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CURA software beállítások
(a leírás kétfejes nyomtatóra értendő)

(Quality): Minőség
Layer height: (Rétegmagasság )
A rétegmagasság az egyik leggyakrabban módosított beállítás. Ez egy nyomtatott réteg vastagsága milliméterben. Vékonyabb rétegmagassággal
növelhető a nyomtatás minősége, ami simább felületet eredményez, és a modell Z-irányában (magasság) részletesebbé válik. Másrészt viszont;
vastagabb rétegek használatával jelentősen csökkentheti a nyomtatási időt.

A bal oldali modell kisebb rétegmagasságot mutat, mint a jobb oldali modell.
A rétegmagasság lehetővé teszi a felhasználónak, hogy könnyen kiválaszthasson az aktuális nyomtatandó forma, és az anyag konfigurációjával
kompatibilis rétegmagasságot. A rendelkezésre álló rétegmagasságok száma konfigurációnként eltérő lehet. Az egyéni mód lehetővé teszi, hogy a
felhasználó teljes mértékben testre szabja a rétegmagasságot.
Megjegyzés: Az egyéni (custom) módban válassza ki a kívánt magassághoz tartozó rétegmagasságot. Egy profil magasságfüggő beállításokat
tartalmaz - mint például a hőmérséklet - a kiváló minőségű nyomtatás biztosítása érdekében.
Initial layer height: (Kezdeti rétegmagasság)
Ez a beállítás meghatározza a nyomtatás első rétegének magasságát. A kezdeti réteg magassága általában vastagabb, mint a többi réteg
magassága, hogy erősebb tapadást biztosítson az alaphoz. Ha a modell első rétegén nagyon sok részlet van, a vastagabb réteg miatt a minőség
csökkenthet. Ez a korlátozás kompenzálható a "kezdeti réteg vízszintes kiterjesztése" beállítással, amely a Shell (héj) kategória alatt található.
Line width: (Vonalszélesség)
Egy nyomtatott vonal szélességét határozza meg, amelynek közel kell lennie a fúvóka méretéhez. A vonalszélesség alapján az
extrudálási sebesség beállítódik, ami azt jelenti; automatikusan kiszámítja hogy mennyi anyagot kell extrudálni.
1. példa: Csökkentse kissé a külső fal szélességét, hogy a modell élesebb legyen.
2. példa: A kitöltés megnövelt vonalszélessége lehetővé teszi, hogy a nyomtatási idő csökkenjék.
Tipp: Ha ismeretlen a fúvóka mérete, állítsa be a vonalszélességet a profilban adott fúvóka méretéhez.

Azonos modell 0.25, 0.4 és 0.8 fúvókával.
A vonal szélessége minden rendelkezésre álló vonaltípushoz külön-külön állítható be:
Wall line width: Egy fal vonalszélessége. A belső és a külső falak vonalszélessége külön – külön állítható.
Top surface skin line width: Ez a vonalszélesség csak akkor számít, amikor a felső réteg nyomtatódik.
Top/bottom line width: A felső és alsó rétegek vonalszélessége.
Infill line width: A kitöltőanyag vonalszélessége.
Skirt/brim line width: A szoknya vagy a karimák vonalszélessége.
Support line width: A tartószerkezetek (alap és alátámasztás) vonalszélessége.
Support interface line width: Egyetlen támogatási interfész vonalszélessége.
Prime tower line width: Egyetlen elsődleges torony-vonalszélessége.
Initial line width: A vonalak szélessége a kezdeti rétegen.
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(Shell): Héj
Wall extruder: (Fal extrudálás )
Ez a beállítás határozza meg, hogy melyik extrudernek kell kinyomtatnia a falakat (kétfejes nyomtatónál). A belső vagy külső falra
külön - külön beállítható.
Példa: Használjon két különböző színű, azonos anyagot hogy körvonalakat hozzon létre a 3D-s nyomatokon.

Wall thickness and wall line count: (Falvastagság és falvonalszám)
Ez a beállítás a modell falainak vastagságát állítja be. Az Ultimaker Cura a falvastagságot a vonal szélességének szorzatához
kerekíti. Általánosságban elmondható, hogy a falvastagság két-háromszorosa a vonal szélességének.A magasabb érték határozottabb modellt hoz
létre, és csökkenti a hézagosságot, míg az alacsonyabb érték jellemzően a nyomtatási időt és a felhasznált filament mennyiségét csökkentheti.
A falak milliméteres vastagságának beállítása helyett a falak számát is megadhatja. Amikor beállítja a fali vonalszámot, kiszámolódik a fal
vastagsága, és a beviteli mező kiszürkül.
Példa: Az 1 mm-es érték három falat eredményez 0,35 mm = 1,05 mm-es fal. A bal oldali modellnek három fala van, a jobb oldali
modellnek egyetlen fala van.

Outer wall wipe distance: (Külső fal törlési távolság)
Minden külső fal végén egy rövid út van extrudálás nélkül. Ennek következtében a külső fal felől a 3D nyomtatás más részeibe tartó
útvonal esetén csökken a varrat. Ez a rövid mozgásoknál látható a rétegben a külső fal fölött.

TOP surface skin: (Felületi réteg)
A felső felületi réteg az a legfelső réteg, amelyet külön lehet beállítani. Ez lehetővé teszi, hogy itt szebb nyomtatás készüljön.
A következő beállítások módosíthatók:
Top surface skin extruder: Az extruder a legfelső réteget állítja be. A második extruder (ha van) tartalmazhat másmilyen nyomtatási
magot vagy anyagot.
Top surface skin layers: Ez a beállítás határozza meg, hogy az összes felső réteg hány rétegét érintse a beállítás. Két vagy három réteg
elegendő ahhoz, hogy a felületi minőség javuljon.
Top surface skin pattern and line directions: A minta külön beállítható, hogy más vizuális hatást adjon. Ha vonalakra van állítva, a
vonalak szöge is beállítható a precizebb vezérléshez.
Top surface print speed: A sebesség megváltoztatható a nyomtatás felületi minőségének javítása érdekében. Nyomtasson ugyanolyan
sebességgel, mint a külső fal, hogy sima felületet kapjon.
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Ennek a modellnek a felső felületi mintázata vízszintes vonalakból áll.
Top / bottom extruder:
Ez a beállítás határozza meg, hogy melyik extruder nyomtassa ki a felső ill. az alsó réteget. A második extruderhez különböző színek
vagy fúvókaméretek használhatók. (Ha a nyomtató kétfejes).

Top / bottom thickness:
A felső / alsó vastagsággal beállítható a folyamatosan nyomtatott felső és alsó rétegek vastagsága. A magasabb érték biztosítja, hogy a
felső és az alsó rétegek rései teljesen zártak legyenek. Ez azonban növelheti a nyomtatási időt és a filament mennyiségét is.
A felső és alsó vastagságnál ajánlott mindig a rétegmagasság többszörösét használni. Ez például azt jelenti, hogy 0,15 mm-es rétegmagasságnál
jobb, ha a felső / alsó vastagságot 0,6 mm-re, vagy 0,7 mm-re állítjuk.

A bal oldali modell 1,4 mm-es felső / alsó vastagságú, a jobb oldalon csak 0,7 mm.
Separate top or bottom thickness:
A felső és alsó réteg vastagsága külön is beállítható. Ez különösen hasznos felülre, mert szükség lehet néhány rétegre a megfelelő
lezáráshoz és a „párnásodás” megelőzéséhez. Alul kevesebb réteg használatával anyag és nyomtatási idő takarítható meg.
Number of top / bottom layers:
A felső / alsó rétegek magasságának milliméterben való megadása a rétegek számát határozza meg.. A valós magasság (milliméterben)
automatikusan a rétegmagasság szerint kerül kiszámításra.
Példa: A felső rétegek száma 12 * 0,1 mm rétegmagasság = 1,2 mm felső rétegvastagság.
Top / bottom pattern:
Az Ultimaker Cura lehetővé teszi a felső és alsó rétegek különböző nyomtatási mintáinak kiválasztását. Ezek a rendelkezésre álló
minták:
Concentric: A mintázat kíntről befelé haladva concentrikus.
Lines: Átlósan nyomtatott minta, amely áthalad a modell burkolatán (sraffozás).
Zig-Zag: Átlósan nyomtatott minta a modell héjai között.

