
 

 پرینت سه بعدی فلزرشد روزافزون فناوری 

 

فلز منتشر پرینت سه بعدی  یالملل نیبازار ب ی دربارهگزارش یبه تازگ Technavio به نام یقاتیشرکت تحقیک 

، 2024الی  2020 سال های یط دیبا فلز پرینت سه بعدیبازار  یقاتیشرکت تحق زارش اینگکرده است. طبق 

 فناوری ییاپوی. است این صنعت ٪14نشان دهنده نرخ رشد ساالنه  . این موضوعدالر رشد کند اردیلیم 4.42

 با هدف تولید سه بعدی رپرینتکه از فناوری  سازی استخودرومربوط به صنعت عمدتاً  پرینت سه بعدی فلز

  .استفاده می کنندعملکرد باالتر با تر و  دهیچیسبک تر، پ یاجزا

 پرینت سه بعدی فلزیفناوری تولید قطعات نهایی با استفاده از 

که  ییها دکنندهیبا ورود تول ژهیبه و یفلز یسه بعد پرینت صنعت زیادما شاهد رونق  دهه گذشته کیطول  در

شرکت ها  لیقب نیاز ا یی. نمونه هابوده ایم موجود را کاهش دهند یها یراوفن یها نهیخواستند هز یم
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که موجود  یها نیماش برای تولید MIM یها ستمیس ازکه  Markforged و Desktop Metal عبارتند از

روز افزون فناوری پرینت رشد بنابراین  . استفاده می کنند بوده استقبالً ده ها هزار دالر هزینه ساخت آن ها 

د مانن صنایعیدر  ییقطعات نها دیتول یبرا دکنندگانیتولعالوه بر این موضوع . تعجب آور نیستفلز سه بعدی 

استفاده  یسه بعد پرینت یها یاز فناور فلزات بوده اند دهنمصرف کن شهیکه هم یو پزشکسازی هوافضا، خودرو

 .کنند یم یشتریب

 

 Global Metal Additive“ با عنوان Technovia شرکت دیجد پروژه تحقیقاتی

Manufacturing2020-2024”   را پیش بینی می کند 2024تا سال  یدالر اردیلیم 4.42 یجیرشد تدر. 

 .خواهد گرفتصورت  ایبه دنبال آن اروپا و آس و ٪32نرخ  با  یشمال یکایتوسط آمر عمدتاَ رشد این صنعت

 شرکت. خواهد رسید ٪13.45به  یدر سال جار صنعت پرینت سه بعدی فلز نرخ رشدطبق پیش بینی ها 

خواهد بود اظهار داشت:  شیافزا نیبازار خودرو محرک ا کهموضوع  نیبا اشاره به ا Technovia تحقیقاتی

و قطعات نهایی  یدکیقطعات  دیتول یبرا یا لهیوسبه عنوان را فناوری پرینت سه بعدی فلز  تولید کنندگان،"



 
راندمان را به بازار،  عرضه محصول شود تا ضمن کاهش زمان یامر باعث م نیدانند. ا یمتر  دهیچیسبک تر و پ

 " نیز افزایش دهند.

مانند  میت نیصادق است که چند Formula 1 رانی جایزه بزرگ مسابقات اتومبیلدر مورد  ژهیامر به و نیا

Scuderia Ferrari وWilliams Martini Racing   قطعات  فلز برای تولید پرینت سه بعدیفناوری از

مانند  یقطعات تولید یبرا یسه بعدفناوری پرینت از  این شرکت هاکنند.  استفاده میتر  دهیچیسبک تر و پ

 .کنند یاستفاده م ربکسیمونتاژ گ یقطعات برا ای، قطعات بدنه لرهایاسپو

 

از فناوری پرینت سه بعدی  زین یو پزشک یقالب ساز، هوافضا مانند خودروسازی صنایع دیگریصنعت عالوه بر 

به  ی، بخش پزشکیشمال یکایآمر دندانپزشکی دری ها مپلنتیا یبرا ادیز یدنبال تقاضابه فلز بهره می برند. 

 Technovia شرکت درنهایت. استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی فلز کردندشروع به  یدندانپزشک ویژه
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 و دگرد یو توسعه م قیتحقبخش در  یشتریب یگذار هیفلز منجر به سرما پرینت سه بعدیدهد که  ینشان م

 آورند.  یم یصنعتگران رو ازیخالقانه تر و متناسب با ن یبه راه حل ها به دلیل رقابت زیاد دکنندگانیتول

 report-technavio-manufacturing-additive-https://www.3dnatives.com/en/metal-/150420205منبع: 

 

https://www.3dnatives.com/en/metal-additive-manufacturing-technavio-report-150420205/

