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 مقایسه عملکرد  پرینترهای  سه بعدی مختلف

 

 

نمونه سازی سریع یکی از مشاغل ایجاد شده توسط 

می باشد که در حال حاضر شغلی  پرینتر سه بعدی

پر سود و البته با مشکالت مخصوص به خود در 

 .ایران میباشد

اگر یکی از مشتریان نمونه سازی سریع قصد داشته 

راکز نمونه سازی، باشد قطعه ای را به یکی از م

یک مشکل بسیار  جهت چاپ سه بعدی بسپارد با 

شود و آن تفاوت باالی قیمت دهی بزرگ مواجه می

 .باشدشرکتهای فعال در این زمینه می

دهند و بعضی از شرکتها بصورت ساعتی قیمت می

برخی دیگر فایل سه بعدی را برای برآورد قیمت 

چاپ سه بعدی  نیاز دارند. اما نهایتا مشتری خدمات

-از یک شرکت قیمتی مثال یکصد هزار تومان می

گیرد و از شرکت دیگری قیمتی حدود پانصد هزار 

 تومان! دلیل چنین تفاوتی چیست؟

 

 

 

 

 

شوند دارای قیمتهای بسیار متفاوتی شوید دستگاههایی که به عنوان چاپگر سه بعدی ارائه میاگر در اینترنت جستجو کنید متوجه می

تند. این قیمتها از حدود دویست دالر تا چند صد هزار دالر متغیر است. همچنین مواد مصرفی در این دستگاهها دارای شرایط هس

 باشد. مشابهی می

 سازند. قطعات با کیفیت و دقت باالتری را می، بدیهی است دستگاههای پرینت سه بعدی با قیمت باال 
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باشد. این دستگاههای بی کیفیت سه بعدی با قیمت پایین و با نامهای تجاری ناشناخته زیاد می متاسفانه در ایران دستگاههای پرینتر

امکان ساخت قطعات با کیفیت مناسب را ندارند. لذا علی رغم پرداخت وجه قابل توجه توسط مشتری، قطعات با کیفیت مورد نظر 

 فعال در این زمینه شده است.گردد و باعث ایجاد بدبینی نسبت به شرکتهای تحویل ایشان نمی

 :هستند و قطعه را برای پرینت ارائه میدهند باید به موارد زیر توجه کنندپرینت سه بعدی مشتریانی که متقاضی 

برند و کیفیت پرینتر سه بعدی در کیفیت چاپ آن بسیار مهم است. بدیهی است ساخته میشود :  پرینتر سه بعدی قطعه توسط چه -1

ای که با قبل از اقدام به سفارش نمونه قطعات اجرا شده با دستگاه مورد نظر را مالحظه فرمایید. بدیهی است قطعه گرددتوصیه می

گردد. البته کیفیت ای است که با دستگاه سیصد میلیون تومانی اجرا میشود بسیار ارزانتر از قطعهمیلیون تومانی اجرا می 3دستگاه 

 د.باشقطعه گرانتر باالتر هم می

-دارای تکنولوژی پرینتر های سه بعدی: تکنولوژی پرینت  -2

تی های متفاوهای متعددی هستند. بسته به هندسه قطعه از دستگاه

 بسیار متداول fdm باید استفاده نمود. در حال حاضر تکنولوژی

 است و معموال ارزانترین قیمت را دارد. البته دستگاههای با

ت زیادی دارند. به عنوان مثال نیز تفاوت قیم fdmتکنولوژی 

در دنیا  fdmاز جمله بهترین دستگاههای  Dimensionدستگاه 

اال بباشد. قطعات ساخته شده با این دستگاه دارای کیفیت سطح می

ر دو دقت ابعادی بسیار خوب هستند. همچنین مواد مورد استفاده 

 مونتاژ و عملکرداین دستگاه استحکام باالیی دارد و قابلیت 

 خواهند داشت.

 

 

 نمونه ی ساخته شده توسط  

 شرکت پیشگام فناوران آرکا

 

: در چاپگرهای سه بعدی با تکنولوژی متفاوت مواد گوناگونی به صورت پودر، رزین، فیالمنت و یا مواد اولیه پرینتر سه بعدی  -3

حتی کاغذ قابل استفاده هستند. بعضی دستگاهها به صورت پیش فرض برای استفاده از مواد خاصی بصورت نرم افزاری و سخت 

فقط امکان ساخت قطعه با پالستیک  FDMبا تکنولوژی  TierTimeو  Dimensionهای اند. مثال دستگاهفزاری پیش تنظیم شدها

ABS  را دارد. اما با توجه به تنظیمات دقیق نرم افزاری و سخت افزاری دستگاه، قطعات تولیدی با این دستگاه از دقت و کیفیت

هستند قابلیت استفاده از مواد مختلف را دارند.  FDMای خانگی که عمدتا دارای تکنولوژی اما دستگاههباالیی برخوردار است. 
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ها به دلیل ارزان بودن، از سیستم الکترونیک و باشد. این نوع دستگاهها با کاربر میمعموال تنظیم شرایط کاری در این نوع دستگاه

باشد. در عین حال فضای این ها بسیار محدود میسورها در این دستگاهای برخوردار هستند. همچنین تعداد سنسیستم مکانیک ساده

را  ABSها امکان استفاده از مواد پالستیک دستگاهها باز بوده و یا امکان گرم کردن فضای داخلی دستگاه را ندارند. لذا این دستگاه

باشد اما جدا کردن مواد ساپرت و همچنین کم می دارای شیرینک PLAکنند. پالستیک استفاده می PLAنداشته و فقط  از پالستیک 

باشد. این نوع دستگاههای معمولی به طور کلی امکان ساخت انجام عملیات سطحی قابل کنترل بر روی این نوع ماده بسیار سخت می

 و ... با کیفیت مطلوب را ندارند. Wood ،PetG  ،Metalقطعه با موادی مثل 

 

 

 

 

 

: مورد دیگری که در هزینه ی نمونه سازی سریع تاثیر زیادی دارد و  آمیزی قطعات چاپ سه بعدیپرداخت کاری و رنگ  -4

                 باشد که معموال شامل دو کار اصلیمعموال به صورت جداگانه محاسبه میشود کار پرداخت بر روی قطعه بعد از پرینت می

 باشد.رنگ کردن قطعه می -2  صاف کردن سطح قطعه -1

کند این توانایی را دارد که که قطعه شما را چاپ میپرینتر سه بعدی حتما از این موضوع مطمئن شوید که  طعه :کنترل ابعادی ق -5

 ابعاد درست و دقیق قطعه شما را چاپ سه بعدی نماید.

قطعات چاپ  شوم که چاپ سه بعدی که موارد باال در آن ارائه شود ارزش هزینه کردن بیشتر را دارد زیرا کیفیتدر آخر متذکر می

باشند که به دلیل نداشتن تجهیزات یکی از مشکالت اکثر شرکتهای ارائه دهنده ی نمونه سازی سریع میپرینتر سه بعدی شده توسط 

 .توانند کیفیت قابل قبولی را به مشتریان عرضه کنندحرفه ای نمی
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