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چکـيده . . .
امــروزه مدلســازی ســهبعدی در رشــتههای گوناگونــی همچــون قطعهســازی ،معمــاری،
طراحــی صنعتــی ،روباتیــک ،صنایــع هوافضــا و پزشــکی رایــج اســت .چــاپ ســهبعدی یــا تولیــد
افزاینــده جســم ســهبعدی قابــل لمــس از فایلــی دیجیتالــی گفتــه میشــود .بــه ایــن ترتیــب کــه
جســم از پاییــن شــروع بــه شــکل گرفتــن می کنــد و هرچــه پیــش مــیرود ،الیههــای بیشــتری
بــر روی الیههــای زیریــن قــرار میگیــرد تــا در نهایــت ،جســم چاپشــده کامــل شــود .جنــس
ایــن الیههــا از مــواد مختلفــی از جملــه پلیمــر و فلــزات اســت .امــروزه چاپگرهــای ســهبعدی
توانایــی تولیــد هــر نــوع قطع ـهای بــا هــر شــکل و هــر زاوی ـهای را دارنــد .انــواع مختلفــی از
چــاپ ســهبعدی تاکنــون ســاخته شــده اســت کــه انقالبــی در صنعــت ،پزشــکی ،آموزشــی،
خودروســازی و نظامــی ایجــاد کــرده اســت .دقــت و ســرعت فوقالعــاده چاپگرهــای ســهبعدی،
آنهــا را بــه محبوبتریــن روش تولیــد ،مبــدل کــرده اســت .در ایــن مطالعــه ،چاپگــر ســهبعدی
بــا فنــاوری  FFFمــورد بررســی قــرار گرفتــه و اصــول کلــی کارکــرد آنهــا بهطــور کامــل شــرح
داده میشــود .محدویتهــا و مزایــای فنــاوری  FFFنیــز بررســی شــده و روشهایــی بــرای
چــاپ بهینــه نمونههــای ســهبعدی بــا ایــن روش ارائــه میشــود.
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مــقــاالت عــلــمــی

