
 

 

 المبورگینی خودرو سه بعدی قطعات پرینت

 

برای خودرو با شده  پرینت سه بعدیبا هدف ساخت قطعات در ماه فوریه  Lamborghiniو  Carbon شرکت

  SUV اولین مدل) Urus خودروی را برای طعاتیق Carbon شرکت .شروع به همکاری کردندیکدیگر 

کرده است. از آن زمان این شرکت ها در حال کار بر روی چگونگی ساخت قطعات برای اولین  ( تولیدالمبورگینی

  .هستند سه بعدی پرینتبا استفاده از تکنولوژی  Sián FKP 37 خودرو هیبریدی المبورگینی یعنی

   خودروسه بعدی قطعات  پرینتبا هدف  Lamborghiniو  Carbon دو کمپانیهمکاری 

دریچه دارای  Sián FKP 37 هیبریدی خودروی ند کهه ااعالم کرد Lamborghiniو  Carbon شرکت های

طراحی شده و  Lamborghiniتوسط کمپانی . این دریچه های هوا شده می باشدسه بعدی  پرینتهای هوای 

هدف . در نهایت دنمی گرد تولید Carbonشرکت  Digital Light Synthesis (DLS) با استفاده از فناوری

 ،Lamborghiniمانند سازنده خودروهای لوکس  یک کمپانیتوسط  پرینت سه بعدیاز تکنولوژی  استفادهاز 
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توضیح می دهد که  Carbon شرکت توسعه محصول است. فرایندتولید قطعات بهتر و در عین حال تسریع 

، مدیر ارشد فنی Maurizio Reggiani .هفته کاهش دهد 12را  توسعه محصولتوانسته است مدت زمان 

و پس  توانستیم تنها در سه هفته Carbon شرکت رم ساخت دیجیتالما با استفاده از پلتف"المبورگینی افزود: 

نهایی در یک  قطعهاولیه به نمایش  مفهوماز یک  ،برای رسیدن به بهترین نتیجههای گوناگون طراحی از طی 

 " .سه ماه، ما توانستیم به مرحله تولید برسیم از بعدفقط برسیم.  گاه ماشیننمایش

 

 سه بعدی پرینتتکنولوژی با استفاده از تولید فرایند  تسریع

این همکاری در مورد جزئیات بیشتر  Stefan Gramse .ادامه خواهد یافت این دو کمپانی بزرگهمکاری بین 

برای  ساخت افزایشیهای  بیشتری را در استفاده از فناوری تالشمنابع و  ما در حرکت رو به جلو،"توضیح داد: 

 در واقع ،Carbon ما با شرکتهمکاری  ارتباط با در. رفتگخواهیم به کار تولید قطعات خودروهای المبورگینی 

از  و به اشتراک می گذاردرا  کیفیتترین باال با محصوالت تولیددیدگاه ما برای  که شریک پیدا کرده ایمما یک 

 " .ها فراتر رفته و محدودیت ها را از بین می برد  مرز



 

 

به شرکت ها، در حال کار بر روی  در حجم باال شده سفارشی سازی محصوالت با هدف ارائه Carbon کمپانی

. مأموریت این شرکت همواره می باشد Ford یا Riddell  ،Adidas بزرگی مانند برند هایچندین پروژه با 

الیه به الیه  فرایندت. بر خالف بازنگری در نحوه طراحی، مهندسی، تولید و عرضه محصوالت پلیمری بوده اس

که به  Digital Light Synthesis تکنولوژی پرینت سه بعدی از Carbonسه بعدی،  پرینتمعمول در 

برای تولید قطعات با خواص مکانیکی این کمپانی فناوری قالب گیری تزریقی بسیار شبیه است استفاده می کند. 

و رزین های  DLP ،oxygen permeable opticسه بعدی  پرینتتکنولوژی از  ،وضوح تصویر و بسیار باال

 .مایع قابل برنامه ریزی استفاده می کند

 printing-3d-lamborghini-and-https://www.3dnatives.com/en/carbon-/171220195منبع: 
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