
 

 

 2017چاپ سه بعدی و پیشرفت های آن در سال 

ست که در ا ی از فناوری هاییمی گذرد و هم چنان یک بعدی سه چاپتکنولوژی  اختراع از دهه سه از بیش

 پیشرفت. بود بعدی سه چاپ برای انگیزی هیجانسال  2017 سال مورد توجه قرار گرفته است. 2018سال 

 شیاءا ایجاد برای مکانیکی های تکنیک درهای به وجود آمده  پیشرفت باپرینت  قابل مواد درهای پدید آمده 

در این مقاله می خواهیم بزرگ ترین پیشرفت . ترکیب شدندو کارکرد های گوناگون با هم  اهداف با مختلف

 را شرح دهیم. 2017های صنعت چاپ سه بعدی در سال 

 

 2017در سال  بعدی سه چاپ های پیشرفت بزرگترین

 حفظ مهندسی و تولید در وری بهره بهبود و ها هزینه کاهش ه علتب را خود شهرت هم چنان بعدی سه چاپ

 نظیر هایی زمینه در یفرد به منحصر اهداف به میتواند که داد نشانسه بعدی  چاپ همچنین. ه استکرد

 بعدی سه چاپ برجسته پیشرفت های از برخی به نگاهی در این جا. شود منجر رباتیک و بهداشتی مراقبتهای

 :می اندازیم گذشته سال در

https://idesign3d.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/


 

 

 فلز باسه بعدی  چاپ( 1

 یسانآ می توانند به میکروسکوپی های سوراخ. باشد دشوار شاهکار یک تواند می فلز با موفق بعدی سه چاپ

موضوع سبب ضعیف شدن قطعه نهایی  این. چاپ ایجاد شوند روند از نتیجه یک عنوان به آیتم ساختار در

وجود  نای با. نیستند مناسب صنعتی تولیدسه بعدی برای چاپ این نظر بسیاری از تکنیک های  زشده و ا

 ادهد انجام را اقداماتی، بزرگ صنعتی یکاربرد هادر  فلزی سه بعدیچاپ  معرفی برای کمپانی های بسیاری

با  زیمنس توسط شرکت گاز توربینسه بعدی شده چاپ  پره های ساخت -،یکی از تولیدات به این روش .اند

برنامه  GE Additive. گرفته است انجام بر روی آن بار کامل آزمایش کهاست  نیکل پایه بر یآلیاژ ازاستفاده 

. دآشکار کر بود شده طراحی فلزی پیچیده و بزرگ قطعات تولید به کمک برایخود را که . A.T.L.A.S پروژه

به  و  مختلف آلیاژ دو ازرا با استفاده  موشک یکقطعه ای از  موفقیت با تجاری فروشنده یک همکاری با ناسا

 . سه بعدی تولید کردچاپ روش 

 

 تولید واکسن وسه بعدی چاپ ( 2



 

 

 واکسن یک MIT دانشگاه مهندسین 2017 سال در کند، متحول را دارویی صنایع تواند می که ای توسعه در

 یک یطراح با را عرضه کردند. واکسن یک با واکسیناسیون چندین ایمنسازی شده با توانایی بعدی سه چاپ

 سه هایذرات میکرو ایجاد موفق به تیماین شود،  می شناخته SEAL نامبا  که سه بعدی چاپ جدید تکنیک

 این یجادا برایاستفاده شده  سازگار زیست پلیمر آن، از مهمتر. شدند واکسننگه داشتن دوز  با قابلیت بعدی

 در داخل بدن مختلف مراحل در را آنها محتویات تا شود تجزیه با میزان های مشخصی تواند می ذراتهامیکرو

ن ای. آزاد کند زمان طول در را واکسن متعدد دوزهایبیمار،  به تزریقبا یک  است ممکن بنابراین. کند آزاد

 یشپ. بخشد می بهبود را سازی ایمن ،ندارند بهداشتی های مراقبت به منظم دسترسی که افرادی برای روش

 دو رایب که هایی واکسن تمام توانند می نوزادان دکتر،ویزیت  بار یک با تنها آینده، در که است شده بینی

 .کنند دریافت را دارند نیاز زندگی اول سال

 

 ساز و ساخت صنعت در بعدی سه چاپ( 3



 

 

 شرکت برای را بتونی نیمکت یک موفقیت با CyBe شرکت ،RC3dp بتونی چاپگر سه بعدی از استفاده با

 را دیگر نیمکت پنج تا کشید چالش به را CyBe عملیات، این اجرای. کرد چاپ Dura Vermeer هلندی

 کارخانهکار  نحوه دهنده نشان ساعت 4 از کمتر تولید کلی زمان به آنها یابی دست. کند تولید روز یک در

 تنب سه بعدی چاپگر از صنعتی آیندهوفن دانشگاه وسیع، مقیاس در. باشد می آینده در ساخته پیش های

 BAM Infra از استفاده با دانشگاه این. کرده است استفاده پیاده عابر پل یک ساخت برای خود پیکر غول

 2017 اکتبر درپس از سرهم کردن و تست ایمنی، این پل . می سازد تقویت شده بتن ازرا  جهان پل اولین

 .شد افتتاح عمومی طور به

 

 روباتیک و بعدی سه چاپ( 4

 از استفاده با. شد منجر 2017 سال در یانگیز هیجان های پیشرفت به روباتیک با بعدی سه چاپ ترکیب

 اب مواد از وسیعی طیف از را ای پیچیده قطعات توانند می رباتیک مهندسان بعدی، سه چاپ های تکنیک

 Kengoro و Kenshiro های نام به نما انسان روبات دو توکیو دانشگاه. بسازند متنوع وظایف انجام توانایی

 بعدی، هس چاپ از استفاده با. دنده انجام را کشش و فشار مانند انسانی های فعالیت ندنتوا می که است ساخته

https://idesign3d.ir/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/


 

 

 نتیجه، در. دکن تکرار یپالستیک و فلزی مواد در را انسان عضالنی اسکلتی ویژگیهای برخی توانست تیماین 

 Kengoro ربات. هستند بدلی مرکزی عصبی سیستم و بند بند مفصل تاندون، اسکلت، دارای روباتها این

ن با ای. است دادهکردن  عرق توانایی هاآن به حتی ساخته شده است که متخلخل فلز ازشده  سه بعدی چاپ

 کردن خنک برای و بوده کارآمد بسیار واقع دربرای ربات غیر الزم باشد،  ویژگی اینبه نظر می رسد  که

 .است شده طراحی حد از بیشهنگام استفاده  ربات موتورهای

 

 رومیزی بعدی سه چاپگر میلیونر فروش( 5

با  بعدی سه رومیزی چاپگرهای از استفاده. رسیدفروش به  رومیزی چاپگر نسخه میلیون یک 2017در سال 

، ندانشمندا وهنرمندان  کوچک، کنندگان تولید طراحان، میان در متنوع مواد از گوناگون اقالم ایجاد توانایی

 اقالمو کرد اندازی راه را خود بعدی سه چاپ فروشگاه آمازون 2014 سال. در است افزایش به رو پزشکان و ...

 شخصی را به فروش رساند.  چاپ سه بعدی شده
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