
 

 

 انواع روش های پرینت سه بعدی

پرینترهای سه بعدی براساس نوع تکنولوژی به کار رفته در آن ها برای تولید قطعه به انواع مختلفی 

تقسیم می شوند. با توجه به پیشرفت روزافزون و سریع این تکنولوژی، فرآیندهای تولیدی جدیدی در 

در این مقاله می خواهیم انواع روش های پرینت سه بعدی را به طور کامل  حال اضافه شدن می باشند.

 توضیح دهیم.

 

 عبارتند از: پرینت سه بعدیتکنولوژی  روش هایبرخی از مهمترین 

1-  Setereo Lithography Aparatus (SLA) 

2- Digital Light Processing (DLP) 

3-  Fused deposition modeling (FDM) 

4- Selective Laser Sintering (SLS) 

5- Selective laser melting (SLM) 

6- Electronic Beam Melting (EBM) 

7- Laminated object manufacturing (LOM) 

 

 SLAتکنولوژی 



 

 

 های مختلف مورد پروژه اجرایدر قدیمی ترین روش ساخت افزایشی می باشد که همچنان  SLAروش 

این روش توسط چارلز هال یکس . است انگیز شگفت روش این کاربرد و ایده. قرار می گیرد استفاده

اختراع شد. روند پرینت شامل تبدیل پالستیک مایع  1986از بنیانگذاران سیستم های سه بعدی در سال 

 نمایش درباره اطالعاتی حاویفایل  اینباشد.می  SLAبه شی سه بعدی توسط دستگاه پرینت سه بعدی 

ی استاندارد قالب STL. تبدیل شود چاپ دستگاه قابل درک برای فرمت یک به بایدکه  است جسم ابعاد

بایداطالعات  STLفایل  اپ سه بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.چاست که برای تمامی روش های 

با تزریق پالستیک مایع و سرد شدن آن سبب  SLAپرینت  رینت هر الیه را دارا باشد.پالزم برای 

ند و یکنواختی دار این روش تولید می شوند سطح صاف بهتشکیل قطعه می شود. اگرچه قطعاتی که 

 فرآیند پرینت شامل چند مرحله می باشد. مورد استفاده دارد. SLAاما این کیفیت بسیار بستگی به ماشین 

شامل اطالعات است که  STLو تبدیل آن به فایل نخستین مرحله طراحی سه بعدی مدل در نرم افزار 

یل هر الیه و سخت شدن آن، دستگاه پرینتر به اندازه ضخامت الیه در پس از تشک .هر الیه می باشد

یک  ، شی بامخزن پایین رفته و اشعه لیزر الیه بعدی را تشکیل می دهد. پس از اتمام پرینت الیه ها

مدت زمان الزم برای پرینت  حالل شسته شده و در فر ماورابنفش به منظور پایان کار قرار می گیرد.

ساعت و پرینت  8تا  6تگاه پرینتر سه بعدی بستگی دارد. پرینت قطعات کوچک بین به اندازه دس

به علت کوتاه بودن زمان پرینت و  SLAروش  ند روز ممکن است ادامه پیدا کند.قطعات بزرگتر تا چ

هزینه پایین تولید به طور گسترده در نمونه سازی استفاده می شود. با این حال از این روش کمتر برای 

ش تولید پرینت سه بعدی می باشد قدیمی ترین رو SLAولید نهایی استفاده می شود. با اینکه روش ت

ارف برای مصتر این تکنولوژی کم .استچنان مورد استفاده بسیاری از کمپانی ها برای نمونه سازی هم

 خانگی استفاده می شود.

 

 



 

 

 DLPتکنولوژی 

بوده  SLAیکی دیگر از انواع روش های پرینت سه بعدی می باشد که بسیار مشابه روش  DLPروش 

. در این محبوب شد بسیار پروژکتور تولید در و ساختهتوسط الری هورنبک  1987و در سال 

 تکنولوژی از میکروآینه های دیجیتال که بر روی تراشه نیمه هادی قرار می گیرند، استفاده شده است.

