
Tại sao in 3D là một khoản đầu tư tốt 

Quá trình in 3D là một công cụ vô cùng hữu ích trong nhiều ngành 

công nghiệp. Nó không chỉ làm giảm chất thải xảy ra trong các quy 

trình sản xuất truyền thống mà còn có thể giảm thời gian thực hiện 

và chi phí đầu vào. Công nghệ này cũng đã làm tăng quyền lực của 

người tiêu dùng và đưa sản phẩm đến gần hơn với nhu cầu của 

họ. Ảnh hưởng của nó đối với thế giới kinh doanh dự kiến sẽ phát 

triển trong những năm tới. Dưới đây là một vài lý do chính tại sao 

in 3D là một khoản đầu tư tuyệt vời.  

Vật liệu 
Khi nói đến vật liệu để in 3D, nhựa là phổ biến nhất.  Nylon là một 

polyamit tổng hợp được sử dụng trong các sản phẩm gia dụng, 

cũng như các thành phần và cơ chế in 3D.  Nylon cũng được sử 

dụng cho quần áo và giày dép in 3D và các bộ phận ma 

sát. Polyme này có một số màu bao gồm trắng và đen.  Đối với các 

ứng dụng in 3D, nylon là một lựa chọn tốt vì nó mang lại tỷ lệ độ 

bền trên độ mềm dẻo cao và bền và linh hoạt.  

Ngoài nhựa, các vật liệu khác để in 3D có  thể rất bền. Ví dụ, 

polycarbonate được sử dụng cho kính chống đạn, mặt nạ lặn và 

kính nhà kính. Mặc dù nó có thể được sử dụng để tạo ra nhiều loại 

vật liệu, nhưng nó thường không được khuyến khích cho các ứng 

dụng in 3D tại nhà. Polycarbonate có tính hút ẩm cao, đòi hỏi nhiệt 

độ cao để in, vì vậy nó không lý tưởng để in các vật thể trong môi 

trường nóng hoặc ẩm ướt. 

Các vật liệu khác để in 3D bao gồm graphene, một vật liệu cực kỳ 

bền và linh hoạt. Vật liệu nhẹ, mạnh và linh hoạt là vật liệu lý 

tưởng cho các bộ phận thiết bị linh hoạt, các bộ phận của tòa nhà 

và các tấm pin mặt trời. Việc sử dụng Graphene trong in ấn gần 

đây đã được thúc đẩy bởi sự hợp tác giữa 3D Group và Kibaran 

Resources. Nó được phát hiện vào năm 2004 và cực kỳ linh 

hoạt. Việc sử dụng nó trong in 3D đã tăng lên đáng kể kể từ khi 

công nghệ này được phát triển. 



ABS là một vật liệu in 3D phổ biến khác.  Được làm từ tinh bột ngô 

và đường mía, nó có thể phân hủy sinh học và có thể tái sử 

dụng. Nó có nhiệt độ nóng chảy cao, và nó có thể bị cong trong 

quá trình in. Mặc dù có giá thành rẻ nhưng loại vật liệu này không 

phù hợp với những người có sở thích và chỉ phù hợp với các nhà 

sản xuất và kỹ sư. Nó cũng có thể được sử dụng để sản xuất 

nguyên mẫu chất lượng cao. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về in 

3D, hãy truy cập trang web của chúng tôi ngay hôm nay.  

Quy trình 
Ba quy trình của in 3D bao gồm xây dựng, in và hoàn thiện.  Quá 

trình in sử dụng vật liệu cơ bản dạng bột và chất kết dính lỏng giúp 

'dán' các hạt bột lại với nhau để tạo thành một vật thể.  Điều này 

thường được sử dụng trong việc tạo ra các thành phần dầu khí, 

các bộ phận y tế tùy chỉnh và các nguyên mẫu chức năng, cứng 

cáp. In 3D đã phát triển nhanh chóng trong thập kỷ qua và hiện đã 

trở thành một công cụ không thể thiếu đối với các công ty sản  xuất 

và các nhà khoa học. 

Một số máy in sử dụng giấy và nhựa làm vật liệu xây dựng.  Kỹ 

thuật này bao gồm việc xếp nhiều lớp nhựa dính hoặc giấy hoặc 

các tấm kim loại trước khi cắt chúng thành hình dạng.  Quá trình 

này thay đổi về độ chính xác và độ phân giải lớp có thể được xác 

định bởi nguyên liệu nạp. Độ phân giải lớp thường là một đến một 

vài tờ giấy sao chép, làm cho nó trở thành một lựa chọn khả thi 

cho in 3D quy mô lớn, nhưng độ chính xác về kích thước của nó 

thấp hơn so với kỹ thuật in nổi. 

