
 

 پرینت سه بعدی فلزی در صنایع غذاییکاربرد 

 

در  Swiss Bühlerبه نام  صنایع غذایی نیک، به ویژه در ساخت ماشین آالتدر صنعت مکامتخصص  گروهیک 

را که انواع کیک و کلوچه  Haas-Meincke به نام شرکت سازنده ماشین آالت دانمارکیبا یک  2018سال 

 شده های فلزی پرینت سه بعدی این شرکت مجهز به نازل آالت . برخی از ماشینهمکاری کردتولید می کند، 

 از جنسنازل ها این دهند. ارائه میرا پذیری هستند که آزادی بیشتری از نظر طراحی، پیچیدگی و انعطاف

توسط موسسه فناوری دانمارک فلزی  پرینتر سه بعدیبا استفاده از چهار دستگاه  و ییفلزات سازگار با مواد غذا

برای  فلزی پرینت سه بعدیفناوری دانمارک در پروژه های خود پا را فراتر گذاشته و از امروزه  .ساخته شده اند

 .ید قطعات نهایی استفاده می کندتول

 

https://idesign3d.ir/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2/


 

 تولید کوکی با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی فلزی

 پرینتر سه بعدی دستگاه های کوچک می شود، معموالًپرینت سه بعدی در بخش مواد غذایی  صحبت ازوقتی 

که می توانند خمیر یا شکالت را اکسترود کنند. به همین دلیل است که  هن می رسندذبه  FDM رومیزی

 .به صنعت غذا نگاه کنید ،به ویژه تولید کوکی ،دیگر زاویه ایپیشنهاد می کنیم از این مفهوم فاصله بگیرید و از 

 

 در صنایع غذایی فلزی سه بعدیفناوری پرینت انتخاب 

درست مانند نازل هایی هستند که ، مجهز به نازلتولید می کنندها را که امروزه کوکی Bühler دستگاه های

. این نازل ها را اکسترود می کنندخمیر شود که رشته پالستیکی از آن خارج می FDM چاپگر سه بعدییک 

 ،این نازل هابرای ساخت  Bühler شرکت دارای اشکال خاصی هستند. مورد انتظارکیک های  شکل بسته به

از طریق یک مرحله جوش مونتاژ شدند. این  در مرحله بعدتولید کرد که  قطعه ای دچنبه صورت  آن ها را

. با این حال، مرحله مونتاژ محدودیت های را ندبه دست آی فرزکاریکه با فرآیند  نداشکال پیچیده تر از آن بود
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که باکتری ها می توانند در آنها تجمع  ایجاد می شوداتصاالتی  جوشکاری در واقع در فرایند ،می کند ایجاد

 محسوب می شود. مواد غذایی صنعتدر  بزرگیک محدودیت  این کنند.

. ندشناسایی و حذف کردچاپ سه بعدی پالستیکی را هایی  بسیاری از محدودیت 2017در سال این گروه 

و  باالسرعت ، ، تکرارپذیریارائهقابل مواد  قابلیت های فناوری پرینت سه بعدی فلزی شامل به دلیلسپس 

با  Bühlerماشین آالت شرکت های . امروزه نازلنداستفاده از آن روی آورده همچنین پیچیدگی طراحی، ب

گار با مواد ، دو فلز ساز316Lو فوالد ضد زنگ  Ti6A تیتانیوم و مواد پرینت سه بعدیاستفاده از تکنولوژی 

در اینباره Bühler Meinck  دهی بیسکویت درشکلسرپرست ،  Kennie Larsenشوند.غذایی، چاپ می

پرینت سه بعدی، توانستیم برخی از مشکالت فناوری طراحی ارائه شده توسط در به لطف آزادی ما ": گفت

ساخت روش های  موجود درتوانیم از مفاصل و زوایای را حل کنیم، زیرا اکنون میارگانیک و بهداشتی طراحی 

 ".زل ها قبالً یک موضوع پیچیده بودنارهایی یابیم. ساخت سنتی 

 با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی Bühlerشرکت پروژه های آینده 

های دستگاه پرینت سه بعدی شده به نازل های   Bühlerاستفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی توسط شرکت

 مسلم است . آنچهبهینه کرد نیز را یدیگر سه بعدی قطعاتاین شرکت با پرینت . است هنشد ختمکوکی تولید 

 ارائهدر عین  زمان تولیدامکان کاهش  Bühlerشرکت  برایفلزی  تکنولوژی پرینت سه بعدی این است که

ه سرعت می تواند ببا استفاده از فناوری پرینت سه بعدی . این شرکت را فراهم می سازدطراحی  باال در آزادی

 با این حال، شرکت .را برای تولید نهایی چاپ کند طعهو همان ق ،را آزمایش، یک طرح را تأیید نمونه اولیهیک 

Bühler داردبه ویژه از نظر حجم این فناوری محدودیت های خود را  کرده است کهنشان  خاطر. 
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