
Модул 4: 
Други приложения.

СЪЗДАДЕН ЗА

Как дигиталните технологии могат да се приложат в моята сфера на дейност?

Craft 4.0 - Digital Craft
www.craftproject.eu

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
Споразумение за безвъзмездна финансова помощ : 2018-1-IE01-KA202-038787.



Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията 

не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Партньорите.
Проектът е съфинансиран от програмата Еразъм+ на Европейския съюз.



Цел на модула.
Какво, Защо, Колко дълго?

Какво?
Да осигури представяне на възможностите за 3D моделиране, подчертавайки 
техния потенциал при създаването на сложни форми, при които не са 
приложими традиционни средства.

Защо?
Да се очертае как дигиталните технологии могат да добавят стойност 
към съществуващите практики, т.е. изследване на мащаба, множеството 
и възпроизвеждането/ адаптирането им в готови обекти на занаятите. В 
същото време този модул цели да опише и възможностите за създаване на 
персонализирани инструменти, форми и шаблони, които могат да помогнат 
във фазата на изработка и прототипиране на вашата работа.

Колко дълго?
Този модул ще включва шест презентационни урока с очаквано време за 
четена от 30 минути всеки. Ще ви бъдат предоставени примери, свързани 
с конкретни занаятчийски сектори.

Забележка
Всички компоненти, видени в документите са използвани с разрешение от 
техните създатели. 
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Други приложения.
Въведение в сферата на дейност.

Тази колекция включва следните техники:

1. Кулинарно изкуство
2. Сладкарско изкуство - Chocolatier
3. Културни артефакти и скулптури
4. Изработване на свещи
5. Настолни игри
6. Ръководство за машини и ресурси

“Колекция от алтернативни занаяти и техники, които не са изброени, 
както и примери към различни налични източници. “

CRAFT 4.0 

СНИМКА ОТ MAXIM HOPMAN 
https://unsplash.com/photos/8vn4KvfU640
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Как дигиталните технологии биха могли 
да подобрят способностите на други 
алтернативни занаяти, подкрепяйки 
техния производствен процес и 

създаването на уникални продукти?
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Примери за кулинарни и сладкарски изделия
Примери за декорация

Други случаи на употреба

3D десктоп принтери
Машини за вакуумно формоване
CNC и лазерно базирани машини

Солидно CAD моделиране
 Дигитално скулптуриране

Софтуер за 3D рязане

ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ СОФТУЕРДЕСКТОП МАШИНИ
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Области на адаптация.
Добавяне на стойност във всички етапи от процеса на изработка.



01.

Примери за кулинарни и сладкарски изделия
Примери за декорация
Други случаи на употреба

ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ.

РАЗГЛЕЖДАНИ ТЕМИ
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Персонализирани 
форми за свещи.
Адаптирани от Makyu Blogs.

Анна и Татяна използват вакуумно формиращата машина 
Makyu FormBox за създаване на персонализирани форми 
за свещи и восък. Екипът на Nata Concept искаше да 
създаде продукти, които не са налични в магазинната 
мрежа. Използвайки FormBox, те успяха да разработят 
продукти, които да комбинират винтидж естетиката с ръчно 
изработени екологични свещи.

С помощта на бащата на Анна, който има познания в 3D 
моделирането и 3D печата, те успяха да комбинират и двете 
технологии, за да разработят дизайн на шаблони. Това им 
позволи бързо да тестват и да утвърдят идеите си, преди 
да се ангажират с каквито и да било скъпи материали или 
време за идея, която може да не сработи.

“ДИЗАЙН НА ФОРМИ ЗА СВЕЩИ” ОТ NATA CONCEPT STORE
https://www.instagram.com/nataconceptstor
https://nataconceptstore.com/

CRAFT 4.0 МОДУЛ 4 ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ



Универсален дизайн.
Проектът ThisAbles създава добавки към продуктите на Ikea.

Проектът ThisAbles е създаден, за да позволи на хора със 
специални нужди да се насладят на качеството на живот, 
осигурено чрез продуктите на Ikea.

