
 

 پرینت سه بعدی فیالمنت هایمروری بر 

 

ی با قابلیت چاپ سه محققان دائماً مواد جدیدو  بسیار زیاد است مواد پرینت سه بعدیامروزه تعداد و تنوع 

شناخت مواد پرینت سه بعدی موجود و قابلیت های آن ها به منظور انتخاب مناسب ترین  بعدی ارائه می دهند.

 روری است. در این مقاله به بررسی انواع مواد پرینت سه بعدیضگزینه پیش از شروع عملیات پرینت سه بعدی 

و  پالستیک ها. مواد پرینت سه بعدی به چند دسته اصلی تقسیم می شوندو ویژگی های آن ها می پردازیم.

پرینت سه بعدی  فیالمنت های مقاله تنها بر. این پرینت سه بعدی می باشند موادمتداول ترین  رزین  ها

 اهنمایی کامل در مورد مواد مختلف، کاربردها، خصوصیات و فناوری هاییبرای ر رومیزی متمرکز است. بنابراین

 له را مطالعه کنید.این مقااستفاده کنید  رومیزیکه می توانید با چاپگر سه بعدی 

 

 

https://idesign3d.ir/3d-printing-materials/
https://idesign3d.ir/3d-printing-materials/


 

 فیالمنت پرینت سه بعدی

این  است. FDMپرینت سه بعدی استفاده از فناوری سه بعدی در خانه پرینت در دسترس ترین روش برای 

روش ذوب و از  FDM پرینتر های سه بعدی .می باشدسه بعدی  پرینت تکنیکساده ترین و ارزان ترین  روش

از  فیالمنت هارایج ترین  استفاده می کنند.تزریق الیه به الیه مواد پرینت سه بعدی تحت عنوان فیالمنت 

وجود دارد که  نیزموارد بسیار دیگری  اگرچه .ساخته شده اند PETG و  PLA  ،ABSهایی مانند ترموپالستیک

از برای همه کاربرد ها  .گسترش می دهد هیدتوسعه دخود  FDM سه بعدی آنچه را که می توانید با چاپگر

 . یافت می شودمجسمه ها فیالمنت های مناسبی ها و  پروتزها گرفته تا بازی وابزارها 

 

 

 

 

https://bit.ly/2GcT8y9


 

 ABS  پرینت سه بعدی فیالمنت

بوب ترین مواد یکی از مح ABS که چرا پالستیک دریابیدمی توانید  آورید کیفیت آجرهای لگو را به خاطراگر 

 .سه بعدی رومیزی است پرینتسه بعدی برای  پرینت

در طیف گسترده ای از رنگ ها  که و سبک است مستحکممقرون به صرفه،  ABS پرینت سه بعدی فیالمنت

مورد  و ساخت DIYتا پروژه ها مدل های معماری و مفهومی تولید می تواند برای ارائه می گردد. این ماده 

 .استفاده قرار گیرد

وجود دارد. از   PLAفیالمنت های  گزینه های دیگری مانند هستید ABS فیالمنت های نگران سمیت دوداگر 

می درجه سانتیگراد  250درجه سانتیگراد تا  220 بین ABS فیالمنت های پرینت سه بعدیدمای  آنجا که

بسته برای کنترل  محفظهگرم و یک  پرینت صفحهاز یک  برداشتنجلوگیری از تاب برای توصیه می شود  باشد،

 استفاده کنید. خنک سازی این ماده 

 

https://bit.ly/33AF4aO
https://idesign3d.ir/3d-print/
https://idesign3d.ir/3d-print/


 

 PLAپرینت سه بعدی  فیالمنت

یکی از محبوبترین مواد پرینت سه بعدی می باشد که از مشتقات نشاسته ذرت بوده و در نتیجه زیست این ماده 

ای شیرین و آسان است و با گرم شدن رایحه  PLAفیالمنت های تخریب پذیر می باشد. پرینت سه بعدی 

 ABS را به PLAفیالمنت های پرینت سه بعدی بسیاری از افراد  ز آن ساطع می شود. به همین دلیلدلپذیر ا

است و هنگام  مناسب یکبار مصرف با مواد غذاییبه صورت  این ماده برای تماس همچنینترجیح می دهند. 

