
 

 )بخش اول( مشکالت رایج پرینترهای سه بعدی

 

موفقیت . با این حال، همه ما بسیار هیجان انگیز است سه بعدی پرینترتوسعه یک قطعه با استفاده از تکنولوژی 

مشکالت های  الهمقسری  در .را تجربه کرده ایمیک مدل به ظاهر ساده آمیز نبودن فرایند پرینت سه بعدی 

خواهیم  فناوری این درتشخیص و رفع مشکالت رایج به بررسی جامع راهنمای ، سه بعدیرایج پرینترهای 

 .پرداخت

  سه بعدی پرینتتشخیص و رفع مشکالت رایج راهنمای 

بستر چاپ، تغییر الیه، و سایر به ، چسبندگی گیتاب خورد پرینت سه بعدی از جملهمشکالت مربوط به 

نیز  SLAسه بعدی  پرینتنیستند، زیرا  FDM پرینتر سه بعدیفناوری  بعدی منحصر به پرینتخطاهای 

در  کهدر این زیر آورده شده اند  سه بعدی پرینتمشکالت رایج لیست مستعد مجموعه خاصی از مشکالت است. 

 مورد اول و راه های رفع آنها صحبت شده است. 5این مقاله درباره 
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 اول پرینت سه بعدی الیه شکالت مربوط بهم -1

 روریض ساخت صفحه به این الیه مناسب چسبندگی می باشد و الیه مهمترین پرینت سه بعدی الیه اولین

به الیه اول  مشکالت مربوط. است ضعیف اول الیه بعدی سه فرایند پرینت رایج مشکالت از بسیاریعلت  .است

 پرینت سه بعدی عبارتند از:

 صفحه ساخت ونازل  فاصله کم 

  صفحه ساخت ونازل فاصله زیاد 

  صفحه ساختعدم چسبیدن الیه پرینت سه بعدی شده به 

 

 

 

 

 

 



 

 زدیکی زیاد نازل و صفحه ساختن

 :عبارتند از باشد نزدیک ساخت صفحه به خیلی است ممکن شما نازل دهد می نشان که عالئمی

o که دشو نازک آنقدر خط است این ممکن. است نظر مورد حد از نازکتر بسیار شده چاپ خط 

 .به نظر برسد شفاف

o و ناهموار سطحی و شودمی  فشرده باال سمت به چاپ خط هایلبه  در اضافی فیالمنت 

 . کند می ایجاد مواج الگوهای

o است صفحه ساخت روی از شدن کنده حال درخط قبلی  شود، می چاپ بعدی خط وقتی. 

o شوند میجدا  صفحه ساخت روی از سختی به شده تمام قطعات پرینت سه بعدی. 

. ندارد وجود فیالمنت مناسب مقدار تزریق برای کافی فضای باشد، نزدیک زیاد به صفحه ساخت شما نازل اگر

 باعث و نشده اکسترود اصالً یا شود می فشرده باال سمت به شده چاپ خطوط بین یا اضافی فیالمنتبنابراین 

 ممکن شود می فشرده باال سمت به و طرفین به که اضافی فیالمنت .دگرد می هدگرم در اضافی فشار ایجاد

می شود.  زبر شما اول الیه وبرده  بین از را چسبندگی که شود جدا بستر از نازل توسط بعدی گذر در است

 ویژه به مشکل این. کند چکه قطعه روی بعداً و شده برداشته نازل توسط است ممکن اضافی فیالمنتهمچنین 

 منجر تواند می صفحه ساخت به اول الیه حد از بیش تماس .است رایج PETG ماده پرینت سه بعدیدر چاپ 

 .است عملیات پرینت بسیار دشوار اتمام از پسجداسازی آن ها از صفحه  که شود هایی چاپ به

 : رفع نحوه

 از استفاده و خود پرینتر سه بعدیدستگاه  کننده تراز پیچ 4 یا 3 کردن سفت با راچاپ  بستر تا نازل فاصله

 از استفاده هنگام در Zآفست در جهت محور  مقدار غییرت با یا صفحه ساخت دستی تراز برای تر ضخیم کاغذ

 .آورید نمی فشار صفحه ساخت روی که شوید مطمئن کردن تراز هنگام. کنید تنظیم تراز سنسور
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 اصله زیاد نازل و صفحه ساختف

 :باشد عبارتند از زیاد ساخت صفحه و نازل فاصله است ممکن دهد می نشان که عالئمی

o فاصله با ار جداگانه خطوط توانید می کنید، می نگاه شدهزیر قطعه پرینت سه بعدی  به که هنگامی 

 .کنید مشاهده وضوح به خط هر بین توجهی قابل

o ندارند تماس یکدیگر با مجزا خطوط اول، الیه چاپ حین در. 

o ندارند تماس دیوار خطوط با پرکننده خطوطو دارد وجود کوچکی های شکاف. 

