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שימושי הדפסה בתלת מימד בתעשייה

מימד,  תלת  הדפסת 
יכולה במקרים מסוימים, 
מהיר  יעיל  ככלי  לשמש 
בהשוואה  לייצור,  וזול 
לשיטות אחרות. בתחום 
זה ישנן מגוון טכנולוגיות 

ייצור שונות וכדי להיעזר בצורה 
על  לעמוד  יש  בהדפסה  יעילה 
ושיטה,  שיטה  בין  ההבדלים 
החומר  וחסרונותיה.  יתרונותיה 
המוצג מיועד להיכרות ראשונית 
שפחות  אלו  עבור  התחום,  עם 
חשופים אליו ויכול לפתוח צוהר 

לשימוש בטכנולוגיה.
בתלת  ההדפסה  טכנולוגית 
יותר,  המדויק  בשמה  או  מימד, 
 ,Additive Manufacturing
על  השמונים  בשנות  פותחה 
 3D" מחברת  האל  צ'אק  ידי 
Systems". טכנולוגיית ההדפסה 
צילוב   –  SLA הייתה  הראשונה 
על  פוטופולימר  של  והקשחה 
אחר שכבה,  אור שכבה  קרן  ידי 
ולאחר מכן פותחו גם טכנולוגיות 
עליהן   ,FDM, SLM, SLS-ה
על  שעובדות  בהמשך,  נפרט 
אובייקט  יצירת  דומה של  עקרון 
בעוד  שכבה.  אחר  שכבה 
שבתחילת הדרך עלות ההדפסה 
יקרה מאוד,  הייתה  בתלת ממד 

גל נעים*

הדפסה בתלת מימד כבר קיימת יותר משלושים שנה, אך לרוב לא היה בה 
שימוש משמעותי בתעשייה. בשנים האחרונות, בעקבות התפתחות הטכנולוגיה 
וירידה משמעותית במחירים, השתנה המצב ותחום זה תופס תאוצה. לפניכם 

מידע על היתרונות ששיטה זו יכולה להציע, יישומים ודוגמאות מהשטח.

באיזו טכנולוגיה 
להשתמש?
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תמונה 1: שימושים אפשריים וחומרים המאפיינים את טכנולוגיות 
הייצור השונות בהדפסת תלת מימד
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לתעשייה  והונגשו  המחירים  ירדו  השנים  עם 
של  התוקף  פקיעת  בעקבות  בעיקרון 
בעלות  משמעותית  וירידה  בתחום  הפטנטים 
ייצור המכונות. מדובר בתחילת עידן חדש בו 
מחירו של מוצר מותאם אישית הולך ומתקרב 

לזה של מוצר בייצור סדרתי.

ישנם תחומים רבים שמתייעלים ומתפתחים 
לפניכם  זו.  בטכנולוגיה  שימוש  בעקבות 
סקירה על השיטות השונות הקיימות בתחום, 
והחסרונות של כל  תוך פירוט על היתרונות 
מהשטח  דוגמאות  מוצגות  בנוסף,  שיטה. 
הממחישות מתי הגיוני להעדיף שיטת ייצור 
פני שיטות מסורתיות  על  שכזו 
על  בה  להיעזר  ניתן  ואיך  יותר 
ולהגיע  פיתוח  זמני  לקצר  מנת 

למוצר טוב יותר.

של  השונות  הטכנולוגיות 
הדפסת תלת מימד:

לייצר  רוצים  אנו  כאשר 
מספר  בפנינו  עומדות  חלק 
של  שונות  ייצור  טכנולוגיות 
טכנולוגיה  לכל  הדפסה. 
והיא  וחסרונות  יתרונות  יש 
ויישומים  לחומרים  מתאימה 
מימין   1 שונים. בתמונה מספר 
העוזר  תרשים  לראות  ניתן 
הייצור  לשיטת  אותנו  להכווין 

הנכונה, לפי דרישות הפרויקט.
 FDM - Fused Deposition  	
ההדפסה  שיטת   :Modelling
דק  פילמנט  ביותר.  הנפוצה 
מועבר  מ"מ,   3 או   1.7 בקוטר 
המתיכה  מחוממת  דיזה  דרך 
אותו ו"מציירת" עם ההיתך את 
מיוצר  החלק  הרצויה.  הצורה 

