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:בהםשנעסוקנושאים
המדפסתמבנההכרת•

מודפסיםחלקיםשלשימושים•

ותיקונםבהדפסהבעיותדיבוג•

(משולביםחשוביםטיפים)הסופילחלקועדמהתכנוןתהליך•



מימדתלתמדפסתמהי ?
מתוךהיישרממדיים-תלתדגמיםלייצרהמאפשרתייצורטכנולוגייתהיאממדית-תלתהדפסה
.המחשב



פעולהעקרון
מתקבלולבסוף ,שכבהאחרישכבה ,שוניםמפולימריםהדגמיםאתמייצרותההדפסהמכונות
.השרטוטבתוכנותשתוכנןכפי ,סופידגם



Filamentה-ההדפסהחומר
.מ"מ 3גםקייםאךמ"מ 1.75בקוטרכללבדרךמגיע

:להדפסההמשמשפלסטיקשלסוגיםכמהישנם

•PLA -ביותרהנפוץהחומר

•ABS -להדפסהוקשהרעיל

-גמישיםחומרים• ninjaFlex, TPU

שוניםחומריםועוד•



שונהציריםחלוקתעםלמדפסותדוגמאות



ביותרהנפוצההמדפסת
Prusa i3



נפוציםרכיביםעםהיכרות
הנקראיםמיוחדיםגלגליםעלמלופפותהרצועות ,שינייםעםגמישהרצועה-טיימינגרצועת
 .טיימינגגלגלי

.טיימינגרצועתמתלפפתשעליושינייםעםגלגל-טיימינגגלגל



נפוציםרכיביםעםהיכרות
 .קבועמתחמספקבמקוםדיגיטלייםמפולסיםשמופעלחשמלימנועהואצעדמנוע-צעדמנוע

תנועהמאפשרהמסב .עליונעאובתוכוהנמצאאחרבגוףתמיכההמאפשרגוףהוא-מיסב
נתעסקאנחנו ,מיסביםשלסוגיםמספרקיימים.הנעיםהמשטחיםבין ,קטןחיכוךבעלת ,חלקה
.גלילהומיסבילינאריםמיסביםעם



המדפסתלב-האקסטרודר
.החםוהחלקהקרהחלק–חלקיםמשנימורכבהאקסטרודר

.והקרהחםהחלקשלבמיקוםהואבהםהשוני ,אקסטרודריםשלסוגים 2גםישנם



האקסטרודרמבנה

Hot End 

Hobbed Gear

Idler Gear

Layer Cooling Fan



-Hot Endהמבנה

-מאוורר Hot End Fan 

Heat Sink 

Nozzle

Heater



נוספיםחלקים
–בקר• .שוניםסוגיםישנם ,המדפסתשל "המוח"

.יחדהמדפסתכלאתמחזיק–חיצוניתמסגרת•

•End Stops –לקצהמגיעההמדפסתמתימהציריםאחדבכללדעתניתןבעזרתם.



Y-ו Xציר
 ,טיימינגגלגלידיעלמונעיםכללבדרך (האקסטרודרושלהמיטהשל) Y-וה X-הבצירהתנועה
.(לרובמ"מ 8)לינאריםמוטותעלאומסילהעלנעיםהם .צעדומנועטיימינגרצועת



ברגי 2יששבהםמדפסותיש .צעדומנועהנעהבורגידיעלכללבדרךמונעת Zבצירהתנועה
.צעדבכלאחד ,הנעה

Zציר



אחרתבדרךהמונעתמדפסת
 .צירכלמניעשנייםאואחדמנועשבהןקרטזיותמדפסותהיועכשיועדשהוצגוהמדפסות
.שוניםוזמניםשונותבמהירותיחדמונעיםהמנועים 3הדלתאבמדפסות

https://www.youtube.com/watch?v=AYs6jASd_Ww

https://www.youtube.com/watch?v=AYs6jASd_Ww


–המיטה החלקנבנהשעליוהמשטח
תנאיםשנילקייםצריכההמיטה :

למיטהלהידבקצריךמהאקסטרודרשיוצאהפלסטיק•

למיטהמידיקרובלהיותיכוללאהראשונהבשכבההאקסטרודרשלהראש•



למיטההדפסותהדבקתשיטות
אקונומיקה●

סטיקדבק●

●Tesla GOO

●Blue tape

●BuildTak (חימוםללאגםעובד)