o به فحهص و نازل مناسب فاصلهدر هنگام  شده اکسترود خط. است گرد بسیار شده اکسترود خط شکل 

 .است پنکیک شکل

o چسبند می ساخت صفحه به سختی به با فاصله زیاد از یکدیگر چاپی خطوط. 

o شل عملیات پرینت سه بعدی حین در یا هستند ساخت صفحه ازشدن  پیچش و جدا حال در قطعات 

 .شوند می

 بستر چاپ و نازل بین فضای کردن پر برای فیالمنت باشد، داشته فاصله صفحه ساخت از خیلی شما نازل اگر

که  مجزا خطوط. با بستر در تماس قرار می گیرد سختی به خط فیالمنت اکسترود شده بنابراین. نیست کافی

 معموالً اینها همهه بیرونی قطعه فاصله دارند. دیواربا  و نیستند متصل یکدیگر به دهند می تشکیل را الیه اولین



 
 می پرینت سه بعدیفرایند  اواسط در قطعه شدن جدا یا برداشتن تاب و در نهایت ضعیف چسبندگی به منجر

 .شود

 رفع: نحوه

 دستی تراز برای ترازکن کاغذ از استفاده و خود چاپگر کننده تراز پیچ 4 یا 3 کردن سفت با را بستر تا نازل فاصله

 . کنید تنظیم صفحه ساخت تراز سنسور از استفاده هنگام خود z-offset مقدار تنظیم با یا صفحه ساخت

 

 چسبیدن الیه پرینت سه بعدی شده به صفحه ساختن

صفحه  از یجزئ خمیدگی از پس ناکافی، چسبندگی دلیل به قطعه پرینت سه بعدی شده احتماالً مورد این رد

ت چسبیدگی به صفحه ساخساخت جدا می شود. همچنین ممکن است قطعه پرینت سه بعدی شده با وجود 

 دچار پیچش شود.

 : رفع نحوه

 .کنید تنظیم پیچ های تراز کردن شل با را بستر تا نازل فاصله
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 چسبیدن قطعه پرینت سه بعدی شده به صفحه ساختن -2

عدم چسبیدن قطعه پرینت سه بعدی شده به  ،بعدی سه پرینترهای از بسیاری مشکالت در ترین رایج از یکی

 فیالمنت جز به یااین امر ممکن است سبب چسبندگی ضعیف و قطعه پیچ خورده شده و . است صفحه ساخت

 اول الیه از بعدی سه چاپ رایج مشکالت از بسیاری. باشید نداشته چاپی صفحه ساخت روی ،پیچیده درهم های

 عبارتند از:  چاپعملیات  حین در یا قبل بسترضعیف به  چسبندگیمختلف  دالیل. شود می ناشی ضعیف

 تراز نبودن صفحه ساخت 

 تاب برداشتن صفحه ساخت 

 تمیز نبودن صفحه ساخت 

  باالی پرینت سه بعدی الیه اولسرعت 

 تنظیمات نامناسب چاپ 

 دمای نامناسب پرینت سه بعدی الیه اول 

 دمای نامناسب صفحه ساخت 

 تنظیمات نامناسب فن های خنک کننده 

 چسبندگی نامناسب الیه اول 

 تراز نبودن صفحه ساخت

ز اصله نازل اف ،دیگر عبارت به .در بخش های مختلف متفاوت است از صفحه ساخت شما نازل در این مورد فاصله

 زیاد احتمال به صفحه ساخت در بخش هایی بسیار کم و در بخش هایی بسیار زیاد است، که نشان میدهد

 صفحه ساخت با نازل همسطح نیست.
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 : رفع نحوه

 به شما چاپگر اگر. شود می تراز آن زیر در پیچ 4 یا 3 تنظیم باصفحه ساخت  ،چاپگرهای سه بعدی اکثر در

 نوک بین که فاصله شویم مطمئنباید  قعمجهز باشد نیازی به تنظیم این مورد نیست. در وا خودکار سیستم تراز

 چاپ مناسب دمای تا رانازل  و برای تراز صفحه، بستر چاپ. است یکسانصفحه  سراسر در صفحه ساخت و نازل

 تراز فرآیند طول در فیالمنتی هیچ و است تمیز نازل که شوید مطمئن و فشار دهید کمی را فیالمنت کنید، گرم

صفحه  بین را کاغذ تکه یک .کنید منتقل صفحه ساخت اول گوشه به را شده گرم نازل. ریزد نمی بیرون کردن

. این کار را کنید سفت یا شل کمی کشش حس کنید که زمانی تا را گوشههمان  پیچ. بلغزانید نازل و ساخت

الزم باشد این فرایند را چندین  است ممکن نیز انجام دهید. صفحه ساخت وسطبرای سه گوشه دیگر و سپس 