DLP همانند  نیزSLA  با فوتوپلیمرها کار می کند. در واقع تفاوت این دو روش منبع نور آنهاست. در

DLP  از منابع متداولتر نور مانند چراغهای قوس دار استفاده می شود. ماده اولیه مورد استفاده درDLP 

بل اتن مقگرف رزین پالستیک مایع می باشد که در مخزن شفاف رزین قرار می گیرد. رزین بر اثر قرار

نور زیاد به سرعت در چند ثانیه سخت می شود. پس از اتمام هر الیه، حرکت کرده و الیه بعدی تشکیل 

د قطعاتی با سختی و و ضوح باال است. برتری این روش بر لینتیجه ساخت به این روش تو می شود.

برد کار کاهش ماده مورد استفاده و در نتیجه آن هزینه پایین تر و ضایعات کمتر می باشد. SLAروش 

 .استاین روش در پروژکتورهای فیلم، تلفن های همراه و ... 

 

 

 FDMتکنولوژی 

 شرکت سایر. شد اجرا و توسعه 1980 دهه در پمکرو اسکات توسط بارنخستین  FDM تکنولوژی

 MakerBot شرکت. معرفی کرده اند مختلف های نام تحت مشابهی های فناوری بعدی سه چاپ های

 می تولید FFF نام به یکسان تقریبا فناوری شده ترین کمپانی ها می باشد، شناختهی از یک امروزهکه 



 

 

 محصوالت و مفهومی های مدل بلکه ،کاربردی های نمونه تنها نه توانید می شما FDM کمک با .کند

 FDM با شده چاپ های قسمت تمام است که نکته خوب در مورد این روش این. کنید چاپ نیز را نهایی

 و یکمکان مهندسین برای که بوده برخوردار شیمیایی و حرارتی از کیفیت مقاومت باالی مکانیکی،

 ولیدت ترموپالستیکهایبا  قطعات که است بعدی سه چاپ تکنولوژی تنها FDM. است مفید بسیار تولید

ز پایین ترین الیه با تزریق فیالمنت ترموپالستیک به صورت الیه الیه ادر این روش قطعه  .کند می

 CAD مدل راسالیس افزار نرمدر ابتدا . است استریولیتوگرافی به شبیه کمی فرآیند کل. تولید می شود

پرینتر فیالمنت  تقسیم می کند که اطالعات پرینت هر الیه را شامل می شود. ها الیهتعدادی  به را

ل بر روی صفحه کار تموپالستیک را تا رسیدن به دمای ذوب آن حرارت می دهد و به وسیله ناز

 هر الیه در تماس با الیه زیرین خود قرار می گیرد سرد و سخت می شود. که هنگامیتزریق می کند. 

 گیبست چاپ زمان. رود می پایین ور شروع تزریق الیه بعدیصفحه کار به منظ الیه،هر  اتمام از پس

 که الیح در ،تکمیل شوند سریع نسبتا توانند می کوچک اجسام. دارد قطعه یک پیچیدگی و اندازه به

 روش ینا استریولیتوگرافی با مقایسه در. دارند بیشتری زمان به نیاز تر پیچیده یا بزرگتر قطعات

 در شی نداد قرار با راحتی به تواند می پشتیبانیساختار  شود می تکمیل چاپ که هنگامی. استکندتر

 مختلف صنایع در امروزه FDM وریانف. شود حذف دستبا  کندن ساختار یا شوینده مواد و آب حالل

 و Nestle مانند غذایی مواد های شرکت یا و BMW و هیوندا مانند سازی خودرو های شرکت مانند

Dial شود می استفاده .FDM در حتی و سازی نمونه ی،مفهوم سازیمدل جدید، محصول توسعه برای 

 یها هندسه با اشیاء ساخت امکان بعدی سه چاپ روش این وسیله با. شود می استفاده تولید توسعه

 این قطعات مقاومت حرارتی و مکانیکی باالیی دارند. .شد فراهم پیچیده

 

 



 

 

 

 

 SLSتکنولوژی 

تولید قطعه سه بعدی استفاده می شود. این تکنولوژی در این روش از لیزر به عنوان منبع انرژی برای 

ساخته  1980بیمن در دهه  توسط کارل دکارد یکی از دانشجویان دانشگاه تگزاس و پروفسورش جو

بوده با این تفاوت که در این روش از پودر به جای رزین مایع استفاده می  SLAبسیار مشابه  SLSشد. 

