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 پرینت سه بعدی در طبیعت. 6.6

قطعه طراحی شده با اضافه نمودن مواد بصورت عدی یک پروسه افزایشی می باشد بدین معنی که یک بپرینت سه 

الیه به الیه ایجاد می گردد تا در نهایت یک قطعه سه بعدی تولید گردد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این 

پروسه همانند ساختمان سازی می باشد که آجرها الیه به الیه بر روی همدیگر قرار می گیرند تا در نهایت 

ن طبقه ساخته شود. با توجه به جدید بودن تکنولوژی پرینترهای سه بعدی، این دستگاه ها در ساختمانی چندی

حال پیشرفت می باشند و هر روزه مدل های جدید از این دستگاه های پرینتر وارد بازار می گردد که تکنولوژی و 

اهی د پرینتر های سه بعدی نگهمچنین سرعت پرینت ارتقاء یافته است. برای توضیح بیشتر در مورد نحوه کارکر

به طبیعت می اندازیم که خیلی شبیه به پروسه پرینت سه بعدی می باشد. پرینت های سه بعدی طبیعت بدون 

نقص بوده و می توان آنها را پرینتر سه بعدی بسیار پیشرفته معرفی نمود. مثال بارز این روند، تشکیل الیه های 

ظاهری کوهها آنها را به وضوح مشاهده کرد الیه های مختلفی از عناصر مختلف زمین است که میتوان در شکل 

مختلف معدنی که در طی زمان بر روی هم انباشته میشوند و تشکیل پستی و بلندی های زمین را میدهند که 

نمونه بارز الیه گذاری طبیعی هستند.لبه های این سازه های طبیعی به مرور زمان توسط عوامل طبیعی مانند 

اران، باد، طوفان و سیالب شسته و صیغلی شده است ولی با این وجود می توان خطوط بین الیه ای و یا خطوط ب

 ختهت و صدف همانند) کنند می نگاه طبیعی پروسه یک به طبیعت در مردم که هنگامی پرینت را مشاهده نمود.

ونه می ر کنند که چگفک این به نیز برخی است ممکن ولی بگذرند آن از راحتی به شاید( شده داده نشان سنگهای

 .توان پروسه ای شبیه به این پروسه جهت تولید قطعات استفاده نمود و این همان پرینتر سه بعدی می باشد

 

 تاریخچه نمونه سازی سریع. 6.1

اندازی  اختراع گردید. همزمان با اقدام به راه  Chuck Hullو توسط فردی به نام 1986پرینتر سه بعدی در سال 

، اقداماتی در راستای 3D Systemو به نام   Chuck HUllبزرگترین کارخانه پرینتر سه بعدی توسط آقای
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انجام گردید. همزمان با   SLAتولید نمونه های دیگری از پرینترهای سه بعدی تحت عنوان پرینترهای سه بعدی

ی پرینترهای سه بعدی با تکنولوژی های متفاوت این اقدامات، کارخانجات دیگری نیز راه اندازی گردید که بر رو

و غیره اشاره  SLS  ،DLMS ،Polyjet ،FDM ،FFFتمرکز داشتند که از بین آنها می توان به تکنولوژی های

نمود. الزم به ذکر می باشد که در تمامی این پرینترها از تکنولوژی پرینت الیه به الیه استفاده می شود.در برخی 

ح پرینت سه بعدی به عنوان نمونه سازی سریع یاد می شود و بر این موضوع در مواقعی که از این موارد از اصطال

تکنولوژی در جهت تولید قطعات صنعتی استفاده می شود تاکید بسیاری می شود.تکنولوژی های استفاده شده 

 و  SLAدی با تکنولوژیدر پرینترهای سه بعدی بسیار زیاد می باشند ولی می توان گفت که پرینترهای سه بع

FDM  بیشترین طرفدار را داشته و این نوع پرینترها در خانه و یا میز کار اداره به وفور مورد استفاده قرار می

گیرند. تکنولوژی استفاده شده در این نوع پرینترهای سه بعدی در حال توسعه بوده و قیمت آنها رو به کاهش و 

 .دن می باشکاربری آنها نیز در حال آسانتر شد

 

