
 

 

 تکنولوژی چاپ سه بعدی، مزایا و معایب آن

 

 یکوفا مش ه استبودتصور  رقابلیکه قبال غ یهای به شکل له بیشتر از سال گذشتهساهر  چاپ سه بعدیصنعت 

گان مصرف کنند یبرا یکیشود:  یم میتقس یبه دو دسته اصل خدمات پرینت سه بعدی شود. در حال حاضر بازار

 .یاهداف صنعت یبرا یگریو د

و  کسب کیصاحب  شما راگ. سه بعدی خواهد بودچاپ  یاز تکنولوژ یتمرکز ما بر استفاده حرفه ا مقاله نیا در

که  یرگید فردهر  ایو کارآمد  دستگاه های هینمونه اول جادیبه دنبال ا یمهندس صنعت کی ،هستید یدیکار تول

 رینتپ تکنولوژی برای شما مزایا و معایب در این جا ما هستید، بهره مند شود یحرفه ا ساخت افزایشیتواند از  یم

 ادر حال ظهور را ب یفناور نیکه چگونه ا دهدیم نشانبه شما مقاله  نیا را مورد بررسی قرار می دهیم.بعدی سه 

 .دیروزمره کسب و کارتان ادغام کن یکار انیجر
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 سه بعدی چاپمزایا و معایب استفاده از تکنولوژی 

 

مخصوص به خود را دارا  یبیو معا ایاست، مزا نواورانه یفناور کی به طور قابل توجهی یکه چاپ سه بعد یحال در

و  جوانب مثبتبا مهم است که  ،هستیددر کسب و کار خود فکر استفاده از این تکنولوژی اگر شما در  می باشد.

 .آن آشنا شوید یمنف

 چاپ سه بعدی یورافن مزایای



 

 

 

 سرعت  

 یها کیتکن ریباالتر از سا یسرعت باقطعات  دیتول ییتوانا ،ساخت افزایشی یها یورافن یاصل یایاز مزا یکی 

 یکیزیف شینما کیدهد که  یبه طراح اجازه م ع،یسر ینمونه ساز یبرا ویژگی بخصوص نیمتعارف است. ا دیتول

سازد تا مشکالت بالقوه را  یرا قادر م دکنندگانیتول کار نیبگذارد. ا شیخود را ظرف چند ساعت به نما دهیا از

 .ندنک برطرف اعیو آنها را سر ییشناسا

 نهیهز کاهش 

 مبتدیان ید. برانده یکاهش م های گوناگون روشرا به ها  نهیهز ساخت افزایشی یها یورادر اغلب موارد، فن 

عملیات تولید را با سرعت انجام در نظر دارید که شما  یهنگام ژهیبه و نیماش کردعمل مصرفی یانرژ یها نهیهز



 

 

 یکار کمک م نیروی مواد و های نهین به کاهش هزیهمچنتکنولوژی چاپ سه بعدی کم است.  یبه طور کل دهید

. با استفاده از گردد یم دیتول یدر هنگام گردش کار سکیکاهش ر این فناوری سببکند. اما مهمتر از همه، 

مدل ها قبل از ارسال  ریکسب و کار قادر به مشاهده و تعم ع،یسر ینمونه ساز یبرا ساخت افزایشی یها یورافن

 دیتول ندیدر طول فرا یضرور ریغ یها نهیباعث کاهش هز یادیامر تا حد ز نی. امی باشد یینها دیتول یآنها برا

 .شود یم

  هندسه  یدگیچیپ و یطراح در یآزادافزایش  

 ییتوانا فزایش آزادی در طراحی وساخت افزایشی فراهم می سازد، ا امکانات مهمی که تکنولوژیاز  گرید یکی

ستفاده اسه بعدی از آن چاپ  یتکنولوژ درکه  یا هیال هب هیال ندیاست. با توجه به فرا دهیچیپ یهندسه ها دیتول

 یها کیتکن ریساساخت آن با استفاده از که  دیهست ییشکل ها وها  هیبه زاو یابیشود، شما قادر به دست یم

 .تاس رممکنیغ بایتقر دیتول

 

  قابلیت دسترسی 



 

 

گستره  یبرا یا ندهیبه طور فزا بیترت نیو به ا شدهمقرون به صرفه تر  یشیافزا دیتول یها یهر ساله تکنولوژ

ز نی استفاده در دانش و سهولت ،رشد نیبا اهمراه . گردند یم قابل دسترس یصنعت یاز کاربردها تری عیوس

