
 

 پرینت سه بعدی موتور موشک

 

 مریخ به سپس و ماه بهابتدا  را انسانها ،Artemis فضایی اکتشاف مأموریت از بخشی عنوان به تا است آماده ناسا

 فلز پرینت سه بعدیتکنولوژی یک از  فضایی سفر این برای است گرفته تصمیم ییآمریکا فضایی آژانس .بفرستد

 لطف بهناسا  استفاده کند. Blown Powder Directed Energy Depositionبه نام  DEDمشابه تکنیک 

این  هدف .کند می طراحی را RAMPT به نامپروژه ای  های موشک در آینده پرینت سه بعدی تکنولوژی این

 به ناساسازمان . استبا استفاده از فناوری چاپ سه بعدی  فضایی های موشک بزرگموتور های  ساخت  پروژه

 متر 0.9 طول و متر یک قطر به نازلی آن، مزایای تأیید و فلزی بعدی سه چاپ فناوری این آزمایش منظور

 .اند کرده طراحیرا  یکپارچه کننده خنک های کانال دارای

 

https://bit.ly/2RFnZ92


 

 ساخت موتور موشک توسط ناسا با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی

 . سازمان ناسامی باشد تکنولوژی پرینت سه بعدی های پتانسیل بررسی حال در ناسا که است سال چندین

 در عین را ها موشک و ها ماهواره اجزای طراحی سریعترزیرا امکان  دارد تمرکز فلزی بعدی سه چاپ روی بیشتر

 توسعها هدف ب را RAMPT پروژه 2019 آوریل در سازمان ناسا. فراهم می سازد پیچیدگی و استحکام حفظ

 بهبودها  هزینه کاهش عین در را نازل و احتراق محفظه عملکرد که آغاز کرد ساخت و طراحی جدید های روش

 متمرکز موتور سیستماجزای ترین  گرانو  ترین سنگینمورد از  دو روی بر عمدتاَ  RAMPTپروژه. بخشد می

 سه تکنولوژی پرینت جمله از یتولید جدید یندهایافر کامل ادغام از انجام این پروژه هدف نهایت، در. است

 یک ادامه دستیابی به این هدف درسازمان ناسا . است نتایج آزمایش البته و پرینت سه بعدی مواد اصالح و بعدی

 .است توسعه داده فلز از شده بعدی سه چاپ نازل

 

 

https://idesign3d.ir/pla-vs-abs/


 

 موتور موشکفرایند پرینت سه بعدی 

 Blown Powder Directed Energyفلزی پرینت سه بعدی فناوری بر مبتنی RAMPT پروژه

Deposition متصل پرینت هد یک. است لیزر با مذاب فلز هچحوض یک به فلز پودر تزریق شامل که می باشد 

 دمیده پودر که نوری لیزریک  لطف به و کند می حرکت شده تعیین پیش از ییالگو طبق یرباتیک بازوی یک به

 تکنیک مشابهتقریباَ  روش این. گردد می تولید الیه به الیه قطعه مورد نظر بصورت کند می تخس را شده

 موتورهای  نازل مانند بزرگ قطعات ساخت و لزیف قطعات تعمیردر  توانایی به که است DED پرینت سه بعدی

 طور به نازل ساخت": داد توضیح Paul Gradlبه نام  RAMPپروژه  اصلی ینمحققیکی از . شهرت دارد موشک

 تکنولوژی پرینت سه بعدی . بکشد طول زیادی زمان مدت است ممکن و است برانگیز چالش فرآیند یک سنتی

Blown Powder Directed Energy Deposition  ویژگی با بزرگ بسیار اجزای ساخت امکان مابرای 

توانستیم زمان و  ما. می سازدفراهم  ساخت آن ها پیش از این ممکن نبوده است را که پیچیده داخلی های

 ." را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم موشک مهم اجزای سایر و ها نازل ساخت به مربوطهای  هزینه

 

https://idesign3d.ir/3d-print/
https://idesign3d.ir/3d-print/


 
 در فقطرا  متر 0.9 طولو  متر 1 قطر هب بزرگ نازل اولین چاپ سه بعدیتکنولوژی از این با استفاده  تیم این

. دارد نیاز زمان سال یک به سنتی جوشکاری های روش از استفاده باساخت این قطعه . توسعه دادندروز  30

 امکان برودتی پیشران گاز رایب که است ای کننده خنک های کانال شامل نازل این که اینجاست جالبنکته 

 های روش با استفاده از فناوری پرینت سه بعدی. عبور برای دستیابی به یک دمای بهینه را فراهم می سازد

 .آورد فراهم را پیچیدگی ایجاد این سطح از مکانا طراحی بهینه

Drew Hope ،پروژه بودجهکننده تأمین  و ناسا در سازمان تغییر توسعه برنامه مدیر RAMPT داشت اظهار : 

 موشک موتور قطعات ترین گران و ترین سخت دهد می امکان ما به زیرا است توجه قابل فناوریاین  پیشرفت"

که  ییها شرکت برای سه بعدی رپرینتتکنولوژی  این، بر عالوه. کنیم تولید گذشته به نسبت کمترین هزینه با را

 و حمل پزشکی، صنایع در را ساخت فناوری این لاعما فعالیت می کنند امکان هوافضا صنعت از خارج و داخل

 ."فراهم می سازد ها زیرساخت و نقل

 که اییفشاره و درجه 6000 احتراق دمای جمله از آزمایشات سری یک تحت شده بعدی سه پرینت نازل این

 . خواهد گرفت قرار شود می مشاهده موشک پرتاب هنگام در

 https://www.3dnatives.com/منبع: 

 

https://bit.ly/3isFZPq
https://bit.ly/3isFZPq
https://bit.ly/2DYOWkL
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