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  تولید انبوه قطعات سرسره به روش

RTM آورتوسط شرکت سهند فن 

  انتشار گزارشی از بازار جهانی کامپوزیت
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 معرفي واحد فعال
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 دانش كامپوزيت
در  FDMکاربرد چاپگر سه بعدی  

 سازی کامپوزیتقالب

 

 

 كتابخانه ديجيتال كامپوزيت
Fillers for Polymer Applications  

 

 

 معرفي سايت
https://www.simplify3d.com 

 

 

 

  ومقسمت س -بعدی و صنعت كامپوزيتفناوری چاپ سه 

قطعات و قالب در دو شماره قبلی، فناوری چاپ سه بعدی و کاربرد آن در ساخت 

در صنعت کامپوزیت معرفی شد. در این شماره چاپ قطعات تقویت شده با الیاف یا 

 فیلرها مورد توجه قرار گرفته است.

ها، مواد پلیمری چه در حالت جامد و چه در حالت مایع، به دلیل سهولت کار با آن

ا خواص هروند. اما مشکل بزرگ آنهای مختلف چاپ سه بعدی به کار میدر روش

ترین پایین پلیمرهای خالص است. در این میان اختالط پلیمر و فیلر یکی از آسان

شود که کاربرد محصول آن به کمترین تغییر در های بهبود خواص محسوب میروش

 FDMفناوری دستگاهی نیاز دارد. در جدول زیر برخی تحقیقاتی که در حوزه فناوری 

 ت:)مذاب پلیمر( انجام شده، آمده اس

 اهم نتایج ماده مورد استفاده ردیف

1  ABSبهبود هدایت حرارتی، کاهش ضریب انبساط ، آهن و مس 

 کاهش ضریب اصطکاک نایلون و آلومینیم  2

3  PC جذب اشعه ایکس، بهبود دی الکتریک و ضربه و تنگستن 

4  ABS بهبود در استحکام کششی %141 و الیاف شیشه 

5  ABS در استحکام کششیبهبود  %194 و الیاف کربن 

نایلون و الیاف کربن   6

 پیوسته

 بهبود در استحکام کششی %451حدود 

7  ABS بهبود خواص کششی و پایداری حرارتی و نانوکلی 

8  ABS بهبود هدایت الکتریکی و پایداری حرارتی و نانوگرافن 

ها وجود دارد آن است که به نکته مهمی که در ارتباط با چاپ سه بعدی کامپوزیت
های دیگر اگر غیر ممکن نباشد، کمک این فناوری، کارهایی ممکن است که با روش

 multiای )باید گفت بسیار پیچیده است. یکی از این کارها، ساختارهای چند ماده

materialsتوان خواص متنوعی را از ساختار نهایی دریافت نمود. به ( است که می
توان ساختارهای چند الیه با سه بعدی میعنوان مثال هم اینک به کمک فناوری چاپ 

ای را بر عهده داشته باشد. مثال یک الیه حاوی مواد مختلف داشت که هر الیه وظیفه
تنگستن برای جذب اشعه ایکس، الیه دیگر حاوی نانو لوله کربنی برای جذب امواج 

یی دریچه رادار و الیه دیگر حاوی الیاف کربن برای تامین خواص مکانیکی. این توانا
  گشاید.های کاربردی آن میدیگری به صنعت کامپوزیت و حوزه
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 :ت                                            ت                      اخبار کامپوزی

انبوه قطعات  دیموفق به تول اعالم کردشرکت سهند فن آور  -1

فوق،  شده تا ضمن ارتقای کیفیت محصول RTMسرسره به روش 

 امکان تولید محصوالتی مانند سرسره شفاف را فراهم کرده باشد.

 

2- SMC (sheet molding compound به عنوان فرآیندی مهم و )

قدیمی در تولید قطعات کامپوزیتی، روشی اقتصادی برای تولید مواد 

سبک وزن و بنابراین روش مورد اعتماد صنعت خودروسازی، نیازمند 

استفاده از رزین و الیاف جدید است. در این راستا توسعه کابرد با 

 AZLبه دعوت شرکت آلمانی المللی از چندین شرکت مجمعی بین

Aachen GmbH  ،و با هدف کسب دانشی عمیق در زمینه کاربردها

است و قرار   تشکیل شده SMCسازی های شبیهها و روشفناوری

 .(JECرا توسعه دهد ) High-performance SMCاست 

 

به تازگی گزارشی از وضعیت بازار  JECگروه تحریریه مجله  -3

ها منتشر کرده است. این گزارش شامل تحلیلی از جهانی کامپوزیت

های فراروی های موجود و چالشها، پتانسیلوضعیت بازار کامپوزیت

 (.Net Compositesاین بخش از صنعت است )

( نقشه .American Wind Energy Assn) AWEAشرکت  -4

های مربوط به ساخت های بادی و مکانجدیدی از موقعیت پروژه

های بادی در ایاالت متحده را ارائه کرده است که در وبسایت توربین

 این شرکت قابل مشاهده است. 