Vonalak, cikk-cakk, koncentrikus és "vonalirány" egyéni értékkel [90°]
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Bottom pattern initial layer:
Ez azt a réteget érinti, amely közvetlenül az alaplemezre van nyomtatva. Ez külön módosítható. Használja ezt a szolgáltatást, hogy
konkrét alsó képpel rendelkező modell jöjjön létre.
Top / bottom line direction:
Ez a beállítás lehetővé teszi a felső és alsó réteg vonalainak nyomtatási irányát. Ez általában átlós irányú. Ez a leggyorsabb és az X, Y
motorokat egyszerre használja. Az irányváltás vizuális hatást is kelthet. Több sorszámot lehet megadni az egyes rétegek irányának
megváltoztatásához, például: [90,0] ez vízszintes-függőleges irányt hoz létre.
Outer wall inset:
Ez a beállítás kompenzálja a külső fal helyzetét, ha a kiválasztott vonalszélesség kisebb, mint a fúvóka. Például: 0,35 mm-es
vonalszélesség 0,40 mm-es fúvókával 0,05 mm-es rést hagy a valóságos nyomtatott vonal mindkét oldalán.
A legkülső rész kompenzálásához 0,025-ös kompenzáció van beállítva.
Outer before inner walls:
Ez a beállítás határozza meg, hogy melyik falakat nyomtassa ki először, a külső vagy a belső falakat. Ha engedélyezve van, a külső
falak elsőként nyomtatódnak és az X,Y méretek pontosabbak. A hátránya az, hogy a túlnyúlás (többszínű nyomtatásnál) minősége csökken.
Alternate extra wall:
Ez a beállítás minden más rétegben egy extra falat ad. Ezáltal a feltöltés (infill) a falak közé kerül, ami erősebb nyomatokat ad. Például,
ha a falvonalszámot két falra állítja, és engedélyezi az alternatív falat, akkor két falat nyomtat páros számú rétegekre, és három falat páratlan
számú rétegekre.

Compensate wall overlaps:
Ezzel a beállítással az extrudálás csökkenthető, ha a nyomtatófejnek egy keskeny területen kétszer kell átmennie. Ezen az módon
mindegyik fal kinyomtatható anélkül hogy túlextrudált lenne. A beállítás a külső vagy a belső falak számára külön engedélyezhető.

Fill gaps between walls:
A finom részleteknél előfordulhat olyan területek nyomtatása, amelyek vékonyabbak mint a fúvókák mérete. Ez létrejöhet a külső és
belső falak között, ahol a modell éles sarkokban végződik. Ez az opció lehetővé teszi, hogy ezeket a réseket mindkét fal nyomtatása után töltse
ki. Az ábrán egy csepp látható, amelyet ki kell nyomtatni.
Megjegyzés:
Nézze meg, hogyan befolyásolja ez az opció a mozgás útvonalát. A nyomtató késõbb visszatér a résbe, hogy kitöltse azt.
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Filter out tiny gaps:
A falak közti némelyik rés olyan kicsi, hogy az extra mozgási út nem éri meg az extra extrudálást annak kompenzálására. Ha szükséges,
engedélyezze ezt a funkciót, hogy ezeket a minimális réseket is kitöltse.
Print thin walls:
Ez a beállítás megengedi a fúvókaméretnél vékonyabb falak nyomtatását. Ha ez a beállítás engedélyezett, az útvonalak túlextrudáltak
lehetnek, mivel a fúvóka nem tud vékonyabb szálat húzni, és ez nem távolítható el.
Horizontal expansion:
A vízszintes méretváltoztatás akkor előnyös, ha a nyomtatás mérettűrése fontos. A műanyag enyhe deformációja miatt a nyomtatás
tényleges méretei nem feltétlenül felelnek meg a digitális modell méretének. A vízszintes tágulási érték beállításával kompenzálhatja
ezt ezt a kis eltérést. A magasabb érték növeli a modell X/Y méretét, míg a negatív érték csökkenti azt.

Ezt a modellt egy csavar furatával bővítettük -0.1mm, 0mm, + 0.1mm
Initial layer horizontal expansion:
Ez a funkció ugyanolyan hatással van, mint a vízszintes expanzió, kivéve, hogy csak az alaplemezre nyomtatott rétegre vonatkozik. Ez
segít(het) az első réteg extrudálásakor, megnövelve a méretpontosságot. Ajánlott a vonalszélesség értékének a fele.
Z-seam alignment:
Kiválasztható, hogy a következő Z irányú réteg rétegillesztése milyen legyen (csíkosság a modell oldalán).
Ez olyan modellek esetén hasznos, amelyek egymást követő egyenlő rétegekkel rendelkeznek, és a rétegillesztés látható lehet. A Z- rétegillesztés
beállításának megváltoztatásával csökkenthető az illesztés láthatósága. A lehetőségek:
User specified: Állítsa be a koordinátát a Z-rétegillesztés X és Y irányára. Ez a koordináta alapértelmezésben abszolút.
Példa: X 100, Y 200; elmozdítja az új réteg kezdetét a modell középpontjába.
Shortest: A következő réteg az előző réteg végpontjától indul. Ez a nyomtatás leggyorsabb módja, de a leginkább látható
illesztést hozza létre.
Random: A következő réteg az előző réteg véletlenszerű pontjából indul, ami csökkenti a redőzöttség mértékét.
A hosszabb mozgások miatt a nyomtatási idő növekedni fog.
Sharpest corner: Ez az illesztés a modell legmagasabb befelé, vagy kifelé irányuló sarkába kerül, ha megtalálható.
Ez a legjobb módszer a redőzöttség teljes elrejtésére.
Seam corner preference: A Z-rétegillesztés alapértelmezés szerint rejtett. Egyes projekteknél, amelyek utólagos
feldolgozást igényelnek, a redőzöttség megjelenítése szükséges lehet az utómunkákhoz. Ez a következőkkel
módosítható:
None: A Z illesztés az igazítási helyén marad.
Hide seam: A redő a lehető legjobban elrejtésre kerül.
Expose seam: A redő a látható lesz.
Hide or expose: A redő elrejtésre kerül ha van rá lehetőség.
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Ignore small Z gaps:
A modell Z-irányában a rétegek közötti kis hézagok „rögzíthetők” ezzel a beállítással. Biztosítja, hogy a rétegek egymásba olvadjanak
a nyomtatás kitöltésével a rés alja és teteje között. Ha letiltott ez a beállítás, akkor nem fogja kitölteni a rést, és egyszerűen kinyomtatja az alját és
a tetejét, ahogy látható a modellben.
Extra skin wall count:
A felső / alsó minta legkülső része koncentrikus vonalakkal helyettesíthető. Egy vagy két vonal (réteg) használata javíthatja a kitöltő
anyag lefedését, és biztosíthatja, hogy azok szilárdabbak és simább felületűek legyenek.

Enable ironing:
A vasalás olyan technika, ahol a fúvóka nyomtatás után áthalad a felső réteg felett, hogy a felső réteget símára vasalja. A vasalás
beállítható a kívánt felülethez:
Only highest layer: Csak a legutolsó nyomtatott rétegre vonatkozik.
Pattern: A vasaláshoz kiválasztható minta.
Line spacing: Meghatározza az egyes sorok közötti távolságot.
Flow: Vasalás közben az anyag adott százaléka az utolsó rétegen szétterül.
Inset: A vasalás által a modell külső szélének megengedett eltolása X,Y irányban.
Speed, acceleration, and jerk: A vasalás sebessége, gyorsulása, visszarántása beállítható a folyamat finomításához.

(Infill): Kitöltés

Infill density:
A kitöltési sűrűség meghatározza a nyomtatás belsejében használt műanyag mennyiségét. A magasabb töltési sűrűség azt jelenti, hogy a
nyomtatás belsejében több műanyag van, ami erősebb tárgyhoz vezet. A vizuális célú modelleknél 20% körüli töltési sűrűséget használnak, ennél
nagyobb sűrűségeket pedig alkatrészekhez.

A jobb oldali modell nagyobbki töltésű, mint a bal oldali modell
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Infill line distance:
Ahelyett, hogy a töltési sűrűséget százalékban állítaná, lehetőség van a vonal távolságának beállítására is. Ez határozza meg az egyes
kitöltővonalak közötti távolságot, amelynek hatása ugyanolyan, mint a töltési sűrűség változtatása.
Infill pattern:
Az Ultimaker Cura lehetővé teszi a kitöltés szerkezetének változtatását, ami egyes esetekben előnyös lehet. Például:
Strong 2D infills: Általánosan használt kitöltés.
Quick 2D infills: Gyorsabb a nyomtatás, de gyengébb modellt ad.
3D infills: A tárgy minden irányban egyenletesen erős.
3D concentric infills: Rugalmas anyagokhoz használatosak.
Az alábbi minták állnak rendelkezésre:
Grid: (Rács) Strong 2D infill
Lines: (Vonalak) Quick 2D infill
Triangles: (Háromszögek) Strong 2D infill
Tri-hexagon: (Három-Hatszög) Strong 2D infill
Cubic: (Kocka) Strong 3D infill
Cubic: (subdivision): (Kocka - alfaj) Strong 3D infill (az előzőhöz képest anyagot spórol)
Octet: (Nyolcas) Strong 3D infill
Quarter cubic: (Negyed kocka) Strong 3D infill
Concentric: (Körök) Flexible 3D infill
Concentric 3D : (Körök 3D) Flexible 3D infill
Zig-zag: Rács alakú kitöltés, amely folyamatos átlós irányú
Cross: (Kereszt) Flexible 3D infill
Cross 3D: (Kereszt) Flexible 3D infill
A feltöltési minták az alábbi képek sorrendjében jelennek meg:

Infill line directions:
A feltöltési vonalak általában 45 °-os szögben nyomtatnak. Ebben a szögben az X és az Y motor együttesen működik, hogy a lehető
legjobban gyorsuljon és visszahúzzon a réteg jó minősége érdekében. Ha a vonalakat más irányban kell kinyomtatni, akkor
0 °-tól állítható be a függőleges, és 90 °-tól a vízszintes vonal szöge. Például: [0,90] vízszintes - függőleges felső / alsó mintát eredményez.
Infill XY offset:
A kitöltési minta minden modellnél középre kerül. A minta balra, jobbra, felülre vagy alulra mozgatásához az X vagy Y eltolás
használható. A pozitív érték FELfelé (Y) és JOBBRA (X) mozgatja, míg a negatív érték LEfelé (-Y) vagy BALRA (-X). A koncentrikus
kitöltési mintáknál ez az eljárás nem működik.
Infill overlap percentage:
Ezzel szabályozható a kitöltés és a falak közötti átfedés mértéke. Megadható százalékos vagy valós értékként. A magasabb érték
általában jobb kötést eredményez a töltet és a falak között. Ez azonban csökkentheti a nyomtatás vizuális minőségét is, mert a túl magas érték
túlzott extrudáláshoz vezet. A legtöbb esetben elegendő az Ultimaker Cura alapértelmezett értéke.

