
دليلك إلى تسوية المنصة اليدوية 
عند ضبط مستوى المنصة قم بإجراء اختبار الطبقة المفردة المكون من أربعة نقاط.  
استخدم ورقة عادية كفاصل بين نهاية النوزل وسطح المنصة عند الزوايا األربعة 

اتبع الصورة لضبط التسوية بصورة أدق. 

(فيما يلي مرجع مرئي لمعرفة الزاوية الممكنة لتدوير براغي ضبط المنصة)  

سطح مموج 

يحتوي على قشور 
صغيرة 

قشور كثيرة 
تشبه العشب 

وعر للغاية 

وعر 

ناعم 
متقشر 

عشبي 

يحتوي على فراغات 
بين الخطوط 

النعومة 
المثالية 

وعر وعر للغاية 

0.15 0.150.05

عشبي متقشر 

مالحظات: 
● القيم هنا من تجربة طباعة فعلية ، وقد تختلف عن طابعات مختلفة.  

● استخدم هذه المعلومات كمرجع فقط. 
● إستخدم أداة القياس الدقيقة (الفيرنيه) للحصول على نتائج أدق. 

● عنــد تســوية المنصــة (جعــل الزوايــا األربعــة متســاوية) ، فــإن الهــدف هــو الحصــول علــى أربعــة زوايــا بنفــس النتيجــة، عنــد تســوية المنصــة (جعــل الزوايــا األربعــة متســاوية) ، فــإن الهــدف هــو الحصــول علــى أربعــة زوايــا بنفــس النتيجــة، 
عندمــا تكــون متســاوية بالتمــام ، يمكنــك اآلن ضبــط مســتوى إرتفــاع النــوزل (مســافة مناســبة بيــن النــزول والمنصــة) 
لتحقيــق ســماكة الطبقــة األوليــة الناعمــة المرغوبــة ، ويمكــن القيــام بذلــك بواســطة الضابــط اليــدوي للعجلــة، مــع 
 المتوفــرة فــي برامــج 

الحد األدني من 
التقشر يبقى 
سيئأ، وذلك ألن 
التدفق الزائد 
سيؤثر على 

الطبقة القادمة 
ويشوه النموذج 

0.05

تحرـيـك البرغــي الكبيــر بمســافة 
نتــوء واحــد مــن نتــوءات البرغــي 
يقــوم برفــع أو خفــض المنصــة 
 (Ender-3

دورة كاملة تعادل 0.7 ملم 
نصف دورة 0.35 ملم  

وهكذا.. 

تسوية الزوايا األربعة (إرتفاع طبقة 
واحدة). 

الهــدف هــو أن تكــون كل زاويــة بنفــس 
البعــد عــن النــوزل بشــكل متســاوي مــع 
باقــي الزويــا وذلـطـك لضـبـط تســوية 
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ً
النوزل منخفض جدا

الفــراغ غيــر كافــي بيــن النــوزل 
والمنصــة لكــي يتدفــق 
الفلمـنـت، وسيســبب تلــف 
لإلســكترودر أو المنصــة، وقــد 
يحصــل حشــر للفلمـنـت فــي 

النوزل بإرتفاع صحيح 
الفلمـنـت يندفــع بإتجــاه 
المنصــة بشــكل منتظــم، ممــا 
يوفــر أكبــر كميــة إلتصــاق بيــن 
المجســم والمنصــة، وفــي 
نفــس الوـقـت يحاـفـظ علــى 

 
ً
النوزل مرتفع جدا

ليــس هناـلـك ضـغـط كافــي 
للفلمـنـت بإتجــاه المنصــة، 
اإللتصــاق  يكــون  لذـلـك 
الفلمـنـت  بيــن  ضعيــف 
والمنصــة، ويحتمــل أنفصــال  
المجســم عــن المنصــة فــي 

3D Print Iraq :: ثري دي برنت العراق 
طابعات ثالثية األبعاد بأسعار تنافسية 

ترجمة وتنسيق 


