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 ؟ چاپ سه بعدی چیست
 

یکی از روش های تولید افزایشی  (3D Printing )چاپ سه بعدی 

 ساخته فایل دیجیتالیبوده که در آن اجسام فیزیکی واقعی از یک 

می شود . در فن آوری چاپ سه بعدی ایجاد یک شیء سه بعدی با 

استفاده از روش افزایشی انجام می گیرد . در انواع روش های 

 دی یک شیء با ایجاد پی در پی الیه های قطعه بر رویچاپ سه بع

ل ه ککهم قطعه نهایی ساخته می شود .  قرار دادن الیه ها تا زمانی 

ک ع یشیء ایجاد شود ادامه می یابد. هر کدام از این الیه ها درواق

 مقطع نازک افقی از جسم نهایی هستند.

 

 

 

 چاپ سه بعدی چگونه انجام می شود؟

 CAD سه بعدی یک قطعه به کمک پرینتر سه بعدی ابتدا باید طرح سه بعدی قطعه  )که اصطالحا مدل سه بعدی یا برای پرینت

DATA  نامیده می شود ( آماده شود . هر  چاپگر سه بعدی دارای یک نرم افزار واسط می باشد . مدل سه بعدی قطعه باید در نرم

به معنی "طراحی به کمک کامپیوتر " CAD انجام می گیرد .   CADفزارهای افزار واسط  باز شود .طراحی سه بعدی در نرم ا

می باشد به این معنی از سیستم های رایانه ای برای  ایجاد، اصالح، تجزیه و تحلیل و یا بهینه سازی یک طرح استفاده می شود. کار 

 طراحی با استفاده از سیستم های رایانه ای به دو صورت انجام می شود:

 

 

امالً که این روش برای طراحی یک شیء ک (3D Modeling Softwares ) نرم افزارهای مدل سازی سه بعدیاستفاده از  -1

 جدید که موجودیت خارجی ندارد و برای اولین بار طراحی می شود استفاده می شود.

    مکسکنر کجی دارد استفاده می شود . اکه از آن برای کپی کردن شیئی که وجود خار اسکنر سه بعدی با استفاده از یک -2

 د.می شو یک کپی دیجیتال سه بعدی از یک شیء گرفته شود و این کپی در داخل یک برنامه مدل سازی قرار داده می کند
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عه و همچنین ساخته شدن قط Orientationم افزار واسط پرینتر سه بعدی ، جهت یا بعدی قطعه در نرپس از وارد کردن مدل سه 

ا به صدها ی ایی رامدل نهپارامترهای چاپ سه بعدی قطعه از قبیل ضخامت الیه ها ، سرعت ها و .... تعیین و در نهایت نرم افزار 

 ی تقسیم می کند.الیه افقهزاران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هنگامی که این فایل آماده شد در چاپگر سه بعدی آپلود می

 چاپگر سه بعدی شیء را الیه به الیه ایجاد می کند.شود و 

د چاپگر سه بعدی هر الیه را )یا تصویر دوبعدی را( می خوان

 ا می سازد و با ایجاد الیه ها روی هم شیء سه بعدیآن رو 

نتر د. هر قدر فن آوری به کار رفته در پریمورد نظر ایجاد شو

 اهدهسه بعدی قوی تر باشد نشانۀ کمتری از الیه بندی، قابل مش

در چاپگرهای سه بعدی  بوده و سطح کار صاف تر خواهد بود.

ود. از فناوری های متفاوتی برای ایجاد الیه ها استفاده می ش

ست که تفاوت عمده این فناوری ها در روش ساخت الیه هایی ا

ر دبه منظور ایجاد شیء نهایی مورد استفاده قرار می گیرند. 

