
 

 پروتز پا فیبروکربن  چاپ سه بعدی

شبکه جهانی شرکای است که به یک پلتفرم تولید آنالین  پرینت سه بعدیتولید کننده یک شرکت هلندی 

خدمات چاپ سه  این شرکت تر، می کند. به طور دقیق کمکبرای پاسخگویی به نیازهای مشتریان تولیدی خود 

را ارائه می دهد. این شرکت  یفلز صفحات ، قالب تزریق و خدمات ساخت CNCصنعتی، ماشینکاری بعدی

سراسر جهان این امکان در مهندسین  برایکه است نهفته  یتولید در تولید توزیعصنعت آینده که معتقد است 

آن ها تولید کنند و هدف نهایی خود را  جدیدسریعتر و کارآمدتر محصوالت به صورت تا  فراهم می سازدرا 

 . می باشد یتسریع نوآوری در هر صنعت

 

 چاپ سه بعدیساخت پروتز پا فیبروکربن با استفاده از 
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 که از چاپ سه. تعداد و دامنه صنایعی فراتر می رود شخصیچاپ سه بعدی از سازنده تکنولوژی واضح است که  

کنند بسیار زیاد استفاده می نهاییاولیه و قطعات های بعدی به عنوان یک فناوری صنعتی برای تولید نمونه 

جایگزین روش  در تولید های سری در حجم باال با وجود این امر کهفناوری نسبتاً جوان  این است. همچنین

علیرغم این . در نظر گرفته شودیک فناوری نمونه سازی دیگر نمی تواند به عنوان نمی باشد، های تولید سنتی 

با تأثیراتش بر طراحی، زمان عرضه به بازار، قابلیت شخصی سازی، زنجیره های تأمین و ، چاپ سه بعدی موضوع

، مانند خودروسازی، هوافضا ولیدمختلف ت . بخش هایدگرگون می سازدهای تولید فعلی را  روش ،قیمت گذاری

 برای کاربردهای صنعتی از فناوری پرینت سه بعدی استفاده می کنند.  پیشرفته رباتیکپزشکی یا 

 تولید تسریع فرایند  و  چاپ سه بعدی

فرم پلتیک تولید کننده پرینت سه بعدی یک  که علت این موضوع استمحبوبیت روزافزون چاپ سه بعدی 

فناوری های اصلی تولید مانند در کنار سایر فناوری های مختلف چاپ سه بعدی  فراهم کرد که با ارائهآنالین 

. این پلتفرم به تسهیل می کند، قالب تزریق و ساخت ورق فلزی، فرایند ساخت و تولید را  CNC ماشینکاری

 پاسخو سپس یک  کنند ، نیازهای خود را تعریفردهرا بارگذاری ک CAD فایلکاربران امکان می دهد تا یک 

، خود Design for Manufacturabilityیق ابزار فوری دریافت کنند. این شرکت همچنین از طر

، سفارش طعهبررسی و ارائه می دهد. پس از بارگذاری قبارگذاری شده امکان ساخت قطعه ی در مورد یبازخوردها

 .ثبت کردرا می توان با فشار یک دکمه 

 

. یکی شده است پزشکی بسیاری از کاربردها در حوزهدر پیشرفت ایجاد بعدی سبب در سال های اخیر چاپ سه 

می ، پتانسیل شخصی سازی دستگاه های پزشکی صنعت در این ساخت افزایشیاز مهمترین مزایای استفاده از 



 
یک راه حل اختصاصی برای بهبودی یا اغلب یکسان نیست، به این معنی که  ی با بیمار دیگررما. هیچ بیباشد

 .مورد نیاز است بیماراننیازهای روزانه رفع 

 

. بیندازیم Fillauer Compositesتولید کننده ارتز و پروتزبه نام  یکتولیدات  نمونه ای ازنگاهی به بیایید 

فیبر کربن طراحی می کند. این به معنی کار با مواد  از جنسپای مصنوعی  شرکت به طور خاص پروتز های این 

 روتز هایتوسعه این پبرای  Fillauer Composites مهندساندشوار است.  یحساس و فرآیندهای تولید

 .دنمی باشروشی مقرون به صرفه  ی بااولیه و اجزای الیاف غیر کربننمونه قطعات  تولید سریعبه  ناچارمصنوعی 

ومر استفاده کرده ساخته شده از مواد االست کاربردی قطعات ساختای برچاپ سه بعدی سرویس  این سازنده از

 این گروه. قرار دهندآزمایش را مورد نهایی آنها فیبر کربن می توانند قبل از تولید قطعات  است که مهندسان

، شخص بیمار متصل کنند مفصلرا به پا برای ساخت براکت هایی که به متخصصان پروتز کمک می کنند پروتز 

 .تفاده شده استاز قالب تزریق اس ABS ها از مواد همکاری کردند. برای ساخت این براکت این شرکتبا 



 

 

 

Phil Thompson، مهندس طراحی و ساخت در یک Fillauer Composites تولید  همکاری با": گفت

. فرآیند چاپ کم کردبخش تولید ما  ازفشار زیادی  این قطعات پالستیکی،ساخت برای  کننده پرینت سه بعدی

. ما از به انجام می رساندبسیار سریعتر و آسانتر را در مقایسه با یک فرآیند ماشینکاری سه بعدی ساخت قطعات 

  " .برای نمونه سازی قطعات غیرممکن استفاده کرده ایم تکنولوژی پرینت سه بعدی
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