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POUŽIJTE TUTO PŘÍRUČKU KE ZLEPŠENÍ VÝSLEDKŮ 3D TISKU

3D model je překocený nebo se na 
tiskové podložce posunul.

Model se oddělil od tiskové 
podložky a převrátil.

Náležitě připravte tiskovou 
podložku a použijte opěru okraje.

V horní části 3D modelu se vyskytují 
bublinky a nežádoucí otvory.

Některé detaily nejsou připojeny k 3D 
modelu.Text byl vytištěn pouze částečně.Některé detaily nebyly vůbec vytištěny.  Rozměry nejsou přesné.

Nedostatek pevných svrchních vrstev.V počítačovém 3D modelu nebyly všechny 
díly připojeny k celku.

Hustota textu je nad možnosti tisku této 
tiskárny.

Detaily jsou pro tuto technologii příliš 
malé nebo nebyly správně vytvořeny v 

počítačovém modelu.

Přesnost tiskárny eDee je přibližně 0,1 mm. 
Nicméně při větší rychlosti tisku a větší 
tloušťce vrstvy může být přesnost nižší.

Přidejte horní vrstvy v DeeControl. 
Tiskněte s větší výplní.

V počítačovém 3D modelu všechny díly 
důkladně spojte s hlavní částí celku.

Zvětšete text nebo použijte jiné písmo. 
Lépe se obvykle tiskne text, který je 

„vtlačený“ než text, který je vystouplý.

Zvětšete detaily v počítačovém 3D 
modelu. Nebo vytiskněte celý model větší 

(po částech).

Upravte počítačový 3D model o vhodné 
tolerance. Zvětšete otvory  

přibližně o 0,15 mm.

Místo 3D modelu 
vyprodukovala 
tiskárna jen 

změť materiálu.

3D tisk začal 
dobře, ale po 
chvíli se něco 

pokazilo.

Opora 3D modelu upadla. Základna modelu je deformovaná. Místo 3D modelu vyprodukovala 
tiskárna jen změť materiálu.

Jsou patrné pouze vrypy ve 
vrstvě lepidla, ale žádný model 

nebyl vytvořen.

Opora 3D modelu byla příliš tenká 
a vysoká, takže upadla.

Tisková podložka nebyla správně 
připravena nebo byla vzdálenost 

mezi tryskou a tiskovou podložkou 
(offset) příliš velká.

Tisková podložka nebyla 
správně připravena nebo neměl 
model žádný kontakt s tiskovou 

podložkou.

Na tiskové podložce je příliš 
mnoho lepidla.

Zvyšte tloušťku opěry nebo 
použijte jiné uspořádání opěry 

(třeba mřížku).

Pečlivě připravte tiskovou podložku. 
Tisková podložka musí být dokonale 
čistá a opatřená jen tenkou vrstvou 

lepidla. Pokud problém trvá, požádejte 
správce tiskárny o nastavení odstupu 

trysky (offset).

Pečlivě připravte tiskovou podložku. 
Používejte čisté sklo a pouze 

tenkou vrstvu lepidla. V DeeControl 
zkontrolujte, zda má model 

dostatečný kontakt s montážní 
rovinou. Pokud ne, použijte opěru.

Pečlivě připravte tiskovou 
podložku. Používejte čisté sklo a 

pouze tenkou vrstvu lepidla.
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3D model je 
vytištěn, ale 
některé jeho 

charakteristiky 
nesplnily očekávání.


