
 

 

 پرینت سه بعدی و مهندسی مکانیک

 ک،یترونالک ک،یشامل مکانعلوم مختلفی است که  ت افزایشیاخس یتکنولوژیک  پرینت سه بعدی یتکنولوژ

در این مقاله کاربردهای این فناوری در زمینه مهندسی . را تحت تاثیر قرار داده استرشته ها  گریمواد و د ک،یاپت

 . مکانیک مورد بررسی قرار می گیرد

روش تولید کاهشی مرسوم می باشد که در آن بخش های اضافی قطعات بریده یا  ،یآالت سنت نیصنعت ماش در

کنولوژی معایب ت. جدا شده و اجزا برای تولید محصول نهایی به وسیله جوش و یا اتصاالت به یکدیگر وصل می شوند

 باالی ساخت می باشد. یها نهیهزو  یطوالن دیچرخه تول کاهشی،

 20از قرن  یالدیم 1980در اواسط دهه  کهاست  ت افزایشیاخس یتکنولوژ کی سه بعدی رپرینت یتکنولوژ

به  نهاییندارد و محصوالت  ازیو قالب ها ن یینها مهیبه محصوالت ن پرینت سه بعدی یورافن نمایان شده است.

سبت سبب برتری آن ن که می باشد ییایمزا یدارا یورافناین شوند.  یساخته م هیال هیصورت ال هبو  میطور مستق

ینت سه پرد نتوان یم با استفاده از این تکنولوژی قطعات با هر هندسه ای. شده است یسنت ساخت یتکنولوژبه 

 و انجام فرایند تولیدزمان هم چنین . کنند لیتبد تیبه واقع انسان ها می توانند ایده هایشان راد و نشو بعدی

 . ابدیکاهش  یادیتواند تا حد ز یها م نهیهز

موم،  لون،ینا ن،یشامل رز سه بعدی چاپ است. ساخته شده یقالب ساز های یسال، انواع تکنولوژ 20در حدود 

 .دارد کاربرد یکیمکان دیو تول یطراح نهیدر زم یبه طور گسترده ا یتکنولوژ این است. رهیفلز و غ ک،یالست

 پرینت سه بعدی یتکنولوژ پیشینه

 توسط چاپ  یاز تکنولوژ با استفاده یمدل سه بعد کی با اختراع  1984سال  از پرینت سه بعدی یورافن

Charle Hull   .آن را  ویاختراع شد"Stereo lithography" ثبت اختراع درخواست کرد. در  یو برا دینام

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/
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/
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/


 

 

، دهها 1990. در دهه ندارائه شد SLSو  FDMمشابه مانند  یها یتکنولوژ گرید ستم،یقرن ب 1980اواخر دهه 

کرد.  یادیز شرفتیپ پرینت سه بعدی یاختراع شد و تکنولوژتولید سریع نمونه اولیه  یتکنولوژاز مدل مختلف 

 یا شهیش یاز جمله پانل ها آن یخارج یتمام اجزاکه  "Urbee" به نام یشنهادیخودرو پ کی 2011در اکتبر 

کانادا برگزار  گپینیدر وهی شگایرا در نما شیعموم اکران نینخست شده بود، دیولت سه بعدی رپرینتتوسط دستگاه 

 یاسلحه واقع کی هیرا که شب یتپانچه فلز نینخست تیبا موفق آمریکاییشرکت  کی، 2013. در نوامبر کرد

 Chargeبریتانیایی تولید دوچرخه به نام هایتجاری  دو برند 2014. در سال ، توسعه دادبود 1911 نگیبراون

Bikes  و EADS Innovation Workبا استفاده از  شده جهان را پرینت سه بعدیقاب دوچرخه  نی، نخست

وزن  پرینت سه بعدی بود. شتریب ایمگا پاسکال  900تا  مقاومت کششی این قابکردند.  دیتول آلیاژ تیتانیوم

 سه بعدی چاپگر یتوسعه تکنولوژ درمتحده  االتی. اکاهش داد یاصل وزناز  کمترسوم  کی دوچرخه را تا میزان

شغول االت متحده میدر ا هیاول ینمونه ساز عیسر دیتول یکه در تکنولوژ یی. دانشگاه هاداشته است ینقش ویژه ا

