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1. Prefata 

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din domeniul vocațional este elementul cheie 

pentru asigurarea calității și relevanței învățământului vocațional și tehnic, atât la școală, cât și 

la locul de muncă. Utilizarea noilor tehnologii precum imprimarea 3D și prototiparea în 

liceele VET va consolida legăturile dintre educația școlară și piața muncii. Nu există un 

curriculum dezvoltat pentru modulele de formare pentru imprimarea 3D pentru departamentul 

electric-electronic pentru a implementa modelarea 3D pentru a implica mințile tinere și pentru 

a crește viteza și creativitatea în laboratorul școlii. Tehnologia de imprimare 3D este 

importantă pentru studenții VET de astăzi, deoarece aceștia vor fi angajații de mâine. 

 

Imprimarea 3D este pretutindeni, impactând industrii precum sănătatea, industria aerospațială, 

producția și practic orice alte domenii. Cu toate acestea, adoptarea tehnologiei de imprimare 

3D este încă relativ scăzută în scopuri educaționale. În ciuda potențialelor beneficii, nu există 

un material didactic unic pentru integrarea tehnologiei de imprimare 3D în educația electrică-

electronică din liceele profesionale. 

Imprimarea 3D este pretutindeni, impactând industrii precum sănătatea, industria aerospațială, 

producția și practica orice alte domenii. Cu toate acestea, adoptarea tehnologiei de imprimare 

3D este încă relativ scăzută în scopuri educaționale. În ciuda potențialelor beneficii, nu există 

un material didactic unic pentru integrarea tehnologiei de imprimare 3D în educația electrică-

electronică din liceele profesionale. 

Rolul profesorilor se schimbă ca urmare a noilor abordări ale învățării. Odată cu o atenție tot 

mai mare acordată învățării active, responsabilitățile trec de la profesorul VET la student, 

profesorul devenind mai degrabă un facilitator al proceselor de învățare decât un transmițător 

de cunoștințe de specialitate. Învățarea auto-dirijată este aparent o necesitate pentru o parte tot 

mai mare a populației în societăți în schimbare. 
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Proiectul „Module de formare prin imprimare 3D pentru profesorii electrici-electronici din 

liceele profesionale” va dezvolta un material educațional unic în scopul implementării 

tehnologiei de imprimare 3D profesională în atmosfera școlii de către profesorii VET. Va 

ajuta profesorii VET: 

 Să furnizeze materiale vizuale în clasă, 

 Pentru a profita de angajamentul studenților, 

 Pentru a îmbunătăți învățarea practică cu modele realiste. 

Proiectul va dezvolta următoarele rezultate intelectuale pentru profesorii electrici-electronici 

din liceele profesionale. 

o IO1: cadru de progres al cunoștințelor și competențelor bazat pe ECVET 

o IO2: Modul de formare prin imprimare 3D pentru cursul electric-electronic în liceele 

profesionale 

o IO3: platformă de învățare online a modulului de formare prin imprimare 3D 

 

Scopul principal al proiectului este dezvoltarea ECVET bazată pe materiale educaționale 

unice pentru îmbunătățirea competențelor profesorilor de electro-electronici din liceele 

profesionale. 

Procesul de dezvoltare a materialelor educaționale va include patru principii de design de 

calitate pentru predare. Acestea sunt: 

1. Sistem bazat pe competențe 

2. Proprietate activă 

3. Dezvoltarea unor abilități riguroase de înalt nivel 

4. Reactivitate 
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2. Introducere 

Scopul principal al acestui rezultat este dezvoltarea unui curriculum unic de formare bazat pe 

ECVET pentru modulele de formare pentru imprimarea 3D, care să fie utilizate în liceele 

profesionale de către profesorii de electro-electronici. 

Cadrul de progres al cunoștințelor și abilităților bazat pe ECVET va include rezultatele 

învățării, programele de învățământ, raportul privind cerințele tehnice cu echipamente și 

software-ul de referință. 

Cadrul de progres al cunoștințelor și abilităților bazat pe ECVET va fi împărțit în 6 unități. 

