
 

 تکنولوژی چاپ سه بعدی در تولید

چاپ سه فناوری  ریاخ یو نوآورانه است و در سال ها دیجد یبه دنبال روش ها شهیهم دیصنعت تول

 زاتی، تجهسه بعدیچاپ  یتکنولوژهای  شرفتیبوده است. پ قدممیان روش های تولیدی پیش در  یبعد

 یعموم دیتول یمناسب تر برا نهیگز این فناوری را به یک وها شده است  نهیمنجر به کاهش هز ،و مواد

 .است مبدل کرده

 روش های تولید سنتی، این در حالی است که روزافزون جهان مطابقت داشته باشد یازهایبا ن دیبا دیتول

استفاده از . به ما کمک کندتواند  یم یاست که چاپ سه بعد ییهمان جا نید. اندار ییها تیمحدود

 دیبا تول سهیدر مقا را زیادیو منحصر به فرد  زیانگ جانیه یایمزا دیتول در یچاپ سه بعدتکنولوژی 

 .فراهم می آورد یسنت

 دیدر تول یسه بعد چاپ

 با تکنولوژی چاپ سه بعدی حجم کم دیتولنمونه های اولیه و 

ند بتوان فراهم می کند تا شرکت ها این امکان را برای یچاپ سه بعداستفاده از فناوری  یبه سو حرکت

ور مرتب به طتوانند  یمتولیدی  یها میکه ت . به این معنیرندینظر بگدر  محصوالت راکوتاه مدت  دیتول

قادر خواهند این شرکت ها کنند. کرده و به بازار عرضه  جایگزین محصوالت قبلیرا  یدیمحصوالت جد

 ند.حرکت کن یسنت یروش ها تولید به یها تیحدودفراتر از م و همچنینبود فراتر از قلمرو تصوراتشان 

 عملیات بهو  است یکیزیقطعات فتولید  یبرا عیتوسعه سر ندیفرا کی سه بعدیاستفاده از فناوری پرینت 

 .کاهش می دهدبازار را  عرضه در یو زمان الزم برا هدیسرعت بخش دیتول
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 سنتی یاز روشها یچاپ سه بعد، ساخت چند صد قطعه اول یبرا در صنعت تولید که ستین یشک

 ؟مناسب است نیز انبوه دیتول یبرا یبعد چاپ سه آیا تکنولوژی تر است. اما متداول

 با استفاده از چاپ سه بعدی انبوه دیتول 

 یکنولوژاز ت یاریبس در مقایسه باسه بعدی به دلیل تاثیراتی که بر فرایند های تولیدی می گذارد  چاپ

 یعدچاپ سه ب یکه برا دیخط تول کی تغییر .است عیدر حال توسعه و رشد سر یتکنولوژ کی گرید یها

 است. یسنت یدیخط تول از تغییر یکشده است، آسانتر  میتنظ

آالت،  نیماش اصالح ن،یو سازگار کرد. بنابرا میچاپ تنظ دیتوان با سرعت خط تول یرا م دیخط تول تمام

 نیما اکه ش یانجام شود. هنگام با سرعت بایتواند تقر یمحصول م رییتغ یحت ایسرعت چاپ و  ماتیتنظ

رای بکه در روش های تولید سنتی  متوجه می شوید مقایسه می کنید تر یمیقد یروش هابا را  قابلیت

 .زمان صرف کردماه چندین  ایهفته  نیچند باید تغییر محصول و یا راتییتغایجاد 



 

 

 ست؟یچ دیتول سه بعدی دراستفاده از چاپ  یایمزا

 ها نهیکاهش هزو سه بعدی چاپ  -1

 تولیدشود  یباعث م یچاپ سه بعد ندیکه فرا یهستند، در حال متیگران ق یسنت دیتول یها روش

 ازبسیاری ممکن است افراد  یسنت دیتولروش های  درمحصوالت ارزان تر و قابل دسترس تر شوند. 

اپ چ ، این در حالی است که فناورینهایی تولید شودتا محصول  استفاده کننددستگاه مختلف  نیچند

فرایند چاپ نیاز شروع  یاپراتور برا کیبه  یچاپگر سه بعدکند. هر  یرا حذف ممراحل  نیا یسه بعد

 یهنگام استفاده از چاپ سه بعد نی. بنابرارا آماده کند دستگاهخودکار  ندیفرا کیقبل از آغاز  دارد تا

 به متخصصان یازین رایباشد، ز یتر م نییپا یکار به طور قابل توجه یروین یها نهیهز د،یتول یبرا

 .نیستاپراتورها  ای ینکاریماش
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 اهاکاهش خط وسه بعدی چاپ  - 2

 ،الیاحتم یخطاهابه کاهش تواند  یمشروع عملیات چاپ  قبل از توسط شرکت هاطرح یک  دییتأ ییتوانا

