
 

 قسمت اولو صنعت خودروسازی  پرینت سه بعدیتکنولوژی 

 یمورد استفاده قرار م سازیدر صنعت خودرو یبه طور گسترده ا پرینت سه بعدی یها یفناوردر حال حاضر 

ین ا کنند؟ در یبهبود محصوالت خود استفاده م یبرا پرینت سه بعدیتکنولوژی خودروسازان از چگونه  .رندیگ

از فناوری های سه بعدی مورد بررسی قرار بزرگ و کوچک خودروسازی  یشرکت ها گی بهره گیریچگونمقاله 

 گرفته است.

 با هدف کاهش زمان عرضه محصوالت پرینت سه بعدی یاز فناور شتریو ب شتریب یساز لیاتومب یها شرکتامروزه 

از  استفاده. کنند یاستفاده م ، حذف هزینه های اضافی در خط تولید و ساخت قطعات با هندسه پیچیدهبه بازار

را  راتییصالحات و تغا یجادااین امکان را برای خودروسازان فراهم می سازد تا فرایند  پرینت سه بعدیتکنولوژی 

 تولید سنتی امکان پذیر یانجام دهند که با استفاده از روش ها در عین کاهش هزینه ریبدون تأخ با سرعت باال و

 نمی باشد.

 ؟ی موثر استخودروسازاعمال فناوری پرینت سه بعدی توسط شرکت های در نحوه  ییها یژگیچه و اما
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Volkswagen اب 1930جهان است که از اواخر دهه سراسر شرکت های خودروسازی در  نیاز بزرگتر یکی 

 یک بههم اکنون و است ( شروع به کار کرده "فولکس واگن" ی)ترجمه تحت اللفظ "مردم نیماش"عنوان 

https://idesign3d.ir/3d-print/


 
در  هینقل لهیوسمیلیون  10.8این شرکت بیش از  2018در سال شده است.  لیمدرن تبد یتیمل شرکت چند

 .به فروش رساندسراسر جهان 

 و ،هینقل لیوسا، پرینت سه بعدی هایابزار قیرا از طر دی، گردش کار تول VW Autoeuropaکمپانی

، VW Scirocco شامل این کمپانیشده در کارخانه پرتغال  دیتول یها لیمربوط به اتومب لیوسا

Sharan  وSeat Alhambra متحول کرده است. 

VW Autoeuropa رده ک همکاری پرینتر سه بعدیتولیدکننده  هدف با شرکت برای دستیابی به این

درصد  93کار  نیو با امی کند استفاده   FDMیسه بعد ینترپراز هفت  این شرکت در حال حاضر. است

ند. ک یم دیتولن مورد استفاده قرار می گرفته است آی که پیش از این نمونه های خارجی یابزارهاتمام از 

متحول شده است در زیر  پرینت سه بعدیاز تکنولوژی از قطعاتی که تولید آن ها با بهره گیری برخی 

 آورده شده اند:

 Liftgate badge gauge 

 Window gauge 

 Wheel protection jig 

به کاهش هزینه ای دهند اما  یرا نشان م شده پرینت سه بعدیمجموعه قطعات ی از نمونه ها قطعات کوچک نیا

در  شده پرینت سه بعدی یبزارهاین ا، انیدالر( کمک کرده اند. عالوه بر ا 360،000) وروی 325،000حدود  در

رایند ف ولطدر  بازده شیباعث افزاکار در با ایجاد سهولت تر هستند و  کیارگونوم مقایسه با نمونه های پیشین

 شوند. یم دیتول

https://idesign3d.ir/
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 ییبا کارا لوکس یخودروها یکننده فرانسو دیتولیک  ،می باشد از گروه فولکس واگن یاکنون بخشکه هم  یبوگات

 ییها یطراح یهنر یو اجرا اتیجزئ یسطح باالایجاد  لی، به دل1909در سال  شاز بدو تولد یباال است. بوگات

 .مشهور شده است( می باشد ییایتالیطراح ا) یاترور بوگات شنشات گرفته از پدر بزرگوار که

 کیدر ساخت . به طور مثال استفاده کرده است فناوری ساخت افزایشی فلزیاز  ریاخ یها سال درشرگت بوگاتی 

 نیگترتا به امروز بزر این قطعه .از این تکنولوژی بهره گرفته است شده یساز نهیمحور جلو به لیفرانسیمحفظه د

پرینت جهت انجام آزمایشات  SLM پرینت سه بعدیتکنولوژی است که با استفاده از  یومیتانیت یمؤلفه کاربرد

 است.شده سه بعدی 
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Hackrod امبا ن خود خت خودرویاکه با ساست  ایفرنیمستقر در کال یتالیجید یصنعت یشرکت طراح کی La 

Bandita ای فناوری هاز  یبیاز ترک بهره گیریبا  ارشی سازی شدهفسکامالً  هینقل لهیوس کی جادیدر ا یسع

 لیاتومب هدف این شرکت ساخت این. کرده است (AI) یو هوش مصنوع (VR) یمجاز تی، واقعپرینت سه بعدی

 .است یدیتول یها تمیاز الگور دهبا استفا ی سفارشی سازی شدهها

 

 یابر زمان تولید قطعات را کاهش دهد. ،پرینت سه بعدی یها کیبا استفاده از تکن داردقصد   Hackrodشرکت

ا استفاده بی ومینیلومآ یشاس کی پرینت سه بعدی یبرا ازیمورد ن یندهایفرآ جستجوی در این گروهکار،  نیانجام ا

 .هستند LMD پرینت سه بعدیتکنولوژی از 

 

 

 