Acestea sunt: 

1. Introducere în imprimarea 3D 

2. Proces de imprimare 3D 

3. Crearea unui model pentru imprimare 3D 

4. Dezvoltarea abilităților de modelare 

5. Optimizare 

6. Imprimare 3D pentru electrice-electronice 

În cadrul acestor trei componente, cadrul de cunoștințe și abilități va fi proiectat la nivel 

intermediar pentru a permite structurarea și progresul acestuia. O serie de cunoștințe și 

abilități discrete vor fi enumerate ca rezultate ale învățării. Acestea vor fi folosite pentru a 

planifica lecții electrice-electronice cu oportunități de evaluare pentru noul curriculum. 
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Elemente de inovatie: 

Acest rezultat va fi un curriculum unic de formare bazat pe ECVET pentru modulele de 

formare pentru imprimarea 3D, care va fi utilizat la liceele profesionale de către profesori de 

electro-electronici pentru a fi utilizat în 4 țări. 

Impactul așteptat : 

1. Cunoștințe sporite ale profesorilor VET despre procesele de imprimare 3D, proiectare 

pentru imprimare 3D și modele de tăiere, modelare 3D. 

2. O mai bună înțelegere a cerințelor tehnice de imprimare 3D cu echipamente și software de 

referință 

3. Nivel crescut de practică al profesorilor VET pentru utilizarea eficientă a rezultatelor 

învățării și a curriculum-ului cu oportunități de evaluare. 

 

Potential de transferabilitate: 

Rezultatele de învățare dezvoltate, programele de învățământ, raportul de cerințe tehnice cu 

echipamente și benchmark software pot fi adaptate cu ușurință la alte programe VET, cum ar 

fi mecatronică, mașină, automatizare, tehnologii pentru motoare. Nivelul său poate crește 

până la nivelul avansat pentru a fi utilizat în colegii și universități profesionale. 
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3. Rezultatele invatarii  

Rezultatele învățării sunt afirmații care descriu cunoștințele, abilitățile și competențele pe care 

cursanții ar trebui să le dobândească până la sfârșitul unei anumite sarcini, clase, curs sau 

program și îi ajută pe cursanți să înțeleagă de ce aceste cunoștințe și acele abilități le vor fi 

utile. Ele se concentrează pe contextul și pe potențialele aplicații ale cunoștințelor și 

abilităților, îi ajută pe cursanți să conecteze învățarea în diverse contexte și ajută la ghidarea 

evaluării și evaluării. 

Acele rezultate ale învățării dezvoltate sunt abilități, abilități, cunoștințe sau competențe 

măsurabile pe care cursanții le demonstrează ca urmare a parcurgerii unui anumit curs sau 

clasă. Rezultatele efective ale învățării sunt dezvoltate prin 6 unități orientate către cursant; 

ele descriu ceea ce ambii elevi trebuie să învețe și ceea ce îi va învăța instructorul. 

 

Masurabil si 

realizabil in 

natura 

 

Aptitudini, 

abilitati, 

cunoastere si 

competente 

 

 

Rezultatele 

invatarii 
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Unit 1  Introducere in 3D printing 

Partener responsabil P4, Vienna Asociatia voluntarilor in educatie - Austria 

Cuprins  1.1 Prezentare generală a tehnologiei de imprimare 3D 

1.2 Materiale utilizate in 3D printing 

1.3 Componente ale 3D printers 

1.4 Probleme de siguranță în imprimarea 3D 
1.5 Domenii de aplicare a imprimării 3D 
1.6 Software de modelare și imprimare 3D 
1.7 Formate de fișiere de imprimare 3D 

Training workload Theoretical part (ore): 5, Practical ore:2 

Rezultatele invatarii Cunoastere:  

1. Spuneți diferențele dintre mașinile de prototipare 3D (CNC) și 

imprimantele 3D 

2. Descrieți și enumerați diferitele tehnologii de imprimare 3D 

3. Punctele forte și punctele slabe ale secvenței tehnologiei de imprimare 3D 

4. Găsiți materialele de imprimare 3D potrivite pentru a le utiliza în diferite 

proiecte 

5. Enumerați componentele mecanice și electrice ale imprimantelor 3D 

6. Spuneți problemele de siguranță și măsurile de precauție în imprimarea 3D 

Abilitati: 

