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دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری،-تهران .............................. 

ییهوافضا یکاربردها در یبعدسه ینترهایپرفناوری  یپژوهندهیو آ یبررس
  2بیگیمهدی عینو  1کرمیجواد شهبازی

 دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، تهران -1

دانشگاه صنعتی شریف، تهران -2

 چكیده 

، فرآیند ساخت به (Additive Manufacturing)ساخت افزودنی روش

ه ب قطعه نهایی ،الیه )افزودن مواد روی هم( است که مطابق آنبهصورت الیه

شود. در این های بر روی هم نشسته تولید میای از الیهصورت مجموعه

مکانیزم به طور خاص پژوهش، پس از معرفی روش ساخت افزودنی، 

ترین و البته ، که جزء قدیمیهای همجوشی پودرروشعملکردی 

گردد. تشریح می در این حوزه هستند، های مطرح شدهپرکاربردترین روش

آن در ساخت قطعات پیچیده های پس از شناخت این روش و معرفی ویژگی

  شود وو یکپارچه، به برخی از کاربردهای آن در صنایع هوافضایی اشاره می

-تشریح می های متداول ساخت،نسبت به روش مالحظات در استفاده از آن

  گردد.

 هوافضایی صنایع-همجوشیروش-پودرپایه-افزودنیساخت واژه های کلیدی:

 مقدمه 

عنوان ساخت به وسیله بهاخیراً چه که از آن و یا آن  3ساخت افزودنی

، نوعی از روش ساخت است که در آن شودیاد می 4پرنترهای سه بعدی

گردد و شکل نهایی قطعه الیه تکمیل میساخت قطعه به صورت الیه به

تر باشد، دقت ساخت قطعه ها کوچکشود. هر اندازه صخامت الیهساخته می

های مختلف ساخت به یابد. تفاوت عمده میان روشبهبود میو سطح نهایی 

ها و نحوه روش افزودنی، در نوع مواد مورد استفاده، چگونگی ساخت الیه

ای ههمچون ماشین ،ساخت به روش افزودنی ها به یکدیگر است.اتصال الیه

CNC ،تهیه  .گیردقرار می 5مبتنی بر رایانههای ساخت در طبقه فناوری

-بعدی از محصول مورد نظر، نقطه شروع ساخت محسوب میای سههنقشه

-به ماشین، قطعه برای ساخت آماده می CADهای شود که با انتقال داده

 شود.

نظران، از فناوری ساخت افزودنی به عنوان انقالب بسیاری از صاحب 

ای ونهگکنند و آینده پژوهشی در خصوص این فناوری بهسوم صنعتی یاد می

یر در های چشمگمعتقدند که با پیشرفت صنعتگرانحتی بعضی از است که 

-ه، ساخت به شیودر این تکنولوژی رسیدن به بلوغی ساخت افزودنی و حوزه

این شیوه، و ساخت به گیرد دیگر وجود نخواهد داشتای که امروزه انجام می

.[1]کند سبکی نو در طراحی محصول و بازار کسب و کار ایجاد می
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3 Additive Manufacturing (AM) 
4 3D printing  
5 Computer-Aided-Design (CAD) 
6 Murutani 
7 Andre 
8 Masters 
9 Chuck Hull (Charles W. Hull) 
10 Ink-jet printing 
11 Binder 

 ؛تاریخچه ساخت افزودنی، از مسیرهای گوناگونی قابل بررسی است

ه توان گفت کیافتن مبدأ زمانی دقیق این تحول کار آسانی نیست. میاما 

 1960تا  1950های بین این حوزه، در سال های بارز درشروع فعالیت

های مرتبط با این روش، ظهور است و توسعه فناوریمیالدی صورت گرفته

ها، توسعه لیزرها، کنترلرها و دیگر تجهیزات مرتبط با آن، ها و ارتقاء آنرایانه

-میالدی مرتبط می 1980را به دهه  تاریخ پیدایش فناوری ساخت افزودنی

به  میالدی، 1984ق و توسعه در اوایل این دهه،  نهایتاً در سال با تحقی کند.

