
 

  کامپوزیت بعدی قالب سه پرینت موردی مطالعه

 

 Aurora Flight Science (AFS)  یک شرکت پیشرو شناخته شده در تحقیقات هوانوردی و هواپیمایی است

برای ارزیابی و  Stratasys و AFS تخصص دارد.که در زمینه طراحی و ساخت هواپیماهایی با اهداف خاص 

 و توسعه برایتولیدی جانبی و قطعات پرواز  ، قالبFDMشده به روش  پرینت سه بعدیکامپوزیت  اجرای قالب

تولید چندین سازه هواپیمای با سرنشین و بدون سرنشین، با یکدیگر همکاری کرده اند. یکی از مشتری های 

 61در  سانتیمتر 274با اندازه تقریبی  هواپیما شکم قسمت بیرونی بدنه پوستهبرای طراحی و تولید  AFSاصلی 

مانی بسیار کوتاه از این شرکت کمک در یک بازه ز Centaurسانتیمتر برای یک هواپیمای  76در  سانتیمتر

 مراجعه کرد. Stratasysکامپوزیت سنتی، به  پس از دریافت مشاوره های مختلف برای قالب AFSگرفت. 

 FDMساخت قالب کامپوزیت با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی 

 بود، محدود سانتیمتر ۹۱ در متر سانتی ۶۱ در سانتیمتر ۹۱ ابعاد به بعدی سه پرینتر کار میز ابعاد که آنجا از

طی  سپس وشده  تولید پارچه چند صورت به باید قالب یعنی .داشت نشد تکه به نیاز شده طراحی قالب

مشاهده می شود، طراحی  زیرعالوه بر این، همانطور که در شکل  .ندشد میبه یکدیگر متصل  مونتاژ عملیات
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 دشوار را قالب از قطعه شدن جدا امکان که شود می قطعه در منفی زوایای ایجاد به منجرقطعه در اندازه بهینه 

امکان طراحی چند بخشی را فراهم می سازد، که به  FDMپرینتر سه بعدی انعطاف پذیری تکنولوژی  کند. می

 به راحتی از قطعه جدا شود. پختاجازه می دهد پس از  در قالب با زوایای منفیبخش استوانه ای 

 

 93فایبرگالس یا اپوکسی از دمای پخت پایین )کمتر از  هواپیما شکم قسمت بیرونی بدنه پوستهاز آنجا که 

 کربنات پلی ازدرجه سانتیگراد( استفاده می کند، مواد خارج از اتوکالو، این قالب برای صرفه جویی در هزینه 

 کمتر ULTEM 1010  (40٪در مقایسه با رزین کربنات پلیباالتر  حرارتی انبساط ضریبساخته شده است. اثر 

( در نتیجه دمای پخت نسبتاً کم کاهش یافت. بخش ها در دو روش ساخت پوسته توخالی و کربنات پلی از
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 پرینتر سه بعدیبرای کاهش زمان ساخت و تغییر مواد، با استفاده از  نامتراکمساخته شدند. بخش های  نامتراکم

900mc Fortus  و موادXtendtM 500  ساخته شدند. بخش های توخالی پس از ساخت به منظور اصالح

 سختی قالب با حداقل هزینه و در کوتاه ترین زمان، با فوم انبساطی دما باال پر شدند.

 

AFS  با بهره گیری کامل از قابلیت های فناوری پرینت سه بعدیFDM درصدی در  80-60، توانست با کاهش

درصدی هزینه ها در مقایسه با قالب سازی سنتی، زمانبندی مورد نظر مشتری را  75-60زمان تدارک و کاهش 

عالوه بر صرفه جویی قابل توجه در هزینه و زمان، امکان تقسیم بندی  FDMسه بعدی  رپرینتبرآورده سازد. 

 را فراهم می سازد.  دارای زوایای منفیپیکربندی قالب یک ز بدون مشکل طرح و استفاده ا
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 مقایسه قیمت )براساس داده های مشتری(

 میزان ماده مصرفی زمان تدارک قیمت ماده قالب

Aluminum $ 65000 7 هفته -- 

Carbon / Epoxy $ 95000 12-14 هفته -- 

FDM - Polycarbonate $25000 2-4 مکعبسانتیمتر  79707 هفته 
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