In sinh học là một quy trình thay thế cho in 3D.  Chất tạo màng sinh 

học, chẳng hạn như liên kết sinh học đầy tế bào, có thể được in để 

bắt chước các đặc tính của nhựa nhiệt dẻo.  Chất tạo màng sinh 

học thân thiện với môi trường hơn nhựa và thậm chí có thể được 

sử dụng làm chất tăng cường trong máy in 3D.  Lợi thế của việc in 

sinh học so với nhựa là rất nhiều.  Vật liệu này ít tốn kém hơn và có 

thể được tái chế. Và trong khi một số ưu điểm của việc in sinh học 



vẫn đang được khám phá, phương pháp này có thể sẽ được sử 

dụng rộng rãi hơn trong những năm tới.  

Một trong những hạn chế lớn nhất của in 3D là khó có được chất 

lượng đầu ra tương tự như bộ định tuyến CNC.  Phần được sản 

xuất bằng máy CNC có thể đi thẳng đến đích của nó, trong khi đầu 

ra của máy in 3D còn lâu mới hoàn hảo. Ngoài ra, máy in 3D 

thường thiếu độ chính xác cần thiết cho các ứng dụng quan 

trọng. Tuy nhiên, điều này không còn là vấn đề nữa, nhờ công 

nghệ Selective Laser Melting, có thể tạo ra đầu ra 3D trên kim loại.  

Các ứng dụng 
Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của in 3D là tạo 

mẫu. Nhiều người dùng đầu tiên của in 3D nhận ra rằng có thể in 

nguyên mẫu thay vì gửi chúng đến văn phòng dịch vụ để 

phay. Những nguyên mẫu này có chất lượng không cao và máy in 

đắt tiền. Tuy nhiên, giá của máy in 3D đã giảm đáng kể, và chất 

lượng đầu ra đã được cải thiện đến mức mà ngay cả những mẫu rẻ 

tiền cũng đủ dùng để tạo mẫu. 

Ban đầu, in 3D được sử dụng để tạo mẫu nhanh, cho phép các kỹ 

sư kiểm tra các bộ phận và thiết kế.  Ngày nay, nó được sử dụng 

rộng rãi trong các ngành công nghiệp kỹ thuật, hàng không vũ trụ và 

ô tô. Các ứng dụng của in 3D đã mở rộng bao gồm các sản phẩm 

tiêu dùng và mô hình kiến trúc. Hơn nữa, công nghệ này đã tạo ra 

một ngành công nghiệp mới: in sinh học.  Ví dụ, in sinh học là một 

cách để in các tế bào của con người trong các cấu trúc ba chiều.  

Một trong những ứng dụng ấn tượng nhất của in 3D là tạo ra các 

đối tượng pháp y. Việc tái tạo các nạn nhân tội phạm đóng một vai 

trò quan trọng trong công lý, và sự đổi mới công nghệ đã mở ra sự 

hợp tác mới và rút ngắn thời gian thực hiện để đưa các ý tưởng 

vào cuộc sống. Nghệ thuật in 3D có thể được mở rộng sang âm 

nhạc và khiêu vũ. Nó thậm chí có thể trở thành một phần chính của 

du hành vũ trụ. Nếu in 3D trở thành tiêu chuẩn cho  những ngành 

này, nó sẽ sớm thay đổi mọi thứ. 



Không giống như các bộ phận giả của con người, bionics cũng đã 

trở nên phổ biến trong lĩnh vực y tế.  Sự phát triển của máy in 3D 

cho chân tay giả đã cho phép trẻ em lấy lại tay.  Ngoài ra, các công 

ty đã mọc lên để phát triển các cánh tay và chân sinh học.  Khả 

năng in 3D giúp họ có thể tạo ra các thiết kế tùy chỉnh và thậm chí 

thiết kế chân tay giả của riêng mình, như trong trường hợp của 

"Cánh tay anh hùng" trong Chiến tranh giữa các vì sao.  

Vấn đề pháp lý 
Trong khi in 3D đang trở nên phổ biến hơn, có một số vấn đề pháp 

lý xung quanh công nghệ này. Ví dụ, ở Pháp, việc phân phối các 

tệp in 3D mà không được chủ sở hữu bằng sáng chế cho phép là 

bất hợp pháp. Điều này là do các tệp này được coi là một phần 

thiết yếu của bằng sáng chế. Vì lý do này, chủ sở hữu bằng sáng 

chế có thể yêu cầu các bên thứ ba cung cấp tệp in 3D.  Bài viết này 

sẽ thảo luận về một số vấn đề pháp lý phát sinh khi in 3D sử dụng 

tài sản trí tuệ. 

