
 

 وسایل نقلیه پایدار از خاک رس بعدی سه پرینت

 

 کننده تولید ایتالیایییک شرکت  با خود آینده برقی های موتورسیکلت طراحی جهت هوندا خودروسازی شرکت

 طرح ،رس خاک اکستروژن فرآیندیک  از استفاده با ژاپنی شرکتاین . کند می همکاری بعدی سهپرینتر 

 برند این برای مهم بسیار ای نکته که است کرده برنامه ریزی محیطی ردپای کاهش باخود را  آینده خودروهای

 نیازهای آیا بررسی کند و، طراحی را اولیه های نمونه که است این شرکت این هدف حاضر حال در. می باشد

 پایداری در زمینهتعهدات هوندا  با مطابق ،اگر نتیجه منفی باشد. خیر یا کنند می برآورده را بازار و هوندا

سه پرینتر . کرد استفاده مجدداً توان می بعدی سه پرینت برای استفاده مورد مواد زا ،محیطی زیست و اقتصادی

 .است صنعتی رس خاک های الیه پی در پی تزریق در این پروژه دستگاهی با قابلیت استفاده موردبعدی 

 

https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-450/


 

 خاک رس و بعدی سه پرینت با استفاده از تکنولوژی وسایل نقلیه پایدارساخت 

از این  اصل در اگرچه. قرار می گیرد استفادهمورد  زیادی اهداف برای پرینت سه بعدی در خودروسازیفناوری 

در کاهش  یاین تکنولوژ قابلیت های دلیل به اما ،ه استشد می استفاده سریع سازی نمونه برای عمدتاً فناوری

 امر این. مورد توجه قرار گرفته است نهایی قطعات تولید ایرب اخیراً ،اماستحک حفظ عین در خاص قطعات وزن

 انتخابی روش یک بهفناوری پرینت سه بعدی  همچنین. است مشهود کامپوزیت مواد از استفاده مورد در ویژه به

 را مفاهیمآزمایش  یاتر  پیچیده قطعات امکان تصور کاربران برای که است شده تبدیل طراحی فرآیند کل برای

 همچنین،. ساخته است تر ارزان و تر آسان تکرار را نیز پرینت سه بعدی فرایند های تکنولوژی فراهم می کند.

 امکان پرینت مورد استفاده شرکت هونداتکنیک  ،دهد می ارائه بعدی سه پرینت فناوری که مزایایی بر عالوه

 . کند می فراهم را رس خاک با پایه تر دوام با مواد از استفاده

 

https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/


 
 های موتورسیکلت برای نوآورانه های طرح ایجاد دنبال به اروپادر  هوندا توسعه و تحقیق بخش ،تر دقیق طور به

 که کند ایجاد را سفالی قطعات تواند می بعدی سه چاپگراستفاده از یک  لطف این شرکت به. است خود آینده

 مدل به نزدیک فرایند یک پایان در. شود ارزیابی نهایی رندر تا بگیرند قرار هم روی موتورسیکلت روی مستقیماً

برای رسیدن به نتیجه دلخواه  هوندا تیم سپس ،شود می چاپ یک قطعه ابتدا. صورت خواهد گرفت سنتی سازی

 .است رس خاک سازی مدل تکنولوژیکی فرآیند نوعی این. کنند می کار دوباره دست با آنروی 

 

Antonio Arcadu ، حفظ برای": شرکت هوندا در اینباره توضیح داد مدلساز در بخش تحقیق و توسعه 

 با را خود ارتباط که داریم نیاز مدلسازهایی به ما ،کنیم تکیه فناوری به تنها توانیم نمی ما ،انهخالق فراینداین 

 نوآورانه سازیخودرو بخش در تواند می اما ،است شده معرفی تازه فرایند یک این اگرچه. دست :نکنند قطع ماده

 کرده بهینه را پردازش زمان تواند می و است افزودنی عمدتا که کند می ایجاد را جدیدی جریان زیرا شود تلقی

 بعدی سه پرینت رس خاک واقع در. "دهد کاهش را کاهشی و سنتی فرایندهای در استفاده مورد مواد میزان و

https://idesign3d.ir/%da%86%d8%a7%d9%be%da%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/3d-print/


 
 ساخت در تواند می جدید مفهوم این آیا دید ید. بادقرار دا استفادهمورد  بعدی چاپ برای توان می را شده

 . شود گرفته کار به نیز آینده خودروهای یا ها موتورسیکلت

 /https://www.3dnatives.com منبع:


