
COMO IMPRIMIR
COM PERFEIÇÃO
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ALCANCE 100% DE CONFIABILIDADE
EM SUAS IMPRESSÕES 3D

Mais informações sobre cada dica
você encontra em nosso site

WWW.3DLAB.COM.BR



Passo 1: sua impressora 3D

Limpar o bico da impressora1

Mesa (superfície de impressão)6

Passo 2: ambiente

Cuidado com o ambiente de impressão1

Mantenha a mesa sempre nivelada4

2 Primeira camada3

Aprenda a imprimir com perfeição

Tubo Bowden5

É fundamental dizer que a limpeza da impressora e a manutenção preventiva
devem ser realizadas periodicamente.

Remova resíduos no bico da impressora sempre que a utilizar.

Rolamentos
e correias

Mantenha os rolamentos
lubrificados e as correias
apertadas.

Não impr ima a sua pr imeira 
camada muito perto da mesa e 
nem muito longe. Uma primeira
camada ideal é um pouco achatada.

Sempre antes de iniciar uma nova impressão verifique se a mesa de sua
impressora 3D está corretamente nivelada. Mesmo que ela tenha nivelamento
automático, é interessante fazer essa avaliação e ajustar, se necessário.

Certifique-se de que o tubo Bowden esteja limpo, pois ele pode acumular
rapidamente partículas de poeira. Às vezes, apenas uma partícula de 0,2mm
pode entupir um bico de 0,4 mm.

Certifique-se de que a superfície de impressão esteja limpa. O vidro pode ser
higienizado com álcool ou limpa vidros. Quando utilizar cola bastão lembre-se de
lavar a superfície com maior frequência. Já para spray lembre-se de retirar o vidro e
aplicá-lo longe da impressora para não deixar resíduos nos eixos e engrenagens.

Se o ambiente que as peças são impressas possui ventiladores ou ar
condicionado tenha muito cuidado ao imprimir peças com filamento ABS.
Esse filamento requer um controle de temperatura mais rígido que o PLA,
por exemplo.



Passo 3: configurações do fatiador

1

Maior velocidade exige mais resfriamento3

Utilize recursos adicionais quando necessário5

Temperatura2

Limpeza3 Ventilação4

Verifique seus arquivos2

Aprenda a imprimir com perfeição

Materiais diferentes precisam de ambientes diferentes. Por exemplo, PLA é
melhor impresso em ambientes mais frios, por isso se sua impressora é
fechada recomenda-se deixar as portas abertas. Já para ABS o ideal é um
ambiente mais quente, ou seja, impressora fechada ou com um case de acrílico.

Certifique-se que o ambiente
onde se encontra a impressora
esteja limpo, principalmente sem
poeira.

É importante imprimir em um
ambiente bem arejado, porém,
lembre-se que o controle da
temperatura também é importante
para alguns tipos de filamentos.

Suas impressões não estão aderindo à mesa mesmo utilizando adesivo fixador e 
temperatura correta? Isso pode ser resolvido utilizando recursos como raft, brim ou
skirt.

Baixe modelos prontos ou modele você
mesmo

Sites como Thingiverse são ótimas opções para baixar modelos 3D prontos
e gratuitos. Já para quem tem conhecimento de modelagem qualquer software
3D pode ser utilizado para criar suas peças. Lembre-se apenas de salvar seu
projeto na extensão STL.

Antes de iniciar a impressão verifique se os arquivos não apresentam problemas
ou estão corrompidos.

Quanto maior a velocidade de impressão maior deve ser a porcentagem de
resfriamento. Isso porque resfriamento de camada insuficiente pode levar a uma
flacidez na impressão. Só tome cuidado quando o filamento utilizado for o ABS.
Resfriamento em excesso nesse caso pode causar warping.



Passo 4: filamento

Filamento limpo1

Tamanho do bico2

Cuidados com o bico3

Raft4

Em caso de dúvida tire a umidade7

Armazenamento6

Filamento 
de qualidade

5

Aprenda a imprimir com perfeição

Certifique-se de que o filamento esteja limpo. Um ambiente com poeira pode
acumular sujeira em seu filamento. Se você tiver um ambiente empoeirado
ou estiver imprimindo com um tamanho de bico especialmente pequeno, use
um filtro para retirar as partículas antes que o material entre na extrusora.

Filamentos com adição de outros materiais como metal, madeira e fibra
normalmente imprimem melhor com bicos de diâmetros maiores. Portanto,
escolha o diâmetro correto de acordo com o material a ser utilizado.

Lembre-se de realizar a troca do bico periodicamente — de acordo com seu
volume de impressão. Isso porque, com o passar do tempo o atrito entre o
filamento e o bico fazem com que o diâmetro do mesmo sofra alteração.
Outro ponto importante a se levar em conta é que não se deve deixar filamento
sem utilização na impressora. Esse filamento pode sofrer degradação e entupir
o bico.

O Raft é utilizado para auxiliar na
estabilidade de modelos com apoios
pequenos. Além disso também serve
para criar uma base sólida sobre a
qual será construída sua peça.

O fator mais importante para
impressão confiável?

Utilize filamentos de qualidade!
                #sou3dlab

Normalmente, o PLA deve ser utilizado em até 3 meses após a abertura. Porém, o
filamento de boa qualidade armazenado sob as condições corretas (por exemplo,
saco zip / recipiente hermético, sem luz direta) pode durar muito mais tempo.

A maioria dos filamentos FDM são higroscópicos, o que significa que eles absorvem
água. Tire a umidade dos filamentos mais velho, ou filamento exposto ao ar por longos
períodos, antes de usar. 



Características dos filamentos8

Não deixe filamento parado9

Armazenamento10 Velocidade11

Prenda a ponta do filamento12

Agora que tal conhecer nosso Blog?

WWW.3DLAB.COM.BR/BLOG

Perguntas ou sugestões?
Entre em contato:

(31) 3594-4973

(31) 97113-7028

comercial@3dlab.com.br

Certifique-se que a aplicação de sua peça é compatível com o filamento
escolhido. Exemplo: para uma peça que ficará exposta ao Sol utilize ABS,
pois esse filamento possui maior resistência térmica.

Sempre que não estiver imprimindo lembre-se de retirar o filamento do
extrusor com ele ainda aquecido. Além disso sempre que fizer a troca do
filamento faça a extrusão manual para verificar se o bico não está entupido
e retirar os resíduos deixados pela última impressão.

O filamento deve ser armazenado
em local fresco e escuro quando
não estiver em uso. O ideal é deixá-lo
dentro do saco zip com a sílica. Isso
porque a luz UV e as temperaturas
altas irão degradar o seu filamento
ao longo do tempo.

Escolha a velocidade de sua 
impressão  de  acordo  com a 
impressora, o material e a peça a ser 
impressa. Velocidade altas muitas 
vezes podem significar peças 
impressas sem qualidade, portanto 
tente encontrar o meio termo.

Quando a ponta do seu filamento passa por baixo de uma parte do material
que está enrolado no carretel acontece o nó. Se o filamento 3D estiver preso, a 
impressora tentará levar o material até a mesa e forçará o tracionador. Isso 
pode resultar em vários problemas, desde a quebra do filamento até danos na 
estrutura de sua impressora.

Por isso, sempre que for guardar o seu carretel após uma impressão lembre-
se de travar a ponta do filamento. O carretel da 3D Lab possui orifícios nas 
extremidades para isso.

Material baseado em:
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