
 

 

 پرینتر سه بعدی فلز 

هنوز  برای تولید اکثر قطعات، اما شدن می باشدو قابل دسترس تر  شدن  ارزان تر در حال فلز سه بعدی پرینت

 یسه بعد پرینترهمچنان اما کرده اند  یفلز یسه بعد ینترهایشروع به ارائه پر زیادی یشرکت ها .گران است

را که  μPrinterفلزی کوچک سه بعدی  پرینتر در این مقاله قصد داریمنادر است.  اریبسفلزی  یواقعرومیزی 

 توضیح دهیم.مناسب قرار گیری بر روی میز است تولید شده است و  Additec توسط شرکت 

 

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/


 

 

با  پرینت سه بعدیقادر به ، Additecشرکت  پرینترهای سه بعدیدیگر  همانند رومیزی پرینتر سه بعدی فلز

 یجزاا توانایی پرینتبا وجود اندازه کوچک، این دستگاه . می باشد میو س یپودر فلزماده اولیه به هر دو شکل 

 90،000 و قیمت آن از متریلیم 450×  120×  160دستگاه بزرگ را دارا می باشد. ابعاد صفحه ساخت این نسبتا 

رینتر پاولیه این  است که مواد یعنم نیبد ،یتجاراستفاده از سیم جوش این دستگاه در  ییتوانا .شود یدالر آغاز م

ی دسترس قابل دالر برای هر کیلوگرم 10با قیمتی کمتر از  یاز جهان به طور گسترده ادر هر نقطه  سه بعدی

 نانیاطم تیبلقاسبب ایجاد می باشد که و یکپارچه ای  کیاتومات ندیکنترل فرآنشان دهنده  یسه بعد پرینتر است.

 .سازدرا فراهم می  یطراحدر  یآزادانجام شده و مستقل  تزریق به صورت ندیفرا می شود. ندیفرآ در باال

https://idesign3d.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%aa/
https://idesign3d.ir/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%db%b3-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


 

 

 

 یراه انداز RAPID 2016پیش از این به وسیله ثبت اختراع سر تزریق در کنفرانس  ،این پرینتر سه بعدی ندیفرا

از دقت بسیار باالیی  معمول،  LMD / DEDدر مقایسه با فرایندهای ندیفرا نیا. بودمورد آزمایش قرار گرفته  و 

را به عنوان یک چاپگر سه بعدی فلز در سطح  μPrinter، پرینتر سه بعدی Additecشرکت برخوردار است. 



 

 

ست که اکرده  یطراح فلز را آغاز کنند پرینترهای سه بعدیاستفاده از  خواهند یکه م ابتدایی برای کمپانی هایی

 یتواند برا یم نیهمچناین دستگاه  ت.فخواهد یاارتقا  بزرگترسه بعدی  پرینتر کیبه  ندهیطور بالقوه در آبه 

 قرار گیرد. استفادهمورد قطعات کوچک  ریتعم ایو  آبکاری

 /https://3dprint.comمنبع: 

 

https://3dprint.com/232354/additec-introduces-new-compact-metal-desktop-3d-printer/


 

 

 



 

 

 نیدورب کی. ندتدر امان هس ونیداسیآرگون، قطعات چاپ شده از اکس اتمسفر دارای، به لطف آب بندی مناسب

دهد  یاجازه مبرای شما این امکان را فراهم می سازد تا از راه دور فرایند را نظارت کنید. این دوربین هم چنین 

. اگر است میس کی، برش اتوماتعالی این دستگاه اریبس یها یژگیاز و یکیاز فرایند تایم لپس تهیه کنید. تا از 

 فرایند و بریدهرا  هی، مواد اولشتهبازگ یتواند به طور خودکار به نقطه خراب یشکست رخ دهد، کنترل کننده م کی

 .را دوباره شروع کند

بسیار مناسب و توسعه  قیتحق یکاربرد یبرنامه ها برای  Additec ،μPrinterطبق اظهار نظر های شرکت 

اخته ها ساز کاربرد یگسترده ا فیط انجام آن را قادر بهفلز و پودر  میسدر استفاده از این دستگاه  ییاست. توانا

 .است



 

 

 

از  (رهیسطح ذرات و غ ژن،یمحفظه، سطح اکس یدما ه،یسنسور )فشار تغذ کپارچهی یتمام داده ها ن،یبر ا عالوه

. ردیمورد استفاده قرار گ فرایندتر  قیدقنظارت برای تواند  یدر دسترس است و م هیثانو USB یخروج کی قیطر

 اریابزار ماکرو بس کیما . به روز شود ندیفرا طول تواند در یم، G-Code درقابل تغییر هر پارامتر  ن،یهمچن

تست و  یو داده ها را برارا دسته بندی دستورات  یبه راحتسازد  یکه کاربر را قادر م داده ایمارائه  یقدرتمند

امکان  نازل تزریق ثابتسر  ت،یقرار دهد. در نها یمورد بررسجمع آوری کرده و رابط وب  قیاز طر ونیاتوماس

 " .کنند یشخص ثالث را فراهم م نگیتوریمان زاتیادغام آسان تجه
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