
 

جنرال موتورز  نیمأت رهیمشکالت زنجحل  وپرینت سه بعدی 

 

از بخش  یکی یصنعت خودروسازقرار گرفته اند.  نیمأت رهیمشکالت زنج ریثأتحت ت عیاز صنا یاریروزها بس نیا

 قطعات مهم به مدت چند هفته قطعاًتحویل در  ریخأا مشکل مواجه است. تب نیمأت رهیزنج نهیکه در زم ییها

 زجنرال موتور ییکایآمر یموضوع در مورد گروه خودروساز نیکند. ا یتر م دهیچیخودروسازان را پ چالش های

 لیداشت اما به دل ازین یبه قطعات Chevrolet Tahoe 2022 دیتول انیشرکت در جر نیصادق بود. ا زین

به  دیتول یغلبه بر چالش ها یمهندسان جنرال موتورز برا جهی. در نتمیسر نبود دیامکان تول لیمشکالت تحو

 .آوردند یرو یسه بعدپرینتر تکنولوژی 

 با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی  جنرال موتورزشرکت  نیمأت رهیمشکالت زنجحل 

خود انجام داده  پرینت سه بعدی یها یفناور روی یعمده ا یگذار هیسرما 2020موتورز قبالً در سال  جنرال

 15000در حدود  یاست که مساحت (AIC) افزایشیساخت  یساز یمرکز صنعت یگذار هیسرما نیا جهی. نتبود
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 یقرار گرفته، گروه خودروساز هتنها دو سال است که مورد استفاد AIC دهد. اگرچه یفوت مربع را پوشش م

 های خودخودرو دیتول فرایند در فناوری ساخت افزایشیدهه است که بر استفاده از  کیاز  شیب موتورز جنرال

را به عنوان  پرینت سه بعدی یرفته است که قصد دارد فناور شیتا آنجا پ یکرده است. جنرال موتورز حت هیتک

 .کنداستفاده  دیتول یبرا یابزار ضرور کی

 

را در  یراتییتغ Chevrolet Tahoe 2022 دیتولطراحی و جنرال موتورز مجبور شدند در مراحل  مهندسان

مربوط به توسعه  در این پروژه یمشکالت اصل. بود ازیمورد ن جدیدیقطعات  در واقع، کنند اعماللحظه  نیآخر

 یم ریخأخودرو را به ت 30000 لیتحو جهیو در نت به زمان زیادی نیاز داشتبود که  یقیتزر یریقالب گ یابزارها

در  یشافزایساخت بر  که GKN شرکتی به نام با ،ییویسنار نیاز چن یریجلوگ یبراجنرال موتورز انداخت. 

، Multi Jet Fusionسه بعدی  یاز چاپگرهابا استفاده این شرکت  .همکاری کرد ردتمرکز دا یصنعت اسیمق

از  جنرال موتورز تعیین شده از طرف شرکت یارهایحال تمام مع نیالزم را چاپ کند و در ع یتوانست اجزا
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قطعات با  ساخت ،ه نتیجه نهایی مورد انتظاربدستیابی  یحفظ کند. برا را ریجمله استفاده از مواد انعطاف پذ

 .دیرس به اتمامبخار  صیقلی کردن با

با استفاده از قطعه ساخته شده  60000است، تا  ازیمورد ن Tahoe یهر خودرو یبرا آب بندکه دو  ییآنجا از

قطعات  این موفق شد GKN شرکتبلند نصب شده است.  یشاس یخودروها این در تکنولوژی پرینت سه بعدی

توسعه این قطعات با ، CNET در منتشر شده ک مقالهیطبق  .کند پرینت سه بعدیرا فقط در پنج هفته 

. در می باشد یقیتزر یریبا استفاده از قالب گ ساخت آن هااز زمان  یمینپرینت سه بعدی،  تکنولوژی استفاده از

از  یکیپروژه  نیا اما کند، یبه صنعت خودرو کمک م فناوری پرینت سه بعدیکه  ستیبار ن نیاول نیکه ا یحال

 .است سازیخودرو صنعتدر  یچاپ سه بعد استفاده ها از فناوری نیبزرگتر
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