 پرینترهای سه بعدی. 6.9

 سه مجس گونه هر که کند می ایجاد را قابلیت این و است نوظهور های فناوری از یکی چاپگر ) پرینتر( سه بعدی

 سه رهایافزا نرم از یکی در نظر مورد شکل تنها است الزم کار این برای و کند تولید پیچیدگی نوع هر با را بعدی

 ای مختلف چاپ کرد.ه متریال با را آن بعد و طراحی ساز بعدی

تمامی سازندگان و تولیدکنندگان صنعتی برای تست محصوالت خود، نیاز به پیش تولید آن به منظور تکمیل و 

برطرف نمودن نقص های احتمالی دارند. امروزه چاپ سه بعدی این امکان را فراهم کرده که در کوتاه هترین زمان، 

نظر از پیچیدگی های نمونه، پیش تولید را انجام دهند. برای این کار فرآیندهای مختلفی  کم ترین هزینه و صرف

از چاپ سه بعدی وجود دارد که هر کدام از آنها در صنایع مختلف استفاده می شود و برای چاپ نمونه به وسیله 

و یا  CAD دی سازی مانندهر کدام از این فرایندها نیازمند مدل سه بعدی نمونه، توسط نرم افزارهای سه بع

 اسکنرهای سه بعدی هستیم.

اساس کار این چاپگرها این است که فایل سه بعدی توسط نرم افزارها به الیه های مجزا تفکیک شده و توسط 

پرینتر قابل خواندن می شود سپس چاپگر به طراحی و ساخت الیه ها پرداخته و در نهایت نمونه مورد نظر ساخته 
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فنآوری های متفاوتی از چاپ سه بعدی هستند که هر کدام با مواد اولیه مخصوص عملیات چاپ را انجام می شود. 

می دهند. این مواد می توانند از جنس پالستیک، فلز، سرامیک و... باشند. درحال حاضر بیشترین کاربرد بازار 

 ند.مناسب ترین آنها هست PLA و ABS جهنی از مواد پالستکی است که معموالً

 

 . چاپگر سه بعدی چگونه کار می کند؟6.1

تفاوت تمامی پرینترهای سه بعدی در تکنولوژی و مواد مصرفی آنها است که آنها را از هم متمایز می کند. به 

عنوان مثال برخی پرینترهای سه بعدی بر پایه پودر )نایلون، پالستیک، سرامیک و فلز( که با استفاده از یک منبع 

)لیزر( ذوب شده و سپس جامد می شوند و شکل نمونه مورد نظر را می گیرند عمل چاپ را انجام حرارت نوری 

می دهند. در برخی دیگر رزین های پلیمری با استفاده از لیزر الیه به الیه سفت و سخت شده و شکل جامد به 

 خود می گیرند. )این الیه ها بسیار نازک هستند(.

پلت فرم نیز که بیانگر تکنولوژی جوهر افشان در چاپ دو بهدی هستند، در  جهش قطرات ریز از مواد به سطح

 چاپ سه بعدی به عنوان تکنولوژی جهش چسب شناخته می شوند.

به  PLA و یا ABS است که در آن مواد اولیه از جنس پالستیک FDM رایج ترین این تکنولوژی ها، روش

پس از گرم شدن عمل الیه سازی را انجام می دهد از آنجا که  صورت رشته ای از طریق نازل دستگاه عبور کرده و

چاپ سه بعدی امکان ساخت مستقیم و دقیق قطعات را فراهم می کند می توان با این تکنولوژی اشیء پیچیده و 

 با قابلیت های بسیار باال را بدون نیاز به مونتاژ و در کمترین زمان تولید کرد.