 

به گفته مدیر اطالعات صنعتی این شرکت، انرژی بادی بخش مهمی 

ها دالر برای آن لیارداز اقتصاد ایاالت متحده است که ساالنه می

آنها امیدوارند که این نقشه ابزار سودمندی شود. گذاری میسرمایه

برای مردم کشورشان باشد تا با گسترش منابع بادی در سرار ایاالت 

متحده آشنا شوند. همچنین با امکانی که برای این نقشه تعبیه شده 

 را مشاهده کرد تتوان میزان پیشرفت پروژه در هر قسممی

(Composites World.) 

ها به آغشتهو تغییراتی که در استفاده از پیشپیر Guritشرکت  -5

های بادی داشته است، های توربینبرای کاربرد در تیغه VIPفناوری 

های خود در چین و کانادا را تعطیل خواهد های آتی کارخانهدر سال

کرد و به دلیل وجود پتانسیل در اروپا به کشورهای اروپایی انتقال 

را تا  UKخواهد داد. همچنین این شرکت تجارت پیش آغشته 

میالدی به واحد تجاری خود در اسپانیا منتقل خواهد  2112تابستان 

 .(Reinforced Plastics)کرد 

از الیاف ناپیوسته ارائه نوعی پیش آغشته جدید  Airtechشرکت  -6

 Betaکرده است. این پیش آغشته جدید با نام تجاری 

TX670DISCO  د و طراحی خاص رسبه فروش می ورقبه شکل

تر از تر و سریعراحت ،های پیش آغشتهای است که الیهآن به گونه

و هر  است 60̊± ̊,0صورت ها به گیری الیهشوند. جهتهم جدا می

 ،الیه شبه ایزوتروپ است و به دلیل الگوی برش مهندسی شده آن

از مزایای دیگر این محصول  دارد. ( بهتریdrapability) فرم پذیری

 توان به موارد زیر اشاره کرد؛جدید می

 

http://www.jeccomposites.com/sites/default/files/beta_tx670_disco_prepreg-web.jpg
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تر، تولید ضخامت یکسان  صفحات ناپیوسته با امکان کار کردن راحت

طوالنی استثنایی در دمای اتاق و برآورده کردن اهداف طراحی، عمر 

ای باال و پایداری در برابر شش ماه، چقرمگی عالی، دمای انتقال شیشه

و در نتیجه بهبود کیفیت سطح و  شدگی بسیار کمدماهای باال، جمع

های باقیمانده در لمینیت حاصل، پرداخت سطح عالی و تنشکاهش 

پس از ماشینکاری و جذب  (vacuum integrityپیوستگی خأل )

 اپوکسی از جنس (toolsمقایسه با ابزارهای )رطوبت بسیار کم در 

(JEC). 

فناوری رزین جدیدی را برای ساخت پیش  Kordsaشرکت  -7

( برای صنعت خودروسازی min 3آغشته با پخت سریع )زمان پخت 

 (.Net Compositesتوسعه داده است )

های واد کامپوزیتی را برای تاکسیای از مگستره Sicominشرکت  -2

هت استفاده در مسیرهای آبی تهیه کرده ج SeaBubblesآبی شرکت 

شوند این وسایل شناور، بر پایه طرح هیدروفویل ساخته میاست. 

یعنی سطح صاف یا موربی که بر اثر حرکت آب از میان آن به حرکت 

امی بر رسد به آرمی km/h 12آید و وقتی سرعت قایق به در می

های پرنده دارای موتوری کند. این قایقباالی آب شروع به حرکت می

الکتریکی هستند که از تبدیل نیروی خورشیدی، باد و آب استفاده 

 کنند و بنابراین انتشار دی اکسید کربن ندارند.می

 

نفوذ در خالء به روش فرآیند  SeaBubblesهای تمامی قطعات قایق

ساختار ساندویچی آن شاامل الیااف تقویات کنناده و شود. تولید می

که با سیستم رزیان  ( طبیعی استcorkاز جنس چوب پنبه )ای هسته

GreenPoxy InfuGreen 810 شارکت  ساختSicomin  ترکیاب

 دهاددرصد ایان سیساتم رزینای را کاربن تشاکیل مای 31. شودمی

(Reinforced Plastics)  . 