1. Utilizați diferite tehnologii de imprimare 3D, cum ar fi FDM și SLA 

2. Pregătiți materialele potrivite utilizate în imprimarea 3D, cum ar fi 

filamentul PLA, filamentul ABS 

3. Afișați componentele mecanice și electrice ale imprimantelor 3D 

4. Utilizați instrucțiunile de siguranță în imprimarea 3D 

Competente: 

1.Fii responsabil pentru tehnologiile de imprimare 3D 

2. Respectați instrucțiunile de siguranță în imprimarea 3D 

3. Asigurați software-ul potrivit și materialele de imprimare 3D pentru 

propriul proiect 

Tipul de evaluare Test (10 chestiuni) 
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Unit 2 Procesul de imprimare 3D 

Partener responsabil P2. Parcul științific și tehnologic Kaunas – Lituania 

Cuprins  2.1 Instalarea și calibrarea mașinilor 

2.2 Pregătirile mașinii pentru imprimare (încărcare material, pat de 

imprimare, mediu) 

2.3 Ajustarea parametrilor procesului de imprimare (viteză, temperatură etc.) 

2.4 Postprocesare (scoaterea pieselor din mașină, lucrări suplimentare de 

postprocesare etc.) 

2.5 Controlul calității piesei imprimate 3D (repetabilitate, precizie etc.). 

Training workload Theoretical part (ore): 10, Practical ore:2 

Rezultatele invatarii Cunoastere: 

1. Procese de imprimare 3D: (software pentru modelare 3D - Solid Works 

(ediție student), software pentru 3D slicing - Cura). 

2. Materiale de imprimare 3D. 

 

Abilitati: 

1. Operați procesul de imprimare 3D. 

2. Operați procesul de imprimare 3D cu diferite materiale. 

 

Competente: 

1. Creați un obiect tridimensional. 

2. Creați un obiect tridimensional folosind diferite materiale. 

Tipul de evaluare Test (10 intrebari) 
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Unit 3 Dezvoltarea abilităților de modelare 

Partener responsabil P1, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Turkey 

Table of content  3.1 Proiecție ortografică 

            3.1.1 Proiecția punctului 

            3.1.2 Proiectia liniilor 

            3.1.3 Proiectia planurilor 

3.2. 2D si 3D Dimensiuni  

 3.2.1. Instrumente de dimensionare 

 3.2.2. 2D Dimensiuni  

 3.2.3. 3D Dimensiuni  

3.3.Schita 2D                            

3.3.1 Line 

3.3.2 Dreptunghi 

3.3.3 Slots 

3.3.4 Cerc 

3.3.5 Arc 

3.3.6 Poligon 

3.3.7 Spline 

3.3.8 Elipsa 

3.3.9 Filled 

3.3.10 Text 

3.3.11 Entitati de taiere 

3.3.12 Entitati de conversie 

3.3.13 Entitati de Offset 

3.3.14 Entitati de oglindire 

3.4. Boss/Base 

3.4.1 Extruded  Boss/ Base 

3.4.2 Revolved Boss/ Base 

3.4.3 Swept Boss/ Base 

3.4.4 Lofted Boss/ Base 

3.4.5 Boundary Boss/Base 

3.5. Cut 

3.5.1 Extruded Cut 
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3.5.2 Revolved Cut 

3.5.3 Swept Cut 

3.5.4 Lofted Cut 

3.6. Schita 3D 

3.6.1 Filled 

3.6.2 Model 

3.6.3 Rib 

3.6.4 Shell 

3.6.5 Wrap 

3.6.6 Mirror 

3.6.7 Geometrie de referinta 

3.7 Ansamblu 

3.7.1 Inserarea componentelor 

3.7.2 Mate 

Training workload Theoretical part (ore): 15, Practical ore:15 

Rezultatele invatarii Cunoastere: 