کات اساسی تولیدی موفق با این دستگاه، طراحی بسیار دقیق نمونه ها می باشد و با این حال یکی از مهمترین ن

غیر از این عملیات مهم، آماده سازی فایل و همچنین تبدیل آن می تواند پیچیده و زمان بر باشد به ویژه برای 

ن می فزار و ارتقاء آقطعاتی که در طول فرآیند ساخت بسیار پیچیده هستند. با این حال بروز رسانی مستمر نرم ا

تواند به کاهش زمان و طول این روند کمک به سزایی کند. عالوه بر این پس از پایان کار چاپ بیشتر قطعات نیاز 

به پردازش دارند، این مرحله که شامل سنباده زدن، صیقل دادن، رنگ و یا دیگر نکات تکمیلی کار است، نیازمند 

خالصه می توان گفت این تکنولوژیهم اکنون اینکار تنها با استفاده از متریال  زمان و مهارت باالیی است. و به طور

های معدودی قابل اجراست اما کار بر روی تولید با انواع متریال مختلف همچون فلزات، مواد خوراکی، مواد 

ولید فرآیند ت بیولوژیک و سایر اقالم نیز در مرحله تحقیق و توسعه است و در آینده ای نزدیک تحول بزرگی در

 ایجاد خواهد کرد.
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 بعدی سه چاپ از استفاده پتانسیل دارای صنایع معرفی 1.5.

 هوا و فضا. 6.5.6

 تولید چرخه به ورود از قبل ها طراحی کنترل .6.5.6.6

پرینت سه بعدی در حال حاضر یکی از ابزارهای مهم مهندسان هوا و فضا است و به آنها در نمونه سازی سریع، 

شکل دهی و حتی در تولید قطعات مورد نیاز کمک شایانی می نماید. به جرات می توان گفت که صنعت هوا و 

 ی باشد. قطعات موتور و توربین و همچنینفضا یکی از دالیل رشد بازار نمونه سازی سریع و یا پرینتر سه بعدی م

قطعات داخلی کابین هواپیما نمونه هایی از کاربرد روش نمونه سازی سریع و یا پرینتر سه بعدی در این صنعت 

می باشد. امکان تولید قطعات بسیار پیچیده و حساس و همچنین امکان تست ایرودینامیک قطعات طراحی شده 

از همه هزینه تولید بسیارپائین روش نمونه سازی سریع در کنار کاهش زمان تولید از  قبل از تولید آنها و مهمتر

مهمترین دالیل پر کاربرد بودن پرینترهای سه بعدی در این صنعت می باشد. همانطور که اطالع دارید کاهش 

نیز کاهش  Co2زهای وزن و مواد بکار رفته در قطعات صنعت هوا و فضا باعث می شود تا آلودگی هوا و انتشار گا

 سه ترپرین که است شده باعث اختصاصی قطعات همچنین و کوچک و پیچیده بسیار قطعات تولید امکان  یابد.

 با رتبطم صنایع بیشتر خاطر همین به و. بیاید بحساب فضا و هوا صنعت از نشدنی جدا عضو یک عنوان به بعدی

اشند. در زیر به بررسی چند پارامتر تاثیر گذار پرداخته می ب می تکنولوژی این از استفاده دنبال به صنعت این

 شود.

 

 کاهش هزینه تولید 6.5.6.6.6

با توجه به این نکته که تولید مدل طراحی شده با استفاده از پرینتر سه بعدی و یا روش نمونه سازی نیازمند  

ساخت قالب و سایر پروسه های قطعه سازی نمی باشد و هزینه تولید فقط و فقط هزینه مواد قطعه طراحی شده 

د. تر از هزینه تولید با روشهای سنتی می باشمی باشد لذا هزینه تولید قطعه با هر گونه پیچیدگی بسیار پائین

همچنین چون امکان تولید قطعات پیچیده با کمترین پروسه اسمبل نمودن وجود دارد لذا تولید با این روش بسیار 

  با صرفه تر و اقتصادی تر می باشد.

 

 

 طراحی قطعات سبک 6.5.6.6.1

استفاده از روش نمونه سازی سریع و یا پرینتر سه بعدی جهت تولید قطعات پیچیده و در عین حال محکم باعث  

درصد کاهش یابد و متناسب با آن هزینه سوخت  61الی  41می شود وزن قطعات تولید شده با این روش در حدود 

http://www.borna3d.com/blog_inner.php?pid=4
http://www.borna3d.com/blog_inner.php?pid=4


  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 reprap.org 

 www.reprap.ir 

 www.instructables.com 

 github.com 
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