در کشورهای  در خصوص روش ساخت افزودنیاختراعاتی صورت موازی، 

و همکاران( و ایاالت متحده آمریکا  7(، فرانسه )آندره 6ژاپن )موراتانی

. [2]در آگوست همان سال( به ثبت رسید  9هالچاک در ژوالی و  8)مسترس

بود، ساخت یک  ای که مورد توجه قرار گرفتهدر تمامی این اختراعات نکته

 ،بعدی با افزودن الیه به الیه مواد مورد نظر است. بعدها چاک هالقطعه سه

این شرکت یکی  ؛شد 3D systemsیکی از افراد کلیدی در توسعه شرکت 

های حال حاضر دنیا در خصوص فروش، مشاوره و ترین شرکتروفاز مع

 1990تا  1989 هایدر سال. [3]بعدی است های پرنتر سهدستگاهساخت 

بعدی بر روی سه فناوری چاپ، MITمیالدی، گروهی از محققین دانشگاه 

در این شیوه، بستری از پودر به . [4] را به به ثبت رساندند بستری از پودر

-شود و سپس مشابه پرینترهای جوهرمی ای نازک توزیعصورت الیه

این پودرها را به شکل الیه مورد نظر بخشی از  11، یک ماده چسبنده10افشان

طعه برای شوند و قدهد؛ نهایتاً مابقی پودرها جاروب میبه هم اتصال می

های تولیدکننده شرکت خیلی ازامروزه، . [4] شودافزودن الیه بعد آماده می

هایی مبتنی بر این اختراع، شیوه ، با استفاده ازهای ساخت افزودنیماشین

 اند.فعالیت خود را توسعه داده

میالدی، زمانی که ساخت به روش افزودنی رونق پیدا  1980در دهه 

وچک و در کرد، برای خیلی از صنایع مزایای این روش در تولید قطعات ک

های اساسی و مفید فناوری حال کامأل پیچیده آشکار شد. شاخص عین

روی ت افزودنی، سرعت تولید، آزادی در طراحی، کاهش هزینه و پیشساخ

 . [1]به سمت صنعت سبز و بدون دور ریز است 

هایی که برای روش تولید افزودنی بیان شد، به دلیل ویژگی

جو کرد؛ صنایع هوایی، وتوان در صنایع مختلف جستکاربردهای آن را می

پزشکی از جمله صنایعی سازی، پزشکی و دندانفضایی، نظامی، ماشین
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 ری در توسعه محصوالتتوانند از مزایای این فناوهستند که به طور قطعی می