 . گذارد می تأثیر نیز ها پیچ سایر روی معموالً پیچ یک چرخاندن زیرا بار تکرار کنید
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 تاب برداشتن صفحه ساخت 

 :است برداشته تاب شما فرم پلتنشان می دهد  که عالئمی

o  اول الیه چاپ حین در نازل بودن دور یابودن  نزدیکمشاهده تاثیرات 

o خط یک از استفاده یر،خ یا دارد تاب شما صفحه ساخت بفهمید راحتی به توانیدمی که هایی راه از یکی 

ه صفح و آن لبه بین شکاف به و دهید قرار خود صفحه ساخت روی را کش خط است، فوالدی کش

 اما ید،ا کرده همسطح گوشه 4 هر برای را صفحه ساخت اگراین است،  دیگر وشر. کنید نگاه ساخت

 ختصفحه سا صورت این در است، خاموش صفحه ساخت روی تصادفی نقاط از برخی یا میانی نقطه

 .است برداشته تاب شما

 یا اهموارن ساخت صفحه های. شود می بسترو  نازل فاصله در مشکالتی ایجاد باعث برداشته تاب ساخت صفحه

 را آن توان می و می شود دیده امروزی بعدی سه پرینترهای در که است مکانیکی مشکل ترین رایج خورده تاب

 . دکر مشاهدهگوناگون  بستر های ساخت و انواع پرینتر های سه بعدی با محدوده قیمتی متفاوت در

 : رفع نحوه

اشته کاهش دهید. توجه د تأثیر تاب برداشتگی صفحه ساخت را اول، ضخیم الیه بسیار چاپ با توانیدمی معموالً

 یک ر ضخامت الیه برایکند، به عنوان مثال حداکث تجاوز نازل اندازه ٪75 نباید از الیه ارتفاع حداکثرباشید که 

 استفاده raftاز الیه  کنید سعی نداد، جواب روش قبل اگر در نظر گرفته می شود. 0.3 متری میلی 0.4 نازل

نقطه  4 رد را خود صفحه ساخت نکنید سعی دارید، سروکار خورده تاب صفحه ساخت یک با که هنگامی. کنید

 آن کنید عیس و ردهک انتخاب ساخت صفحه مرکز در را کوچکتر ناحیه یک بلکه کنید، تراز گوشه ترین رونیبی

 . کنید تراز ممکن شکل بهترین به را



 

 

 میز نبودن صفحه ساختت

 :دارد کردن تمیز به نیازشما  نشان می دهد صفحه ساخت که عالئمی

o اخت سروی صفحه  را لکه و غیره غبار، و گرد قبلی، عملیات پرینت سه بعدی ضایعات اگر

 .نیست تمیز شما صفحه ساخت کردید، مشاهده

o سبب تمیز نبودن آن می گردد. صفحه ساختروی  چسب ناهموار پوشش 

o می اییهنا همواری  زیرین سطح در آیازیر قطعه پرینت سه بعدی شده قبلی نگاه کنید،  به 

رایند پرینت ضایعاتی در ف زیاد احتمالبه  است، چنین اگر باشد؟ داشته وجود نباید که بینید

 است.  چسبیده صفحه ساخت بهسه بعدی قبلی 

 جدید، چاپعملیات  شروع از قبل. کند می مشکل دچار راقطعه به صفحه ساخت  چسبندگی کثیف چاپ سطح

 عملیات ضایعات در برخورد با نازل. دتمیز شو باید قبلی های چاپ از مانده باقیمواد اضافی و چسب  گونه هر

 شما، صفحه ساخت نگهدارنده بودن سفت به بسته است ممکن و کرده جهش به شروع پرینت سه بعدی قبلی



 
 گرفته نادیده اغلبصفحه ساخت نیز  انگشت روی اثر مانند چربی یا روغن اثر .را مشاهده کنید چاپگر در لرزش

 .شود می

 : رفع نحوه

 یزوپروپیلا ازبرای این کار . کنید زدایی چربی سازنده دستورالعمل طبق مرتب طور به را خود صفحه ساخت

 مایعات ،شیشه ایه کننده پاکاستفاده از  از. کنید استفاده خالص استون یا باال غلظت با ایزوپروپانول/الکل

 .دنذارگ می منفی تأثیر صفحه ساخت چسبندگی بر آنها بیشتر زیرا کنید، ها اجتناب صابون و شویی ظرف

 

 سرعت باالی پرینت سه بعدی الیه اول

 هماهنگی سرعت این با تواند نمی اکسترودرسرعت چاپ شما باال می باشد این است که  که این واضح نشانه

. باشید دوراز دستگاه  باید آن دادن نشان برایامر در الیه اول نیز قابل مشاهده است اما  این. باشد داشته

 می چاپ آن با را خود الیه اولین که سرعتیبنابراین تعیین سرعت چاپ مناسب بسیار اهمیت دارد. در واقع 



