
 3D מדריך סלייסר והדפסת
HIT 3D LAB



במדריך זה נלמד את האופציות הבסיסיות של Prusa slicer וכיצד יש להכין קובץ להעברה למעבדת ההדפסות.

לאחר התקנת התוכנה יש לעבור על השלבים במדריך ולהגדיר את התוכנה בהתאם.
 (https://www.youtube.com/watch?v=Zbpmnubsblg) ניתן להתעדכן בשינויים האחרונים בסלייסר שלהם Prusa בעמוד היוטיוב של 

את קובץ הפרויקט (סיומת 3MF) יש להעלות בטופס הייעודי באתר המחלקה - לא יתקבלו קבצים אחרים (STL, OBJ וכו…)

לינק לסלייסר 2.5 :
● https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424/                                                                       ניתן לבחור מערכת הפעלה בקישור המצורף 

לינק לסלייסר 2.6 (גרסה נסיונית בשלב זה) :
● Windows - https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases/download/version_2.6.0-alpha5/PrusaSlicer-2.6.0-alpha5+win64-202303061442_signed.zip

● MAC- https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases/download/version_2.6.0-alpha5/PrusaSlicer-2.6.0-alpha5+MacOS-universal-202303061452.dmg

https://www.youtube.com/watch?v=Zbpmnubsblg
https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424/
https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases/download/version_2.6.0-alpha5/PrusaSlicer-2.6.0-alpha5+win64-202303061442_signed.zip
https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases/download/version_2.6.0-alpha5/PrusaSlicer-2.6.0-alpha5+MacOS-universal-202303061452.dmg


הנחיות בסיסיות

יש להקפיד על כל ההנחיות של הכנת הקובץ, שליחתו ואיסוף העבודות המוכנות : 

יש להכין את הקובץ באמצעות Prusa Slicer כפי שמוגדר בהמשך המדריך ולמלא את כל הפרטים הנדרשים עבור המזמין\ה - במידה ויהיה ●
מידע חסר לא ניתן יהיה להכניס את הפרויקט ללוח ההדפסות.

יש להביא מראש חומר הדפסה ולמקמו בתוספת שם הסטודנט בתא הייעודי במעבדת ההדפסות - במידה והגיע תורו של הסטודנט\ית ולא ●
סופק חומר הגלם, העבודה תצא מלוח ההדפסות ועל הסטודנט\ית יהיה לשלוח את העבודה מחדש. 

איסוף העבודה המוכנה יתבצע באופן עצמאי מתוך התא היעודי בחדר המדפסות (יחד עם שארית חומר הגלם) - יש לקחת את העבודות ●
המוכנות בהקדם האפשרי בכדי למנוע עיכוב בעבודות סטודנטים נוספים. 

הדפסות ישלחו פעמיים ביום ובשעות קבועות - בוקר ואחר הצהריים - עבודות שישלחו לאחר שעות אלא יבוצעו במחזור ההדפסות הבא בלבד.●

לא ניתן לבצע הדפסות OVERNIGHT - שירות ההדפסה עובד עד השעה 22:00 - ניתן לעצור הדפסות ארוכות ולהמשיכן ביום למחרת במקרים ●
חריגים ובהתאם לזמינות. 

מומלץ להיעזר באחד המדריכים המצורפים לצורך הכנת הקובץ להדפסה :●
                       

https://www.youtube.com/watch?v=OzCo9x4QwPY - אנגלית

 https://www.youtube.com/watch?v=LVEQL2eBq90 - עברית      

https://www.youtube.com/watch?v=OzCo9x4QwPY
https://www.youtube.com/watch?v=LVEQL2eBq90


הנחיות בסיסיות

 חומרים מורשים  - PLA רגיל של המותגים הבאים:ESUN (רגיל בלבד לא מט), ARTISTA, PRUSAMENT, 3d factory. כל מותג אחר נדרש●
לקבל אישור מאחראי מדפסות.

 הוראות אחסנה של חומר גלם - חומר הגלם ישמר רק באריזת ניילון אטומה, בשילוב שקיק סיליקה (ג'ל סופח לחות). חומר גלם שיתקבל בכל●
אופן אחר לא יכנס למדפסת - אין להשאיר את השקית במתקן ההדפסות, יש לשמור אותה אצלכם ולאחסן בה את החומר שנשאר בתום 

ההדפסה



 אזור אחסון לחומרי גלם ועבודות מוכנות



יחידות אחסון חומר גלם -  פילמנטים
יש להניח חומר גלם בתא הייעודי במקביל לביצוע ההזמנה, ולציין את מספר התא בטופס

הוראות אחסנה של חומר גלם - חומר הגלם ישמר רק באריזת ניילון אטומה, בשילוב שקיק סיליקה (ג'ל סופח לחות שקיים בכל אריזת פילמנט חדשה). חומר גלם שיתקבל בכל אופן 
אחר לא יכנס למדפסת, חומר גלם יבש שלא נשמר היטב יביא לתוצר לא איכותי ועלול להזיק למדפסת 



יחידות אחסון עבודות מוכנות
יש לאסוף את העבודה המוכנה ואת שאריות חומר הגלם בהקדם האפשרי - המזמינ\ה יבדקו בפורטל את סטטוס העבודה שלהם

 



פורטל ההדפסות

יש לעבור היטב על המדריך ולמלא את כל הפרטים הנדרשים, על 
מנת להבטיח את ביצוע העבודה ללא טעויות 

יש לבצע מעקב על סטטוס ההזמנה, במידה והעבודה מוכנה יש 
לבוא לקחת אותה בהקדם על מנת לשחרר תאי אחסון 

שליחת עבודה סטטוס הזמנות



 יבוא פרופיל הגדרות לתוכנה - יש לעבוד עם הפרופיל של המעבדה בלבד!
Bundle לאחר התקנת הסלייסר, יש לייבא קובץ הגדרות הנקרא

File > Import > Import config bundle



ini. עם סיומת HIT PRUSA Profiles Bundle 2022 - by Dor בוחרים את הקובץ



הזזה האובייקט בצורה חופשית1.

