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INTERFAZ ULTIMAKER CURA 3.6.0

IMPRESORA E PARÁMETROS IMPRESIÓN

BARRA DE MENÚS

MODOS DE VISUALIZACIÓN

CUADRÍCULA E ÁREA ONDE SE VISUALIZARÁ A PEZA

OPERACIÓNS SOBRE A PEZA



  

CONSIDERACIÓNS PREVIAS:

Neste pequeno manual imos ver o procedemento de preparación dunha peza para a súa 
impresión na IMPRESORA LEGIO – LEÓN 3D. Imaxinamos que noutras impresoras o 
procedemento será similar.

COUSAS A TER EN CONTA:

● IMPRESORA  LEGIO – LEÓN 3D. 

● CABEZA EXTRUSORA (Parte móvil): Ancho boquilla extrusora diámetro: 0,4 mm. 
Altura de churro máxima 0,2 mm.  Diámetro de orificio de carga de PLA : 1,75 mm.

● PLA: Tipo de material plástico co que imos imprimir as pezas (hai outros). Diámetro do 
PLA a empregar:1,75 mm.

● CAMA: É a bandexa na que se imprimirán as pezas. O seu tamaño determina o 
tamaño máximo de impresión en canto ó ancho e a profundidade, descontando unha 
franxa de seguridade. Na nosa Impresora o tamaño máximo de impresión é de 20 x 20 
cm. A cama está coordinada co CURA, o sistema de referencia de coordenadas no 
cura é o da cama.



  

CAMA

BOBINA DE PLA

CABEZA EXTRUSORA

PANTALLA DE CONTROL

IMPRESORA LEGIO – LEÓN 3D



  

PREPARACIÓN PEZA PARA IMPRESIÓN 3D

CARGAR ARQUIVO .STL: Lembrar que logo de “deseñar” a peza en 3D no FREECAD a 

“exportamos” a un arquivo coa extensión “.STL” . Este arquivo permitirá ó noso programa 

“CURA” interpretar a “nube de puntos” de coordenadas e estratificala en “CAPAS” que 

posteriormente se imprimirán.

Para cargar un arquivo no cura faremos o seguinte:

PASOS
PASO 1

Na BARRA DE MENÚS premer co rato en  ARQUIVO e dentro deste en ABRIR 

ARQUIVO.



  

Buscamos nas nosas carpetas  e seleccionamos o arquivo con extensión .STL que 

queramos imprimir; no noso caso PROBA.STL.

O programa cargará a peza e a colocará na “CAMA” Virtual,é decir na cuadrícula e área 

de visualización da peza para a súa preparación. 



  

Aparecerán marcadas en Vermello as áreas de contacto da peza coa “CAMA”, así como 

as superficies paralelas á mesma.

PREMER BOTÓN DEREITO SEN
SOLTAR E ARRASTAR:
Permite xirar  e voltear a peza e a
cuadrícula de referencia podendo
observala dende todas as ópticas.

PREMER SEN SOLTAR A RODA E
 ARRASTAR O RATO:
Move a peza e a cuadrícula dun lado a
outro da pantalla.

MOVER RODA ADIANTE-ATRÁS:
Fai zoom sobre a peza achegándoa
ou alonxándoa

DINÁMICA DE MOVEMENTO DO RATO NO CURA



  

PASO 2

CONFIGURACIÓN DOS PARÁMETROS DE IMPRESIÓN: A continuación 

estableceremos os parámetros de impresión da peza nos diferentes apartados da 

VENTANA DE CONFIGURACIÓN.

IMPORTANTE SABER ANTES DE CONFIGURAR O SEGUINTE:

1) Na parte negra superior da VENTANA de CONFIGURACIÓN debe aparecer o 

nome da nosa impresora: LEGIO – LEÓN 3D. Senón aparece deberemos buscala.

2) Na casilla de “MATERIAL” debe estar activado: PLA.

3) Na confuguración da impresión debemos empregar “PERSONALIZADO” e no 

Perfil: “FINE”.

4) Deben aparecer inmediatamente debaixo 10 PARÁMETROS DE 

CONFIGURACIÓN. Premendo en cada un deles aparecerán diferentes opcións no 

seu interior. Nós so imos modificar algún dos parámetros.



  

LEGIO – LEÓN 3D / BUSCAR IMPRESORA

PLA / BUSCAR – ELEXIR MATERIAL

PERSONALIZADO

FINE

PARÁMETROS / PESTANAS DESPLEGABLES
OPCIÓNS.

A excepción dos parámetros os outros
apartados non os modificamos.



  

PARÁMETROS

A Altura de Capa debe ser sempre, como máximo, á metade do diámetro en sección do 

PLA, é decir, se o noso PLA ten un diámetro de 0,4 mm, a Altura Máxima de Capa será 

de 0,2 mm, sendo o óptimo e fino entre 0,1 e 0,2 mm.



  

Neste apartado configúranse tanto o número de liñas que conformarán o borde exterior 

da peza como o número de capas “sólidas” iniciais e finais da peza. Para nonn malgastar 

material as pezas non son “macizas” tan só estas capas inicias e finais o son.

RECONTO DE LIÑAS DE PAREDE: Indicar o número de liñas que conformarán o borde 

exterior da peza, normalmente trabállase con entre 1 e 3

GROSOR DA PAREDE: Se unha parede está composta por dúas liñas e o ancho de 

cada unha é 0,4 mm entón o grosor da parede será de 0,8. Ambos conceptos, LIÑAS DE 

PAREDE e GROSOR DE PAREDE están directamente relacionados.