به نسبت کمتر است و  ABS نسبت به PLA منقبض می شود. با این وجود ماندگاری ABS خنک شدن کمتر از

گزینه  ABS فیالمنت پرینت سه بعدیقطعات مهندسی ساخت . بنابراین برای می باشدحساس  افزایش دما

 .خواهد بودمناسبتری 

موجود است که انواع مختلفی از کامپوزیت ها و در طیف گسترده ای از رنگ ها   PLAپرینت سه بعدی فیالمنت

باید در کیسه های خأل یا محفظه  PLA و ABS فیالمنت های .قطعه ببخشدفلزی به  چوبی یامی تواند ظاهری 

 کند.تخریب می آن ها را موجود در هوای محیط  نگهداری شوند زیرا رطوبت

 

https://bit.ly/33BfcM0
https://idesign3d.ir/pla-vs-abs/


 

 PETپرینت سه بعدی  فیالمنت

 فیالمنت های ساخته شده اند. این ماده دومین جایگزین برای PET پرینت سه بعدیبطری های آب از ماده 

ABS .است PET برخالفABS و  محکمبه همان اندازه  تولید نمی کند و گاز های بودارهنگام ذوب شدن  در

کیفیت قطعه نهایی تولید شده با این گرم نیاز ندارد.  صفحه پرینتبه  PETانعطاف پذیر است. از همه مهمتر، 

 آن را به گزینه ای مناسب برایهمین امر  کهاست  ایمنمواد غذایی استفاده با  برایبراق، انعطاف پذیر و  ماده

 .می کندبسیاری از محصوالت مصرفی تبدیل تولید 

 ی عالی است.گرفته تا مدل های کاربرد DIYاز پروژه های  قطعه ایبرای چاپ هر این ماده پرینت سه بعدی 

روف یا ظ ت در برابر رطوبت در کیسه های خألمحافظ به منظوررا  PETسه بعدی  پرینت فیالمنت های

 نگهداری کنید.

 

https://idesign3d.ir/
https://idesign3d.ir/


 

 PETG  پرینت سه بعدی فیالمنت

باال، با شفافیت  هدف بهبود برخی ویژگی ها مانند است که با PET یکی از انواعPETG  ماده پرینت سه بعدی

چاپ  تریی پایینهادر دما را می توان PETG ماده پرینت سه بعدی، عالوه بر این .گلیکول ترکیب شده است

  دهد.میلی متر در ثانیه افزایش می  100را تا  پرینت سه بعدیعملیات کرد که سرعت 

PETG  قرار می استفاده  بانی موردوسایل باغتولید و بنابراین برای  استمقاوم  ییآب و هواتغییرات در برابر

است. هنگام  مواد غذاییبا  لوازم در تماس پرینت سه بعدیقوت این ماده، ایمنی برای یکی دیگر از نقاط د. گیر

یا ظروف نگهداری کنید تا از رطوبت آن را در کیسه های خأل سه بعدی خانگی،  پرینتبرای از این ماده استفاده 

 .شوندمحافظت 

 

 

https://bit.ly/2YNNJUq
https://bit.ly/2YNNJUq
https://bit.ly/36CooSp


 

 

 PVA  پرینت سه بعدیفیالمنت 

در  برای ایجاد ساختار های پشتیبانی قابل حل مورد استفاده قرار می گیرد. PVA پرینت سه بعدیفیالمنت 

 قابل حلدر آب لوله  PVAحالی که سایر مواد پشتیبانی برای حل شدن به مواد شیمیایی خاصی احتیاج دارند، 

 د.شودر ظروف یا کیسه های ضد هوا نگهداری این ماده نیز مانند سایر فیالمنت ها باید است. 

 

 

 نایلون پرینت سه بعدی فیالمنت 

برای طیف وسیعی از کاربردها از مهندسی تا هنر  گزینهبهترین به  نایلون را و استحکام باالانعطاف پذیری و 

 یاد می شود. "پالستیک سفید"عنوان این ماده تحت است. اغلب از تبدیل کرده 

https://bit.ly/2HVv4Az


 
آن را به  که، پیوند الیه ای نایلون از سایر موارد قوی تر است FDM پرینت سه بعدیفیالمنت های در میان 

 تبدیل کرده است. انیکی خوبی دارندقطعاتی که نیاز به مقاومت کششی و مک تولید ایده آل برای ایماده 

 کممحز همه همتر اتا حدی انعطاف پذیر، مقاوم در برابر مواد شیمیایی و مقطعات پرینت سه بعدی شده نایلونی 

 هستند.

 ستابهتر  و شودتخریب می  محیطرطوبت موجود در هوای  در مجاورتمانند سایر ترموپالستیک ها نیز نایلون 

 د.گرددر ظروف یا کیسه های ضد هوا نگهداری 

 

 

https://bit.ly/3kRvrve
https://bit.ly/3kRvrve


 

 رساناپرینت سه بعدی  فیالمنت های

یک کامپوزیت است، به این معنی که از بیش از یک ماده تشکیل شده است تا ینت سه بعدی رسانا فیالمنت پر

فیالمنت  انواع کامپوزیت ها از چوب تا فلز را ارائه می دهد. PLA. به عنوان مثال ها را ارائه دهدبهترین ویژگی 

ماده مزایا و معایب که هر یک  ساخته می شوند ABSیا  PLAپالستیک معموالً با های پرینت سه بعدی رسانا 

