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A Review on Fused Deposition Modeling
Method

N

owadays in worldwide competitive markets, the development of product by
shortening the cycle time from design to production process in order to increase

the rate of production is a remarkable success for manufacturing organizations. Therefore,
fast prototyping and manufacturing methods are developed and grown at a fast rate. The
fused deposition modeling (FDM) using polymeric filaments can be classified as one of
the fast prototyping methods. Several works have been carried out to evaluate the effect
of FDM processing parameters on mechanical properties. The results showed that the
parameters such as raster orientation, air gap and build plane were the most important
factors on mechanical properties, also the fill pattern and design precision were the ones
which had significant impacts on the surface quality. By reviewing the related published
papers, our aim in this article has been to provide some information on the above-mentioned
manufacturing process to include the important parameters that should be controlled in
order to acquire a product with optimum mechanical properties.
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1

2

*2

 -1تهران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده مهندسی نساجی ،صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۴۴۱۳
 -2تهران ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،صندوق پستی 14975 -112
دریافت ،1394/7/15 :پذیرش1394/10/5 :

در بازار رقابتی امروز ،كاهش مدت زمان توسعه و ساخت محصول از طراحی تا تولید ،رمز موفقیت

سازمانهاي تولیدی بهشمار میرود .از این رو ،استفاده از روشهای نمونهسازی و تولید سریع با
شتاب رو بهرشد است .مطالعات متعدد درباره ساخت ،بررسی و معرفی متغیرهای اثرگذار بر خواص

بهزاد نجفلو

مکانیکی قطعات تولید شده با روش مدلسازی الیهنشاني همجوش رشتههای پلیمری انجام شده که از

روشهای متداول در حوزه نمونهسازی سریع است .نتایج حاکی از آن است ،زاویه و فاصله همنشینی
رشتهها در هر الیه و جهتگیری مدل در زمان ساخت از مهمترین عوامل اثرگذار بر خواص مکانیکی

است .همچنين ،متغیرهایی مانند الگوی پركردن و دقت مدل طراحی شده ،از مهمترین عوامل مؤثر بر

محمد رضوي نوري

ویژگی ظاهری قطعات تولید شده محسوب میشوند .در این مقاله سعی شده است ،اطالعات بهنسبت
جامعی درباره این روش و متغیرهای مهم توليد و تاثير هر یک از آنها بر خواص مکانیکی و ظاهری
قطعات توليد شده با مرور مقاالت چاپ شده در این حوزه ارائه شود.
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زمان در زندگی بشر امروز نقش تعيينکننده دارد ،بهنحوی که روي
برنامهریزیهای دوره كنوني اثرگذار است و آن را به سمتی سوق
میدهد که بیشترین پیشرفت در کمترین زمان ممکن بهدست آید.
از اینرو ،در دنیای رقابتی امروز كاهش زمان توسعه و ساخت یک
محصول از طراحی تا تولید ،رمز موفقیت سازمانهاي تولیدکننده
بهشمار میآید.
بهکارگیری فناوریهای نوین از عواملی است که در حوزه
صنعت ،موجب افزایش سرعت حرکت کشورهای در حال
توسعه ،بهسوی رشد و ترقی ميشود .روشهای نمونهسازی و
تولید سریع ( )rapid prototyping, RPاز فناوریهای بهنسبت
جدیدي است که ميتوان در این مسیر بهكار گرفت .در حقيقت،
این فناوری با تلفیق رایانه و دانش نمونهسازی ایجاد شده است.
این روش افزون بر سرعتبخشیدن به چرخه طراحی ،ساخت و
تحلیل ،موجب افزایش دقت و کاهش زمان و هزینهها شده است.
نمونهسازی سریع به مجموعهای از فرایندهای ساخت اطالق
میشود که بهوسيله آنها ،مدل فیزیکی قطع ه جامد ،بهطور مستقیم
با استفاده از دادههای هندسی سطوح آن که بهکمک رايانه طراحی
شده است ،ساخته ميشود .در این روشها ،مدل سهبعدی رایانهای
قطعه مدنظر را میتوان به دهها یا هزارها الیه دوبعدی با ضخامت
حدود  0/125 mmتقسیم کرده و هر الیه را جداگانه ایجاد كرد.
سپس ،با افزودن الیههای متعدد روی یکدیگر ،قطعه نهایی تهيه
ميشود.
روشهای  RPدر همه حوزههای مهندسی و حتی علوم پزشکی،
جغرافیا ،جواهرسازی و بسیاری دیگر از مصارف ،کاربرد گستردهاي
دارند .همچنین در تجسم ،بازبینی ،ارزیابی عملکرد و تحليل تنش هر
قطعه نيز از نقش تعيينکنندهای برخوردارند [ .]1-5باوجود اهمیت و
کاربردهای نمونهسازی سریع و نیاز به گسترش روزافزون آن
در کشور عزیزمان ایران ،مجامع علمی و صنعتی داخلی آشنایی
اندکی با این فنون دارند و کمتر به این موضوع پرداختهاند .امید
است مقاله پيش رو ،مقدمهای برای آشنایی و توجه هرچه بیشتر
دانشگاهیان و افراد صنعتی کشور با این روشها باشد.
پیشرفت جدی در حوزه  RPبه دهههای  1960و  1970میالدی
بازميگردد .ولی در سالهای بعد ،روشهای دیگری پا به عرصه
وجود نهادند که از آن جمله میتوان به روشی اشاره كرد که Ciraud
در سال  1972برای ساخت مواد پودری ارائه داد .وی از لیزر،
الکترون و پالسما برای ایجاد گرمای محلی و جوش مواد به
یکدیگر استفاده کرد [ .]6پس از آن در سال Swanson ،1977
76