 1مقدمه
چاپگرهــای ســه بعدی دارای فناوری هــای متعــددی هســتند.
ایــن فناوری هــا ،عمدتــ ًا از لحــاظ شــیوه ســاخت الیه هــا
به منظــور ســاخت قطعــه نهایــی باهــم تفــاوت دارنــد.
بعضــی از روش هــا از مــواد مــذاب یــا نرم شــده بــرای
تولیــد الیه هــا اســتفاده می کننــد .در برخــی از روش هــا
از لیــزر بــرای ســاخت الیه هــا اســتفاده می شــود .پخــت
لیــزری انتخابــی ( SLS(Selective Laser Sinteringجزءایــن
دســته اســت .یکــی دیگــر از روش هــای چــاپ ،قــرار دادن
مــواد مایعــی اســت کــه بــا فناوری هــای مختلــف ،فــراوری
شــده اند .معمول تریــن فنــاوری بــا اســتفاده از ایــن روش،
اســتریولیتوگرافی (SLA (Stereo Lithography Apparatus
نامیــده می شــود .مدل ســازی رســوب مــذاب FDM(Fused
) Deposition Modelingمعمول تریــن فناوری چاپ ســه بعدی
اســت کــه در آن از شــیوه حرارتــی و الیه گــذاری مــواد مــذاب
اســتفاده می شــود [.]1
فنــاوری مدل ســازی رســوب ذوب شــده  FDMبــا اســتفاده
از رشــته پلیمــری یــا فلــزی کار می کنــد .در ایــن فنــاوری
مــاده اولیــه به صــورت رشــته اســت و بــا اعمــال حــرارت بــه
مــاده مــذاب تبدیــل می شــود؛ ســپس مــاده مــذاب بــه صورت
الیه به الیــه روی هــم قــرار می گیــرد و ســرد می شــود تــا
مــدل نهایــی شــکل گیــرد FDM .توســط اســکات کرامــپ
( )Scott Crumpدر اواخــر دهــه  ۸۰اختــراع شــد .بعــد از اخــذ
مجــوز بــرای ایــن فنــاوری ،او شــرکت  Stratasysرا در ســال
 ۱۹۸۸تأســیس کــرد .شــرکت  Stratasysاصطــاح مدل ســازی
رســوب ذوب شــده یــا  FDMرا به عنــوان عالمــت تجــاری
اختصاصــی خــود بــه ثبــت رســاند .واژه معــادل آن ،ســاخت
بــا رشــته ذوب شــده ( )FFFتوســط اعضــای پــروژه RepRap
بــرای رفــع مشــکل قانونــی عالمــت اختصاصــی ،مطــرح شــد
کــه از لحــاظ حقوقــی و قانونــی کاربــرد نامحــدودی دارد و از
قانــون عالئــم تجــاری پیــروی نمی کنــد .ایــن امــر باعــث شــد
تــا محققــان و مولفــان در متــون علمــی خــود از عبــارت FFF
بــه جــای  FDMاســتفاده کننــد [1و.]2
تولیــد افزودنــی یــا چــاپ ســه بعدی ،بــرای ایجــاد
نمونه هــای اولیــه از ســال  1980بــرای تولیــد اولیــه محصــول،
معرفــی شــد و خیلــی زود بــه ســریع ترین و ارزان تریــن روش
بــرای تولیــد اولیــه محصــوالت صنعتــی و دیگــر صنایــع
تبدیــل شــد FDM .محبوب تریــن روش چــاپ ســه بعدی
اســت کــه در ســال  1992توســط اســکات کرامــپ اختــراع
شــد واز آن زمــان تاکنــون بــرای تولیــد نمونه هــای اولیــه بــا
i
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اســتفاده از چــاپ ســه بعدی اســتفاده می شــود .ســیر و تحــول
ایــن روش به گونــه ای بــود کــه به ســرعت بــه ارزان تریــن
و ســریع ترین روش بــرای تولیــد کاالهــای سفارشــی تبدیــل
شــد .چاپگرهایــی کــه بــا ایــن فراینــد کار می کننــد از رشــته
گرمانــرم ،ماننــد )AcrylonitrileButadiene Styrene (ABS
و  )Poly-Lactic Acid (PLAتغذیــه می کننــد کــه بــا ذوب
کــردن ایــن رشــته و ســپس روزن رانــی آن ،جســم ســه بعدی
بــه صــورت الیه به الیــه تشــکیل می شــود [.]3
 2فرایندچاپ سه بعدی
ابتــدا فایــل ســه بعدی جســم مــورد نظــر از طریــق رایانــه و
نرم افزارهــای ســه بعدی طراحــی می شــود و بــا فرمــت قابــل
شناســایی بــرای چاپگرهــای ســه بعدی ذخیــره می شــود .در
حــال حاضــر مناســب ترین فرمــت STL ،اســت .نرم افزارهــای
مخصوصــی فایــل را بــه زبــان برنامه نویســی بــه نــام جی ُکــد
تبدیــل کــرده ،کدهــای هــر الیــه را بــه دســتگاه چاپگــر