دانشگاه  آلمان و EOS . شرکتمی باشند ...و  اینیرجیاستنفورد، و تون،ید ، MITدانشگاه های به کار هستند، 

 . به انجام رسانده اند پرینت سه بعدی یورافن در زمینه یقاتیتحق ایتانیبر نگهامینات

 عدیپرینت سه ب یتکنولوژ ی در زمینهمستقل اتقیشروع به تحق خارجی یاز دانشگاه ها یاری، بس1990از دهه 

 هستند. دانشگاه یتکنولوژ گان اینندینما Xi'an Jiaotong و دانشگاه Tsinghua دانشگاهه اند. کرد

Tsinghua   در زمینه تکنولوژیEBM می کند. و پرینت سه بعدی زیستی مطالعه 

 کیمکان نهیدر زم پرینت سه بعدی یتکنولوژهای کاربرد 

 ایساختار  یطراح در طراحی قطعات، پرینت سه بعدی یتکنولوژاستفاده از  در زمان :محصول یطراح 

ر . دکرد را پس از ساخت اولین نمونه اطالحو هر گونه نقص  قرار داد یبررسمورد توان  یرا م قطعهشکل 

 و اصالح یبازرس را تا زمان دستیابی به مدل مناسب، مجددا تولید، یطراح دیتوان یصورت لزوم، شما م
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 فیتکیو بهبود  یابیارز یزمان الزم برا ها در کاهش  تواند به شرکت یم پرینت سه بعدی خدماتکنید. 

 .دکمک کن

  تر باشد، فرایند تولید دهیچیپهر چه طرح  ،صنعت ساخت و تولیددر  :دهیچیپ یساختارها عیساخت سر 

ال شود و سپس اتص یاستفاده ممعموال تولید  ندیفرآ ،خاص دهیچیقطعات پ ی. برانیز دشوارتر خواهد بود

سه  پرینتدستگاه  ،یاست. از لحاظ تئور ریو وقت گ دهیچیپاین فرایند بسیار . انجام می گردد قطعات

پیچیدگی می باشد، به این معنی که پرینت سه بعدی اشکال قادر به چاپ قطعات با هر میزان  بعدی

نگی ی تولید چگوها نهیهز شیبدون افزا دهیچیپ قطعاتساخت  پیچیده تر زمان تولید را افزایش نمی دهد.

  محاسبه قیمت محصوالت را تغییر داد.

  لت به ع، آالت نیماش نهیدر زم یاختصاص یدکیاز قطعات  یاریبس :کوچک محصوالت یدسته ها دیتول

 نهیهزی ه روش سنتبقطعات  تعداد ازاین  دی. تولساخته شوندانبوه  دیتولنمی توانند به روش کم  یتقاضا

خطا در طول آزمون رخ دهد، احتماال باعث  کیاگر  و تولید زیاد می باشد زمان داشته و ییباال اریبس

 تولید مواد مورد استفاده و زمان تواند یم پرینت سه بعدیراستا  نیشود. در ا یم یادیز یضررها جادیا

  را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

 یورادر فن زیادی یها تیمحدود یدارا یسنت دیتول یها کیتکن :یکیمحصول مکان یساز یسفارش 

نمی توان با تکنیک های تولید سنتی جامه  دیجد یها و طرح ها دهیاز ا یاریبسبه . ی هستندنکاریماش

 نرم افزارهایشده توسط  ینیب شیمحصول پ کیکه مدل  یزمان این در حالی است که عمل پوشاند.

CAD  ،کند لیتبد تیبه واقع اتواند آن ر یم بعدیپرینت سه ساخته شود 

 کم  و ضعیف یبا تکنولوژ یحکاک ای یبر اساس بازساز قالبساخت  یسنت یروش ها :قالب عیساخت سر

ت سه پرین یتکنولوژ. گذارد یم ریقالب ها تاث دیو دقت تول یبر بهره ور میدقت است که به طور مستق

https://idesign3d.ir/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


 

 

 یتواند برا یمفناوری  نی. اتولید می کند ینکاریبدون ماشو  قیو دق عیروش سربا ا قالب ها ر بعدی

 .ردیمورد استفاده قرار گ یو مهر زن یگر ختهیر ک،یپالست قیتزرهای قالب ساخت 
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