
 

 

  در فضا فلز ه بعدیس پرینت

پرینت عالقه دانشمندان و مهندسان هوافضا به  شیافزا سبب یالملل نیب ییفضا ستگاهیدر ا تیفعال شیافزا

عنوان  با تازه منتشر شده مقاله ایدر  یو فرانسو ی. محققان آلمانشده است در شرایط ریزگرانش سه بعدی

ر د عدیپرینت سه ب به تحقیق در مورد گرانش" کرویم شرایطدر  فلز یاجزا پرینت سه بعدی امکان"

 یا چالش هادر فض یکار و زندگ یبرا ییها یاستراتژ جادیبا ا یقاتیتحق میتاین . میکروگرانش پرداخته اند

 ند.دادقرار بررسی مورد در گرانش پایین را  فلز چاپ سه بعدیاستفاده از تکنولوژی  یاحتمال

  در شرایط ریزگرانش فلز پرینت سه بعدی

هوافضا و  ژهیاز شرکت ها و سازمان ها در سراسر جهان به و یاریبس یبرا ساخت افزایشیتکنولوژی 

 زیش برانگچال و پرهزینه اریتواند بس یم یدکیقطعات  جادیکه ا با توجه به اینبوده است.  دیمف اریناسا بس

 املش یگریو موارد د دیسرعت در تول قیمت پایین وهمچون  ییایمزا پرینت سه بعدیتکنولوژی باشد، 

 .فراهم آورده استادغام روبات ها را 

 نی. همچنبوده استدر فضا  یمتر یلیم 500تا  1 یفلزقطعات  ساختمطالعه  نیا در محققانهدف 

تفاده سرا می توان با ا مایموجود در فضاپ یتمام قسمتها با  یکرد و تقر جادیا می توان یبزرگتر یساختارها

 کلیبر ن یمبتن یاژهایتا آل ومیتانیاز مواد از ت یگسترده ا فیو در ط  LBMپرینت سه بعدیی ژتکنولواز 

 .ساخت



 

 

 

 زمینه های گوناگونی کاربرد دارد:در  LBM پرینت سه بعدی یفناوردر حال حاظر 

 ،خودروسازی 

 هوافضا 

 آالتابزار ساخت 

 یپزشک 

بر  یمبتن ،هوافضا یساخت اجزا یبرا یندیفرابه عنوان  LBM فناوری انتخاب"محققان اظهار داشتند: 

 یها یورافندر . ه استجزء و وزن خود مؤلفه بود کی ماشینکاری یبرا ازیمورد ن هینسبت وزن ماده اول

 باشد".می  20-15پرنده  یاجزا یبرا" buy-to-fly "نسبت  نیامرسوم تولید 

گوناگونی شامل ساخت قطعات با هر شکل  فواید 1 نزدیک به buy-to-flyبا داشتن نسبت  LBM یندهایفرآ

 .را فراهم می آورند دارندایجاد قطعات با استفاده از پودر که ضایعات کمی  و دلخواه

ممکن است  ا،گام برداری در فض ایهای فضایی   ستگاهیاظهار داشتند: "از دست دادن ابزار در ا محققان

رصد دو د بایتقر، به طور متوسط قیدق یابیوجود ردبا . ها مشکل ساز باشد تیفضانوردان و مأمور یبرا

 ".روند یم نیاز بمی باشند مؤلفه  2000حدود در که ISS  موجود در یدکیاز قطعات 



 

 

ل ارسال یمیا قیاز طرتوان  یمرا  یسه بعد یلهایفا رایاست ز یمنطق یا نهیگز پرینت سه بعدیتکنولوژی 

جعبه  کیبا داشتن در آینده فضانوردان شغل تا در صورت نیاز براساس تقاضا در محل تولید شوند.  کرد

به خصوص در ماموریت هایی با فاصله دور از  نیاز زم یارسال یها فایلبر  هیتک یا با یابزار مجاز

 گرانش وابسته است.امکان تولید در ریز به  موضوع نیبخش اعظم ا .خواهد شدساده تر زمین مانند مریخ 

 

تولید شده توسط شرکت آمریکایی  FDM یسه بعد پرینتریک از  ایستگاه فضایی بین المللیحال حاضر  در

 دیپرینت سه بع ابزارزیادی  اریبستعداد  نیفضانوردان همچن. کند یاستفاده م Made in Spaceمعروف 

ممکن است  FDM سه بعدی پرینتر این می باشد، میدستاورد عظ کی نیکه ا یدر حال ه اند.ساخت را شده

 .شدباابتدایی  اریبس استعملکرد  شانتیاولو که ندهیدر آفضانوردان در حال گسترش  یازهاین یبرا

 

یمر های و پل فلزقطعات از جنس ساخت  زریبر ل یمبتنیشی زاتکنولوژی ساخت افاظهار داشتند: " محققان

 ".سازد یم ریامکان پذباال را در فضا  ییا کاراب ترموپالستیکی

https://3dprint.com/15639/nasa-made-in-space-3d-printing/


 

 

ی توضیح می اتقیتحق میتاین  ،دشوار بوده استبا استفاده از پودر بسیار  پرینت سه بعدیکه قبال   یحال در

. استفاده مناسب کندهای ریزگرانش  طیمح یرا برا LBM یندهایتواند فرآ یم دیجد یها شرفتیپ دهد که

متخلخل  ختاریک ساکند.  تیدر فضا تثب پودر را ،پودر بستردر گاز  انیجر جادیتواند با ا یم کیتکن از این

 .مورد استفاده قرار می گیردگاز  انیدر جر فلزذرات  تیتثب یبرا لتریبه عنوان ف

 یروهاینبا گاز  انیشده توسط جر نیتأم بازدارنده یروهایتوان نشان داد كه ن یم "محققان اظهار داشتند:

 قابل مقایسه یا حتی بیشتر هستند. كرومتریم 38برای ذراتی با قطر  µ‐gشتاب  طیدر شرا عملگر بر ذرات

 طیدر شرا LBM توسط بود یمتریلیم 12آچار  که یکدر سراسر جهان  فلزابزار  نیمطالعه، اول نیدر ا

 یفمختل یشتاب هادر  یپرواز سهمو کیتوسط  قطعات ری، سانیشده است. عالوه بر ا دیتول ریزگرانش

 چیه ،یبررس نخستین. در ساخته شدند .g 1( و g 0.01>) ریزگرانش ،(g 1.8)از حد  شیگرانش ب شامل

نشده  مشاهده g 1 شتاب طیدر شرابا یک قطعه تولید شده  قطعاتاین  ساختار میان یقابل توجه تفاوت

ساخت قطعات  یبرا LBM ندیفرآیک بودن  ریامکان پذدرباره این مطالعه نخستین نتیجه رو  نیاست. از ا

 " .استفاده در فضا را نشان داد جهت یفلز

 



 

 

 

از  یه اگسترد فیط یبرا را یمختلف امروز یها کیاز تکن یاریبس فضا عالوه بر فلز پرینت سه بعدی

ه که بو مس ها  تیتا نانو کامپوز کیسرام از از پودرها و مواد یبا انواع مختلف و یاهداف مختلف صنعت

 در بر گرفته است.می شوند  شیآزما بر روی زمینطور مداوم 
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