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Mengapa kami buat ini?
Dari pengalaman selama berbisnis 3D 
printing, banyak sekali kejadian yang 
membuat kami mengerti bahwa 3D 
printing tidaklah seindah yang di-
bayangkan. Mungkin kamu pernah 
dengar perkataan “with 3D print, you 
can make anything”, kata ini tidaklah 
salah namun terasa naif karena banyak 
sekali tantangan saat kamu mencoba 
3D print. Tetapi, jangan patah semangat. 
Whitepaper ini kami buat untuk mem-
bantu kamu menghadapi masalah saat 
3D Printing. 

Whitepaper ini merupakan kumpulan 
derita dari banyaknya 3D print yang 
gagal selama bergelut di bisnis ini 
yang kami temukan solusinya sendiri 
serta kami bagikan secara GRATIS. 
Jika itu belum cukup, kami yakin pen-
galaman adalah guru terbaik untuk 
kamu.

Intro

Mengapa kamu perlu baca ini?



Warping adalah cacat 
pada hasil print yang 
membuat layer awalnya 
melengkung keatas

Alasan dasar warping terjadi adalah koefisien pemuaian 
panas yang tinggi seperti pada material ABS dan nylon. 
Mudahnya, jika koefisien muai panas tinggi maka saat 
material mendingin akan menyusut lebih parah diband-
ing material dengan koefisien muai panas rendah. Jika 
penyusutan parah maka layer pertama di bed akan ter-
lepas dan membuat 3D print warping 

Tahapan terjadinya warping dapat dibuat sep-
erti berikut:
1.  Layer pertama di-extrude dalam keadaan  
    masih panas lalu mendingin dan menyusut

2. Layer kedua di-extrude diatas layer pertama

3. Saat layer kedua mendingin ia akan menyu- 
    sut dan menarik layer dibawahnya sehingga  
    terjadi warping 

Warping

Layer panas

Layer panas
Layer dingin

Layer dingin
Layer dingin menyusut



Delaminasi adalah 
cacat pada hasil print 
dimana layer tidak 
merekat satu sama 
lain.

Sekilas warping dan delaminasi terlihat berbeda namun 
pada dasarnya sama. Perbedaannya hanya terletak pada 
tempat. Warping terjadi pada layer pertama yang tidak 
terikat sempurna dengan bed, sedangkan delaminasi 
terjadi pada layer yang tidak terikat sempurna dengan 
layer dibawahnya dikarenakan layer mendingin terlalu 
cepat

Tahapan terjadinya delaminasi hampir sama seperti 
warping namun pada delaminasi layer yang 
mendingin terlalu cepat akan mengurangi adhesi 
antar layer sehingga material yang berada diatas 
layer yang terlalu cepat dingin akan lepas

Delaminasi



Dibalik hasil 3D print yang berhasil ada bed 
yang rata.  Karena: 

SOLUsi Umum

Pastikan Bed sudah rata

Rekomendasi layer height maksimal adalah 
sebesar 80% dari ukuran nozzle contoh jika 
nozzle 0,4 mm gunakan tinggi 0,32 mm.

Atur layer height dan initial layer height

Hal ini dilakukan untuk mengurangi selisih 
temperatur saat filamen keluar dari nozzle 
dengan temperatur bed atau ruangan. 

Turunkan temperatur nozzle

Semakin besar atau tinggi part, tingkat 
kerataan bed akan semakin berpengaruh. 
Layer yang dicetak akan melengkung saat 
bed tidak rata. 
Jika bed tidak rata, maka ikatan antar layer 
ataupun layer dengan bed tidak maksimal. 

Jika terlalu besar, ikatan antar layer akan 
lemah dan akhirnya mengakibatkan cacat. 
Untuk initial layer height ada baiknya 
untuk sedikit dipertebal agar first layer dari 
print menempel baik ke bed. 

Gunakan range temperatur bawah dari 
filamen, misalnya filamen ESUN-PETG 
memiliki range print 230-250 ºC, maka 
temperatur diturunkan jadi 235 ºC.



Fungsi utama heatbed adalah mengurangi 
selisih temperatur antara filamen panas 
dengan bed. 

SOLUsi Umum

Gunakan dan naikan temperatur Heatbed

Sangat disarankan untuk tidak mengoper-
asikan 3D printer di ruangan berangin atau-
pun AC karena 

Hindari ruangan berangin atau AC

Jika kecepatan print terlalu besar akibatnya 
adalah hasil print akan tertarik oleh nozzle 
saat melewati printer.  

Turunkan kecepatan print

Jika selisih temperatur heatbed-filamen 
rendah kemungkinan terjadi warping 
akan berkurang.
Filamen juga dapat menempel dengan 
baik ke heatbed karena tidak cepat dingin.

Menyebabkan warping dan delaminasi .
Memperpendek usia heater nozzle dan 
bed akibat heater perlu energi lebih besar 
untuk memanaskan nozzle ataupun bed.

Direkomendasikan untuk memulai print 
dengan kecepatan rendah (50% speed 
standar) untuk first layer lalu naikan secara 
bertahap.



Masalah utama pada warping terletak pada 
filamen yang tidak merekat dengan baik pada 
bed sehingga warping dapat dihilangkan 
dengan menggunakan adhesif atau lem. 

Untuk filamen PLA, perekat yang bisa digu-
nakan adalah gluestick (rekomendasi: UHU) 
dan hairspray (rekomendasi: Barbara).  
Untuk filamen ABS, kami sekarang selalu 
pakai dan bisa kami rekomendasikan 
adalah produk ABS Strong kami.  
Jika printermu tidak menggunakan heated 
bed, kamu bisa menggunakan masking 
tape untuk PLA. 

Menurunkan kecepatan print
Menurunkan atau mematikan kipas nozzle. 
Mengisolasi 3D printer dengan enclosure 
agar temperatur lingkungan 3D printer rata 
saat proses print berjalan. 

Masalah utama pada delaminasi terletak pada 
ikatan antar layer yang lemah. Hal ini dapat 
dibantu dengan: 

Tridiku menyediakan enclosure terjangkau 
untuk mengatasi delaminasi maupun warping 
pada setiap hasil printmu.

Warping

Delaminasi

SOLUsi Khusus

PLA

ABS

Enclosure
3D Printer

Box



Produk kami

Box Tersedia dari dalam ukuran:

Enclosure 3D Printer
- Medium (50x50x70 cm)

Cocok untuk
Creality Ender-3
Creality CR-20
Anet A-8
Prusa i3
Anycubic i3 Mega
dan printer dibawah 50x50x70 cm
 

Cocok untuk 
Creality Ender 5 Plus
Creality CR-10
Tronxy Large
dan printer dibawah 70x75x90 cm

- Large (70x75x90 cm)

ABS STRONG
Perekat 3D printer agar filamen betah di ranjang

Jika ada pertanyaan, 
kritik, saran, dan 
keluhan, silahkan 
sampaikan ke 

Cocok untuk:
ABS
PLA
PETG
PP
dari berbagai merk

Rahasia  3D Print ABS/PLA/ PETG/PP 
tanpa gagal dengan 3 langkah
mudah

Hasil print langsung 
betah diranjang (bed)

Tetes1 2 Usap

3

0813 - 3936 - 6374 
(Faisal)

Anti
Warping

Delaminasi

Rapi
Bersih
Tertata

Anti
Bising