ســه بعدی ارســال می کنــد .مرکــز فرمــان دســتگاه ،جی کدهــا
را پــردازش کــرده ،فرمان هــای الزم را برایچــاپ بــه اجــزای
مختلــف دســتگاه ،ارســال می کنــد .در ابتــدا رشــته پلیمــری در
داخــل چاپگــر قــرار داده می شــود .هنگامــی کــه افشــانه بــه
دمــای مطلــوب رســید ،یعنــی رشــته بــه حالــت مــذاب درآمد.
مــواد ذوب شــده از ســر افشــانه بیــرون آمــده ،به صــورت
الیه به الیــه در مکان هــای از پیــش تعییــن شــده ریختــه شــده
خنــک می شــوند .گاهــی عمــل خنــک کــردن مــواد از طریــق
بــه کار بــردن پنکــه متصــل بــه ســر دســتگاه انجــام می گیــرد.
هنگامــی کــه یــک الیــه بــه پایــان رســید ،ســطح ساخته شــده
بــه پاییــن حرکــت خواهــد کــرد (یــا در بعضــی از ماشــین ها
بــا تنظیمــات متفــاوت ،ســر اکســترودر بــه ســمت بــاال حرکت
می کنــد) و الیــه جدیــد ریختــه می شــود و ایــن رونــد تــا
زمانــی کــه شــکل جســم کامــل شــود ،تکــرار می شــود (شــکل
.]4[ )1
 3نحوه کاردستگاه های FFF
بــرای ســاخت الیه هــا ،رشــته های پلیمــری از طریــق اســتپر
موتــور بــه افشــانه هدایــت شــده ،افشــانه بــا ذوب کــردن
مــواد اولیــه ،آن هــا را بــر روی صفحــه ســاخت دســتگاه
قــرار می دهــد .ســه اســتپر موتــور دیگــر بــرای محورهــای
مختصــات  x,y,zوجــود دارد کــه موقعیــت صفحــه و افشــانه
را هماهنــگ می کننــد .در ایــن روش ،افشــانه در محورهــای
مختصــات  x,yحرکتــی افقــی و عمــودی را بــرای ســاخت
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یــک الیــه از نمونــه مــورد نظــر بــر روی صفحــه ســاخت
طــی می کنــد؛ ولــی صفحــه ســاخت در محــور مختصــات z
فقــط حرکتــی افقــی دارد .از افشــانه ،پلیمــری مــذاب به صورت
الیــه ای خــارج می شــود .ایــن الیــه نــازک مــذاب ،بالفاصلــه به
الیــه زیــر چســبیده ،هنگامــی کــه الیــه کامــل می شــود افشــانه
بــا دقتــی معــادل  100میکرومتــر بــرای ســاخت الیــه بعــدی بــه
ســمت بــاال حرکــت می کنــد و تمامــی فرایندهــای بــاال بــرای
الیــه بعــدی انجــام می شــود .زمــان چــاپ و تولیــد نمونــه
بســتگی بــه ابعــاد نمونــه ای دارد کــه در حــال تولیــد اســت.
قطعــات کوچک تــر و قطعــات بــا طــول بیشــتر و ضخامــت
کــم بــه ســرعت چــاپ می شــود .ولــی قطعاتــی کــه دارای
پیچیدگی هــای بــاال و ابعادی بزرگ تر هســتند ســرعت دســتگاه
را نســبت بــه حجــم کار کاهــش می دهنــد (شــکل .]5[)2
 4رشته ها در روش FFF
مــاده خــام و در حقیقــت مــواد ورودی در دســتگاه ،FFF
رشــته ای از مــواد خــام اســت کــه بــر روی قرقــره ای پیچیــده
شــده ،به منظــور ایجــاد الیه هــا اســتفاده می شــوند .رشــته ها
معمــوالً از جنــس پلیمــر هســتند .البتــه رشــته های فلــزی نیــز
وجــود دارد کــه کاربــرد کم تــری در چاپگرهــای ســه بعدی
 FFFدارنــد .هــر رشــته بســته بــه جنــس پلیمــر بــه کار رفتــه
دمــای ذوب مخصوصــی دارد .دمــای ذوب رشــته ها از  50تــا
 350درجــه ســانتی گراد متغیــر اســت .اســتحکام مــاده پلیمــری
بــه کار رفتــه در رشــته ها مهم تریــن ویژگــی هــر رشــته اســت.
اســتحکام رشــته ها از  100پاســکال تــا  80مگاپاســکال متغیــر
اســت .رشــته ها دارای رنگ هــای مختلفــی نیــز هســتند کــه
بســته بــه نــوع و شــکل جســم مــورد نظــر ،نــوع رشــته انتخاب
می شــود (شــکل .]6[ )3
 5موارد استفاده ازروش FFF
 .1ایــن روش بــرای مدل ســازی و ســاخت قطعاتــی کــه نیــاز
بــه دقــت باالیــی در تولیــد آن هــا وجــود دارد ،مناســب اســت.