מחוממתמיטה
:מחוממותמיטותשלעיקרייםסוגייםשנייש

•PCB

סיליקון•



מודפסיםבחלקיםיתרונות

אחרותבשיטותלייצרניתןשלאחלקיםמגווןלייצרניתן•

זמינות•

זול•

(באמתלא)חוזק•

כדאילאתכלסאבלבקלותאותםלעבדניתן•



FRCבמודפסיםלחלקיםשימושים



FRCבמודפסיםלחלקיםשימושים



FRCבמודפסיםלחלקיםשימושים



מודפסיםשאינםבחלקיםלהשתמששנעדיףמקומותישעדייןאךחזקיםהםאמנם

מודפסיםבחלקיםבשימושסכנותגםיש



חלקיםהדפסתתהליך

תכנון
עלהחלק
נייר

שרטוט
החלק
בעזרת
תוכנת
ם"תב

שמירה
בפורמט

STL
יצור

GCODE 
הדפסת
החלק

הוצאת
 ,החלק
הרכבה
וגימור



למידותמקדםהוספת– CADתוכנתבעזרתהחלקשרטוט
מקדםמידהלכלנוסיףמדויקותמידותלקבלכדילכןמתכווץהואמתקררהפלסטיקכאשר

.הפלסטיקהתכווצותלרמתבהתאם

 .מ"מ 0.3הואהמוממלץהמקדם

.גדולההדפסהלפניטולרנסיםהדפסתלעשותחשובלכןקורההזאתהתופעהמדפסתבכללא



?זהאתלפתורניתןאיך ?ככההחלקאתבלהדפיסהבעייתיותמה



הבעייתיותהסבר



הבעייתיותהסבר



פתרון



Overhang



?זהאתלהדפיסניתןהאם



Bridging



?כזהבמקרהלעשותניתןמה



1פתרון



תמיכהלהוסיף– 2פתרון



?STLמהו– STLבפורמטשמירה
.ממשולשיםהמורכבקובץשלפורמט•

.ומרקםצבעמתארולאגוףשלהשטחפניאתרקמתאר•



STLבפורמטשמירה
 .הקובץאתשומריםכאשרזאתלהגדירניתן .שונותברזוליציותלהוציאניתן STLהקבציאת

.(בסדרהיאהתוכנהשלמחדלהברירתכללבדרך)ממ 0.01של  Toleranceלהדגירמומלץ



?GCODEמהו– GCODEיצור
GCode  מכונותשלשליטהשפתהואCNC מחשב/המשתמשדרךזוהי .מימדתלתומדפסות
להדליק ,המנועיםבמהירותלשלוט ,רצויהבמהירותשונותבנקודותלעבורלהתקןלהורות
 .אחריםדבריםמיניוכל ,המאווריםאתולכבות



הסלייסר GCODEהיצורתוכנתעםהכרות
שניתןרבותתוכנותישנן .מתאימהתוכנהבעזרת STLהמקובץ GCODEהאתליצורניתן

 .Slic3rאו Cura, Skeinforge :בהםלהשתמש



הגדרות– GCODEהיצורתוכנתעםהכרות



חלקיםשלהדפסהכיוון

:כפולהמשמעותישהחלקיםשלההדפסהלכיוון

הואבתמיכהשהצורךכךאובתמיכהצורךשאיןכךבאורנטציהלהיותצריךהמודפסהחלק1.
.מינימלי

הכוחמופעלשבולכיווןמאונךלהיותצריךהסיביםכיוון2.

https://www.youtube.com/watch?v=r5Yz04185Es

https://www.youtube.com/watch?v=r5Yz04185Es


Infill -מילוי
:תכונותשתיישלמילוי

...ועודקווי ,משושה ,מלבן :החלקמילוייתבצעבוהצורה–צורה•

אחוז•



Support –בתוכנההמוגדרתתמיכה
.Slicerהבתוכנתתמיכהלהוסיףגםניתן ,תמיכהלשרטטניתןכיראינוקודם



Raft
עלחלקיםלייצבכדיחזקבסיסליצורמשמשים .לחלקמתחתהמונחפלסטיקשלאופקימשטח
.מהמיטהחלקיםשלהתנתקותומונעהמיטה



