Regulamin korzystania z drukarek 3D
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z drukarek 3D udostępnionych na
terenie PUT Labu.
2. Drukarki Zortrax M200 i ZMorph 2.0 SX znajdują się na terenie pomieszczenia PUT
Lab 2.
3. Drukarki służą do wykonywania elementów na potrzeby projektów kół naukowych i
organizacji studenckich działających na Politechnice Poznańskiej.
4. Drukarek nie można przenosić na inne stanowiska, nie można również ich
wypożyczyć, czy też przenieść do innego pomieszczenia.
5. Każdy wydruk należy zgłosić korzystając z narzędzia https://rkn.skedda.com przed
rozpoczęciem
wydruku.
(Rejestracja
pod
linkiem:
https://rkn.skedda.com/register?key=36fd7e1). W tytule rezerwacji należy podać
nazwę koła naukowego/organizacji studenckiej i nazwę projektu, na potrzeby którego
wykonywany będzie element. W opisie należy podać typ i kolor wykorzystywanego
filamentu, a także zużytą ilość – w gramach, zgodnie z wartościami wyliczanymi w
programach do obsługi drukarek.
6. Po zakończeniu wydruku należy przesłać na adres: olga.andrzejewska@put.poznan.pl
w formie maila raport zawierający:
a) Nazwę Koła
b) Pełną nazwę projektu, na potrzeby którego został wykonany wydruk
c) Opis wydruku
d) Zdjęcie wykonanego wydruku
7. Na potrzeby projektów kół naukowych istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania
z filamentu udostępnionego przez Radę Kół Naukowych, w ramach następujących
limitów:
a. W przypadku drukarki Zortrax M200 do 60 g/projekt materiału Z-ABS na
semestr;
b. W przypadku drukarki ZMorph 2.0 SX do 100 g/projekt materiału z rodziny
PLA na semestr.
8. Filament udostępniony przez Radę Kół Naukowych jest wyraźnie oznaczony napisem
„PUT Lab”. Zakazuje się korzystania z filamentu nieoznaczonego lub wobec, którego
nie można jednoznacznie określić właściciela. Poza przypadkiem, w którym
użytkownik jest właścicielem wykorzystywanego filamentu.
9. Istnieje możliwość korzystania z filamentu testowego dostępnego w opakowaniu
opisanym jako „Materiały testowe”. Z materiałów tych można korzystać bez
ograniczeń, jednocześnie dopuszcza się wykorzystanie ich wyłącznie na drukarce
ZMorph 2.0 SX.

10. Zabrania się samodzielnego demontażu jakichkolwiek części składających się na
drukarki 3D. W celu demontażu, konserwacji, zmiany konfiguracji drukarki należy
skontaktować się z koordynatorem projektu PUT Lab (Olga Andrzejewska ) .
11. Po odebraniu wydruku należy wyczyścić drukarkę i sprawdzić jej stan techniczny.
12. O każdej awarii lub wymaganej konserwacji należy poinformować z koordynatora
projektu PUT Lab (Olga Andrzejewska).
13. Na drukarce Zortrax M200 można drukować wyłącznie filamentem z rodziny Zortrax
Z-Series.
14. W szczególnych przypadkach dopuszcza się wykorzystanie drukarki na cele inne niż
wspomniane w punkcie 3. Wymaga to wcześniejszego ustalenia i uzyskania zgody
Koordynatora PUT Labu z ramienia Rady Kół Naukowych.
15. Za wszelkie niezgłoszone uszkodzenia odpowiedzialność finansową ponosi ostatni
użytkownik drukarki.
16. Bezwzględnie zabrania się korzystania z drukarek w celach zarobkowych.
17. Korzystanie z dowolnej z udostępnionych drukarek jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu.
18. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu skutkuje usunięciem z listy dostępu
do pomieszczeń PUT Lab, a także rocznej karencji w postaci braku możliwości
ponownego wciągnięcia na listę dostępu.
19. Regulamin wchodzi w życie z momentem udostępnienia go na stronie internetowej
Rady Kół Naukowych Politechniki Poznańskiej.

