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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

АЕРОКОСМІЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Сьогодні флагманом передових розробок та досягнень є адитивне виробництво, більш 
відоме як 3D-друк. Адитивні технології є одним з найбільш динамічних напрямів 
“цифрового” виробництва, адже поширення в світі тренду “Digitizeordie” зумовило швидкий 
розвиток та невпинне впровадження адитивних технологій у всі галузі виробництва.  

Аерокосмічна промисловість стала першим рушієм застосування 3D-друку із-за 
необхідності розробки нових виробів, зниження їх ваги та витрат.За експертними оцінками, 
використання адитивних технологій або технологій пошарового синтезу у виробництві 
запасних частин для обслуговування та експлуатації в аерокосмічному секторі світового 
ринку зекономить 3,4 млрд доларів. Також фахівці прогнозують до 2020 року динамічний 
розвиток ринку 3D-друку та генерування виручки в розмірі понад 20 млрд доларів, а 
фінансовий вплив цієї технології до 2025 р. оцінюється між 230 і 550 млрд доларів на рік [1]. 

Залучення адитивних технологій у масове виробництво зменшує кількість відходів та 
прискорює створення конструкцій, які доволі складно або неможливо виробляти звичайними 
технологічними процесами. Сьогодні адитивні технології можуть запропонувати створення 
нових форм і характеристик деталей, наприклад, лопаті гребного гвинтаможуть бути 
надруковані з різних матеріалів,так що один кінець оптимізований для міцності, а інший для 
термостійкості. 

Авіаційна компанія Pratt&Whitney займається дослідженнями щодо використання 
адитивних технологій для розробки більш компактних реактивних двигунів, які могли б 
зробити комерційні літаки легшими та економічно ефективнішими. Наразі Pratt&Whitney 
застосовує адитивне виробництво для створення кронштейнів авіадвигуна. Замість лиття 
металу по формах, адитивне виробництво забезпечуєформування деталей шляхом часткового 
танення металевого порошку лазером або електронним променем. 

Інші виробники літальних апаратів також використовують подібну технологію. Так, 
авіаційний підрозділ GeneralElectric – найбільший у світі постачальник реактивних двигунів, 
створює паливні форсунки для реактивних двигунів із застосуванням власних адитивних 
технологій виробництва. Дані технології потребують менше матеріалу, ніж традиційні 
методи. Це в свою чергу зменшує виробничі витрати компанії GE і, шляхом зменшення ваги, 
дає значну економію палива для авіакомпаній. Звичайні методи вимагали б трудомісткого 
процесу зварювання близько 20 маленьких частин в єдину деталь, при цьому високий 
відсоток використаного матеріалу піддавався б утилізації. Однак адитивне виробництво в 
цілому зберігає матеріал, тому що принтер може друкувати чіткі форми деталей, усуваючи 
типові відходи традиційного виробництва[2]. 

Європейський авіаційний гігант Airbus у кабіні літака A320, що експлуатується 
компанією Finnair, модифікував проміжну панель, встановивши 3D-друковий аналог зі 
зниженою вагою на 15%. Традиційний метод виробництва - лиття під тиском цієї панелі, 
займав значно більше часу і був би більш дорогим із-за невеликих кількостей необхідних 
панелей. Саме дрібносерійне виробництво для модифікацій та запасних частин є ключовим 
напрямком, в якому 3D-друк має величезні переваги для виробництва та обслуговування 
аерокосмічної промисловості. 

Аерокосмічна промисловість сьогодні є найбільшим новатором щодо використання 
інноваційних матеріалів, процесів та технологій. Саме тому витрати на НДДКР у цій галузі в 
декілька разів перевищують показники інших галузей, продовжуючи невпинно зростати 
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впродовж наступних років. Виробництво легких та економічно вигідних деталей зі складною 
структурою та формою, модифікація вже наявних деталей двигунів та літаків в цілому – є 
пріоритетними напрямками впровадження адитивного виробництва в аерокосмічну галузь. 
Адже саме адитивні технології – є одним з головних трендів, які сьогодні створюють нову 
промислову революцію. 
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