Skirt
חלקהזרימהוליצורהאקסרודראתלהתניעכדימשמש .לחלקמסביבשנמצאתפסטיקמסגרת

.פלסטיקשל



Brim
עםקטןמגעשטחבעליחלקיםלייצבמשמש .לחלקמתחתהמונחפלסטיקשלאופקימשטח
–המיטה .למשטחמחובריםלהיותאלולחלקיםעוזר . "איים"



מודפסיםבחלקיםבעיותתיקון

(בהרצאהחשובהבאמתהחלק)



זהעםלעשותומההבעיותמגיעותמאיפהנביןזהבחלק
למיטהנדבקתלאראשונהשכבה●

●Warping

●Stringing

●Under Extrusion

●Over Extrusion

●Overheating



למיטהנדבקתלאראשונהשכבה
?קורהזהלמה

חזקהמספיקלאלמיטההחומרשלשההדבקה●

מידיגבוההאקסטרודרשלהראש●

?זהאתלסדראפשראיך

(הנוכחיתאת "לחזק"או)הדבקהצורתהחלפת●

שבצדדיםהברגיםבאמצעותהמיטההגבהת●





Warping
?קורהזהלמה

בהמשךמעולהנדבקההראשונהשהשכבהלמרות●

מתקררשהואאחריהפלסטיקהתכווצותבגללקורהזה ,הזאתהתופעהמתרחשתההדפסה

גדולותבהדפסותקורהכ"בד)מהמיטהעצמואתומנתק

(וגבוהות

?זהאתלסדראפשראיך

מיטהחימום●

יותרטובההדבקה●

(בסוףמגעילטיפהיוצא) Raftאו Brimבשימוש●



Stringing
?קורהזהלמה

כ"בד ,המדפסתמראשחומרמנזילתנובעתזותופעה
באותהמהשניאחדשנפרדיםקטניםחלקיםביןקורה

.השכבה

?זהאתלסדראפשראיך

Retractionהואורךמהירות●

(מומלץ 200)מידיגבוההאקסטרודרטמפרטורת●



נפוצהבדיקההדפסת



Under Extrusion
?קורהזהלמה

יוצאלאאונדחףלאכאשרמתרחשתזותופעה●
מה ,החםהחלקלתוךבאסטרודרחומרמספיק
מהראששיוצאהחומר "בנפח"לירידהשגורם
.מגעיליםוחוריםחריציםונוצרים

?זהאתלסדראפשראיך

הטמפרטורההעלאת●

Extrusion Multiplierההעלאת●

האסטרודרצירעלהגירחיזוק●



Over Extrusion
?קורהזהלמה

חומרמידייותרנדחףכאשרמתרחשתזותופעה●
לעלייהשגורםמה ,החםהחלקלתוךבאסטרודר

.נזילהונוצרתמהראששיוצאהחומר "בנפח"

?זהאתלסדראפשראיך

Extrusion Multiplierההורדת●



Overheating
?קורהזהלמה

ובחלקיםחדיםבקצוותכ"בדקורהזותופעה●
והואולהתקשחלהתקררמספיקלאהחומר ,קטנים
והחומרשלוהשכבהכלעםביחדשבאלואיךזז

.מהראשעליושיורד

?זהאתלסדראפשראיך

הראששלהטמפרטורההורדת●

לשכבותיותרטובקירור●

ההדפסהמהירותהורדת●



?להדפסהמספיקותלאהפלסטיקשאריותכאשרלעשותניתןמה
השאריותמתבזביםאזאבלפלסטיקשלגליללהחליףניתן•

הרצויהחלקהדפסתאתמעכביםאנחנואזאבליותרקטןאחרחלקלהדפיס•

החלקאתמחלישיםאזאבל (infill)המילויאחוזיאתלהקטין•

או



ההדפסהבאמצעהגלילאתלהחליף כאלהחלקיםשמתקבליםכך , :



למדפסת GCODEהלהעברתדרכים
.SDכרטיסוקוראמסךלמדפסתמחובראםאפשריזה– SDכרטיסבעזרת•

מתאימהחומרהשישבהנחה– Wi Fiהדרך•

למחשבישירותהמחוברכבלבעזרת•



pronterface -המדפסתתפעוללצורךעזרבתוכנתשימוש



?שאלותיש

2230ו'פציונתן
ypetcho@gmail.com

054-3540506
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