
 

 سه بعدی  پرینت فناوری برای ترویج پذیرشدولت بایدن اقدامات 

 

است. در واقع، در  ت رسیدهبه اثبادر چند سال گذشته به خوبی  سه بعدی رپرینتتکنولوژی تأثیر رو به رشد 

های  در زنجیرهها  پذیری آسیب رفعدر نه تنها پرینت سه بعدی نقش مهمی  بیماری کرونا گیری طول همه

اکنون به نظر می رسد که حتی کمتر از سایر صنایع آسیب دید.  ویژه در بخش پزشکی ایفا کرد، بلکه به تأمین

 Aditiveبرای راه اندازی پی برده است. دولت بایدن این فناوریدولت آمریکا نیز به اهمیت 

Manufacturing Forward (AM Forward) ،به GE Aviation ،Honeywell، Lockheed 

Martin ،Raytheon  وSiemens Energy استفاده از  را به شرکت های سراسر ایاالت متحده پیوست تا

 .سه بعدی تشویق کند پرینتفناوری های 
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 در آمریکا سه بعدی پرینت فناوری ترویج پذیرشجهت  AM Forwardطرح 

شناخته می شود، در واقع مجموعه ای از فناوری ها  سه بعدی پرینتعنوان  اکه اغلب ب فناوری ساخت افزایشی

این فناوری  در. قرار می گیرداستفاده  ی موردبرای ساخت قطعات به طور مستقیم از مدل های دیجیتالاست که 

هایی را که معموالً  برخی از محدودیتاین فناوری  پالستیک و فلز استفاده کرد. از انواع مواد از جمله می توان

 از فرآیندهای تولید معمولی مانند ماشینو در مرحله بعد  کند حذف می را طراحان قطعات با آن مواجه هستند

ساخت قطعات با تکنولوژی پرینت سه بعدی د. شو دهی استفاده می گری یا سایر فرآیندهای شکل کاری، ریخته

می مکان پذیر ا را که ساختن آنها با ماشین کاری معمولی غیرممکن است شکل یا کانال های منحنی سوراخ ها

های  اند و از آن برای تولید نازل را پذیرفته فناوری این GE Aviationتولیدکنندگان بزرگی مانند  کند.

ساخت . برخی از شرکت ها رده اندکهای توربین فشار پایین استفاده  و پره  LEAPسوخت برای موتورهای

، اما بسیاری از شرکت های کوچک و مورد استفاده قرار می دهندرا برای تولید قطعات ریخته گری  افزایشی

 ست. ا مشتری تقاضای مورد در اطمینان عدم دلیل به اغلب که اند بوده کند آن پذیرش درمتوسط 
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هتر ببازسازی  طرحرد در مو احتماالًاست. به عنوان مثال، بسیاری از اهداف دولت بایدن بر بهبود اقتصاد متمرکز 

 AM طرح. است شده طراحی کشور دراید که برای کمک به بازسازی طبقه متوسط  شنیده آمریکا

Forward  ن کاهش و همچنیکارگر  قشرهای ادامه این اهداف است که به طور خاص بر کاهش هزینه نیز در

با AM Forward ": کاخ سفید با صدور بیانیه ای مطبوعاتی اعالم کردکسری بودجه فدرال تمرکز دارد. 

بهبود و  رآمدی پردتولید مشاغل حفظ و ایجاد آمریکایی،پذیری تولیدکنندگان کوچک و متوسط  بهبود رقابت

 ".کند های آمریکایی کمک می ها برای خانواده به کاهش هزینه ،تأمینپذیری زنجیره  انعطاف

کنندگان  تأمین توسط سه بعدی چاپگرفناوری گسترش استفاده از برای  طرحیک  AM Forward در اصل،

 GE جمله از آمریکایی معروف های شرکت از برخی کمک با کار این. ستا آمریکاییکوچک و متوسط 

Aviation ،Honeywell ،Lockheed Martin ،Raytheon وSiemens Energy   که اولین

عمومی  الزاماتمتعهد به  شرکتانجام خواهد شد. هر پنج ه اند بود فناوری های ساخت افزایشی پذیرندگان

آموزش  ،در ایاالت متحده کنندگان کوچکتر تأمیناز ه روش افزایشی خرید قطعات تولید شده بمختلف از جمله 

ارائه کمک های فنی دقیق برای  ،یافزایشساخت وری های جدید فناکنندگان خود در مورد  تأمینکارگران 

استانداردهای مشترک و صدور  در توسعهمشارکت در پذیرش قابلیت های جدید و  کنندگان تأمینحمایت از 

 می باشند. بعدی شده پرینت سهگواهینامه برای محصوالت 

. دولت بایدن قبالً می باشند طرحتنها این شرکت های بزرگ نیستند که متعهد به اقداماتی برای حمایت از این 

تکنولوژی پرینت مجموعه ای از برنامه های فدرال را شناسایی کرده است که می توانند برای حمایت از پذیرش 

بیشتر بر کمک به غلبه بر برخی موانع شناخته شده برای که  ر کشور مورد استفاده قرار گیرندد سه بعدی

برای دولت متمرکز هستند.  ،هزینه های راه اندازی و آموزش محدود مانند  فناوری ساخت افزایش پذیرش

پرینت سه متعهد به اقداماتی مانند فراهم کردن دسترسی به سرمایه برای نصب تجهیزات ، دستیابی به این هدف
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های فنی برای استفاده کامل از پرینترهای سه بعدی،  ، ارائه کمکSME برای تولیدکنندگان بعدی

 .برای آموزش بهتر و تنظیم استانداردهای صنعتی است نیروی کار رویگذاری سرمایه

تحده در سراسر ایاالت م سه بعدی فناوری پرینت به دنبال ترویج پذیرش AM Forward طرحبنابراین 

من ای تأمینی زنجیره هادر توسعه چاپ سه بعدی می تواند که فناوری  کردتأیید یدن دولت با. مطرح شده است

برای  اه حلیارائه ر می توان به AM Forwardطرح  دیگرمزایای  از. دبه کشور کمک کنتر و انعطاف پذیرتر 

 ،ه ترو نوآوران قابل اعتماد تر تأمینداشتن زنجیره شامل دستیابی به تعدادی از اهداف مطرح شده  جهتدولت 

 . ردشاره ک قه ایسرمایه گذاری در اکوسیستم های تولید منط بااختراع و ساخت افزایش  و آیندهدر صنایع  رشد
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