
 

 قیمت پرینت سه بعدی

 

در این مقاله قصد داریم در خصوص نحوه محاسبه قیمت خدمات پرینت سه بعدی یا به نوعی 

تعرفه پرینت سه بعدی در شرکت آیدیزاین صحبت کنیم. از آنجایی که می دانیم شفافیت فرمول 

مهم در قیمت محاسبه قیمت پرینت سه بعدی برای مشتریان مهم است، در اینجا به پارامتر های 

حال برای اطالع دقیق از  کنیک های مختلف پرینت سه بعدی پرداخته ایم. با ایندر ت گذاری

 ارسال کنید. عدیقیمت پرینت بقیمت قطعه خود می توانید فایل خود را در بخش 

 ثیر گذار در قیمت پرینت سه بعدیپارامتر های عمومی تأ

به  مجله پرینت سه بعدی آیدیزایندر بخش  کهپرینت سه بعدی  تعدد تکنیک هایبا توجه به 

کنیک های مختلف پرینت ت بر اساستخمین قیمت  روشاست،  شدهصحبت درباره آن ها کرات 
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فرمول محاسبه قیمت در پرینتر سه بعدی  به طور مثالمتفاوت است. مورد استفاده  سه بعدی

SLS  با پرینتر سه بعدیFDM ، دو با پرینتر سه بعدی یک از این و هرSLA .متفاوت هستند 

 ز:به صورت کلی عبارتند اپارامتر های تاثیر گذار در تعیین هزینه پرینت سه بعدی 

 برای تولید قطعه مورد استفاده پرینت سه بعدی مقدار مواد -1

 زمان کار پرینتر برای تولید قطعهمدت  -2

 ؟(SLSیا  FDMپرینت سه بعدی  فناوری پرینت سه بعدی به کار گرفته شده )مثالَ -3

 لوژیتکنویک قطعه با  قیمت پرینت سه بعدی مصرفی )مثالَ پرینت سه بعدی نوع مواد -4

FDM  و متریالPLA  فناوری هزینه پرینت سه بعدی قطعه مذکور با همانبا FDM و 

 .(متفاوت است ABSمتریال 

نکته قابل  -میزان ساپورت گذاری در قطعه )که در حقیقت تابعی از هندسه قطعه است -5

 برای تولید قطعات نیازی به ساپورت ندارد.( SLSکه روش  توجه این

ت ، برای مثال قطعااست ندسی قطعهضریب ریسک تولید قطعه )تابعی از پیچیدگی ه -6

 برای تولید دارند.(باالتری ضریب ریسک خیلی نازک یا قطعات خیلی کوچک 

می دار کتیراژ تولید قطعه )در پرینت سه بعدی با افزایش تیراژ قیمت هر قطعه به مق -7

 (.کاهش می یابد

 تمیز کردن قطعه زمان الزم برای اپراتور دستگاه و -8

 ته شده از سوی مشتریخدمات پس پردازش خواس -9



 

 SLSقیمت پرینت سه بعدی در فناوری 

با پودر  است که عمدتاَ مبتنی بر پودرپرینت سه بعدی تکنیک یک  SLSپرینت سه بعدی فناوری 

می  SLSپرینت سه بعدی به روش خدمات  آماده ارائهشرکت آیدیزاین  .پلی آمید کار می کند

باشد. از مزایای حیرت انگیز این روش عدم نیاز به ساپورت برای ساخت قطعات است. برای اینکه 

سه بعدی داشته باشید به تصویر زیر نگاه کنید. در  بهتری از مفهوم ساپورت در پرینت درک

به ( دارند Undercutقطعاتی که زاویه منفی ) تدر ساخ ساختاری است که حقیقت ساپورت

 مورد استفاده قرار می گیرد. متریال در حال پرینت منظور جلوگیری از سقوط 

 

خود پودر نقش  ند عمالَبه دلیل اینکه قطعات در داخل پودر تولید می شو SLSاما در روش 

ساپورت را ایفا می کند و بنابراین نیاز به ساپورت گذاری وجود ندارد. این عدم نیاز به ساپورت 

باعث می شود که بتوان تعداد زیادی قطعه را در کنار یکدیگر بر روی یکدیگر و حتی داخل 
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فظه ساخت دستگاه یکدیگر قرار داد و پرینت سه بعدی گرفت. تصویر جانمایی قطعه داخل مح

SLS  قابل مشاهده استدر شکل زیر را. 

 

ذکر این نکته خالی از  ،نکته:  برای عالقه مندان به مطالب عمیق تر در مورد پرینت سه بعدی

ندارد، اما در  گذاری نیازی به ساپورت ذاتاَبرای ساخت قطعه  SLSلطف نیست که اگر چه روش 

ساپورت  استفاده ازاستفاده می شود. علت  SLSبرخی موارد به دالیل دیگری از ساپورت در روش 

 به منظور )که البته در موارد بسیار کمی مورد استفاده قرار می گیرد( معموالَ SLSدر روش 



 

 عمالَورد دوم تنش های حرارتی یا دفع حرارت است، در م در اثرجلوگیری از تاب برداشتن قطعه 

 ساپورت نقش خنک کننده را برای قطعه ذوب شده ایفا می کند.