شکل  2اجزای دستگاه چاپ سه بعدی FFF

 .2ایــن روش بــرای مدلهــای مفهومی ،ســنجش نمونــه و برقراری
ارتباط بین طراحی و نمونهســازی بســیار مناســب اســت.
 .3نمونه هایــی کــه تولیــد می شــود می توانــد نمونه هــای اولیــه
کاربــردی باشــد کــه در ســنجش عملکــرد نمونــه نهایی بــه کار
می رود.
 .4ایــن روش بــرای تولیــد قطعــات پایانــی بــدون صــرف زمان
و هزینــه زیــاد بــرای ســاخت قالــب ،به کار مــی رود.
 .5ســاخت ابزارهــا را بســیار ســریع تر از دســتگاه های تولیــد
و قالب ســازی انجــام می دهــد و نیــاز بــه تراشــکاری یــا
پرداخــت دوبــاره نــدارد.
 6صنایع پرکاربردچاپگرهای FFF
 .1هوا فضا و مکانیک
 .2پزشکی و آزمایشگاهی
 .3مهندسی پزشکی
 .4دندان پزشکی
 .5خودروسازی

شکل  3انواع رشته های تجاری

سال چهارم ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،13بهار 1398
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مــقــاالت عــلــمــی

 .6هنری و طالسازی
 .7صنعتی و تجاری
 .8معماری و مدل سازی
 .9مصرف کنندگان خانگی
 7خصوصیات چاپگرهای FFF
آزادی در طراحــی :آرزوی دیرینــه طراحــان ایــن بــوده اســت
کــه هــر چــه می خواهنــد طراحــی کننــد را بــدون کم و کاســت
بتواننــد بســازند .بــا اســتفاده از  FFFو چــاپ ســه بعدی ایــن
آرزوی دســت نیافتنی محقــق شــده اســت .از زمانــی کــه ایــن
فنــاوری ســاخت روی کار آمــده اســت ،نمونه هــای پیچیــده
بــا جزئیــات جانبــی و نمونه هایــی بــا ویژگی هــای درونــی
بــرای ســاخت و تولیــد قطعــات و نمونه هــای اولیــه بســیار
آســان شــده و بــرای تولیــدات طراحــی شــده ســه بعدی بســیار
کارآمــد اســت [.]7
تولیــد قطعــات :فنــاوری  FFFایــن امــکان را بــه مــا می دهد
کــه بــا اســتفاده از مــواد پلیمــری یــا گرمانــرم ،قطعــات و
مدل هــای مــورد نظــر خــود را بــه راحتــی و بــه ســرعت تولید
کنیــم .مزیــت ایــن فنــاوری در توانایــی تولیــد ســریع قطعــات
سفارشــی بــا عملکــرد و مقاومــت بــاال اســت .قطعــات تولیــد
شــده بــا دوام و مســتحکم بــوده ،در مقابــل حــرارت و مــواد
شــیمیایی مقــاوم هســتند و در طیــف گســترده ای از برنامه هــای
کاربــردی می تــوان از آن هــا اســتفاده کــرد.
اختــراع مجــازی :بــا دســتگاه چاپگــر ســه بعدی FFF
اختراعــات مجــازی دیگــر خــارج از تصــور نبــوده ،امــکان
ســاخت و لمــس تخیــات طــراح ،وجــود دارد .بــرای ســاخت
نمونه هــای موردنظــر ،تنهــا نیــاز بــه طراحــی ســه بعدی وجــود
دارد و پــس از آن می تــوان تغییراتــی را در طراحــی بــدون
نیــاز بــه قالب ســازی دوبــاره و صــرف زمان هــای طوالنــی و
هزینه هــای بــاال ایجــاد کــرد.
مهندســی پالســتیک :از پالســتیک هایی کــه بــرای اســتفاده
در ایــن فنــاوری بــه کار می رونــد می تــوان بــه  ABSو
انــواع پلیمرهــا اشــاره کــرد .نمونه هایــی کــه بــا ایــن مــواد
ســاخته می شــوند بــرای تولیــد بــا حجــم کــم و ســنجش
عملکــرد آن هــا در محیط هــای ســخت بســیار مناســب بــوده
و الیه ســازی آن هــا در تولیــد افزایشــی بســیار دقیــق اســت.
