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 کاربرد چاپگر سه بعدی

تیک، امروزه نمونه سازی سریع و چاپ سه بعدی در رشته های گوناگونی همچون قطعه سازی، معماری، طراحی صنعتی، روبا

ذ ارائه وی کاغرایج است. این مدلسازیها تا پیش از این به شکل تصاویر دو بعدی روی صفحه های نمایشگر یا ر…صنایع هوافضا و

 .با دیدن آنها درکی از آنچه طراحان در ذهنشان دارند بدست آورند می شدند تا افراد

و در  ستثنی نیستاکثر تکنولوژی های جدید از صنایع نظامی متولد میشوند. فناوری پرینتر سه بعدی هم از این قائده م متاسفانه

 ین کاربردها ع دیگر مطرح شده است. ااما پس از مدتی ، کاربردهای این تکنولوژی در صنای.ساخت قطعات نظامی ظهور کرده است

به  ست که قطعه پیچیدگی زیادی داشته و ساخت آن با روش های سنتی و جاری مستلزم صرف هزینه وامعموال در مواردی 

  خصوص زمان زیادی می باشد .

 

 ورصنایع خود -1

طراحی و تولید خودرو از عظیم ترین صنایع می 

 ،صنعتی تا تولید باشد . در کلیه مراحل ، از طراحی 

طراحی ابزار ها ، طراحی خطوط تولید ، خطوط 

 تغذیه ، جیگ ها و فیکسچر ها ، کنترل و .... همه و

همه از صنعت نمونه سازی سریع استفاده می کنند . 

قطعه ای که باید توسط قطعه ساز در اختیار خودرو 

ساز قرار بگیرد قبل از تولید با فرایند واقعی در 

نمونه سازی سریع پرینت شده و جهت کارگاه های 

صحه گذاری و تایید به خودرو ساز ارائه می 

ه با داشتن پیشین "پیشگام فن آوران آرکا "شود.شرکت 

ای بسیار درخشان در همکاری با خودروسازان و 

قطعه سازان کشورمان دارای سابقه ارزنده ای در 

پرینت سه بعدی اجزا و قطعات خودرو داشته و 

ن قطعات حجم زیادی از قطعات بعدی ای پرینت سه

 شده در طول هفته را تشکیل می دهد.ت پرین

 

 

 در شرکتبا ابعاد واقعی  سپر خودرو ، نمونه ی پرینت شده

 پیشگام فناوران آرکا
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 صنایع نظامی -2

صرف  در صنایع نظامی دقیق و دارای قطعات پیچیده اند. معموال

ه بویژگی ها پرینتر سه بعدی را هزینه نیز محدودیتی ندارد. این 

 یکی از دستگاه های اصلی مجموعه های تحقیقات و تولیدات نظامی

  .تبدیل کرده است

" پیشگام شرکت  ینت سه بعدی شده در راز قطعات پای  نمونه 

 .در تصویر روبرو دیده می شودفناوران آرکا " 

 

 

 

 

 

 
 

 توسط شرکتنمونه ی پرینت شده 

 پیشگام فناوران آرکا

 

 طال و جواهر -3

پرینتر سه بعدی در صنعت طال و جواهر کاربردهای ویژه ای 

دارد. مدلسازی دقیق و ظریف با قابلیت ریخته گری طال، از 

دقت ، کیفیت سطح و جزییات .مهمترین بخش های این صنعت است

سالهای در .دقیق اهمیت به سزایی در صنعت طال و جواهر دارد

 اخیر، شاهد ورود مدلهای پیچیده و زیبای طال و جواهر به کشور

زار به کمک نرم افبوده ایم. هنرمندان و صنعتگران طال و جواهر ، 

ها مخصوص طراحی جواهرات و یا نرم افزارهای عمومی مثل 

Rhino  مدل طال و جواهر را طراحی نموده و سپس با ساخت مدل

 .ند راحل ریخته گری طال را انجام می دهمادر با پرینتر سه بعدی م

ر الزم به ذکر است که مناسبترین چاپگرهای سه بعدی برای این ام

و  Envision  ،SolidScapeچاپگرهای رزینی صنعتی مانند 

Objet  .می باشند 

 

 

 

 

 
 

 توسط شرکتنمونه ی پرینت شده 

 پیشگام فناوران آرکا
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 معماری  -4

 امروزه ساخت ماکت آثار معماری جایگاه مهمی در ارائه طرح دارد .

شغل هنرمند ماکت ساز است ولی برای سهولت ، ،  ملساخت ماکت کا

همی بعدی جایگاه مسه کیفیت ماکت استفاده از پرینتر  تسریع و افزایش

 همچنین ساخت مدل مادر برای تهیه قالبدر ساخت اجزا ماکت دارد . 