CAPAS SUPERIORES: Número de CAPAS MACIZAS finais da peza.

GROSOR SUPERIOR: Grosor dunha capa x número de capas. EX.) 0,2 x 4 = 0,8mm.

CAPAS INFERIORES: Número de CAPAS MACIZAS iniciais da peza..

GROSOR INFERIOR: Grosor dunha capa x número de capas. EX.) 0,2 x 4 = 0,8mm.



  

Neste apartado establécese como vai ser o recheo da peza. Unha peza, a non ser que sexa 

pequena, NON DEBE SER MACIZA. Debemos maximizar o aforro de PLA xa que non 

afectará á SOLIDEZ da peza e a súa estrutura. Normalmente traballamos con densidades 

entre 10% e 30% pero para cada unha estableceremos a máis acorde. En canto ó PATRÓN 

DE RECHEO, hai múltiples e co tempo e coas probas iremos seleccionando o que mellor lle 

vaia á peza en cada caso.

TIPOS:

REJILLA TRIÁNGULOS LIÑAS CONCÉNTRICO



  

TEMPERATURA DE IMPRESIÓN: entre 200º e 220º co noso PLA (Temperatura PLA 

fundido).

TEMPERATURA CAMA DE IMPRESIÓN: entre 45º e 60º (Temperatura á que ten que 

estar a CAMA para que se fixe o PLA e o axude a asentarse).

RETRACCIÓN: Que nas áreas non impresas o Cabezal Extrusor recolla o PLA para que 

non imprima.

XIROIDE CÚBICO
BITRUNCADO + MÁIS



  

Velocidade á que vai imprimir o cabezal. A VELOCIDADE RECOMENDADA É 60 mm/s

Cando nunha peza existen “VOADIZOS RECTOS”, “VOADIZOS con ángulos inferiores a 

45º con respecto ó chan ou  “PONTES”, a impresora non é capaz de “IMPRIMIR NO 

AIRE” polo que teremos que indicar no CURA que XENERE UN SOPORTE para esas 

partes. Estes soportes están constituidos de PLA fino a modo de PELÍCULA ou 

CASCARILLA que haberá que separar da peza logo da impresión para visibilizala. Este 

pode colocarse só nas partes que toquen a CAMA ou en tódolos sitios que o precise 

(OPCIÓN RECOMENDADA).



  

En pezas moi pequenas e con detalle nas que existe a posibilidade de que o propio 

cabezal o imprimir “TUMBE” a peza sobre a cama podemos establecer a maiores un tipo 

de adherencia específico que axude a unha mellor impresión, OPCIÓNS como FALDA ou 

BALSA crean unha fina película dunha capa ó redor da peza que axudará o seu sostén. 

Tamén podemos elexir a OPCIÓN NINGÚN. Mirar, hai moitas.

PASO 3

BOTÓN PREPARAR / VISUALIZACIÓN DA PEZA EN “MODO CAPAS” / GARDAR 
RESULTADO COMO ARQUIVO “.GCODE”:

Unha vez introducidos tódolos parámetros necesarios, ou modificados os que están na 

ventana de procesos anteriores,  prememos no botón “PREPARAR” na VENTANA DE 

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS. 



  

TEMPO DE IMPRESIÓN DA PEZA

O TEMPO DE IMPRESIÓN dunha peza, depende dos parámetros introducidos na fase 

anterior: do número de capas iniciais e finais, do número de liñas de borde, da porcentaxe 

de densidade da peza, da velocidade e calidade de impresión etc. Cada vez que variemos 

 os datos dos parámetros e premamos en “PREPARAR” o “TEMPO DE IMPRESIÓN” 

variará.

Unha vez axustados todos os parámetros podemos visualizar a peza no número de capas 

das que está constituida para iso deberemos seleccionar na BARRA MODOS DE 

VISUALIZACIÓN a opción: VISTA DE CAPAS.

Seleccionar: VISTA DE CAPAS



  

Nesta imaxe podemos ver a peza 

en VISTA DE CAPAS. O tirador que 

hai á dereita da peza permítenos 

visualizarcada capa de modo 

independiente polo que podemos 

ver perfectamente o seu interior e 

todo o proceso de construción.

Neste caso a peza está constituida 

por 216 capas.



  

Unha vez determinados tódolos parámetros e visualizada a peza en VISTA DE CAPAS 
procedemos a gardar o arquivo premendo na pestana “GARDAR EN ARQUIVO”. Isto fará 
que se xenere un arquivo con extensión .GCODE listo para imprimir.
Eleximos a carpeta onde o queremos gardar. O programa pon por defecto o nome do 
arquivo orixe precedido polo nome da impresora separado por un guión baixo e rematado 
coa extensión .GCODE.

EX)     PROBA.stl      será       PL3_PROBA.gcode

Unha vez feito isto, temos o arquivo de impresión. Introducímolo nunha tarxeta SD e esta 

 na impresora LEGIO – LEÓN  3D e procedemos coa impresión.



  

PÁXINA DE DESCARGA DE
ULTIMAKER CURA 3.6.0

https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software

https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software/list

PÁXINA PRINCIPAL

PÁXINA  DE DESCARGAS SEGUNDO A VERSIÓN, ARQUITECTURA ORDENADOR E “ S.O “.

IMPORTANTE LEMBRAR:

ULTIMAKER CURA 3.6.0 para LINUX 64 bits é un programa executable, non se 

instala no equipo polo que haberá que ter coidado de non borralo.

https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software
https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software/list
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