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1 Общи положения 
Софтуерът за нарязване (слайсъри) се наричат всички програми, които 
позволяват преобразуването на обектни файлове в специфични за машината 
инструкции за принтера. По този начин софтуерът за нарязване генерира 
необходимия машинен код за конкретни принтери, който включва всички 
инструкции за преместване на екструдера, печатащата плоча, както и контрол 
на температурата. Тази информация се генерира за модела слой по слой. В 
слоевия изглед моделът се показва на филийки. Това е причината за името на 
този софтуер. 

 

Обикновено всеки 3D принтер се доставя със софтуер за нарязване, който вече 
е оптимално адаптиран към устройството от производителя. 

 

Въпреки това е необходимо да се научите как да използвате този софтуер, за 
да постигнете оптимални резултати при печат. 

Поради големия брой софтуер за нарязване на пазара и техните кратки цикли 
на актуализация, ние ще се съсредоточим главно върху онези функции на тези 
видове софтуер, които са особено важни за създаването на тактилни модели. 

Като цяло има свободно достъпен и патентован софтуер за нарязване. В 
случай на свободно достъпни слайсъри, трябва да се прави разлика между 
слайсъри с отворен код и свободно търгувани слайсъри, които се предлагат 
безплатно за изтегляне от производителите на 3D принтери. Тези слайсъри 
оптимално поддържат машините на производителя, но могат да бъдат 
адаптирани и към 3D принтери от други производители. Най-популярният 
представител от този тип със сигурност е “Cura” от холандската компания 
Ultimaker. Това е причината, поради която представяме Cura тук като пример. 

Други представители на FDM-слайсъри са например: 

1. Prusa Slicer https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases 
2. IdeaMaker https://www.raise3d.com/ideamaker/ 

 

Други свободно достъпни FDM слайсъри са: 

1. Slic3r http://slic3r.org/ 
2. Craftware https://craftunique.com/craftware/ 
3. Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/ 

 

Вероятно най-популярният платен FDM слайсър е: 

Simplify3D  https://www.simplify3d.com/ 
 

https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases
https://www.raise3d.com/ideamaker/
http://slic3r.org/
https://craftunique.com/craftware/
https://www.repetier.com/download-now/
https://www.simplify3d.com/
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FDM слайсърите създават текстово базиран файл, базиран на G-кода, 
използван за управление на CNC машини. Този файл съдържа всички команди 
за управление и е свързан с параметрите на устройството на 3D принтера. По 
този начин файл, създаден от слайсър, може да се използва само за същия тип 
принтер. 

Следващият раздел показва уводна част от файл с G-код. Текстовите области 
след точка и запетая са коментари, които обясняват командата. 

;Generated with Cura_SteamEngine 
4.9.1 
M104 S210 
M105 
M109 S210 
M82 ;absolute extrusion mode 
;Sliced at: Tue 15-06-2021 12:23:24 
G21 ;metric values 
G90 ;absolute positioning 
M82 ;set extruder to absolute mode 
M107 ;start with the fan off 
G1 Z5.0 F1800 ;move Z to 5mm 
G28 X0 Y0 F1800 ;move X/Y to min 
endstops 
G28 Z0 ;move Z to min endstop 
G92 E0 ;zero the extruded length 
 

1.1 Различия между FDM слайсърите 
Всички слайсъри се различават по своя графичен потребителски интерфейс и 
тяхната работа. Някои също изискват по-високо ниво на познания на 
потребителите, за да могат да използват софтуера по най-добрия начин и да 
постигнат най-добри резултати. 
Слайсърите често използват различни имена за идентични функции. 
Решаващият фактор обаче е алгоритъмът, на който се основава създаването 
на G-кода. В момента най-широко използваният алгоритъм вероятно е този на 
Slic3r. 
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Графичният потребителски интерфейс на Cura (version 4.9)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 1 Ultimaker Cura 

 
Графичният интерфес на Repetier Host FDM Slicer за сравнение. 