  .[5] مند شوندخود بهره

است با تشریح ساخت افزودنی پایه پودر، شدهدر این پژوهش، سعی 

تبیین گردد و اهمیت پرداختن به  هوافضاییکاربردهای این روش در صنایع 

 تر شود.ساخت برای محققین و صنعتگران داخلی روشن این روش

  12پودر همجوشی بستر ساخت افزودنی به روش

شده تجاری سازیهای روش همجوشی بستر پودر، جزء نخستین روش

تگزاس آمریکا، به دانشگاه جمعی از محققین در باشد. ساخت افزودنی می

سازی را تجاری 13SLSعنوان پیشگام روش همجوشی بستر پودر، روش 

 د. کردن

 
 .[2]دهد را نشان می SLSشماتیكی از فرآیند  -1شكل 

است. سایر شدهنمایش داده 1شکل صورت شماتیک در  اساس این روش به

های ساخت به روش همجوشی بستر پودر، اساس همین روش را دنبال روش

 کنند. می

ها موسوم به روش همجوشی بستر پودر، که یکی از آنهای همه روش

SLS .حضور یک یا چند منبع حرارتی که  است، چندین خصیصه پایه دارند

روشی برای کنترل و هدایت  عمل همجوشی میان پودرها را انجام دهد،

برای افزودن و جاروب نمودن پودرها  مکانیزمیکردن منبع حرارتی جوش و 

ها در روش همجوشی بستر پودر ترین خصیصهیاز بستر دستگاه، اساس

،  SLSترین منبع حرارتی مورد استفاده در روش شوند. رایجمحسوب می

 14pLSای هکه ماده پایه پلیمری باشد یا فلزی، ماشینلیزر است. بسته به این

های مبتنی بر همجوشی لیزر گیرند. روشمورد استفاده قرار می 15mLSو 

(LS) ا اند. بعدها بشدههای پالستیکی توسعه دادهساخت نمونه، ابتدأ برای

پیشرفت در فناوری لیزری، ساخت قطعاتی که بر پایه پودرهای فلزی و حتی 

 . [2, 1]است یافتهسرامیکی هستند، نیز توسعه

ای نازک از است، الیهداده شده نشان 1شکل  درکه طور همان

 ،متر( بر روی صفحه دستگاهمیلی 1/0تا  075/0پودر)معموأل با ضخامت 

شود و به درون اتاقک حاوی گاز پخش می  16معکوس-دوران توسط یک رولر

شود. الزم به ذکر است که استفاده از اتاقک فرستاده می یا آرگون نیتروژن

نیتروژن برای جلوگیری از فرآیند اکسیداسیون در مورد پودرهای فلزی، 

نیتروژن، در یک دمای در اتاقک پودرها بخشد. جوشی را بهبود میفرآیند هم

گیرند. این حرارت، توسط امواج ر از دمای ذوبشان، قرار میتباال، کمی پایین

-شود تا پودرها پیشاند، تولید میمادون قرمز که در باالی اتاقک تعبیه شده

 18شوند. در برخی از موارد، این حرارت توسط منابع حرارتی مقاومتی 17گرم

 شوند.فراهم می

                                                 
12 Powder bed fusion (FBF) 
13 Selective laser sintering (SLS) 
14 Polymer Laser Sintering (pLS) 
15 Metal Laser Sintering (mLS) 

 
 .[6]دهد را نشان می SLSیک نمونه از دستگاه -2شكل 

، مستقیمأ 2COاندازه کافی گرم شدند، باریکه لیزر زمانی که ذرات به

ده تعریف شیرد و با حرکت کردن روی شکل پیشگروی بستر پودر قرار می

الیه مورد نظر، پودرها به هم تحت حرارت زیاد لیزر جوش می خورند. سایر 

شوند تا در مراحل بعدی مورد استفاده پودرها از صفحه دستگاه جاروب می

اع شود، قطشکلی که مالحظه می. با پاک شدن پودرهای اضافی، گیرندقرار 

 بسیار نازکی از قطعه نهایی است. 

که ساخت الیه اول کامل شد، قطعه توسط دستگاه به اندازه پس از این

اخت س شود و عملیاترود، مجدد پودر پاشیده مییک الیه پایین می ضخامت

ها به اتمام برسند و قطعه نهایی از سر گرفته خواهد شد تا هنگامی که الیه

 تولید شود. 

گرم کردن، به دو دلیل حائز اهمیت الزم به ذکر است که مرحله پیش

گرم کردن،  بخشی از حرارت مورد نیاز برای که، پیشباشد. نخست اینمی

ی ترفاده از لیزر با توان پایینهمجوشی پودرها را فراهم نموده و لذا با است

گرم نمودن مانع توان عملیات ساخت را انجام داد و در درجه دوم، پیشمی

شود؛ چون که گرادیان در ریز ساختارهای قطعه نهایی می 19از بروز اعواج

 است. حرارتی میان بستر و لیزر کاسته شده

با رعایت پس از اتمام کار و متوقف شدن تمام قطعات متحرک، قطعه 

شود و برای خنک شدن، در معرض جریان نکات ایمنی از دستگاه خارج می

شکل در  SLSنمونه دستگاه ساخت به روش افزودنی  شود.هوا قرار داده می

 است.نشان داده شده 2

را  SLSروش  بلبرینگ با استفاده ازیک شده نمونه پرینت، 3شکل 

دهد. ساخت این نمونه به صورت کامأل یکپارچه صورت گرفته است نشان می

گونه عملیات مونتاژ نیاز ندارد. اگر قرار بود، تولید این قطعه با و به هیچ

قطعه، به صورت مجزا،  18های متداول ساخت انجام شود، استفاده از روش

ه تبایست عملیات مونتاژ بر روی قطعات ساخشد و سپس میباید ساخته می

 4شکل در  SLSهای دیگری از محصوالت نمونه گرفت.شده صورت می

 است.نشان داده شده
 

16 Counter-rotating powder leveling roller 
17 Pre-heat 
18 Resistive heater 
19 Warping 
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 SLSبا استفاده از روش  11-ساخت بلبرینگ از جنس نایلون -3شكل 

[7]. 

 
یک  )الف(. شكل SLSبرخی از محصوالت ساخته شده به روش  -4شكل 

یک قالب تزریق  )ب(و شكل  11-زینتی پیچیده از جنس نایلون قطعه

 .[7]دهد پالستیک از جنس فوالد ضدزنگ را نشان می

 روش ساخت افزودنی در صنعت هوافضاییکاربرد 
 

های فراوان و مکرر از قطعات کوچک و در صنعت هوافضا، به دلیل استفاده

ی را در ا، فناوری ساخت افزودنی جایگاه ویژهبا قابلیت اطمینان باال پیچیده

د ترین ویژگی این فناوری ساخت، تولیاست. برجستهبین سازندگان پیدا کرده

ه ای کگونهو مستقیم قطعات مورد نیاز در صنعت هوافضاست؛ به یکپارچه

عدم نیاز به جوشکاری و برقراری اتصاالت در قطعات حساس، خود نقطه 

 .[5] شوددر این صنعت حساس محسوب می و قوتی برای این روش تولید

این روش ساخت به جهت تولید قطعات مکانیکی با ریزساختارهای استفاده از 

فانکشنالی که قابلیتی خاص را به سازه بخشد، نیز در صنایع گوناگون بسیار 

سازی قطعات محسوب حائز اهمیت است و موضوعات و بستری نو در بهینه

ت زنبوری، نسبای همچون النهشود. به کارگیری مواد با ساختارهای شبکهمی

استحکام به وزن سازه را در مواجه با شرایط بارگذاری مختلف، موفق 

است که هنوز در بسیاری از موارد تحقیقات در این زمینه ادامه دارد عملکرده

[8-10].  

ا ای رکاربردهای گسترده ها،در تولید فومساخت استفاده از این روش

. شرایط دمایی [11]کند حرارت و صوت پیدا می کاریعایقنیز در بحث 

 هایهای هوایی و گرادیانباال برای سازه پروازیبسیار پایین در ارتفاعات 

های فضایی خارج از جو، یکی از چالش برانگیزترین شدید دمایی در سازه

شود و مسلمأ توسعه و تحقیق در سوب میموضوعات در صنعت هوافضا مح

حوزه ساخت مواد با ریزساختارهای خاص، که شاید تنها به کمک روش 

های با یک گام اساسی در بحث تولید سازهباشد،  مقدورساخت افزودنی 

 کیفیت و با قابلیت اطمینان باال در صنایع هوافضایی محسوب شود.

ناسا به عنوان یکی از پیشگامان عرصه هوافضا، با انتشار نقشه راه آینده 

، استفاده از [12]منتشر نموده است  2015در سال گزارش آن را  خود که 

نظیر های فضایی آینده خود های نوین ساخت را برای ماموریتتکنولوژی

Space Launch System ،the Orion crew vehicle  و سایر

 در این بین، با است.بسیار با اهمیت توصیف نمودههای علمی خود ماموریت

 تحقیق و توسعه در زمینه مواد های ساخت افزودنی،اشاره ویژه به تکنولوژی

 .[12]است نو را به کمک این روش بسیار مهم جلوه داده

 
 [12]المللی بعدی در ایستگاه فضایی بیندستگاه پرینتر سه -5شكل 

وتور هواپیمای م (Hot air duct) گاز داغ داکتقطعه  6شکل 

 SLSدهد که ساخت آن به صورت یکپارچه توسط روش را نشان میایرباس 

کاری و عملیات حرارتی روی پرداخت ،و سپس قبل از استفاده انجام شده

از اتاقک احتراق موتور هواپیما  الماننیز یک  7شکل  است.آن صورت گرفته

 .استدهد که تولید آن به کمک روش ساخت افزودنی انجام شدهرا نشان می

 

 
 [5]داکت گاز داغ موتور هواپیمای ایرباس  -6شكل 

 

 
 [5]دهد یک قطعه از اتاقک احتراق موتور هواپیما را نشان می -7شكل 

 الف

 ب
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توانایی بسیار  ساخت، شود، این روشور که مالحظه میطهمان 

دهد که استفاده از آن مطلوبی در ساخت قطعات پیچیده از خود نشان می

وسعه چشمگیری را ایجاد واند تتمی صنایع هوافضاییتولید قطعات در در 

 GEnx jetبا نام  ای از موتورجتبا ساخت نمونه GEاخیرأ شرکت کند. 