 
 چاپ عملیات چسبندگی، افزایش برای. دارد بستر سطح به مذاب فیالمنت اتصال نحوه بر مستقیمی تأثیر کنید

 . کنیدرا با سرعت پایین تری آغاز 

 :رفع نحوه

پرینت  الیه اولین برای را متفاوتی چاپ سرعتبرای شما فراهم می سازد تا  را امکان این اسالیسر نرم افزار هر

 " آن به Simplify3D در و "Initial Layer Speed" آن به Cura نرم افزار دربه طور مثال . دیکن مشخص

First Layer Speed" مناسب  اول الیهچاپ  برای کمتر یا ثانیه بر متر میلی 30 سرعت معموالً. گویند می

 .دهید افزایش را سرعت بعداً توانیدمی است،

 تنظیمات نامناسب چاپ

ها  الیه کافیضخامت نا و نازک خیلی یهاه دیوار ،در تراکم داخلی قطعه شکاف حد، از بیش یا کم اکستروژن

اول  یهال برای ضحیوا نشانه هیچ معموالًحال،  این با. همگی نشان از عدم اکسترود مقدار مناسب پالستیک دارند

. رسد می نظر به یکسان نتیجه نیز باشد اشتباه شما صفحه ساخت تا نازل فاصله که زمانی زیرا ندارد، وجود

 و بستر کردن رازت از قبل مناسب کالیبراسیون انجام با را اکستروژن مشکالت که است این کار بهترین بنابراین

 چاپ حین در که ستیکیپال مقدار و اول الیه ارتفاع با باید چاپ فاصله. ببرید بین از بستر تا نازل فاصله تنظیم

 فاصله کردن پر ایبر پالستیک از کافی اندازه شما چاپگر اگر. باشد داشته مطابقت می شود اکسترود الیه اولین

اکستروژن  در. شد خواهید مواجه چسبندگی مشکالت با نهایت درنکند،  اکسترودرا  صفحه ساخت و نازل بین

 باعث خرابی قطعه شما می شود. اضافی فیالمنت نیز حد از بیش

 : رفع نحوه

o کنید کالیبره مناسب فیالمنت مقدار را برای تزریق اکسترود. 



 
o  ،بررسی یسراسال افزار نرم در را اکستروژن ضریببرای اطمینان از اکسترود مقدار فیالمنت مناسب 

 .کنید

o  بررسی  الیسراس در رامیلیمتر(  00/3میلیمتر،  85/2میلیمتر،  75/1) مناسب فیالمنت اندازهگزینه

 کنید.

o کنید حاصل فیالمنت روی قرقره اطمینان اضافی از حرکت آزادانه و بدون اصطکاک. 

o .ر د شایع اربسی علت یکمسدود شدن نازل  عدم انسداد جزئی یا کلی نازل را مورد بررسی قرار دهید

 .است نامناسب اکستروژن

 دمای نامناسب پرینت سه بعدی الیه اول    

 می نظر به یکسان معموالً نهایی نتیجه و شود چسبندگی مشکالت به منجر تواند می زیادی مختلف مسائل

 مشکالت با برخورد هنگام. قطعه اشاره کرد برداشتن تابیا  نچسبیدنکه از این میان می توان به  ،رسد

 از بسیاری. است پایین پرینت سه بعدی عملیات دمای بگوید وضوح به که ندارد وجود عالمتی هیچ چسبندگی،

 بر مستقیماً زیرا است اول الیه چاپ طول در نادرست چاپ دمای از ناشی بعدی سه پرینت اول الیه مشکالت

با دمای  چاپو  چسبندگی کاهش باعثبا دمای پایین  چاپ. گذارد می تأثیر ساخت صفحه بهقطعه  چسبندگی

بسیار  سازنده پیشنهادیبنابراین انتخاب دما براساس محدوده دمای . شود می چسبندگی افزایش باعثباال 

  اهمیت دارد.

 : رفع نحوه

 ویژگی ینا از. می دهند را ارائه اول الیه برای متفاوت چاپ دماینرم افزارهای اسالیسر امکان تنطیم  تمام تقریباً

هدگرم  رد فیالمنت شدن خراب از جلوگیری برای. کنید استفاده قطعه به صفحه ساخت چسبندگی تنظیم برای

استفاده  فیالمنت مورد برای شده توصیه چاپ دمای حداکثر از شود،نازل  گرفتگی به منجر است ممکن که

 . نکنید تجاوز
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 ساخت صفحه نامناسب دمای    

 نزدیک ی شدنفیل پای باشد، باال خیلی است ممکن شما صفحه ساخت دمای دهد می نشان که عالئمی از یکی

در فرایند پرینت سه بعدی  نقص ،شوید می دورتر صفحه ساخت از چه هر در این صورت است، صفحه ساخت

 بر زیادی تأثیر بستر دمای، است گرم صفحه ساخت یک به مجهز شماسه بعدی  چاپگر اگر .شود می کمترقطعه 

 باعث گرمتر صفحه ساخت و کاهش را چسبندگی سرد صفحه ساخت. دارد صفحه ساخت به اول الیه چسبندگی

اید برای ماده پرینت سه بعدی مورد استفاده مناسب بوده و ب صفحه ساخت دمای. شود می چسبندگی افزایش

فیالمنت پرینت  )Tg (ای شیشه انتقال دمای زیر گراد سانتی درجه 10 حدود باید شمابراساس آن تنظیم شود. 