 کار خود خواهند بود.  انیدر جر یفناور نیبه ادغام ا ادراز مردم ق یشتریتعداد ب در نتیجهو  افزایش یافته

 یساز یسفارش  

 

 که ییاست. از آنجا انبوه یساز یسفارش ییتوانا ،ساخت افزایشی یها یورافنترین ویژگی های از برجسته  یکی

ان امک یتجار یبه طراحان و شرکتهاویژگی  نیا شوند،یم دیزمان تول کیمعموال در  سه بعدی شده چاپ قطعات

 یفارشس. تطبیق با ویژگی های درخواستی می دهد منظورکردن محصوالت خود را به  یسفارش ایاصالح و  ر،ییتغ

 .است های سه بعدیپرینترفروش  علل نیاز مهمتر یکیانبوه  یساز

 تولید ضایعات کمتر 



 

 

 تولید یها کیتکن گریدبا  سهیاست. در مقا تولید ضایعات کمتر ،ساخت افزایشی یها یورافن یایاز مزا گرید یکی

. کرده و میزان ضایعات را کاهش می دهداستفاده  یاز مواد کمتر یچاپ سه بعد ی، تکنولوژCNC مانند تراش

دهد. در حال  یرا کاهش م یطوالن یفاصله ها به و محصوالت هیاول یبه حمل نمونه ها ازین به نوبه خود نیا

 دیتولآن ها را  سه بعدیچاپگر  کیاستفاده از با  ای ارسال و هر نقطه بهتوان  یرا م تالیجید یها لیفا حاضر،

 .کرد

 چاپ سه بعدی یورافن معایب

 مواد یها تیمحدود 

 مواد یاه تیشود، محدود یاستفاده نم یینها دیتول یبرا شهیهم یشیافزا دیتول یها یکه فناور یلیاز دال یکی

مواد  ی، خط فعلبرطرف شدن می باشد در حال یاست که به آرام یمسئله ا نیکه ا یاست. در حال اولیه موجود

ی مساخته  یا هیال به صورت قطعاتکه  یی. از آنجاندستکمی ه یکیخواص مکان یدارا یحرفه ا سه بعدی چاپ

 نی. با اندمی باش یکمتر دارای چگالی تر و فیضع یقطعات ،یقیتزر یریقالب گ ای یبا تراشکار سهی، در مقاشوند

ت مورد استفاده آن نیز پیشرف مواد یها تی، قابلمی باشد شرفتیپ سرعت در حال صنعت به از آنجایی که اینحال 

 .خواهد کرد
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 اندازه یها تیمحدود  

ه انداز یها تی. قابلمحدودیت در اندازه قطعه تولیدی است شدکه این فناوری با آن روبرو می با یگریضعف د

 شیاز پ یها تیاز محدود شیب دیتوان یکه شما نم یمعن نیاست، به ا پرینتر سه بعدیمحدود به حجم ساخت 

 همزمان چاپ شود، بلکه یبزرگ م اریبس اءیاش دیاز تول یریکار نه تنها باعث جلوگ نی. ادیشده چاپ کن نییتع

 .را نیز ناممکن می سازد کوچک  قطعات

 دستگاه دقت 

ید قطعه ای با دقت سوزنی هستید، بهتر است با احتیاط از تکنولوژی چاپ سه بعدی استفاده لتواگر شما به دنبال 

کرده  شرفتیپ نهیزم نیدر ا ی. صنعت چاپ سه بعددارند متریلیم 0.1دقتی در حدود از مواد  یاریبسکنید. 

 .یدقرار ده یبررس مورد ادقت دستگاه ر ستبهتر ا سه بعدی پرینتر کی بر روی یگذار هیقبل از سرما اما است،
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 دیتول یها تیمحدود  

 مبخواهیکه  یزمانساخت سریع نمونه های اولیه می باشد، در  یقابل انکار ریارزش غ یدارا سه بعدیاگر چه چاپ 

ه ند بنتوا یم سه بعدی رهایپرینت کهیوجود دارد. در حال یریچشمگ یها تیمحدود نگاه کنیمبه فراتر از آن 

ر این مزیت به ضر انبوهدر تولید  و کوتاه مدت کمک کند، هیاول یها ونهنم دیتول یبرا ها نهیدر هز ییصرفه جو

ی رو ارزان ت عیسر یراه حل ها، یقیتزر یریمانند قالب گ ییها کیتکنتبدیل شده و هزینه ها افزایش می یابد. 

 ارائه می دهند. ییمحصوالت نهاتولید انبوه  یبرا
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