
 

 پرینت سه بعدی و صنعت خودروسازی قسمت دوم یتکنولوژ

و صنعت خودروسازی درباره اینکه خودروسازان چگونه با استفاده  پرینت سه بعدی در قسمت اول مقاله تکنولوژی

از پرینت سه بعدی محصوالت خود را بهبود می بخشند صحبت کردیم. در این قسمت می خواهیم نمونه های 

 .استفاده از پرینت سه بعدی در خودروهای لوکس را برایتان شرح دهیم. در ادامه بیشتر بخوانید

 پرینت سه بعدی قطعات خودروهای لوکس

 BMW 

 لیاتومب 230،000از  شیب 2018. در سال می باشد Rolls-Royce و Mini شامل BMW خودروسازی گروه

از این کمپانی بزرگ خودروسازی  .ستا به فروش رسیدهدر سراسر جهان  BMW هایمجموعه شرکت توسط 

 کیبسکتبال پارالمپ میتبا انجام پروژه ای با مضمون ساخت صندلی های چاپ سه بعدی شده برای  1990سال 

های ساخت افزایشی را آغاز کرد. این پروژه زیربنای استفاده از  یورادر مورد فن قیتحق یبه طور جد ،سیلانگ

 بود.  BMWتوسط شرکت ه بعدی در فرایند تولید خودرو تکنولوژی چاپ س

BMW i8 Roadster :براکت سقف i8 Roadster فناوری ساخت افزایشیاز استفاده از پیش SLM چاپ  یبرا

 .است افتهیو بهبود  توسعه یتوپولوژ یساز نهیبا استفاده از به ،قطعات یسه بعد

Mini :Mini کمپانی که توسط شیساز یبا نرم افزار شخصTwikit  ایکننده  دیتول نخستیناست،  توسعه یافته 

 داد.ارائه  انبوه را یساز یخدمات سفارش یچاپ سه بعدتکنولوژی از  بهره گیریاست که با 

https://idesign3d.ir/


 

 

5- Local Motors (LM) 

Local Motors (LM) ر بهت ای ندهیآ یریشکل گ بر وی آن یاست که تمرکز اصل ینیزم نیرویشرکت  کی

حجم  در دیشروع تول یمنبع باز برا یبا استفاده از طرح ها 2007از سال  Local Motorsکمپانی . می باشد

 .کرده است یهمکار کوپککارخانه تعدادی  باکم 

 

 صنعت خودروسازی در آینده

ت ساخ یدر دست اجرا هستند که از فناور یساز لیاتومب زیپروژه شگفت انگدر حال حاضر تعداد بسیار زیادی 

 :خواهند دادقرار  رتاثیصنعت را تحت این  ندهیچند سال آ یکنند و مطمئناً ط یاستفاده م افزایشی



 
• Liberty Powder Metals :Liberty Powder Metals مستقر در انگلستان  یشرکت فلزات صنعت کی

 یانگلستان براو دولت  Liberty House Groupدالر( از شرکت  ونیلیم 5.75پوند ) ونیلیم 4.6 است که

 کرده است. افتیدر یچاپ سه بعد یبرا یفلز اژیآل یپودرها توسعه

• Siemens  و EDAG :Siemens  و EDAG Groupاست یساز لیمستقل اتومب یشرکت مهندس کی که 

تولید شده به روش  یبا گره ها یومینیساختار آلوم کی دارای) NextGen Space Frame 2.0 برای توسعه

 روش یریانعطاف پذ دگرگون سازی، مؤلفه ها هدف از ایجاد این. ندا همکاری کردهبا یکدیگر  (ساخت افزایشی

 .می باشد هینقل لهیاز مشتقات وس یشتریب دادتعاستقرار  یبرا دیتول یها

• Continental AG: Continental AG در زمینه  شیآزما انجام هآلمان ب دررا در کاربن  یدیجد ساتیتأس

 پریخودرو مانند کال قطعات تولید داخلی یبرا ییندهایفرا توسعه نیو همچن ساخت افزایشیها و مواد  یورافن

 ، اختصاص داده است.الیو مخازن س ترمز

• BMW گروه :BMW  یها کیقطعه در سال با استفاده از تکن 50،000انبوه حداقل  دیتول یبرا ییبنازیرپروژه 

 کرده است. یراه اندازساخت افزایشی را 

• Swinburne University / Tradiebot Industries / AMA Group پروژه :"Repair Bot" 

ونتاژ م یو اجزا لیاتومب ی درکیپالستمولفه های  میترم جهترا با هزینه پایین همان روز  در عیسر ریخدمات تعم

که به  جلو یمونتاژ چراغها برای میله ضیتعو این گروه پیش از اینکند.  یم ریدر تصادفات امکان پذ دهید بیآس

 .ستبه انجام رسانده ا تیموفق را باچاپ شده بود  یکیروبات یبازو یک از دهبا استفا یصورت سه بعد

• Sterling & Xander Backusا ردر خانه آونتادور  ینیالمبورگ لیاتومب کیبدنه  سه بعدی پروژه چاپ نی: ا

 خودرو یاصل یها پکیجکردن  یبه دنبال سفارش خصوصیطراحان  برخی ازدهد که هنوز ممکن است  ینشان م

https://www.edag-engineering.de/


 
 د.نباش ندیفرآ نیو خالقانه در ا دیجد یو توسعه کارها یبه اشتراک گذار و بدنه خود یبا طرح ها

 

 یخودروسازان درخشان به نظر م صنعت برای ندهیآساخت افزایشی،  یندهایها و فرآ یورااستفاده و توسعه فن با

 رسد.

 

 