Този проект беше в сътрудничество с организациите с 
нестопанска цел Milbat & Access Israel, които са специализирани 
в разработването на решения за хората със специални нужди 
и увреждания. Тези 3D модели преодоляват разликата между 
съществуващите продукти на Ikea и тази целева група.

Дизайните на проектите са предоставени за безплатно 
изтегляне на широката общественост, помагайки за 
създаването на по-добро ежедневие за колкото се може 
повече хора.

“3D ПРИНТИРАН АРТИКУЛ НА IKEA” ОТ THISABLES
https://thisables.com/en/
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“EASY-PULLER” BY THISABLES
https://thisables.com/en/new-developments/easy-puller/

“INSIDER” BY THISABLES
https://thisables.com/en/new-developments/insider/

“BAG-HANDLER” BY THISABLES
https://thisables.com/en/new-developments/bag-handler/

Примери от ThisAbles.
3D файлове, налични за изтегляне онлайн.
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Машина за кроасани.
3D печатна машина за рязане на тесто.

Алекс, известен още като „Френския готвач“, разработи 3D 
печатна ролка за тесто за своята „Серия кроасани“, където 
учи за процеса на приготвяне на кроасани и разработването 
на перфектния кроасан. По този начин Алекс установява, че 
оборудването му не може да изпълни правилно задачата 
за изравняване на тестото и така решава да изгради свое 
собствено.

Дизайнът преминава през разновидности на тестови модели 
чрез неговия собствен Prusa Mk3s принтер и файловете 
са достъпни за изтегляне за тези, които искат да направят 
машината. В по-късно видео, се вижда как машината е 
използвана в неговия клип за ястието “Говеждо Уелингтън“, 
където той създава бутер тестото за ястието. Алекс е използвал 
Makyu FormBox по време на разработването на неговото “pain 
du chocolat ” за да създаде форми за шоколадовия компонент 
на сладкишa.

“3D ПРИНТИРАНО ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ТЕСТО” ОТ ALEX AÏNOUZ
https://www.youtube.com/watch?v=_2eIZ3a_hrw
https://www.instagram.com/frenchguycooking/
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Реплики на артефакти. 
Адаптиран от Prusa Stories.

В Прага беше създадена изложба, наречена „Между Прага и 
Кайро“, за да се отбележи 100-годишнината на Чешкия институт 
по египтология и да изобрази много от важните събития на 
института.

Тъй като артефактите не могат да напуснат страната, в която 
са открити от държавния закон, археолозите ще трябва да 
представят подробни чертежи, описания и снимки. Напоследък 
обаче, с напредъка в 3D сканирането и 3D печатането могат 
да бъдат произведени реплики. Това отваря възможности за 
посетителите да докоснат парчетата, без да се притесняват, че 
това е оригиналът.

MiniWorld3D е друг различен проект, който позволява на 
слепите да усещат различни световни забележителности, 
които може да не видят по друг начин. Този проект обаче е 
разработен единствено чрез CAD моделиране и 3D печат.

АРТЕФАКТИ ОТ ИЗЛОЖБАТА „МЕЖДУ ПРАГА Й КАЙРО“
https://www.prusa3d.com/prusa-3d-printing-stories-artifacts-for-between-prague-to-cairo-exhibition/
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“ТЕАТЪР ПОЛИТЕАМА - СИЦИЛИЯ” ОТ MINIWORLD3D
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-politeama-theater-palermo-

sicily-132596

“ТЕАТЪР МАСИМО - СИЦИЛИЯ” ОТ MINIWORLD3D
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-teatro-massimo-palermo-

sicily-125772

“ЦЪРКВАТА САМ КАТАЛДО - СИЦИЛИЯ” ОТ MINIWORLD3D
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-church-of-san-cataldo-sicily-

italy-123009

MiniWorld3D примери.
3D файлове, налични за изтегляне онлайн.
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3D десктоп принтери
Машини за вакуумно формоване
CNC и лазерно базирани машини

02. ДЕСКТОП МАШИНИ.

РАЗГЛЕЖДАНИ ТЕМИ
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FDM 3D принтери.
Примери за FDM 3D принтери (на основата на нишки).

CREALITY ENDER СЕРИЯ
Бюджетна машина с голям обем на печат. Серията 
Ender 3 позволява на производителите да надграждат 
машината с допълнителни покупки или 3D отпечатани 

компоненти.