 مورد نظر خود را انتخاب کنید. سه بعدی

 : رفع نحوه

 شما صفحه ساخت دمای که کنید حاصل اطمینان. کنید بررسی را پرینت سه بعدی ماده ای شیشه انتقال دمای

 انتقال دمای از دمای صفحه ساخت اگر. است ای شیشه انتقال دمای از کمتر سانتیگراد درجه 10 حدود حداقل

 5 به میزان را خود صفحه ساخت دمایمشکل چسبندگی دارید،  و است تر پایین بسیارفیالمنت  ای شیشه

 درجه 50 از PLAماده پرینت سه بعدی  برای مثال، برای. شود برطرف مشکل تا دهید افزایش گرادسانتی درجه

 قطعه شدن جدا حتی یا برداشتن تاب خطر و است، گرم خیلی شما صفحه ساخت اگر. نکنید تجاوز سانتیگراد

 وجود دارد. چاپ حین در
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 قطعه کننده خنک فن تنظیمات نامناسب  

 فن .کنید بررسی را خود فن تنظیمات باید شروع به کار کرد، شما کننده خنک فن الیه اولین چاپ حین در اگر

تضعیف  باعث امر این. می شوند مناسب اتصال از قبل شده چاپ خطسبب سخت شدن  کننده خنک های

این در حالی است که همانطور که پیش از این ذکر  .احتمال تاب برداشتن را افزایش می دهد وشده  چسبندگی

به  سه بعدیپرینت  هایفیالمنت  همه برای خطا این. اهمیت دارد بسترشد، چسبندگی مناسب الیه اول به 

 .است مهم بسیار PLA ویژه ماده

 : رفع نحوه

 .کنید غیرفعال اول الیه برای را کننده خنک فن

 استفاده از کمک کننده ها جهت افزایش  چسبندگی 

برای افزایش   چسبد، نمیقطعه پرینت سه بعدی به صفحه ساخت  هنوز و اید کرده بررسی را باال موارد همه اگر

 . دارید نیاز کننده کمک به یکچسبندگی 
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 :دائمی سطوح

o PEI 

o PrintBite/FR-4/Garolite 

o BuildTak/FakeTak 

o فنولیک ورقFR-2 

o شیشه  

 :موقت های پوشش

o ماژیکی چسب 

o  دوغابABS 

o چوب  چسب PVA 

o وینیل پایه بر مو اسپری 

o نمک آب/شکر 

o کپتون نوار 

 : رفع نحوه

وی سطح را ر یکدست و نازک الیه یک که شوید مطمئن ،ها کمک کننده از استفاده هنگامتوجه داشته باشید 

ر ها ید که در زیر نواهمچنین دقت کن بگیرند، قرار هم روی ها لبه ندهید اجازه نوارها، چسباندن هنگام. بپوشاند

 همه که شیدبا داشته توجه. نیست حباب وجود در اثر ناهموار سطح یک از بدتر چیز هیچحباب ایجاد نشود. 

 .یدکن مشورت سازنده با انتخاب از قبل بنابراین نیستند، مناسب مواد همه برای ها پوشش و سطوح



 

 

 قطعه پرینت سه بعدی شده حد از بیش چسبندگی  -3

 :از عبارتندبه صفحه ساخت  شده بعدی سه پرینت قطعه حد از بیش چسبندگی های حل راه و دالیل

 صفحه ساخت تا نازل فاصله  

 بستر دمای 

 بستر چسبندگی 

 عامل رهاسازی 

 صفحه ساخت  تا نازل فاصله

 مراجعه کنید. 2برای رفع این مشکل به روش های ارائه شده در خطای شماره 

 بستر دمای



 
 حد از بیش را انجام دهید، قطعه پرینت شده پرینت سه بعدیعملیات  بستر دمای محدودهاگر با دمایی باالتر از 

 .است چسبندگی افزایش معنای به بسترباالتر  دمایبه صفحه ساخت می چسبد. در واقع 

 : رفع نحوه

o نزدیک نباشد چاپ مواد ای شیشه انتقال دمای به دمای پرینت که کنید بررسی. 

o به صفحه  درستی به شما چاپ که، این کار را مادامی دهید کاهش سانتیگراد درجه 5 را بستر دمای

 تکرار کنید. بچسبد ساخت

o با دمای کمتر انجام دهید یا و سریعتر را اول الیه چاپ. 

