
 

 

 Volvoشرکت خودروسازی  قطعات خودروچاپ سه بعدی 

 اعمال کرده استخود  دیتول ندیمختلف فرآ یدر بخش هارا  یچاپ سه بعدتکنولوژی  Volvo Trucksشرکت 

به  یبعد کند. به طور خاص، چاپ سه یاستفاده م دیگر لیوسا وها  قالبابزارها، ساخت  یبرا یفناور نیو از ا

مرکز  که  New River Valley (NRV) کارخانجات تکنولوژی های مورد استفاده در نیتر یاز اصل یکیعنوان 

به  SLSپرینت سه بعدی استفاده از فناوری شده است.  لیتبد می باشد کایآنها در آمر یدیتول یتهایالفع یاصل

 .کرده است کمکمقرون به صرفه  یتک قطعه ا یمؤلفه ها جادیشرکت در ا نیا

  Volvoساخت قطعات چاپ سه بعدی شده توسط شرکت خودروسازی 

فناوری چاپ سه بعدی با هدف از  کنندگان خودرو دیاز تول گرید یاریمانند بس نیز Volvo Trucksشرکت 

 یورفنا مورد در قیشرکت سالها صرف تحق نیاسود برده است.  یطراح فرایند توسعهو  تولید یها نهیکاهش هز

 در چاپ سه بعدی شده هقطع 500از  شیباز آنها  در حال حاضراست.  کردهآن های و کاربرد  یچاپ سه بعد

 Volvo Trucksشرکت نوآورانه  یپروژه ها شگاهیقطعات در آزمااین . کنند یخود استفاده م NRV فروشگاه

 .شوند یچاپ م

 دنیاز فرآ یجزء بخش نیاست. ا دیفیوزر دیتک قطعه جد از قطعات چاپ سه بعدی شده این شرکتنمونه  کی

تکنولوژی  یبرا یطراح لیبه دل حال نیاست. با ا نهیپر هز اریبه طور معمول بس کهرنگ است افشانگر کردن  زیتم

در عین حذف نیاز به  طعههر قتولید  برای  Volvoامکانات چاپ سه بعدی در منزل، شرکت و ساخت افزایشی

را با استفاده  یدکیقطعات  نیشرکت همچن نیا. کند یم ییصرفه جو دالر 1000از  شیب قطعه ای،اجزای چند 

به  و یتوان قطعات را به راحت یدر صورت بروز خسارت م نیبنابرا .کند یم دیتولاز فناوری پرینت سه بعدی 

 .کرد ضیسرعت تعو

 و تکنولوژی ساخت افزایشی Volvoشرکت 
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 یچاپ سه بعدفناوری است که از  یمدتVolvo CE  و Volvo Trucks مانند Volvo مختلف شرکت شعبه های

مان انیمشترما ": گفت Volvo CE شرکتمشاغل  یبانیپشت ری، مدJasenko Lagumdzija  .کنند یاستفاده م

عات که قط تر یمیقد یها نیماش یبرا ژهیو به ر. این اممیکن یم یبانیپشت شانزاتیچرخه عمر تجه قیاز طر را

 دیتول .مناسب است اریبستولید نمی شوند به طور موثر با استفاده از روش های ساخت سنتی آن ها دیگر فرسوده 

 نیبنابراو  را به طور قابل توجهی کاهش می دهد نهیزمان و هز یچاپ سه بعد استفاده از فناوری با دیقطعات جد

 " .است انیکمک به مشتر یموثر برا یراه

 

 :می کند یچاپ سه بعدقطعات زیر را  ییبه تنها Volvo Trucksشرکت 

 Roof seal gauges 

 Fuse installation platens 

 Drilling fixtures 

 Brake piston gauges 

 Vacuum drill ducts 

 Brake valve fitting gauges 



 

 

 Hood drilling fixtures 

 Power steering adapter holders 

 Luggage door gap gauges 

 Luggage door pins 

را با استفاده  یدکیقطعات   Volvo CEشرکت. به عنوان مثال سودمند می باشد انیمشتر یبرا زین دیتول وهیش نیا

رای ب از این طریق کند و یدارند ارسال م ازیکه به آنها ن یانیمشتر یبراو  دیتولFDM از فناوری چاپ سه بعدی 

 یبرندساز ری، مد Annika Friesکند.  دیتقاضا تول محصوالت را براساس تااین امکان را فراهم می سازد شرکت 

ی ویژگ یقطعات سه بعد .میده یانجام مدر سطح باالیی را  تیفیک نیما تضم"داشت:  اظهار  Volvo CEشرکت

یک د توانند با اعتما یم انیمشتر نیبنابرا .کنند یم افتیدر ینسخه اصل ندهمان یگارانتدارند و  یکسانیهای 

" .دریافت کنندVolvo  را از معتبر قطعه

 



 

 

 خودروکننده بزرگ  دیتول کیعنوان  بهVolvo شرکت  پالستیک و فلز توسط یسه بعد چاپتکنولوژی استفاده از 

 .است تکنولوژیاین و مناسب  یاقتصاد ینشان دهنده راه حل ها

 /https://3dprinting.comمنبع:
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