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 قطؼات یذکي و مصرفي؛ نمونه گسترش تازار چاج سه تؼذی
اخثار سه تؼذی

زض قواضُ گصقتًِ ،کاتی زض هَضز العاهات گؿتطـ تاظاض صٌقت چاج ؾِ تقسی هغطح قس.
ایي قواضُ ًیع هثال زیگطی ضاتحت فٌَاى ؾاذت لَاظم یسکی هَضز تَخِ قطاض هیزّس.



ضظیي َّقوٌس قطکت ضازؾیؽ



چاپگط ؾطاهیکی اؾتاضتاج غئَهاضؼ



اهکاًات خسیسی ًؿرِ Cura 5.0



تطگعاضی زٍضُّای آهَظقی چاج ؾِ
تقسی فلعی





ّط کؿی کِ تطای تقویط لَاظم ذاًگی ذَز هاًٌس اتَ ،خاضٍ تطقی ،آب هیَُگیطی ٍ غیطُ ،تِ
ؾاذتواى آلَهیٌین تْطاى هطاخقِ کطزُ تاقس ،هكاّسُ هیکٌس کِ زض تطذی اظ تقویطگاُّای
هؿتقط زض ایي ؾاذتواى ،حدن قاتل تَخْی اظ لَاظم غیط قاتل تقویط ًگْساضی هیقَز ٍ زض
صَضتی کِ هطاخقِ کٌٌسُای ،لَاظم هقیَتی زاقتِ تاقس کِ اخعای هَضز ًیاظ هَخَز ًثاقس یا اظ

ًطم افعاض کٌتطل کیفیت چاج

ذظ تَلیس ذاضج قسُ تاقس ،قغقِ هَضز ًؾط ضا اظ آى لَاظم غیط قاتل تقویط خسا هیکٌٌس ٍ تِ

ٍ...

زؾتگاُ خسیس هیتٌسًس .گاّی اٍقات ًیع قغقِ هَضز ًیاظ قوا هَخَز ًیؿت ٍ تِ قوا هیگَیٌس
کِ چٌس ّفتِ تقس هطاخقِ کٌیس کِ هَخَزیكاى اصغالحاً قاضغ قسُ تاقس .تِ ایي اضافِ کٌیس کِ

مؼرفي واحذ فؼال
تَؾقِ گطاى تقس ؾَم

قفؿِ فطٍقگاّی ّواى تقویطکاضاى ّن تَؾظ قغقاتی اقغال قسُ اؾت کِ تا ظهاى ٍصَل
تقاضای هكتطی تطای آى ،تایؿتی صثط کٌٌس.
ّوِ یا اغلة ایي هكکالت هی تَاًس تا حضَض یک ٍاحس عطاحی ٍ ؾاذت قغقات تا فٌاٍضی

دانص و ترفنذهای پرینت
ؾاذت قالة تعضیق تا چاج ؾِ تقسی

چاج ؾِ تقسی تطعطف قَز .تا حضَض ٍاحس ًوًَِؾاظی زض هحل تقاضا یقٌی ّواى ؾاذتواى
آلَهیٌین ،ضقف ًفَش زض تاظاض ٍ آگاّی هكتطی اظ ایي فٌاٍضی تط عطف هیقَزً ،یاظ تِ ذطیس ٍ
اًثاض قغقات ًرَاّس تَز ،ظهاى اًتؾاض تطای ضؾیسى قغقِ تِ تقویطگاُ تِ حساقل ذَاّس ضؾیس،

کتاتخانه دیجيتال
Process–Structure–Properties
in Polymer Additive
Manufacturing

فضاّای اًثاض هحصَالت هقیَب آظاز ذَاّس قس ٍ اظ ّوِ هْوتط ایي کِ اهکاى پاؾرگَیی ٍ
خلة ضضایت تیكتط هكتطیاى اضتقای هحؿَؾی ذَاّس یافت.
خوـ تٌسی هغالة هغطح قسُ آى اؾت کِ فقاالى صٌقت چاج ؾِ تقسی ،تِ تٌْایی یا تا
ّوکاضی ّن هی تَاًٌس ذسهت تعضگی ضا تا اؾتقطاض زض تاظاض تقویطات لَاظم ذاًگی اضایِ زٌّس ٍ

مؼرفي سایت
www.raise3d.com

اظ ایي ضاُ ،تاظاض اؾتفازُ اظ ایي فٌاٍضی ٍ هحصَالت آى ضا گؿتطـ زٌّس .تَلیس کٌٌسگاى
زؾتگاُّای چاج ؾِ تقسی ًیع هیتَاًٌس تِ فٌَاى تطٍیح زٌّسُ فٌاٍضی ،اؾتفازُ اظ ایي فٌاٍضی
تطای تَلیس قغقات یسکی لَاظم ذاًگی ضا تؿْیل کٌٌس ٍ تا آهَظـ تِ ٍاحسّای تقویطگاّی
هٌترة ،اؾتفازُ اظ چاج ؾِ تقسی ضا تِ فٌَاى کؿة ٍ کاض خسیس زض آى حَظُ هغطح ًوایٌس.
اهیط هؿقَز ضضازٍؾت

اخثار چاج سه تؼذی

.

 -1قطکت ضازؾییؽ پَقیف ،ضظییي َّقیوٌس پریت ًیَضی تیا
قاتلیت پاؾد تِ هحطکّای زهایی هحیظ فکؽالقویل ًكیاى زازُ،
تغییط اتقازی هیزٌّس .ایي ٍیػگی ضظیيّای َّقیوٌس قاتلییتّیای
کاضتطزی فطاٍاًی زاضز کِ اظ خولِ هیتیَاى تیِ ؾٌؿیَضّای هیسضى
اقاضُ ًوَز .اذیطاً ًیع هسیط فاهل ایي قطکت ،آقای زکتیط ضؾیتگاض
تِ فٌَاى یکی اظ صس چْطُ اثطگصاض زض صٌقت چاج اتراب قسًس.
 -2پؽ اظ قطکت ؾیعاى کِ چاپگطّای ؾطاهیکی ذَز ضا تیا ًیام
تدییاضی ضًٍیییا چٌییس ؾییال پیییف تییِ تییاظاض فطضییِ کییطز ،اؾییتاضتاج
غئَهاضؼ ًیع اٍلیي ًوًَِّای ؾطاهیکی چاج قسُ تَؾیظ زؾیتگاُ
زض حال تَؾقِ ذَز ضا ضًٍوایی کطز.

