
 

  سه بعدی قطعات یدکی پرینت

 

 .اختصاص دارد نیگزیقطعات جا هیبه ته یسه بعد رپرینتبا استفاده از تکنولوژی  اتدیاز تول یبخش قابل توجه

با استفاده از قطعات در صورت تقاضا  نیا رایز استفاده می کنیم یدکیقطعات  یبه جا نیگزیقطعات جا از واژه

و  نهیهزنیاز به صرف  یدکیقطعات زیرا مهم است  زیتما کی نیشوند. ا یم تولید یسه بعد پرینتفناوری 

 .دارند نیتأم یها رهیزنج هیدر کل یادیز یفضا
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 سه بعدی پرینتبا استفاده از تکنولوژی  براساس تقاضا قطعات یدکیساخت 

سه  پرینت از تکنولوژی ها در سراسر جهان شرکت ها و سازمان استفاده لیتنها دل یکیزیف یکاهش موجود

استفاده از فناوری  لیاز دال دیگر یبرخمقاله  نی. در انیستدر صورت تقاضا  نیگزیقطعات جا هیته یبرا یبعد

  :آورده شده است براساس تقاضاجهت تولید قطعات  پرینت سه بعدی

 

 کاهش زمان تحویل قطعات 

مورد  یتمام زمان ها باَیاست، تقر کینزد یمشتربه که  یدیتول یک کارخانهدر  قطعهیک  سه بعدی پرینتبا 

 یم مشتریزودتر به دست  یلیخ طعهکه آن ق یبه طور حذف می شودمربوط به حمل و نقل و تدارکات نیاز 

 بسیار اهمیت دارد.دو هفته اختالف در زمان  ای کی، ضروری یها کاربردرسد. در 
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 نهیدر هز ییجو صرفه

تولید  ایشده  یکار نیماش ا یک قطعهبدر مقایسه ممکن است شده  یسه بعد پرینت طعهق کی هزینه تولید

و  یساز رهیو ذخ حمل و نقل حذف هزینه های مربوط به اما پس از  ،باشد شتریب شده به روش قالب تزریق

استفاده از  تحویل دادن قطعه،زودتر  لیبه دل یاز کاهش زمان خراب یناشکاهش یافته  یها نهیهز نیهمچن

 .ی استتر یاقتصاد نهیگز یسه بعد رپرینت تکنولوژی

 سه بعدی پرینت فناوریاستفاده از با  از تولید خارج شده قطعاتساخت 

 ی. براساخت هر قطعه ای یا به علت تولید نسخه های جدیدتر و یا توقف تولید، سر انجام متوقف می شود

 احتمال به وجود آمدن، ی می باشندقطعات شامل چنینکنند که  یاستفاده م ییها که هنوز از دستگاه یانیمشتر

مجدداَ را  از تولید خارج شدهتوان قطعات  یدر صورت تقاضا میک قطعه  یسه بعد پرینتبا . مشکل وجود دارد

 .داد شیرا افزا قدیمی زاتیو عمر تجه تولید کرد
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 سه بعدی پرینتتکنولوژی استفاده از قطعات یدکی با عملکرد  بهبود

سه  پرینتفلزات  امروزه مورد استفاده قرار می گرفت. یکیشده پالست یسه بعد پرینت ینمونه هادر گذشته 

را  کیزوتروپیقطعات ا یگوناگون یسه بعد پرینتهای  یسخت تر از فلزات فرفورژه هستند و فناور شده یبعد

 .کنند یفراهم م به روش تولید سنتیشده  دیبه موازات قطعات تول

 

  یموجودکنترل 

 رهیذخ یآنها براو تعداد  ازیمورد ن قطعات ینیب شی، پیکیزیف یموجود تیریمد یجنبه ها نیاز سخت تر یکی

در این بازه زمانی دچار اگر  یو حت خراب نمی شونددر طول عمر مورد انتظار خود  شهیاست. قطعات هم در انبار

 نیتأم کی هرگاهاست.  یک وظیفه مچنانه طعه مربوط به تمامی مشتری هاهر ق عمر یریگی، پایراد شوند

 یبرا زیرا ن یاضاف یها نهیکه هز شوند یختم م یاضاف یموجودتولید و انبار به  ای ،کننده تقاضا را محاسبه کند



 
آنها و  هرا ب یاضاف یها نهیکه هز ندارند انیمشتر یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا یقطعات کاف ای آنها به همراه دارد

 یکنندگان اجازه م نیدر صورت تقاضا به تأم یسه بعد پرینتو  تالیجید ی. موجودتحمیل می کند انیمشتر

 .برآورده سازند یساز رهیذخ یها نهیخود را بدون هز انیمشتر ینیب شیپ رقابلیغ یازهایدهد ن

  سفارشی قطعات یدکیپرینت سه بعدی 

آن ها  توان یم نیو مواد مختلف ارائه داد. همچن ساختارتوان در رنگ ها،  یرا م شده یسه بعد پرینتقطعات 

 کرد.  یگذار برندو  یساز یشخص یبه راحت را
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