engine این روش را بیش از ، قدرت ساخت (8شکل ) به صورت یکپارچه

 .[13]استپیش نمایان نموده

 
با استفاده از   GE: نمونه ساخته شده موتور جت توسط شرکت 8شكل 

 [13] روش ساخت افزودنی

 
 CNCهای های ساخت افزودنی و ماشینتمایزات بین ماشین

های را از ماشینهای ساخت افزودنی برخی از خصوصیات خود ماشین

CNC یزی راند. به عنوان نمونه، هر دو ماشین توسط رایانه برنامهبه ارث برده

دهند. اما در عین حال، شوند و سپس عملیات ساخت قطعه را انجام میمی

 CNCها این است که ترین آنهایی با هم دارند که یکی از اساسیتفاوت

است؛ این در حالی است که ساخت مبتنی بر فرآیند کاهشی )براده برداری( 

افزودنی درست در مقابل این روش، ساخت قطعه را به شیوده افزودن مواد 

توان به ساختار از دیگر تمایزات این دو روش می دهد.بر روی هم انجام می

متالورژیکی قطعات ساخته شده،  سرعت عملیات ساخت، درجه پیچیدگی 

  .اشاره کرد هاقطعه و میزان دقت ساخت آن

های متنوعی شد، ساخت افزودنی روش تر اشارهپیشطور که همان

های همجوشی و ذوب پودر کاربرد بیشتری را در دارد که از آن میان، روش

اند. بسته به ماهیت هر روش، جنس و تولید قطعه به خود اختصاص داده

 و هد بودابعاد پودرها، ساختار متالورژیکی قطعه ساخته شده متفاوت خوا

دهند که در راستاهای مختلف از خود نشان می را رفتارهای غیرایزوتروپ

طعات قتولید  ،ساختفرآیند کنترل امروزه با اتکا به پیشرفت فناوری در 

حال، قطعات است. در عینای یافتهبهبود قابل مالحظه همگن و ایزوتروپ،

ایزوتروپ هستند و ، عمومأ همگن و CNCهای ساخته شده توسط ماشین

 .[2]تری دارند بینیکیفیت قابل پیش

از بلوک خام، عمومأ خیلی  CNCبرداری یک ماشین سرعت براده

 است؛ در حالی که توجه به این موضوع حائزتر از عملیات افزودن ماده سریع

تمامی جزئیات قطعه مورد نظر را به صورت  ،اهمیت است که ساخت افزودنی

گونه عملیات مونتاژ مورد نیاز نیست. اگر مبنای سازد و هیچیکپارچه می

بعدی نقشه تا تولید و  3محاسبه سرعت، سرعت کل فرآیند تولید، از رسم 

مونتاژ، مورد توجه قرار گیرد، در قطعات پیچیده، مسلمأ ساخت افزودنی 

 پیشگام خواهد بود.

های ساخت افزودنی عمومأ برای ساخت قطعات پیچیده مورد ماشین

-گیرند و دقت ساختشان، از مرتبه ده میکرون است. هماناستفاده قرار می

طور که گفته شد، این دقت خیلی وابسته به نوع روش ساخت افزودنی، ماده 

 .[2]هاست مورد استفاده و اندازه دانه

ترسیمی کیفی از هزینه تولید یک قطعه را به ازای پیچیدگی و  9شکل 

شود، در این طور که مالحظه میدهد. همانتطابق با نظر مشتری نشان می

اند. شکل هر دو روش ساخت متداول و ساخت به روش افزودنی ترسیم شده

ی پیچیدگبا افزایش میزان ای است که قاطع این دو منحنی، نقطهنقطه ت

از روش ساخت افزودنی از لحاظ هزینه مقرون به استفاده  حد، آناز  قطعه

 تر خواهد بود. صرفه

 
منحنی تغییرات هزینه تولید قطعه با پیچیدگی محصول در   -9شكل 

 [7]های ساخت متداول و ساخت به روش افزودنی روش

 گیرینتیجه

های اساسی این روش در این پژوهش با اشاره به روش ساخت افزودنی، مزیت

-ترین روشبه عنوان یکی از اساسی SLSشرح داده شد و با تفصیل روش 

د.  شاخت افزودنی، برخی از کاربردها و محصوالت آن به تصویر کشیدههای س

شود که آینده با توسعه فناوری ساخت افزودنی، بتوان بینی میپیش

ریزساختارهای قطعات را طوری آرشیتکت نمود که برای یک کاربرد خاص 

 حداکثر نسبت کارایی به هزینه و یا وزن را داشته باشند.

فرد خود در حوزه ساخت های منحصربهبا ویژگی افزودنیساختروش 

شود می بینیبلوغ و شکوفایی خود، پیشقطعات پیچیده، با رسیدن به دوران 

که تحوالت عظیمی را در صنایع دنیا و باالخص صنعت هوافضا ایجاد کند. 

گیری هوشمندانه به سمت این صنعت و استفاده از دانش و توانایی جهت

 تواند آینده صنعت کشور را رقم بزند. داخلی می
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