مکااری راهباردی باا شارکت توافق ه Hengshenشرکت چینی  -9

Bombardier ه اساتبرای تهیه پیش آغشته الیاف کربن امضاا کارد      

(Net Composites.) 

 Internationalگروه بین المللی کیفیت هوافضایی ) -11

Aerospace Quality Group گواهی )AS9100D   را برای تولید

 ICT (Infiniteبه شرکت  الینرمخازن تحت فشار کامپوزیتی بدون 

Composites Technologies )ه استاعطا کرد.  

 

   با کیفیت استاندارد باال تعلق  هایبه سیستم استاندارد هوافضایی

 Lockheedگیرد و پیش از این به مؤسساتی چون بوئینگ، می

Martin  وRaytheon   و به دلیل برآورده ساختن الزامات کیفی

DOD ،NASA  وFAA اعطا شده است (Composites World). 

نفره شد. این مجموعه  Composites UK 311گروه تجاری  -11

در واقع اتحادیه بازرگانی صنعت کامپوزیت در انگلستان است و 

عت جهت فعالیت آن در زمینه تشویق رشد پیوسته و توسعه این صن

کامپوزیتی است. همچنین این شرکت در  افزایش کاربرد بهینه مواد

ها و برقراری همکاری میان آنها دهنده میان سایر شرکتنقش ارتباط 

 (.Net Compositesکند )عمل میدر انگلستان 

 Pentonتوسط که  Wards Autoبر اساس آمار ساالنه  -12

Market Research  و با هزینه شرکتDupont  به تازگی منتشر

شده است، سبک وزنی در رأس فهرست راهکارهایی است که 

برند. بنابراین ت به کار میوری سوخبرای افزایش بهرهخودروسازان 

آلومینیوم همچنان بیش از هر ماده دیگری انتخاب   ودی که با وج

های پلیمری جلب شده شود، توجه خودروسازان به کامپوزیتمی

 (.Composites Manufacturing Magazineاست )

 اال                                                                         معرفی واحد فع

خیراناداز شاعله أتناواع ا تولیاد کنناده كیمیا پویش بسپاا  شركت  

هیدروکساید (، ATH) )دیرسوز کننده( شامل هیدروکساید آلومینیاوم

خیراناادازهای باار پایااه فساافر و نیتااروژن و تأ (،MDH) منیاازیم

بندی های مختلف و با کاربردهای شده در دانه خیراندازهای فرمولهأت

 است.گوناگون 

، 2اصفهان، سپاهان شهر، بلوار غادیر، نابش خیاباان فاارابی  : آدرس

 E43 ، واحد2مجتمع نگین 

 131-36516423 تلفن:
www.kimyapooyesh.com 
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 :ت                                                                           بازار کامپوزی

 کامپوزیت:ن ایرا 

 تومان 710111گرمی: هر متر مربع  211پارچه کربن 

 تومان 420111متر مربع  گرمی بالروس: هر 311پارچه سیلیکا 

 تومان 610111گرمی بالروس: هر متر مربع  611پارچه سیلیکا 

 210111( هار کیلاوگرم 5052)معاادل  LR630رزین اپوکسای 

 تومان

 تومان 40111نوار سیل حرارتی: هر متر 

 تومان 150111دیاتکس: هر متر مربع  PO120وکیوم بگ 

 تومان 110111دار: هر متر مربع فیلم سوراخ

 تومان 110111گرمی ژاپنی: هر متر مربع  111دکتون 

 

 باشد(ها میچاپ رایگان قیمت محصوالت شرکت دوماهنامه آمادۀ)

