
 

 هسته ای رآکتورپرینت سه بعدی 

 

با استفاده  یهسته ا رآکتورساخت  یبرا قیتحقدر حال  (ORNL) اوک ریج آزمایشگاه ملیدر از محققان  یمیت

 پرینتقطعات  یاعتبارسنج یبراکرده اند و  یرا طراح رآکتورآنها هسته  هستند. یسه بعد رپرینت از تکنولوژی

 رآکتور نیاست اول دواریام ORNL آزمایشگاه میت .کرده اند قویتترا  یسه بعد پرینت ندیاکل فرشده  یسه بعد

 امکان تولید  یبخش هسته ا رایب شرفتیپ نیبرساند. ا یبه بهره بردار 2023نوع را در سال  نیاز ا یهسته ا

 .را فراهم می سازد یتر داریتر و پا شرفتهیپ یانرژ یها ستمیس

 هسته ای با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی رآکتورساخت 

کارآمد  شرفتیپو  میمفاه عتریسر اعتبارسنجی از همه امکان شیب پرینت سه بعدی تکنولوژی ،یانرژ صنعت در

 یم جادیرا ا ییمؤلفه ها تکنولوژی پرینت سه بعدی نی. همچنفراهم ساخته استرا  هیاول یدر مراحل نمونه ساز

https://bit.ly/3acTbn9
https://idesign3d.ir/3d-print/
https://idesign3d.ir/


 
 بخش در استفاده از فناوری پرینت سه بعدیهستند.  تر هپر بازدتر و  نهیبه ،مواد میزانکند که از نظر شکل و 

از استفاده آماده  یهسته ا بخش دهد که یابتکارات نشان م یبرخدر حال رشد است.  صنعت های مختلف

 .است پرینت سه بعدی تکنولوژی یایمزا

 یاستفاده ممختلف  یدر پروژه ها و بخش ها یسه بعد یها یاز فناورسال است که  نیچند ORNL شگاهیآزما

 ”Transformational Challenge Reactor Demonstration“ از برنامه یکند. به عنوان بخش

(TCR) ،انجامو ارزانتر  عتری، سردترکارآم یانرژ یها ستمیس ایجاد یبرا ییکایآمر شگاهیآزما این توسط یابتکار 

را شده  سه بعدی پرینت یهسته ا رآکتور هینمونه اول کی تنها در سه ماهتوانست ORNL  شگاهیآزما .ه استشد

 .به نمایش بگذارد را سه بعدی رپرینتمهارت های تکنولوژی  از این طریقو  کند یطراح

 

 Thomas Zachariaدر  می سازدمجبور  ما را شهیهم یا تهصنعت هس"د: دا حیتوض شگاهیآزما این ری، مد

 کی یافتن یبرنامه را برا نیا ووزارت نیر. نیمفکر ک یهسته ا یانرژ یفناور ساخت و یطراح یمورد چگونگ

https://bit.ly/3acTbn9


 
 یراه انداز پاکو  نانیقابل اطم یانرژارائه  برای ییراه حل ها یو اقتصاد عیتوسعه سر جهت دیجد کردیرو

 ."دکر

 فلزی پرینت سه بعدی یاز فناور هینمونه اول نیا یطراح یبرا که دادند حیتوض ORNL شگاهیآزما محققان

DED  (Directed Energy Deposition)   و فوالد ضد زنگ استفاده کرده اند. آنها در حال حاضر به دنبال

 یسه بعد پرینت یاجزاعملکرد  یابیارزو  نهیو به نانیاطم قابل یانرژتولید  از نانیو اطم یطرح انتخاب اصالح

سه  پرینت تکنولوژی با استفاده از": افزودTCR  پروژه یفن ری، مدKurt Terraniهستند.  یدر زمان واقعشده 

نتوانسته است از آنها  ریاخ یدر دهه ها یکه جامعه هسته ا میاستفاده کن یو مواد یاز فناور میتوان یم یبعد

 می باشد دیجد کردیرو کی نیو همچن هکتابخانه داد کی ،کنترل یبرا ییشامل سنسورها موضوع نیبهره ببرد. ا

 یها ستمیس عیاستقرار سر یبرا دیمدل جد کی TCR خواهد بود. برنامه یکه به نفع کل جامعه هسته ا

 ."دهد یارائه م یهسته ا یانرژ شرفتهیپ

 reactor-nuclear-printed-3d-designs-https://www.3dnatives.com/en/ornl-/260520205منبع: 

https://www.3dnatives.com/en/ornl-designs-3d-printed-nuclear-reactor-260520205/