בשלושה מימדים



 | גילון 1 | נובמבר-דצמבר50 | 

בשלושה מימדים

תמונה 2: טבלת השוואה בין טכנולוגיות התלת מימד השונות

ABS -לפרוייקט באפקה.תמונה 3: גרסה ראשונית מיוצרת מ ,ABS תמונה 5: מעטפה העשויה

ABS -תמונה 4: גרסה ראשונית מיוצרת מ

COLOR JETSLASLSFDMטכנולוגיה

 ריסוסחומר

פוטופולימר

 :Thermoplasticפוטופולימר
PA, TPU, PS, 

METAL

Thermoplastic: ABS, 
PLA, TPU, TPE, NYLON, 

COPOLYMERS

בינוניתגבוההגבוהה מאודגבוההרמת גימור

חלק-מחוספסחלק-מחוספסחלקפחות חלקפני השטח

 ליטוש, לכה,צבעאין צורךאפשרויות גימור
צביעה

 ליטוש, איטום באפוקסי,
החלקה- אדי אצטון

 390,000צבע בסיס

צבעים

 מספר רב
 של צבעים
ושקופים

כל צבעלבן אפור, שחור

0.1-0.80.05-0.0150.05-0.010.4-0.05עובי שכבה ]מ"מ[

מינימלי  דופן  עובי 

]מ"מ[

350.80.8

יש צורךאין צורךיש צורךאין צורךתמיכות

זולבינונייקריקרעלות

בשיטה זו שכבה אחר שכבה.
	 SLS – Selective Laser Sintering: שיטה 
ניילון.  אבקת  לרוב  אבקה,  צורב  לייזר  שבה 
בתהליך צריבת הניילון, הוא מתגבש בהתאם 
האובייקט  נוצר  ובכך  המבוקשת  לצורה 

שכבה אחר שכבה. 
 SLA - Stereolithography Apparatus Or 	
DLP - Digital Light Projector: בשתי שיטות 
אחר  שכבה  פוטופולימר  מקשים  אנו  אלו 
 SLA-שכבה עד ליצירת האובייקט. בשיטת ה
לייזר  ידי  על  נעשית  הפוטופולימר  הקשיית 
בשיטת  מראות.  מערכת  בעזרת  שמוכוון 
במקרן  משתמשת  זאת,  לעומת   DLP-ה

שמקרין אור לצורך הקשיית הפוטופולימר. 
זו חומר הגלם הוא  COLOR JET: בשיטה   	
מייצר  המדפסת  ראש   .Sandstone אבקת 
שכבות דקיקות של אבקה זו ומקשה אותה 
במקומות הנדרשים, בצבעים שונים, על ידי 

דבק, בדומה למדפסת צבעונית ביתית.
ניתן ללמוד גם בעזרת  על השיטות השונות 
בין  משווה  הטבלה  המצורפת.  הטבלה 

תכונות המוצר שניתן לקבל בכל שיטה.

הבהרות לטבלה:
• עובי שכבה: ככל שהמספר קטן יותר, ניתן 
החיסרון  זאת,  עם  פרטים.  יותר  ליצור  יהיה 

הוא שזמן ההדפסה גדל וכך גם המחיר.
• עובי דופן מינימלי: העובי המינימלי של קיר 

במודל עבור שיטת ההדפסה המבוקשת. 
עבור  רק  נדרשת  התמיכה  תמיכות:   •
אלו  שיטות שאינן מבוססות אבקה. תמיכות 
מאפשרות למכונה "להדפיס באוויר" על מנת 

להגיע לצורה המבוקשת.

להיעזר  ניתן  בהם  למקרים  דוגמאות 
בטכנולוגיית הדפסת תלת מימד 

לייצור  שיוצאים  לפני  טיפוס  אב  ייצור   )1
סדרתי:

במחשב  נעזרים  שבימינו,  העובדה  למרות 
ובדיקות  סימולציות  ביצוע  המוצר,  לתכנון 
תקינות, עדיין קיימים מקרים בהם מתרחשים 
והן  יקר  בזמן  הן  עולות  אלו  טעויות  טעויות. 

בכסף, לדוגמא, תיקון תבנית הזרקה. 
הדפסת תלת מימד יכולה לעזור לנו 
לצמצם טעויות שכאלו. בעזרתה, ניתן 
בקלות  המוצר  של  טיפוס  אב  לייצר 
ייצור  ובמהירות, מבלי להכין תבנית. 
תכונות  על  משפיע  אומנם  שכזה 
רבים,  במקרים  אבל  הסופי  המוצר 
כגון התרשמות מהצורה של החלק, 
איפיון חווית המשתמש והארגונומיה 
את  ולקדם  רבות  לעזור  יכול  הוא 

תהליך הפיתוח.

דוגמאות מהשטח 
חלק  לראות  ניתן  אלה  בדוגמאות 

מיתרונות ההדפסה בתלת ממד.
חדש  דגם  של   ABS-ב הדפסה  א. 
 .)3 )תמונה  לייצור  יציאה  לפני 
במקרה זה, ניתן "לנצל" את העלות 
בשיטת  הדפסה  של  יחסית  הנמוכה 
ההדפסה  זמן  עם  יחד   ,FDM-ה
הקצר על מנת לייצר מספר גרסאות 
להגיע  וכך  החלק  אותו  של  שונות 

לפתרון האופטימלי.
ב. דגם שיוצר עבור פרויקט במכללת 
מורכב  הדגם   .)4 )תמונה  אפקה 
רצועה  כולל  מודפסים  מחלקים 
היא.  גם  שהודפסה   TPU-מ גמישה 
ידי  שעל  לראות  ניתן  זו  בדוגמא 
טכנולוגיות/חומרים  במגוון  שימוש 
טיפוס  לאב  להגיע  ניתן  שונים 

פונקציונאלי.
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.TPE-תמונה 6: אטם בכמויות קטנות, מיוצר מ

חיתוך  ליצירת  בהדפסה,  שיוצר  ספייסר   :7 תמונה 
מדויק יותר.