    1. Desenați proiecția ortografică 2D și 3D 

    2. Descrieți dimensiunea 2D și 3D 

    3. Utilizați instrumente de schiță 2D și 3D pe software-ul CAD 

    4. Numiți obiectele 3D pe software-ul CAD 

    5. Definiți baza extrudată, rotită, măturată, înălțată și a șefului de limită 

    6. Spune-i instrumentelor de tăiere 

    7. Descrieți asamblarea 

Abilitati:  

     1. Exersare de desenare 2D și 3D Proiecție ortografică a obiectelor 

     2. Operați instrumente de software CAD 

     3. Creați asamblare și animație pe software CAD 

     4. Prezentă bază extrudată, rotită, măturată, ridicată și de limită 

     5. Arată sculele de tăiere 

Competente: 

     1. Creați un obiect tridimensional 

     2. Folosiți instrumente de software CAD 

     3. Gestionează boss 
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   4. Negociați instrumentele de tăiere 

Tipul de evaluare Test (20 intrebari) 
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Unit 4 
Crearea unui model pentru imprimare 3D 

Partener responsabil P3, Gheleşian Petru  de la ”Aurel Vlaicu“ Technological High School Lugoj - 

Romania 

Cuprins  4.1. Etapele partii: Reprezentarea 3D a unei singure componente de 

proiectare 
4.1.1. Pasii de interfata cu Solid Workes 

4.1.2. Pasii de schita. 

 4.1.2.1. Pasii de Line, Pasii de Circle. 

 4.1.2.2. Pasii de Smart dimension 

 4.1.2.3. Pasii de Trim entitati 

            4.1.2.4. Pași ai modelului de schiță circulară 

 4.1.3. Pasii de Features. 

 4.1.3.1. Pasii de Extruded Boss/Base 

 4.1.3.2. Pasii de Revolved Boss/Base 

 4.1.3.3. Pasii de Extruded Cut 

 4.1.3.4. Pasii de Revolved Cut 

4.2. Pasii de asamblare: A 3D aranjament de parti si/sau altor ansamble 

4.2.1. Pasii of Mate 

 4.2.2. Pasii de Linear/ Pasii de modele circular componente 

 4.2.3. Pasii de Move/ Pasii de Rotate componente 

 4.2.4. Pasii de Material / Pasii de Select view. 

4.3. Etapele desenului: O inginerie 2D, tipicaly sau o parte sau ansamblu. 

4.3.1. Pasii de Sheet/ Pasii de Dimensiunea formatului 

4.3.2. pasii de Vedere proiectata. 

Training workload Theoretical part (ore): 10, Practical ore:2 

Rezultatele invatarii Cunoastere: 

        1. Accesarea software-ului SolidWorks ca instrument de proiectare 3-D 

Proiectarea obiectelor în software-ul SOLIDWORKS 

        2. Aplicarea piesei, a ansamblului și a desenului în software-ul 

SolidWorks 

        3. Cunoașterea instrumentelor de lucru în SolidWorks 

        4. Acoperă crearea, preluarea și modificarea desenelor 3-D și a planului 
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folosind comenzile de bază SolidWorks. 

        5. Editarea materialelor pieselor și ansamblurilor în SolidWorks 

        6. Utilizați biblioteca de componente din SolidWorks 

Abilitati: 

        1. Operați software de proiectare 3D 

        2. Actualizați datele la imprimarea 3D și apoi rulați-le. 

        3. Explorați modalități de a vă dezvolta și de a vă împărtăși abilitățile de 

proiectare și inginerie 

        4. Creați modele parametrice ale pieselor și ansamblurilor 

        5. Generați machete dimensionate 

Competente: 

        1.Crearea unui obiect tridimensional în SolidWorks 

        2. Utilizați tipuri comune de imprimante 3D în SolidWorks 

        3. Crearea modelelor solide tridimensionale 

        4. Crearea de ansambluri tridimensionale care încorporează mai multe 

modele solide 

Tipul de evaluare Test (10 intrebari) 
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Unit 5 Optimizare 

Partener responsabil P5, REDVET - Turkey 

Cuprins  5.1 Optimizare în procesul de proiectare 

5.2 Optimizare și calitate 

5.3 Recomandări de proiectare 

5.4 Parametrii de preprocesare 

5.5 Proiectarea umpluturii 

5.6 Optimizarea costurilor 

Training workload Parte teoretica (ore): 10, Ore de practica:10 

Rezultatele invatarii Cunoastere: 

