), care ajută și 
capacitează procesul de învățare 
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Industria medicală 

Industria aviatică 

Aplicații ale 

imprimării 3D 

Industria protetică 

Artă, design și 

sculptură 

Industria 

divertismentului 

Industria 

automobilelor 

Educație 

Arhitectură 
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Avantajele fabricației aditive 

 

Imprimarea 3D este o tehnologie în curs de dezvoltare rapidă.  

 

• Prototipuri low-cost cu rotații foarte rapide 

• Costuri de înființare foarte scăzute 

• Gamă largă de materiale (speciale) 

• Complexitate geometrică fără costuri 
suplimentare 

Limitări ale imprimării 3D 

• Rezistență mai mică și proprietăți materiale 
anizotrope 

• Post-procesare și îndepărtarea suportului 

• Mai puțină competitivitate din punct de 
vedere al costurilor la volume mai mari 
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Modul 2: 

Tipuri de tehnologii de fabricație 

aditivă 

Universitatea Transilvania  

Repanovici Angela 

Baritz Mihaela 

Barbu Daniela  

Drugă Corneliu 

Șerban Ionel  
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2.1 FDM (Modelarea Depunerii Fuzionate sau Modelare prin Extrudare Termoplastică ) 

 cunoscută și sub denumirea de extrudare a materialului, este în prezent cea mai populară 

tehnologie AM (Additive manufacturing- Fabricatie aditiva) de pe piață 

Figura 2: Reprezentarea schematic a procesului FDM [4] 
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Modulul 3 

Imprimante 3D - 
Industriale și personale  

• Tipuri de imprimante 3D industriale 
și personale 

 

• Imprimante industriale 3D 
comerciale 

 

• Imprimante personale 3D comerciale 

 

• Parametrii de procesare ai 
imprimantelor 3D comerciale 
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Flashforge Inventor 
Imprimanta 3D 2S 
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Modulul 4 

Design și materiale utilizate pentru  

imprimantele 3D personale  

• 1. Design | CAD 

• Crearea 

• Modifică 

• 2. Materiale 

• PLA 

• ABS 

• PET 

• Nailon 

• TPU 

• PC 

• Rășină standard 

• Rășină limpede 

• Rășină dură 

• Rășină rezistentă la căldură 

• Rășină asemănătoare cauciucului (flexibilă) 

• Rășină umplută ceramică (Rigid) 
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Modulul 5 

Documente de instruire 
(PBL)  
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Obiective: 

Explicați cum să selectați materialele de imprimare 3D și cum să orientați piesa.  

A se clarifica, dacă este necesar, pentru a scala piesa.  

Descrieți modul de selectare a preciziei piesei și modul de utilizare a software-ului de feliere 

(PrusaSlicer) pentru a scala, mutați partea. 

Definirea problemei: 

Unii oameni ne întreabă despre următoarea parte de imprimare 3D. Specificația materialului va fi 

PLA. În plus, cererea de calitate este de 0,15 mm. 

Descărcați fișierul la: 

http://personales.upv.es/sferrand/Nefertitti.stl  

 

Întrebări care trebuie soluționate: 

1. Cum să orientezi rolul? 

2. Este necesar suporturi de utilizare?. Studiați o parte 

diferită față de orientări 

3. Care este timpul de imprimare? 

4. Cum scade timpul de imprimare la 2,5 ore? 

5. Cum generezi codul g? 
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http://personales.upv.es/sferrand/Nefertitti.stl
https://manual.prusa3d.com/c/English_manuals
https://manual.prusa3d.com/c/English_manuals
https://www.thingiverse.eom/thing:1376105
https://www.prusaprinters.org/prints/3112
https://www.prusaprinters.org/prints/3112
https://www.prusaprinters.org/prints/3112
https://www.prusaprinters.org/prints/3112
https://www.prusaprinters.org/prints/3112
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http://elblogdelplastico.blogs.upv.es/files/2019/12/Adalinda.zip
http://elblogdelplastico.blogs.upv.es/files/2019/12/Adalinda.zip
https://manual.prusa3d.com/c/English_manuals
http://personales.upv.es/sferrand/IO_3_t.pdf
https://www.thingiverse.com/thing:3897893
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Modulul 6. 
Întreținerea de bază 

6.1. Întreținerea periodică a imprimantelor  3D 

6.2. Înlocuirea duzei 

6.3. Ajustarea tensiunii curelei 

6.4. Dezasamblarea hotend-ului sau heatbreak-ului 
blocat în răcitor 

6.5. Îndepărtarea manuală a fibrei din extruder 

6.6. Verificarea/alinierea roților de alimentare 

6.7. Scurtarea unui tub PTFE 

6.8. Înlocuirea foliei PEI 

6.9. Inlocuirea termistorului hotend 

6.10. Înlocuirea blocului de căldură/încălzire/răcire 

6.11. Actualizarea firmware-ului 

6.12. Testarea de siguranță 

6.13. Sfaturi de întreținere a imprimantei 

6.14. Calibrarea primului strat 
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Modulul 7. Aplicații 
imprimare 3D 

7.1. Industria automobilelor 

7.2. Industria protetică 

7.3. Industria dispozitivelor medicale 

7.4. Industria aviatică 

7.5. Industria divertismentului 

7.6. Artă, design și sculptură 

7.7. Arhitectură 

7.8. Educație 
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7.3 Industria 
dispozitivelor medicale 
Industria asistenței medicale evoluează în 
mod constant, abordările tradiționale de 
tratament universal devenind rapid 
depășite.  

Prin urmare, industria asistenței medicale 
trebuie să se adapteze și să adopte noi 
platforme pentru dezvoltarea de terapii 
personalizate. Imprimarea tridimensională 
(3D), un tip de fabricație aditivă, 
îmbunătățește capacitatea de a personaliza 
implanturile și dispozitivele medicale, 
permițând totodată geometrii mai 
complexe.  

Odată cu utilizarea tehnologiilor de 
fabricație aditivă, aplicațiile medicale 
precum medicina regenerativă, implanturile, 
cardiologia, ortopedia și stomatologia fac 
progrese semnificative.  
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7.6 Artă, design și 
sculptură 
Avantaje: 

Modele imposibile pot fi realizate 

Ruperea liberă de constrângerile de dimensiune 

Ridicarea standardelor de prototipare și 
producție 

Depășirea liniilor dintre disciplinele artistice 

Procesul de restaurare a artei este revoluționat 

Dezavantaje 

Software-ul de artă 3D poate fi costisitor 

Stăpânirea metodelor de artă 3D nu este simplă 

În arta 3D, nu puteți vedea textura materialului 

Arta 3D nu este acceptabilă în toate situațiile 
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INNO3D project Blended curriculum 
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