
 

 

 ! Metal Jetپرینت سه بعدی 

 

HP  پرینت سه بعدیتکنولوژی  در زمینهمدتی است که binder jet آن  مختلف مشتقات و فعالیت می کند

مشتقات تکنیک که از  را ساخته اند Metal Jet سه بعدی پرینتجدید  تکنولوژی آنها. را به نمایش می گذارد

Binder Jetting و شباهت هایی به فناوری  بودهMetal Jet Fusion سه بعدی رپرینتتکنولوژی  . دارد 

Metal Jet ی م تر پایین های هزینه باو  وری بهره از باالیی سطح در فلزی قطعات یباال حجم تولید برای

 .باشد

HP بیشتر برابر 50فلزیسه بعدی  پرینت این تکنیک در مقایسه با سایر روش های کارایی که کند می ادعا 

 7تا4 افقی وضوح با قطعاتی تواند می Metal Jet. است ابه خودشسیستم های م از تر ارزان که درحالی ،بوده

 .کند چاپ میکرون 40تا25 الیه ضخامت و میکرون

https://idesign3d.ir/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86/
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/


 

 

 حجم. داشت دنخواه کمتر یا دالر 399،000 ی حدودقیمت Metal Jetting های سیستم برآوردها براساس

 حال در همچنین HP. باشدمی  متر میلی 200×  320×  430ساخته شده  Metal Jet دستگاه فعلی نمونه

 .است 2019 سال از آنالین قطعات سفارش برای Metal Jet تولید سرویس اندازی راه

 

 با سایر فناوری های پرینت سه بعدی Metal Jetمقایسه تکنولوژی 

HP ی نسخه Metal Jet 3D Printing از بسیاری. کند می معرفی نمایشگاه بین المللی ساختدر را 

 می مقایسهبه دلیل شباهت های این دو روش  Metal Jet Fusion تکنولوژی با را فناوری این مفسران

 که حالی در فرایند بسیار متفاوت است. ،استفاده می شود binderدر هر دو تکنولوژی از با این که  .کنند

Metal Jet Fusion جوهر binding دهد، می قرار پالستیکی پودر روی بر را Metal Jetting یک 

binder است فلز پودر را بر روی .Metal Jet Fusion برای ذوب مواد استفاده می  گرمایشی های المپ از

قالب گیری تزریقی  استاندارد صنعت در بایدو  تکنولوژی سبز بوده  Metal Jetاین در حالی است که ،کند

 .فلزکاری شوند فلز در کوره



 

 

 Desktop Metalسه بعدی  پرینتهای  تکنولوژی فرآیند این شود می باعث پخت های کوره اضافه کردن

زیرا تولید رد دا Metal Jetting بیشترین شباهت را با ExOne فرآیند. کندرا یادآوری  Markforged و

 تعداد تولید در جدید تکنولوژی که داد نشان HP. می باشد که فلزکاری شده اند سبز قطعات نهایی آن

 .مقرون به صرفه است Metal Injection Molding نسبت به تکنولوژی قطعه یا کمتر 50،000

Metal Injection Molding را  سبز قطعات از درصد 40تقریبا که اتیلن پلی مانند اتصال دهنده هایی بر

تزریق  را binder از کمی مقدار تنهاMetal Jetting  دیگر سوی از. است متکی به خود اختصاص می دهند

 کوره در را  binder  تمام باید Metal Injection Moldingساخته شده با تکنولوژی  قطعات. کند می

 است توانسته Metal Jet، HP تکنولوژی با حال این با. قطعات را محدود می کند نهایی اندازهبسوزانند که 

 می و است ابتدای راه تنها این که کنند می ادعا و اینچ پرینت بگیرد. 1 اندازه به دیواره ضخامت با قطعات

 واقعی اندازه حداکثر بنابراین باشد، نداشته وجود دیواره ضخامت در محدودیتی هیچ است ممکن که گوید

 مشخص نیست. هم هنوز چاپ



 

 

 

 شده کار به مشغول Parmatech و GKN صنعتی بزرگ شرکت دو با HP بازار، به Metal Jet ورود برای

 کاربرد بر Parmatech که حالی در است، خودرو صنعت در قطعات دهنده توسعه اول درجه در GKN. است

 داشته قشن صنعتیبزرگ  مشتریان به تکنولوژی توزیع در توانند می شرکت دو هر. استمتمرکز  پزشکی های

 را Metal Jetting های دستگاه Wilo و Volkswagen کمپانی های حاضر حال این در بر عالوه. باشند

 .خواهد داشت روشن ای آینده Metal Jetting رسد می نظر به. اند دادهسفارش 
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