        1. Enumeră tehnicile de optimizare aplicate în imprimarea 3D 

        2. Descrieți parametrii de optimizare a imprimării 3D 

        3. Spuneți definirea și îmbunătățirea calității 

Abilitati: 

        1. Utilizați modelarea geometrică 

        2. Alegeți corect materialele 

        3. Operați îmbunătățirea procesului de imprimare 3D 

Competente: 

        1. Fii responsabil pentru optimizarea proceselor de imprimare 3D. 

Tipul de evaluare Test(10 intrebari) 
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Unit 6 3D printing pentru electric-electronic 

Partener responsabil ITIS Polo Tecnico “Fermi-Gadda” 

Cuprins  1. Imprimare 3D a componentelor electrice 

Cod STL al unor exemple: ștecherul, borna electrică. 

2. Imprimare 3D a proiectelor electrice 

Cod STL al unor exemple: cutie de viteze, releu. 

3. Imprimare 3D a pieselor de schimb pentru electronice 

Cod STL al unor exemple: Raspberry Pi Case-Box, adaptor buton (pentru 

potențiometru), carcasă pentru placa de breadboard, carcasă pentru baterie, 

capac pentru grătarul ventilatorului, suport pentru baterie AA, platformă 

ușoară de lipit, carcasă pentru circuit PWM. 

4. Imprimare 3D a proiectelor electronice 

Cod STL al unor exemple: braț robot, lampă cu led, cutie de depozitare 

pentru rezistență, cutie de circuit de dimmer, suport de lipit pentru electronice 

la mâna a treia, spinner LED RGB. 

Training workload Parte teoretica (ore): 4, Ore practice:30 

Rezultatele invatarii Cunoastere: 

1. Materiale de imprimare 3D. 

2. Tehnici și materiale de feliere. 

Abilitati: 

1. Rezolvarea problemelor. 

2. Operarea procesului de imprimare 3D cu diferite materiale. 

Competente: 

1. Utilizarea tipurilor comune de imprimare 3D. 

2. Crearea unui obiect 3D. 

Tipul de evaluare Examen practic  
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4. Exemple de echipamente si softuri  

4.1 Comparația programelor de modelare 3D 

Modelarea 3D este procesul de dezvoltare a unei reprezentări matematice a oricărei suprafețe 

a unui obiect (fie neînsuflețit, fie viu) în trei dimensiuni prin intermediul unui software 

specializat. Produsul se numește model 3D. 

Folosite în industrii precum animația, arhitectura, producția, iterația produselor și designul 

industrial, modelele 3D sunt componente esențiale ale producției digitale. De aceea, alegerea 

software-ului potrivit de modelare 3D este esențială – vă ajută să realizați idei creative cu un 

minim de agitație. 

Găsirea celui mai bun software de modelare 3D nu este o sarcină ușoară. Pentru a te ajuta să-l 

alegi pe cel potrivit, am inclus suite de programe de modelare 3D țintite pentru fiecare nevoie, 

începând de la începători în modelare 3D până la profesioniști cu experiență. 
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3D modelling 

programs 
Avantaje Dezavantaje 

AutoDESK 

Fusion 360 

Ușor de utilizat 

Pret gratuit pentru studenti de 3 ani 

Are o mulțime de piese libere 

diferite (CAM, CAD etc.) 

Sistem de schimb și stocare bazat 

pe cloud 

Software considerat standard în 

industrie 

Util pentru simulări de bază și ușor 

de utilizat 

Oferă interfață de asamblare intuitivă 

 

Blender 

Gratuit (sursă deschisă) 

Bun pentru echipe mici sau liber 

profesioniști 

Are funcții CAD pentru a vă repara 

ochiurile 

  

Nu este ușor pentru începători. 

 

Catia V5  

Student 

Edition 

Util pentru proiecte mari, cum ar fi 

sistemul de automatizare al fabricii 

 

Preț 110 USD pentru fiecare student 

Costuri modulare (parte de proiectare 

mecanică, asamblare etc.) 

