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 چاپ مواد غذایي؛ نمونه گستزش باسار چاپ سه بعذی
اخبار سه بعذی


دس چٙذ ؿٕبس ٜاخیش ٘ ،ىبسی دس ٔٛسد اِضأبر ٌؼششؽ ثبصاس كٙؼز چبح ػ ٝثؼذی ٔغشح ؿذ .ایٗ ثبس
٘یض ٔثبَ دیٍشی دس یه ثبصاس وٕشش ٔٛسد سٛخ ٝدس ایشاٖ سـشیح ٔیؿٛد .كٙؼز غزایی اص د ٚخٟز ثبصاس



دٚس ٜآٔٛصؿی آوبدٔی iPrint3D

ٕٟٔی ثشای فؼبالٖ الشلبدی ٔحؼٛة ٔیؿٛد .خٟز ا ،َٚػذْ أىبٖ حزف آٖ اص ػجذ ٔلشف خبٔؼ،ٝ

چبدٍش خذیذ  ٚػشیغ  SLSفٛسٔبِت

 ٚخٟز د ْٚاسسجبط آٖ ثب لـش خٛاٖ خبٔؼ ٝاػز و٘ ٝیبصٞبی خبف خٛد سا دس ایٗ ثبصاس د٘جبَ ٔیوٙذ.



ٔمبیؼ ٝوبسایی چبدٍشٞبی ٞ DLP ،SLAشچٙذ ٔی سٛاٖ چبح ػ ٝثؼذی ٔٛاد غزایی سا ث٘ ٝیبصٞبی اكّی خبٔؼٔ ٝب٘ٙذ اخشلبكی ػبصی غزاٞبی
 LCD ٚدس ٔحلٛالر د٘ذاٖدضؿىی



سطیٕی  ٚغیشٔ ،ٜشسجظ وشد أب خبیٍب ٜاكّی آٖ سا ٔیسٛاٖ خبی دیٍشی د٘جبَ وشدٌ .یشایی فٙبٚسیٞبی

اػشبسسبدی ثشای لغؼبر سبثّ ٛاثضاس



خذیذ ثشای خٛا٘بٖ ٌ ٚـٛدٖ صٔی ٝٙخاللیز ثشای آ٘بٖ ،سبٔیٗ حغ سـخق ثب داؿشٗ ٔحلٛالر ٔٙحلش

...ٚ

ث ٝفشد ،سٛٙع  ٚصیجبیی ٔحلٛالر چبح ػ ٝثؼذی ،اص خّٕٚ ٝیظٌیٞبیی اػز ؤ ٝیسٛا٘ذ وبسثشی ایٗ
فٙبٚسی سا ٌؼششؽ دٞذ.

معزفي واحذ فعال
چبح ػ ٝثؼذی سُص

دس د٘یب ٘یض دس ایٗ حٛص ٜوبسٞبی صیبدی ا٘دبْ ؿذ ٜاػز .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ وبفٞٝبی چبح ػ ٝثؼذی
سبػیغ ؿذ ٜو ٝیب ٔٛاد غزایی چبح ٔیوٙٙذ یب ضٕٗ خذٔبر ػٕٔٛی وبف ،ٝخذٔبر چبح ػ ٝثؼذی ٓٞ
اسایٔ ٝیوٙٙذ .چیضی ؿجی ٝآٖ صٔب٘ی و ٝوبفٞ ٝبی ایٙشش٘شی دس  ٕٝٞخب ثشای ٔشدْ خذٔبر چز  ٚایٕیُ

دانص و تزفنذهای چاپ

اسایٔ ٝیوشد٘ذ .ایٗ وبفٞٝب دس اسٚدب ،آػیب ،آٔشیىبی ؿٕبِی  ٚحشی خبٚسٔیب٘ ٝافششبح ؿذ ٜاػز سب ٔشدْ ثب

چبح ػ ٝثؼذی ٔٛاد غزایی

فٙبٚسی خذیذ آؿٙب ؿ٘ٛذ  ٚدشٚطٞ ٜبی خٛد سا آصٔبیؾ وٙٙذ .وٛچ Dimension ٝدس ثشِیٗ ،یىی اص آٖ
وبفٞٝب اػز و ٝثٌ ٝفش ٝأیٗ سشاثی (اص ثٙیبٍ٘زاساٖ آٖ) ،اِٚیٗ وبفٝای ثٛد و ٝدس اسٚدب افششبح ؿذ  ٚؿؼبس

کتابخانه دیجيتال
Fundamentals of 3D food
printing and applications

آٖ "اص كفش سب ػبص٘ذ "ٜثشای دػٛر اص  ٕٝٞوؼب٘ی اػز و ٝدس ٔٛسد ایٗ فٙبٚسی وٙدىبٞ ٚؼشٙذ.
 Dimension Alleyػال ٜٚثش خذٔبر چبح  ٚاػىٗ ػ ٝثؼذی ،چبدٍشسٞب  ٚفیالٔٙز ٞبی ػ ٝثؼذی سا
ثشای فشٚؽ  ٚدٚسٜٞبی آٔٛصؿی یه سٚصٔ ٜجشذی سب ٔشٛػظ  ٚوبسٌبٞ ٜبی سدبسی ٘یض اسایٔ ٝیوٙذ.
ثغٛس ٔـبث FabCafé ٝدس اػذب٘یب ،سٛوی ،ٛسبیذ ٚ ٝثٛیٙغ آیشع ،وبف Makers ٝدس ِٙذٖ ٚ ،حشی وبفٝ

معزفي سایت
pick3dprinter.com/

 creativebrewدس أبسار ،فٙبٚسی چبح ػ ٝثؼذی سا دس وٙبس خذٔبر یه وبف ٝاسایٔ ٝیوٙٙذ.
ػال ٜٚثش ایٗ ثش٘بٔ ٝسشٚیدی ،حضٛس دس وٙبس لٙبدیٞب ثٙٔ ٝظٛس ثٟجٛد سضئیٙبر ٔحلٛالر آٖٞب،
وّیٙیهٞبی سغزی ٝثٙٔ ٝظٛس اسای ٝغزاٞبی فشٔ ِٝٛؿذ٘ ٚ ،ٜیض اسای ٝداسٞٚبی اخشلبكی ػبصی ؿذ ،ٜاص
خّٕ ٝفؼبِیزٞبی دیٍشی اػز و ٝاػشفبد ٜاص چبدٍشٞبی ػ ٝثؼذی سا دس كٙؼز غزایی ٌؼششؽ ٔیدٞذ.
ثب  ٕٝٞسفبكیُ ،یه چیض ٔؼّٓ اػز :وبفٞٝب  ٚفضبی ػٕٔٛی و ٝدس آٖ دا٘ـدٛیبٖ  ٚػبیش افشاد
ٔیسٛا٘ٙذ فٙبٚسی خذیذ سا دس وٙبس ٙٞشٔٙذاٖ ،عشاحبٖ ٟٙٔ ٚذػبٖ أشحبٖ وٙٙذ ،سأثیش صیبدی دس دزیشؽ ٚ
ٌؼششؽ چبح ػٝثؼذی دس خبٔؼ ٝآیٙذ ٜخٛاٙٞذ داؿز.
أیش ٔؼؼٛد سضبدٚػز

.

اخبار چاپ سه بعذی

تزای  Elegoo Mars Proخغای تاالتزی ًؾاى داد.

 .1آکادهی چاج عِ تؼذی پضٍّؾگاُ پلیوز ،چْارهیي دٍرُ

 .4یک اعتارتآج تلٌذپزٍاس تا چاج عِ تؼذی ٍارد تاسار

جاهغ چاج عِ تؼذی خَد را کِ هؾتول تز فٌاٍریّای ،FDM

اتشارّای دعتی ؽذ Wiesemann 1893 .هغتقز در فزاًکفَرت،

 ٍ SLS ،DLPعزًگی اعت ،در ّفتِ آخز هزداد هاُ تزگشار

کِ در عال  2217تأعیظ ؽذُ ،تا تکیِ تز چاج عِ تؼذی تزای

خَاّذ کزد.