ه سیلیکونی و استفاده از این نوع قالب برای ساخت اجزا تکرار شوند

 ماکت ) مثل نرده ها ، ستون ها و .... ( کاربرد فراوانی دارد.

 یکی از قابلیت های مهمی که پرینتر سه بعدی مورد استفاده در ماکت

 روبروت ریز می باشد . در سازی باید داشته باشد قدرت اجرای جزئیا

تصویری از عمارت عین الدوله واقع در شهر تهران که توسط 

 طراحی و پس از آن " پیشگام فناوران آرکا "کارشناسان طراحی شرکت 

 پرینت شده است دیده می شود . ZBOTبا پرینتر سه بعدی 

 

 

 عمارت عین الدوله پرینت شده توسط شرکت

 پیشگام فناوران آرکا

 

 

 پزشکی -5

استفاده از چاپگر سه بعدی در علم پزشکی به صورت روز افزون در 

حال افزایش می باشد . ساخت ابزارهای مورد استفاده پزشکان برای 

درمان بیماران ، ساخت وسایلی که از روی تصاویر سی تی اسکن برای 

یک بیمار خاص طراحی می شوند و در اطاق عمل برای جراحی مورد 

ی تمی گیرند ،  پرینت سه بعدی قالب از روی تصاویر سی  استفاده قرار

اسکن برای یک بیمار خاص به منظور ساخت اجزا استخوانی بیمار و 

گذاری در بدن بیمار و بسیاری موارد دیگر از جمله کاربردهای یجا

  "پیشگام فن آوران آرکا "پرینت سه بعدی در پزشکی می باشد . شرکت 

بهداشتی و بیمارستانی کشور از جمله همکاری وسیعی با مراکز 

 بیمارستان امام خمینی داشته است . 

 

 

 

 
 

 در شرکتاستخوانهای لگن ی نمونه ی پرینت شده 

 

 پیشگام فناوران آرکا
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 ریخته گری -6

 بعدی ساخت مدل های ریخته سهیکی از بیشترین کاربردهای پرینت 

ته تی با چوب ساخگری می باشد . مدل هایی که قبال با روش های دس

مک یرا با چوب یا فلز با ماشینکاری معمولی یا به کخمی شدند و ا

چاپ  فساخته می شدند اخیرا با روش های مختل CNCماشین های 

ز . ا سه بعدی در مدت زمانی کوتاه تر و کیفیتی بهتر آماده می شوند

می آن جا که زاویه منفی در چاپگر سه بعدی هیچ محدودیتی ایجاد ن

قرون مبعدی برای ساخت چنین مدل هایی  3د لذا استفاده از پرینتر کن

  به صرفه تر از ماشینکاری می باشد .

 

 

 

 نمونه ها ی پرینت شده توسط شرکت

 پیشگام فناوران آرکا

 

 قالب سازی -7

در  پرهزینه می باشد . اگر اشتباهی وساخت قالب فرایندی زمان بر 

ود بدهد جبران آن هزینه بر خواهد فرایند طراحی یا ساخت قالب رخ 

 ر نامطلوب خواهد گذاشت . استفادهثو روی کیفیت محصول نهایی ا

 بعدی برای نمونه سازی محصول قبل از فرایند ساخت سهاز چاپگر 

 قالب موجب پیشگیری از بروز این مشکالت می شود .

 

 

 

 

 نمونه ها ی پرینت شده توسط شرکت

 پیشگام فناوران آرکا
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 مصارف خانگی  -8

خود  پیش بینی میشود پرینتر سه بعدی مانند پرینترهای دوبعدی جای 

الزم  همه مشاغلی که نیاز به قطعه دارند.را در همه مشاغل باز کنند

ز آغا است ابتدا یک نمونه تستی تولید نمایند و سپس تولید انبوه را

گی آینده نزدیک با کاهش قیمت پرینتر سه بعدی، مصارف خان.کنند

 .این تکنولوژی آغاز میگردد

 

 

 

 نمونه ها ی پرینت شده توسط شرکت

 پیشگام فناوران آرکا

 

 آموزشی -9

ه تر سدانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نیاز مبرمی به دستگاه های پرین

 .بعدی دارند

آمادگی کامل جهت همکاری با این شرکت پیشگام فناوران آرکا ، 

 .سازمان ها دارد

 

 

 
 

 ا ی پرینت شده توسط شرکتنمونه ه

 پیشگام فناوران آرکا
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 نیمیشنا -10

خود طراحان شخصیت های کارتونی عالقمندند، شخصیت های موردنظر 

 ردرا مدلسازی کنند. اینکار بارها و بارها انجام میشود تا شخصیت مو

 .نظرشان ساخته شود

 

 

 
 

 ا ی پرینت شده توسط شرکتنمونه ه

 پیشگام فناوران آرکا
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