 -3قطکت پاضؼ پػٍّاى تا هحَضیت آقای هٌْسؼ فغیا فثیسی
( 12ؾال تدطتِ زاًكگاّی-صٌقتی) ،ؾَهیي زٍضُ چاج فلعی ذَز
ضا ًیییع تطگییعاض کطزًییس .ای یي زٍضُ تییا توطکییع ترصص یی تییط ضٍی
ضٍقْای پط کاضتطز پطیٌت ؾِ تقسی فلیعات هاًٌیس ٍ EBM ،SLM
 DEDتِ صیَضت تویَضی ( 50ؾیافت) ٍ تریف فولیی عطاحیی ٍ
تسٍیي قسُ ٍ تاکٌَى چْیل ًفیط اظ زاًكیدَیاى ،اؾیاتیس ٍ ،فقیاالى
صٌقتی هطتثظ زض ایي زٍضُّا آهَظـ زییسُاًیس .زٍضُ چْیاضم اییي
هدوَفِ ًیع تِ ظٍزی افالم هیقَز.
ً -4ؿرِ ً 5.0طمافعاض چاج  Curaتِ ظٍزی فطضِ ذَاّیس قیس.
قطکت ٍ Stratasysفسُ زازُ اؾت تا ایي ًؿرِ ،ؾغَح صافتیط،
خعئیات زقیقتط ٍ ؾطفت تاالتط چیاج ؾیِ تقیسی حاصیل ذَاّیس
قس .یکی اظ هْوتطیي تغییطاتی کِ قطاض اؾت زض اییي ًؿیرِ افویال
قَز ،ضفـ ضقف پطقسگی زیَاضُّا اؾیت کیِ زض حیال حاضیط زض
صییییَضت فییییسم
تٌاؾییة ضییراهت
زیَاضُ تا قغط ًاظل،
حفییطُّییای ذییالی
تییییي ضقیییتِّیییای
ًكیییاًسُ قیییسُ زض
 FDMتییییییییییاقی
هیهاًس ٍ تا ًؿرِ خسیس ،ایي ضراهت عَضی تٌؾیین هییقیَز کیِ

حفطُ ذالی تاقی ًواًس ٍ ذَال قغقِ تِ قغقیات تعضیقیی ًعزییک
قَز .زض هدوَؿ تا اییي ًؿیرِ اظ ًیطمافیعاض ،اهکیاى چیاج قغقیات
ضیعتط فطاّن قسُ اؾت .زض حیال حاضیط ًؿیرِ تتیای  Cura 5.0اظ
ؾایت قطکت قاتل زاًلَز اؾت)all3dp.com( .
 -5هدلِ ٌّ Manufactur3Dس ،قواضُ اذیط ذیَز ضا تیِ تكیطی
صٌقت چاج ؾِ تقسی ٌّس ٍ ًیع ضاٌّویای اًتریاب چیاپگط ،هیَاز،
ًطمافعاض ،اؾکٌط ٍ فولیات تکویلی چاج زض ایي کكیَض اذتصیال
زاز .اظ ًکات قاتل تَخِ ،ذصَصیات تطًاهِ اؾتطاتػیک ایي کكَض
زض حَظُ چاج ؾِ تقسی اؾت کِ هیتَاًس تطای زؾیتاًیسضکاضاى
ایي صٌقت زض ایطاى هفیس تاقس.
 -6یک قطکت اؾتاضت آپی هطتثظ تا زاًكگاُ پیطزًٍ ،یطم افیعاض
کٌتطل کیفیت ضا تطای فطآیٌیسّای تَلییس افعایكیی ( ٍ )AMچیاج
ؾِ تقسی تداضی کطزُ اؾتً .طمافعاض  Araqevتیِ کیاضتطاى ًْیایی
کوک هیکٌس تا هحصَالت ضا تٌْا تا چٌس هطحلِ عطاحی ،عیَضی
چاج کٌٌس کِ هٌدط تِ ضیایقات هیَاز کوتیط ،ظهیاى هاقییيکیاضی
کَتاُتط ،حصف ًااهییسی اظ چیاج ؾیِ تقیسی ٍ تْثیَز ضضیایت اظ
هحصَالت چاپی ًْایی قَز .آضهاى صثاغی (زاًكییاض گیطٍُ آهیاض
پییطزٍ زض کییالح فلییَم ،هییسیطفاهل ٍ ضئ ییؽ  )Araqevهیییگَیییس
"ترویي هی ظًین هكکل کٌتطل کیفیت زض  AMهی تَاًس هٌدیط تیِ
ظیاى خْاًی ًعزیک تِ  2هیلیاضز زالض زض ؾال قَز .تطای اؾتفازُ اظ
ًطم افعاض  ،Araqevهكتطیاى فایل ّای عطاحی ٍ زازُ ّای اتط ًقاط
اؾکي قسُ اظ هحصَالت چاپی ذَز ضا آپلَز هی کٌٌس .تا اؾیتفازُ
اظ هسلّای یازگیطی هاقییي ،اصیالحاتی ضا زض عیطح اٍلییِ ایدیاز
هیییکٌییس ٍ تقییس اظ اصییالح ،اقییکاالت کوتییطی ذَاّییس زاقییت.
 Araqevهدَظ ایي ًطم افعاض ضا اظ زفتط تداضی ؾاظی فٌاٍضی تٌییاز
تحقیقات پَضزٍ زضیافت ٍ تطای تَلیس ًطمافعاض اظ تطًاهِ ؾیؿتنّای
ؾییایثطی-فیعیکییی  ٍ NSFتطًاهییِ  ٍ CMMI EAGERصییٌسٍ
ًَآٍضی  ،Traskزفتط تداضیؾاظی فٌاٍضی تٌییاز تحقیقیات پیَضزٍ
تَزخییِ زضیافییت کییطزّ .وچٌیییي هثییالغی ضا ّیین اظ هؿییاتقات پییف
تداضیؾاظی هٌغقِ ای  ،Elevete Venturesتطًاهِ هٌغقِای NSF
 I-Corpsپییَضزٍ ،چییالف ائییتالف هطکییع فٌییاٍضی  ٍ MKEتطًاهییِ
تْثییَز پییطزٍ زضیافییت کییطز( .ترییف آذییط تییطای خلییة تَخییِ تییِ
هکاًیعم ّای تداضی ؾاظی آٍضزُ قسُ اؾتً .كیطیِ آی پیط یٌیت)
()compositesworld
 -7قطکت  Stratasysزض ازاهیِ هحصیَالت چیاج ضٍی پاضچیِ
ذَز ،چاپگط  J850 TechStyleضا تِ تیاظاض فطضیِ ًویَز کیِ قیازض
اؾت تا فٌاٍضی پاقف هَاز ،اظ  600.000ضًگ هرتلف تیا ذیَال
هتٌَؿ ،ضٍی پاضچِ ًقف ًگیاضی کٌیس .اگطچیِ قیویت اییي چیاپگط
ٌَّظ افالم ًكسُ اؾت اها قیوت تدْیعات قثلی هكیاتِ قیطکت ،زض
هحسٍزُ  200.000زالض تَزُ اؾت .فٌاٍضی چاج DFashion3ایي

قطکت ،عطاحیّای ضایاًِای الگَّایی غییط هوکیي تیا ضٍـّیای
زیگط ضا تطکیة هیکٌس تا عطحّایی تا ضًگ ٍ ًَض قیثیِ تیالّیای
پطٍاًِ تا چكنّای حكطات تقلیس هیکٌس.