Program complex de modelare 3D 

pentru proiectare și asamblare 

Este necesar un PC cu specificații 

înalte, cum ar fi CPU i5, card de 

afișare de 1 GB etc. 

 

PTC Creo 

Parametric 

Essentials 

Este ușor să te întorci la tabla de 

design. Pentru că este un program 

Este un program diferit de design față 

de alții, ceea ce înseamnă că este 
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parametric, atunci când schimbați o 

valoare a designului dvs. 

Schimbă automat zona piesei. 

Creație rapidă 

Modelare flexibilă 

nefamiliar și greu de învățat. 

Preț 7.699 USD și nu are opțiune de 

ediție pentru studenți 

 

 

 

 

Programe 

modelare 3D 
Avantaje Dezavantaje 

Sketchup 

Design 

Pret gratuit pentru utilizatori 

Ușor de utilizat 

Curba de invatare usoara 

Calitate superioară 

Pentru companii mari sau mijlocii 

Unele limitări cu versiunea gratuită 

 

Solid Works 

Student 

Edition 

Util pentru proiectarea mașinilor 

mari și multe altele 

Tranziție ușoară și simplă 

Oferă pachete robuste de simulare 

 

Preț 86 USD pentru fiecare student pe 

an 

Program complex de modelare 3D 

pentru proiectare 

Este necesar un PC cu specificații 

înalte, cum ar fi cel puțin 1 GB grafică 

TinkerCad 

123D 

Foarte ușor de utilizat, pentru copii 

de 4 ani și peste (prin urmare 

funcționalitate simplistă) 

Interfață plăcută pentru copii 

Pret gratuit pentru utilizatori 

 

Funcționalitate scăzută pentru zona de 

proiectare și asamblare, atât de dificil 

de construit piese specifice sau 

complicate 

Nu va mai fi actualizat 

 

 

                                 Tabelul 1: Comparația programelor de modelare 3D 
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4.2 Compararea programelor de taiere  

Modelele 3D trebuie mai întâi tăiate în straturi, deoarece imprimanta 3D imprimă modelul 

strat cu strat. Algoritmul de tăiere joacă un rol foarte important în procesul de imprimare 3D. 

Cea mai comună tehnică de tăiere este producerea datelor de contur din fișierele STL. 

Software-ul generează apoi calea instrumentului (.gcode) pe care imprimanta o va folosi 

pentru imprimare. Majoritatea software-ului de tăiere vor avea o funcție de previzualizare a 

imprimării pentru a vă ajuta să preveniți eșecurile de imprimare. 

 

Programe de 

taiere 
Avantaje Dezavantaje 

Cura 

Ușor de utilizat 

Interfață simplă 

Gratuit pentru utilizatori 

Suficient de detaliat 

Sursa deschisa 

Inspectați toate straturile dacă tăierea este 

făcută corect 

Calea sculei inteligente 

Viteză mare de imprimare 

Calitate slabă a suportului 

pentru imprimare 

 

Craftware 
O mulțime de detalii ca suport 

Gratuit pentru utilizatori 

Complicat 

Simplyfy3D Multe detalii 

Imprimare de bună calitate 

Complicat 

149$ 

Slic3r 

Interfață simplă 

Calitate normală de imprimare 

Gratuit pentru utilizatori 

 

Suport de calitate slabă 

pentru imprimare 

Nu la fel de complicat 

Unele erori pe părțile cu 

pereți subțiri 

              Tabelul 2: Comparația programelor de tăiere 
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4.3. Comparatie de 3D imprimante  

Imprimarea 3D sau fabricarea aditivă este un proces de realizare a obiectelor solide 

tridimensionale dintr-un fișier digital. Crearea unui obiect imprimat 3D se realizează folosind 

procese aditive. Într-un proces aditiv, un obiect este creat prin așezarea unor straturi succesive 

de material până când obiectul este creat. Fiecare dintre aceste straturi poate fi văzut ca o 

secțiune transversală orizontală tăiată subțire a eventualului obiect. 