 
Фигура 2 Repetier Host 
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1.2 Общи характеристики на FDM слайсър програмите 
Въпреки че различните слайсъри имат собствен интерфейс, те обикновено 
имат следните функции: 
 
1. режим на изграждане на пространство, за да видите модела на обема и (след 
нарязване) модела на слоя. 
2. задаване на режими за определяне на параметри за: 
- Екструдер и температура на плочата за екструдиране 
- Екструзия на материал 
- Дебелини на стените 
- Пълнеж / вътрешна плътност (запълване) 
- Поддържащ материал 
- Скорост на екструзия 
- Дебит на нишката 
- Форма и характер на адхезията на строителната плоча 
3. възможности за манипулация на модела, като: 
- Преместване на модела 
- Мащабиране на модела 
- Въртене на модела 
- Дублиране на модела 
 
Обикновено само опитни потребители работят с G-кода. Преглед на командите 
можете да намерите на: https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Gcode  
 
 

 

  

https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Gcode
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2 Работа с FDM слайсър, използвайки пример на Cura 
Тъй като Cura е широко използвана програма за нарязване, която се доставя с 
3D принтери от много производители, ние ще обясним функциите на този тип 
софтуер, като използваме този разрез за пример. 

Графичният потребителски интерфейс (GUI) на нарязващото устройство 
Ultimaker Cura FDM и различни области с инструменти за регулиране на 
резултата от печат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 3 Графичният интерфейс на Cura (version 4.9) 

Изгледът на зоната на изграждане може да бъде променен с десния бутон на 
мишката и колелото за превъртане. 
 
Ако преместите показалеца на мишката в областта на изгледа на сградата и 
задържите десния бутон на мишката, можете да завъртите зоната на 
изграждане. Ако преместите мишката вертикално, можете да преместите 
зоната на изграждане нагоре или надолу. 
  

Виртуална 
плоча и 

пространство 
за изграждане  

Отваряне на файл 

Избор на 
принтер 

Избор на 
екструдер 

Средства 
за работа 
с обекта 

Меню с предпочитания 
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2.1 Зареждане на обекти и правилно позициониране 
Файловете във формат STL и OBJ са подходящи за обработка с Cura, за да 
може да се създават 3D модели. Тези файлове могат да бъдат заредени или 
чрез символа на папката  в горната лента на задачите, или чрез менюто 
Файл. 
 
Cura автоматично позиционира модела в центъра на работното поле. Ако след 
процеса на зареждане в строителното пространство не се вижда модел, 
причината може да са различните измервателни системи. Ако моделът е 
създаден в имперската измервателна система и метричната система е 
зададена в Cura, има конфликт. 
 
Ако щракнете върху модела с левия бутон на мишката, лентата с инструменти 
на обекта се отваря в лявата част на екрана. 
 
 
  Преместване на обект 
 
 
 
  Мащабиране на обект 
 
 
  Завъртане на обект 
 
 
  Огледално изображение на обект 
 
 
  Параметри на модела 
 
 
  Блок за поддръжка 
 
Последните две опции се използват предимно от опитни потребители. 
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2.1.1 Функция Преместване 
Ако използвате функцията "Преместване", се отваря поле за въвеждане на 
текст и върху обекта се показват три стрелки по осите X (червено), Y (зелено) и 
Z (синьо). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 4 Функция Преместване 

 
Тази функция може да бъде изпълнена и с натискане на клавиша "t". 
Преместването може да се извърши или чрез въвеждане на стойностите в 
полето за въвеждане, или чрез преместване с мишката. За да направите това, 
съответната стрелка на оста трябва да се щракне с левия бутон на мишката и 
да се премести с преместване на мишката. 
 
2.1.2 Функция Scale 
 Функцията "Scale" позволява преоразмеряване. Тази функция може да бъде 
достъпна и чрез клавиша "s". 

Фигура 5 Функция Scale 

 
Размерът отново може да бъде променен с мишката, като преместите 
съответната стрелка на оста, докато задържите левия бутон на мишката. 
Много по-точно е да въведете стойностите в полето за въвеждане. Това може 
да стане или чрез въвеждане на процентната стойност или абсолютния размер. 
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По подразбиране е зададена симетрична промяна на размера. Това 
предполага, че когато въвеждате процентна стойност или размер, другите две 
стойности се променят пропорционално. Ако това не е желателно, квадратчето 
"Унифицирано мащабиране" трябва да бъде деактивирано.  
 
