
  

 دالیل توقف اکسترودر طی فرایند پرینت سه بعدی

 

موارد  این . متوقف شود حین عملیات پرینت در شما بعدی سه رپرینت شود می باعث که دارد وجود زیادی دالیل

 عبارتند از:

 فیالمنت یا گیر کردن اتمام 

 اکسترودر فنر کشش خرد شدن فیالمنت در نتیجه 

 نامناسب ریترکشن تنظیمات 

 اکسترودر پایین دمای  

  اکسترودر مسیر یا نازلمسدود شدن  

  اکسترودر موتور درایوردمای باال رفتن بیش از حد  

https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-sls/


  

 رفع مشکل توقف اکسترودر پرینتر سه بعدی

 در ادامه دالیل توقف اکسترودر و راه حل رفع این مشکل آورده شده است.

 بررسی فیالمنت

در هنگام  بنابراین رایج در هنگام پرینت است، یک اتفاق پرینت سه بعدی فیالمنت یا گیر کردن تمام شدن

 وجود خمی و پیچ یا مانع هیچ که کنید حاصل اطمینان همچنینتوقف اکسترودر ابتدا فیالمنت را بررسی کنید. 

موتور  است ممکن و کند کار بیشتر باید موتور، در این موارد نشدن فیالمنت گردد اکسترود سبب که ندارد

 .باشد نداشته کافی قدرت دستگاه شما

 در دستگاه قرار دهید را جدید قرقره فیالمنت سادگی به ،فیالمنت تمام شده است اگر 

 کنید مانع بدون و صاف را فیالمنت مسیر 

 

https://idesign3d.ir/%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


  

  اکسترودر  فنر کششبرطرف سازی 

 سمت به را فیالمنت کند می سعی موتور. چرخد می مداوم طور به اکسترودر موتور پرینت سه بعدی هنگامدر 

بیش از حد عملیات پرینت سه بعدی با سرعت  اگر حال، این با .شود خارج نازل ازفیالمنت  تا دهد فشار نازل

 .شودخرد  فیالمنت است ممکن ،شود خارج نازل ظرفیت به نسبت بیشتری زیاد انجام شود یا فیالمنت

 که جایی تا کند خرد را فیالمنت است ممکن اکسترودر موتور که است این رخ دهد تواند می اینجا در که اتفاقی

 گرفتن توانایی و کند گیر پالستیک با دنده چرخ است ممکن. ماندن باقی دنده چرخ گرفتن برای چیزی دیگر

 .بدهد دست از را شدن اکسترود برای بیشتر فیالمنت

 :کنید بررسی را زیر ردامو باید مشکل این حل برای

 کند نمی خارج فیالمنت و است چرخش حال در شما موتور آیا کنید بررسی 

 تا بسیار محکم و سخت نباشد را به حالت اولیه بازگردانید اکسترودر کششی فنر 

 می باشد فنر کشش زیاد بودننشان دهنده که  است شده خرد آیا ببینید تا کنید نگاه فیالمنت به 

 

https://idesign3d.ir/3d-print/
https://idesign3d.ir/3d-print/
https://idesign3d.ir/pla-3dmaterial/
https://idesign3d.ir/pla-3dmaterial/


  

 (بازکششی) ریترکشن صحیح تنظیمات

 اگر. است مهم بسیار سه بعدی چاپحین عملیات  در کسترودراکردن  کار صحیح برای ریترکشن تنظیمات

 حد از بیش ریترکشن طول حتی .یابد می افزایش اکسترودر روی بر فشار باشد، زیاد خیلی ریترکشن سرعت

 شدن مسدود باعث که رود می عقب حد از بیش کمیفیالمنت  زیرا کند، ایجاد مشکالتی تواند می نیز زیاد

 .شود می شما بعدی سه چاپگر

 است شما دیبع سه چاپگر برای آل ایده ریترکشن طول و سرعت یافتنباید انجام شود  که کاری اولین 

  تشخیص تنظیمات بهینه جهتریترکشن  تست یکبا استفاده از ریترکشن اعمال تنظیمات 

  چاپ کیفیت بهتریناستفاده از روش سعی و خطا و انجام چندین عملیات پرینت به منظور دستیابی به 

  بعدی سه

 

https://idesign3d.ir/%da%86%d8%a7%d9%be%da%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


  