موفق به پیشنهاد روشی شد که برمبنای آن پلیمری حساس به نور
را ،بهطورمستقیم با استفاده از پلیمرشدن سهبعدی ،در محل برخورد
دو پرتو لیزر پخت ميكرد [.]7
در سال  Herbert 1982از روشی برای تولید قطعه استفاده
کرد که در آن لیزر  UVبا کمک سامانهاي آینهای بهشكل مستقیم
به الیههای مختلف پلیمری برخورد میکرد [ .]8درنهایت ،پس
از تالشها و اختراعات تعدادي از مخترعان و پس از چاپ
اولین نتایج پژوهشها در این زمينه در سال  ،1982شرکت
 3D SYSTEMکاربرد صنعتی آن را از سال  1989در آمریکا آغاز
كرد [.]9
کاربرد این فناوریها در سالهای اخیر ،در اثر توجه بیشتر به
ارزش زمان و نیز فشردهشدن رقابتها ،افزایش درخور توجهی
یافته است.
مهمترین فرایندهای  RPکه در سالهای اخیر معرفی شدهاند
عبارتاند از:
 نمونهسازی با رزینهای حساس به نور (،)stereo lithography چاپ سهبعدی (،)3D printing مدلسازی چندافشانهای (،)multi jet modeling مدلسازی با روش الیهنشاني همجوش )fused deposition(،modeling, FDM
 تفجوشی انتخابی لیزری (،)selective laser sintering ساخت اشیا باروش الیهای (،)laminated object manufacturing نمونهسازی انجمادی سریع (،)rapid freeze prototyping نمونهسازی پخت زمینه جامد (،)solid ground curing نمونهسازی شبکه لیزری ( )laser engineered net shapingو نمونهسازی افشانه گرمایی (.]10[ )thermojetمزاياي مهم استفاده از این روشها بهشرح زير است:
 کاهش زمان و هزینه در چرخه طراحی تا تولید محصول جدید، افزایش سرعت طراحی محصول جدید و اعمال سریع اصالحات، عرضه سریع محصوالت جدید در بازار رقابتی، امکان بازاریابی محصول جدید پيش از تولید وکاهش خطرپذیریتولید،
 امکان ساخت نمونههای پیچیده ،بدون هیچگونه محدودیت درشکل هندسی،
 سرعت و راحتی فرایند و دقت زياد نمونهسازی.در ادامه بهطور مفصل به معرفی روش الیهنشاني همجوش بهعنوان
یکی از متداولترین روشها در حوزه نمونهسازی سریع پرداخته
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ساخت تأمین میشود.
سختافزار این سامانه روباتي با سازوكار کنترل عددی )computer
( numerical control, CNCاست که یک یا دو نازل بسیار ظریف
را جابهجا ميكند .یکی از نازلها براي پاشش مواد اصلی و دیگری
برای پاشش مواد نگهدارنده مدل بهكار گرفته ميشود.
امروزه ،این دستگاه از قابليت ساخت قطعات سرامیکی و فلزی
نیز برخوردار است .بدينترتيب که پودر سرامیک یا فلز را با چسب
پلیمری ویژه مخلوط میکنند .پس از ساخت قطعه ،چسب با فنون
خاصي مانند گرمادهی ،از قطعه خارج ميشود و درصد خلوص
قطعه افزایش میيابد [ .]13جدول  1برخی از مشخصات عمومی
دستگاههای  FDMرا بیان میکند.
مواد استفاده شده در FDM

