
 
 

 خدمات پرینت سه بعدی و کاربردهای آن

 

به  ساخت افزایشی(با عنوان علمی ) پرینت سه بعدی فناوری ISO / ASTM 52900استاندارد طبق تعریف 

از روی فایل سه بعدی کامپیوتری  نهایی شود که برای تولید قطعاتاز فناوری های ساخت اتالق می ای مجموعه

(CADبه صورت الیه الیه ) ی ساخت هااین روش .شوند، به کار گرفته میپرینتر سه بعدی بوسیله یک دستگاه

 تگیرند، از این جهجابجایی و کاهشی قرار می روش هایدر نقطه مقابل روش های سنتی ساخت و تولید یعنی 

ندی توانم بعدیپرینت سه مزیت اصلی روش های .  شودبرای تولید قطعه استفاده نمی ها از ابزارکه در این روش

این روش ها در تولید قطعات با پیچیدگی هندسی بسیار باالتری نسبت به روش های سنتی ساخت و تولید 

شود که قیود طراحی نسبت به روش باشد. این مزیت باعث میوجود داشته ، بدون اینکه نیاز به قالب سازی است

قطعات صنعتی دیگر الزم نیست تا محدودیت های دیگر تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و از این رو طراح 

به دلیل ساخت  که از منظر روش های پرینت سه بعدی هندسی برای قطعات مورد طراحی قائل شود، چرا

ستوانه و یا یک ا ، با تولید یک مکعبپیچیدگی هندسی مقدار از قطعات به صورت الیه الیه، تولید هر قطعه با هر

ت امدر ادامه به کاربردهای خد ه مالی وزمانی بیشتری در بر نخواهد داشت.به یک اندازه ساده است و هزین

 پرینت سه بعدی در دنیای امروز می پردازیم.

  



 
 سه بعدی عبارتند از: پرینتکاربرد های 

 هوافضا -1

به دلیل اینکه در صنایع هوافضا نیاز به نمونه سازی و تولید قطعات به صورت تک ساخت و با تیراژ پایین 

در این صنعت جایگاه ویژه ای یافته است. همچنین در صنعت هوافضا  پرینت سه بعدیوجود دارد، فناوری 

اده می شود. امروزه شرکت برای تولید قطعات پلیمری و فلزی استف SLS پرینت سه بعدی بیشتر از تکنیک

س و همچنین سازمان فضایی امریکا ، ایربابوئینگ، جنرال الکتریک، راکت داینهای هوافضایی بزرگی مانند 

 .د قطعات هوافضایی بهره می برندبرای تولی پرینت سه بعدیخدمات ، از (ناسا)

عدی پرینت سه ب نیا بر روی فناورییکی از پروژه هایی که نشان از تمرکز زیاد سازمان های هوافضایی بزرگ د

 2014می باشد. این پروژه در سال  Made in Spaceیا همان  "ساخت فضا"ت عنوان دارد، پروژه ای تح

گردید.  2016در سازمان فضایی آمریکا مطرح گردید و منجر به پرتاپ یک پرینتر سه بعدی به فضا در سال 

ولید قطعات ، به ت"جاذبه صفر"در این پروژه هدف تولید یک دستگاه پرینتر سه بعدی بود که بتواند در شرایط 

می شود فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی بتوانند برخی که باعث ت بپردازد و این مزیت را در بر داش

تجهیزات مورد نیاز خود را در فضا تولید کنند و لذا الزم نیست برای یک ابزار مورد نیاز خود منتظر ارسال آن 

 از زمین باشند.



 

 

 

 کاالهای مصرفی -2

ی مصرفی می باشد. کاالهای مصرفی شامل بزرگترین کاربرد خدمات پرینت سه بعدی امروز در تولید کاالها

بسته بندی ها، لوازم منزل و آشپزخانه، لوازم بهداشتی، لوازم شخصی، لوازم اداری و پوشاکی مانند کفش می 

برای تولید قطعات نهایی و نمونه سازی  پرینت سه بعدیباشند. در همه این صنایع تولیدی امروزه از فناوری 

 پرینتر سه بعدی سال است که خود به دستگاه 10ایران شرکت پارس خزر بیش از استفاده می شود. مثال در 

SLS  مجهز بوده و برای تولید قطعات جدید لوازم منزل از این فناوری استفاده می کند. یا مثال دیگر آن شرکت

نایک است که سری جدیدی از کفش های ورزشی را با استفاده از پرینتر سه بعدی تولید کرده است. این 

 کفش ها امروزه در بازار کشور خودمان نیز موجود هستند.



 

  

 

 صنایع دفاع -3

صنعت دفاعی در هر کشوری به دلیل استراتژیک بودن و حساسیت های خاص امنیتی همواره در مرز علم 

حرکت می کند و نیاز به استفاده از تحقیق و توسعه در این صنایع به شدت جدی می باشد. همین طور در 

ه همراه بوده حقیق و توسعبا تاز صنایع دیگر بیشتر  ،کشور ایران نیز صنایع دفاعی به دلیل طبیعتی که دارند

به نمونه سازی و تولید محصوالت جدید و تست بر روی  ز به تحقیق و توسعه باشد، نیازاند. و هر جایی که نیا

کاربرد فراوانی در صنعت دفاعی دارد. در کشور  پرینت سه بعدیفناوری  ،وجود دارد. از این روی نیز ها آن

 پرینت سه بعدی آشنا شدند، مرتبط با صنایع دفاعی و نظامی بوده اند.ایران نیز  اولین کسانی که با فناوری 



 

 

