
 

 

 در تولید قطعات کاپین هواپیما پرینت سه بعدیاستفاده از تکنولوژی 

تکنولوژی از  ،چاپ ابزار اجزا و دیجد داریپا مدلبا هدف معرفی یک   KLMبه نام یهلند ییمایشرکت هواپیک 

 ریعمابزار ت دیتولبرای  است که ندر جها ییمایهواپ نخستین شرکتشرکت  نی. ابهره گرفت پرینت سه بعدی

پرواز خود به شرکت  دررا  یکیپالست یها یکند. آنها بطر یم افتیرا باز یکیپالست یها یبطرناوگان خود 

 یگلوله ها  KLMشرکت هواپیمایی بازگشتو در  تحویل می دهند Morssinkhof Rymoplast یافتیباز

 .کند یم افتیخود در های اتیعملدراستفاده  یرا برا یتیفیک با یکیپالست

شرکت ن ای. سرعت آن نیز باالتر می باشدبلکه است  ترسازگار ستیز طیبا محنه تنها ارزان تر و  KLM شرکت مدل

د. روش بخشن یرا بهبود م ریو زمان تعم دی، سرعت تولپرینتر سه بعدی گفته است که با استفاده از ییمایهواپ

نوار با  ضیتعو انندماستفاده می شود،  پرینت سه بعدینیز وجود دارد که در آن از فناوری های  یگرید یها

 نی. آنها همچننیتورب یها غهیت ینگهدارتعمیر و  یها یدر هنگام انجام بررس شده پرینت سه بعدیپوشش 

 .توسعه دادند 737 نگیبوئ یچرخ ها هیحاش یپوشاندن سوراخ ها یبرا درپوش هایی

دارد.  ازیخود ن پرینترهای سه بعدی یبرا فیالمنت در روزرشته  لوگرمیک 1.5 به طور متوسط  به KLMشرکت 

 یبرا  Reflow شرکت و  Morssinkhof Rymoplastافتیشرکت باز همکاری با با KLMشرکت هواپیمایی 

 KLM 17شرکت اکنون هم . دهد کاهش ٪70 تاانست هزینه فیالمنت های مورد نیازش را ، توتامین فیالمنت ها

 نیچنکند.  یم ییصرفه جودر هزینه هایش  وروی 64.50 روزانهو  فیالمنت می پردازدگرم  لویکیورو به ازای هر 

 ییمایهواپ یشرکت هارسد  یبه نظر م. سودمند خواهد بود ییمایهواپ یشرکت ها یبرا پرینت سه بعدیمدل 

 .اه شده اندگاین صنعت آدر  استفاده از فناوری پرینت سه بعدی یایمزا به

  ییمایهواپ داریپا قطعاتتولید پرینت سه بعدی و 
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 برایبلند  یگام هابرداشتن و  پرینت سه بعدیتکنولوژی به دنبال استفاده از  زین یگرید ییمایهواپ یها شرکت

  SAEیجهان یمهندس هایهستند. انجمن استاندارد تر با کیفیتقطعات تولید  درسازگار  یاستانداردها جادیا

خصات مش نیمنتشر کرده است. ارا مورد استفاده در بخش هوافضا  ساخت افزایشی یمرهایمشخصات پل نخستین

این فناوری و مواد مرتبط با   FFF / FDM پرینت سه بعدیهای  تکنولوژی بطور خاص مستلزم استفاده از دیجد

فناوری پرینت به دنبال استفاده از  که ییمایهواپ یدر صورت درخواست شرکت ها مشخصات نیا. ها می باشد

 .ها قرار داده می شوداختیار آن در هستند  نیکاب یکیپالستقطعات  دیتول یبراسه بعدی 

قطعات  در تولید بعدی پرینت سهاستفاده از فناوری  جیاستانداردها به ترو نیا یسازمان معتقد است که معرف نیا

هوا  صنایع درباره استفاده از فلز در یاطالعات گسترده ا SAEبین المللی انجمن  .کمک خواهد کرد مایهواپ نیکاب

. تاکنون می باشدها  یفناور ریاس نیدر ب LPBFاستاندارد های تکنولوژی شامل  که منتشر کرده است ییو فضا

 است.منتشر کرده  یفلز پرینت سه بعدیبرای فرایند  هنه مشخص AMS-AM تهیکم

پرینت سه های کاربران فناوری  مه": گفتAMS-AM-P و NIAR تکنولوژی در برنامه و توسعه ریجوناس، مد پل

استانداردها  نی. اسود خواهند برد AMS-AM یاستانداردها یاز اجرااین تکنولوژی کنندگان  دیو هم تول بعدی

 ."کنند یکمک م ندیفرآ یها تیمجموعه ثابت از مواد و محدودیک  معرفیبه 



 

 

 AMS-AM-P مشخصات

مشخصه . می باشد AMS7101: FFF و AMS7100: FFF ،مرهایپل یبرا AMS-AM-P دیجد مشخصات

 ریو سا Stratasys برند FDM یقطعات با فناورمکرر  دیتول یو الزامات را برا ی ضروریکنترل ها نخست

و الزامات  دیتول ی، دستورالعمل هایاطالعات فن  AMS7101 کند. مشخصات یمواد مشخص متزریق  یندهایفرآ

 .کند یم حیکنندگان مواد تشر دیتول یاسناد را برا
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