شکل  -1نحوه عملکرد سامانه .]12[ FDM
میشود .سعی شده تا عوامل و متغیرهای اثرگذار بر فرایند و قطعه
نهایی در این روش معرفی شوند.
مدلسازی با روش FDM

جدول  -1ویژگیهای عمومی انواع مختلف دستگاههاي .]9[ FDM
FDM 2000

FDM 3000

FDM 8000

Quantum

254 × 254 × 254

406 × 254 × 254

609 × 457 × 457

600 × 500 × 600

±0/127

±0/127

±0/127-0/254

±0/127

1067 × 914 × 660

914 × 1067 × 660

1003 × 1905 × 1486

1118 × 1981 × 2235

160

160

392

1134

عرض الیه ()mm

0/254 - 2/54

0/254 - 2/54

0/254 - 2/54

0/38 - 0/51

ضخامت الیه ()mm

0/05 - 0/762

0/05 - 0/762

0/05 - 0/762

0/18 – 0/25

نام مدل
صفحه ساخت ()mm
دقت ابعادی ()mm
اندازه ()mm
وزن ()kg
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در اين روش ،كه شرکت  Stratasysدر سال  1988ایجاد كرد [،]11
ماده اولیه بهشكل رشت ه جامد در نازل دستگاه گرم میشود تا قابلیت
جریانپذیری پیدا کند .سپس ،این ماده از داخل روزنه نازل بهشکل
قطرههاي مذاب یا جریان پیوسته خارج شده و روی صفحه ساخت،
در محلها و مسیرهای کنترل شده نشانده میشود (شکل .)1
همانطور كه مشاهده میشود ،نازل خروجی تنها در دو راستای  xو y
در صفحه افقي حرکت ميكند و حرکت عمودی بهوسيله صفحه

مواد بر پایه پلیآکریلونیتریل بوتادیان استیرن ( )ABSو پليالكتيك
اسيد ( )PLAبیشترین كاربرد را در دستگاههای  FDMدارند .سه
دسته دیگر مواد نیز قابليت جایگزینشدن با  ABSرا دارند كه
متداولترین آنها بر پایه پلیکربناتها هستند .در مقايسه با ،ABS
اين مواد خواص کششی و استحکام خمشی بيشتري دارند .گروه
دوم ،پلیاترایمیدها ( )PEIهستند كه بهدلیل برخورداري از خواص
مطلوب ،از نظر اشتعالپذیری و مقدار سميت ،برای استفاده در
وسایل نقلیه دریایی ،هوایی و زمینی بسیار مناسب هستند .گروه
سوم پلیفنیلسولفونها ( )PPSFنام دارند.
تنها نکته داراي اهمیت درباره این سه دسته مواد جایگزین،
قابليت استفاده از اينها در مدلهای پیشرفتهتر دستگاههای FDM
است [ .]14ويژگيهاي مواد بهكار رفته بر پایه  ABSو  PCدر
جدول  2آمده است.
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جدول  -2ويژگيهاي مواد بهكار رفته در روش .]14[ FDM
ويژگي
ABSi
ABS
استحکام کششی ()MPa