A kitöltési átfedés és a törlés megjelenítése.
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Skin overlap (percentage):
A héj átfedése ugyanúgy működik, mint a kitöltés átfedése. Megadható százalékos vagy valós értékként.
A héj átfedése az összes felső és alsó réteget befolyásolja.
Infill wipe distance:
Arra utasítja a nyomtatót, hogy hagyja abba az extrudálást a kitöltés végén, mielőtt megkezdené a falak nyomtatását. A nyomtató a
fúvókán belüli nyomás miatt még mindig kis mennyiségű szálat ürít, de az extrudálás korábban történő leállításával csökkentheti az extrudálást a
héjon. Lásd a fenti képet.
Infill layer thickness:
Mivel a kitöltés rétegmagassága nem fontos a vizuális minőség szempontjából, ezért vastagabb rétegek használhatók a nyomtatási idő
csökkentése érdekében. A beállítás megadásakor legyen bizonyos, hogy az a réteg magasságának pontos többszöröse, ellenkező esetben az
Ultimaker Cura kerekíti a réteg magasságának többszörösére. Ez azt jelenti, hogy például 0,2 mm-es töltési vastagsággal nyomtat, míg a
rétegmagassága 0,1 mm. A nyomtató elsőként két rétegre nyomtatja ki a falakat, majd egy vastagabb kitöltési réteget nyomtat.

Gradual infill steps:
A fokozatos kitöltés csökkenti a töltési mennyiséget az alsó rétegek töltési százalékának csökkentésével. Minden fokozatos töltési lépés
osztja a töltési százalékot egy második tényezővel. Az eredmény egy sűrű kitöltés a felső rétegek közelében, ami lényeges, és csökkenti
nyomtatási időt.

Példa: Fokozatos töltési lépések = 2 és a kitöltés = 20%

->

kitöltés = 20% a felső 5 mm-re, kitöltés = 10% a többi résznél.

Gradual infill step height:
A fokozatos feltöltési lépésmagasság az a magasság, amellyel a feltöltést a felső rétegekből számítva csökkenteni kell. Ezen a módon a
felső rétegek egyszerűen lezárhatók anélkül, hogy extra kitöltés kellene.
Infill before walls:
Ez a beállítás megengedi a kitöltés nyomtatását a falak nyomtatása előtt. Ez jobb túlnyúlásokat ad, mivel a falak odatapadnak a már
kinyomtatott töltéshez. A nyomtatás ilyen sorrendben hátrányos is lehet. Ha a kitöltést előbb nyomtatják mint a falakat akkor van esély arra, hogy
a kitöltés látható legyen a falakon, így durvább felületet eredményez.
Minimum infill area:
Lehetővé teszi, hogy a kis területeken egy rétegben nyomtassák ki a héjat a kitöltés helyett. Például vegyünk egy lapos tetőt
kéménnyel, a kémény vékony és törékeny, de szilárdan nyomtatható héjként.

A minimális kitöltési terület erősíti a csatlakozó lábát, a héj általi kitöltéssel.
Skin removal and skin expansion:
A modellben lévő héj (felső és alsó réteg) a nyomtatási profil szerinti minimális vastagságig nyomtatódik. Néhány modell azonban
erősebb vagy könnyedebb belső geometriát kíván. Ezek a beállítások vízszintesen kibővítik vagy eltávolítják a héjat ott, ahol általában kitöltést
nyomtatnának. Ennek enyhe növelése lehetővé teszi, hogy a kiálló modellelemek jobban tapadjanak a modell többi részéhez, így erősebbé vagy
könnyebbé válnak. A Z-irányban kiemelkedő elemekkel rendelkező sík felületek erősebb alapot kapnak, így szilárdságuk nő.
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Balról jobbra: A modell előnézete, 0.8 mm-es héjbővítés, nincs héjmódosítás, 0.8 mm-es héjeltávolítás.
Skin removal width:
A héj eltávolítása során eltávolítandó szélesség. A felső és alsó rétegekre egyedileg alkalmazható.
Skin expand distance:
Az a távolság, amennyivel a héj kiszélesedik. Nagyobb érték eredménye hosszabb, de szilárdabb nyomatot ad. Az alacsonyabb
érték csak csekély mértékben növeli a teherbírást.
Maximum skin angle for expansion:
Mivel a héj az egész modellben jelen van, ezért szükségtelen a teljes területet bővíteni. Inkább csak a meghatározott szög alatti
területet érdemes kiterjeszteni. Így a kiálló elemekkel bíró sík felületek erősíthetők, anélkül hogy érintené a modell többi részét. Beállítható
a 0° vízszintes (nem terjeszt semmit), míg a 90° függőleges, és a mindent kibővít.
Minimum skin width for expansion:
Ez a paraméter megakadályozza a kis héj (felső és alsó) területek kibővítését. Ezt kifejezetten akkor használják, ha cél a modell nagy,
lapos felületeinek erősítése.

(Material): Anyag
Default printing temperature:
Az anyag nyomtatási hőmérséklete az anyag beállítási panelen, anélkül hogy bármilyen extrudálási korrekciót alkalmaznának.
Printing temperature:
A fúvóka hőmérsékletére vonatkozik nyomtatás közben az alkalmazott extrudálási beállításokkal együtt. Mindegyik nyomtatási
profilnak kissé eltérő nyomtatási hőmérséklete van a legjobb eredmény eléréséhez.
Printing temperature initial layer:
A kezdeti réteg nyomtatási hőmérséklete, amely az alaplemezhez tapad. A kissé magasabb hőmérsékleten történő nyomtatás növeli a
tapadást az alaplemez és a modell között.
Initial printing temperature:
Ezt a beállítást csak kétfejes gépeknél használják. A fúvókák váltásakor az inaktív fúvóka lehűl erre a készenléti hőmérsékletre. A
bemelegedés után a fúvókák megkezdhetik a nyomtatást, ha ez a kezdeti hőmérséklet elérik. A hőmérséklet ugyan valamivel alacsonyabb, mint a
nyomtatási hőmérséklet, de a filament és a fúvóka még tartalmaz maradék hőt.
Final printing temperature:
Ezt a beállítást csak kétfejes gépeknél használják. A fúvókák átkapcsolásakor az inaktív fúvóka lehűl. Mielőtt a fúvóka kikapcsolna
a fúvókát hagyjuk lehűlni erre a hőmérsékletre, miközben az extrudálás tovább folytatódik. Ez megakadályozza, hogy készenléti állapotban
szivárogjon az anyag.