هم چنین طراحی مجدد محصول یا ایجاد تغییر در آن با استفاده کمک کند. هزینه ها مواد هدر رفته و 

 سه بعدی بسیار آساتر از روش های تولید سنتی است. پرینت از تکنولوژی 

 

 رفع سریع تر و ارزان تر اشکاالتو سه بعدی چاپ  -3



 
 یه بعدس نترپری یک که ی. سرعتدارندبرنامه ها ن یاجرا نیمجدد ب ینیبه بازب یازینسه بعدی  یچاپگرها

حال،  نیباشد. با ا کمتر یخط مونتاژ سنت سرعت ازعملیات مونتاژ را انجام دهد ممکن است  دتوان یم

 باهاتدر نظر بگیریم اشت سازدرا متوقف  دیتواند تول یآالت را که م نیت مربوط به ماشالکه مشک یهنگام

 .بیشتر است یسنت دیتول

 

 به بازارعرضه زمان در سه بعدی چاپ  تاثیر-4

ممکن است  موارد یدر برخ و کند یفراهم م یشتریها را با سرعت ب دهیامکان توسعه ا یسه بعد چاپ

با استفاده از چاپ سه  تقطعا انبوه دیتول .و چاپ شوند یروز طراح کی طی بتوانند یسه بعد میمفاه

به  تواند یمتکنولوژی پرینت سه بعدی . سنتی سرعت بیشتری دارد تولید معمول یها از روش بعدی

سبب می شود این  امراین  دهند.کاهش  روز نیچندرا از چند ماه به  دیها کمک کند تا زمان تول یکمپان

 شرکت ها از رقبای تجاری خود پیشی بگیرند.

 سه بعدیچاپ با  توسعهساخت و  -5
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از این امر امکان پذیر است که کنند،  یاستفاده م تکنولوژی چاپ سه بعدیکه از  ییکسب و کارها یبرا

 دیتول یبرا یتیمحدود چی. هادامه دهند خود رشد و تکامل به شانلیتخ استفاده از قوهبا اقالم  دیتول قیطر

به صورت مجازی طراحی شده و سپس در زمان اندکی د نتوا یم یزیچ هر رایوجود ندارد زسه بعدی 

قطعه چاپ سه بعدی شده  کیبه  ده،یا کیتواند از  یمحصول م کیحرفه ای  هر در نیبرابناچاپ شود. 

 نهایی تبدیل شود.

 

 

 

 هندسهانتخاب در  تیمحدود نداشتنو  سه بعدی چاپ  -6

 نیمحصوالت را متوقف کرده است. با ا یاستاندارد، طراح دیتول یها کیتکن سال های طوالنی است که

 د چاپ سه بعدینیفرا به وجود خواهد آمد، نیز به وجود آمده و در آینده که یادیز یها شرفتیحال، با پ

یش از پکه  ییهندسه هاتولید . برای صنایع تولیدی فراهم آوردرا  انیپا یاز امکانات ب یستیتواند ل یم

  به راحتی ایجاد شود. با فناوری پرینت سه بعدی  ندتوا یاکنون م ه استدشوار بود این بسیار



 

 

 سه بعدیچاپ با تکنولوژی کمتر زباله  -7

            هنوز هزینه مواد اولیه آن باال  ،است دیجد نسبتا   یتکنولوژ فناوری چاپ سه بعدی یک از آنجایی که        

توسعه هستند که این امر سبب کاهش قیمت در حال  چاپ سه بعدی از مواد یعیوس فیحال، ط نیبا امی باشد. 

هزینه های تولید با استفاده ، مواد چاپ سه بعدی در طول زمان می شود. با وجود گران بودن قیمت این مواد اولیه

بعدی در مقایسه با روش های تولید سنتی بسیار پایین تر است. هم چنین در فرایند های  از فناوری چاپ سه

زیرا نیاز به مواد اضافی برای پر کردن قالب دارد، این در حالی است که  تولید سنتی مواد زیادی به هدر می رود

 .ودشتولید قطعات استفاده می تکنولوژی پرینت سه بعدی تنها از موادی که از اکسترودر تزریق می شود برای در 

 سه بعدیچاپ با تکنولوژی  کمتر یساز رهیذخ یفضا -8

خود به یک مکان برای انبار نیاز دارند تا محصوالت قطعات و محصوالت  رهیذخ یبرا عیاز صنا یاریبس

مورد نیاز برای نگهداری محصوالت بسیار زیاد  یمقدار فضاخود را تا زمان فروش در آن نگهداری کنند. 

سه بعدی جهت تولید محصوالت می چاپ تکنولوژی با استفاده از  زیادی را می طلبد.می باشد و هزینه 

 کاهش داد. ازیمورد ن یساز رهیذخ یکاهش فضابا ها را  نهیهز توان
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