Hiện tại, in 3D đặt ra một số vấn đề pháp lý liên quan đến trách 

nhiệm sản phẩm. Đây là lĩnh vực luật bảo vệ người tiêu dùng 

chống lại các sản phẩm không an toàn hoặc bị lỗi.  Khi in 3D tiến 

bộ, ranh giới giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng bị xóa 

nhòa. Nhiều bên đóng góp vào việc tạo ra các sản phẩm in 3D,  

điều này khiến họ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi 

chúng không hoạt động như dự kiến.  Điều này cũng có thể dẫn đến 

sản phẩm giả mạo. 

Một vấn đề pháp lý khác xung quanh bằng sáng chế và luật SHTT 

điều chỉnh chúng. Luật bằng sáng chế rất phức tạp và việc không có 

bến cảng an toàn giống như DMCA có thể tạo ra một bãi mìn hợp 

pháp. Hậu quả của việc vi phạm bằng sáng chế là chưa rõ, nhưng 

có khả năng xảy ra kiện tụng. May mắn thay, có một số cách để hạn 

chế ảnh hưởng của bằng sáng chế đối với máy in 3D. Cuối cùng, 

công nghệ này có nhiều lợi ích và là một lợi ích cho sự đổi mới.  

Ngoài các vấn đề về IP, in 3D cũng đặt ra câu hỏi về cách thức 

hoạt động của nó với việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.  Bởi vì quá 



trình này liên quan đến việc tạo ra một đối tượng, chủ sở hữu của 

tệp 3D có thể được bảo vệ theo luật bản quyền và các luật SHTT 

khác. Vấn đề thứ ba là việc sử dụng các tệp máy in 3D mà không 

được phép. Điều 11 của Hiệp ước Bản quyền WIPO nghiêm cấm 

việc lách các biện pháp bản quyền.  Tương tự, chủ sở hữu quyền có 

thể tìm kiếm sự cứu trợ khỏi việc sử dụng trái phép thông qua quan 

hệ đối tác với các nhà sản xuất máy in 3D và các nền tảng chia sẻ.  

Đánh giá sách 
Bài đánh giá sách In 3D này là một cách tuyệt vời để tìm hiểu về 

công nghệ hấp dẫn này. Các tác giả, Colleen Graves và Aaron 

Cameron, đã xuất bản ba cuốn sách khác về công nghệ đáng kinh 

ngạc này, bao gồm một cuốn phổ biến trên máy in 3-D. Cuốn đầu 

tiên là một cuốn sách bán chạy nhất trong thị trường ngách của nó 

trên Amazon, và cuốn thứ hai cũng ấn tượng không kém. Mặc dù 

nhiều người có thể nghĩ về việc in 3-D là một thú vui tốn kém, 

nhưng nó thực sự không quá khó. Trên thực tế, với những chiếc 

bút 3D đơn giản, ngay cả người tiêu dùng bình thường cũng có thể 

thử nghiệm với công nghệ mới này. 

Cuốn sách thứ ba trong loạt bài này là hướng dẫn toàn diện về in 

3D. Nó bao gồm các khía cạnh phần mềm, các định dạng dữ liệu 

và các khái niệm đằng sau chúng.  Nó cũng đánh giá các ứng dụng 

của in 3D trong một loạt các ngành công nghiệp.  Cuốn sách này là 

một lựa chọn tốt cho cả người mới bắt đầu và các chuyên gia, vì 

nó mô tả toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối.  Ngoài việc dạy bạn về 

in 3D, cuốn sách này còn cung cấp danh sách các phần mềm hữu 

ích giúp bạn bắt đầu dễ dàng hơn.  

Hướng dẫn cơ bản về in 3D chỉ chứa ba mươi trang thông tin. Điều 

này có thể là đủ để giới thiệu về công nghệ vào năm 2000 và 2005, 

nhưng ngày nay, mọi người tìm kiếm thêm thông tin.  Đánh giá sách 

in 3D tốt không phải là một hướng dẫn nhanh dạy bạn cách làm 

chủ công nghệ. Hướng dẫn cho người mới bắt đầu sẽ tốt hơn. Và, 

như tôi đã đề cập trong bài đánh giá sách In 3D của mình, tác giả 

của cuốn sách này thực sự là các giáo sư kiến trúc. 



Cuốn sách in 3D này chứa các đánh giá từ chủ sở hữu máy in 

3D. Rayan Turner là tác giả của cuốn sách này và nó  có xếp hạng 

khách hàng trung bình là 4,8 sao. Tài liệu kiểu cuốn sách nhỏ này 

chỉ dài năm mươi trang, nhưng có rất nhiều thông tin.  Cuốn sách 

này có các giải pháp cho các sự cố in 3D phổ biến và các mẹo bảo 

trì. Và các tác giả đã đưa vào rất nhiều tài liệu tham khảo về 

zombie. Sổ tay 3D Hubs cũng có những thông tin hữu ích cho 

những ai đang coi in 3D là một sở thích.  

 