 :                                                    کتابخانه دیجیتال کامپوزیت     

جمعاای از نوشااته   Fillers for Polymer Applicationsکتااب 

ایان کتااب یکای از  .اسات Roger Rothonنویسندگان و از جمله 

 Polymers and Polymeric Composites: Aهای مجموعه کتاب

Reference Series های مرجاع ای از کتاباست که شامل مجموعه

هاسات. در زمینه پلیمرها و کامپوزیت

 Springerاین کتاب را که انتشاارات 

بااه چاااپ  ماایالدی 2117در سااال 

 23بخاش و  5رسانیده اسات شاامل 

فصل است. در بخش اول که اصول و 

مبانی است در قالاب شاش فصال در 

هاای مورد انتخااب و کاابرد پرکنناده

هااای پلیمااری، ای در کامپوزیااتذره

هاای ها و االستومرها و نیاز اصاالح کننادهها، ترموپالستیکترموست

یح داده اسات. بخاش دوم ای توضهای ذرهسطح برای کاربرد پرکننده

ای بار پایاه ماواد هاای ذرهفصل است به معرفی پرکنناده 7که شامل 

معدنی طبیعی نظیر کربنات کلسیم، کائولین، میکا، تالک، وولستونایت 

ای هاای ذرهبخاش ساوم باا عناوان پرکنناده پردازد.و سنگ آهن می

، ساایلیکا و محصااوالت ماارتبط دودهدر مااورد  ساانتزی در دو فصاال

هاای دهد. بخش چهارم شامل یک فصل اسات و پرکننادهیح میتوض

دهاد. بخاش آخار باه معرفای ای حاصل از منابع آلی را شرح میذره

ای خاص اختصاص دارد. در ایان بخاش کاه شاامل های ذرهپرکننده

هاای معادنی پرکننادهاسات باه ماواردی مانناد  23تا  17های فصل

باارای کاااربرد در  دودههااای هااادی گرمااا، دیرساوز کننااده، افزودناای

هاای پلیمرهای هادی الکتریسسیته، پودرهای کربن گرافیتی، افزودنای

ای بازیافات شاده و هاای ذره، پرکننده(anti blockضد چسبندگی )

 .پردازدها مینانوپرکننده

 :  معرفی سایت                                                                                 

افازاری باا ارائه دهنده نرم https://www.simplify3d.com تسای

باه برای چاپگرهای سه بعادی اسات.  Simplify3Dهمین نام یعنی 

افزار بر محصول سه بعادی چااپ شاده بسایار اعتقاد آنها کیفیت نرم

چاپگر. به ادعاای آنهاا، ایان اثرگذار است حتی بیش از خود دستگاه 

 افزارهاای موجاود، باا اناواع بیشاتری ازافزار نسبت به سایر نارمنرم

چاپگرهای سه بعدی سازگار است. در صفحه اول وبساایت، بخشای 

افزار اختصاص دارد. های نرمبه معرفی ویژگی SOFTWAREبا نام 

هاایی در قالاب اطالعات جانبی و راهنماایی SUPPORTدر بخش 

pdf افازار موجاود اسات. در تار از نارمو ویدئو برای استفاده راحت

امکاان پرساش و پاساج وجاود دارد کاه   COMMUNITYقسمت 

 افزار بسیار سودمند باشد.تواند برای کابران این نرممی

 

 

 

       

     

 

 شرکت مشهد صدرا         شرکت مهندسی کامپوزیت البرز      انجمن پلیمر ایران              ایرانپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی           

www.ips.org.ir     www.IranComposite.net     www.MashadSadra.com         www.ippi.ac.ir

 صنعت کامپوزیت
 

 مدیر مسئول: امیر مسعود رضادوست
 با همکاری اعضای گروه کامپوزیت
 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 22878744باشد فاكس دوماهنامة صنعت كاماوزیت آمادة انعكاس اخبا  صنایع مي

https://www.simplify3d.com/
http://www.ips.org.ir/
http://www.irancomposite.net/
http://www.mashadsadra.com/
http://www.ippi.ac.ir/
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                                                                            ت                                                                          تكامپوزي دانش 

 سازی كامپوزيتدر قالب FDMسه بعدی چاپگر كاربرد 

 مقدمه -1

 ؛(Additive Manufacturing) ای  افزب   وش  ب م   ختاس 

خلق اشياي س  بعدي ب  صووت الی  ب  الی  ب  كم   رماي   

  اي متلل   ب   وش  ( است. ای   فميید دCADوتمي )يكامپ

ب  تص ویم كي يد   1شود ك  دسل  بددي ينها دو شكل انجام م 

شود ای  تقس ي  بد دي ب م روو ك  ميا د  م شد  است.  مان

اساس يالت فيزیك  ماد  موود اسلفاد  ش بم س  مبد اي اام د  

ان د دد ا ك  دو گذشل  اسلفاد  شد یمایع ش پودوي است.ای  فمي

-(  پل  ا ت  مدلس ازي الی  SLليلوگماف  )عباوتدد از اسلمیو

  (FDM: Fused Deposition Modelingني  ان  گداخل    )

 LOM: Laminated Objectس  اخت اش  ياي الد  د الی    )