 شود.

 

به ساختارهای پشتیبانی نیازی ندارد  FDM ،SLSو  SLAافزایشی مانند  برخالف سایر روش های تولید

 پودرهای رسوب نشده احاطه شده است. طزیرا در تمام مدت پرینت قطعه توس



 

 

 

 

همانند سایر روشهای گفته شده، در این روش نیز عملیات پرینت با طراحی سه بعدی قطعه با کامپیوتر 

آن آغاز می شود. مواد اولیه ممکن است هر چیزی همانند نایلنها، سرامیکها، شیشه  STLو تولید فایل 

با توجه به امکان استفاده گستره وسیعی از مواد به  لومینیوم، فوالد و نقره باشد.آو یا فلزاتی چون 

این در پرینت سه بعدی محصوالت سفارشی بسیار مشهور است. SLSعنوان ماده اولیه در این روش، 

وش به علت گران بودن بیشتر برای سازندگان مورد استفاده قرار می گیرد و کمتر برای مصارف ر

خانگی دیده می شود. علت این گرانی استفاده از لیزرهای توان باال در ساخت این پرینترها می باشد. 

درس باستین کم هزینه می باشند. به طور مثال آن SLS با این حال برخی به دنبال تولید دستگاه های 

 که با کربن و موم کار می کند به اشتراک گذاشته است. SLSاطالعاتی درمورد پرینتر 

 

 SLMتکنولوژی 

 توان باال لیزر پرتو یکطراحی شده استفاده می شود. منبع انرژی  CADدر این تکنیک نیز از فایل 

 SLS از ای زیرمجموعه عنوان به SLM منابع از بسیاری در. می شود فلزی پودر ذوبسبب  کهاست 

درون قطعه جامد  کامل طور به فلزی مواد SLM تصور غلط است زیرا دراین  اما. شود می محسوب

  موسسه از گروهی توسط یآلمان تحقیقاتی پروژه با SLM چهتاریخ ذوب می شوند. سه بعدی

Fraunhofer  شد آغاز 1995 سال در. 



 

 

 

 

 صفحه روی بر یکنواخت صورت به فلز پودرفرایند پرینت آغاز می شود.  STLپس از انتخاب فایل 

 ودو بعدی تحت اشعه لیزر انرژی باال قرار گرفته، کامال ذوب  شده  الیه هر سپس شود، می پخش

 ، این فرآیند برای تشکیل الیه بعدی تکرار می شود.الیه اتمام از پسمی دهد.  تشکیل را جامدالیه  یک

 .دنباش می آلومینیوم و کبالت کروم تیتانیوم، زنگ، ضد فوالد شامل SLM در استفاده مورد فلزات

 و نازک دیوارهای با ساختار و پیچیده های هندسه با قطعات در تولید ای گسترده طور به روش این

، تولید قطعات SLM پیشگام های پروژه از بسیاری. شود می استفاده پنهان های کانال یا و ها حفره

هایی که با مشکالتی چون  پروژه برایهمچنین  SLM سبک وزن در صنعت هوافضا بوده است.

اربرد این ک استفاده می شود. روبرو هستند ماشینکاری سطوح به فیزیکی دسترسی شکلدهی یا سختی

 روش بیشتر در صنعت هوافضا و ارتوپدی می باشد.

 

 

 EBMتکنولوژی 

EBM توسط حاظر قرن ابتدای درکه  است فلزی قطعات برای ایشیافز ساخت از دیگری نوع Arcam 

AB همانند در این روش نیز .شد ساخته SLM این  اصلیتفاوت  .ماده اولیه به صورت پودر می باشد

 این در کند، می استفادهانرژی  منبع عنوانبه  قدرتمند لیزر پرتو از SLM که دو روش در این است

 فلزی پودر ،EBM در استفاده مورد ادهم .کند می استفاده الکترون پرتو یک از EBM حالی است که



 

 

ی که توسط کامپیوتر کنترل می شود، ذوب شده و الیه به الیه تا الکترون پرتو در اثر تابش که است

. ذوب می شود کامل به طور فلزی پودر EBM در ،SLS خالف برتشکیل نهایی قطعه ادامه می یابد. 