 افزایش دمای اکسترودر

شده  متوقف در حین عملیات پرینت آن اکسترودر که بعدی سه رپرینت رفع مشکل یک در نیز دما تنظیمات

در  مورد استفاده شما مناسب می باشد. فیالمنت برایمشخص  ییدما محدوده یک کلی طور به. است مهم بسیار

 یافتن دمای مناسب مانند تنظیمات ریترکشن است.این مورد نیز شیوه 

 ی ثال برامبه طور ) شروع کنیدفیالمنت  دوده دماییحم پرینت در دمای میانه انجام می توانید با

 شروع کرد( انتیگرادس درجه 215 می توان از دمای سانتیگراد درجه 225-205 محدوده دمایی

  (انتیگرادس درجه 205 )در مثال قبل فیالمنت دمایی محدوده دمایهمچنین می توانید با پایینترین 

 .دهید افزایش سانتیگراد درجه 5 دما را سپس و دهید انجام آزمایشی چاپ یک

  بهترین ماد کدام کنیدتعیین نتایج حاصل از پرینت سه بعدی در دماهای مختلف را مقایسه کنید و 

 دهد می ارائه را چاپ کیفیت

  باشد باال به اندازه کافی جهت ذوب و اکسترود مداوم بایددمای اکسترودر  

 

https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-450/


  

 رفع مشکل مسدود شدن نازل

 چاپگر نازل وجود داشته باشد احتماالً چاپ سرعت کاهشتوقف یا  مشکلهمچنان  قبلی مراحل انجام از پساگر 

 صحیح طور به فیالمنت که شود می باعث بعدیپرینتر سه  نازلمسدود شدن  .است شده مسدود شماسه بعدی 

 .گردد چاپ نحی در اکسترودر توقف به منجر است ممکن که نشود خارج

ر حین عملیات دحال امکان گرفتگی نازل  این با شود، می مشخص چاپ فرایند ابتدای در نازل گرفتگی معموالً

 .شوند نازل شدن مسدودمی توانند سبب  مختلفی دالیل پرینت نیز وجود دارد.

 کربن هایتن در. سوزد می وشده  گرم باال دمای تاضایعات است که  تجمععلت مسدود شدن نازل  ترین شایع

  .می گردد نازل در شده سخت پالستیک سبب گیر کردن و ماند می باقی اکسترودر در

 :کنید امتحان را زیر موارد مشکل این حل برای

 کنید پاک برس یا نازل کننده تمیز سوزن یک با را نازل 

 نیدک نازل را تمیز ،اکسترودر پشت از فیالمنت دستی دادن فشار با توانید می اوقات گاهی 

 دنقرار می گیر هاستفاد مورد نازل کردن تمیز برای معموالً که دارد وجود ای کننده تمیز فیالمنت های 

 نازل را تمیز  بایدار ک این ،دهید قرار آن داخل را کننده تمیز فیالمنت و کنید گرم باال دمای تا را نازل

 کند

 ل را ناز ،حالل در نازل خیساندن با و شده جدا د باال نتیجه ندهد، باید انتهای گرمریک از موا هیچ اگر

 تمیز کنید

https://idesign3d.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


  

 

  اکسترودر موتور درایوراهش دمای ک

 موتور بیش از حد گرم شدن ،شود چاپ عملیاتحین  در سه بعدی پرینترسبب توقف می تواند مورد دیگری که 

 .باشددر می اکسترو

 درایورهای .شود می گرم حد از بیش اکسترودر موتور ،مناسبی نباشد کننده خنک سیستمبه  مجهز چاپگر اگر

 موتور دشون می باعث که هستند مشخص آستانه یا حرارتی قطع سیستم دارای معموالً اکسترودر موتورهای

 .شود متوقف خودکار طور به اکسترودر

 :کند می کار مقاومت بدون اکسترودر موتور تا دارد می نگه متوسطدر حد  را دما زیر موارد

  شود خنک و کرده استراحت موتور تا کنید متوقف را چاپعملیات 

 باشد داشته استراحت زمان چاپعملیات  چندین بین چاپگر که کنید حاصل اطمینان 

https://idesign3d.ir/3d-printer/


  

 نمی کار است الزم که آنچه از بیش فیالمنت بد مسیرهای در شما اکسترودر موتور که کنید بررسی 

 کند

 /https://3dprinterly.comمنبع: 

 

 