Manufacturingال  اس س    بع  دي  ) (3DP: 3D Printing ) 

 SLS: Selective Laserبا ليزو ) سازي انلتاب پمشملال  كلوخ 

Sinteringاي اي مهددس   ش د  الد د الی   د   ش بك(  شكل

(LENS: Laminated engineered net shapingش ذشب ) سازي

(. دو ابلدا از EBM: Electron Beam Meltingبا بي  الكلمشن  )

شل   د شي اشلي  اسلفاد  م ا مدل   ا تدها بماي توليدای  وش 

 .يال ياضم گسلم  بييلمي یافل  اند دو

 FDMش ود وش  توضيح ين پمداخل  م وشش  ك  دو ایدجا ب  

اس  ت. دو ای    وش  ك    ن  وع  فد  اشوي تولي  د س  میع نمون    

يزمایي  اشلي  است  فيالمدت نازك از ا د  پليم م ب   عد وان 

شود. دو قس مت س م ال اپگم خوواك ب  ماشي  الاپگم داد  م 

(print head ای    وش  ل )   ش  وند ش ب  ا ض  تامت    ا ذشب م

مزای اي ای   وش  عباوتد د از  ش وند. ميتص  اكس لمشد م  

س ازي كا ش زمان توليد قطع  از الدد ما  ب   الد د وشز  س اد 

رماي   ش س  اخت قطع   ب  ا ك اوای  ب  االتم  يزادي رماي    ش 

 -ع دم ني از ب   پ  تكماوپذیمي يل  بماي قطع ات پيیي د   

فميیدد اي شيميای   عدم شاود وزید  ك   بای د پت ت ش ود  

از نظم نوع م واد  فميیدد قلصادي بودنا تم شماشي  الاپگم اوزان

نيز شامل ق دوت تفكي   ك   . معایب ای  وش  موود اسلفاد 

  اي س اخت افزشدن   دو مقایس  با سایم وش  Zوشي محوو 

(AM)  ش دو نليج  نياز ب  ص يقلكاوي س طح پ   از فميید د ش

دو  زمان زیاد دو يد الدد وشز بماي الاس قطعات پيیيد  است.

ب ا ازیي ات  Stratasysبم اساس ملون ش مكت ادام  ای  وش  

معمف  شد  ش ماليظ ات م وود ني از دو رماي   ی   بييلمي 

 شد  است.قطع  توسط ای  وش  معمف  

 FDM اجزای اصلی چاپگر -2

افزای    اي ساخت ب  وش  ب م  یك  از فداشوي FDMوش  

 ب  ثبت وسيد  است. دو ای   Stratasysاست ك  توسط شمكت 

وش   قطعات با گمم ایش ش اكس لمش ن فيالمد ت ی   پليم م 

 شود. ای  فميیددتمموپالسلي  ب  صووت الی  ب  الی  ساخل  م 

 TMInsightاف زاوي ماند د ش با اسلفاد  از ن مم CADبا ی  فایل 

اف زاو ب   ك اوبم ای  نمم شود.ك  ب  الاپگم داد  م  شوديغاز م 

 ا ب ماي س اخت قطع   از د د تا تمام  گزید ای  امكان وا م 

وا انلت اب كد د ش  اه ت ال اس قطع  گمفل  تا  ضتامت الی 

كد د.اانب  ش بهبود قطع  وا فما   م  بدابمای  قابليت تغييم  م 

 

 فميیدد اي الاس س  بعديانواع  -1شكل 
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تواندد از دش ماد  ب  دنبال    اسلفاد  كدد د م  FDM اي ماشي 

-ك  یك  بماي ساخت قطع  ش دیگمي بماي س اخت نگهداون د 

ش  ود.  اس  ت ش م  انع از افل  ادن قطع    دو اا   اي يشی  زان م   

 شوند.پ  از اتمام ساخت قطع   ادا م ي نگهداوند   اقسمت

س اخت ش مكت  FDMتصویم اا زاي اص ل  ال اپگم  2شكل 

Stratasys  د  د. فيالمد ت وا نيان مFDM  ا ب   دشو قمق م  

ش ود ك   داواي پيیيد  شد  است ش از ينجا شاود سيس لم  م  

است. نوك نازل توسط ی   م ایع  build tipنازل اكسلمش ن یا 

ش ود ت ا گ مم م  اي با دم اي كدل مل ش د  ش دو محفظ   كددد

ش ب  روو  مزمان فيالمدت ذشب ش د  دو فيالمدت وا ذشب كدد 

ني يدد ش ( بم وشي ص فح  س اخت  م  yش  xمحوو اي افق  )