PRUSA MK3S+
По-големият принтер от Prusa с репутация на качество 
и надеждност на пеинтиране. Принтер с директно 
задвижване, който върви ръка за ръка с нишката 

Prusa’s Prusament.

PRUSA MINI+
Компактен, но надежден 3D принтер, подходящ за 
малки печатни фирми. Серията Prusa се предлага на 
части или напълно сглобена, като лесно произвежда 

висококачествени резултати.

Отказ от отговорност: Целта на представянето на тези продукти е да 
покаже какво се предлага на пазара, но Craft 4.0 не носи отговорност за покупки, 
щети или проблеми, които могат да възникнат от действията на читателя.

https://www.creality.com/ https://www.prusa3d.com/original-prusa-mini/ https://www.prusa3d.com/original-prusa-i3-mk3/
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ELEGOO MARS 2
Бюджетна машина, която произвежда по-качествени 
разпечатки от FDM принтерите. Процесът на SLA 
включва машина за измиване и втвърдяване, поради 

което процесът се оскъпява.

PRUSA SL1S SPEED
SLA принтерът на Prusa, който печата три пъти по-
бързо от повечето на пазара, като същевременно 
поддържа детайли и високо качество на печат с 

интегрирани функции за безопасност.

ANYCUBIC PHOTON MONO X
По-мащабен принтер за тези, които искат да постигнат 
по-големи обеми на печат. SLA печатът също изисква 
добра вентилация поради смолните изпарения, които 

се отделят по време на печат.

https://www.elegoo.com/ https://www.anycubic.com/ https://www.prusa3d.com/original-prusa-sl1/
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SLA 3D принтери.
Примери за SLA 3D принтери (на базата на смола).

Отказ от отговорност: Целта на представянето на тези продукти е да 
покаже какво се предлага на пазара, но Craft 4.0 не носи отговорност за покупки, 
щети или проблеми, които могат да възникнат от действията на читателя.



MAKYU FORMBOX
Настолна машина за вакуумно формоване, 
позволяваща на производителите да създават 
форми, блистерни опаковки и други идеи за бързо 

прототипиране в собственото си производство.

GLOWFORGE SERIES
Лазер, който може да гравира, да отбелязва или да 
изрязва редица листови материали, което позволява 
на производителите да създават персонализирани 

марки и продукти с 2D планиране.

INVENTABLES X-CARVE SERIES
CNC машина, която позволява на производителите да 
изрежат своя дизайн у дома. Серията x-carve включва 
собствен интерактивен софтуер за дърворезба, 

подходящ за начинаещи.

Отказ от отговорност: Целта на представянето на тези продукти е да 
покаже какво се предлага на пазара, но Craft 4.0 не носи отговорност за покупки, 
щети или проблеми, които могат да възникнат от действията на читателя.

https://www.mayku.me/ https://www.inventables.com/ https://glowforge.com/
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Други машини.
Примери за други машини, които производителите могат да използват.



Машини за хартия.
Отбелязващи и режещи хартия/винил машини.

CRICUT SERIES
Гама от машини за рязане, които могат да изрязват различни дизайни от хартия, 
винил, картон или пренасящи желязо листове. В зависимост от машината, някои 
режат кожа и текстил. Главите на инструментите могат да се сменят - от ножове до 

отбелязващи приставки и маркери.

SILOHUETTE SERIES
Машина за прецизно рязане, която ви позволява да изрязвате модели на тъкани, да 
създавате персонализирани стикери, които могат да бъдат използвани за брандиране 
или отбелязване на хартиени листи. Вграденият валяк за подаване позволява на 

производителите да режат валцувани материали с дължина до 18 метра.

Отказ от отговорност: Целта на представянето на тези продукти е да 
покаже какво се предлага на пазара, но Craft 4.0 не носи отговорност за покупки, 
щети или проблеми, които могат да възникнат от действията на читателя.

https://cricut.com/en_us https://www.silhouetteamerica.com/
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Аутсорсинг печат.
Услугата печат при поискване.

