
  باسمه تعالي

  1مقاله براي سايت: 

  عنوان: دقت ساخت در روش هاي پرينت سه بعدي

  

مشتريان گروه پرينت سه بعدي آيديزاين روش ساخت قطعات مورد نياز خود را بر اساس مشاوره با متخصصان 

تعيين مي پرينت سه بعدي در آيديزاين و البته پارامترهاي ديگري كه در تصميم گيري آن ها دخيل است، 

  كنند كه از جمله آن ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:

: قيمت تمام شده هر قطعه هميشه مسئله مهمي براي مشتريان بوده و هست كه بر اساس قيمت -1

 هندسه، ابعاد، جنس و تعداد مورد نياز تعيين مي گردد.

 حساب ميايد. : بعد از قيمت مهمترين پارامتر در تصميم گيري مشتري بهزمان تحويل -2

مت : ممكن است مشتري به دليل يك نياز خاص مانند تحمل دماي باال در قطعه، مقاوخواص مواد -3

 شيميايي قطعه و ديگر موارد، روش ساخت خود را انتخاب كند.

: هر فرآيند و پس پردازش هاي مربوط به آن، جلوه ظاهري خاصي به قطعه براي جلوه ظاهري -4

 كاربردهاي متنوع مي دهد.



: ممكن است مشتري براي يك قطعه خاص نياز به رعايت دقت ابعادي در يك دقت ابعادي قطعه -5

 محدوده مشخص داشته باشد. در اين صورت مي بايست روش ساخت متناسب با دقت انتخاب گردد.

در اين مقاله مي خواهيم مورد پنجم، يعني دقت ساخت در روش هاي ساخت پرينت سه بعدي را مورد 

  ر دهيم تا بتوانيم به طور آگاهانه تري با خواسته خود از پرينت سه بعدي برخورد كنيم.بررسي قرا

  در پرينت سه بعديساخت نكات كلي در مورد دقت 

ي و تزريق پالستيك به طور كلي دقت در روش هاي ساخت افزايشي كمتر از روش هاي مرسوم ماشين كار

ميلي متر   0.1ابعادي قطعات در بهترين حالت  در بيشتر روش هاي ساخت پرينت سه بعدي دقتاست. 

  .مي باشد

يك اشتباه رايج در ميان مشتريان قطعات پرينت سه بعدي، تفاوت قائل نشدن بين كوچكترين سايزي كه 

يك روش پرينت سه بعدي مشخص مي تواند بسازد و دقت ابعادي است. به طور مثال نازك ترين ديواره اي 

ميلي متر است در حالي كه دقت ابعادي در اين  0.5انتظار داشت عددي حدود  SLSكه مي توان از روش 

ميلي متري داشته باشد، قطعه نهايي  3ميلي متر برآورد مي شود. يعني اگر قطعه ديواره اي  0.3روش 

  ميلي متر خواهد داشت. 3.3تا  2.7ديواره اي با ابعاد 

روش هاي پرينت سه بعدي و دقت ابعادي يه ها در اشتباه رايج ديگر، تفاوت قائل نشدن بين ضخامت ال

را مشخص مي كند و ارتباطي با دقت  Zاست. ضخامت اليه صرفا كوچترين سايز قابل ساخت در جهت 

قطعات پس از ساخت ، انقباض حرارتي پيدا مي كنند كه اين  SLSابعادي ندارد زيرا به عنوان مثال در روش 

  است.نيز تاثيرگذار  Zانقباض در جهت 

  عدم دقت ابعادي: فايل سه بعدي



  

ممكن است طراحي و ضرايب بزرگنمايي كه روي اولين منبع خطا در دقت ابعادي فايل سه بعدي مي باشد. 

خطاي دقتي  STLبه  STPقطعه اعمال مي شود غلط باشد. ممكن است تبديل فايل ها به عنوان مثال از 

خيلي پايين باشد كه باعث خطاي ابعادي شده باشد.  STLفايل  Resolutionايجاد كند و ممكن است 

ديواره هاي بسيار نازك نيز به دليل عدم توانمندي پرينتر سه بعدي در ساخت آن ها، ممكن است خطاي 

  ابعادي را به وجود بياورد.

  عدم دقت ابعادي: خطاي ساخت در پرينتر سه بعدي

  



عدي آيديزاين حدود دقت ابعادي به صورت جدول در روش هاي ساخت ارائه شده توسط گروه پرينت سه ب

  زير مي باشد:

  دقت ساخت  نام روش پرينت سه بعدي

FDM )mm 4with a lower limit of ± 0.( %40.±   

SLS )with a lower limit of ± 0.3 mm( 0.3%±   

Polyjet )0.2 mm -with a lower limit of ± 0.1 ( 0.2% - 0.1±   

  

  جهت دهي و چينش قطعات در پرينترعدم دقت ابعادي: 



  

، چينش و جهت دهي قطعات در پلتفرم پرينترهاي سه بعدي بيشتر با هدف كاهش هزينه و زمان ساخت

انجام مي شود. مي توان با مشورت با متخصصان گروه آيديزاين چينش و جهت دهي با متناسب با روش 

قسمت هاي خاصي از قطعه كمتر مورد آسيب  پرينت سه بعدي را طوري انتخاب كرد كه دقت ابعادي در

  قرار بگيرد. البته اين كار ممكن است نياز به صرف هزينه داشته باشد.

  عدم دقت ابعادي: فرآيندهاي پس پردازش



  

همواره به فرآيندهاي پس پردازش پس از ساخت قطعات در پرينت سه بعدي نياز است مانند كندن ساپورت 

  زكاري با هواي فشرده، تميزكاري در بيدبالست، سمباده كاري و ...ها و تميزكاري آن ها، تمي

هر چه اين فرآيند ها بيشتر اعمال شوند دقت ابعادي آسيب مي بيند ولي صافي سطح بهتر و ظاهر زيباتري 

  . بهتر است روي هر قطعه خاص و حساس با متخصصان آيديزاين در اين زمينه مشورت كنيد.خواهيم داشت