اخیــرا ً نوآوری هایــی در زمینــه فنــاوری چــاپ ســه بعدی بــه
روش  FFFشــکل گرفتــه اســت کــه می تــوان توانایــی تولیــد
محصــوالت نهایــی کــه قطعــات مکانیکــی و الکتریکــی داخــل
آن ســرهم ســوار كــردن می شــوند ماننــد هواپیماهــای بــدون
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سرنشــین را نــام بــرد .بــا توجــه بــه بعضــی از محدودیت هــا
در طراحــی و مــواد ،چاپگرهــای  FFFبــرای طراحی هــای
خیلــی پیچیــده توصیــه نمی شــوند.
 8مولفه های چاپگر در فناوری FFF
بیشــتر دســتگاه های چاپگــر  FFFایــن اجــازه را بــه شــما
می دهــد چندیــن مولفــه در فراینــد ،شــامل دمــای افشــانه،
دمــای کفــه دســتگاه ،ســرعت ســاخت ،ارتفــاع الیه و ســرعت
خنــک کاری پنکــه را تنظیــم و کنتــرل کنیــد .ایــن مــوارد بــه
صــورت عمومــی توســط كاربــر تعییــن می شــود ،بنابرایــن باید
نســبت و انــدازه قطعــه و ارتفــاع الیه هــا بــه درســتی طراحــی
شــود تــا كاربــر بتوانــد بهتریــن حالــت ممکــن را بــرای
دســتگاه تنظیــم کنــد .انــدازه ســاخت قابــل دســترس بــرای
چاپگــر ســه بعدی  FFFرومیــزی حــدودا 200×200× 200
میلی متــر بــوده ،در حالــی کــه چاپگرهــای صنعتــی FFF
می توانــد ابعــادی بــه بزرگــی  1000×1000×1000میلی متــر
تولیــد کننــد .یکــی از راهکارهــای ســاخت نمونــه بــزرگ
ایــن اســت کــه آن را بــه قطعــات کوچک تــر تقســیم کــرده،
قطعــات کوچــک را ســاخته ،ســپس ســوار کنیــم .ارتفــاع الیــه
معمولــی مــورد اســتفاده درچاپگــر ســه بعدی  FFFبــا توجــه
بــه نــوع دســتگاه بیــن  50تــا  400میکــرون متغیــر اســت.
هرچــه ارتفــاع الیه گــذاری کم تــر باشــد ریختــن الیه هــای
نــازک ،تولیــد قطعــات نرم تــر بــا هندســه و شــکل دقیــق را
ممکــن می ســازد ،در حالــی کــه ریختــن الیه هــای ضخیــم
باعــث تولیــد ســریع تر و ارزان تــر و البتــه بــا دقــت کم تــر
قطعــات می شــود .معمــوالً ارتفــاع الیه گــذاری  200میکــرون
بیش تریــن کاربــرد را دارد [. ]4
 9چسبندگی الیه ها در فناوری FFF
چســبندگی خــوب بیــن الیه هــای ریخته شــده برای اســتحکام
نهایــی قطعــه بســیار مهــم اســت .زمانــی کــه پلیمــر مــذاب از
افشــانه بیــرون می آیــد ،بــر روی الیــه قبلــی فشــرده می شــود.
دمــای بــاال و فشــار ،باعــث ذوب مجــدد ســطح الیــه قبلــی
شــده ،اتصــال الیــه جدیــد بــا بخش هایــی کــه قب ً
ال چاپ شــده
را ممکــن می ســازد (شــکل  .)4میــزان اتصــال بیــن الیه هــای
مختلــف همیشــه کم تــر از اســتحکام پایــه مــواد اســت و ایــن
امــر بــدان معنــی اســت کــه قطعــات تولیدشــده ذاتـ ًا ناهمســان
هســتند ،مقاومــت آن هــا در جهــت محــور  Zهمیشــه کم تــر
از صفحــه  X,Yاســت .به همیــن دلیــل ،بســیار حائــز اهمیــت
اســت کــه هنــگام طراحــی بــه جهتــی کــه بــه قطعــات نیــرو

چاپگر های سه بعدی با فناوری ساخت رشته های مذاب

شکل  4ترتیب قرار گرفتن الیه های مذاب

شکل 5مقایسه مقاومت به تنش در جهت Yو Xبا جهت Z

وارد می شــود واین کــه کــدام جزئیــات در قطعــه بــرای مــا
حائــز اهمیــت اســت توجــه کنیــم [.]4