22

1627

مدول کششی()MPa

37

36

34/8

ازدیاد طول ()%
مقاومت خمشی ()MPa
انرژی )J/m2( IZOD

6
41
106/8

3/1
61
101/4

2265
4
52
96

1827

چگالی ويژه

1/05

1/08

1/04

1/20

بحث
خواص مکانیکی
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در روش  FDMساختار درونی قطعات مشابه قرارگیری الیاف
در کامپوزیتهاست .پژوهشگران بسياري تالش کردهاند تا با این
رویکرد به بررسی خواص قطعات بپردازند]15[ El-Gizawy .
از نظريه کالسیک الیهها برای پیشبینی شکست مواد در FDM
استفاده کرد .رویکرد دیگر را  Rodriguezو همکاران [ ]16بیان
كردند .آنها این کار را با تعریف جزء حجمی ب ه حالت ايستا انجام
دادند .نتایج پژوهش دیگری که به بررسی مشخصات و خواص
مواد  ABSبهکار رفته در ( FDMدر شرایط آزمایش استاندارد)
پرداخته است ،نشانگر اثرگذار بودن نحوه قرارگیری مواد بر خواص
مکانیکی قطعه است .بهطور مشابه همجوشی ميان رشتههای مجاور
در تنشهای زياد از حساسیت بیشتری برخوردار است .زيرا در
اين حالت ،بهدلیل آنکه تنش وارد شده تمایل به گسستن ساختار
قطعه دارد ،کیفیت همجوشی انجام شده ميان رشتههایی که در
مجاورت یکدیگر قرار دارند ،نقش تعيينکنندهاي ايفا میکند [.]17
مطالعات آزمایشگاهی بسیاری [ ]18-28در زمينه اثر متغیرهای
فرایندی  FDMبر مشخصات قطعه نهایی ،مانند کیفیت سطح،
کاهش مواد مصرفی و دقت تولید انجام شده است .متغیرهای

1915

ABS plus

ABS/PC

4/3
50
123

ساخت در روش  FDMرا میتوان به چهار گروه متمایز دستهبندی
کرد (جدول .]17[ )3
با توجه به ماهيت هر فرایند تولید ،بروز مشکل در اثر عوامل
متعدد اثرگذار در مدت ساخت قطعه ،مانند گرادیان گرمايي ناشی
از ذوب ،جریان هوا ،انجماد ،جهتگیری مواد و برش ،امكانپذير
است .باتوجه به اين موضوع و از آنجا كه هر يك از عوامل نامبرده
ميتوانند بهطور جداگانه تحت تأثیر سایر متغیرها قرار گيرند،
بهینهسازی فرایند مسئلهای دشوار است [.]17
بهدلیل گستردگی متغيرهاي فرايند ،شناسایی اثرگذارترين آنها
در تولید محصول امري ضروری بهنظر میرسد .از اینرو ،در ادامه
به نتایج پژوهشهای انجام شده در این زمینه پرداخته میشود.
 Monteroو همکاران [ ]18اثر متغیرهای طراحی و فرایند را بر
استحکام کششی قطعات تولید شده با روش  FDMبررسی کردند.
این پژوهشگران برای متغیرهای خود دو حد را در نظر گرفتند
(جدول  .)4آنها ،باتوجه به نتایج میزان اثرگذاری این متغیرها بر
استحکام کششی (شکل  )2دریافتند ،از ميان متغیرهای مطالعه شده،
فاصله همنشینی ( )air gapو زاویه رشتهها ()raster orientation
بیشترین اثر را بر خواص مکانیکی دارند .با مرور کارهای پژوهشي
ساير پژوهشگران میتوان دریافت ،جهتگیری مدل هنگام ساخت
( )build planeنيز اثر درخور توجهي بر خواص مکانیکی قطعه

جدول  -3متغیرهای فرایند .]17[ FDM
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مشخصه هندسی

مشخصه مواد

مشخصه ماشین

مشخصه فرایندی

طول رشتهگذاری در الیه
ساختار مواد نگهدارنده

گرانروی
سفتی
رسانندگیگرمايي

قطر نازل
سرعت تغذیه رشته
سرعت جریان
قطر رشته

ضخامت الیه
عرض رشتهها
دمای اکسترودر
دمای مدل
الگوی رشتهگذاری در الیه

مقاالت علمی

جدول  -4متغیرهای تولیدی در پژوهش .]18[ Montero

فاصله همنشینی رشتهها ()cm
عرض رشتهها ()cm

دمای مدل ()oC
رنگ ABS
نحوه وجود رشتهها در هر الیه

حد كم

حد زياد

0/00
0/00508

-0/00508
0/10058

280
سفید
محوری

270
آبی
عرضی

دارد [ .]19-21در ادامه به اثر سه متغیر یعنی جهتگیری مدل
هنگام ساخت ،اثر فاصله همنشینی و زاویه رشتهها در هر الیه
بهعنوان اثرگذارترين متغیرها ،به تفصیل پرداخته میشود .شکل 3
چگونگی قرارگیری و ساخت قطعه را نشان میدهد.
اثر زاویه رشتهها در هر الیه