شود. پ  از تكميل مسيم يمكت ين ب  صووت عددي كدلمل م 

كدد ت ا ( يمكت م z م الی   صفح  ساخت دو اهت عمودي )

 ضا وا بماي نيسل  الی  بعدي يماد  كدد.ف

 
 FDMاازاي اصل  الاپگم  -2شكل 

 مالحظات اصلی در طراحی -3

 س اخت قال ب ك امپوزیل  یك  از كاوبمد اي ای   وش  ب ماي 

 دو اسلفاد  از ای  وش  باال مديكاوي دسلياب  ب  ب  مدظوواست. 

  ب  مواود زیم توا  نمود باید 

 دماي پتت 

  ضمیب انبساط(  يماوتCTE) 

  قطع  اهت ساخت 

 دقت (accuracy)  ش تلووان 

 پاواملم اي فميیددي 

  قالب رمح یا  قطع زي اسيماد 

 عمم قالبش  كاوبمد موود انلظاو 

 شود.دو ادام   م ی  از ای  مواود شمح داد  م 

 دمای پخت -3-1

دماي پتت ساز  كامپوزیل  پاواملم مهم   دو انلت اب م اد  ی ا 

تواندد گسلم  شسيع  م  FDMاست. مواد  FDM مان فيالمدت 

   از دما ا وا پو  د دد. دو ای   فميید د م واد متللف   اس لفاد 

(  يكمیلونيلمیل بوتادی  اس لایمن PCكمبدات )شوند ماندد پل م 

(ABS( پل  فديل س ولفون  )PPSF )   اي يميتل  PC-ABS  ش

PC-ISO  كمبد ات اس ت. ع الش  ب م ایده ا ك  گمید پزشك  پل

ني ز  ULTEM 1010ش  ULTEM 9085 ای  با نام تجاوي وزی 

قابلي ت تحم ل دم ای   ULTEM 1010وشن د. وزی   ب  كاو م 

باالی  داود ش ب  دلي ل ض میب انبس اط يماوت   ك    انلت اب 

 مید  ي  خ  وا   .اس  ت Stratasysتمايح    ب  ماي ش  مكت 

ب  دليل ما يت فميی  س اخت  اغل ب ن ا مگون  FDMقطعات 

كمل م  ULTEM 1010ای  مي كل ب ا اس لفاد  از وزی   است. 

 است.

 (CTEضریب انبساط حرارتی ) -3-2

ا يمت ضمیب انبساط يماوت  ب  دليل اثم ين بم ش كل فيزیك   

نهای  ساز  كامپوزیل  است. ب  دليل ب اال ب ودن نس ب ر ض میب 

 اي الزم از  مان ابلداي باید بموس  FDMانبساط يماوت ر مواد 

رماي  ابزاو يغاز شود تا بلواند تغييمات ابعادي ناش  از انبساط 

 قرقره ماده برای ساخت قطعه   1

 هاقرقره ماده برای ساخت نگهدارنده   2

 صفحه ساخت   3

 قطعه ساخته شده   4

 های قطعهنگهدارنده   5

 نگهدارندهفیالمنت ماده    6

 فیالمنت ماده برای ساخت قطعه   7

 کلگی اکستروژن   8

 هاچرخ دنده   9

 هامایع کننده   10

 نازل اکستروژن   11
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يماوت  دو دما اي باال وا ابمان كد د. ب ماي محاس ب  تغيي مات 

 زیم اسلفاد  كمد  توان از وابط ابعادي م 

CTETinitial  )(T=factorExpansion Cure  
دم اي ش مشع ش  initialTي داكرم دم اي پت ت ش  cureTك  دو ين 

معموالً  مان دماي اتاق است. باید دقت كمد ك   ينی   از ای   

يید فاكلوو انبس اط قطع   ك امپوزیل  نيس ت معادل  ب  دست م 

كد د. ب ا گذاوي تغييم م زیما بم يسب نوع ماد  ش نيز شكل الی 

     دس تب  tool scalingك  كمدن مقداو ف وق از ی    ف اكلوو 

تدظيمات قطع  شاود ش ود ت ا ابع اد  ش كل ش باید دو  ك  يیدم 

ب ماي مر ال ب ماي وزی    انداز  نهای  ب  دوسل  ب  دس ت يی د.

