
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه های پرینتر سپرینت قطعات با دستگاه

بعدی. با ثبت سفارش از طرف مشتری 

قطعات در محیط سالیدورک طراحی شده 

و سپس به دستگاه جهت چاپ با فیالمنت 

، رزین و ... ABSهای مختلف از جمله 

 ارسال شد.

 پرینتر سه بعدی فنانشرکت  نام شرکت:

دانشگاه شریف، مجتمع  آدرس محل کارآموزی:

 فناوری

 نقشه موقعیت مکانی گوگل مپ:
/maps/dir//%D8%AF%D8https://www.google.com

%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D

9%87+%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%
E2%80%AD/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!

1s0x3f8e00a8bc1a7e63:0x61a5a909b878501?sa=

X&ved=2ahUKEwjr477M0uz6AhXL2KQKHbuq
BigQ9Rd6BAgeEAQ 

این شرکت در زمینه تولید و  تاریخچه شرکت:

طراحی قطعات با پرینترهای سه بعدی و هم چنین 

برگزاری دوره های آموزشی در این راستا فعالیت 

 می کند.

نواع قطعات پلیمری و ا و خدمات:نوع محصوالت 

 پالستیکی

نوع دستگاه ها و تجهیزات موجود در محل 

 DLPو  FDMپرینترهای  کارآموزی:

 

 طراحی -1

  پرینت -2

  پولیش و رنگ -3
 

 

  آسانتولید 

 ان تولید قطعات پیچیدهامک 

 بدون نیاز به ساخت قالب 

 
 

 

 انواع فیالمنت ها: 1شکل 

 FDMپرینتر دستگاه : 2 شکل

کاراموزی انواع مدل ها، با مواد مختلف زمان در مدت 

پرینت شد که هر کدام از انها جنس و رنگ مختلفی 

که از مواد مهمی که استفاده شدمی توان به داشتند 

غیره نام برد و چوب ،   PLA،PVAفیالمنت های 

که هرکدام آز آنها خواص مختص خود را دارند و قیمت 

که  InFillچاپ و زمان چاپ هر کدام آنها با توجه به 

اگر مشتری مدل  .ت خواهد بودمتفاو در نظر گرفته 

را نداشت  ندقت آ  FDMخاصی داشت که  دستگاه 

 شد.آماده می  DLPآن را با پرینتر 

ت از مدل کوانتم ایرانی پرینتر های موجود در شرک

 هست که از مدل های خارجی ارزان تر بوده. 

 

 

 سرعت پایین در تولید انبوه 

 باالتر نسبت به روش زینه ه

 های دیگر

 محدودیت جنس ماده 

 

 

 رفع مشکل قطعی برق -1

  د تکنولوژی جدی اخرید پرینتر های بیشتر ب -2

 وارد کردن دستگاه ها با تکنولوژی روز دنیا  -3

 نت های با کیفیت خرید فیالم -4

 
 به نام خدا

 فاطمه غالمینام دانشجو: 
 زادهنقی نام استاد کارآموزی: آقای دکتر

 دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 
 سرامیکگرایش 

 
تابستان  

1441 
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