ًوًَِعاسی عزیغ هحصَالت خَد ،عزاحی ًگْذارًذُّای

 Formlabs .2کِ تیؾتز تِ خاعز عیف چاپگزّای رسیٌی خَد

تختِ اتشار را تزای افزادی کِ هیخَاّذ خَدؽاى آى را تغاسًذ،

ؽٌاختِ ؽذُ اعت ،تِ تاسگی ًغخِ جذیذی اس چاپگز عِ تؼذی

آهادُ کزدُ اعت .ایي ؽزکت ػالٍُ تز فزٍػ اتشار ،پلتفزم

تف جَؽی لیشری اًتخاتی ( )SLSخَد را ػزضِ کزدُ اعت کِ

 Enable 3Dرا در عال  2222راُ اًذاسی کزدُ کِ تیؼ اس 122

هیتَاًذ قغؼات حزفِای اس پَدرّای پلیوزی را تا دٍ تزاتز

هذل عِ تؼذی ًگْذارًذُ اتشار ٍ لَاسم جاًثی را ارائِ هیدّذ.

عزػت تیؾتز اس ًغخِ قثلی خَد تغاسد Fuse1+30W .یک

الثتِ ستاى عایت آلواًی اعت ٍ تِ رٍی آی پیّای ایزاًی تغتِ.

ًغخِ هٌْذعی هجذد ؽذُ اس  Fuse1اعت کِ در صاًَیِ 2221
تِ تاسار هؼزفی ؽذ تا فٌاٍری  SLSرا در دعتزط تیؾتز هؾاغل
کَچک ٍ هتَعظ قزار دّذ .عِ تزاتز کزدى قذرت لیشر ،ارتقای
هکاًیغنّای جاتجایی هَاد ٍ تَاًایی چیٌؼ هتزاکن قغؼات در
یک چاج ٍاحذ ،تْزٍُری کلی چاپگز را افشایؼ دادُ اعت.

 .5جَ تایذى ،رئیظ جوَْر آهزیکا عی یک هزاعن ،اتتکار
ػول  AM Forwardدٍلت خَد را تزای تزٍیج چاج عِ تؼذی
 .3قالةّای دًذاًی تزای تزاسکٌٌذُّای ؽفاف یکی اس
کارتزدّای ایذُ آل چاج عِ تؼذی اعت؛ دّاى تیوار را اعکي
ٍ فایل دیجیتال را هغتقیواً تِ چاپگز عِ تؼذی خَد ارعال
کٌیذ .اها دًذاًپشؽکاى داًؾگاُ پلیکلیٌیک عي هارکَ
هیخَاعتٌذ تذاًٌذ کذام ًَع چاپگز عِتؼذی (،DLP ،SLA
 )LCDتْتزیي هذلّا را هیعاسد ،تٌاتزایي چْار هذل را هَرد
آسهایؼ قزار دادًذ ٍ ًتایج آى را در یک هجلِ تیي الوللی
دًذاًپشؽکی هٌتؾز کزدًذ .آىّا  82هذل دًذاًی یکغاى را تا
چْار چاپگز عِ تؼذی هختلف چاج کزدًذ:

Asiga Pro

ٍ ،Formlabs Form 3B ،Elegoo Mars Pro ،4K65
 ٍ .EnvisionTec Vector 3SPتا فایل اصلی تزای ارسیاتی
تجشیِ ٍ تحلیل اًحزافات ٍ دقت هقایغِ کزدًذ .ایي یافتِّا،
ًؾاى داد کِ اگزچِ ّز چْار چاپگز هذلّا را تا خغای تالیٌی
پذیزفتِؽذُ (< 2.25هیلیهتز) تَلیذ کزدًذ ،چاپگزّای  SLAاس
 ،EvisionTec ٍ Formlabsدقیقتزیي تَدًذ ٍ فٌاٍری DLP

در تَلیذ افتتاح کزدٍ .قتی قغؼات چاج عِ تؼذی را هیتیٌیذ ٍ
در دعت ًگِ هیداریذ یا چاپگزّای عِ تؼذی را تواؽا
هیکٌیذ ،هفَْم ٍ قاتلیتّای ایي فٌاٍری را تغیار ٍاضحتز
درک هیکٌیذ ٍ تزایتاى ؽگفت اًگیش خَاّذ تَد .تزای القای ایي
حظ تِ هؾتزیاى تالقَُ ،عاسًذگاى چاپگزّای عِ تؼذی تیؼ اس
ّویؾِ در حال افتتاح ًوایؾگاُّا ٍ هزاکش ًوایؼ ّغتٌذ .یکی
اس جذیذتزیي آًْا هزکش فٌاٍری ارٍپایی  Velo3Dهغتقز در
کالیفزًیا اعت .هزکش جذیذ  112هتز هزتؼی در آگغثَرگ آلواى،
کِ دارای یک آسهایؾگاُ تزای چاپگز  Velo3D Sapphireایي
ؽزکت اعتٍ ،یتزیٌی اس قغؼات چاج ؽذُ تا اعتفادُ اس ایي
فٌاٍری ٍ هجْش تِ دفاتز ٍ عالي کٌفزاًظ تزای هیشتاًی آهَسػ
ٍ رٍیذادّا خَاّذ تَد .ؽزکت  EOSهغتقز در هًَیخ ًیش تِ
تاسگی اػالم کزدُ اعت کِ قصذ دارد تا پاییش اهغال یک هزکش
جذیذ در لظ آًجلظ افتتاح کٌذ .هزکش ًَآٍری تَلیذ افشٍدًی
جذیذ تِ ػٌَاى یک هزکش ّوِ هٌظَرُ در عاحل غزتی تزای

هؾتزیاى  EOSػول خَاّذ کزد تا چاپگزّای عِ تؼذی ایي

هقذار تلَراًظ هَرد ًظز دعت یاتٌذ .ایي فزآیٌذ جذیذ تِ

ؽزکت را تثیٌٌذ ٍ در هَرد آًْا تیاهَسًذّ .وچٌیي ایي ّفتِ،

چاپگزّای عِ تؼذی اجاسُ هیدّذ تا قغؼات فَم ًْایی تغیار

عاسًذُ چاپگزّای عِ تؼذی فزاًغَی  AddUpحضَر خَد را

تشرگتزی ًغثت تِ اتؼاد چاج چاپگزّا تَلیذ کٌٌذ.

در ایاالت هتحذُ گغتزػ داد ٍ یک هزکش جذیذ در عیٌغیٌاتی،

 .7دعکتاج هتال تِ دلیل خزیذ  EnvisionTecعاسًذُ چاپگز

اٍّایَ افتتاح کزد .ایي تأعیغات ًشدیک تِ  2222هتز هزتغ

رسیي ،رٍاتظ سیادی تا صٌؼت جَاّزعاسی دارد ٍ اخیزا تا

اعت ٍ ًِ تٌْا تِ ػٌَاى یک هزکش ًوایؾی تزای فٌاٍریّای

هؼزفی چاج جَاّزات ًقزُ تا پلتفزم تایٌذرجت خَد ،ایي

ّوجَؽی تغتز پَدری ٍ  ،DEDتلکِ تِ ػٌَاى تغْیل خذهات

ارتثاط را گغتزػ داد ،Ric Fulop .تٌیاًگذار ٍ هذیز ػاهل

چاپگز  AMفلشی ٍ آهَسػ تزای هؾتزیاى آهزیکایی اعتفادُ

 Desktop Metalگفت :ایي کار آسادی عزاحی ٍ عفارؽیعاسی

خَاّذ ؽذ .غَل فٌاٍری سیوٌظ ًیش اخیزاً هزکش ّوکاری

هحصَالت را تا حذف هزحلِ قالةعاسی ،در سهاى کَتاُتزی

فٌاٍری پیؾزفتِ ؽارلَت خَد را هؼزفی کزد کِ چاپگزّای عِ

در اختیار عاسًذگاى قزار هیدّذ .تِ ًحَی کِ هیتَاًٌذ در

تؼذی چٌذیي تَلیذکٌٌذُ اس جولِ  ،ExOneسیزاکظ ٍ Roboze

هذت دٍ عاػت جَاّزی اس فلشات گزاًثْا چاج کٌٌذ کِ قثالً تا

را در خَد جای دادُ اعت .توزکش ایي هزکش تز کوک تِ

ریختِگزی دٍ رٍس عَل هیکؾیذ.

