
 

 

  هواپیما بزرگ  اجزای چاپ سه بعدی

برای  سه بعدی شده  چاپ latch انبوه شفت های تولید که کرد اعالم ایرباس هلیکوپترشرکت  تولید بخش

 .آغاز شده است آلمان داناوورث در خود A350 هواپیمای

 یک از استفاده با و شده طراحیدوباره  سبک وزن با شود می استفاده هلیکوپتر درهای برای که latch شفت

 شرکت صنعتی خدمات مرکز رئیس دیاز، مارتین لوئیس. شد ساخته EOS M 400-4 بعدی 3پرینتر 

 زنو آید، کاهش می هلیکوپتر به میان که صحبت از وقتی " :کرد اعالمآلمان  داناوورث در ایرباس هلیکوپتر

 است ممکن که جدید، قطعات تولید ریزی برنامه یهاول احلمر همان از باید بعدی سه چاپ. است مهم بسیار

 ". گیرد قرار توجه مورد شوند، تولید مناسب ای هزینه با و آسان خاص طور به تکنولوژی این از استفاده با

 

 

  هلیکوپتر latch سه بعدی فلزی شفت چاپ



 

 

 شفت تولید به قادر ایرباس هلیکوپترهای شرکت لیزر، پرتو چهاربا  EOS M 400-4 با استفاده از سیستم

روش های مرسوم  امدل های تولید شده ب از تر ارزان ٪25 هزینه ای و تر سبک ٪45 یبا وزن latch های

اهم می این امکان را فر شود، می استفادهی فلز لیزر سه بعدی چاپ وریافن در که تیتانیوم پودر. هستند قبلی

 چنینهم شرکت این. شوند تولید یکمتر بسیار مواد از با استفاده اصلی اجزای حفظ عین در قطعات تا کند

 .است بعدی سه چاپ از استفاده با A350 در اجزای از بزرگ گروه یک ساخت آماده

 با. کند تولیدسه بعدی  چاپ فرآیند یک در عدد شفت را 28به تعداد  تواند می EOS سیستم این، بر عالوه

 این تولید، ایرباس های شرکت گفته طبق دارد، latch شفت 16 به نیاز A350 هواپیمای هر اینکه به توجه

 .شود می هواپیما هر گرم برایکیلو چهار از بیش کاهش وزن به منجر بعدی سه چاپ از استفاده با قطعات

 از استفاده با .دهند می ارائه را بازیابی قابل و باال بسیار کیفیت ما های سیستم"زائپرنیک اعالم کرد:  نیکوالی

ای ههلیکوپتر شرکت از توجهی قابل طور به توانیم می ما در این زمینه، ما دانش با و دستگاهاین  عملکرد

  ". کنیم پشتیبانی قطعه این گواهینامه صدور روند در ایرباس

قطعه  2200 دارد قصد ایرباس هلیکوپترهای شرکت شود، عملیاتی کامل طور بهاین قطعات  تولید که هنگامی

تا اواخر سال جاری تکمیل شده و شرایط فنی  طبق برنامه ریزی های انجام شده عالوهبه . دکن عرضه سال در

 لیاسر شماره با A350اولین که  رود می انتظار عالوه بر این آغاز می گردد. 2019تولید سری از اوایل سال 

 .برود آسمان به 2020 سال در 420



 

 

 

 سه بعدی شرکت ایرباس  چاپساخته شده با تکنولوژی  قطعات

 



 

 

ه کرد تولید A350 XWB سری در را شده سه بعدی چاپ تیتانیومی ایرباس ترمزهایشرکت  سال گذشته

 چاپ سه بعدی شده می باشد هقطع 1000 از بیش شامل هواپیما این که کرد اعالم ایرباس این، از پیش. بود

 در این بر عالوه. به وجود آمده است یساخت افزایش در هوافضاصنعت  از که است پیشرفتی دهنده نشان که

 کابین برای را سه بعدی شده چاپ های نلپ بلژیک، Materialize همکاری با ایرباس جاری، سال لیاوا

 .تولید کرد فنالند هواپیمایی شرکت بزرگترین Finnair A320هواپیمای 
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