ایي فٌاٍضی ًِ تٌْا هحیسٍز تیِ پالؾیتیکّیای ؾیرت اؾیت هاًٌیس
زکوِ ّای ؾطآؾتیي ٍ گیطُ اؾت تلکِ هیتَاًس هَاز ًطم ٍ اًقغاف
پصیط ضا ًیع چاج کٌس)all3dp.com( .
 -8چاج ؾِ تقیسی ضتاتییک زض هییاى فٌیاٍضی ّیای پطیٌیت ؾیِ
تقییسی ذییال هحؿییَب هیییقییس ٍ قییطکتّییای هییَفقی کییِ اظ
پطیٌتطّای ؾِ تقسی ضٍتاتیک اؾیتفازُ هییکٌٌیس ،هاًٌیس ،Caracol
 ،Aectual ٍ Branch Technologyتیكیییتط ایی یي هاقی ییيّیییا ضا
ذَزقاى ؾاذتِاًس .آًْا تطای آؾاى کطزى کاض ،اکؿیتطٍزضّا ضا تیِ
تاظٍّییای ضتاتی یک  Kukaییا  ABBهتصییل کییطزُاًییس ٍ ،تطذ یی اظ
ًطمافعاضّای هَخیَز ضا تْیٌیِؾیاظی کیطزُاًیس .اهیا اذییطاً قیطکت
اًگلیؿییی  Evo3Dتؿییتِای قییاهل یییک تییاظٍی ضتاتیییک ،Kuka
ًطمافعاض ٍیػُ ؾاذت افعایكی  ٍ Ai Buildگعیٌیِّیای اکؿیتطٍزض
 CEAD ٍ Dyze Designضا اضائیِ کیطزُ اؾیت .چیاج ؾیِ تقیسی
ضتاتیک تطای ؾیاذت قالیة تَلییس ٍ ًوًَیِ ّیای اٍلییِ زض هقییاؼ
تعضگ ٍ ًیع هقاصس ظیؿیت هحیغیی ٍ اؾیتفازُ اظ ضیایقات اؾیت.
کییَچکتطیي تؿییتِ ضتییات  Evo3Dاظ حییسٍز  56000زالض قییطٍؿ
ه ییقییَز کییِ قییاهل تییاظٍی ضتاتی یک  Kukaتییا تحوییل تییاض 11.1
کیلییَگطهی ٍ زؾتطؾییی  1101هیلییی هتییطی ،اکؿییتطٍزض پالؿییاض
گطاًَلی تِ ّوطاُ ؾیؿتن تغصیِ ٍ قییف ٍ ًصیة ٍ آهیَظـ اؾیت.
()all3dp.com
 -9قییطکت فقییال زض چییاج کاهکَظیییت کییطتي ٍ فلییعات یقٌییی
 ،Desktop Metalپؽ اظ ذطیس قطکت  ،ExOneؾیؿتن چاج ؾِ
تقسی تِ ضٍـ پاقف چؿة  S-Max Flexضا تِ تاظاض فطضِ ًویَز
کِ فالٍُ تط زاقتي هعیتّای تکٌَلَغی قثلی ،اضظاىتیط ّؿیتٌس تیا
تتَاًٌس زض صٌقت ضیرتِگطی اؾتفازُ قًَس)3dprint.com( .

 -11اذیطاً چٌس هغالقِ تاظاض زض حَظُ چاج ؾِ تقسی هٌتكیط قیسُ
اؾت .پػٍّكگط تاظاض ٌّس  Greyviewsازفا هی کٌس ضقیس صیٌقت
 AMاظ  11.5هیلیاضز زالض ًطخ ضقس تطکیثی ؾاالًِ  ،%19.6زض ؾال
 2020تیییِ  47.5هیلیی یاضز زالض تیییا ؾیییال  2028ذَاّیییس ضؾی ییس ٍ
اؾیتطیَلیتَگطافی تیكییتطیي ؾییْن تییاظاض ضا تییِ ذییَز اذتصییال زازُ
اؾیییت .قیییطکت هكیییاٍضُ ٍ تحقیقیییات تیییاظاض Datamining
 Intelligenceتِ تاظگی گعاضقی ضا زض هَضز ایوکلٌت ّای پعقکی
چاج ؾِ تقسی هٌتكط کیطزُ اؾیت .اییي زؾیتگاُّیای پعقیکی زض
ترفّای هتقسز تسى اًؿاى اؾتفازُ هیقًَس :اؾتٌتّیای فطٍقیی،
پطٍتعّای زضیچِ قلة ،ایوکلٌتّای اضتَپسی ٍ پطٍتعّیای هفصیل
هصیٌَفی ًوًَیِّیایی اظ هیَاضز ضاییح ّؿیتٌسّ .وچٌییي Market
 Research Futureتیاظاض چیاج ؾیِ تقیسی تیتي ضا تطضؾیی کیطزُ
اؾت)all3dp.com( .
 -11زٍلت آهطیکا تِ اتتکیاض  AM Forwardپیَؾیت کیِ تَؾیظ
پٌح قطکت خٌطال الکتطیک َّاًَضزیّ ،یاًیَل ،الکْییس هیاضتیي،
ضیتَى ٍ ظیوٌؽ اًطغی ضاُاًساظی قسُ ،تا اؾیتفازُ اظ فٌیاٍضیّیای
چاج ؾِ تقیسی ضا زض قیطکتّیای ؾطاؾیط آهطیکیا تكیَیق کٌیس.
آىّا هتقْس تِ فقالییتّیایی چیَى «ذطییس قغقیات تَلییس قیسُ تیا
ؾاذت افعایكی اظ تیاهیي کٌٌیسگاى کیَچکتط ،آهیَظـ کیاضگطاى
تییاهیي کٌٌییسگاى ذییَز زض ظهیٌییِ فییيآٍضی ّییای خسی یس ؾییاذت
افعایكی ،اضائِ کوکّای فٌی تطای حوایت اظ تیاهیي کٌٌیسگاى زض
پصیطـ قاتلیت ّای خسیس ٍ ،زض تَؾیقِ اؾیتاًساضزّای هكیتطک ٍ
صسٍض گَاّیٌاهِ تیطای هحصیَالت ّؿیتٌس .زٍلیت ًییع هتقْیس تیِ
اقساهاتی هاًٌس فطاّن کطزى زؾتطؾیی تیِ ؾیطهایِ تیطای تدْییعات،
اضائِ کوکّای فٌی تطای اؾتفازُ کاهل اظ چاپگطّای ؾیِ تقیسی،
ؾییطهایِگییصاضی زض آهییَظـ ًی یطٍی کییاض ٍ تٌؾ یین اؾییتاًساضزّای
صییٌقتی اؾییت .ایییي ؾییطهایِ گییصاضی زض اکَؾیؿییتن ّییای تَلی یس
هٌغقِای ،ؾثة هییقیَز تیا زاقیتي ظًدییطُّیای تیاهیي هغویوي ٍ
ًَآٍضاًِتط ،صٌایـ ضٍ تِ ضقس آیٌسُ ٍ اذتطافات ٍ تَلییس تیكیتط زض
آهطیکا ،پكتیثاًی قَز)3dnatives.com( .
مؼرفي ضرکت فؼال در حوزه چاج سه تؼذی
قطکت زاًف تٌیاى «تَؾقِ گطاى تقس ؾَم» ،فقالیت ذَز ضا اظ ؾال
 1394آغاظ ًوَزُ ٍ فالٍُ تط تَلیس چاپگط  ،FDMفیالهٌتّای
یَؾَ ٍ ذسهات چاج ؾِ تقسی ًیع اضایِ هیًوایس.
آزضؼ :تْطاى ،ذیاتاى ؾتاضذاى ،ذیاتاى قازهْط (قازهاى) ،ذیاتاى
خَظاًی کْي ،پالک 41
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تازار سه تؼذی (فيالمنت)

