
 

 با استفاده از فناوری پرینت سه بعدی سریع سازی نمونه

 

 استنمونه سازی  بعدی سه تکنولوژی پرینت کاربرد ترین گسترده که ه استداد نشان تحقیقاتی از آخرین یک

 از مجموعه ای سریع سازی نمونه می باشد. تغییر حال در آرامی بهو استفاده از این فناوری برای تولید انبوده 

استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی . است فیزیکی طعهق یک از یمقیاس مدل یک سریع تولید برای ها تکنیک

 های گزینه و زمان هزینه، نظر از ی مزایای فراوانیتولید سنتی در مقایسه با روش های سازی نمونه برای

 . فراهم می کند طراحی

 

 

 

https://idesign3d.ir/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9/


 

 ساخت نمونه های اولیه با سرعت باال با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی

 برای کم حجم قطعات در تولید و سریع سازی نمونه در سه بعدیپرینت خدمات دهنده  ارائه های امروز شرکت

 و مصرفی محصوالت و فضا هوا پزشکی، های دستگاه ،سازیخودرومعماری،  جمله از صنایع از وسیعی طیف

 . دندار تخصص تجاری

 

 سریع سازی نمونه برای مختلف های وریافن

 می CNC ماشینکاری و بعدی سه تکنولوژی پرینت اولیه، سازی نمونه برای ها فناوریمورد از اصلیترین  دو

یک   CNCماشینکاری تکنولوژیاین دو فناوری می توانند کامالَ متفاوت از یکدیگر عمل کنند زیرا  .باشند

افزودن مرحله به مرحله ماده  قطعه با پرینت سه بعدیدر حالی که در تکنولوژی  کاهشی است ساخت تکنولوژی

( فلز تا پالستیک از) مواد از ای گسترده طیفسازگاری با  قابلیت نکته مشترک این دو فناوریساخته می شود. 

 یفلز صنایع و فضاهوا ،سازیصنایع خودرو کهمی دهد  نشانها در این زمینه  گزارش جدیدترین یکی از. است

https://idesign3d.ir/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
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 مهمترین االب کیفیت و سریع تولید به نیاز نوآوری، تکنولوژی های مذکور می باشند. کاربران ترین رجستهب

 این فناوری ها شده است. پیشرفت باعث که است عواملی

 برتری تکنولوژی پرینت سه بعدی در نمونه سازی اولیه

 ،دقت ،گوناگون صنایعدر  کاربرد ،سه بعدی طراحیدر  آزادی به توان می بعدی سه تکنولوژی پرینت مزایای از

 بیشتر مراحل اصلی در از یکی سازی نمونه. کرد اشاره قطعاتتولید  هزینه و وزن کاهش توانایی و سرعت

همچنین ایجاد تغییر و اصالح مدل در کوتاهترین زمان ممکن از دیگر . می باشد مهندسی و طراحی فرآیندهای

 .مزایای فناوری پرینت سه بعدی است

 

 همان تقریباً ،سنتی های روش از استفاده با اولیه نمونهبرای ساخت  نیازفرایند های مورد  کلی طور به

با استفاده از فناوری های  اولیهسازی  نمونه که این امر است نهایی محصولی مورد نیاز برای تولید یندهاافر

از  جدید های وریافن ظهور لطف به موضوع این اما. است ساختهصنایع غیر ممکن  از بسیاری برای راسنتی 
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برای شما اهمیت بیشتری  اولیه نمونهسرعت ساخت  هرچه حقیقت در. است کرده تغییرجمله پرینت سه بعدی 

کم با هزینه  حجمبرای تولید  کلی طور به .هستند تریمناسب گزینه بعدی سه پرینت های تکنیک ،داشته باشد

هیچ تکنولوژی  هندسی پیچیدگی نظر ازهمچنین . داشت خواهد کاربرد بیشتر بعدی سه چاپ فناوری پایین

 افزایش چشمگیری طرز را به طراحی در آزادیفناوری  این زیرا کند رقابت نمی تواند با فناوری پرینت سه بعدی

 .دده می
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