Extrusion cool down speed modifier:
Az itt mutatott hőmérsékletváltozás azt jelzi, hogy a fúvóka milyen gyorsan hűl extrudálás közben. Az extra fűtéssel
az extrudáláskor elhasznált hőt pótolja ez az érték.
Build plate temperature:
A beállítás meghatározza a fűtött ágy hőmérsékletét a nyomtatási folyamat során. Minden anyag ideális ágyhőmérsékletet kíván meg,
amely itt van beállítva. Kétféle különböző anyaggal történő nyomtatás esetén a hőmérséklet a kettő átlaga. Az érték megváltoztatása ritka.
Build plate temperature initial layer:
Ez az építőlemez hőmérséklete az első réteg nyomtatásakor. Egy kissé melegebb építőlemez csökkenti a réteg deformálódási esélyét.
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Diameter:
Ez a beállítás határozza meg a filament átmérőjét azért, hogy az Ultimaker Cura megfelelően számítsa ki az extrudálási
adatokat. Minden Ultimaker szál átmérője 2,85 mm, de lehet, hogy ezt a beállítást más filament esetén módosítani kell.
Flow:
A folyatás az az anyagmennyiség, amelyet megadott időn át kell extrudálni, és amely az filament átmérőjén és a nyomtatási sebességen
alapul. Az áramlás mindig 100% -ra van beállítva, ami azt jelenti, hogy az extrudált filament mennyisége megegyezik a kiszámított
mennyiséggel. Ez a beállítás általában nem változik, mivel a számítás automatikusan történik, de hasznos lehet kísérleti anyagokkal történő
nyomtatás során.
Nem javasolt a folyatás növelése az extrudálás kompenzálására. Ez csak ideiglenesen működik, és nem oldja meg a mögöttes okot.
Enable retraction:
A visszahúzást olyankor használják, ahol a fejnek két nyomtatandó rész között kell mozognia. Visszahúzás nélkül az extrudált anyag az
alkatrészek között lógna. A visszahúzással megakadályozható a „húzás” (vékony műanyag szálak a nyomtatott részek között), ami sokkal tisztább
modellt eredményez. Legyen óvatos, ha olyan rugalmas anyagokat vagy modelleket használ, amelyek sok visszahúzást igényelnek, mivel ez a
filament rongálódásához vezethet.
Retract at layer change:
Ez a beállítás arra kényszeríti a nyomtatót, hogy visszahúzza a filamentet, mielőtt elkezdi a következő réteg nyomtatását.
Retraction distance:
Az anyag visszahúzási távolsága a fúvókától milliméterben. A hosszú visszahúzás nagyobb feszültséget okoz az anyagban, időt vesz
igénybe, de csökkenti az anyag elfolyását. Rövid visszahúzáskor több az elfolyás, de az anyag biztonságos marad és hamarabb nyomtat ismét.
Retraction speed; retract and prime:
Az a sebesség milliméter / másodpercben, amellyel az anyag visszahúzódik és előkészül. A nagy sebességű visszahúzás csökkenti az
elfolyást, de koptatást okozhat. Alacsony sebességű visszahúzás esetén nagyobb az elfolyás, de védi az anyagot.
Retraction extra prime amount:
Ez egy extra anyagmennyiség, amely a visszahúzás után extrudálódik, hogy pótolja a mozgás alatt elszivárgott anyagot.
Ez a beállítás hasznos lehet, különösen flexibilis szálaknál, mivel ezek extra nyomást igényelnek. A visszahúzás utáni extra mennyiség
által nagyobb nyomás érhető el, amely segít pótolni az anyagot.
Retraction minimum travel:
Ez a beállítás határozza meg azt a minimális távolságot, amelyet a nyomtatófejnek még meg kell tennie a visszahúzás előtt. A
visszahúzásigényes modelleknél növelhető ez az érték, ami csökkenti a visszahúzások számát és csökkenti a koptatást. Az értéket azonban nem
szabad túl magasra állítani, mert ez sztringeléshez (szálak összefűzése) vezethet, és csúnya „foltokat” okozhat a nyomtatáson.

A bal oldali modellen visszahúzások láthatók (lila) egy apró korlát bezárásánál. A jobb oldali modellen nem engedélyezett a
visszahúzás, (kékkel) a korlátrudak közötti rövid távolság miatt a minimális mozgási távolság nagyobb, mint a tényleges távolság.
Maximum retraction count:
A maximális visszahúzási szám állítja be a visszahúzások maximális számát egy adott szálhosszon (lásd: minimum extrusion distance
window). Az érték fölötti összes visszavonás figyelmen kívül marad. A visszahúzások számának korlátozása azzal az előnnyel jár,
hogy csökkenti a kopás lehetőségét. Azonban a sok lyukkal rendelkező modelleknél (pl. Voronoi nyomtatás) ez húzáshoz vezethet, ha ez az érték
túl alacsony.

A filament adagoló keresztmetszete.
Minimum extrusion distance window:
Ez a filamentszál hossza, amelyen a maximális visszahúzási szám érvényesül. Ez az érték korlátozza a visszahúzások számát a
filamenten.
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Például:
Ha a maximális visszahúzási számot 25-re állítja, és a minimális extrudálási távolság ablakot 1,0 mm-re állítja, akkor legfeljebb 25
visszahúzást végez 1,0 mm-es extrudált szálra.
Standby temperature:
A fúvóka hőmérsékletére vonatkozik, amikor készenléti állapotban van, miközben az aktív fúvóka nyomtat (kétfejes nyomtatónál).
A készenléti hőmérséklet elég alacsony ahhoz, hogy akadályozza a filamentszálak károsodását, de elég magas ahhoz, hogy nyomtatás folytatható
legyen.
Nozzle switch retraction distance:
Ez az izzószál visszahúzásának hossza, amikor a fúvóka készenléti üzemmódba kerül. Ez az érték nagyobb, mint a normál visszahúzási
távolság, mivel a fúvóka hosszabb ideig lesz készenléti állapotban.
Nozzle switch retraction speed:
A visszahúzás sebességére vonatkozik akkor, amikor a fúvóka készenléti állapotba kapcsol. A nagyobb visszahúzási sebesség
eredménye a jobb nyomtatás, de nő az esélye a filament sérülésének.

(Speed): Sebesség
Print speed:
A nyomtatási sebesség az a sebesség (mm / s), amellyel a nyomtatófej nyomtatás közben mozog. Ezen beállítás alapján számítja az
Ultimaker Cura az extrúziós kifolyatást. A nyomtatási sebesség megjeleníthető a Fólia nézetben> Feedrate tulajdonságként.
A nagyobb nyomtatási sebesség rövidebb nyomtatási időt ad. Jegyezze meg, hogy a nyomtatási sebesség növelése azt is jelenti, hogy meg kell
növelni a hőmérsékletet is annak érdekében, hogy a filament megfelelő legyen.
Habár válszható az egész nyomtatáshoz azonos sebesség, de választható a nyomtatás különböző részeihez más – más sebesség:
Infill speed:
A kitöltő anyag nyomtatási sebessége. Ha a kitöltés miatti vizuális minőség nem fontos, nagyobb sebességet használható a
kitöltéshez. Ne feledje azonban, hogy ez befolyásolhatja a termék erősségét.
Outer wall speed:
A külső falak nyomtatásának sebessége. A külső fal lassabb nyomtatása általában jobb felületet ad.
Inner wall speed:
A belső falak nyomtatásának sebessége.
Top / bottom speed:
A felső és alsó réteg nyomtatási sebessége. Az alacsonyabb sebesség növeli a felső rétegek bezárásának megbízhatóságát, különösen
nagy területű nyomtatás esetén.
Top surface skin speed:
A felső felület héjának nyomtatási sebessége. Ezeket a shell kategóriában kell engedélyezni.
Support infill speed:
A tartóréteg nyomtatási sebessége. Ennek minősége általában nem fontos, ezért itt gyakran nagyobb értéket lehet használni.
Support interface speed:
Ez aztámasztó (support) alsó és felső nyomtatási sebessége. Mivel ezeknek a modellekhez jól kell tapadniuk, azokat lassabban kell
nyomtatni.

A kép a különböző nyomtatási sebességek megjelenítését mutatja a modellben.
Travel speed:
Ez az a sebesség, amellyel a nyomtatófej mozog, amikor nem extrudál. A nagyobb menetsebesség csökkenti annak a lehetőségét, hogy a
fúvókából eltűnik a filament, ami tisztább tárgyat eredményez. Azonban a nagyobb sebesség azt is eredményezheti, hogy a fúvóka eléri a
korábban kinyomtatott részt, ami sértheti a nyomtatást a forró fúvóka miatt. Ez megakadályozható a Z-ugrás használatával visszahúzáskor.
A kezdeti réteg menetsebessége eltér a nyomtatás többi részétől, hogy biztosítsa a megfelelő tapadást az alaplemezzel.
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Initial layer print speed:
Ezzel a beállítással megadhatja a nyomtatás első rétegének sebességét. Alapértelmezés szerint az alsó réteghez kis sebességet
használnak, hogy az anyag jól tapadjék az alaplemezhez.
Initial layer travel speed:
Ezzel megadhatja az első réteg menetsebességét a nyomtatásban. Tartsa alacsonyan ezt a beállítást, hogy a fúvóka ne húzza ki az
alaplemezen lévő első réteg nyomtatását, különösen ha részletdús alsó felületekkel dolgozik.
Skirt / brim speed:
Lehetőség van beállítani a sebességet, amellyel a szoknya vagy a szegély nyomtatható. Ez általában hasonló a kezdeti réteg
sebességéhez.
Maximum Z speed:
Ez a beállítás megváltoztatja a sebességet az alaplemez minden nyomtatás közbeni mozgása során. Ez magában foglalja az összes
rétegváltást és a Z-ugrásokat. Általában a Z-sebességet maximálisra állítják, de a gép firmware -e korlátozza.
Number of slower layers:
Ez a beállítás meghatározza a nyomtatási sebesség eléréséhez szükséges rétegek számát a nyomtatás alsó rétegétől. A sebesség a kezdeti
rétegsebesség és a nyomtatási sebesség alapján lineárisan emelkedik a megadott rétegek számán át. A magasabb érték csökkenti a lehajlás esélyét,
de jelentősen növelheti a nyomtatási időt.

E példában a lassabb rétegek száma négyre van állítva, ami azt jelenti, hogy a negyedik réteg után a beállított nyomtatási sebesség jut
érvényre.
Equalize filament flow:
Ez a beállítás lehetővé teszi a vékony falak nyomtatását a normálisnál nagyobb sebességgel. Ily módon az extrudált mennyiség a
nyomtatott részen csökken, így azonos lesz az extrudált térfogat a korábbival.
Enable acceleration control:
A gyorsítás nagyon fontos a nyomtatásban. Hasonlóan egy autóhoz, a nyomtatófejnek fel kell gyorsulnia, miként a fentiekben
szerepel. A gyorsulás csökkenti a firmware-ben beállított sebességet, így a nyomtatás kicsit lassabb, de pontosabb. Ennek letiltása maximális
gyorsulást eredményez.