ؽزکتّا تزای تغزیغ تزًاهِّای خَد تزای صٌؼتیعاسی تَلیذ

 .8هَعغِ فٌاٍری فذرال عَئیظ در سٍریخ ( ،)ETHپزٍصُای

افشایؾی اعت.

عاختواًی را تزای چاج قغؼات تتٌی عقف تِ اجزا درآٍرد کِ

 .6دعکتاج هتال ایي ّفتِ اس خاًَادُ جذیذی اس رسیيّای فَم

در آى تِ جای اعتفادُ اس یک چاپگز تتي عِ تؼذی ،اس فٌاٍری

فتَپلیوزی رًٍوایی کزد کِ تا گزم ؽذى هٌثغظ هیؽًَذ.

چاج پلیوز تزای ایجاد  43قالة اعتفادُ کزدًذ ٍ تؼذ در آًْا

 FreeFoamکِ تزای چاج عِ تؼذی اس ًَع عاختار ؽثکِ یا

تتيریشی کزدًذ .ضخاهت قغؼات تِ دعت آهذُ تٌْا  5عاًتی

فَم کاهالً هتزاکن عزاحی ؽذُ اعت ،هیتَاًذ تزای چاج عِ

هتز تَد ٍ هشیت هْن ایي رٍػ اهکاى افشٍدى ػٌاصز عاختواًی

تؼذی ّوِ چیش اس تالؾتک صٌذلی خَدرٍ گزفتِ تا پذ ٍرسؽی

هاًٌذ عیغتنّای تَْیِ ،گزهایؼ یا عزهایؼ در آى اعت.

ٍ هحصَالت تْذاؽتی اعتفادُ ؽَد .تا ایي هَاد ،تذٍى ًیاس تِ
قالة ٍ تَلیذ ضایؼات هزتثظ تا هحصَالت فَم تَلیذ ؽذُ تِ
عَر عٌتی کِ ؽکل هیگیزًذ ٍ تزػ دادُ هیؽًَذ ،چاج عِ
تؼذی اؽکال پیچیذُتز ٍ تا عفتی هتغیز را تذٍى ضایؼات ایجاد
هیکٌذ.

معزفي ضزکت فعال در حوسه چاپ سه بعذی
ؽزکت چاج عِ تؼذی رُس تا هذیزیت آقای هٌْذط
هذیزیسادُ ،در عِ حَسُ خذهات چاج عِ تؼذی تا فٌاٍریّای
 ،DLP ٍ FDMهٌْذعی هؼکَط ٍ عزاحی عِ تؼذی فؼالیت
هیًوایذ .در ٍب عایت ایي ؽزکتً ،وًَِّای هتؼذد عاختِ
ؽذُ تِ رٍػّای  DLP ٍ FDMتِ ًوایؼ گذاؽتِ ؽذُ اعت.
 Desktop Metalهیگَیذ کِ فزآیٌذ تغیار قاتل کٌتزل تاػث
هیؽَد رسیيّای  FreeFoamتِ عَر هذاٍم  2تا  7تزاتز
اًذاسُّای چاج ؽذُ خَد تغتِ تِ ًَع رسیي هٌثغظ ؽًَذ ٍ تِ

آدسع :سٟشا٘ذبسع ،ثیٗ فّى ،3 ٚ 2 ٝخیبثبٖ ػّیذٚػشی ( 091غشثی)
https://rose3dprinter.com

باسار سه بعذی (چاپگز  FDMو )DLP

ٔحلٛالر ِجٙی ٚ ،فشٔٛالػی ٖٛآٖٞب سا سـشیح وشد ٜاػاز .فلاُ

:

٘ ٟٓث ٝایدبد ػبخشبسٞبی خٛساوی ثب فٙابٚسی ثبیٙاذس خاز  ٚفلاُ
د ٓٞث ٝفٙبٚسیٞبی چبح ػ ٝثؼذی دس خب٘ا ٝدشداخشا ٝاػاز .فلاُ
یبصد ٓٞچبح ػ ٝثؼذی ٔٛاد غازایی ٔجشٙای ثاش خٛاػاز ٔـاششی ٚ
چبدٍش ػ ٝثؼذی كٙؼشی ثٕیٗ ٔذَ 65.236.511 :سٔٛبٖ

فلاُ دٚاصدٞآ ثحای ایٕٙای  ٚثشچؼات ػاالٔز ٔاٛاد غازایی سا

چبدٍش ػ ٝثؼذی خٟبٖ ٔ 3dذَ  42111111 :jp4سٔٛبٖ

سٛضیح ٔیدٞذ  ٚفلُ ػیضد٘ ٓٞیاض آیٙاذ ٜچابح ػا ٝثؼاذی ٔاٛاد

چبدٍش ػیضاٖ ٔذَ او 06.111.111 :ٛسٔٛبٖ

غزایی سا سـشیح وشد ٜاػز.

چبدٍش داسیغ 02.111.111 :سٔٛبٖ

معزفي سایت

چبدٍش ٌیشه  9.551.111 :M220سٔٛبٖ

ػبیز  pick3dprinter.com/یه ٔدٕٛػ ٝاسای ٝخذٔبر

چبدٍش ا٘ی ویٛثیه  26.511.111 :4MaxProسٔٛبٖ

ٔـبٚس ٜخشیذ چبدٍش ػ ٝثؼذی اػز و ٝاعالػبر فٙی ثؼیبس خٛثی

چبدٍش سصیٙی وبٚؽ ِیضس 31.111.111 :سٔٛبٖ

اسایٔ ٝیوٙذ .دس ثخؾ سإٙٞبٞب ،اعالػبسی ٔب٘ٙذ ا٘ٛاع فیالٔٙزٞبی

چبدٍش سصیٙی ٟ٘ٚبٔ ٚذَ  01.511.111 :Duplicator 8سٔٛبٖ

ٔٙؼغفٚ ،ة ػبیزٞبی داّ٘ٛد ٘مـٞٝبی ػ ٝثؼذی ثشای چبح،

چبدٍش سصیٙی ا٘یىیٛثیه ٔذَ  07.865.111 :Photon_Sسٔٛبٖ

ٕ٘ٔ ٝ٘ٛحلٛالسی و ٝثب آٖ ٔیسٛاٖ وؼت  ٚوبسی دس حٛص ٜچبح

چبدٍش سصیٙی ا٘یىیٛثیه ٔذَ 38.911.111 :Photon ULTRA

ػ ٝثؼذی سا ٜا٘ذاصی ٕ٘ٛدٚ .... ٚ ،خٛد داسد .دس ثخؾ ٔشٚس٘ ،شیدٝ
اسصیبثی چبدٍشٞبی ٔخشّف ٔٛخٛد دس ثبصاس خٟب٘ی اسای ٝؿذٜ

(دٔٚبٙٞبٔ ٝآٔبد ٠چبح سایٍبٖ لیٕز ٔحلٛالر ؿشوزٞب ٔیثبؿذ)
کتابخانه دیجيتال

وشااابة

:

اػز .دس ثخؾ ٔؼشفی ثٟششیٗٞب ،ثٟششیٗ چبدٍشٞب دس
:

:

سمؼیٓثٙذیٞبی ٔشٛٙع ٔب٘ٙذ چبدٍشٞبی ٔجشذیبٖ ،صیش  0111دالس،

Fundamentals of 3D food printing and

چبدٍشٞبی خٛاٞشار ،د٘ذاٖ دضؿىی  ٚغیشٔ ٜؼشفی ؿذ ٜاػز .دس

ٚ applicationsیشاػشٕٞ ٚ Fernanda C. Godoi ٝىبسا٘ؾ اػاز

ثخؾ چبدٍشٞبی لّٕی ٘یض ا٘ٛاع ایٗ چبدٍشٞب ٔؼشفی ؿذٜا٘ذ ٚ

واا ٝدس ػاابَ  2109سٛػااظ ا٘شـاابسار

ثخؾ فشٚؿٍبٞی ػبیز  285چبدٍش دس دػشٝثٙذیٞبی ٔخشّف

اِضٚیااش ثاا ٝچاابح سػاایذ ٜاػااز .ایااٗ

ػشض ٝؿذ ٜاػز.