שיוצרה  ייצור  בפס  צריבה  עמדת  8.א.:  מספר  תמונה 
בהדפסה

שיוצרה  ייצור  בפס  צריבה  עמדת  8.ב.:  מספר  תמונה 
בהדפסה

תמונה 9: מערכת בדיקה אוטומטית בפס ייצור

* אודות הכותב:
 Wave Tech חברת מייסד  נעים  גל 
עבור  פיתוח  פתרונות  3D שמעניקה 
בטכנולוגיית  המשתמשות  חברות 
שרותי  ונותנת  מימד  בתלת  ההדפסה 
בתחום  עשיר  ניסיון  מתקדמים.  הדפסה 
ההדפסה הכולל עבודה מול גופים גדולים 
וחדשניים  מורכבים  פרויקטים  וקידום 
 FabLabIL-ב שותף  הוא  בנוסף,  בתחום. 
שהינה מעבדת ייצור דיגיטלית קהילתית.

ליצירת קשר:

 
 

054-6505190

galn@wavetech3d.com

ו-8ב׳(. העמדה מאפשרת ייצור מדויק מהיר 
לייצר  ניתן  שלא  צורות  לייצר  ויכולת  וזול 

בשיטות אחרות.
מערכת   .)9 )תמונה  אוטומטי  בדיקה  ציוד  ב. 
מוצרים/מעגלים  לבדיקת  אוטומטית 

אלקטרונים לאורך תהליך הייצור. 

טכנולוגיית ההדפסה בתלת מימד ממשיכה 
נגיש  לגורם  והופכת  כיום  גם  להתפתח 
הפתרונות  מגוון  בתעשייה.  יותר  ומרכזי 
ומתרחב  הולך  מאפשרת  הזו  שהטכנולוגיה 
המכונות  את  מתאימים  שהיצרנים  בעוד 
וכדאי  רצוי  זאת,  עם  בתעשייה.  לדרישות 
בה  הרצויה  השיטה  את  בחוכמה  לבחור 
התאמה  לקבל  מנת  על  משתמשים  אנחנו 
שיכול  מה  הייצור,  לתהליך  מקסימלית 

לחסוך לנו הן זמן והן כסף.

אפקה  במכללת  נוסף  לפרויקט  מעטפת  ג. 
5(. החלקים הודפסו ב-ABS בכמה  )תמונה 
מדפסות מפאת לוח זמנים צפוף, המעטפת 
קצר  זמן  ימים,  מספר  תוך  מוכנה  הייתה 

במיוחד יחסית לאלטרנטיבות.
 

 Small קטנות  בכמויות  מוצר  הדפסת   .2
:batch production

נכון להיום הדפסה בתלת מימד עדיין יקרה 

זה  בהם  יש מקרים  אך  מייצור סדרתי  יותר 
דווקא הפתרון הזול יותר. מדובר על מקרים 
בהם צריך לייצר חלק מסוים בכמות קטנה. 
לרוב מדובר על שתי אפשרויות: הראשונה, 
לקוח.  עבור  אישית  מותאם  מוצר  ייצור 
שיוצרו  חלקים  על  מדובר  כאשר  השנייה, 
מזמן וכבר לא ניתן להשיגם. הפתרון המקובל 
לייצר  אפשר  כך  בהדפסה,  ייצור  הוא  היום 

כמות קטנה בעלויות נמוכות לפי הצורך.

דוגמאות מהשטח:
א. אטם דק שיושב בין המגעים לגוף המוצר 
קטנות  בכמויות  מיוצר  המוצר   .)6 )תמונה 
לכן היה נכון לייצר אותו בהדפסה של חומר 
האטם  כמו  מתפקד  האטם   .TPE  – גמיש 
המקורי ואף יותר זול עבור הכמות הנדרשת.

ספציפי  באורך  רצועה  לחיתוך  מכשיר  ב. 

לאפשר  כדי  נועד  המוצר   .)7 )תמונה 
את  מדויקת  בצורה  לחתוך  למשתמש 
אך  סטנדרטי  הוא  החיתוך  כלי  הרצועה. 
הוספנו לו ספייסר, הנועד למנוע אי דיוקים 
 Track Group יוצר עבור חברת  של העובד. 

– חברה למעקב אחר אסירים במעצר בית.
 

Jigs and Fixtures .3 עבור פסיי ייצור:
מושפע  הוא  גם  הסדרתי  הייצור  עולם 
הייצור  בתהליך  מימד.  בתלת  מהדפסה 
עבורו  לייצר  לעיתים  נדרש  חדש  מוצר  של 
להיות  צריך  המענה  הייצור.  בפס  עזר  כלי 
להיעזר בהדפסה.  ניתן  כאן  וגם  ויעיל  מהיר 
השימוש בטכנולוגיה יכול לאפשר לנו ליצור 
להיות  יכולים  לא  שגיאומטרית  חלקים 

מיוצרים בשיטות אחרות.

דוגמאות מהשטח:
8א׳  )תמונות  ייצור  בפסיי  צריבה  עמדות  א. 
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