به صورتــی انجــام گیــرد کــه نیــاز بــه پشــتیبان را بــه حداقــل
برســاند .پشــتیبان ها معموالًجنــس یکســانی نســبت بــه قطعــه
دارنــد .مــواد پشــتیبانی کــه در مایــع حــل می شــوند نیــز
وجــود دارنــد .چــاپ بــر روی پشــتیبان های قابل حــل به طــور
قابل توجهــی ،کیفیــت ســطح قطعــه را افزایــش می دهــد،
امــا هزینــه کلــی چــاپ را بســیار بــاال می بــرد و بــا ماشــین
تخصصــی دو افشــان هاي بــا قابلیــت الیه گــذاری دو مــاده ای
ســاخته می شــود و به دلیــل اســتفاده از مــواد قابل حــل ،هزینــه
نســبت ًا باالیــی دارد .پشــتیبان های بــا جنــس یکســان ،کاربــرد
بیشــتری در چاپگرهــای ســه بعدی  FFFدارنــد [.]8

 10نحوه وارد شدن تنش در قطعات FFF
در قطعــات تولیدشــده بــا چاپگرهــای ســه بعدی  FFFمقاومت
در جهــت محــور  Zهمیشــه کم تــر از صفحــه  X,Yاســت .بــه
عنــوان مثــال آزمــون کشــش بــر روی قطعــات چــاپ شــده
افقــی بــا جنــس  ABSبــا میــزان الیه گــذاری  50درصــد
نشــانگر ایــن امــر بــود کــه قطعاتــی کــه بــه صــورت عمــودی
چــاپ شــده اند؛ مقاومــت کششــی بیش تــری (حــدودا ً  4برابــر
بیش تــر) در جهــت  X,Yدر مقایســه بــا جهــت  Zدارنــد (17
مگاپاســکال در برابــر  4/4مگاپاســکال) .همچنیــن مقاومــت
قطعــه در برابــر شکســت نیــز حــدودا ً  10برابــر بیش تــر بــود
(شــکل  4/8( .)5درصــد در مقابــل  0/5درصــد) .عــاوه بــر
مــوارد مذکــور ،از آنجــا کــه الیــه مــذاب نســبت بــه الیــه قبلی
فشــرده مي شــود و روی آن قــرار می گیــرد ،شــکل آن بــه
بیضــی تغییــر می کنــد .ایــن بدیــن معنــی اســت کــه قطعــات
تولیــد شــده همیشــه دارای ســطح مــوج دار هســتند (شــکل
 .)6حتــی بــرای الیه هــای بــا ارتفــاع کــم و مشــخصه های
کوچــک همچــون ســوراخ های کوچــک و رِزوه هــای کوچــک
نیــز ممکــن اســت پــس از چــاپ نیــاز بــه عملیــات بعــد از
تولیــد وجــود داشــته باشــد [ 8و. ]9
 11ساخت پشتیبان در فناوری FFF
در چاپگرهــای ســه بعدی  FFFســاخت پشــتیبان بــرای
به وجــود آوردن برآمدگــی هندســی شــکل ،الزامــی اســت،
پلیمرمــذاب نمی توانــد روی هــوا ریختــه شــود به همین دلیــل
بــرای دســتیابی بــه بعضــی از اشــکال ،وجــود پشــتیبان الزامــی
اســت (شــکل  .)7ســطوح چاپ شــده بــر روی پشــتیبان
معمــوالً کیفیــت پایین تــری نســبت بــه بقیــه بخش هــا
دارنــد؛ به همین دلیــل به شــدت توصیــه می شــود کــه طراحــی

 12تخلخل میانی و ضخامت پوسته در فناوری FFF
بــرای کاهــش هزینه هــا و صرفه جویــی در مــواد ،قطعــات
تولیــدی معمــوالً به صــورت یکپارچــه تولیــد نمی شــوند.
بــه ایــن صــورت کــه محیــط بیرونــی بــا اســتفاده از چندیــن
مرحلــه ایجــاد می شــود کــه پوســته نامیــده می شــود و بخــش
داخلــی بــا مــاده کــم تراکم تــری پــر می شــود کــه بــه آن
تخلخــل میانــی گوینــد .تخلخــل میانــی و ضخامــت پوســته ها
به شــدت بــر روی اســتحکام قطعــه نهایــی ،تأثیرمی گــذارد.
هرچــه تخلخــل میانــی بیشــتر شــود ،اســتحکام و وزن نهایــی
قطعــه کم تــر می شــود .بــا افزایــش تخلخــل میانــی ،اســتحکام
نهایــی قطعــه و همچنیــن زمــان و هزینــه چــاپ بیش تــر
می شــود .میــزان تراکــم بــرای تخلخــل میانــی از  0تــا 100