حرارت و در برابر  استحکام بیشتری دارد PLAنوع  در مقایسه با ABS فیالمنت رسانا .همراه دارده نیز باصلی را 

 .را می باشددا را ABSبخار سمی بودن مشکالت اما  استمقاوم 

که به دستگاه های رابط  برای کاربرد هاییلمسی های  سنسور پرینت سه بعدیاز این ماده مفید می توان برای 

دستگاه های الکترونیکی  می توان به رسانا این مواد دیگر موارد مصرفی . از استفاده کرد انسانی نیاز دارند

 اشاره کرد. DIYهای آردوینو و سایر اجزای سازنده برای پروژه های بردپوشیدنی و ایجاد رابط بین رایانه ها، 

 

https://idesign3d.ir/pla-vs-abs/
https://bit.ly/3nyJ4Rp


 

 پرینت سه بعدی چوب  فیالمنت

نت سه قطعه پریساخته می شود.  PLAبا  که عمدتاَکامپوزیت دیگری است فیالمنت پرینت سه بعدی چوب 

عجیب و  سه بعدی ماده پرینت. اگرچه این کردن استرنگ  زنی وسنباده  استفاده از این ماده قابلبعدی شده با 

مثال  عنوان ندارد. به را اصلی مادهاما ویژگی های عملکردی مشابه  از نظر زیبایی شناسی جذاب استغریب 

 چوب بسازید. صندلی را با استفاده از فیالمنت پرینت سه بعدی یک نباید

چوب  فیالمنتقهوه ای  تیرگی و روشنی رنگمی توانید  تزریق فیالمنتکه با تنظیم دمای  است الب اینجنکته 

و پرینت سه بعدی در بسیار روشن رنگ سه بعدی در دماهای پایین  به این معنی که پرینترا کنترل کنید. 

سه  رپرینترنگ های مختلف دمای برای ایجاد د. بنابراین کنتیره ایجاد می  دمای باال قطعه ای به رنگ قهوه

  تغییر دهید. را بعدی

 

 

  

https://bit.ly/2DYOWkL
https://bit.ly/2DYOWkL


 

 HIPSپرینت سه بعدی  فیالمنت

پرینت دو کاربرد دارد: اغلب به عنوان ماده پشتیبانی در  (پلی استایرن مقاوم) HIPSپرینت سه بعدی  فیالمنت

 HIPS باشد.حل می  قابلزیرا در لیمونن  ر می گیردمورد استفاده قرا SLA پرینت سه بعدی و FDM سه بعدی

زیرا خواص مشابهی را به اشتراک می  بهترین عملکرد را دارد ABSاستفاده با ماده پرینت سه بعدی  در هنگام

بسته استفاده در صنایع ماده ای بسیار بادوام است که برای  HIPS این ماده پیداست،نام از همانطور که  .رنداگذ

 مناسب است. نیاز دارند در برابر ضربه باال تبندی یا سایر کاربردهایی که به مقاوم

سه  پرینتواد دیگر م این ماده نیز مانندمنتشر می کند.  پرینت بخارهنگام در  HIPSتوجه داشته باشید که 

 د.شورا در ظروف یا کیسه های ضد هوا نگهداری  بعدی در معرض تأثیرات محیطی است و باید

 

 

https://bit.ly/2SAtaaE


 

 کامپوزیت فلزپرینت سه بعدی 

 تااست  لوط شدهاست که با مقادیر کم فلز مخ ترموپالستیکدر واقع یک  قابل استفاده در خانه فلزیفیالمنت 

 .مشابه فلز ندارد یین ماده عملکردا، اما ظاهری فلزی ببخشدشما پرینت سه بعدی شده مدل به 

تعداد کنید.  پرینتدر خانه بتوانید شما فلزی وجود ندارد که  به این معنی نیست که هیچ فیالمنتاین البته 

د. این فیالمنت ها ندارو پالستیک بسیار کمی  اند از فلز ساخته شده وجود دارد که عمدتاَ کمی فیالمنت فلزی

با این موارد به دستگاه  پرینت سه بعدیبرای  د. با این حالنمی دهارائه زی را به شما قطعات کامال فل

 را کنترل کند.فلزی  فیالمنتویژگی های  بتواندنیاز دارید که  چاپگر سه بعدییک دستگاه و  سینترینگ

 

https://bit.ly/3isFZPq
https://bit.ly/3isFZPq


 
دهایی کاربر شما می دهد که برای قطعه پرینت سه بعدی شدهکامپوزیت فلزی جلوه ای فلزی به  فیالمنت های

 میآهن  ومحبوب شامل برنز، مس، فوالد کامپوزیت فلزی  فیالمنت هایمانند هنرهای تجسمی مناسب است. 

 د.هستنی دیگر سنگین ترموپالستیک هاهمه از  که باشند

 