Elvi ábra, amely a sebesség, a gyorsulás és a megrántás közötti különbségét mutatja.

(Travel): Bejárás
Combing:
A fésülés csökkenti a nyomtatás külső felületén fellépő hibák valószínűségét a fúvóka (fúvókák) mozgásának újraszámításával, hogy ne
lépjen ki a nyomtatás határain kívülre . Ez nagyobb bejárt utat eredményez, de csökken a visszahúzások száma.
Ha a fésülés tiltott, az anyag visszahúzódik, és a nyomtatófej egyenes vonalban mozog a következő pontra.

Bekapcsolt fésülésnél (balra) a nyomtatás határain belül mozog. A letiltott (jobbra) fésülésnél visszahúzott bejárás van, amelyek a nyomtatási
határokon kívül mozognak.
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Avoid printed parts: (nyomtatott alkatrészek elkerülése)
A beállítás engedélyezésével a nyomtatófej elkerüli a már nyomtatott részeket. Ha a nyomtatás egyik pontjáról a másik felé a
legrövidebb úton akadály van, akkor a nyomtatófej megkerüli. Ez csökkenti annak a lehetőségét, hogy érintkezésbe kerüljön a már kinyomtatott
modellrészekkel, ami csökkenti a felszíni hibák vagy az anyagkeveredés esélyét. A beállítás használatához először engedélyeznie kell a fésülést.

A mozgás mindkét esetben elindul, és pontosan ugyanott végződik. Kikerüli a már nyomtatott részeket az engedélyezett bal oldali modell esetén,
a jobb oldali letiltott modellnél pedig nem.
Avoid distance:
Ez határozza meg a fúvóka és a nyomtatás közötti távolságot (mm-ben), ha az előző eset engedélyezett. A nagyobb elkerülési távolság a
nyomtatott modellel való érintkezés esélyét csökkenti, azonban a nagy elkerülési távolság jelentősen befolyásolja a mozgások hosszát,
befolyásolja a nyomtatási időt és az elfolyás mértékét is.
Layer start X –Y: Ez a beállítás határozza meg a legközelebbi pozíciót azokhoz a koordinátákhoz ahol a következő réteg indul. A beállítás
általában a jobb szélső sarokba van állítva, mert ott van az Ultimaker 3 nyomtató kapcsolófészke.
Megjegyzés:
Egy másik beállítás, a Z rétegillesztés. A Z-rétegillesztés beállítás csak a külső fal kezdeti helyzetét állítja be, ahol ez a beállítás
általában a kitöltés kezdete.
Z-hop when retracted:
Ezzel a beállítással az alaplemez a beállított értékkel relatíve lefelé mozdul el visszahúzáskor, lehetővé téve a fúvókának a nyomtatáson
való áthaladását anélkül, hogy hozzáérne. Ez megakadályozza, hogy a fúvóka megüsse az objektumot, vagy „foltokat” vagy karcolásokat hagyjon
a felületen. Vegyük figyelembe, hogy a sok visszahúzással / mozgássall végzett nyomtatáskor az idő megnő.

Z-hop only over printed parts:
A „Bejárás” kategória tartalmazza a „Nyomtatott alkatrészek elkerülése” opciót. Ha ez engedélyezve van, a fúvóka lehetőség szerint
elkerüli ezeket az alkatrészeket, hogy csökkentse a modell felületének sérülését. Ha nem lehet elkerülni az alkatrészt, a nyomtató Z-ugrást
hajt végre, amikor áthalad ezen a részen.
Z-hop height:
Ez a beállítás határozza meg a Z-ugrás magasságát (mm-ben).
Z-hop after extruder switch:
A funkció Z-ugrást indít, ha a fúvóka eléri a kapcsolófészket, így csökkenti annak esélyét, hogy a megfolyt anyag érintkezésbe kerüljön
a nyomtatott modellel.

(Support): Alátámasztás
Generate support:
Néhány modell olyan, hogy a modell egyes részei alulról nincsenek megtámasztva. Ebben az esetben a modell alá kell nyomtatni egy
támasztó szerkezetet, hogy megakadályozza a műanyag lekonyulását. Ezt úgy érhető el, hogy engedélyezzük a „Támogatás létrehozása”
lehetőséget.
Support extruder:
A kétfejes gépek lehetőséget nyújtanak vízzel oldható alátámasztások létrehozására. E szolgáltatásban megadható, hogy az
alátámasztás mely részei, melyik extruderrel kerüljenek nyomtatásra. A beállítás:
Support infill extruder: kitöltést alátámasztó extruder.
First layer support extruder: első réteget alátámasztó extruder.
Support interface extruder: hordozó felület extrudere.
Support roof extruder: tetőrészt alátámasztó extruder.
Support floor extruder: alapréteget alátámasztó extruder.
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Placement:
Ez a beállítás határozza meg, hogy hová nyomtatja az alátámasztási struktúrát. A következő lehetőségeket tartalmazza:
Touching build plate: Az alátámasztás csak az alaplemezről nyomtatható ki
Everywhere: (Támogatás elhelyezése mindenhol ) Az alátámasztást minden szükséges rész alatt nyomtatja, ami azt jelenti hogy
elhelyezheti egy modellen, vagy a modellen belül.

A modellnek túlnyúló részei vannak. A bal oldali modell mindenhol alátámasztott, míg a jobb oldali modell alátámasztása csak az építőlemezen
(alaplemezen)van.
Overhang angle:
A túlnyúlás szöge befolyásolja, hogy mennyi hordozóanyag van hozzáadva. Kisebb szög nagyobb alátámasztáshoz vezet. Például 0° -on
az összes túlnyúlás alá van támasztva, míg 90° -nál nincsen alátámasztás.

A bal oldali modell szilárd módban jelenik meg. A piros területek jelzik a túlnyúló területet, amely alátámasztásra szorul. A középső modell
70°-os, míg a jobb oldali 45 -os szögben van alátámasztva.
Support pattern: Különböző minták állnak rendelkezésre az alátámasztási struktúrák nyomtatásához, ami erős, vagy könnyen eltávolítható
alátámasztást eredményez. Az alábbi minták közül választhat:

Connect zig-zags:
Zig-zag alátámasztási minta kiválasztásakor ez a beállítás láthatóvá válik. Ez összekapcsolja a cakk-cakkok végét, amely erősíti a
támasztószerkezetet és növeli a tapadást az alaplemezhez.
Support density:
Ez meghatározza az alátámasztási struktúra sűrűségét. A magasabb érték erősebb alátámasztást ad, de nehezebb eltávolítani, és több
időt vesz igénybe anyomtatása.

Háromszügű alátámasztás három különböző sűrűséggel: 15%, 30% és 45%
Z distance:
A támasztószerkezet felső és alsó részének a modellhez viszonyított távolságát jelenti. Ez a beállítás megoszlik a felső és alsó távolság
között. A felső távolság meghatározza az alátámasztás teteje és a modell alja közötti távolságot, míg az alsó távolság a alátámasztás alja és a
modell felső része közötti távolságot jelenti.

A támasztószerkezet és a modellrészek között egy kis távolságra van szükség ahhoz, hogy a támaszokat könnyen lehessen eltávolítani a modell
kinyomtatása után. Az alacsony érték egyenletesebb felületet teremt, de megnehezíti a támaszték eltávolítását is.
X /Y distance:
Ebben a beállításban beállítható a támasztószerkezet és a modell közötti távolság X és Y irányban. A magasabb érték csökkenti annak
esélyét, hogy a támasztó szerkezet beleütődik a modellbe. Ez azonban nagyobb távolságot teremt a modell és a tartószerkezet között, ami kisebb
áthidalásokat eredményezhet.
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A bal oldali modell X / Y távolsága 0,7 mm, míg a jobb oldalinál 0,3 mm
Support distance priority:
Az Ultimaker a PVA(vízben oldódó támasztó anyag) elindítása után az alátámasztás Z-távolságát 0-ra állították be. Ez egy olyan eljárást
vezetett be, ahol az X / Y-távolság eltolná a PVA-t a modelltől, csökkentve ezzel az alátámasztás minőségét. A támasztási távolság prioritás
biztosítja, hogy a PVA tökéletesen illeszkedjen a modellhez. Az alábbi képen látható a prioritás amikor az
X / Y a Z-t bírálja felül, és amikor Z bírálja felül X / Y –t.

Minimum support X / Y distance:
Ha a Z felülbírálja az X / Y-távolságot, amint azt a fentiekben tárgyaltuk, az X / Y-távolság kényszerítheti az alátámasztást
a modellbe való becsapódásra. A biztonságos távolság megtartásához mindig a minimális X / Y távolságot kell tartani.
Stair step height:
Ha a „Támogatás elhelyezése mindenhol” lehetőséget választja, a támogatási struktúrákat a modellel együtt nyomtatja ki.
Ez a szerkezet nem feltétlenül követi a modell kontúrjait. Ehelyett a tartószerkezet alja kis lépcsőszerű lépésekből áll. A lépcsőfok
magasságértékének megváltoztatása befolyásolja, hogy ezek a lépések milyen nagyok. Az alacsony érték a támaszték simább alját eredményezi,
és több kapcsolatot létesít a modell és a támogató szerkezet között. A magasabb érték megkönnyíti a támogatás eltávolítását.