شکل  6لبه قوسی شکل قطعه تولیدی و تمرکز تنش در بین الیه ها
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شکل 7پشتیبان به رنگ تیره و قطعه نهایی به رنگ روشن

شکل 8میزان تراکم برای تخلخل میانی از  0تا  100درصد

درصــد و ضخامــت پوســته از  100تــا  1000میکــرون متفاوت
اســت (شــکل  .)8بــا تــوازن میــزان تراکــم میانــی و ضخامــت
پوســته می تــوان ســازش خوبــی بیــن قــدرت و ســرعت بــرای
چــاپ ســریع فراهــم کــرد [. ]8

چــاپ ســه بعدی قابــل دســترس اســت .آمارهــا نشــان می دهــد
کــه مــردم تمایــل دارنــد ایــن روش را انتخــاب و به آســانی
بــه خروجــی برســند .ایــن موضــوع باعــث می شــود ایــن
فنــاوری بــرای شــرکت هایی کــه درچــاپ ســه بعدی یــا تولیــد،
تجربــه کمــی دارنــد ،جــذاب باشــد ،همچنیــن هزینــه پاییــن
دســتگاه های چاپگــر  FFFرومیــزی باعــث شــده تــا اشــخاص
بــرای اســتفاده از ایــن چاپگرهــا در منــزل ،متمایــل باشــند [.]10

 13مزایای فناوری FFF
 هزینه هــای پایین تــر نســبت بــه دیگــر روش هــا :اکثــرشــرکت ها به دلیــل هزینــه پاییــن و راحتــی کار ،چاپگرهــای
 FFFرا انتخــاب می کننــد .در مقایســه بــا روش هــای
دیگــر ،چاپگرهــای  FFFبســیار ارزان اســت و همیــن امــر
باعــث پرکاربــرد بــودن ایــن روش شــده اســت؛ زیــرا بــرای
شــرکت ها بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه بداننــد تولیــد بــا
اســتفاده از فنــاوری چــاپ ســه بعدی نســبت بــه روش ســنتی
بســیار ارزان تــر اســت .پــودری کــه در روش هــای چــاپ
 SLSو مــاده ای کــه در روش  SLAبــه کار مــی رود نســبت
بــه رشــته هایی کــه در چاپگرهــای  FFFاســتفاده می شــوند،
بســیار گــران هســتند .بــه همیــن دلیــل چاپگرهــای  FFFبــرای
بســیاری از مشــتری ها ،جذاب تــر اســت [. ]10
 محــدوده وســیع انتخــاب جنــس رشــته ها :از آنجــا کــهدامنــه رشــته های پلیمــری بســیار گســترده اســت ،شــرکت ها
می تواننــد مــواد را به راحتــی و بــا هزینــه کــم تغییــر دهنــد.
امــروزه بیــش از  50نــوع رشــته تجــاری در بــازار موجود اســت
و حتــی امــکان ســاخت رشــته های کوپلیمــری نیــز وجــود دارد.
همچنیــن ایــن قابلیــت وجــود دارد کــه بــه صــورت هم زمــان
مخلوطــی از پلیمــر و فلــزات را چــاپ کننــد کــه ایــن امــر،
چــاپ پیچیده تریــن طرح هــا را ممکــن می ســازد .همچنیــن
چــاپ دررنگ هــای مختلــف امکان پذیــر اســت [.]10
 امــکان دسترســی آســان :بــر اســاس آخریــن آمارهــافنــاوری چاپگرهــای  FFFبســیار بیشــتر از ســایر روش هــای
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 14نتیجه گیری
چاپگرهــای  FFFبســیار دقیــق و ارزان هســتند کــه امــروز در
همــه زمینه هــای علمــی و صنعتــی و تجــاری از آن هــا اســتفاده
می شــود .قطعــات تولیدشــده بــا چاپگرهــای ســه بعدی FFF
بســیار متنــوع بــوده ،از مــواد مختلــف پلیمــری و فلزی ســاخته
می شــوند .آزادی در طراحــی و ســاخت قطعــات دقیــق و
پیچیــده از جملــه ویژگی هــای ایــن چاپگرهــا هســتند .محدوده
وســیع و هزینــه نســبت ًا کــم مــواد اولیــه ،ایــن چاپگرهــا را بــه
کاربردی تریــن ابــزار ســاخت افزایشــی تبدیــل کــرده اســت.
نســل های جدیــد ایــن چاپگرهــا در دو نســخه رومیــزی و
صنعتــی وارد بــازار شــده اســت .ایــن چاپگرهــا قیمــت بســیار
مناســبی از  100تــا  10000دالر دارنــد کــه باعــث شــده
شــرکت ها و ســازمان ها و کارخانه هــا و حتــی افــراد شــخصی
نیــز ایــن دســتگاه ها را خریــداری کننــد .مولفه هــای چــاپ
زیــادی مثــل ســاخت پشــتیبان ها ،تخلخــل میانــی و ضخامــت
پوســته در فنــاوری  FFFوجــود دارد کــه انتخاب هــای زیــادی
بــه كاربــر بــرای ســاخت قطعــه نهایــی بــا ویژگی های مناســب
می دهــد .در طراحــی ســه بعدی بــرای چــاپ بــا چاپگرهــای
 FFFرعایــت نکاتــی همچــون اســتحکام فشــاری ،کششــی و
پیچشــی و همچنیــن وزن و میــزان مــاده مصرفــی بایــد مــد
نظــر قــرار گرفتــه شــود.

