
 

 قطعات پایدار تیتانیومی صنعت هوافضاپرینت سه بعدی 

 

سه بعدی به دلیل  فناوری. شده استبه یک فناوری بزرگ تبدیل  در صنعت هوافضا سه بعدی رپرینتتکنولوژی 

را  صنعت هوافضا فعاالن درطراحی و کاهش زمان و هزینه های ساخت، بسیاری از در مزایایی مانند آزادی ارائه 

است شده که در حال توسعه ماهواره های پرینت سه بعدی   Fleet Spaceشرکت به خود جذب کرده است. از

وری روز به روز گسترده تر می ماه چاپ کند، این فنا رویکه می خواهد سازه هایی را Luyten شرکت  گرفته تا

 ضا که درصنعت هوا فبوئینگ، غول شرکت  همچنان در حال رشد است.  استفاده از آن در این صنعتو  شود

سازنده پرینترهای یک شرکت با چاپ سه بعدی در حوزه پیشرفت بیشتر به منظور  مهارت دارد، ساخت افزایشی

 .همکاری کرده است Titomic به نام سه بعدی استرالیایی

 

https://idesign3d.ir/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/


 

 با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی  قطعات پایدار تیتانیومی صنعت هوافضا توسعه

میلیون دالری دولت استرالیا، قصد دارند استفاده از پودرهای  325/2به لطف کمک مالی  Titomic بوئینگ و

در تولید  ماده پرینت سه بعدیاین . از قرار دهندبررسی مورد سه بعدی را  پرینتتیتانیوم پایدار در فرآیندهای 

د در شرکت ، مدیر مهندسی و تولی Paul Watson.استفاده خواهد شد قطعات وسایل نقلیه فضایی و ماهواره ها

سه بعدی  پرینتیا  زایشیفناوری ساخت اف"شان توضیح داد: هدفو این همکاری  مزایایدر مورد  بوئینگ استرالیا

در بخش  که در مقیاس بزرگ، با استفاده از تیتانیوم سبز، اجزای بسیار انعطاف پذیر و سبک وزن را تولید می کند

پرینت سه بعدی فناوری استفاده از . این مشارکت همچنین بر روند رو به رشد "ای دارند کاربرد گستردهفضایی 

موشک های در تالش است  SPEE3D شرکتال، به عنوان مث .تأکید می کند استرالیا در در صنعت هوافضا

 .را با استفاده از فناوری پرینت سه بعدی توسعه دهد فلزی
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نسبی  یدر برابر خوردگی و همچنین خواص پایدارعالی تیتانیوم به دلیل نسبت استحکام به وزن باال و مقاومت 

برای بهره مندی از مزایای این ماده،  Titomicشرکت است.  بوده جذاب پیش از این نیز برای صنعت هوافضاآن 

بوئینگ  شرکت در اختیاررا  Titomic Kinetic Fusion (TKF) فرآیند دارای پرینتر سه بعدیهای  دستگاه

روی بستر ، ذرات تیتانیوم را با سرعت بسیار باال بر که از اسپری سرد استفاده می کند . این فناوریداده استقرار 

 بااین دو شرکت امیدوارند دهد. شکل جوش داده و قطعه مورد نظر را هم تا آنها را به  پاشدمی  پرینت سه بعدی

هوافضا صنعت را برای  با کیفیت باال بتوانند قطعاتیماده تیتانیوم سبز و  پرینت سه بعدیاستفاده از این روش 

 از دوام باالیی نیز برخوردار باشند. طراحی کنند که 

 از یک پهپاد 2019در سال این شرکت یست. نجدید ه هوافضا در حوز Titomic شرکتفعالیت  اضح است کهو

XXL ناوریکه با استفاده از ف TFK رونمایی کرد.  شده بودسه بعدی  پرینتتیتانیوم  وWatson  با نگاهی به

 ها و تخصص طراحیبا ارائه بوئینگ شرکت طبق این توافق، ": گفت Titomicو شرکت بوئینگ شراکت بین 

خود را در تولید  همجوشی ساخت افزایشیسازد تا فناوری پیشرفته  را قادر می Titomic خودهای مهندسی 

و  سه بعدی چاپگرفناوری مطمئناً جالب خواهد بود که ببینیم چگونه  ". گذاردصنعت هوافضا به نمایش بقطعات 

 .د دادسفضایی استرالیا به رشد خود ادامه خواه در ماه های آینده در صنعت یاستفاده از پودرهای تیتانیوم
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