:

تِ فٌَاى خَّط چاج ؾِ تقسی اؾت .هقالِ چْیاضم کٌتیطل ؾیاذتاض
کاهکَظیت ّای هغٌاعیؿی چاج قسُ تِ کویک ضیَلیَغی ٍ ،هقالیِ
پییٌدن یییک ضٍـ چییاج ؾییِ تقییسی تییط پایییِ الکتطٍضیؿییی ًییَفی

رزین انی کیوبک پایه-قشم خریذ 2.411.111 :تومان

کاهکَظیت ضا تكطی ًوَزُ اؾیت .تغیییط قیکل ؾیاذتاض چیاج ؾیِ

رزین انی کیوبک پایه  -دیتکس 3.111.111 :تومان

تقسی هٌقغف ،کٌتطل کیفیت فطآیٌس پاقف هَاز ،چاج ؾیِ تقیسی

رزین ریختهگری -NOVA3Dبرناپارت 5.511.111 :تومان

پطٍتع ؾیلیکًَی ،تطضؾی چقطهگی قکؿت ًوًَِّای ؾیاذتِ قیسُ

رزین انی کیوبک پایه  -برناپارت 1.951.111 :تومان
رزین مذلسازی استانذارد -JamgHeآررین تری دی 1.611.111 :تومان
رزین مذلسازی دقیق النگر-آررین تری دی 2.111.111 :تومان
رزین استانذارد النگر-پرمان شاپ 1.711.111 :تومان

تدطتی اخعای یک ًَؿ هاقیي هکاًیکی ،فٌاٍیي هقیاالت قكین تیا
زّن ضا تكکیل زازُاًس .ایي کتاب ضا هیتَاًیس تِ ضایگیاى اظ ؾیایت
هدلِ زاًلَز کٌیس.
مؼرفي سایت

رزین مذلسازی دقیق النگر -پرمان شاپ 2.111.111 :تومان
رزین پایه الیت آپ-آی پرینت تری دی 1.511.111 :تومان
(زٍهاٌّاهِ آهازٓ چاج ضایگاى قیوت هحصَالت قطکتّا هیتاقس)
کتاتخانه

تَؾظ  ٍ ،SLSاؾتفازُ اظ قغقات چاج ؾِ تقسی قیسُ تیطای تایییس

دیجيتال

:

:

ؾایت  www.raise3d.comهتقلق تِ یک قطکت ؾاظًسُ
چاپگطّای صٌقتی اؾت کِ فالٍُ تط هقطفی هحصَالت ذَز کِ
قاهل چاپگط ؾِ تقسیً ،طمافعاض ٍ فیالهٌت هصطفی اؾت ،تِ

آهَظـّایی ًیع زض ایي حَظُ پطزاذتِ اؾت .تِ فٌَاى هثال زض
ترف هغالقِ هَضزیً ،وًَِ کاضتطزّای چاج ؾِ تقسی اظ

کتاب Process–Structure–Properties in Polymer Additive

هَاز هرتلف زض صٌایـ تطضؾی قسُ ٍ تطای ّط هَضز ،تكطی

ٍ Manufacturingیطاؾتِ آقایاى ؾیٌگ ٍ یًَگ اؾت کِ زض ؾال

کاض ٍ فطآیٌس عی قسُ آٍضزُ قسُ اؾتٍ .اغًُاهٍِ ،تیٌاضّای

 2021تَؾییظ هدلییِ Polymers

(اًتكیییاضات  )MDPIتیییِ چیییاج
ضؾیسُ اؾت .ایي کتاب زض ٍاقیـ،
هدوَفییِ هقییاالتی اؾییت کییِ زض

تَضی

هحصَالت ،زاًلَز اؾالیؿط قطکت تٌام IdeaMaker

ٍ ًوًَِ فایلّای  stlتطای زاًلَز ،اظ ترفّای زیگط خالة
ایي ؾایت ّؿتٌس.

حَظُ چیاج ؾیِ تقیسی زض ییک
قواضُ ٍیػُ هدلیِ  Polymersتیِ
چاج ضؾییسُ اؾیت .اٍلییي هقالیِ
ایي هدوَفیِ ،هیطٍضی تیط چیاج
ؾِ تقسی کاهکَظیتّا تَؾیظ فطآیٌیس  FDMاؾیت ٍ هدوَفیا 72
هقالِ ضا هطٍض کطزُ اؾت .هقالِ زٍم اؾتفازُ اظ قالةّای چیاج ؾیِ
تقسی ضا تطای ؾاذت قغقات کاهکَظیتی تطضؾی ًوَزُ اؾت .هقالیِ

دوماهنامة آی پرینت آمادة انعكاس اخبار صنایع ميباشد  .تلفن 84224684

ؾَم زض هَضز ضفتاض کطیؿتالی قسى ؾیِ ًیَؿ  PETاصیالح قیسُ ٍ
هقالِ چْاضم زض هیَضز اؾیتفازُ اظ ًاًَکاهکَظییت PVDF-BaTiO3

آی پرینت
نشریه آزمایشگاه
ساخت برهمافسا،
پژوهشگاه پلیمر

آظهایكگاُ ؾاذت تطّنافعا
www.iPrint3D.ir
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هدیک فیالهٌت

www.magicfilament.ir

معرفی شرکتهای فعال در زمینه پرینت سه بعدی
سازندگان چاپگر

تولید کنندگان مواد اولیه

خدمات چاپ سه بعدی

سی زان

مجیک فیالوت

تری دی فست

sizan3dprinter.com
طراحی و ساخت چاپگرهای سه بعذی
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magicfilament.ir
توليذ کننذه فيالمنتهای مختلف

3dfast.ir
ارایه خذمات چاپ سه بعذی با انواع
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چاپگر سٍ بعدی سیَلک
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خذمات چاپ سه بعذی

جًاَری رحیمیان

 FDMو DLP

چًبیه

آیدیسایه

rahimian-jewelry.com

choobin3d.ir

سازنذه چاپگرهای سه بعذی DLP
سيستم پروژکتوری

توليذ کننذه فيالمنت PLA

Idesign.ir
ارائه دهنذه خذمات پرینت سه بعذی،
خذمات طراحی و مهنذسی معکوس و
خذمات اسکن سه بعذی

وماگستر دیاکً راد

مان پلیمر بسپار ایراویان

آزمایشگاٌ ساخت برَم افسا

3diaco.com

پخص از طریق ضماره تماس
 190000012۸1دکتر رحمت
توليذ کننذه رزینهای حساس به نور
پليمری چاپگرهای استریوليتوگرافی در
رنگهای مختلف
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1002۸220020

سازنذه چاپگرهای سه بعذی

ارائه دهنذه خذمات پرینت سه بعذی
به روشهای  SLS ،DLP ،FDMو
سرنگی ،ساخت فيالمنت

بروا وًآيران پًیا
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پریىت سٍ بعدی راد
rad3dprinter.com
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دانص و ترفنذ -ساخت قالة تسریق توسط چاج سه تؼذی :

اها ٍقتی تیطاغ کن اؾت ،چاج ؾِ تقسی هیتَاًس ٍاضز قَز ٍ
کاض تَؾقِ هحصَل یا حتی تطذی تَلیسات ضا تط فْسُ تگیطز.