 پرینت سه بعدی بستر چسبندگی   

چسبندگی  بهتر است هستید PETG یا پذیر انعطاف مواد مانند چسبنده فیالمنت یک چاپ حال درکه  هنگامی

 اند، دهش شناخته صفحه ساخت به خوب بسیار چسبندگی دلیل به مواد از برخیصفحه ساخت را کاهش دهید. 

 .کنید بررسی را سازنده اطالعاتبنابراین برای دریافت جزئیات بیشتر، 

 : رفع نحوه

 تالک از کناز بسیار الیه یک کنید، زدایی چربی مرتب طور به سازنده دستور طبق را خود صفحه ساخت سطح

 .اید کرده حذف را اضافی پودر که مطمئن شوید. کنید اضافه خود صفحه ساخت روی بچه پودر یا

 اسازیجد عامل

جداسازی قطعه پرینت سه بعدی  و نکرده اید استفاده صفحه ساخت رویاگر از هیچ کمک کننده ای 

 الیه یک ، اعمالبرساند آسیب شما صفحه ساخت به است ممکن گاهی حتی و است دشوار بسیار شده

ضرورت دارد. این امر از آسیب به صفحه ساخت نیز جلوگیری می  چاپ و صفحه ساخت بین اضافی

 کند.
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 : رفع نحوه

 تا کنید دهاستفا ساخت صفحه روی وینیل پایه اب مو اسپری پوشش یا PVA چسب یکنواخت و نازک الیه یک از

 .کند عمل سازیجدا عامل عنوان به

 اکستروژن ضریب

نده این نشان ده شود میحذف  سختی بهبه بستر چسبیده است و  حد از بیش اگر قطعه پرینت سه بعدی شده

گر اقرار دهید،  ابتدا فاصله نازل و صفحه ساخت را مورد بررسی. دارد تغییر به نیازاکستروژن  ضریباست که 

 ضریبر دهید. را تغیی اکستروژن ضریبباید  است شده اکسترود زیادی مواد اول، الیه چاپ هنگام در هم هنوز

 فشار. دهد می تغییر را چاپ چسبندگیخود،  که گذارد می تأثیر بستر روی مواد جریان روی فشار بر اکستروژن

 .دهد می کاهش را چاپ چسبندگی مواد، جریان روی بر کمتر

 : رفع نحوه

ناسب م چسبندگی تا دهید انجام کوچک تست یک تغییر هر از بعد و دهید کاهش کمی را اکستروژن ضریب

 .شود حاصل

 

 تاب برداشتن -4

و حل آن نسبتاً آسان است. تاب  صیتشخ که شود جادیمختلف ا ریتواند توسط چند متغ یتاب برداشتن م

با پیشرفت تاب کند. می  شرفتیچاپ متوقف نشود پعملیات شود و اگر  یاز گوشه ها شروع م معموالً برداشتن

فاصله نازل با صفحه ساخت تاثیر زیادی بر تاب برداشتن قطعه  .شود یجدا مصفحه ساخت از  برداشتن، قطعه

 یم ظاهرماده  کیکه هنگام سرد شدن  یکیزیف یروهایکه ن دهدی رخ م یزمان تاب برداشتنحال،  نیبا ادارد. 



 
 شتریب دارد یصفحه ساخت شما نگه م یکه آن را رو شدهقطعه پرینت سه بعدی  یاز قدرت چسبندگ شوند،

 یچاپ و دما یدما نیتفاوت ب ایو/، باشد شتریشده بپرینت سه بعدی  یشود. هر چه اختالف دما در داخل ش

 .ابدی یم شیتاب برداشتن افزااحتمال باشد،  شتریاتاق ب

 : رفع نحوه

o  گر از را کمی پایین بیاورید. ا پرینت سه بعدیدمای  .دیمحفظه را متعادل کنیا  اتاق یو دما چاپدمای

. دیده شیاتاق را افزا یدمامی توانید  دیکن یشروع م یشنهادیپ یدر محدوده دما دما نیتر نییپا

تاب  اردچ پرینت شده ، در غیر اینصورت قطعهباشد ادیز یلیخ دیاتاق نبا یچاپ و دما یدما نیتفاوت ب

  .شد برداشتن خواهد

o دیگراد کاهش ده یدرجه سانت 5به اندازه  راآن و  دینازل شروع کن یفعل یاز دما. 

o لیمات جهیو در نت ی اتاق و چاپ،تا اختالف دما دیده شیافزا گرادیدرجه سانت 5محفظه را  ایاتاق  یدما 

