ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ؛
ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮﻣﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ
ﺳﻪ ﺑﻌﺪی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ
ً
اﺧﯿﺮا روﯾﺘﺮز اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ در ﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎی ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮﻣﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺖ

ﻫﺎی  Dreamliner 787را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر

در ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﺟﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ از درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده زﯾﺮا ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ واﺣﺪ

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی  ،787ﻣﻘﺪاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ داده اﺳﺖ.

دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺖ ﻫﺎی  Dreamliner 787ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ

ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻓﻠﺰ ﺳﺨﺖ دارای وزﻧﯽ ﮐﻢ ﺑﻮده و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻤﺘﺮی را در ﻫﺮ
ﭘﺮواز ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶ از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.

ً
ﺣﺪودا ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﻨﺎوری ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ،در ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﺟﺖ
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﻃﺒﻖ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ،2015ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی  787ﺑﺎ
ﻣﺒﻠﻎ  265ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر 30 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻗﻄﻌﺎت ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻫﺮ
ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ،ﺣﺪود  17ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺮ دارد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Norskﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮﻣﯽ از ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻧﺎم »Rapid Plasma
 «Depositionﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ در ﻃﯽ آن ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺧﺎم ﻣﺬاب ﺷﺪه و در اﺑﺮی از ﮔﺎز آراﮔﻮن ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ از ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی  Stralinerﻫﻢ ﺑﻪ
ﻟﻄﻒ اﻣﻀﺎی ﻗﺮاردادی ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮاد ﮐﺎرﺑﺮدی آﮐﺴﻔﻮرد ،دارای ﺑﯿﺶ از  600ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