 -2مقدمٍ

ّواىگًَِ کِ زض قواضُ قثل تَضی زازُ قس ،یکی اظ ضاُّای

اصغالح قالةگیطی تعضیقی کن تیطاغ هقوَالً تطای قغقات  10تا

تَؾقِ تاظاض چاج ؾِ تقسی ،ؾاذت قالةّای قکلزّی تِ ضٍـ

 100تِ کاض هیضٍز .تِ عَض ؾٌتی ،چٌیي حدوی اظ تَلیس تِ زلیل

چاج ؾِ تقسی اؾت کِ ایي پتاًؿیل ضا زاضز کِ چٌسیي صٌقت ضا

ّعیٌِّای تؿیاض تاالی ؾاذت قالة (تعضیق) اظ ًؾط اقتصازی اهکاى

هتحَل کٌسّ .واًغَض کِ فٌاٍضی پكت پطیٌتطّای ؾِ تقسی قالثی

پصیط ًثَزُ اؾت.

تکاهل هییاتس ،ذطیس چاپگط ؾِ تقسی تطای ؾاذت قالة ذاًگی

تطای قالة گیطی کن تیطاغ ،هقاٍهت قالة زیگط هْنتطیي فاهل

تیف اظ پیف هقطٍى تِ صطفِ ذَاّس تَز .زض حال حاضط،

ًیؿت .تطذی اظ فٌاٍضیّای چاج ؾِ تقسی ،هاًٌس پاقف هَاز ٍ

چاپگطّایی تا قیوت حسٍز  10تا  20هیلیَى تَهاى هَخَز اؾت،

پرت ًَضی ( ،)SLAقازض تِ تَلیس قغقات تا زقت تاال ٍ پطزاذت

ّطچٌس هسلّای اضظاىتط هحسٍزیتّایی زض ظهیٌِ چاج زاضًس.
زض ایي قواضُ ،تَضی هیزّین کِ چگًَِ هیتَاى قالةّای
هَضز اؾتفازُ زض فطآیٌس تعضیق پالؾتیکّا ضا تَؾظ چاج ؾِ

ؾغ

فالی ّؿتٌس .تایس تَخِ زاقت ،هقوَالً چاپگطّای SLA

زؾکتاج تطای کاضتطزّای صٌقتی هٌاؾة ًیؿت .زض هَاضزی ًیع
هیتَاى اظ فطآیٌس  FDMتطای ؾاذت قالة اؾتفازُ کطز.

تقسی ؾاذت .اتتسا تایؿتی فطآیٌس تعضیق ضا تكطی کٌین .قالة

ٌّگاهی کِ ایي ذصلت تا هَاز چاج هقاٍم زض تطاتط زها ّوطاُ

گیطی تعضیقی ،فطآیٌس ؾاذت یک قغقِ تا تعضیق پالؾتیک شٍب

قَز ٍ ًیع آظازی فول زض عطاحی چاج ؾِ تقسی ،تِ ایي هقٌی

قسُ تحت فكاض زض زاذل یک قالة اؾت .هصاب حفطُّای قالة

اؾت کِ قالةّای چاج ؾِ تقسی اکٌَى گعیٌِ هٌاؾثی تطای تَلیس

ضا پط هیکٌس ٍ تا ؾطز قسى ،خاهس هیقَز ٍ قکل حفطُ قالة ضا

قالةّای تعضیق کن تیطاغ ّؿتٌس .ایي قالةّا اهکاى تأییس ؾطیـ

تِ ذَز هیگیطز .ؾکؽ قالة تاظ هیقَز ،قغقِ ذاضج قسُ ٍ ضًٍس

عطاحی قالة ضا ًیع فطاّن هیکٌٌس ٍ ضیؿک هالی ؾطهایِگصاضی

فَ تکطاض هیقَز (قکل  .)1ذَزکاض قسى ایي فطآیٌس هیتَاًس

زض قالة فلعی گطاى قیوت ضا کاّف هیزٌّس .اگط ترَاّین

ؾطفت تَلیس تؿیاض تاالیی ضا فطاّن ًوایسّ .عیٌِّای تاالی

هقیاضی تقطیف کٌین ،قالةّای چاج ؾِ تقسی تطای هَاضز ظیط

ضاُاًساظی اٍلیِ هطتثظ تا قالةگیطی تعضیقی ،ایي فٌاٍضی ضا تٌْا زض

هٌاؾة ّؿتٌس:

حدنّای تاال هقطٍىتِصطفِ هیؾاظز .ایي ّعیٌِّا هیتَاًس تیي
 100هیلیَى تا یک هیلیاضز تَهاى تاقس ٍ فوستاً تا العاهات
ؾرتگیطاًِای زض عطاحی ،هٌْسؾی ٍ ؾاذت قالة ّوطاُ اؾت.
تِ ّویي زلیل قالة تعضیق هقوَالً فقظ تطای تَلیس تا تیطاغ تاال،

 چطذِ ظهاًی کَتاُ تطای تَؾقِ هحصَل (ّ 2-1فتِ زضهقاتل ّ 7-5فتِ).
 تطًاهِّایی کِ زض آى هقازیط تَلیس کن اؾت ( 50تا 100قغقِ).

ّعیٌِ هٌاؾثی ذَاّس زاقت .تیطاغ تاال هیتَاًس قاهل تَلیس ّعاضاى

 -عطحّای قالثی کِ زض آى تغییطات یا تکطاض هحتول اؾت.

یا گاّی هیلیَىّا قغقِ تاقس .قالةّای هطؾَم فلعیً ،یاظ تِ

 -قغقات ًؿثتا کَچک (کوتط اظ  150هیلی هتط).

هاقیٌکاضی  CNCتؿیاض زقیق هقوَالً آلَهیٌیَم یا فَالز زاضًس .ایي
هَاز زض تطاتط تعضیق هکطض ،تاظ ٍ تؿتِ قسى قالة ٍ قیة زهایی کِ
زض عی فطآیٌس قالة گیطی تعضیقی زض هقطض آى قطاض گطفتِ اًس،
هقاٍهت ذَتی زاضًس.