وشاابة دس ػاایضد ٜفلااُ سٙظاایٓ ؿ اذٜ
اػااز .فل اُ ا ،َٚاكاا َٛچاابح ػااٝ
ثؼذی ٔاٛاد غازایی ،فلاُ د ْٚا٘اٛاع
فٙبٚسیٞابی چابح ػا ٝثؼاذی غازا ٚ
فلُ ػٔ ْٛشغیشٞبی اكّی چبح ٔٛاد
غزایی سا ٔؼشفی ٔیوٙاذ .فلاُٞابی چٟابسْ ساب ٞـاشٓ ،چابح ػاٝ
ثؼااذی فشٔٛالػاای ٖٛدبیاا ٝغااالرٔ ،یاا ٚ ٜٛػااجضیدبر ،ؿااىالر،

آی پرینت
نشریه آزمایشگاه
ساخت برهمافسا،
پژوهشگاه پلیمر

دوماهنامة آی پرینت آمادة انعكاس اخبار صنایع ميباشد  .تلفن 84224684

آصٔبیـٍب ٜػبخز ثشٓٞافضا
www.iPrint3D.ir

دظٞٚـٍب ٜدّیٕش  ٚدششٚؿیٕیایشاٖ

www.ippi.ac.ir

ٔدیه فیالٔٙز

www.magicfilament.ir

معرفی شرکتهای فعال در زمینه چاپ سه بعدی
سازندگان چاپگر

تولید کنندگان مواد اولیه

خدمات چاپ سه بعدی

سی سان

مجیک فیالوت

تزی دی فست

sizan3dprinter.com
طراحی و ساخت چاپگرهای سه بعذی
 FDM-PDM-DLPاز  ۸سال پيص

magicfilament.ir
توليذ کننذه فيالمنتهای مختلف

3dfast.ir
ارایه خذمات چاپ سه بعذی با انواع
تکنيکها

چاپگز سه بعدی سیَلک

رادسیس پوضص

چاپ سه بعدی رُس

sialk.3d.bme
ارایه چاپگرهای سه بعذی و خذمات

rose3dprinter.ir

fa.radsys.ir
توليذ کننذه رزینهای حساس به نور
چاپگرهای استریوليتوگرافی
خذمات چاپ سه بعذی

جواهزی رحیمیان

 FDMو DLP

چوبیه

آیدیشایه

rahimian-jewelry.com

choobin3d.ir

سازنذه چاپگرهای سه بعذی DLP
سيستم پروژکتوری

توليذ کننذه فيالمنت PLA

Idesign.ir
ارائه دهنذه خذمات چاپ سه بعذی،
خذمات طراحی و مهنذسی معکوس و
خذمات اسکن سه بعذی

وماگستز دیاکو راد

مان پلیمز بسپار ایزاویان

آسمایطگاه ساخت بزهم افشا

3diaco.com

پخص از طریق ضماره تماس
 086222201۸0دکتر رحمت
توليذ کننذه رزینهای حساس به نور
پليمری چاپگرهای استریوليتوگرافی در
رنگهای مختلف

پژوهطگاه پلیمز
0262۸112622

سازنذه چاپگرهای سه بعذی

ارائه دهنذه خذمات چاپ سه بعذی به
روشهای  SLS ،DLP ،FDMو
سرنگی ،ساخت فيالمنت

بزوا ووآوران پویا

فیالمکس

borna3d.com

filamax.ir

چاپ سه بعدی راد
rad3dprinter.com

سازنذه چاپگرهای سه بعذی
 FDMو DLP

توليذ کننذه فيالمنت چاپگرهای سه
بعذی

ارائه دهنذه خذمات چاپ سه بعذی به
روش FDM

دانص و تزفنذ -چاپ سه بعذی ضکالت

:

 -3چاپ سه بعدی مواد غذایی؛ مواد و روشها

اكالح فشٔٛالػی ٖٛغزا ،سِٛیذ ٔٛاد غزایی ػفبسؿی ،وٙششَ
فشآیٙذ چبح غزا  ٚاكالح سدٟیضارٔ ،شٕشوض ؿذٜا٘ذ  ٚسایح سشیٗ

دس ػبَٞبی اخیش سٛا٘بیی ثـش ثشای سِٛیذ  ٚدػشىبسی ٔٛاد دس

ٔٛاد خٛساوی لبثُ چبح ؿبُٔ ؿىالر ،چشثی ،طالسیٗ ،خٕیش،

ػغح ٔیىشٚػىٛدی ثٟجٛد یبفش ٚ ٝد٘یبی خذیذی ث٘ ٝبْ فشأٛاد ثٝ

دٛس ٜػیت صٔیٙی ،خبٔ ،ٝدٙیش  ٚؿىش اػز .سىٙؼیٗٞبی ٔٛاد

سٚی سحمیمبر ثبص ؿذ ٜاػز .ا٘ؼبٖ ٞب لجالً یبد ٌشفشٙذ و ٝچٍٝ٘ٛ

غزایی ایٗ فٙبٚسی سا دس ػبَ  2117- 2116صٔب٘ی و ٝاِٚیٗ چبح

ٔٛاد ٔخشّف سا ثشای سِٛیذ ٔٛاد خذیذ ثب خٛاف ٚیظٔ ٜخّٛط

غزا سٛػظ دشفؼٛس ٛٞد ِیذؼشٗ دس دا٘ـٍب ٜوٛسُ٘ ا٘دبْ ؿذ،

وٙٙذ .أب دس فشأٛاد ثب سغییش ػبخشبس یه ٔبدٔ ٜؼیٗ ثشای سػیذٖ ثٝ

دزیشفشٙذ .فٙبٚسیٞبی چبح ػ ٝثؼذی ٔخشّفی ٚخٛد داسد وٝ

ٚیظٌیٞبی ثٟجٛد یبفشٕٞ ،ٝیٗ وبس سا ا٘دبْ ٔیدٙٞذ .یىی اص

ٔیسٛا٘ذ ثش اػبع ٘ٛع ٔبد ٜغزایی اػشفبد ٜؿٛد .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ

خبِتسشیٗ صٔیٞٝٙبی ٔغبِؼ ٝدس ٔٛسد فشأٛادِٙ ،ضٞبی دٚسثیٙی

ٔیسٛاٖ چبح ثش دبی ٝاوؼششٚطٖ ،رٚة ِیضس ،دبؿؾ چؼت  ٚخٞٛش

اػز و ٝثشای چـٓ ا٘ؼبٖ وبٔالً ٔؼغح ث٘ ٝظش ٔیسػٙذ ،أب دس

افـب٘ی اؿبسٕٛ٘ ٜد (خذ .)َٚچبح ثشاػبع اوؼششٚطٖ وٝ

ٚالغ داسای ػبخشبسٞبی ٔیىشٚػىٛدی ٞؼشٙذ وٛ٘ ٝس سا ث ٝعٛس

ٔخلٛف ٔٛاد ٘شْ ٔثُ ا٘ٛع ٔٛاد خٕیشی ٔب٘ٙذ دبػشب  ٚؿىالر

ٔؤثشی ٔب٘ٙذ ِٙضٞبی ٔٙحٙی خٓ ٔیوٙٙذ  ٚػىبػی ثب ٌٛؿیٞبی

اػز ،اسصاٖسش  ٚدس دػششعسش اػز.