SCULPTEOSHAPEWAYSTHE HUBS

Отказ от отговорност: Целта на представянето на тези продукти е да 
покаже какво се предлага на пазара, но Craft 4.0 не носи отговорност за покупки, 
щети или проблеми, които могат да възникнат от действията на читателя.

https://www.hubs.com/ https://www.shapeways.com/ https://www.sculpteo.com/

ПЕЧАТ ПРИ ПОИСКВАНЕ
Изброените доставчици предоставят на производителите, които нямат достъп до 
вътрешни машини, шанса да отпечатват своите дизайни в редица налични материали - от 
пластмаса до метал. Всеки сайт предоставя незабавна прогнозна оферта за вашите желани 

прототипирани компоненти.
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Солидно CAD моделиране
Дигитално скулптуриране
Софтуер за 3D рязане

03. ПРИМЕРИ ЗА СОФТУЕР.

РАЗГЛЕЖДАНИ ТЕМИ
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CAD софтуер.
Солидни моделиращи програми за производители.

Отказ от отговорност: Целта на представянето на тези продукти е да 
покаже какво се предлага на пазара, но Craft 4.0 не носи отговорност за покупки, 
щети или проблеми, които могат да възникнат от действията на читателя.

TINKERCAD
Безплатен онлайн софтуер за 3D моделиране, насочен 
към създателите в начално ниво, с уроци, които ще ви 

научат на основите на по-сложните техники.

SOLIDWORKS
Индустриален стандартен CAD софтуер, работещ 
подобно на Fusion 360 с добавени инструменти и 
дизайнерски функции. Лицензът може да струва скъпо 

за производители с малко производство.

AUTODESK FUSION 360
Софтуер за 3D моделиране в облак с повече функции 
за разработване на сложни продукти и създаване 
на 2D чертежни планове по ваша идея. Предлага се 

визуализация на продукти.

https://www.tinkercad.com/ https://www.autodesk.com/products/fusion-360/personal https://www.solidworks.com/
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CAD софтуер.
Програми за дигитално скултуриране и моделиране на повърхности за производители.

Отказ от отговорност: Целта на представянето на тези продукти е да 
покаже какво се предлага на пазара, но Craft 4.0 не носи отговорност за покупки, 
щети или проблеми, които могат да възникнат от действията на читателя.

BLENDER
Безплатен софтуер за 3D моделиране с отворен 
код, който позволява на създателите да изграждат 
геометрични повърхностни модели и да скулптурират 

органични дизайни.

RHINOCEROS 3D
Индустриален стандартен CAD софтуер, който 
позволява на производителите да моделират 
дигитално своите идеи с използването на повърхности 

и NURB контрол.

ZBRUSH
Инструмент за дигитално скулптуриране, който 
позволява на създателите да създават уникални 
характерни дизайни и да прилагат материали, 

цветове и текстури за изобразяване.

https://www.blender.org/ https://pixologic.com/ https://www.rhino3d.com/
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Софтуер за рязане.
Софтуер, необходим за изготвяне на модели за 3D печат.

Отказ от отговорност: Целта на представянето на тези продукти е да 
покаже какво се предлага на пазара, но Craft 4.0 не носи отговорност за покупки, 
щети или проблеми, които могат да възникнат от действията на читателя.

CURA 
Приложение за нарязване с отворен код за FDM 
3D принтери, предоставящо на производителя 
възможност да добавя разширения/ плъгини към 

софтуера.

CHITUBOX
Софтуер за рязане, насочен към 3D печатане на SLS, 
DLP и LCD смола, даващ на производителя голям 
контрол над настройките му за печат със семпъл 

интерфейс.

PRUSASLICER
Вътрешно разработено устройство за рязане на 
Prusa, което е подходящо за prusa series & ender 3, 
като могат да бъдат направени и други профили,  

отговарящи на избрания 3D принтер.

https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura https://www.prusa3d.com/prusaslicer/ https://www.chitubox.com/en/index
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Искате да 
научите повече?

“Поздравления, стигнахте до края на този урок!”

Представената работа, създадена от консорциума Craft 4.0, е лицензирана под 
„Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License“.

Visit Craft 4.0 at 
www.craftproject.eu

Заключение:   
Други приложения