 -1قالبَای چاپ سٍ بعدی

تِ زٍ قیَُ هیتَاى اظ چاج ؾِ تقسی تطای ؾاذت قالة اؾتفازُ
کطز .قیَُ اٍل چاج هسل ٍ قالةؾاظی اظ ضٍی آى اؾت ٍ قیَُ
زٍم ؾاذت هؿتقین قالة تَؾظ چاپگط ؾِ تقسی اؾت.
زض ؾاذت قالة تعضیق اظ ضٍی هسل چاج قسُّ ،فت هطحلِ
اصلی ٍخَز زاضز:
 تطای ؾاذت قالة ،قاب تگیطیس. -هسل ضا زض قالة قطاض زّیس.

ضکل  -2قالة تسریق صنؼتي که ترای توليذ در تيراش قطؼات پالستيکي
استفاده ميضود.

 اعطاف هسل اپَکؿی تطیعیس. -یک قة تگصاضیس تا اپَکؿی ؾفت قَز.

 ضٍی ؾغ قالة ؾاذتِ قسُ ،ضّاؾاظ افوال کٌیس ٍ تِ قیَُکفِ اٍل ،کفِ زٍم قالة ضا زضؾت کٌیس.
 قالة ّای اپَکؿی ذَز ضا ضٍی زؾتگاُ قالة گیطی تعضیقیتٌؾین کٌیس.
قالةّای تعضیق چاج ؾِ تقسی زض زٍ قکل تَلیس هیقًَس:

حطاضتی یا زض ٍاقـ زهای تغییط قکل حطاضتی ( )HDTتاالیی
زاقتِ تاقس تا تتَاًس ًیطٍّای هکاًیکی ٍ حطاضتی ٍاضز قسُ تِ قالة
زض عَل تعضیق هَاز ضا تحول کٌس .الثتِ تَخِ زاقتِ تاقیس کِ زها
زض عَل اًدواز تِ ؾطفت کاّف هییاتسّ .وچٌیي تایس
ؾفتی/چقطهگی آى تاال تاقس تا تطزاقتي هکطض قغقات تافث

 -خاگصاضی ( )insertقؿوت چاج قسُ زض قابّای

ؾاییسگی قالة ًكَز ٍ زقت اتقازی قالة زض عَل ظهاى اؾتفازُ

آلَهیٌیَهی :ایي ضایح تطیي پیکطتٌسی قالة چاج قسُ ؾِ

حفؼ قَز .ؾَهیي ًکتِ اهکاى پصیطـ ؾغ تاالیی اظ خعئیات

تقسی اؾت ٍ تِ عَض کلی قغقات زقیقتطی تَلیس هیکٌس.

اؾت تا یکی اظ العاهات اصلی قالة تعضیق -یقٌی زقت اتقازی تاال

ایي قالة تِ صَضت ؾِ تقسی چاج هیقَز ٍ ؾکؽ زض

ٍ ؾغ صاف -ضا تاهیي ًوایس .قالةّای تؿیاض زقیق قغقات تؿیاض

قابّای آلَهیٌیَهی ؾفت ٍ ؾرت قطاض هیگیطز کِ ٍؽیفِ

زقیقی تَلیس ذَاٌّس کطز.

آى پكتیثاًی اظ ایٌؿطت زض تطاتط فكاض ٍ گطهای ًاظل قالة

فٌاٍضیّای چاج ؾِ تقسی کِ ایي العاهات ضا تِ تْتطیي ًحَ

گیطی تعضیقی اؾت .قابّای آلَهیٌیَهی ّوچٌیي هاًـ اظ

پَقف هیزٌّس فثاضتٌس اظ  ،SLAپاقف هَاز ٍ زض هَاضزی

تاب تطزاقتي قالة پؽ اظ اؾتفازُ هکطض هیقًَس.

 .FDMایي فٌاٍضیّا هیتَاًٌس قغقاتی تا زقت اتقازی تاال تَلیس
کٌٌس ٍ تطای چاج خعئیات پیچیسُ ٍ ٍیػگیّای تؿیاض ؽطیف ایسُ
آل ّؿتٌس .هَاز ٍیػُای کِ زض ایي فٌاٍضیّا هَخَز اؾت ،هاًٌس
ضظیيّای زهای تاال  Formlabsیا  ABSهرصَل ،تطای قالة
ؾاظی ایسُ آل ّؿتٌس .ذالصِای اظ ذَاصی کِ تیكتط هطتَط تِ

ضکل  -3قالة تسریق چاج سه تؼذی دارای قاب فلسی.

قالة گیطی تعضیقی تطای ایي زٍ هازُ اؾت زض خسٍل ً 1كاى زازُ
قسُ اؾت.

 قالةّای کاهل چاج قسُ :زض ایي ًَؿ قالة ،اظ یک قابپكتیثاًی آلَهیٌیَهی ؾفت ٍ ؾرت اؾتفازُ ًوی قَز ٍ تِ
ایي تطتیة کاًالّای ذٌککٌٌسُ پیچیسُ هیتَاًٌس زض قالة
تقثیِ قًَس .قالةّایی کِ تا اؾتفازُ اظ ایي ضٍـ تَلیس
هیقًَس تِ هَاز چاج تیكتطی ًیاظ زاضًس (افعایف ّعیٌِ ٍ
ظهاى چاج) ٍ پؽ اظ اؾتفازُ ظیاز تیكتط هؿتقس تاب تطزاقتي
ّؿتٌس.

چاپگطّای ؾِ تقسی  LCD ٍ DLP ،SLAتِ ضظیيّای
فَتَپلیوط ذاصی ًیاظ زاضًس کِ پؽ اظ تاتف اققِ هاٍضاء تٌفف تِ
آى ،ؾرت (پرت) هیقًَس .تیكتط ضظیيّای پطیٌت ؾِ تقسی یا تط
پایِ اپَکؿی یا اکطیالت ّؿتٌس ،کِ زٍهی تیكتط زض چاپگطّای
ضٍهیعی اؾتفازُ هیقَز .اغلة قغقات پطیٌت ؾِ تقسی ضظیي ضا
قکٌٌسُتط ٍ هٌاؾة تطای کاضتطزّای تعئیٌی ٍ ًوًَِؾاظی هیزاًٌس
تا اخعای کاضتطزی ٍ تاضتط .اها ایي تٌْا زض صَضتی صاز اؾت کِ
ضظیي تِ زضؾتی اًتراب ًكسُ تاقسّ .واًغَض کِ گفتِ قس ،اگط
یک ضظیي فوَهی تطای یک کاض ؾرت هیذطیس ،قسضت هَضز

ضکل  -4قالة تسریق چاج سه تؼذی تذون قاب فلسی.

