
 

 سبکفوق پرینت سه بعدی صندلی خودرو 

 دیدر صنعت تول پرینت سه بعدی یها یگسترده فناور رشیاست که باعث پذ محرک هاییاز  یکیکاهش وزن 

این گروه ، بود ULBS صندلی های هینمونه اولتولید  یکاهش وزن هدف اصلاز آن جا که . شده استخودرو 

 بعدی را مورد بررسی قرار دادند. پرینت سه تکنولوژی

 برای ساخت صندلی های خودرو فوق سبک پرینت سه بعدیتکنولوژی  استفاده از

 کیتکن نیو استفاده از چند یآلمان شرفتهیپ کننده دیشرکت تول نیچند نیب یهمکارحاصل  قیتحق نیا

 .است یبعد پرینت سهفناوری های از  یو انواع مختلف فرایند رشته پیچیمختلف ساخت از جمله 

 دیوزن و سرعت تول کاهشپرینت سه بعدی و 

کاهش وزن  در آن ها که ییهوا یها یو تاکس پرکارهایهاسازندگان به بازار  استقرار  ULBSصندلی های 

 یهای فناور با استفاده از ینشان دادن سرعت ساخت صندل ،مطالعه نیا هیعرضه شود. هدف ثانو ضرورت دارد

سبک وزن  یها یصندل از سبکتر ٪20، وزن لوگرمیک 10از  شیبا ب این صندلی هینمونه اول .بود ساخت افزایشی

 است. دیگر

Stefan Herrmannپروژه سی، رئ ULBS وجود  لوگرمیک 12 با وزن کمتر از یصندل چیهدر بازار نکهیا انیبا ب

معموالً  یصندل این بازار فروش در رایز ستین دو شی کامال یکسان سهیمقا کیاین حال،  نیا با" :افزود ندارد

با  ییها یبا صندل سهیدر مقا ULBS یصندل یراحت نیهمچن. لحاظ نمی شودوزن  فیدر تعر یکنسول صندل

کم  که با وجود وزنهستند  قوس دار یها یموجود اغلب صندل یها یاست. صندل شتریب اریوزن مشابه بس

 " .دارند یباالتر اریکه وزن بس یسنت ورزشی یها یصندل ای و ستندیراحت ن

 نیآغشته به رز افیالبا   پرینت سه بعدی
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 xFK‘  به نام یندیفرآ تکنولوژی هیبر پا رووینگفیبر ساختار اسکلت  کیاز کاهش وزن به لطف  یعمده ا بخش

in 3D’ محاسبه شده  سیرم کیدر  حول گیره ها نیآغشته به رز افیال رشته پیچیشامل  ندیفرا نیاست. ا

 میس یبرا این گیرهساختار  دیتول یبرا ومینیلومآ یبعد پرینت سهباشد. از  یم یدیتول یها یساز هیتوسط شب

همانند تکنولوژی ، اما ستین یبعد پرینت سهفناوری نوع  کی رشته پیچی ندیفرا. اگرچه ه استشداستفاده  چیپ

فوق العاده سبک  جهینت و رود یهدر مفرایند  نیاطی در  بریفاز  ٪1تنها  رایز صالحیت دارد پرینت سه بعدی

 .است

 

 :نداستفاده شده است آورده شده ا ULBS هیساخت نمونه اول یکه برا ساخت افزایشی یندهایفرا هیکل نجایا در

 یومینیآلوم یبعد پرینت سه یابی تیموقع لیوسا  

 با استفاده ازساخته شده  یصندل قاب xFK  سه بعدی فرایند رشته پیچیدر  



 

 با پوشش فوم نییپا یصندل تشکچه PUR بعدی شده پرینت سه 

 از شده یبعد پرینت سه یپشتهای  تشکچه TPU  

 کیپالست شده از یبعد پرینت سه یاجزا  

 فوالد ضد زنگ  بعدی شده از پرینت سه یپشت لوازم 

سیستم حمل و  کیاگر بعدی ساخته شده اند.  پرینت سهقطعات زیادی در این صندلی با استفاده از تکنولوژی 

اعمال راحت تر  برای یاندازه کاف تاکند، وزن آن  ضیتعو ULBS باخود را  یها یهمه صندل  UAM نقل شهری

که شامل  مشاهده کردیم ار دستگاه هاییما یابد.  یکاهش م )مانند چتر نجات( ساختار های ایمنی بیشتر

روش ساخت  کی نیا د.شون یم دیمختلف تول یبعد پرینت سه یها یهستند که با استفاده از فناور یقطعات

 .کارآمد است اریبس
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