 صنایع خودروسازی -4

در صنعت خودرو به دلیل رقابتی که وجود دارد نیاز است تا خودروسازان هر روز به دنبال معرفی 

مونه ه و نمحصوالت جدید به بازار باشند تا از رقبای خود عقب نمانند. از این روی نیاز به تحقیق و توسع

یکی از  ،به صنعت پرینت سه بعدیبدو ورود خدمات  ت وجود دارد. ازسازی در صنعت خودرو به شد

ده بو سازی هاقطعات جدید در خودرواصلی ترین کاربرد های این فناوری در نمونه سازی برای تولید 

پرینتر  می باشد که خود سرمایه گذار اولین نمونه دستگاه BMWشرکت  است. نمونه بارز این کاربرد،

توسعه پیدا کرده است. این گفته خود موسس  EOSدر آلمان بوده است که توسط شرکت  SLS سه بعدی

 ،در دنیاست SLS پرینتر سه بعدی آلمان، بزرگترین تولید کننده دستگاه های EOSو مدیر عامل شرکت 

ه است. همچنین در ایران نیز اگر بنگریم خواهیم دید که شرکت که در مصاحبه خود بیان داشت

 در ایران بوده است. خدمات پرینت سه بعدی ایرانخودرو خود از اولین استفاده کننده های فناوری



 

 

 مراکز آموزشی و دانشگاه ها -5

ی جدیدی از رو به رشد است و هر روز با فناوری ها پرینت سه بعدی همانگونه که جنبه های صنعتی فناوری

آن آشنا می شویم، در عرصه پژوهشی و دانشگاهی نیز کار بر روی این فناوری داغ است. مقاالت زیادی در 

این زمینه منتشر می شود و ژورنال ها و کنفرانس های معتبری به صورت خاص بر روی این فناوری متمرکز 

 شکل گرفته اند. در ایرانسه بعدی  پرینتهستند که بر اساس فناوری  . مراکز خاصی در دانشگاه هاشده اند

ن مراکز در حال شکل گیری هستند که دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نیز امروز برخی از ای

شریف، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و برخی مراکز دیگر از 

در دانشگاه ها استفاده از آن برای تحقیق و توسعه و  بعدی پرینت سه فناوری. کاربرد دیگر جمله آن هستند

 ساخت محصوالت جدید به صورت نمونه می باشد. 



 

 

 پزشکی -6

در فناوری های زیستی و پزشکی می  پرینت سه بعدییکی از زمینه های کاربردی بسیار جذاب فناوری 

مانند استخوان این فناوری امروز تجاری در تولید ایمپلنت های بافت های سخت  ،باشد. در این زمینه

شده است و برخی از شرکت های قوی در دنیا در این زمینه فعالیت می کنند که از جمله آنها می توان 

پرینت سه بعدی در تولید قطعات به صورت تک  اشاره کرد. توانایی فناوری Strykerو  Biometبه شرکت 

با این فناوری همخوانی هندسی دقیقی با بدن بیمار داشته  شده است تا ایمپلنت های تولید شده باعث

باشد. یکی دیگر از کاربرد ها در زمینه تولید ایمپلنت های جذبی از جنس پلیمر های زیست تخریب پذیر 

در زمینه مهندسی بافت و تولید بافت های نرم نیز وارد شده  بعدی 3چاپ می باشد. همچنین فناوری 

های مهندسی بافت و مبحث جالب  (scaffold) های آن می توان به تولید داربستاست. از جمله کاربرد 

در تولید لوازم پزشکی و  سه بعدی پرینتزیستی اشاره کرد. همچنین فناوری  سه بعدی پرینتر های

 کمک جراحی و ابزار و وسایل توانبخشی نیز کاربرد پیدا کرده اند.



 
کی که امروزه در ایران نیز از آن استفاده می شود، مدل های یکی از کاربرد های پرینت سه بعدی در پزش

پیش جراحی است، این مدل ها برای تشخیص ضایعه در محل جراحی پرینت می شوند. در مواردی که 

ریسک جراحی باالست، پزشک نیاز دارد تا بتواند محل ضایعه در داخل بدن بیمار را به صورت سه بعدی 

 ها تا حد بسیار زیادی خطر جراحی را کاهش می دهند. ببیند و لمس کند و این مدل

 

 مهندسی معکوس -7

مهندسی معکوس فرآیندی است که برای تولید دوباره قطعات و دستگاه هایی که وجود دارند، انجام می شود. در 

بدون نیاز به اینکه فرآیند طراحی  ،مهندسی معکوس هدف این است که نمونه یک قطعه و یا دستگاه ساخته شود

مهندسی صورت گیرد. مهندسی معکوس می تواند از ساده ترین روش ها مانند اندازه گیری ابعادی قطعه با استفاده 

قطعه به وسیله لیزر، انجام شود. وقتی از  سه بعدی کش و کولیس تا روش های پیچیده ای مانند اسکن از خط

 CADندسی معکوس نام می بریم منظور، تبدیل قطعه موجود به فایل کامپیوتری در مه پرینت سه بعدیکاربرد 

 سه بعدی، می باشد. پرینترو سپس، ساخت دوباره آن به وسیله 



 

 

 البته عالوه بر کاربرد های فوق کاربرد های دیگری مانند جواهر سازی، قالب سازی و ریخته گری نیز وجود دارد.

 کدام به صورت درصد در نمودار زیر نشان داده شده است.کاربرد ها و سهم بازار هر 

 

 

 تهیه و تنظیم مقاله از : خدمات پرینت سه بعدی آی دیزاین