یک هازُ پطیٌت ؾِ تقسی تطای ایداز قالة تعضیق تایس هقاٍهت

ًؾطتاى ضا تِ قوا ًویزّسً .وًَِّایی اظ ضظیي تا اؾتحکام تاال ضا
هیتَاى زض صٌایـ هرتلف یافت .تِ فٌَاى هثال ضظیيّای

ضیرتِگطی تطای ؾاذت خَاّطات ٍ قالةّای چاج ؾِ تقسی زض

ذَتی تطای کؿاًی اؾت کِ زض عطاحی قالة تعضیقی تاظُ کاض

ظهیٌِ زًساًکعقکی تطای تَلیس هحافؼ زّاى ،تاج ٍ ضاٌّوای

ّؿتٌس .چٌس ًکتِ زض هَضز عطاحی قالة چاج ؾِ تقسی:

خطاحی ٍخَز زاضزّ .وچٌیي ضظیيّایی تا زهای تاال ٍخَز زاضًس

ٌّگام عطاحی قالة تطای چاج  ،SLAاعویٌاى حاصل کٌیس کِ

کِ تطای پطیٌت ؾِ تقسی زض َّافضا هٌاؾة ّؿتٌس یا ضظیيّایی

ؾغَح زاذلی قالة تِ گًَِای خْت گیطی قسُاًس کِ ّیچ هَاز

کِ هیتَاًٌس قغقات الؾتیکی هاًٌس تَلیس کٌٌسّ .واًغَض کِ

حاهی تا آًْا زض تواؼ ًثَزُ تاقس .ایي هَضَؿ تافث تْثَز کیفیت

تقطیف ًكاى هیزّس ،هقازیط اؾتحکام کككی هقوَالً تا آظهایف

ؾغ قالة هیقَز ٍ فولیات تکویلی پؽ اظ آى ضا تِ حساقل

کككی اًساظُ گیطی هیقَز کِ اظ ضٍیِّای تیي الوللی زقیق

هیضؾاًس.

پیطٍی هیکٌس ،تٌاتطایي ًتایح هیتَاًس زض ؾطاؾط خْاى هَضز

افوال ضٍظًِّای َّای کن فوق ( 0.05هیلی هتط فوق) اظ لثِ

اؾتفازُ قطاض گیطزّ .طچِ اؾتحکام کككی تاالتط تاقس ،تِ زلیل

حفطُ تا لثِ قالة تِ تیطٍى ضاًسى َّای هحثَؼ قسُ زض عَل

تحول تٌف ،هازُ قَیتط زض ًؾط گطفتِ هیقَز .الثتِ فقظ تِ ایي

فطآیٌس قالة گیطی کوک هیکٌس.

زلیل کِ ضظیي ؾرت اؾت ،تِ ایي هقٌی ًیؿت کِ یک قغقِ

اگط قطاض اؾت قالة پطیٌت ؾِ تقسی تطای تیف اظ  20تاض اؾتفازُ

پطیٌت ؾِ تقسی قالة ؾاذتِ قسُ اظ ایي ضظیيّا زٍ تطاتط قَیتط اظ

قَز ،کاًالّایی ضا زض عطح تطای تقثیِ هیلِّا یا لَلِّای فلعی زض

آى اؾت کِ تا یک ضظیي اؾتاًساضز چاج قسُ تاقس .فَاهل زیگط،

ًؾط تگیطیس .ایٌْا هیتَاًٌس تِ تقَیت قالة ،کاّف تاتیسگی ٍ

هاًٌس عطاحی هسل ٍ تٌؾیوات چاجً ،قف هْوی زض اؾتحکام

تْثَز ظهاى ذٌک قسى کوک کٌٌس.
پطیٌت ؾِ تقسی قالة زض ضراهت الیِ کوتط هیتَاًس تِ تَلیس

چاج ًْایی زاضًس.
 ABSتِ فٌَاى یک پلیوط تطهَپالؾتیک ،هیتَاًس تسٍى تغییط
o

ذَال قیویایی شٍب ٍ ؾطز قَزّ .وچٌیي زهای ًطهی حسٍز C

 100تافث هیقَز کِ قالة خالثی تطای ؾاذت هَاز چاج ؾِ
تقسی تاقس .اگط زهاّای تاالتطی هَضز ًیاظ تاقس پلیوطّای هقاٍمتط

قالة قالةگیطی صافتط کوک کٌس ظیطا قالةّا ذغَط چاج
کوتطی ذَاٌّس زاقت.
خعئیات تطخؿتِ ٍ حکاکی قسُ تایس حساقل  1هیلی هتط اظ ؾغ
فاصلِ زاقتِ تاقٌس.

هاًٌس پلی کطتٌات ٍ زض ًْایت  PEEKتطای ایي کاض هیتَاًٌس

هحسٍزیتّای ذال زض عطاحی تِ هاقیي قالة گیطی تعضیقی

اؾتفازُ قًَس PLA .تِ زلیل زهای ًطهی حسٍز  60 oCفقظ تطیا

کِ اؾتفازُ هیقَز تؿتگی زاضز .تا ایي حال قطکت اؾتطاتاظیؽ

قالةّای ضیرتِگطی هٌاؾة اؾتّ .وچٌیي هیتَاى اظ

پیكٌْاز هیکٌس کِ قالةّای ؾاذتِ قسُ اظ عطیق چاپگطّای

فیالهٌتّای زاضای الیاف کطتي اؾتفازُ کطز کِ پایِ پلیوطی آىّا

پاقف هَاز آًْا تایس تطای تَلیس قغقات تا حساکثط حدن 165

هیتَاًس اظ هَاز هرتلف چاج ؾِ تقسی هاًٌس  PETG ،ABSیا

ؾاًتی هتط هکقة زض هاقیيّای قالة گیطی  50تا  80تٌی یا

ًایلَى ٍ غیطُ تاقس .فقظ تِ یازز زاقتِ تاقیس ،شضات الیاف کطتي

پطؼّای زؾتی اؾتفازُ قَز .هاًٌس قالةّای تعضیق هقوَلی،

ذاضج قسُ اظ ًاظل زض عَل فطآیٌس شٍب ًویقًَس ٍ ،هوکي اؾت

عطاح تایس هَاضز ظیط ضا زض ًؾط تگیطز:

گطفتگی هکطض ًاظل اتفا تیفتس .فالٍُ تط ایي ،ایي شضات زض حیي
اکؿتطٍغى تِ فٌَاى فَاهل ؾایٌسُ فول هیکٌٌس کِ تِ هطٍض ظهاى

 تطای کوک تِ ذطٍج قغقِ اظ قالة ،یک ظاٍیِ حساقل 2زضخِ ضا لحاػ کٌیس.

زّاًِ زاذلی ًاظلّای تطًدی ضا زچاض ؾایف هیکٌٌس .تِ ّویي

 -حفؼ ضراهت یکٌَاذت زیَاضُ زض کل قؿوت.

زلیل اؾت کِ ًاظلّای ٍیػُ هاًٌس فَالز ؾرت قسُ تطای چاج تا

ً -اظک ًگِ زاقتي توام زیَاضّا ٍ ٍیػگیّا تا حس اهکاى.

هَاز کاهکَظیت تِ قست پیكٌْاز هیقَز.

 -افوال اًحٌا زض توام لثِّا ٍ گَقِّا.

 -3وکات طراحی برای ساخت قالب تسریق چاپ سٍ بعدی

تَصیف عطاحی فٌی ذال ٍیػگیّای قالة (هاًٌس زضٍاظُ ّا،

 افعٍزى ضیة ٍ هثلثی تطای افعٍزى اؾتحکام تِ قالة تِ خایافعایف ضراهت زیَاض.