 این روش SLM با مقایسه در .شود می انجام سانتیگراد درجه 1000 تا باال یهادما در معموال روند این

 دموا حاضر حال در. از دیگر معایب این روش است مواد بهمحدود  دسترسی. است گران و کند نسبتا

 عمدتا EBM کاربرد. است Inconel 625 و Inconel 718 تجاری، تیتانیوم ،مورد استفاده این روش

 .می باشد هوافضا صنعت و پزشکی های ایمپلنت در

 

 

 

 LOMتکنولوژی 

 LOM ایی کالیفرنی شرکت توسط که است سازی نمونهروش های  سریعترین از یکیHelisys توسعه 

 زا استفاده با فلزی یا پالستیکی های ورقه ،ناکچسب کاغذ های الیه ،LOM فرآیند طول در .شد داده

کنترل شده توسط کامپیوتر به شکل دلخواه در می آیند.  لیزر تحت اثر سپس ذوب شده فشار و گرما

  .شود می تبدیل STL فرمت به CAD فایل ابتدا، در. شود می مرحله چند شامل LOM فرایند

 کطغلاستفاده می کند که در طول صفحه کار و  چسب با شده داده پوشش ه هایورقاز  LOM چاپگر

 لیزر سپس. ذوب می کند را آن چسب ورقه با عبور از روی گرم غلطک. است شده داده قرار گرم

 شانزدهم یک اندازه به کار صفحه ها، الیه اتمام از پس. ترسیم می کند را قطعه های دلخواه از اندازه

 لتکغ توسط و شده کشیده بستر طول در مواد از جدیدی ی ورقه. کند می حرکت پایین سمت به اینچ



 

 

به طور کامل پرینت  قطعه که زمانی تا شود می تکرار بارها و بارها روند این. چسبد می آن به داغی

 طول در اگر. آمیزی کرد رنگ یا کشید سمباده را قطعه توان می اضافی مواد دنش جدا پس از. شود

 ترطوب مقابل در باید که کند می پیدا چوبمانند  یمشخصات قطعه شود، استفاده کاغذی مواد از چاپ

 پر LOM با اینکه . باشد مناسبی ایده تواند می قطعه کردن رنگ صورت این در. شود محافظت

. تاس ها روش ترین سریع و ترین صرفه به مقرون از یکی اما نمی باشد چاپ ی شیوه طرفدارترین

امکان پرینت قطعات  LOM  با استفاده از روش .است پایین خام، مواد بودن ارزان دلیل به چاپ هزینه

 ی سازنده ،Helisys شرکت جانشین ،Cubic Technologies حاضر حال در .باشدمی  بزرگ ا  نسبت

 استفاده LOM تکنولوژی از که نیستند زیادی های شرکت روزها این. باشد می LOM چاپگرهای اصلی

 چاپگرهای فروشنده ،Mcor Technologies Ltd ایرلندی شرکت به که نیست لطف از خالی اما کنند

 نمعمارا هنرمندان، توسط ای گسترده طور به این کمپانی های دستگاه. کنیم ای شارها LOM بعدی سه

 مورد معمولی نامه های کاغذ با اجرا قابل های پروژه ساخت منظور به محصوالت دهندگان توسعه و

 .گیرد می قرار استفاده

 

 

 

 در رسد می فروش به خانگی مصارف برای Cubic Technologies کمپانی توسط که چاپگرهایی

 تا ،3D System’s Cube یا و Makerbot Replicator چون هایی شرکت محصوالت با مقایسه

 آینده درممکن است  Mcor Technologies شرکت چاپگرهای حال این با. هستند تر گران حدودی



 

 

 وازمل کننده تامین شرکت با را شا همکاری کمپانی این که چرا گیرند قرار محبوبیت مورد نزدیک

 خودکار، موبایل، قاب قبیل ازی محصوالت چاپ خدمات ها آن. است کرده آغاز Staples اداری

 هک اختصاصی سفارشاتامکان  همچنین. کنند می ارائه را دیگر کاربردی قطعات بسیاری و جواهرات

 .اندفراهم کرده  نیز را باشد مشتری خود طراحی اساس بر

 تهیه و تنظیم از: پرینتر سه بعدی آیدیزاین