2.1.3 Функция за завъртане 
Функцията за завъртане може да се изпълни и с клавиш "r". Тази функция 
позволява завъртането на обекта и по трите оси. Тази функция може да се 
изпълни само чрез преместване на мишката, с натиснат левия бутон на 
мишката, по протежение на маркер на оста. По време на въртенето се показва 
дисплей със степента на достигнат ъгъл. 

Фигура 6 Функция за завъртане 

 
2.1.4 Огледална функция 
Тази функция позволява огледални модели по оста. Тази функция може да се 
активира и с клавиша "m". 
 

 
Фигура 7 Огледална функция 

Огледалното отражение може да се изпълни като щракнете с левия бутон на 
мишката на съответната стрелка на оста. 
Тази функция е особено интересна за създаване на огледални аналози на 
модели. Например, дясното странично огледало за обратно виждане може да 
бъде произведено много лесно за лявата страна.  
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2.1.5 Позициониране на извънгабаритни компоненти 
Ако се заредят компоненти, които са по-големи от площта на изпринтване, те се 
позиционират извън нея. Те имат грубо засенчване. 
 

Фигура 8 Позициониране на извънгабаритни компоненти 

 
За да могат да обработват тези компоненти, те първо трябва да бъдат 
намалени с функцията Scale и след това да бъдат преместени с функцията 
Move. Веднага след като моделът бъде променен на правилния размер и 
позиция, обектът се променя на постоянен жълт цвят. 
 
2.1.6 Контекстно меню 
 
Контекстното меню е достъпно веднага след като върху модела се щракне с 
десния бутон на мишката. Контекстното меню позволява следните настройки и 
функции (отгоре надолу) 

1. центриране на компонента върху строителната платформа. Тази 
функция е подходяща и за оптимално поставяне на намалени модели. 

2. изтриване на избрания модел 
3. дублиране на избрания модел 
4. избиране на всички модели + 
5. подреждане моделите на строителната платформа. Това прави 

възможно подреждането на възможно най-много компоненти 
6. изтриване на всички модели от строителната платформа 
7. презареждане на всички модели 
8. позициониране на всички модели на предишната позиция 
9. нулиране на всички промени на модела в първоначално състояние 
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10. групиране на модели (За това трябва да бъдат избрани съответните 
модели. Например с „Избор на всички модели“) 

11. обединяване на модели. Тук Cura се опитва да подреди моделите един 
върху друг. 

12. разгрупиране на групирана селекция 
 

Фигура 9 Контекстно меню 
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2.2 Нарязване на компонент 
За да нарежем модела, трябва да започнем със следните настройки: 
1. Височина на слоя 
2. Плътност на запълване 
3. Температура на отпечатване на дюзата и, ако е необходимо, на 
строителната плоча 
4. Необходима опорна структура 
5. Залепване на строителната плоча 
 
За да направите тези настройки в Cura, трябва да използвате настройките за 
печат в горния десен прозорец. 
 

Фигура 10 Настройка по подразбиране 

Ако този прозорец не се вижда, трябва да се активира една от иконите в 
горната дясна част на екрана. 
 

Фигура 11 Лента с инструменти за настройка 

Тъй като опциите за настройка в стандартния режим (Фигура 10) са много 
ограничени, активирайте бутона "По избор". Това отваря всички области с 
настройки. 
 
Първо изберете функцията Височина на слоя и Ширина на слоя в менюто. 
 

1. Височина на слоя. Тук избирате височина, по-малка от дебелината на 
дюзата (обикновено 0,4 мм). Колкото по-прецизно и фино трябва да бъде 
качеството на модела, толкова по-ниска е височината на слоя. 
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Отпечатването обаче отнема съответно повече време. Уверете се, че сте 
задали стойности, на които принтерът е способен. Като правило най-
ниската височина е 0,05 мм. За брайлов печат височината на слоя трябва 
да бъде най-малко 0,25 мм, в противен случай горната част на точките 
ще бъде твърде остра. Ширината на линията влияе върху гладкостта на 
повърхността. Колкото по-гладко трябва да бъде, толкова по-малка е 
ширината. И тук параметрите на устройството на 3D принтера задават 
възможните ограничения. По принцип обаче ширината на слоя не може 
да бъде по-малка от височината на слоя. 