ٛٞؿٕٙذ سا ثٟجٛد ٔیثخـٙذ  ٚثٕٞ ٝیٗ خٟز سفش ٝسفش ٝاص ؿش
ثشآٔذٌی ِٙض دٚسثیٗٞب خالف ٔیؿٛیٕٓٞ .یٗ أش دس ثحی
كٙؼز غزایی ٘یض ٔغشح اػز  ٚسٚؽٞبی فشآیٙذی خذیذ ،أىبٖ
سغییشار ػبخشبسی دس غزاٞبی فشآٚسی ؿذ ٜسا ثٛخٛد آٚسدٜا٘ذ.
چبح ػ ٝثؼذی ٔٛاد غزایی یه فٙبٚسی دس حبَ ظٟٛس اػز وٝ
ٔحلِٛی ٔٙحلش ث ٝفشدٙٔ ،بػت  ٚدیچیذٜای اص ٔٛاد غزایی سا سٟیٝ
ٔیوٙذ  ٚث ٝحذالُ سؼبُٔ ا٘ؼب٘ی ٘یبص داسد .ث ٝایٗ سشسیت ٔلشف
وٙٙذٌبٖ ،ثب آصادی ػُٕ فشاٚاٖ ،وبالٞبی ػفبسؿی خٛد سا ثش
اػبع یه عشح دیدیشبِی سٟیٔ ٝیوٙٙذ ٚ ،أىبٖ ا٘شخبة ثیـششی
٘یض دس سشویجبر ،ػبخشبس ،ثبفز  ٚعؼٓ ٔ ٚض ٜداس٘ذ .الصْ ث ٝروش
اػز ثش خالف سٚثبرٞبی غزایی و ٝث ٝػبدٌی فشآیٙذ دخز
ػٙشی سا ث ٝكٛسر خٛدوبس ا٘دبْ ٔیدٙٞذ ،چبدٍشٞبی ٔٛاد غزایی
ػ ٝثؼذی ،ػبخشبسٞبی خٛساوی ثب ٔٛاد  ٚعشحٞبی ٔٙحلش ث ٝفشد
سِٛیذ ٔیوٙٙذ .ثبصاس ػشضٛٔ ٝاد غزایی چبح ػ ٝثؼذی ،دس ؿىُ
صیش ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػز.

ثشای داؿشٗ یه ٔحلٔ َٛغّٛة ثب ویفیز ثبال ،خٛاف  ٚسشویت
ٔٛاد غزایی ٔ ٟٓاػز .اك َٛاِٚی ٝچبح ٔٛاد غزایی ػ ٝثؼذی
ػجبسسٙذ اص:
 .0اعٕیٙبٖ اص ٚضٛح  ٚیىٛٙاخشی ٔٛاد غزایی و ٝاص عشیك ٘بصَ
اوؼششٚد ٔیؿٛد.
 .2حفظ ؿىُ  ٚػبخشبس ٔٛاد چبح ؿذ ٜدس ع َٛفشآیٙذ  ٚثؼذ اص
چبح.
 -2چاپ سه بعدی ضکالت

دس ثیٗ ٔٛاد غزایی ٔخشّف ،ؿىالر ٔٛسد لبثُ چبح خٛثی
اػز .ثخؾ ثضسٌی اص خزاثیز ؿىالرٔ ،شثٛط ث ٝظبٞش ػشض ٝآٖ
اػز  ٚایٗ أش ثبػی ؿذ ٜسب ٔحممبٖ ثؼیبسی ثب چبح ػ ٝثؼذی
ثیـشش دظٞٚؾٞبی ٔشسجظ ثب چبح ػ ٝثؼذی ٔٛاد غزایی ثش

ؿىالر ثب ػبخشبسٞبی ٔٙحلشثٝفشد ،ساٜٞبیی ثشای ثٟجٛد ٘حٜٛ

اػز.

سؼبُٔ فیضیىی افشاد ثب ؿىالر دیذا وٙٙذ.
چٙذ ػبُٔ ٚخٛد داسد و ٝؿىالر ثب ویفیز سا اص ٔـبث ٝاسصاٖ
لیٕز آٖ خذا ٔیوٙذ .ؿىالر خٛة داسای یه سٚوؾ ثشاق
اػز  ٚث ٝخبی ایٙى ٝفمظ دس دٞبٖ خشد ؿ٘ٛذ ،دس ٍٙٞبْ ٌبص
ٌشفشٗ ،ثب یه ضشثٔ ٝـخق ،سشن ٔیخٛسد .ایٗ ثبفز
ٔٙحلشثٝفشد ٘بؿی اص فشآیٙذ حشاسسی سٟی ٝآٖ اػز .فشآیٙذی
صٔبٖثش أب ٔ ٟٓو ٝدس آٖ ؿىالر ثٝعٛس ٔىشس رٚة ٔیؿٛد  ٚسب
دٔبی خبكی خٙه ٔیؿٛد سب ث ٝػبخشبس ثّٛسی ٔـخلی ثشػذ.
ٔحممبٖ دسیبفشٙذ و ٝسٚیىشد فشأٛاد ٔیسٛا٘ذ ثشای ثٟجٛد ثیـشش
ثبفز  ٚسدشثٌ ٝبص صدٖ ؿىالر ثب ویفیز ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٌیشد.
ایٗ وبس اص عشیك ایدبد ضشثٞٝب  ٚؿىؼشٍیٞبی ثیـشش دس ػبخشبس
اسفبق ٔیافشذ و ٝدیچیذٜسش اص چیضی اػز و ٝثب سیخشٗ ؿىالر
رٚة ؿذ ٜدس لبِت ایدبد ٔیؿٛد .ایٗ ٚخ ٜٛاص دا٘ؾ  ٚفٙبٚسی
چبح ػ ٝثؼذی ،صٔب٘ی و ٕٝٞ ٝفىش ٔیوشد٘ذ و ٝكٙؼز ؿىالر
ث ٝاٚج خٛد سػیذ ٜاػز ،كٙؼز ؿىالر سا ث ٝػغح خذیذی ٚاسد
وشد ٜاػز.
چبح ػ ٝثؼذی ؿىالر ٔضایبی ثؼیبسی داسد؛ ؿىالر ٌشاٖ
اػز ٘ ٚجبیذ آٖ سا ٞذس داد ،ث ٝساحشی دس دػششع اػزٚ ،لشی ٌشْ
ٔیؿٛد ث ٝساحشی اص خبٔذ ثٔ ٝبیغ سجذیُ ٔیؿٛد ،دغ اص ٌشْ ؿذٖ
ٔیسٛا٘ذ خٛاف اِٚی ٝخٛد سا ث ٝدػز آٚسد (دسخـٙذٌی ،ث،ٛ
سشدی)ٔ ٚ ،یسٛاٖ آٖ سا ثشای ٔذر عٛال٘ی دس حبِز خبٔذ دس
دٔبی اسبق ٍٟ٘ذاسی وشد .ثٙبثشایٗ٘ ،یبصی ث ٝحضٛس دس آصٔبیـٍبٜ
ثب خ ٛوٙششَ ؿذ٘ ٜیؼز ٔ ٚیسٛاٖ ؿىالر سا دس دٔبی ٔحیظ
چبح ػ ٝثؼذی وشد .ؿىالر ث ٝعٛس عجیؼی ضذ ثبوششی اػز.

دغ اص ث ٝدػز آٚسدٖ دٔبی فشآیٙذی (و ٝثٟشش اػز حذالُ
دٔبی خشیبٖ یبفشٗ ؿىالر ثبؿذ) ،ثبیؼشی وبِیجشاػی٘ٛی ثشای اثؼبد
خشٚخی ٘بصَ ثب اثؼبد سٙظیٕی آٖ ا٘دبْ ؿٛد  ٚثب اػشفبد ٜاص ٕٞبٖ
اػالیؼشٞبی ٔشػ ٚ FDM ْٛسٙظیٓ لغش فیالٔٙز ثٔ ٝمذاس ث ٝدػز
آٔذ ٜاص وبِیجشاػی ،ٖٛؿىُٞبی ٔٛسد ٘ظش سا چبح ٕ٘ٛد٘ .شید ٝایٗ
وبس دس ؿىُ صیش ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػز.