Puteți folosi imprimante 3D pentru a crea totul, de la jucării la prototipuri. În zilele noastre, 

unii oameni chiar folosesc imprimante 3D pentru a produce echipamente de protecție legate 

de pandemia de coronavirus. Și cu acest tip de flexibilitate, nu este de mirare că imprimantele 

3D și-au găsit un loc în sălile de clasă, magazinele de design și chiar casele pasionaților și 

producătorilor. 

Dar cu o gamă largă de utilizatori vine și o gamă și mai largă de imprimante. Imprimantele 

3D vin în toate formele și dimensiunile, cu prețuri variind de la câteva sute de euro până la 

etichete de preț cu patru cifre. 

 

Imprimante Avantaje Dezavantaje 

Anycubic Prusa i3 

 

 

Volum de construcție: 

200x200x200mm 

Asamblare minimă 

Rezoluție strat de 100-600 microni 

Funcționează cu toate filamentele 

Card SD și conectivitate la 

computer 

Toate piesele de schimb sunt 

ieftine și foarte comune 

500 USD 

Interfață de utilizator rapidă și 

receptivă 

Single extrusion 

Normal printing quality 

Somewhat noisy 

Not very upgrade-

friendly 
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Imprimante Avantaje Dezavantaje 

Makerbot Replicator 

 

 

Conectivitate flexibilă (WiFi, 

Ethernet, USB) 

Volum de construcție: 

52,8x44,1x41,0 

Rezoluție strat de 100 microni 

Calitate bună de imprimare 

Corp cutie 

Viteză mare de imprimare 

Simplu de utilizat 

Folosiți numai filament Makerbot 

(scump) 

Utilizați numai firmware-ul de 

tăiere Makerbot 

Piese de schimb nu sunt ușor 

accesibile 

800 USD 

 

Robox Dual 

 

 

Extrudare dublă 

Corpul cutiei (zgomot redus) 

Calitate bună de imprimare 

Min. rezoluție strat 20 microni 

Suportă hardware și software 

open source 

210x150x100mm (placă mică 

pentru imprimare) 

Piese de schimb nu sunt ușor 

accesibile 

Rezoluție limitată 

1000 GBP 

Interfață de bază 

Design cadru deschis 

Ultimaker 2+ 

 

 

Volum de construcție: 

22,3x22,3x20,5 

Calitate bună de imprimare 

Rezoluție strat 20-600 microni 

Funcționează cu toate 

programele de tăiere 

Nicio limitare privind 

modificarea unui dispozitiv și 

utilizarea oricărui dispozitiv de 

tăiere dorit 

Sursa deschisa 

O singură extrudare 

Piese de schimb nu sunt ușor 

accesibile (costisitoare) 

Conectivitate card SD 

£2750 

 

Zortrax M200 

 

Volumul construit: 

20x20x18cm 

Rezoluție strat de 90-400 

microni 

O singură extrudare 

Folosiți numai filament propriu 

Folosiți doar propriul firmware 

de tăiere 
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Calitate bună de imprimare 

Corp cutie 

Pentru aplicații profesionale 

Infailibil 

Întreținere convenabilă 

Conectivitate card SD 

Piese de schimb nu sunt ușor 

accesibile 

1000$ 

Orice modificări sunt foarte 

limitate 

Nu open-source 

 

 

 

Imprimante Avantaje Dezavantaje 

ELegoo Mars UV SLA 

 

 

Imprimantă 3D din rășină de 

mare buget 

Calitate excelentă a imprimării 

Configurare minimă 

Simplu dar eficient 

Volum de construcție: 

12x6.8x15.5mm 

2560 x 1440 pixeli, rezoluție 

10 microni 

Conectivitate de bază (USB) într-

o locație incomodă 

Ventilatorul este destul de tare 

Utilizarea prelungită poate 

declanșa firmware-ul 

 

Anycubic Predator Delta  

 

Structură DELTA rezistentă, 

scuturare minimă în timpul 

imprimării 

Nivelare ușoară, economisiți 

mult timp și efort la nivelarea 

patului de imprimare 

Volum construit: 37x45,5 cm 

Rezoluție strat: 0,05-0,3 mm 

Înaltă precizie și stabilitate 

Unele probleme cu controlerul 

                                     Tabelul-3: Comparația imprimantelor 3D 

 