A bal oldali objektum magasabb lépcsőfokértéket, míg a jobb oldali modell alacsonyabb értékűt mutat.
Support stair step maximum width:
Ez a legnagyobb szélesség X / Y irányban, ahol lépcsőfok jelenik meg. Amikor egy felület magassága nem változik
5 milliméteren belül, a támaszték szabályossá lesz.
Join distance:
A csatlakozási távolság a tartószerkezetek közötti maximális távolság X / Y irányban. Ha a különálló szerkezetek közelebb vannak
egymáshoz, mint ez az érték, akkor egyesülnek. A magas érték használata a beállításban a támasztási struktúrákat korábban egyesíti. Ez segíti a
tartó stabilitását és szilárdságát, különösen akkor, ha a tartószerkezetek nagyon vékonyak. Fontos megjegyezni, hogy a nagy érték az
alátámasztásokat olyan sűrűvé teheti, hogy nehéz eltávolítani.

16

A bal oldali modell különálló támasztékkal rendelkezik, míg a jobb modell csatlakozási távolsága miatt a támaszok összeolvadnak.
Support horizontal expansion:
Vízszintes expanzió használatával eltolható X és Y irányban a támasztószerkezet. A magas értékek bővítik az alátámasztási területeket,
ami erősebb támasztást eredményez. A nagyon vékony támasztófelületek negatív érték segítségével teljesen eltávolíthatók. Az alábbi modell jobb
oldali alátámasztása könnyen kinyomtatható, jóllehet a támasztott terület nagyon vékony.

A bal oldali modellnél a vízszintes expanzió tiltott, amely anyagot takarít meg, és csökkenti a nyomtatási időt. A jobb oldali modellnél a
vízszintes expanzió engedélyezett, ami növeli a szerkezet szilárdságát.
Enable support interface:
A támasztó interfész sűrű héjat hoz létre a hordozószerkezet tetején és alján, amelyre a modellt nyomtatják. Ezzel a nyomtatás alsó
rétegét jobbá teszi, ami egyenletesebb felületet eredményez. Fontos megjegyezni, hogy a támasztéktetőt nehezebb eltávolítani, mint a normál
támasztékot, így az utófeldolgozás több munkát igényelhet, különösen ha nem oldódó alátámasztó anyagot használ.

Ezt a modellt kétféleképpen szeleteljük: a középső példában az alátámasztási interface engedélyezve van, míg a másik példában az alátámasztási
interface le van tiltva.
A támasztó tetők és padlók külön beállíthatók, és mindegyiknek megvannak a saját lehetőségei:
Support interface thickness: A támasztási felület(ek) vastagsága.
Support interface resolution: A felbontás Z-irányban ellenőrzött, amely meghatározza az alátámasztó interface helyét.
Support interface density / line distance: A alátámasztó interface sűrűsége.
Support roof pattern: Az alátámasztó interface tetőmintázata.
Use towers:
A beállítás engedélyezésével az alátámasztásokat olyan tornyokként nyomtatják, amelyek megtámasztják az apró kilnyúló részeket. A
támasztornyok csak egy meghatározott minimális átmérőnél kisebb alátámasztásokhoz nyomtathatók. Az ezen értéknél nagyobb alátámasztások a
szokásosan készülnek.

A stabilitás javítása érdekében a támasztó tornyok nagyobb átmérőjűek, mint a támasztandó terület. Szükség esetén a torony átmérője
megváltoztatható egy nagyobb vagy kisebb támaszótorony létrehozásához. A torony átmérője a túlnyúlás közelében csökken, és tetőt képez.
A torony tetőszögének beállítása határozza meg; mennyire éles vagy lapos a toronytető.
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(Cooling): Hűtés
Enable cooling fans:
Ezzel a beállítással engedélyezheti vagy letilthatja a nyomtatófej-ventilátorokat nyomtatás közben. A nyomtatófej-ventilátorok
biztosítják, hogy az anyag megfelelően lehűljön a következő réteg nyomtatása előtt. Rövid rétegidejű és hidakkal / túlnyúlásokkal rendelkező
rétegeknél a hűtés növeli a nyomtatás minőségét.
Fan speed:
Amikor a nyomtatófej-ventilátorok engedélyezettek, bizonyos paraméterek beállíthatók. Egy ezek közül egy a ventilátor sebessége.
A nagyobb sebesség lehetővé teszi a jobb hűtést és csökkenti az elfolyást, de növelheti az anyag zsugorodását is. Ez az oka annak, hogy a
különböző anyagok esetében a sebesség eltérő lehet. Az Ultimaker előre beállított anyagprofiljai már tartalmazzák az Ultimaker anyagok
alapértelmezett értékeit.
A következő paraméterek érhetők el:
Regular fan speed: A sebesség, amellyel a ventilátor forog, mielőtt eléri a küszöböt. Ha egy réteg gyorsabban nyomtat, mint a
küszöbérték, a sebesség fokozatosan emelkedik a maximális ventilátorsebesség felé.
Maximum fan speed: A sebesség, amellyel a ventilátor a minimális rétegidőre forog. A ventilátor sebessége fokozatosan növekszik a
szabályos ventilátorsebesség és a maximális ventilátorsebesség között a küszöb elérése után.

A gyakori hűtési beállítások kombinációinak áttekintése, piramismodellre vetítve.
Regular / maximum fan speed threshold:
Ez a beállítás határozza meg azt a rétegidőt, mialatt a ventilátor átkapcsol a normál ventilátorsebesség és a maximális ventilátorsebesség
között. Az ebben az időben lassabban nyomtatott rétegek a szokásos ventilátorsebességet használják. A gyorsabb rétegeknél a ventilátor
sebessége fokozatosan emelkedik a maximális ventilátorsebesség felé.
Regular fan speed at height:
Ez a magasság, amelyen a ventilátorok teljes sebességre emelkednek. Az alsóbb rétegekben a ventilátor sebessége fokozatosan nulláról
a szokásos ventilátorsebességre emelkedik. Lehetőség van a paraméter megváltoztatására is úgy, hogy beállítható az a rétegszám, amelytől a
ventilátoroknak teljes sebességgel kell járniuk. Nagyobb magasság növeli az ágyhoz való tapadást, de az elfolyáshoz és a minőség csökkenéséhez
is vezethet. A 0,5 mm-es magasság általában elegendő.
Initial fan speed: A ventilátor fordulatszámát csak a kezdeti rétegre szabályozza, amely az alaplemezhez tapad. A fordulatszám ezután visszatér
a szokásos ventilátorsebességre beállított sebességre.
Minimum layer time:
A minimális rétegidő meghatározza azt az időt, amennyi egy réteg nyomtatásához kell. Ha egy réteg kevesebb időt vesz igénybe, mint a
beállított érték, a nyomtató lelassul, így eléri a minimális rétegidőt. Ez lehetővé teszi, hogy a nyomtatott anyag megfelelően lehűljön a következő
réteg nyomtatása előtt.
Minimum speed:
Ez a minimális sebesség, amellyel a nyomtatónak nyomtatnia kell, annak ellenére, hogy lelassul a minimális rétegidőre. Ha a nyomtató
túlságosan lelassul, a fúvókanyomás túl alacsonylesz, és rossz minőséget eredményez.
Ha például egy 5 másodperces minimális rétegidő 8 mm/sec. sebességgel nyomtat, akkor ez csak akkor történik meg, ha legalább 8
mm/sec. minimális sebesség van beállítva. Ha a minimális sebesség 10 mm/sec. értékre van állítva, ez azt jelenti, hogy
10 mm/sec.-nál lassabban nem nyomtat, és hogy a rétegidő ennek megfelelően változik; 5 másodpercnél rövidebb lesz.
Lift head:
Ezzel a beállítással engedélyezheti, hogy a nyomtatófej tovább mozogjon a nyomtatás során, a minimális ventilátorsebesség mellett,
amíg még nem érte el a minimális rétegidőt. A nyomtatófej meg fogja várni, amíg a minimális rétegidő lejár, majd visszatér a nyomtatás
folytatásához. Ez elegendő időt biztosít a nyomtatott anyagnak a minimális sebesség mellett történő lehűlésre.
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(Build plate adhesion): Alaplemez tapadása
Enable prime blob:
Ez a beállítás csak kétfejes gépekre vonatkozik. A nyomtató általában a egy folt kinyomásával kezd. Tiltsa le ezt a beállítást, a fúvóka
előkészítése során a szoknya vagy szegély használatához.
Build plate adhesion extruder:
Ez a beállítás határozza meg, hogy melyik extruder nyomtasson az alaplemezhez kiválasztott tapadási mód szerint. Ez a beállítás csak
kettős extrudáló gépeken érhető el.
Build plate adhesion type:
Háromféle alaplemez tapadás létezik: szoknya, karima és tutaj. Könnyen letilthatja a tapadási típusokat úgy is, hogy a Nincs beállítást
választja.