چاپگر های سه بعدی با فناوری ساخت رشته های مذاب

مراجع
1. Sachs, E., Cima M., Cornie J., Three Dimensional Printing:

sition Modeling of Novel Scaffold Architectures for Tissue

Rapid Tooling and Prototypes Directly from a CAD Model,-

Engineering Applications, Biomaterials, 1169-1185, 23, 2002.

Journal of Engineering for Indus try, 481-488, 114, 1992.

6. Gurrala, P.K. and S.P. Regalla, Part Strength Evolution with

2. Gross, B.C., Erkal J.L., Lockwood S.Y., Chen C., Spen-

Bonding Between Filaments in Fused Deposition Modelling,

ce D.M., Evaluation of 3D Printing and Its Potential Impact

Virtual and Physical Prototyping,141-149, 9, 2014.

on Biotechnology and the Chemical Sciences. Analytical

7. MacDonald, E. and R. Wicker, Multiprocess 3D Printing for

Chemis try, 3240-3253, 86, 2014.

Increasing Component Functionality, Science, 353, 2016.

3. Ning, F., Cong W., Hu Y., Additive Manufacturing of Car-

8. Rezaie, R., Badrossamay M., Ghaie A., Moosavi H ., To-

bon Fiber Reinforced Thermoplas tic Composites Using Fused

pology Optimization for Fused Deposition Modeling Process,

Deposition Modeling, Composites Part B: Engineering, 369-

Procedia CIRP, 521-526, 6, 2013.

378, 80, 2015.

9. Fernandez-Vicente, M., Calle-Guamantario WP.; Ferrán-

4. Mohamed, O.A., S.H. Masood, and J.L. Bhowmik, Optimi-

diz Bou S.; Conejero Rodilla A., Effect of Infill Parameters

zation of Fused Deposition Modeling Process Parameters: A

on Tensile Mechanical Behavior in Desktop 3D Printing, 3D

Review of Current Research and Future Prospects, Advances

Printing and Additive Manufacturing,183-192, 3, 2016.

in Manufacturing, 42-53, 3, 2015.

10. Wong K.V., Hernandez A. A Review of Additive Manufactur-

5. Zein, I., Hutmacher DW., Tan KC., Teoh SH., Fused Depo-

ing, International Scholarly Research Network, 2012, 1-10, 2012.

33 1398  بهار،13  شماره پیاپی،1  شماره،سال چهارم