סקייל של האובייקט2.

היפוך האובייקט3.

הנחת האובייקט על פני FACE ספציפי4.

חיתוך האובייקט 5.

הגדרה ידנית של תומכות6.

.7 SEAM -הגדרה ידנית של ה

מצב רגיל8.

.9 Preview - מצב הדמייה

הוספת\הורדת אובייקט 10.

סידור קבצים אוטומטי על משטח ההדפסה 11.

שכפול צורה12.

איכות הדפסה13.

.14 (Generic PLA) הגדרת סוג פילמנט

.15(Prusa i3 MK3) הגדרת מדפסת

מידות אובייקט16.
 



ייבוא קובץ
 File > Import > Import STL/OBJ/AMF/3MF 

*ניתן גם לגרור את הקובץ ישר מהתיקיה אל התוכנה



ייצוא קובץ
 File > save project as

לאחר שעושים SLICE יש לשמור את הקובץ כפרוייקט (סיומת ●
3MF) ואותו להעלות לקובץ הזמנת העבודה



 מיקום קובץ
 לאחר ייבוא קובץ תלת מימדי, ניתן למקם אותו בצורה חופשית בעזרת כפתור מס' 1, לסובב חופשי בעזרת כפתור מס' 3. 

בעזרת כפתור מס' 4 ניתן לבחור איזה משטח של האובייקט יהיה כלפי מיטת המדפסת.



PREVIEW דף סכמטי לאחר סלייס - מצב 



 בחירת פילמנט - יש לבחור Generic PLA בלבד



Original Prusa i3 MK3S & MK3S+ בחירת מדפסת - יש לבחור



תומכות - מצב Everywhere - מיקום סופורטים אוטומטי עבור כל האובייקט\ים



תומכות שקף שני - הגדרות מתקדמות

https://www.youtube.com/watch?v=nNg6_Be8s-4 מדריך מפורט להוספת תומכות רגילות וידניות
 

https://www.youtube.com/watch?v=nNg6_Be8s-4


תומכות אורגניות (רק בגרסת סלייסר 2.6)

 

1 - יש לוודא שאתם בוחרים באפשרות ●
EXPERT בתפריט העליון הימני

2 - בחרו בעץ השמאלי בלשונית של ●
Support material

●Style 3 - בחרו בלשונית
●Organic 4 - בחרו באפשרות של

תומכות אורגניות חסכוניות יותר בכמות החומר וזמן 
הדפסתן קצר מזה של הרגילות

1

2

3
4



תומכות אורגניות (רק בגרסת סלייסר 2.6)

 



בחירת פרופיל - דוגמאות לרזולוציה
בחירת פילמנט
בחירת מדפסת



איכות הדפסה - צפיפות ואיכות ההדפסה

איכות הדפסה שונה מתאימה לצרכים שונים, יש להתאים את האיכות בהתאם לצורך על מנת למנוע הדפסות ארוכות שלא לצורך: 

איכות הדפסה:
0.1 - איכות ההדפסה הגבוהה ביותר: צפיפות גבוהה, עיבוד מינימלי, מתאים לחלקים קטנים המצריכים דיוק.●
0.2 - איכות ההדפסה בינונית: צפיפות בינונית, עיבוד רגיל, מתאים לחלקים גדולים יותר תוך שמירה על איכות הדפסה טובה.●
0.3 - איכות ההדפסה נמוכה: צפיפות נמוכה עיבוד רב, מתאים לחלקים גדולים ולבחינות ראשוניות.●

כל איכויות ההדפסה מתאימות למידול - הפער המרכזי הוא בכמות העיבוד הנדרשת 



 איכות הדפסה - מילוי

רמת מילוי ההדפסה מתאימה לצרכים שונים, יש להתאים את האיכות בהתאם לצורך על מנת למנוע הדפסות ארוכות שלא לצורך: 

מילוי גבוה מתאים לאובייקטים אשר צריכים להיות חזקים\לשאת משקל רב, ברוב המקרים אין צורך בהוספת של מילוי רב●



 הדפסת מספר חלקים שונים - טולרנס

במידה ומדפיסים מספר חלקים אשר אמורים להתאים זה לזה יש לחשב טולרנס מתאים בכדי למנוע עבוד מיותר: 

יש לתכנן טולרנס של 0.15 - 0.2 מ"מ בין חלקים אשר אמורים להתחבר זה לזה.●
במידה ומוסיפים צבע בין השכבות, יש להתחשב בכך ולהכפיל את הטולרנס הקיים.●

עם צביעה

קוטר חור 20.4 מ"מ קוטר חור 10.4 מ"מ

קוטר גליל 20 מ"מ קוטר גליל 10 מ"מ

ללא צביעה

קוטר חור 20.2 מ"מ קוטר חור 10.2 מ"מ

קוטר גליל 20 מ"מ קוטר גליל 10 מ"מ