ٔیسٛا٘یذ آٖ سا دس اسبق ٌزاؿز ثذ ٖٚآٖ و ٝسغییشی دس آٖ ایدبد
ؿٛدٌ .بٞی اٚلبر ػغح ؿىالر ثب ٌزؿز صٔبٖ ػفیذ ٔیؿٛد،
و ٝاِجش ٝایٗ وش ٜوبوبئ ٛاػز و ٝوٕی سغییش ٔیوٙذ أب ٕٞیـٝ
لبثُ خٛسدٖ اػز .ثٙبثشایٗ دس ٍٙٞبْ چبح ؿىالر ٘جبیذ ٍ٘شاٖ
آِٛدٌی ثٛد.
ثشای ؿشٚع چبح ؿىالرٔ ،یسٛاٖ دٔبی رٚة آٖ سا ث ٝدػز
آٚسد و ٝایٗ وبس ثب آصٔ DSC ٖٛا٘دبْ ٔیؿٛد یب سٛػظ آصٖٔٛ
سیِٛٛطی٘ ٚ ،یض ثبیذ ٚیؼىٛصیش ٝآٖ سا ثش حؼت دٔب ث ٝدػز آٚسد.
ٕ٘ٝ٘ٛای اص ٘شبیح ٔشثٛع ٝدس ؿىُ ریُ ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػز.
o

ٕٞب٘غٛس ؤ ٝـبٞذٔ ٜیؿٛد دس آصٔ DSC ٖٛد٘ ٚمغ ٝرٚة C

ٔ 32 ٚ 41ـبٞذ ٜؿذ ٚ ٜدس آصٔ ٖٛسیِٛٛطی دغ اص ،28 oC
وبٞؾ ٚیؼىٛصیش ٝچٙذا٘ی ٔـبٞذٕ٘ ٜیؿٛد .ثب سٛخ ٝث ٝایٗ دٚ
آصٔ ،ٖٛثشای ؿىالر سحز آصٔ ،ٖٛدٔبی  31±2 oCدٔبی ٔٙبػجی

دس ایٙدب خالكٝای ٔخشلش اص ٔحذٚدیزٞبیی و ٝثبیذ دس چبح ػٝ
ثؼذی ؿىالر دس ٘ظش ٌشفش ٝؿ٘ٛذ آٚسد ٜؿذ ٜاػز:
 ٕٝٞفبیُٞبی ػ ٝثؼذی لبثُ چبح ٘یؼشٙذ .ثبیذ فٛساً ٔذَٞبی ػٝ
ثؼذی سا و٘ ٝیبص ثٛٔ ٝاد حبٔی خبسخی داس٘ذ فشأٛؽ وٙیذ ،صیشا
ٞشٌض ٕ٘یسٛا٘یذ آٟ٘ب سا ث ٝدسػشی حزف وٙیذ.
اػالیؼش ٔٙبػجی ٚخٛد ٘ذاسد ثٙبثشایٗ ثشای سؼز سٙظیٕبر ثبیذ
صٔبٖ صیبدی سا دس ٘ظش ثٍیشیذ.
فشأٛؽ ٘ىٙیذ و ٝچبدٍش ػ ٝثؼذی ٔٛسد ػالل ٝخٛد سا لجُ اص

لشاس دادٖ ؿىالر دس آٖ سٕیض وٙیذ!
آٞؼش ٝچبح وٙیذ ،خیّی آٞؼشٔ !ٝشاخغ چبح فیالٔٙز دالػشیىی
ػ ٝثؼذی خٛد سا فشأٛؽ وٙیذٔ 21 .یّی ٔشش ثش ثب٘ی٘ ٝمغ ٝؿشٚع
خٛثی ثشای آصٔبیؾ اػز.

ثب چبدٍش ػ ٝثؼذی ٔؼِٕٛی ثذػز آٚسد ِٚی ٛٙٞص ٔ ٓٞیسٛاٖ
اؿىبَ خبِت  ٚؿٍفشی سا ػبخز.
٘ىش ٟٓٔ ٝآٖ اػز و ٝؿىالر داسای خٛاف رٚة  ٚخٙه
وٙٙذٌی ثؼیبس ٔشفبٚسی ٘ؼجز ث ٝدّیٕشٞب اػز ،ثٙبثشایٗ ؿىالر

فضبی اعشاف چبدٍش خٛد سا فشا ٓٞوٙیذ ،فضبیی و ٝث ٝساحشی

رٚة ؿذٕ٘ ٜیسٛا٘ذ ث ٝػشػز خبٔذ ؿٛد ٚ .ایٗ أش ٔیسٛا٘ذ ٔٙدش

ٔیسٛا٘یذ آٖ سا سٕیض وٙیذ .چ ٖٛوبس ثب ؿىالر وثیف وبسی داسد.

ث ٝاص دػز دادٖ ؿىُ لغؼ ٝؿىالسی چبح ؿذ ٜث ٝدِیُ دٔب ٚ

ؿٕب ٕ٘یسٛا٘یذ فٛسا عؼٓ ؿىالر ٞبی خٛد سا ثچـیذٕٞ .ب٘غٛس

ٌشا٘ؾ ؿٛدٛ٘ .ع ؿىالر ٘یض ٔ ٟٓاػز؛ ؿىالر ؿیشی ،ؿىالر

و ٝدس وبس ؿىالر والػیه ثٟشش اػز  24ػبػز كجش وٙیذ سب

سّخ یب فشٔ ِٝٛؿذ ٕٝٞ ،ٜآٟ٘ب ٚیؼىٛصیشٔ ٝشفبٚسی داس٘ذ  ٚؿشایظ

وشیؼشبِیضاػی ٖٛوبُٔ ؿٛد  ٚثبفز ٟ٘بیی ث ٝدػز آیذ.

فشآیٙذی ٔشفبٚسی خٛاٙٞذ داؿز .دس ثشخی ٔٛاسدٔ ،مبدیش لبثُ
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اوثش چبدٍشٞبی ػ ٝثؼذی ؿىالر ٕٞبٖ ٔىب٘یضْ چبدٍشٞبی
 FDMسا ث ٝوبس ٔیٌیش٘ذ و ٝث ٝخبی فیالٔٙز دّیٕشی ،اص یه
ػشً٘ اػشفبدٔ ٜیوٙذ .ػشً٘ فٛق ثب ؿىالر دش ٔیؿٛد  ٚآٖ سا
دس دٔبیی و ٝثشای چبح ٔٙبػت اػز ٍ٘ٔ ٝیداسد .وٍّی ٔدٟض ثٝ
ػشً٘ ،دس خٟبر سؼشیف ؿذ ٜدس ٘مـ ٝخی وذ حشوز ٔیوٙذ ٚ
ؿىالر رٚة ؿذ ٜسا سٚی كفح ٝػبخز ٔی٘ـب٘ذ .ؿىالر دس
ٟ٘بیز ػشد ؿذ ٚ ٜخبٔذ ٔیؿٛد .ػیؼشٓ دشوشدٖ ػشً٘ ثشای
ٔٛاد غزایی ایٕٗ ،سٕیض ٌ ٚبٓٞ ٜصٔبٖ ثب فشآیٙذ چبح أىبٖدزیش
اػز .اٌش دٔبی ػّٕیبر سػبیز ؿٛد ،ؿىالر ثٞ ٝیچ ٚخ٘ ٝجبیذ
دس ػشً٘ خـه ؿٛد.

سٛخٟی دىشیٗ ث ٝؿىالر اضبفٔ ٝیوٙٙذ سب چبح ػ ٝثؼذی سا
آػبٖسش وٙٙذٔ .ؼٕٛال ؿىالر خبِق چبحدزیشی ثٟششی ٘ؼجز ثٝ
ػبیش ا٘ٛاع ؿىالر ٘ـبٖ داد ٜاػز صیشا داسای دسكذ خبٔذ
وبوبئ ٛثبالسشی اػز.
خذا اص ایٙىٔ ٝحل َٛچبح ػ ٝثؼذی اص خٙغ ؿىالر اػز ٚ
خٛسد٘ی ،چبدٍشٞبی ػ ٝثؼذی ؿىالر ثٔ ٝب اخبصٔ ٜیدٙٞذ
لغؼبر ٕ٘ ٚبدٞب سا ػفبسؿی وٙیٓ ،یب حشی ؿیشیٙیٞبیی ثشای
سٚیذادٞبی ٔشػ ْٛدس خبٔؼ ٝدسػز وٙیٓ .چبح ػ ٝثؼذی ،ث ٝعٛس
وّی ،دس حبَ حبضش دس ٔٛسد ؿخلی ػبصی فٛق اِؼبد ٜاػزٞ .ش
وؼی ٔیسٛا٘ذ اص ػبخز عشح ٞبی دیچیذ ٜػ ٝثؼذی و ٝا٘دبْ آٖ
ثب دػز غیشٕٔىٗ اػزِ ،زر ثجشد .دس ایٗ ٔؼیش ،ؿیٔ ٜٛدؼٕٝ
ػبصی  ٚلبِت ٌیشی وٕی ٔحذٚد اػز.
اِجش٘ ٝىبسی دس ٔٛسد عشحٞبی لبثُ چبح ٚخٛد داسد اص لجیُ
آٖؤ ،ٝذَٞب خیّی ثضسي ٘جبؿٙذ ،داسای لؼٕزٞبیی ثب خضئیبر
دلیك ،یب صٚایبی ثیؾ اص حذ ؿیتداس ٘جبؿٙذ .دس ایٗ ٔٛاسدٔ ،ذَ
ثبیذ ٚیشایؾ ؿٛد .ثشای چبح ٔذَ ٞبی دیچیذ ،ٜػشػز چبح سا
وبٞؾ دٞیذ سب ؿىالر صٔبٖ ثیـششی ثشای خـه ؿذٖ  ٚػفز
ؿذٖ داؿش ٝثبؿذ  ٚالی ٝثؼذی ػبخش ٝؿٛد.
فٟشػشی اص ؿشوزٞبی ػبص٘ذ ٜچبدٍش ػ ٝثؼذی ؿىالر (فبسؽ
اص ػّٕىشد) دس صیش آٔذ ٜاػز:

