
 

 مایهواپدر  چاپ سه بعدی شده هقطع نینصب بزرگتر

 کامالا  قطعه نیاعالم کرد که بزرگتر الکترونیک هوابرد و  نیکاب در زمینه متخصص  Diehl Aviationشرکت

 Curtainمورد بحث این قطعهرا به بازار عرضه کرده است.  یمسافربر یمایهواپ برای شده سه بعدی چاپ

Comfort Header   هواپیمای  نصب در ریل جهتپرده  یبرا دهیچیمحفظه پ کیمی باشد کهA350 XWB 

و در ابعاد   FDMکنولوژی چاپ سه بعدیماژول، با استفاده از ت نیا. است( Qatar Airwaysدر ایرالین قطر )

 .ساخته شده استمتر  یلیم 240×  720×  1،140

 

 ایرالین قطر A350 XWB یمسافربر یمایهواپدر  چاپ سه بعدی شده هقطع نینصب بزرگتر

فناوری پرینت سه بعدی جهت ساخت   که از خواهد بود شرکتی نیاول Qatar Airwaysشرکت هواپیمایی 

Trained Comfort Curtain  .صدور از ابتدای فرایند مفاهیم اولیه تا  پروژه نیا استفاده می کند

ت مشکال حل امکان  Diehl Aviationشرکت برایطول خواهد کشید. چاپ سه بعدی  EASA نامهیگواه

. جزء تشکیل شده است 12از بیش از   Trained Comfort Curtainقطعه کامل  کی. فراهم آوردرا گوناگونی 

ابزار  کیبه از آنها  کی، که هر اندشده  لیتشک شده نتیگالس لم بریمختلف فا یها هیماژول ها معموال از ال نیا

 یابیریکابل، عالئم مس یادغام کانال هاماژول، مانند عملکردهای بیشتر درون ادغام . نیاز دارد دهیچیپ یومینیآلوم

تفاده با اسماژول که  یحال، هنگام نی. با ادارند یشتریب یدگیچیپ ،یتخصص ینگهدار یها پیکل ای و یاضطرار
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ه آخر آن ها را بکرد و در  دیتول یبعد چاپگر سه کیتوان با  یشود، تمام قطعات را م یم دیتول یاز چاپ سه بعد

 .یکدیگر چسباند

 

 Curtain در حال حاضر تنها  Diehl Aviationشرکت ،م آوردن مزایای بی شمار در این قطعههوجود فرا با

Comfort Headers عبیه در هواپیمای و برای ت یچاپ سه بعد تکنولوژی ا استفاده ازرا بA350 XWB    تولید

 یبرا یبه راحتمی توانند و  داشتهنیاز کمتری به بازسازی  قطعه چاپ سه بعدی شده ، ایننیعالوه بر ا. می کند

شود.  یم ریتعمعملیات انتظار در طول سبب کاهش زمان این امر که  برداشته شوند ینیگزیجا ایو  راتیتعمانجام 

حال، مسافران از  نیشوند. در هم یسفارش یلیتکم یراه حل ها یتوانند برا یم یماژول ها به راحت ن،یهمچن

 یبهره مند م می شود نیبهتر در کاب تعبیهامکان و  زینوکاهش که منجر به  چاپ سه بعدی شدهقطعات دقت 

 .شوند

 



 
Diehl Aviation های شرکتبخش  ی ازکی Diehl Stiftung & Co. KG  هواپیمایی  یها تیتمام فعال کهاست

و  مایاپهو یها ستمیس یاصل های کننده نیتام یکی از شرکت نیکند. ا یم بیسقف ترک کیزیر را  Diehl گروه

و  مایهواپ محصول هر دوبرای ) رباسیا های کمپانیکارمند دارد.  6،000است و در حال حاضر حدود  نیکاب

 از جمله مشتریان این شرکت می باشند. امبرائرو  بمباردیه ایروسپیس نگ،ی(، بوئکوپتریهل

 Aircraftرا در نمایشگاه  Curtain Comfort Headerقطعه چاپ سه بعدی شده  ،Diehl Aviationشرکت 

Interiors Expo  7غرفه شهر هامبورگ دردرD20   .به نمایش خواهد گذاشت 
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