
 

 

 FDMو  FFF پرینت سه بعدی تفاوت میان

 

در این مقاله قصد داریم ی روش های متفاوتی است که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند. دارا پرینت سه بعدی

 را با هم مقایسه کنیم و از تفاوت هایشان با شما صحبت کنیم.  FDMو  FFFژی پرینت سه بعدی دو روش تکنولو

 FFFو تفاوت آن با روش  FDMپرینت سه بعدی 

FDM کمپانی توسط 1989می باشد که در سال  یاختصاص یتکنولوژ کی Stratasys کرده  رسیده است ثبتبه

 هشکل رشت به اولیه ماده کیپلت فرم ساخت و  کیاکستروژن، نازل یک شامل  یمعمول FDM سیستم کیاست. 

 یگرم م گرادیسانتدرجه  320حدود  یدما شده و تابه اکسترودر وارد  ی. ماده رشته امی باشد به نام فیالمنت

نازل  کی قیپلت فرم ساخت از طر یآن را بر رو یکند و به صورت انتخاب یاکسترودر مواد را ذوب م نیشود. ا

 دمای .انجام می شودنسبت به دمای محیط فرایند به صورت ایزوله . کل تزریق می کندآن  یمتصل در انتها
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اکسترودر  کیاز  های فیالمنت رشته جه،یشود. در نت یم ینگهدار گرادیدرجه سانت 90فظه چاپ در حدود مح

خود بسیار داغ است تزریق می  پلت فرم ساخت که کی یروبر  گرم طیمح کی عبور ازخارج شده و پس داغ 

رجه دفرایند سبب کنترل بهترویژگی های مکانیکی قطعه پرینت شده می شود. انتقال حرارت در طول  نیا .دنشو

 فرایند هم چنین نیشود. ا یمتاب برداشتگی آنها  ای چشیقطعات و پالیه الیه شدن چاپ مانع از محفظه حرارت 

شده و حالت ساخت  یمحفظه چاپ براساس مواد بارگذار ی. دماگردد یم ها هیال یمقاومت چسبندگ شیباعث افزا

 انتخاب شده متفاوت است. 

که مردم شروع  آمدوجود به  Rep Rep جنبش کیشد،  یمنقض 2009در سال  FDM که ثبت اختراع یزمان

 اصطالح رایزنامیدند  FFFرا  یتکنولوژ نیکردند. آنها ا  FDMسه بعدی یچاپگرها الهام ازبا نسخه خود  دیبه تول

FDM کمپانی توسط Stratasys ش. جنبشده بود یتجار "Rep Rep" دهیچیمحصوالت پ دیتول جادیبه منظور ا 

 شامل گرم کردن کل محفظه چاپ یصنعت ماتیبود. از آنجا که تنظ یگسترده صنعت یها رساختیبه ز ازیبدون ن

ساده کردن این  یها کنار گذاشتند. برا نهیهز در ییصرفه جوبه منظور ایجاد جنبه را  نیا  FFFیبود، چاپگرها

 کیاز  فیالمنت یرشته ها جهیوجود ندارد. در نت محفظه گرمی چیه  FFFپرینتر های سه بعدی در ،فرایند

 یپلت فرم ساخت داغ )در برخ کی یبر رو خارج شده و پس از عبور از یک محیط با دمای پاییناکسترودر داغ 

 ردس به محیطگرم  طیگذار از مح نی. اتزریق می شوند شود( ینم گرم نیز صفحه ساخت ی سه بعدینترهایاز پر

 یعمارم رغمیعل نی. بنابراگردد یچاپ شده م پسماند در قطعه یتنش ها جادیباعث ا و سپس دوباره به محیط گرم

 کی FDM .متفاوت است قطعه نهایی بسیار تیفیو ک ی، خروجFFF و FDM یچاپگرها در یاصل ندیفرامشابه 

می  یسرگرم رومیزی در سطح یبعد چاپ سه یتکنولوژ کی FFF کهیاست در حال یصنعتدرجه با  یتکنولوژ

ورد استفاده م یمهندس در سطح شرفتهیپاولیه  ینمونه ها و باال تیفیک تولید قطعات کاربردی با یبرا FDM باشد.

برای تولید معموال  FFF کهاست  یدر حال این .های مکانیکی مقاومت کنندبارگذاریدر برابر توانند ب قرار می گیرد تا

 .دارند، به کار می رود ازین یبصر سنجیاعتبارنمونه های اولیه ای که به 
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از ارائه دهندگان  یاریوجود دارد. بسسه بعدی چاپ  های یگسترده به فناور ی، دسترسRep-rap جنبش به لطف

گرهای چاپ متیقکردند که در نتیجه آن،  FFF سه بعدی یچاپگرهاچاپ سه بعدی شروع به استفاده از خدمات 

 INRبا قیمتی حدودقبال که  FDM سه بعدی پرینتر نی. ارزان ترکرد دایکاهش پ به میزان زیادی سه بعدی

فروش به درصدی قیمت(  10)کاهش  INR 3000حدود  ، هم اکنون با هزینه ایبوددر دسترس   3،000،000

 سه بعدیپرینت خدمات ارائه دهندگان  یدوره زمان کی یمشابه است، در ط ندیدو فرا تی. از آنجا که ماهمی رسد

 معرفی کردند. FDMرا به عنوان تکنولوژی  FDM الهام گرفته از  FFFفناوریبه اشتباه  ،یمحل

ذرد، این فناوری هم چنان در دوران ابتدایی تراع تکنولوژی چاپ سه بعدی می گخدهه از ا 4حدود  این که وجود با

-rap  در جنبش FFF یورافنبه گسترده  یمقرون به صرفه و دسترس یها نهیبا توجه به هزخود به سر می برد. 
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rap ،هنوز هم یهند یمصرف کننده معمول کی FFF در  چاپ سه بعدی می داند، تکنولوژی هایکل  ندهیرا نما

برای چاپ سه بعدی و ...  Binder Jetting، پرینت سه بعدی فلزات، SLAانند فرایندهای زیادی مکه  یحال

 وجود دارد.

 هیولکه مصرف کنندگان نمونه ا یزمان نترنت،یدر ا قابل دسترسمستند مطالعات گسترده و  قاتیتحقبا توجه به 

. اما در می کنندهم تراز این فناوری انتظارات خود را مطابق با  را انتخاب می کنند، FDMسه بعدی شده با  چاپ

قطعه  یوقت نی. بنابراکرده اندانتخاب  را یاصل ندیاز فرآ یزیروم FFF نسخه کی فرایندی به وسیلهآنها  قتیحق

تاثیر منفی در ذهنشان به وجود می آورد. در نتیجه دفعه  ،با کیفیت مورد انتظار آنها مطابقت نمی کند یخروج

بعد از استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی اجتناب می کنند زیرا تصور می کنند که کیفیت قطعات چاپ سه 

 بعدی شده مطلوب نمی باشد. 

فناوری های پرینت  تصور نکنید که تمامی انواعوجود ندارد. اما  یبیآس چیهها  یاز تکنولوژ کیانتخاب هر  در

رف مصارائه می دهند. در نتیجه انتقال اطالعات مناسب و کافی  به  ،با کیفیت های یکسان یقطعات سه بعدی

 .است بسیار مهم شانانتظارات و انتخاب تکنولوژی مناسب برای مطابقت قطعه نهایی باکننده و 
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