ULTEM 1010 با دماي پتت C ̊111 دم اي  ش مشع  شC ̊22  

وش  ش ود. محاس ب  م   88299/0بماب م  tool scalingفاكلوو 

شل   ب ماي ش ود د  م اسلفا CADافزاو دقيق بم يسب نوع نمم

ب  ای  صووت است ك   دو گزید    SOLIDWORKSنمم افزاو 

Insert   ش سپFeatures  بایدScale  وا انلتاب نم ود  ش ماند د

 وا شاود نمایيد. scalingفاكلوو  3شكل 

 

 SOLIDWORKSافزاو دو نمم Scalingمدوي  -3شكل 

 ساخت قطعه  جهت -3-3

موضوع مهم  اس ت زی ما  FDMاهت ساخت قطع  با الاپگم 

بم زمان ساخت  مقداو ماد  نگهداوند  موود نياز  كيفي ت نه ای  

اي شدن سطح( ش عملكمد كل  قطع  )ب   دلي ل سطح )ميزان پل 

نا مگون  دو خوا ( اثمگذاو است.  میدي  باید ای  موض وع 

ش ود زی ما دو يي  رماي  اشلي  قطع  ش ن  پ   از ين بموس   

 شوند. اي انلتاب  دو ای  مميل  تعيي  م گزید 

  اي افق   شعم ودي  اي ممسوم ش ابلدای  شامل اه تاهت

يم د  اس ت.  6ت ا  2  اي  ا دو شكل ای  از يناست ك  نمون 

 اي انلتاب  نيسلدد شل   ب   عد وان  ا تدها اهتالبل  ای  اهت

 شوند.  م مماع  اهت بيان مزایا ش معایب  م ی  معمف

 
 مسطحافق  یا اهت ساخت  -2شكل 

 
 Aاهت ساخت عمودي نوع  -9شكل 

 
 Bاهت ساخت عمودي نوع  -6شكل 

پيي دهاد   FDMب  روو كل  بييلم اهت عمودي بماي قطع ات 

م اد  نگهداون د  ش  شود زیما ميزان نا مواوي س طح  مق داوم 

  ا ب م قيم ت وساند ش مگ  ای  زمان ساخت وا ب  يداقل م 

باید دقت  6ش 9دو مقایس  دش شكل عمودي گذاود. نهای  اثم م 

 مالدد ب  صووت عمودي است شل  باز      9داشت ك  شكل 

ال نيست زیما ب  مقداو ماد  نگهداوند  زی ادي ني از داود دو اید 

كد د ش     زم ان م وود ني از ب ماي یاد م  نليج      زید  وا ز

يالت بهد    6 ا پ  از ساخت قطع .شكل اداكمدن نگهداوند 

اگ م قطع   الد دی  س طح ب ا ب   ر وو كل   د  د. وا نيان م 

داشل  باشد  باید تال  كمد ت ا   اي زیاد )كانلوو باال(بماسلگ 

قطع  دو اهل  ساخل  شود ك   بيي لم س طوح ي داقل يال ت 

 داشل  باشدد.پلكان  وا 

 دقت و تلورانس -3-4

یااگ  ± mm  9880/9 قااگ ب  اال د اباار ب ااقبب  ااگ  قاا  FDMچااگر   

mm/mm 9880/9 ±   بس .  گیر  ق   بش  کال  ال  اباا یگ با

  گ وب ستل  ل  نرسل قطعل بس . ح ببدی ف آینر، دمگیی  ق 

  بی قطعگت کگیپ زیتی کل  ل  قتی  گالد  بز آنچل  ل ط ب یستقبم  گ 

حاا آیر، نبگز  ببنار، یار بب  ل  س  یی FDMچگر   سل  عری 

بی  سابگب یااگ ل آنچال یا ب  نسا  بسا   اگ بین بس  کل ب ترب قطعل



 

00 

FDM ر شا  ساط ی  بنماگ   و کگبیسگختل ش   و سپس یگشبن

 ش  .