Az alaplemez ragasztási típusai balról jobbra: szoknya, karima és tutaj.
Brim:
A Brim (perem) egy sík réteget hoz létre a modell alapja körül, hogy elkerülje a vetemedést. A perem csatlakozik a modellhez, és
létrehoz egy nagyobb felületet. Ez növeli a tapadást az alaplemezhez, és vetemedés esetén a modell sarkai kevésbé hajlamosak felkunkorodni,
mert a peremhez rögzül.
A nagy zsugorodási potenciállal rendelkező anyagok esetén (pl. ABS) előnyös a karimák használata. Azok a modellek, amelyeknek nagyon nagy
alapja vagy nagyon vékony részei vannak alul, szintén jobban tapadnak az alaplemezhez.
A perem beállításához több lehetőség áll rendelkezésre:
Brim minimum length: A hosszúság milliméterben, vagyis az extrudált mennyiség, a perem egyéb beállításaitól függetlenül.
Brim width: A perem szélességét állítja be milliméterben.
Brim line count: Ez felülbírálja a perem szélességét, a vonalak száma szerint.
Brim only on outside: A beállítás biztosítja, hogy a kezdeti rétegben lévő lyukakkal rendelkező modelleknél, (a fánkhoz hasonlóan),
perem csak a modell külső részén képződjék.
Raft:
A Raft (tutaj) egy sűrű rácsot képez a modell és az alaplemez között. Ez akkor hasznos, ha a modell alsó felülete nem teljesen sík,
vagy gyenge a tapadás az alaplemezhez. A tutaj biztosítja, hogy a modell jobban tapadjon az alaplemezhez.
Az Ultimaker Cura Raft lehetőségei szélesek. A tutaj három részre oszlik: felső, középső, és alapréteg. Az alábbi kép ismerteti a rendelkezésre
álló Raft beállításokat.
Ezeket fontos ismerni:
Initial Z overlap: A beállítás csökkenti a modell összes rétegét, kivéve a kezdeti réteget, hogy összenyomja a kezdeti réteget a Raft
réteghez képest.
Raft base layer: Ezt a réteget rá kell nyomni az alaplemezre, és ezért túlméretezettnek tűnik.

A Raft beállítások magyarázata.
Ha a fenti ábrán látható tutajra nyomtat, az eredmény a következő képen látható:
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Skirt:
A szoknya az első rétegen az objektum köré nyomtatott vonal, de nem kapcsolódik az objektumhoz. Ez segít az extrudáló fúvóka
beindításában, és egy további ellenőrzés lehet az ágy szintezésére vonatkozóan. Ha kiválaszt egy szoknyát, beállíthatja a következő
paramétereket:
Skirt line count: A modell körül nyomtatott szoknya-vonalak száma.
Skirt distance: A modell és a szoknya közötti távolság.
Skirt minimum length: A szoknya teljes hossza. Ez felülbírálható a szoknyavonalak számával, ha a minimális hosszúságot még nem
érte el.

(Dual extrusion): Kettős extrudálás
Enable prime tower: Az elsődleges torony egy további nyomtatás, amely a alaplemezre készül, hogy előkészítse a fúvókát a következő réteg
nyomtatásához. Csökkenti az elfolyást, és javítja a nyomtatási minőséget. Az elsődleges torony néhány beállítási lehetőséget tartalmaz:
Prime tower size: A fő torony mérete X / Y irányban. A nagyobb lábnyom stabilabb elsődleges tornyot hoz létre.
Prime tower minimum volume/thickness: Az elsődleges torony térfogata. A mennyiségnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a
fúvóka megfelelően beinduljon.
Prime tower X/Y position: Az elsődleges torony helyzete az Ultimaker Cura origójától nézve. Alapértelmezés szerint a kapcsolóhely
közelében van, hogy csökkenjék a nyomtatási idő.
Prime tower flow: Az elsődleges torony átfolyása. Ez alapértelmezés szerint 100%.

A kép a fenti beállítások viselkedését mutatja.
Wipe inactive nozzle on primer tower:
Miután az elsődleges tornyot az aktív fúvóka kinyomtatta, az inaktív fúvóka törli magát. Ez megtisztítja a fúvókát, hogy csökkenjék a
elfolyás lehetősége a nyomtatott modellen.
Wipe nozzle after switch:
A fúvóka átkapcsolás után az aktív fúvóka a kitöltés felé mozog, és lassan letörli magát. Ez megtisztítja a fúvókát, mielőtt folytatná a
nyomtatási folyamatot.
Prime tower purge volume:
Annak érdekében, hogy az elsődleges torony erős és képes legyen a kiszivárgott anyagot tartani, a fúvóka kis térfogatot távolít el a
torony belsejében. A torony úgy működik, mint egy hulladékgyűjtő, és összegyűjti az összes felesleges anyagot.
Enable ooze shield:
Az ömlesztőpajzs egy külön nyomtatott egyrétegű széles fal, amely minden réteg kinyomtatása előtt megfogja a fúvókából szivárgó
felesleges anyagot. Javasoljuk, hogy ezt a beállítást csak az Ultimaker Original kettős extrudálási kísérleti készlet használatával használja. Két
különálló beállítással rendelkezik, amelyek vezérelhetők:
Ooze shield angle: Az ooze (szivárgás) pajzs maximális szöge. Ennek célja, hogy megakadályozza a pajzs összeomlását.
Ooze shield distance: A távolság az ooze pajzs és a modell között. Ezzel elkerülhető, hogy a pajzs összeolvadjon a modellel.

Ennél a modellnél az ooze shield engedélyezett. A süllyesztett pajzsot a
nyomtatás befejezése után el kell távolítani, feltárva a mögöttes modellt.
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(Mesh fixes): Hálós rögzítések
Az alábbi beállítások segítségével javíthat hibákat olyan modellekben, amelyek nem megfelelően vannak tervezve a 3D nyomtatáshoz. Ezek a
modellek általában jól néznek ki a szilárd nézetben, de ha vannak hibák, ezeket gyakran csak az X-ray nézet mutatja meg.
Union overlapping volumes:
Ha egy modell két térfogatot tartalmaz, amelyek zavarják egymást (mintha egymáson keresztül lennének elhelyezve), ez a beállítás
lehetővé teszi a javítást. Az Unió átfedő térfogatai felismerik ezeket az interferenciákat, és megpróbálják azokat egy térfogatként szeletelni.

Ez a két kocka átfedi egymást, és alapértelmezés szerint érvénytelen geometriát hoznak létre. Balról jobbra: szilárd nézet, röntgen nézet, „Unió
átfedő térfogat” le van tiltva, és az „Unió átfedő térfogat” engedélyezve.
Remove all holes:
A belső felületeken felesleges lyukakat tartalmazó szilárd modellek javíthatók az „Összes lyuk eltávolítása” beállítás engedélyezésével.
Az Ultimaker Cura ekkor bezárja a szeletelésre váró lyukakat, és gondoskodik arról, hogy a belsejét helyesen nyomtassa ki.

Ez a kocka üreges, és hosszabb időt vesz igénybe a nyomtatása, az extra falak miatt. Balról jobbra: szilárd nézet, röntgen nézet, „Távolítsa el a
lyukakat tiltva”, és a „Távolítsa el a lyukakat engedélyezve”.
Extensive stitching:
Amikor a sokszögek hiányoznak a modell héjában, az Ultimaker Cura nem tudja megfelelően szeletelni a modellt. Ebben az esetben a
héjakban és / vagy a kitöltésekben hiba jelenik meg a réteg nézetben. A „Hosszú varrás” funkció engedélyezésével a héjban lévő lyukak lezárásra
kerülnek, így az elvárható módon szeletelhető.
Keep disconnected faces:
Az Ultimaker Cura figyelmen kívül hagyja a sarokban lévő lyukakat tartalmazó modelleket. Lehetetlen tudni, hogy a hiányzó geometria
hogyan néz ki. Ezzel az opcióval az Ultimaker Cura összeköti a szomszédos geometriát a modell bezárásához.