ضاًطّا ،زضیچِّای َّا ٍ غیطُ) اظ هَضَؿ ایي هقالِ ذاضج اؾت.
خؿتدَی ایٌتطًتی حدن ظیازی اظ اعالفات زض هَضز هَضَؿ ضا
ًكاى هیزّس .ایي پؿت تَؾظ ً Seattle Roboticsقغِ قطٍؿ
ضکل  -5اػمال زاویه در دیوارهها و انحنا در گوضهها

تا تَخِ تِ هاّیت ًؿثتاً قکٌٌسُ هَاز هَضز اؾتفازُ زض قالةّای
تعضیق پطیٌت ؾِ تقسی زض هقایؿِ تا قالةّای ؾٌتی ،افوال ًیطٍی
تیف اظ حس تطای ذطٍج قغقِ هیتَاًس هٌدط تِ ظٍال ؾطیـ قالة
قَز .گٌداًسى یک ٍاکؽ یا هازُ ضّاؾاظ ضٍی ؾغَح حفطُ قالة
قثل اظ هطحلِ تعضیق هیتَاًس کوک ظیازی تِ حصف قغقِ کٌس.

ضکل  -7محفظه پالستيکي یک نوع موتور.

پیچیسگی فطآیٌس قالة گیطی تعضیقی تیكتط تِ زلیل پیچیسگی
قغقِ ٍ ؾاذتاض قالة اؾت .عیف ٍؾیقی اظ تطهَپالؾتیک ّا هاًٌس

چٌس گعیٌِ تطای ایي کاض هَخَز اؾت:

 ،POM ،TPU ،TPE ،PE ،PPیا  PAضا هیتَاى تا قالةّای چاج

چاج ؾِ تقسی  :FDM ABSچاج ؾِ تقسی  FDMصٌقتی

ؾِ تقسی تعضیق کطزٍ .یؿکَظیتِ کن پلیوط ،تِ کاّف فكاض ٍ

تکطاضپصیطی تاالیی زاضز ٍ هیتَاًس قغقاتی ضا تا زقت اتقازی تاال

افعایف عَل فوط قالة کوک هیکٌس ٍ تٌاتطایي پالؾتیکّای

تَلیس کٌس ٍ قازض اؾت قغقات ضا زض زؾتِّای کَچک تا هتَؾظ

پلیپطٍپیلي ٍ  TPEsتِ ضاحتی زض چطذِّای ظیاز فطآیٌس هیقًَس.

چاج کٌسّ .عیٌِ فیالهٌت  ABSهَضز اؾتفازُ زض ؾیؿتنّای

زض هقاتل ،پالؾتیکّای ترصصیتط هاًٌس  PAتقساز زفقات تعضیق

صٌقتی  FDMهقوَالً  250تا ّ 600عاض تَهاى تِ اظای ّط کیلَگطم

کوتطی ضا هوکي هیؾاظًس .اؾتفازُ اظ یک فاهل ضّاؾاظ تِ خسا

اؾت .هحسٍزیت اصلی  FDMفولکطز هکاًیکی ًاّوؿاًگطز

کطزى قغقِ اظ قالة ،تِ ٍیػُ تطای هَاز اًقغاف پصیط هاًٌس  TPUیا

ذطٍخی آى اؾت :قغقات زض یک خْت تِ عَض قاتل تَخْی

 TPEکوک هی کٌس.

ضقیف تط ّؿتٌس ٍ .الظم اؾت عطاح زضک ذَتی اظ تاضّایی کِ

آذطیي ًکتِ زض ایي قؿوت ،زؾتگاُّای تعضیق قایل اؾتفازُ زض

قغقِ تحول هیکٌس ٍ خْت گیطی هسل زض چاج زاقتِ تاقس.

کؿة ٍ کاضّای هحسٍز اؾت .ذثط ذَب ایيکِ زؾتگاُّایی زض

قالةگیطی تعضیقی قغقات  ABSتا قالةّای چاج ؾِتقسی

اتقاز ضٍهیعی ٍخَز زاضز کِ تا قیوت حسٍز  20هیلیَى تَهاى

 :SLAضظیيّای  SLAتا زهای تاال هیتَاًٌس قالةّای تعضیقی

هیتَاى آىّا ضا تْیِ ًوَز ٍ تا اؾتفازُ اظ گطاًَلّای هرتلف ٍ

کاضتطزی تا ؾغ زقت تاالیی تَلیس کٌٌس کِ تطای تَلیس تیطاغ پاییي

قالثی کِ چاج ؾِ تقسی قسُ ،قغقِ هَضز ًیاظ ذَز ضا ؾاذت.

هٌاؾةتط ّؿتٌس .ضظیيّای  SLAتا قیوت حسٍز  50تا  150زالض

ًوًَِای اظ ایي زؾتگاُّا زض قکل ً 5كاى زازُ قسُ اؾت.

زض ّط لیتط تِ فطٍـ هیضؾس .تطای هحاؾثات زض ایي هثال اظ یک
زؾتگاُ قالةگیطی تعضیقی ضٍهیعی اؾتفازُ قسُ اؾت ٍ قالةّای
پطیٌت ؾِ تقسی زض قابّای پكتیثاى آلَهیٌیَهی قطاض زازُ قسُ
اؾت .اظ گطاًَل  ABSتطای قالة گیطی قغقِای اؾتفازُ هیقَز
کِ قیوت آى تقطیثاً ّ 80عاضتَهاى اؾت.
قغقات  ABSقالةگیطی ؾٌتی :قغقات قالةگیطی تعضیقی
ؾٌتی زاضای زقت تؿیاض تاال ،ؾغ فالی ٍ ؾغ تکطاضپصیطی تؿیاض
تاالیی ّؿتٌس .هقایة اصلی قالةگیطی تعضیقی ؾٌتی ّعیٌِ تاالی
ضاُاًساظی اٍلیِ ٍ تقساز هحسٍزیتّای عطاحی افوالقسُ زض
عطاحی قغقِ قالةگیطی قسُ (ظٍایای کكف ،ضراهت زیَاضُ

ضکل  -6دستگاه تسریق دستي روی ميسی

 -4مطالعٍ مًردی؛ اتصاالت پالستیکی یک مًتًر

ایي هغالقِ هَضزی ؾاذت یک اتصال پالؾتیکی ؾفاضقی تطای
هحفؾِ هَتَض ضا تطضؾی هیکٌس .العاهات عطاحی فثاضتٌس اظ:
تقساز کل قغقات  25اؾتً ،یاظ تِ زقت اتقازی تاال تطای اعویٌاى
اظ تٌاؾة زقیق زض هًَتاغٍ ،ظى قغقِ  5گطم ،هازُ هَضز ًؾط ،ABS
ضًگ قغقِ تایس هكکی تاقس ٍ قغط کلی قغقِ  40هیلی هتط اؾت.

ثاتت ٍ غیطُ) اؾتّ .عیٌِ گلَلِّای  ABSهاًٌس تاال هیتاقس.
هقایؿِ ؾِ ضٍـ ،اقتصازیتط تَزى تعضیق زؾتی ضا زض فیي
ذَال هٌاؾة ،خوـتٌسی هیکٌس.
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