
Handleiding voor het oplossen van problemen met 3D-printen
Nozzle verstopping & slechte extrusie-output
Duidelijke problemen (zoals hieronder)

Voorgestelde oplossingen：
1. Toen we deze situaties tegenkwamen, wordt aanbevolen dat de afdruktemperatuur moet
worden verhoogd tot 230 ℃, de afdruksnelheid moet worden aangepast tot 40 mm/s, de
laagdikte moet worden verlaagd tot 0,1 mm en vervolgens moet worden getest of het werkt.
2. Als de eerste stap het probleem niet kan oplossen, moet u hardwareproblemen uitsluiten: trek
de voorkant van de PTFE-buisslang eruit om te controleren of deze donkerder is of niet, zo ja,
vervang dan samen een nieuwe met mondstuk, omdat de pijp is al aan het verouderen. (Merk bij
het vervangen op dat het mondstuk met warmte moet worden vastgedraaid)
3. Controleer de tandwielen van de extruder, of de beet normaal is, het wordt aanbevolen om in
het geval van normale voeding de extruderveer los te maken

Non-stick platform, kromgetrokken randen
Duidelijke problemen (zoals hieronder)



Voorgestelde oplossingen：
1. Het wordt aanbevolen om eerst opnieuw waterpas te zetten, het mondstuk bevindt zich te
dicht bij het platform, waardoor de eerste laag gemakkelijk overloopt, als de eerste laag te ver
kan blijven plakken aan het platform; als het nivelleringsverschil van de vier hoeken te groot is,
kan dit leiden tot kromtrekken vanuit een verder gelegen hoek
2. Pas de snijparameters aan, het wordt aanbevolen om de extrusiesnelheid van de eerste laag
hoger in te stellen dan 100%, de snelheid van de eerste laag in te stellen op 10 mm / s (zie de
onderstaande afbeelding), sluit de blaasventilator van de eerste laag, het platform moet worden
ingesteld op 45-60℃, vlot en rand moeten zich ook aanpassen om de hechting van het platform
te verbeteren.



3. Als deze maatregelen het probleem niet kunnen oplossen, wordt het aanbevolen dat het
platform is gecoat met PVP-vaste lijm of 3DLac-spray om de hechting van het materiaal te
vergroten. zal beter zijn.
4. De wintertemperatuur is te laag, PLA-type materialen kunnen ook kromtrekken, u kunt de
airconditioner op de juiste manier openen of eSUN eEnclosure gebruiken om af te drukken of de
snelheid van de blazende ventilator op de juiste manier verlagen, zoals aanpassen tot 50%

Rijgen



Voorgestelde oplossingen：
1. De juiste intrekkingsafstand instellen en de terugtrekking compenseren, de
terugtrekkingsafstand is te hoog, gemakkelijk om materieel gebrek te veroorzaken; te laag,
gemakkelijk te rijgen; Padoptimalisatie, het wordt aanbevolen om de startpuntuitlijningsfunctie
te openen bij het snijden, de verticale lift van de terugtrekking te sluiten, te voorkomen dat u
door de schaal gaat wanneer het lege bereik beweegt, het snijdende afdrukpad optimaliseert en
de afdruksnelheid op de juiste manier verlaagt om het beste afdrukeffect te
bereiken



2. Hoe hoger de afdruktemperatuur, hoe groter de kans op rijgen. Het wordt aanbevolen om in
het geval van normale extrusie de afdruktemperatuur te verlagen om problemen met rijgen op te
lossen.