2. Попълването на модела е зададено на 15% като стандарт. При големите 
повърхности и силите на натиск, които ги засягат, това може да е твърде 
ниско. Настройка между 25 и 40% е достатъчна в повечето случаи, за да 
се получи стабилно пълнене за тактилни модели. 

3. Точните температури на печат могат да бъдат намерени в 
информационните листове на използваните нишки. 

4. Опорните конструкции зависят от структурата и разположението на 
модела върху строителната плоча. Тук правилото 45 ° трябва да се 
прилага като проста насока. Щом надвесът отговаря на ъгъл, по-голям от 
45° спрямо строителната плоча, се изискват опорни конструкции. Това 
може да бъде добре илюстрирано от примера на буквите Y (45°) и T (90°). 
Подложката може да бъде отпечатана с нормална нишка или с 
водоразтворими материали. За това обаче са необходими 3D принтери с 
два екструдера. 

Фигура 12 Пример за опора 45° и 90° надвес 

5. 6. За успешен FDM печат е изключително важно първият слой да се 
придържа към плочата за изграждане, докато заданието за печат 
приключи. Ако компонентът се отдели на места, материалът неизбежно 
ще се изкриви на дъното на детайла. В екстремни случаи компонентът се 
разхлабва и се откъсва от строителната плоча от движението на 
екструдера. 
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Предлагат се три опции за залепване на строителната плоча: 
a) Skirt 
b) Brim 
c) Raft 

 
 

Опцията Skirt, технически погледнато, не е функция, която подобрява 
сцеплението на плочата за изграждане. Тази функция прилага нишка преди 
отпечатване на детайла. Целта на тази функция е да гарантира, че в дюзата на 
екструдера има достатъчно нажежаема жичка, когато детайлът е отпечатан. 

 
Фигура 10 Skirt 

Функцията Brim чертае тънка еднослойна граница около компонента. Повишава 
се адхезионната повърхност и се подобрява адхезивният ефект върху 
строителната дъска. След отпечатването периферията може лесно да бъде 
премахната от компонента. 

 
Фигура 11 Brim 
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При Raft под мрежата първо се нанася решетъчна основа. Това е особено 
полезно, когато компонентът е малък или има малка контактна повърхност или 
височината на компонента е непропорционална на контактната повърхност. Raft 
увеличава тази контактна площ и свързва компонента към мрежата. Raft също 
може лесно да бъде отстранен от готовия компонент. 

 
Фигура 12 Raft 

2.3 Оценка на процеса на среза 
Една от най-често срещаните грешки при FDM печат се прави преди 3D 
принтерът да започне да печата. Резултатът от процеса на нарязване не се 
проверява. 
 
Най-често допусканите грешки тук са: 

1. избор на грешен принтер или параметри като температура или скорост. 
2. компонентът не е позициониран върху монтажната плоча 
3. поддържащата структура е забравена или не е достатъчно добавена  
4. компонентите нямат правилното запълване 
5. не е използвано или грешно залепване на плочата за изграждане 
6. повърхността на компонента не е затворена 
 

След активиране на бутона "Slice", процесът на изчисление се стартира. След 
приключване на процеса на среза, следващият прозорец става видим: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 16 Прозорец на процеса на публикуване 
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В допълнение към очакваното време за печат и разход на материал се показват 
и бутоните за предварителен преглед и запис на файла с G-кода. С бутона 
Preview е възможно да получите визуализация на слой по слой на частта, както 
е генерирана в G-кода за FDM принтера. 
 
 
Плъзгачите в дясната област ви позволяват да видите нарязания компонент 
слой по слой в визуализацията. Ако компонентът не е изцяло показан на 
строителната плоча в първия слой, той е бил позициониран неправилно или е 
неравен от долната страна. В този случай трябва да помислите за поставяне на 
Raft и опора. 

 
Фигура 13 Print preview 

Ако са зададени опора и сцепление на строителната плоча, може да се 
прецени дали са генерирани правилно и достатъчно. Също така може да се 
разпознае на ранен етап дали дебелината на стените и повърхностите са 
достатъчно оразмерени. 
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