
 

 توسط شرکت زیمنس استفاده از چاپگرهای سه بعدی

 یو نگهدار ریتعم جدید را در مرکز یچاپگر سه بعد کیآلمان،  در منسیشرکت زگروه تولیدی بخش حمل و نقل 

 ساخت افزایشی یها یوراواقع در دورتموند آلمان از فن RRX یلیخود نصب کرده است. مرکز خدمات ر تالیجید

 .کند یاستفاده م یو نگهدار ریبه تعم ککم یبرا

بار  نیچند دیهر قطار با"گفت:  Siemens Mobilityشرکت  انیو خدمات مشتر دیتول ریمد کیکوکم کیما

ا را ت ندیفرآ نیخواهند ا یما م انیتمام مشتر د،یتصور کن دیتوان ی. همانطور که مشود یو نگهدار ریتعمدر سال 

شده ن یزیبرنامه ر یکارها دیبا نیما همچن. انجام دهند تیفیو ک یمنیا ات،یحداکثر سطح جزئبا  عیحد امکان سر

استفاده ما قطار و شرکت هایی که از خدمات  مختلف یمدل ها بهاگر شما  .میرا مد نظر قرار ده لحظه آخری ای

عدی پرینتر سه ب جایی است که نیا های سفارشی می شوید.می کنند نگاهی بیندازید متوجه نیاز ما به راه حل 

 " .فراهم می سازدبرای ما را  سفارشی سازی شده قطعاتامکان تولید سریع و مقرون به صرفه و 

 

 RRX  یلیخدمات ر مرکز

قطعات  یسفارش دیبا تولشرکت زیمنس پیش از این  ،یحمل و نقل جهان یها ستمیس یساز نهیتمرکز بر به با

. کرده است یگذار هیسرما  FDM سه بعدیچاپ  یتکنولوژبر روی  یارائه دهنده خدمات حمل و نقل آلمان یبرا

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


 
 یبعد سه یچاپ یها قطعهکرده است تا  یهمکار (RTA) بخش با اداره جاده ها و حمل و نقل نیا ن،یبر ا وهعال

 .فراهم کند یدوببدون راننده  یمترو یرا برا شده

 در نظر گرفتن. با تعمیر کندمرکز  نیقطار را در ا کصدیدر نظر دارد حدود  RRX یلیخدمات رمرکز  حال حاضر در

و  زتجهی یبرا یافزودن دیمانند تول دیجد یها یورابه فن گریبار د متوجه شدند که بخش نیا ،ها ییتوانا نیا

 .ندک یرا حذف م موجود یکیزیف فهرست کاالهایبه  ازین نیاز دارند که به نوبه خود یدکیقطعات  ینیگزیجا

Kuczmik  به طور قابل  یمتوان ینوآورانه، ما م یتالیجید یها یورااز فن یعیوس فیط یجمع آوربا " کرد:اضافه

 فایرا ا یا کپارچهینقش  FDM پرینت سه بعدی. هایمان را افزایش دهیم یمشتر ریلی اتیعمل ییکارا یتوجه

 کوتاهترزمان  درو  تر کم نهیتر، با هز یچرخه عمر طوالن یرا برا یدکیسازد قطعات  یما را قادر م و کند یم

 " .تولید کنیم نینسبت به هر زمان پیش از ا

 



 

 

 یراب یمشتر ازیرفع ن یبرا یگر ختهیمانند ر یسنت یبه روشها منسیز ،یلیمرکز خدمات ر سیاز تاس شیپ

 یفارشس یینها قطعه کیتا  دیحدود شش هفته طول کش ندیفرا نیا منس،یبود. به گفته ز یقطار متک ینگهدار

 .قابل قبول نبودهم  یاز لحاظ مال کهساخته شود 

توان در عرض  یرا م یدیتول یدکیقطعات  و ابدی یم کاهش ٪95 دیزمان تول پرینتر سه بعدی  حال با نیا با

 Siemensشود.  نهیبه عیسر ینمونه ساز قیتواند از طر یم زیاجزا ن نیا یچند ساعت چاپ کرد. طرح ها

Mobility  ماده ترموپالستیک صنعتیو سه بعدی از چاپگر ULTEM 9085 ابزار اتصال مورد  کی دیتول یبرا

بزار ا نی. اکردکند( استفاده  یکه چرخ دنده را حمل م یچارچوب ای یقطارها )شاس یو نگهدار ریتعم یاستفاده برا

 روش سنتی شکل پیچیده ای دارد.برای تولید کنندگان به 



 

 

Kucmik میدار ازیهر زمان که به آنها ن یدکیو قطعات  یسفارش یابزارهاسه بعدی چاپ  ییتوانا": داد حیتوض 

و  بزارهااکنندگان  نیتامما به  یداده است. وابستگ رییعرضه ما را تغ رهی، زنجکیفیتحداقل  در نظر داشتن بدون

امکان ایجاد شغل های کم حجم به  درآمد با یها انیجر نیو همچنی تولید هر قطعه کاهش یافته ها نهیهز

  "صورت کم هزینه و کارامد، افزایش می یابد.
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https://3dprintingindustry.com/news/siemens-installs-stratasys-fortus-450mc-3d-printer-in-new-rail-service-center-140080/