اص ٘ظش فٙی ،والع چبدٍش ٔٛسد ٘یبص ثشای چبح ؿىالر ،چبدٍش
خٕیش ضخیٓ اػز .ایٗ چبدٍشٞب ٔؼٕٛال اص یه ػشً٘ یب دٕخ
ثشای فشآیٙذ خٕیش ث ٝخبی فیالٔٙز عشاحی ؿذٜا٘ذ  ٚاص ٘بصَ
ثضسٌششی اػشفبدٔ ٜیوٙٙذ .اص ایٗ چبدٍشٞبی خٕیشی ٔیسٛاٖ ثشای
چبح خٕیش وٛوی ،دبػشب  ٚحشی ٌٛؿز اػشفبد ٜوشد  ٚسب صٔب٘ی
و ٝثشٛاٖ ٔبدٜای سا ث ٝیه خٕیش ثب لٛاْ ٔٙبػت سجذیُ وشد،
ٔیسٛاٖ آٖ سا چبح وشد .فمظ ثبیذ سٛخ ٝداؿز اص آ٘دبیی و ٝایٗ
چبدٍشٞب ثب یه خٕیش غّیظ وبس ٔیوٙٙذٕ٘ ،یسٛاٖ ٚضٛحی ٔـبثٝ

 3Dessertgraphiquesیه ؿشوز فشا٘ؼٛی ٔؼشمش دس ِیٖٛ
اػز و ٝیه چبدٍش ػ ٝثؼذی حشف ٝای ثشای چبح ؿىالر سِٛیذ
ٔیوٙذ.
 CocoaPressدس ػبَ  2104سٛػظ اِی ٚایٙؼشیٗ ایدبد ؿذ .اٚ
یه چبدٍش ؿىالسی ػٝ
ثؼذی سا سٛػؼ ٝداد  ٚث ٝثبصاس
ػشض ٝوشد .ػبَ ٞب ثؼذ ،دس
ػبَ  ،2109ا ٚثشای سٛػؼٝ

ٔحل ٚ َٛسدبسر خٛد ،ؿشٚع ث ٝسِٛیذ ؿىالر چبح ػ ٝثؼذی

ؿیشیٙی ٞبی خذیذ ثب اػشفبد ٜاص چبح ػ ٝثؼذی  ٚسٕبْ سىٙیه

وبٔال ػفبسؿی وشدٞ .ذف ا ٚاسائٛ٘ ٝآٚسی اص عشیك ؿیشیٙیٞبی

ٞبی سِٛیذ دیدیشبَ اسائٔ ٝیدٞذ .ایٗ اػشبسر آح فشا٘ؼٛی ساٜ
سا

خٛد  ٚدشٚسؽ خاللیز اػز٘ .شیدٟ٘ ٝبیی یه چبدٍش ػ ٝثؼذی

حُٞبیی

ثٛد و ٝث ٝؿٕب أىبٖ ٔیدٞذ ؿىالرٞبی خٛد سا ٔغبثك ثب ٘یبص

ثشای

خٛد ػفبسؿی وٙیذ .آٖٞب أىبٖ عشاحی آ٘الیٗ خؼجٔ ٝـششی ٚ

ثٟشٜٚسی

چبح آٖ سا  ٓٞفشا ٓٞوشدٜا٘ذ.

حشفٝایٞب

 Chocoformerیه چبدٍش ؿىالسی ػ ٝثؼذی اػز و ٝسٛػظ

عشیك

سِٛیذ

دا٘ـدٛیبٖ ٟٙٔ ٚذػبٖ دا٘ـٍب ٜػّ ْٛوبسثشدی  HSRدس

افضایـی

اسائٝ

 ،Rapperswilػٛئیغ ػبخش ٝؿذ ٜاػز.

ٔیدٞذ .ایٗ ؿشوز  Cakewalkسا سٛػؼ ٝداد ٜاػز ،و ٝیه

ثٟجٛد
اص

 Chocola3Dاص ػبَ  2106چبدٍشٞبی ػ ٝثؼذی ٔٛاد غزایی سا

اوؼششٚدس ٔٛاد غزایی ػبصٌبس ثب كذٞب چبدٍش  FDMاػز و ٝثب

سِٛیذ  ٚسٛػؼٔ ٝیدٞذ .ایٗ ؿشوز ث ٝعٛس خبف ثش چبح ػٝ

آٖ ٞش وبسثش ٔیسٛا٘ذ چبدٍش ػ ٝثؼذی خٛد سا ث ٝیه چبدٍش

ثؼذی ؿىالر سٕشوض داسد ،خبیی و ٝاخشای خیبالر ؿٕب ٞیچ

غزای ػ ٝثؼذی  ٚؿىالر سجذیُ وٙذ (ؿىُ صیش).

ٔحذٚدیشی ٘ذاسد .اص ثشج ایفُ ٌشفش ٝسب چٟشٜٞب سب وشیجٞٝبی صیجب،
ٔ Chocola3Dدٕٛػٝای اص خٛساویٞبی ؿىالسی چبح ؿذ ٜػٝ
ثؼذی سا ثب چبدٍشٞبی ػ ٝثؼذی خٛد اسائٔ ٝیوٙذ .ایٗ ؿشوز
اٚوشایٙی ثٔ ٝـششیبٖ خٛد خاللیز ٞبی فشدی ،آٔٛصؽ چبح ػٝ
ثؼذی دس كٙبیغ غزایی  ٚاِجش ٝفشٚؽ چبدٍش ػ ٝثؼذی خٛد سا اسائٝ
ٔیدٞذ.
 Chocolatehoch3یه ؿشوز إِٓب٘ی اػز و ٝیه چبدٍش
ػ ٝثؼذی ٔخلٛف ؿىالر سا سٛػؼ ٝداد ٜاػزٕٞ .چٙیٗ دس
ٚةػبیز خٛد ػفبسؽ ٔحلٔ ٓٞ َٛیٌیشد.
 ChocEdgeیه ؿشوز ثشیشب٘یبیی اػز و ٝاِٚیٗ چبدٍشٞبی
ؿىالسی ػ ٝثؼذی ٚیظ ٜسا ث ٝثبصاس ػشض ٝوشد.
٘ Mycusiniؼخٔ ٝلشف وٙٙذ ٜچبدٍش ؿىالسی ػ ٝثؼذی اػز
و ٝسٛػظ  Print2Tasteسٛػؼ ٝیبفش ٝاػزٔ .یسٛا٘یذ ٘مذ  ٚثشسػی
 Mmuseیه چبدٍش ػ ٝثؼذی ثب كفحٕ٘ ٝبیؾ ِٕؼی اػز وٝ
ث ٝعٛس خبف ثشای ؿىالر ػبخش ٝؿذ ٜاػز.
دس ػبَ  ،2104سیٓ  MyCusiniاص وبسؿٙبػبٖ ٔٛاد غزایی ٚ
ٕٞچٙیٗ ػاللٙٔ ٝذاٖ ث ٝػخز افضاس ٘ ٚشْ افضاس ٌشد  ٓٞآٔذ٘ذ سب
د٘یبی چبح ػ ٝثؼذی غزا سا فشح وٙٙذ .ایذ ٜاكّی آٟ٘ب ػبخشٗ
یه چبدٍش ػ ٝثؼذی ؿىالر ثشای ٞش آؿذضخب٘ ٝثٛد و ٝأشٚص ٜثب
لیٕز وٕشش اص  511یٛس ٚخشیذاسی ٔیؿٛد .اثؼبد دػشٍبٓٞ ٜ
ا٘ذاص ٜدػشٍب ٜل ٜٟٛػبص اػز  ٚؿشوز ػال ٜٚثش فشٚؽ چبدٍشٞبی
ػ ٝثؼذی ،ؿىالر سخشٝای  ٚؿیشیٙی ٞبی دیٍش سا ٘یض ػشضٝ
ٔیوٙذ.
 La Pâtisserie Numériqueاثضاسٞب  ٚخذٔبسی سا ثشای ایدبد