 . ابدیبه تاب برداشتن کاهش 

o 0.15 هیرتفاع الا د،یمتر شروع کن یلیم 0.2 هیمثال از ارتفاع ال یبرا هش دهید.ارتفاع الیه ها را کا 

 یم چاپ مدر هنگا تنشباعث کاهش  امر نی. ادیامتحان کننیز متر را  یلیم 0.1 یحت ایمتر  یلیم

 .شود

o دیکنن میتنظفیالمنت پرینت سه بعدی  یا شهیانتقال ش یبه دما کیرا نزد صفحه ساخت یدما 

 (. بین این دو دما توصیه می شود گرادیدرجه سانت 10اختالف )
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  کافید ناکستروا -5

ین حالت اشد. داشته با یشمار یب لیتواند دال یمست که ا ود ناهماهنگاز اشکال اکستر یکاکسترود ناکافی ی

 ریقزرا ت هیال کی حیچاپ صح یبرا ازیاز مواد مورد ن یکه چاپگر شما نتواند مقدار مناسب افتدی اتفاق م یزمان

 عدی شدهبدر این حالت با قطعات پرینت سه  .هستند صیقابل تشخ یبه راحتاکسترود ناکافی  عالئم کند.

 یها کافش دچار ای خورندی ترک م زند،یری فرو م فیخف تنش هایتحت  یکه حت دیشو یمواجه م یفیضع

  شوند. یم کنده یچسبند و به سخت یاز حد م شیب قطعات پرینت سه بعدی شدهاین  می شوند.قابل مشاهده 

 : رفع نحوه

 اکسترود ناکافی در مراحل مختلف راه حل های متفاوتی دارند.

 در کل صفحه ساخت اکسترود ناکافی

o  قرقره اطمینان حاصل کنید.روی از حرکت آزادانه فیالمنت 



 
o دیکن یبررسحرکت فیالمنت را برای هرگونه مانع یا اصطکاک  ریمس. 

o قطر  وساناتن متیارزان ق یفیالمنت ها در برخی ازکه قطر فیالمنت ثابت است.  دیحاصل کن نانیاطم

 HotEnd به یکاف المنتیاست و ف قابل مشاهده است. در برخی قسمت ها قطر فیالمنت کم المنتیف

یجاد ا یادیممکن است اصطکاک ز که و در برخی قسمت ها قطر فیالمنت زیاد است شود، یوارد نم

 کند.

o سریاسالنرم افزار را در ن اکستروژ بیضر و ت پرینت سه بعدیفیالمنقطر شامل اکستروژن  ماتیتنظ 

 .دیکن یخود بررس

o رعت ایش و سدر زمان بروز این خطا سعی کنید دما را افز. دیکن یمناسب و سرعت چاپ را بررس یدما

 چاپ را کاهش دهید. 

افی کد مقدار ز اکستروبرای اطمینان ابهتر است اکسترود را به صورت ناکافی انجام می دهد چاپگر شما دائماً  اگر

 بیضر ت کهاس نیمناسب ا ونیبراسیکال یبرا ی. گام بعددیکن برهیکال اکسترودر خود را مجدداً فیالمنت،

در  ستاممکن  یو حت وابسته به فیالمنت هستند روشهر دو . دیکن میتنظ یرا به درست هینرخ تغذیا  اکستروژن

رده موش کداده و فرا رییتغ ریچاپ اخ یاکستروژن را برا بیممکن است ضرهمچنین  کنند. رییطول زمان تغ

 ی نازلتگگرففی اکسترود ناکا یاغلب علت اصل ن،ی. همچندیکن میتنظ اًخود مجدد سریکه آن را در اسال دشیاب

 خواهد بود.  یکردن نازل شروع خوب زیتم بنابراین است.
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 اکسترود ناکافی در حین عملیات پرینت سه بعدی 

 شود: یمتوقف م یسه بعد نتیپر اتیعمل نیدر حی سه بعد در حالتی که پرینتر

o در اکسترودر مسدود شده است.  المنتیف 

o تمام شده است.  ایخورده، شکسته شده  چیپ المنتیف 

o ستیثابت ن در برخی از فیالمنت های به خصوص نمونه های ارزان قیمت فیالمنت قطر . 

o پ کوتاه چا از حد در مدت زمان شیب یا ریترکشن ریترکشن باال ماتیرا با تنظ یا قطعه هنگامی که

فاصله  ایو/ ریترکشنو مقدار کل  دیکن یخود را بررس یچاپگر سه بعد ریترکشن ماتی. تنظدیکنمی 

اند کمک تو یم المنتیف یرو تغذیهچرخ دنده  اراوقات شل کردن فش ی. گاهدیده را کاهشریترکشن 

 کننده باشد.