A modell nem tartalmaz olyan geometriát, amely több szomszédos poligonhoz kapcsolódna. Anélkül, hogy tudnánk, hogy ez kocka lenne, az
Ultimaker Cura nem tud összekapcsolni felületeket, és így nem tesz semmit.
Balról jobbra: szilárd modell, röntgen nézet és „Megszakított felszínek megtartása” engedélyezve.
Merged meshes overlap:
Ez a beállítás átfedést okoz, ha az egyesített modellek találkoznak. Az eredmény enyhe túlextrudálás a csatlakozó területeken, ami
javíthatja a két rész közötti tapadást. Tartsa ezt a beállítást alacsony, 0,0-0,2 mm között, hogy megakadályozza a túl sok extrudálást.
Remove mesh intersection:
Az Ultimaker Cura felismeri, ha az alaplemezre betöltött háló átfed. Ha igen, az Ultimaker Cura részben eltávolítja az egyik hálót, hogy
megakadályozza a kettős extrudálást.
Alternate mesh removal:
Amikor az Ultimaker Cura átfedő hálót érzékel, általában eltávolítja az egyik hálót. Ezzel az opcióval a hálók rétegenként váltogatva
nyomtathatók ki rétegről – rétegre, a kettő szőtt keverékét képezve.
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(Special modes): Különleges módok

Print sequence:
Ha több modell van elhelyezve az alaplemezen, megadható a nyomtatás sorrendje.
Ez az opció csak egyfejes gépen érhető el. Két lehetőség van:
All at once: Minden objektum egyszerre nyomtatódik, ami azt jelenti, hogy az egyes objektumok egy rétegét nyomtatja ki a másik
nyomtatandó tárgyra való áttérés előtt.
One at a time: Az objektumokat egyenként nyomtatja. Ezt az üzemmódot csak akkor lehet használni, ha a modellek kisebbek, mint a
portál magassága, ami az alaplemez és a legalacsonyabb nyomtatófej-(tengely) közötti távolság.
Megjegyzés: arról kell gondoskodni, hogy a fej ne akadhasson el a már kinyomtatott alakzatokban.
Mold:
A kiválasztott modell negatívban nyomtatódik, egy körülvevő fallal, így a kész nyomtatás más anyag öntőformájaként
használható. Néhány opciós paraméter elérhető:
Minimal mold with: Ez határozza meg a forma minimális szélességét.
Mold roof height: Ez határozza meg a modell vízszintes részei feletti magasságot.
Mold angle: Ez a maximális szög, amit a forma külseje bezárhat a modellel. Ily módon nincs szükség a forma külső oldalára.

Ez a modell normálisan van szeletelve, és az öntőforma opció engedélyezve van.
Surface mode:
Felületi üzemmódban a nyomtató csak a háló X - Y felületét nyomtatja ki (falak) a szilárd modell helyett. A tető, az alja, a kitöltések és
a támasztékok nem kerülnek létrehozásra ebben a módban. Régebben ezt „Csak kövesse a hálós felületet” elnevezéssel illették. A „felszíni
üzemmód” és a „normál” mellett egy „mindkét” üzemmód is ide került. Ez biztosítja, hogy az összes zárt térfogatot a szokásos módon
nyomtassa ki, és minden laza geometriát egyetlen falként nyomtasson.

Ez a mód gyorsan és hatékonyan kinyomtat egy héjat. Gyakran használják gyűrűk és más egykagylós modellek gyors nyomtatására.
Spiralize outer contour:
Jellemzően a Z-tengelyt a teljes réteg nyomtatása után a réteg magassága fölé mozgatja. A spiralizálási mód kisimítja a Z-mozgást
az él felett. Ez azt jelenti, hogy a Z-tengely fokozatosan lefelé halad az egész nyomtatáson, mint egy spirál. A szilárd forgástesteket szilárd aljzatú
nyomatokká alakítják át ezzel az opcióval, amely tökéletesen alkalmas például vázák nyomtatására.

(Experimental): Kisérleti
Az itteni beállítások kísérleti jellegűek, és használat előtt gondosan mérlegelni kell őket. A nyomtatás sikertelen lehet.
Tree support:
Ahelyett, hogy az alaplemezről közvetlenül nyomtatnánk, használhatunk fa alakú alátámasztási struktúrákat.. Ezek a támasztékok
üregesek, és különböző szögekben dőlhetnek. A következő paraméterek szabályozzák a támaszok kialakulásának módját:
Tree support branch angle: A maximális túlnyúló szög, amelyet az ágak oldalirányban nyomtathatnak.
Tree support branch distance: Az ágak végpontjai közötti távolság, például, ahol érintik a modellt. Ez hasonló a támasztási
sűrűséghez.
Tree support branch diameter: Az ág átmérője, ahol megérinti a modellt.
Tree support branch diameter angle: Az ág növekedési szöge. Nagyobb szög növeli az ág alsó szélességét.
Tree support collision resolution: Az X,Y felbontás a betöltött modell ellenőrzésére és az ütközések elkerülésére.
Tree support wall thickness: A faágak külső falának vastagsága.
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Slicing tolerance:
A szeletelési tűrés határozza meg a lejtős területek szeletelésének módját. Amint az az alábbi képen látható, egy réteg van 2D-ben
szeletelve egy bizonyos magasságban. Azonban a réteg magasságától függően a réteg valójában 3D. A réteg háromféleképpen szeletelhető:
Inclusive: Szelet a réteg legkülső részén, mindig a modellt is beleértve.
Middle: Szelet egy réteg közepén. Ez a standard beállítás.
Exclusive: Szelet a réteg legbelső részén, így a modell nagyobb lehet, mint a tényleges szelet.

Top surface skin:
A felső felületi héj számos héjréteget nyomtat. Ezen opciók engedélyezéséhez először be kell állítani a felső felületi héjrétegeket,
amelyek a Shell kategória alatt találhatók.
Top surface skin line width: A rétegek szélességének beállítása.
Top surface skin pattern: A rétegek mintázatának beállítása.
Top surface skin line directions: Ha a minta cikk – cakk, vagy vonalakra van állítva, a felhasználó beállíthatja a vonalirányt. Több
irányt vesszővel kell elválasztani.
Infill travel optimization:
A kitöltési vonalak mozgása nem mindig ideális. Ez lehetővé teszi az optimalizálást, így csökken a kitöltés vonalai közötti
mozgás. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez növelheti a nyomtatási időt, ha sok különálló héjjal rendelkező modellekben használják.
Maximum (travel) resolution:
Ezek a beállítások határozzák meg az egyes vízszintesen nyomtatott vonalak maximális felbontását. Ez arra szolgál, hogy a nyomtatott
görbékben és a görbített mozgásokban felesleges részleteket távolítson el, ami kisebb GCODE fájlt eredményez, és kevesebb igénybevételt jelent
a nyomtatónak.
Break up supports in chunks:
Ez apró rések hozzáadásával osztja el a cikk – cakk mintájú alátámasztást különálló szerkezetekre. Ez lehetővé teszi, hogy az
alátámasztások egyszerűen darabonként legyenek felhúzva. Ez nem befolyásolja az alátámasztás jellemzőit.

Enable draft shield:
A huzatvédő egyrétegű vastag falat hoz létre az objektum körül, amely megvédi a környezeti nem kívánt levegő áramlásától. Azon
anyagok számára, amelyek hajlamosak elcsavarodni vagy leválni (pl. ABS), előnyös lehet ez a funkció.

A váza modellje egy huzatvédőt használ, hogy megakadályozza a vetemedést.
Néhány huzatvédő paraméter beállítható:
Draft shield X/Y distance: A huzatvédő és az objektum közötti távolság.
Draft shield limitation: Lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy kinyomtassa a huzatvédőt az objektum teljes magasságára, vagy
korlátozott magasságra.
Draft shield height: A magassági árnyékolás nyomtatási magassága, amikor a „huzatvédelem korlátozása” korlátozott értékre van
állítva.

23
Make overhang printable:
Ez minden olyan geometriát konvertál, amely nagyobb, mint a „maximális modellszög” beállításban megadott érték, az ott beállított
értékre. A beállítás használatakor a modell alakja megváltozik, és a modell másképp nyomtatódik.
Enable coasting:
Az extrúziós útvonal utolsó részét egy további mozgással helyettesíti. Ily módon a túlnyomás a fúvókából felszabadul, ami csökkenti
annak valószínűségét, hogy az anyag mozgás közben szivárogjon a fúvókából. A túl sok a mozgás azonban mégis extrudáláshoz vezethet, mivel a
fúvókán belüli nyomás a menetmozgás során csökken.

Ha a coasting engedélyezve van, az alábbi paramétereket állíthatja be:
Coasting volume: A parti részre eső anyag mennyisége.
Minimum volume before coasting: A minimális térfogat, amelynek lennie kell extrudálási útvonalon, mielőtt megengedné a
„partolást”.
Coasting speed: A „partolás” sebessége a nyomtatási sebesség százalékában. Mivel a nyomás a fúvókából felszabadul, a 100% alatti
érték ajánlott.
Alternate skin rotation:

Általában a felső és az alsó rétegek átlósan vannak
nyomtatva, és különböző irányokban rétegek között
váltva.
Alternatív kéregforgatás esetén a felső és az alsó
réteg iránya a két átlós irány között vált, és csak X
vagy Y irányban nyomtat.
Ez segíti jobban zárni a felső réteget, és csökkenti a
párnázás esélyét.
Ez a beállítás csak vonalakkal és egy cikk-cakk alsó /
felső mintával működik.

Az alternatív héjforgatás látványa.
Spaghetti infill:
Mindig olyan gyakorisággal nyomtatja ki az kitöltést, hogy kaotikus módon kerüljön a modellbe. Így gyorsabb a kitöltés nyomtatása, de
csökken a modell stabilitása is.
Conical support:
Ez egy kísérleti funkció, amely az alsó részen kis méretű, és a felső részen szélesebb támasztó szerkezetet hoz létre. A kúpos tartók
használatával a hordozóanyag akár 50% -át is meg lehet takarítani. Lehetőség van arra is, hogy a modellen túlnyúló támasztószerkezetet
nyomtasson, hogy alátámassza a modell felső felületén lévő részeket anélkül, hogy használná az alátámasztás opcióit a nyomtatás során.
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