خبِت ایٗ دػشٍب ٜسا دس ٚة ػبیز  TheSpoonثخٛا٘یذ.
 Benedikt Daschnerیه ؿیشیٙیدض اػز و ٝث ٝػشػز چبح
ػ ٝثؼذی سا دس سدبسر خٛد ،ثٚ ٝیظ ٜچبح ػ ٝثؼذی ؿىالر،
ادغبْ وشد .ا ٚو ٝدا٘ـی اص سِٛیذ ٔٛاد افضٚد٘ی ٘ذاؿز ،دس اثشذا
 ٕٝٞچیض سا ث ٝخٛد آٔٛخز سب ایٙى ٝػشا٘دبْ سٛا٘ؼز چبدٍش
ػٝثؼذی خٛد ث٘ ٝبْ « »choc mate 2سا سىٕیُ وٙذ .اص آٖ صٔبٖ ،اٚ
٘ ٝسٟٙب ؿىالرٞبی چبح ػ ٝثؼذی خٛد سا ثشای ؿیشیٙیدضٞب ،ثّىٝ
ث ٝسػشٛساٖٞب ٘یض ػشضٔ ٝیوٙذ .ػال ٜٚثش ایٗ ،چبدٍشٞبی ػٝ
ثؼذی ؿىالسی ایٗ خٛاٖ ػی  ٚچٙذ ػبِ٘ ٝیض ثشای فشٚؽ ٔٛخٛد
اػز.
ؿشوز سبص ٜسبػیغ فشا٘ؼٛی  3Desserts Graphiquesیه

چبدٍش ٔٛاد غزایی ػ ٝثؼذی ػبخش ٝاػز ؤ ٝیسٛا٘ذ ؿىالر سا

ػ ٝثؼذی خٛد اسائٔ ٝیدٞذ.

دس سٕبْ اؿىبَ آٖ چبح وٙذ .ایٗ دػشٍب ٜوٝ

یه دػشٍب ٕٝٞ ٜوبس٘ ٜیض ٞؼز و ٝسٛر فشٍ٘ی ،ثشؽ ،چبح

٘ L’impressionnanteبْ داسد ،ث ٝؿىُ ثبصٚی سٚثبسیه ٔ ٚدٟض

ػ ٝثؼذی  ٚحشی ٔیسٛا٘ذ ؿىالر سا چبح وٙذ ٘ ٚبْ آٖ Zmorph

ث ٝػیؼشٓ اوؼششٚد خٕیشٞبی ٔخشّف اػز .ایٗ چبدٍش داسای

 VXاػز .ایٗ سدٟیض دس ٚالغ ،یه ویز اوؼششٚطٖ خٕیش داسد

ٌٛاٞیٙبٔ CE ٝاػز  ٚثشای دس كٙبیغ غزایی عشاحی ؿذ ٜاػز ٚ

ؤ ٝیسٛا٘ذ ٔؼشمیٕبً ث ٝچبدٍش ٔشلُ ؿٛد.

ثب آٖ ،ػشآؿذضٞبی حشفٝای لبدس ث ٝایدبد سضییٙبر ؿىالسی ٔخشّف
ٞؼشٙذ.

حبال اٌش ؿٕب یه چبدٍش ػ ٝثؼذی داؿش ٝثبؿیذ  ٚػاللٕٙذیذ وٝ
ثجیٙیذ آیب ثب آٖ ٔیسٛا٘یذ ؿىالر  ٓٞچبح وٙیذ چٝ؟ خجش خٛة
ایٙى ٝؿٕب ٔیسٛا٘یذ چبدٍش خٛد سا ث ٝیه چبدٍش ػ ٝثؼذی
ؿىالر سجذیُ وٙیذ.
ویز ؿىالر  3Dragchocoاص  ،Futura Electronicaویز
سٛػؼ ٝیبفش ٝسٛػظ  ،Leo Techmakerویز ٔٙجغ ثبص
 ،Thingiverseوٍّیٞبی سٛػؼ ٝیبفش ٝسٛػظ ٚ Chocol3D
چبدٍش غزای ػ ٝثؼذی ٔٙجغ ثبص سٛػؼ ٝیبفش ٝسٛػظ دا٘ـٍبٜ
وٛئیٙضِٙذ ،اص خّٕ ٝایٗ سدٟیضار ٞؼشٙذ.

ػال ٜٚثش ٔٛاسد ٔغشح ؿذ ،ٜچبدٍشٞبی ػ ٝثؼذی ٔٛاد غزایی
«ػٕٔٛی»  ٚچبدٍشٞبی ػ ٝثؼذی ٘ FDMیض ٚخٛد داس٘ذ و ٝوبس
چبح ؿىالر سا  ٓٞا٘دبْ ٔیدٙٞذ.
 Foodiniاص ٔ Natural Machinesغٕئٙبً ؿٙبخش ٝؿذٜسشیٗ
چبدٍش ٔٛاد غزایی ػ ٝثؼذی اػز .دس ٚة ػبیز ؿشوز،
ٔیسٛا٘یذ سلبٚیش چبح ؿىالر ػ ٝثؼذی سا ٘یض دیذا وٙیذ.
ؿشوز ٔ byFlowؼشمش دس ّٙٞذ یه چبدٍش ػ ٝثؼذی ؿىالسی
ث٘ ٝبْ  3D Chocolate Shaperسٛػؼ ٝداد ٜاػز .ایٗ دػشٍبٜ
فـشدٜسش اص ٔذَ لجّی خٛد اػز  ٚثؼیبس ثیـشش یبدآٚس چبدٍش ػٝ
ثؼذی  FDMسٔٚیضی اػز .چیضی و ٝدس ٔٛسد سٚیىشد byFlow

خبِت اػز ،دّشفشْ آ٘الیٙی اػز و ٝآٖ سا سٛػؼ ٝداد ٜاػز سب ثٝ
وبسثشاٖ أىبٖ دػششػی آػبٖ  ٚػشیغ ث ٝعشحٞب  ٚدػشٛس اِؼُٕٞب
سا ثذٞذ .دس ایٗ چبدٍش ٔیسٛاٖ اص ٞش ٘ٛع ؿىالسی اػشفبد ٜوشد،
صیشا دػشٍبٔ ٜدٟض ث ٝػیؼشٓ وٙششَ دٔب اػز.
 Procusiniاص ٘ Printotasteیض یه چبدٍش ٔٛاد غزایی ػ ٝثؼذی
ثب ٔىب٘یضْ اوؼششٚطٖ خٕیش ثشای حشفٝایٞب اػز .ایٗ ؿشوز
وبسسشیح ٞبی آٔبد ٜؿىالر سّخ ،ؿىالر ؿیشی  ٚؿىالر ػفیذ
سا ٘یض ػشضٔ ٝیوٙذ.
چبدٍش غزای  Createbot 3Dیه دػشٍب ٜاوؼششٚطٖ خٕیش
اػز ؤ ٝیسٛا٘ذ ؿىالر سا ٘یض ث ٝكٛسر ػ ٝثؼذی چبح وٙذ.
ؿشوز ػبص٘ذ٘ Wiibox ٜیض ٘ؼخ ٝغزایی سا دس عیف چبدٍشٞبی
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