o از حد گرم شده است. شیاستپر ب یورهایدرا 

o  مسدود شده است.  حین عملیات پرینت سه بعدیدر  نازل 

o تفحه ساخی به دلیل فاصله کم نازل و صممکن است فشار برگشت ،رخ دهدزود  یلیخاین اتفاق  اگر 

 .از حد باشد شیب

o توجه . دیام دهانج عملیات پرینت سه بعدی را با دمای باالتر و سرعت پایین تر دیکن یسع یطور کل به

نسداد سبب ا ممکن است رایز ،کندتجاوز  المنتیچاپ ف یاز حداکثر دما داشته باشید دمای چاپ نباید

 شود.  نازل

o یم شیاا افزر یهستند و فشار برگشت کتریتاب خورده به نازل نزد ی. نواحدیکن یرا بررس یخوردگ تاب 

 .دهند

o دیکن یچاپ را بررس یدما ادیافت ز د،یچاپ کنترل کن نینازل را در ح یدما. 

o کنید. زیتم فیالمنت پرینت سه بعدیبه ویژه در هنگام تغییر  خود را نازل 

o دینازل بزرگتر استفاده کن کی، از ذرات تقویت شده با یفیالمنت هااستفاده از  هنگام. 

o وجود م یرهابا اکثر اکسترود ریانعطاف پذ یکرده است. چاپ فیالمنت ها ریگ ریانعطاف پذ المنتیف

چاپ ت الت عملیاحدر این . خارج شوندمورد نظر  ریاز مساین فیالمنت ها تمایل دارند  رایدشوار است، ز

 را افزایش دهید.چاپ  همچنین می توانید دمای د،یانجام ده یرا با سرعت کمتر
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 اکسترود ناکافی در آغاز عملیات پرینت سه بعدی

طول  یمکاست. ممکن است  یعاد یو تا حد جیرای بسیار سه بعد نتیپر اتیعمل شروعدر  یاکسترود ناکاف

 است. دیمف skirtالیه که استفاده از  نجاستیدر ا ابد،یادامه  المنتیف انیبکشد تا جر

o  الیه استفاده از یکskirt از ، دی قطعهپرینت سه بع برایقبل از هدر دادن فیالمنت  کمک می کند تا

 .و همچنین چسبیدن مناسب الیه اول به بستر اطمینان حاصل کنید اکسترودر صحیح عملکرد

o  کد را در  ریترکشن مچنینه. گردداضافه شروع را در اسالیسر تغییر دهید تا مقداری پرایم دستور

 .بررسی کنیدپایانی 

o ه برای است ک اغلب، اکسترود نکردن مناسب در ابتدای چاپ به دلیل نزدیکی بیش از حد نازل به بستر

 مراجعه کنید. 2 خطای شمارهرفع آن به روش ذکر شده در 

o  چاپ پایین در نظر گرفته شده باشد دمایدمای چاپ را بررسی کنید، ممکن است. 

 ریترکشن از پس د ناکافیاکستروژ

ای شروع مجدد بردر نازل کافی  فیالمنت، زیاد ریترکشنتنظیمات در ویژه  به پرینت سه بعدی ریترکشن پس ار

 وجود ندارد.چاپ در پایان حرکت 

 :مشکل رفع

o  خود را کاهش دهید. ریترکشنطول 

سترود شروع به اک زمانی که دوبارهو فیالمنت را خرد کنند توانند  بسیار سریع می های ریترکشنای از  جموعهم

 دیده بلغزد. آسیب فیالمنتکردن کردید، چرخ دنده فیدر روی 

 :مشکل رفع

o  را کاهش دهید. ریترکشنسرعت 



 
o .بررسی کنید که کشش چرخ فیدر درست باشد 

 

 کسترود بیش از حدا -6

 ،یسه بعد گرچاپحالت زمانی رخ می دهد که این . استناهماهنگ  دیکی از اشکال اکسترو اکسترود بیش از حد

ی ماهموار ن و ضخیمخطوط  . این موضوع سبب ایجادکند را از طریق نازل اکسترود میی بیش از حدپالستیک 

 گردد.

 :مشکل نحوه رفع

تزریق ا استی رکالیبره کنید تا مطمئن شوید که اکسترودر شما مقدار مناسب فیالمنت درخواکسترودر خود را 

و دهر  نید.تنظیم کرا به درستی روژن گام بعدی برای کالیبراسیون مناسب این است که ضریب اکست. کندی م

ما ضریب شممکن است  همچنینکن است در طول زمان تغییر کنند. هستند و حتی مم فیالمنتوابسته به گام 

 کنید.ظیم تن اًجددماسالیسر  نرم افزار آن را درباشید و فراموش کرده تغییر داده  قبلیاکستروژن را برای چاپ 

 .نقش داشته باشد بیش از حد اکستروژنتواند در  مینیز دما 

 سایر مشکالت پرینت سه بعدی مقاله های بعدی را دنبال کنید.برای آگاهی از 