برخی از روش ها مواد اولیه به شکل مفتول یا فیالمنت 

) روش  پالستیک بوده که ذوب شده و الیه ها را می سازند

FDM  ). 
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ه سروش های چاپ  از پرکاربردترین FDMپرینت سه بعدی به روش 

  خشک شدن پودر پلیمر بر اثر تابش اشعهروش بعدی می باشد . البته 

اثر تابش  اشعه  ( و  روش  خشک شدن  رزین  بر  SLS) روش لیزر 

اثر تابش  ( و  همچنین  روش خشک شدن رزین بر  SLA) روش لیزر 

رایج ترین فناوری های مورد ( PolyJet) روش اشعه ماورا بنفش 

بش با استفاده از تا SLSدر روش استفاده در چاپ سه بعدی می باشند. 

فلز،  که از جنس پودر پالستیک،به مواد اولیه  اشعه لیزر با قدرت باال

 شکل سرامیک و یا شیشه می باشند الیه ها ایجاد می شوند و توده ای که

سه بعدی مورد نظر را دارد ساخته می شود. الیه های جدید از جنس 

ا تتکرار می شود  موادی که ذکر شد روی هم قرارمی گیرند و این روند

 زمانی که جسم کامل شود.

 

 

 

 

 مواد اولیه به شکل مفتول FDMدر روش پرینت سه بعدی با فن آوری 

از  وپالستیک یا فیالمنت می باشد . مواد اولیه بر اثر حرارت ذوب شده 

نازل اکسترود می شود . با حرکت نازل در جهات افقی و عمودی مقطع 

ددی عاین کار با استفاده از سیستم کنترل  قطعه روی میز ایجاد می شود.

انجام می شود . مسیر حرکت نازل توسط نرم افزار واسط  CNCیا 

ور چاپگر سه بعدی محاسبه شده و با کمک رایانه پرینتر سه بعدی  به ط

 مستقیم کنترل می شود.

 

 

 

  
  Zbot FDM 35x25x25 مدل پرینتر

 شرکت پیشگام فناوران آرکا

 

ین اعدی قطعات استفاده می شود. در شک شدن رزین مایع برای پرینت سه بخاز  Stereolithography (SLA))در فناوری 

 فناوری از لیزر فرابنفش برای ساخت الیه های جسم استفاده می شود.
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 ه خصوصظرف چند سال گذشته چاپ سه بعدی شناخته تر شده است. در حالی که این فناوری چندین دهه است که وجود دارد. ب

 اولیه برای نه هاین نوع چاپگر در فرایند طراحی به منظور ایجاد نموبرخی از تولید کنندگان مانند شرکت نایک مدت ها است از ای

 تولید استفاده می کنند. استفاده از چاپگر سه بعدی برای این اهداف نمونه سازی سریع نامیده می شود.

د ش جدیرو عالوه بر نمونه سازی سریع، چاپ سه بعدی برای تولید سریع نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ساخت سریع، یک

صرفه  ین روشاساخت است که در آن شرکت ها با استفاده از چاپگرهای سه بعدی در زمانی کوتاه سفارشی را تولید می کنند. با 

 جویی زیادی در هزینه ها صورت می گیرد.

طعه ظر کیفیت قنا از گرهای سه بعدی خانگی نیز تولید شده اند . قابلیت های این چاپگرهپبعدی صنعتی ، چا 3کنار چاپگرهای در 

 پرینت شده ، دقت ابعادی و دقت هندسی پایین بوده و بیشتر جنبه آموزشی دارد.

ه در آینده شود ک چاپگر سه بعدی قادر است از چند رنگ و چندین نوع ماده استفاده کند و محصولی را به وجود آورد. پیش بینی می

 افت .واهد یمیت به کارگیری آن ها در حوزه های مختلف بسیار افزایش خقابلیت چاپگرهای سه بعدی بسیار افزایش یافته و اه

فناوری پرینت سه بعدی و استفاده از دستگاه های نمونه سازی سریع دارای مزایای بسیاری می باشد . از جمله پایین آمدن میزان 

ر آینده ای نه چندان دور موجب تغییر مصرف انرژی، کاهش ضایعات، مناسب بودن برای ساخت قطعات به تعداد کم و ... لذا د

 عمده در فرایند های تولید خواهد شد.
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