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 شرکت پيشگام فناوران آرکا
 با مسئوليت محدود

 يگر سه بعدكسچر با چاپيگ و فيساخت ج

  در ساخت ابزارها و قطعات در تعداد محدودینی به عنوان روش نوی سه بعدیچاپگرها ی از کاربردهایکی

ک روش یل به یع تبدی سرینمونه ساز و ینت سه بعدیرا باالبرده و باعث شده پر یفن آورن یتاياهم

 و توسعه یند طراحیفرآدر یشی ساخت افزاینولوژه هاتک.گرددد یاستاندارد در توسعه محصوالت جد

 داشته یرير رشد چشمگي دو دهه اخی آن طید به خصوص خودرو و قطعات و مجموعه هایمحصوالت جد

ند نمونه ی در فرآیجزء مهم FDM ی فن آورBMW در شرکت یاتي و عملیک نمونه کاربردیبه عنوان . است

د ی قطعات متعلق به محصوالت جدیر از نمونه سازين شرکت به غی ااما در. قرار دارد خودرو ی و طراحیساز

  . گرددیز استفاده ميد ني تولیر حوزه های در ساین تکنولوژی، از ا

  

از مربوط به مونتاژ و تست قطعات خودرو را با ي مورد نین شرکت ابزار دستیکسچر ايگ و فيواحد ساخت ج

در شرکت "،  دي گونتراشمیبه گفته آقا.  کندید مي تولStratasys شرکت یزات چاپ سه بعدي تجهیريبکارگ

BMWین موضوع که تکنولوژیاFDM د قطعات مثل يتول و متداول معمولی روشهاین برایگزیک جای تواند یم

  ." باشد، مطرح شده است... ، وی، تراشکاریفرزکار

 

 ی برایادیار زي بسیای مزایاپگر سه بعدده اند که استفاده از چيجه رسين نتین شرکت به ایهندسان ام

ن روش یبا ا.  خودرو داردیناتيید و به خصوص مونتاژ قطعات تزياز در خطوط تولي مورد نی دستیساخت ابزارها

 ی متداول، طراحیتر از روشها به مراتب بهیط ارگونومی باال و لحاظ نمودن شرایی با کارایی توان ابزارهایم

  . دنید نمايو تول
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 شرکت پيشگام فناوران آرکا
 با مسئوليت محدود

 را به  FDMین شرکت فن آوریند، ای فرآیری کارگر، سهولت استفاده، و تکرار پذی، راحتیهبود بهره ورجهت ب

ت در ساخت قطعات با یعدم محدود.  بکار گرفته استیزات مونتاژ دستي تجهیط ارگونومیمنظور بهبود شرا

ط ی و حمل شرایی نظر جابجا کنند که ازی را طراحی دهد تا ابزارهای الزم به طراحان را مین روش،  آزادیا

 بصورت متخلخل ی با ساخت ابزارBMWبه عنوان مثال شرکت .  داشته باشندیبهتر، وزن کمتر و باالنس خوب

 ١٫٣ با ساخت قسمت تو پر قطعه به صورت مشبک حدود یعنی.  درصد از وزن ابزار را کاهش داد٧٢حدود 

فت يک کارگر صدها بار در هر شیکه ي نظر نرسد اما زماناد بهین عدد زید ایشا. لوگرم از وزن ابزار کم شديک

  . او داردی برای و مشکالت جسمانی در کاهش خستگیادیار زير بسي کنند تاثین ابزار استفاده می از ایکار

  

  

  

  

  

  

 ی می عملکردیتهاي بهبود قابل(Direct Digital Manufacturing)تاليجیم ديد مستقيول تیایگر از مزای دیکی

ت یده را بدون محدوديچي پی هندسه های تواند به راحتی میشی ساخت  افزایاز آنجا کهروشها. باشد

ط بهتر حمل ین حال شراي و در عیت عملکردي توانند ابزارآالت با حداکثر قابلید، لذا طراحان ابزار میجاد نمایا

 ین امکان را به مهندسان می ایشیه و افزایه الیلذا ساخت قطعات بصورت ال. ندی نمای را طراحییو جابجا

 یینه ساخت باالیا هزیستند و ي قابل ساخت نیا ورقکاری و ی متداول کاهشی که با روشهایدهد تا قطعات

ه گاه سپر به بدنه ي اتصال تکی که برایاربه عنوان مثال ابز.  بسازندینه کمی و با هزیدارند، به راحت
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 شرکت پيشگام فناوران آرکا
 با مسئوليت محدود

(Bumper Support)ده يچي پی شکل با فرم و خمهای لوله ای قسمتهاین ابزار دارایا.  شودی استفاده م

  . دهدیقا در محل مناسب قرار مي را دقیسيناطکسچر مغي و فاست

  

  

  

  

ف کرده ی تعریندیمودار فرآ را در قالب نیین شرکت مشخصه هایکسچر ايگ و في و ساخت جیواحد طراح

 یکسچر مناسب ميگ و في ساخت جی برا FDM ی تکنولوژیري بکارگی کند چه زمانین ميياند که تع

با .  باشندی میکي، دقت، و بار مکانییايميارها شامل دما، قرار گرفتن در معرض مواد شين معیا.باشد

 آن را یکيه مهندسان به لحاظ خواص مکان، کStratasys ارائه شده توسط شرکت ABSک ياستفاده از پالست

 توان ساخت که ی مونتاژ قطعات خودرو می برایاري بسی دانند، ابزار هایاس مي قابل ق(PA 6) دي آمیبا پل

  .ندی نمای مورد نظر را برآورده میارهايمع

 ی ساز و نمونهینت سه بعدی پری تواند بدون استفاده از فن آورینميچ شرکتيمهندسان معتقدند که ه

د قطعات و ي تولیکهاي تکنیريلذا بکارگ. دید نماي و تولید و قابل رقابت در بازار را طراحیعمحصوالت جدیسر

راژ محدود و ي تید براي تولی از روشهایکی به عنوان FDM ی و به طور خاص تکنولوژیشیابزارآالت به روش افزا

  . باشدی مییت و کاربرد باالي اهمیکم دارا

 Direct Digital Manufacturing at BMW ; Gunter Schmid            :باس از ترجمه و اقت