با  SLS وشفرمول تعیین قیمت در رتفاوت است که باعث  ای ساپورت مهمترین نکته نیاز بهعدم 

جم حتابع  عمدتاَ تعیین قیمت فرمول SLSدر روش  ی پرینت سه بعدی می شود.دیگر روش ها

ست اکوچکترین باندیگ باکس قطعه است. باندینگ باکس به معنی کوچکترین معکب مستطیلی 

 است،کعب سانتی متر م  86در تصویر زیر قطعهحجم  که قطعه در داخل آن قرار می گیرد. مثالَ

 می باشد.سانتی متر مکعب   364آن که حجم باندینگ باکس در حالی

 



 

 

برابر  8 برابر پرینت شود، قیمت قطعه حدوداَ 2اگر قطعه بخواهد در مقیاس توجه داشته باشید که 

یا اگر مقیاس  برابر می شود. 8می شود، چرا که اگر قطعه به دو برابر مقیاس شود حجم قطعه 

قطعه 
1 

2
شود، قیمت قطعه  

1 

8
 در واقع قیمت با توان سوم مقیاس ارتباط دارد.خواهد شد،  

ر ثیه داشته باشید که جهت ساخت قطعه تأتوج SLSمول قیمت ذکر شده روش رهمچنین با ف

در  ست کهنوع فرمول قیمتی این ا ستفاده از اینعلت ا چندانی در قیمت گذاری نخواهد داشت.

ده پودر های اطراف قطعه نیز مصرف شده به حساب می آیند و خیلی قابل استفا SLSروش 

 نیستند.

 



 

 FDMفناوری قیمت پرینت سه بعدی در 

د. ساپورت گذاری نقش مهمی در قیمت گذاری دار SLSبرعکس  FDMدر روش پرینت سه بعدی 

ل قطع دستگاه و شک پرینتجهت ساخت قطعه در محفظه مسئله ساپورت به میان می آید، وقتی 

 از حجم و اندازه( نیز اهمیت پیدا می کند. غ)فار

 )برای یمصرفتابع مستقیمی از مواد  گذاریقیمت  روش ،FDMتکنیک پرینت سه بعدی در 

 ن در اینبرای. بنااستقطعه و ساپورت( و زمان کارکرد دستگاه )برای تولید خود قطعه و ساپورت( 

اخت هت سجروش باید ابتدا مدل سه بعدی در نرم افزار دستگاه به صورت صحیح جانمایی شده و 

فی سپس زمان کار دستگاه و مواد مصر تخصص پرینت سه بعدی شناسایی شود.مناسب توسط م

 محاسبه می گردد.این موارد  براساس پرینت سه بعدی قیمت در نهایتتعیین شده و 

ه سه قطع پارامتر های هندسی ر اساساگر بخواهیم به صورت تخمینی زمان کارکرد دستگاه را ب

عه به عدی قطبشود زمان الزم برای پرینت سه  ، باید بگوییم با خطای زیاد میمحاسبه کنیمبعدی 

ش ، البته این روترکیب خطی از حجم و سطح بیرونی قطعه در نظر گرفتیک را  FDMروش 

 % نادقیق باشد. 200دارد و ممکن است تا  خطای زیادی



 

 

 SLAقیمت پرینت سه بعدی در روش 

مونه ن. تصویر یک نقش دارددر تعیین قیمت ساپورت گذاری  FDMنیز مانند روش  SLAدر روش 

 می شود. مشاهدهزیر  شکل در SLAقطعه همراه با ساپورت گذاری در روش 

 



 

ونه گجهت ساخت قطعه باید به است و  FDMبسیار کمتر از روش  SLAدر روش میزان ساپورت 

رد مو اپورتسزان می ا توجه به این موضوع،بتمام قطعات نیاز به ساپورت دارند.  ای باشد که عموماَ

 SLAر روش بنابراین د .در نظر گرفترا می توان نسبت مستقیمی از وزن قطعه  SLAدر روش  نیاز

واد چون م به صورت تابعی از وزن مواد مصرفی خود قطعه در نظر گرفته می شود وقیمت  عموماَ

رد. کمی توان قیمت را محاسبه با داشتن حجم قطعه  قطعه می باشد،مصرفی تابعی از حجم 

 صورت می گیرد. FDMساده تر از روش  SLAهمچنین قیمت گذاری در روش 

 POLYJETقیمت پرینت سه بعدی در روش 

 چند قطعه. در تصویر زیر می باشدساپورت گذاری نیاز به نیز  Polyjetپرینت سه بعدی در 

 قابل مشاهده است.به همراه ساپورت  Polyjetساخته شده به روش 
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  Polyjetاست. در روش FDMتا اندازه ای شبیه به روش  Polyjetساپورت گذاری در روش 

ده میزان مااز جنس قطعه متفاوت است. در این روش قیمت تابعی  باهمواره جنس ساپورت 

 باشد.برای قطعه و ساپورت می مصرفی مورد نیاز 

 خالصه فرمول های قیمت گذاری در روش های مختلف پرینت سه بعدی 

یمت در ق همحاسب با توجه به توضیحاتی که داده شد، فرمول قیمت گذاری و پارامتر های مهم در

 روش های مختلف پرینت سه بعدی در جدول زیر به صورت خالصه بیان شده است:

تکنولوژی پرینت 

 سه بعدی
 نام کامل فناوری

نام پیشنهاد شده 

 به فارسی

نیاز به 

 ساپورت
 پارامتر قیمت دهی

مقایسه قیمت 

 با دیگر روشها

SLS 
Selective Laser 

Sintering 

تَفجوشی انتخابی با 

 لیزر
 نـــــدارد

حجم باندینگ باکس 

 قطعه
○○●●● 

FDM 

Fused 

Deposition 

Modeling 

مدلسازی ته نشینی 

 جوش خورده
 دارد

بعدی / زمان پرینت سه 

مواد مصرفی برای قطعه 

 و ساپورت

○○○○● 

SLA 

Stereo 

Lithography 

Apparatus 

 ●●●●○ حجم خود قطعه دارد لیتوگرافی سه بعدی

PolyJet - - دارد 
مقدار ماده مصرفی 

 قطعه و ساپورت
●●●●● 

 



 

 

 

 

 