 پارامترهای فرآیندی -3-5

پاواملم اي فميیدد ساخت ش المخ  پتت ب  شیژ  فياو پت ت ش 

وش  كيس  خأل بم رماي  ش مدل قطع  كامپوزیل  ياص ل نوع 

وا نيان  ف دش قطع  از تيغ  ی   2گذاود. شكل م  اثم FDMاز 

( ش shellد د ك  مرال  از دش مدل قطع  ب  ص ووت پوس ل  )م 

 ل دو شاقع دش مدلای  دش شك. ( استsparse سل  غيم ملماك  )

ش وند. تولي د م   FDMساد  از قطعات  اس ت ك   ب ا ال اپگم 

-س طح بيمشن   قال ب وا م  قطعات  ك  ب  شكل پوسل   سلدد 

. ای  وا تحمل كددد kPa 680 د تا فياو اتوكالشدنتواسازند ش م 

ش ب ماي   م دش وش   مدل بماي بسياوي كاوبمد ا مفي د اس ت

ای  م دل ب ماي  .استمداسب  شكالت پيچش  ی  وشكيس  خأل 

 ا بهلمی  نوع رماي  است زی ما مق داو م اد  بسياوي از  ددس 

وساند. قطعات  با م دل موود نياز ش زمان ساخت وا ب  يداقل م 

 ا بای د سفل  بييلمي داوند ش بمخ  از  ددس   سل  غيم ملماك 

ای  گون  رماي  شوند. ای  مدل نيز ب   م دش وش  كيس  خ أل 

باید ماليظات  دو نظم  پيچ شكالتاست شل  بماي اسلفاد  قابل 

 گمفل  شود تا از خماب شدن قطع  پييگيمي شود. 

 
 sparseش  shellنمایي  از دش مدل قطع   UAVتيغ  ف   -1شكل 

 FDM اي قابل توليد ب ا ال اپگم البل  باید توا  داشت ك  رمح

ت وان شود ش با ای   وش  م  ب  ای  دش موود ساد  محدشد نم 

قطعات پيیيد  با عملكمد باال وا ض م  ذخي م  زم ان ش  زید   

 توليد كمد. 

 سازی قطعهآماده -3-6

ب  روو ذات  ميزان  از تتلتل دو قطع  ب  شا ود  FDMفميیدد 

 اي فيزیك   دو ا و  خ وودن يشود ك  ب  دليل محدشدیتم 

 9 اي ماد  اكسلمشد شد  گمی زي از ين نيس ت. ش كل  بي  الی

   اي از ای  تتلتل وا دو نم اي عمض   ی   قطع   ني اننمون 

 ا قابل ميا د   سلدد ك  بم  میدي  دو ای  فميیدد الی  د د.م 

( ملف اشت slice  ا )اوتف اع يسب شكل قطع  ش ضتامت الی  

ح ش پيوس لگ  است. دو نليج  بماي ارميدان از كيفيت باالي سط

قطع   ب  روو معمول نياز است تا عمليات  بم وشي قطع  پ  از 

 ساخت  انجام شود.

 
 FDM رمحنمایش تتلتل دو نماي باالی  ش عمض  از  -9شكل 

( س ایيد  ش FDM اي ساخل  شد  توس ط سطح قطعات ش قالب

نه ای  قطع   شود. ميزان پمداخت سطح ب  كابمد صيقلكاوي م 

 62 زب مي س طحشل  ب  روو معم ول س طح  ب ا  بسلگ  داود

µinches Ra  موود قبول اس ت. البل   ش مكتStratasys   وش

توان ب  س طح  كدد با اسلفاد  از ين م اسلانداودي وا معمف  م 

 دست یافت.  µinches Ra 16تم با پمداخت صاف

 عمر قالبو  کاربرد مورد انتظار -3-7

 س اخل  ش د  ب   وش ر مح قال ب ق ش اسلفاد  از رماي  موف

FDM  شود ك  كاوبمد موود انلظاو از قطع   ب   شقل  ياصل م

دوسل  فهميد  شود. كابمد قطع  تعيي  كددد  نوع م اد  انلت اب  

)بماي مرال الزامات دماي پتت(  رماي  كل  ش عوامل مؤثم ب م 

 بددي است. ساخت قطع  ش وش  يب

عم م م وود انلظ او از قطع   )ر مح قال ب(  میدي  الزم است 

 اي اتوكالش است ك  اوزیاب  شود زیما تعيي  كددد  تعداد المخ 

ت وان قطع ات وا ب ماي بماي مر ال م  قطع  تجمب  خوا د كمد. 

تعداد ك  پيش توليد اشلي  ساخت ك  دو ای  صووت  زید  كملم 

لمي است. یا بماي تعداد قطعات بييلم باید تحقيق شبموس  بيي 

  اي بيي لم قال ب  ا لح اش ش وند. انجام شود ت ا  م   ادب  

ب ماي تع داد ك   شوند ساخل  م  FDMوش  كامپوزیل  ك  ب  

 قطع ( قابل اسلفاد   سلدد. 29قطعات )كملم از 
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