شکل  -2سطح تغییرات برای متغیرهای درنظر گرفته شده در
پژوهش  Monteroبر استحکام کششی [.]18

 )13/7 MPa( -45°/+45°تعلق داشت .همچنین ،کمترين استحکام
کششی نيز برای زوایای  90°و  45°گزارش شده است .آنها در
توجیه نتایج آزمون کشش به ويژگي ناهمسانگردی قطعه تولید شده
اشاره کردند .به بيان دیگر ،اثر استفاده از زاویه صفر درجه در روش
 FDMمشابه اثر الیاف تقویتکنندهاي است كه در كامپوزيتهاي
سنتي در راستای نیروی اعمال شده جهتگیری کرده باشند .بنابراین،
در هر دو حالت بیشینه استحکام کششی بهدست ميآيد .زیرا نيرو
در الیهنشاني با زاویه صفر درجه ،در راستاي آرایش مولکولها
اعمال میشود .اما در حالت ضعیفبودن پيوند بینالیهای یا وجود
تخلخل بینالیهاي ،تمایل به همراستایی با محور تنش وارد شده در
سایر زاویهها موجب پدیده الیهالیهشدن قطعه شده و از استحکام
کششی آن میکاهد.
آزمون خمش ويژگي دیگري است که بهطور معمول برای ارزیابی
خواص مکانیکی مطالعه ميشود .در حقيقت ،آزمون خمش چگونگی
رفتار قطعه را بر اثر نیروی خارجی وارد شده بهحالت عمود بر
محور طولی آن بیان میكند .روش متداول تعیین استحکام خمشی
مواد ،آزمون خمش سهنقطهای است Es-Said .و همکاران []18
بیشترین استحکام خمشی ( )44/4 MPaرا برای الیهچینی با زاویه
صفر درجه بهدست آوردند .آنها گزارش کردند ،رتبه دوم و سوم

شکل  -4تغییرات استحكام کششی با زاویه الیهها [.]20
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این متغیر بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تعيينکننده ويژگيهاي
نهایی قطعه بهشمار میرود .بنابراين ،در بیشتر پژوهشهای انجام
شده در زمينه خواص مکانیکی ،اثر زاویه رشتهها در هر الیه از نكاتي
است كه بررسي ميشود [ Rodriguez .]19-27و همکاران []20
نمونههایی با زوایای مختلف ساخته و اثر زاویه رشتهها را بر
استحکام کششی در هر الیه بررسي کردند .در قسمتی از نتایج این
پژوهش ،بدون بيان علت و چگونگي دستيابي به اين نتيجه ،اعالم
شده است که زاویه رشتهها در هر الیه نقش بسیار مهمی در تعيين
تنشهای عمودی و برشی در قطعه ایفا میکند و با افزایش این
زاویه ،از استحکام الیهها کاسته میشود (شکل .)4
در پژوهشی مشابه Es-Said ،و همکاران [ ]28اثر زاویه الیهها را بر
خواص کششی ،خمشی و ضربهاي قطعات تولید شده از  ABSبررسی
کردند .آنها دریافتند ،بیشترین استحکام کششی ()20/6 MPa
در الیهچینی با زاویه صفر درجه اتفاق میافتد .رتبه دوم و رتبه سوم
استحکام ،بهترتيب به الیهچینی با زاویههای )14 MPa( 0°/45°و

شکل  -3متغیرهای جهتگیری مدل در زمان ساخت ،اثر فاصله
همنشینی و زاویه رشتهها در هر الیه.

مروري بر روش مدلسازي اليهنشاني همجوش

متغیر

سطح تغییرات

مقاالت علمی
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شکل  -5تغییرات استحكام فشاری با فاصله همنشینی رشتهها
[.]27
بهترتيب به الیهچینی با زاویههای  )33/1 MPa( -45°/+45°و
الیهچینی با زاویههای  )32/2 MPa( 0°/45°تعلق دارد .ضعیفترین
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نتیجه نیز برای الیهچینی با زاویه  90°بهدست آمد.
بررسیهای آماری نتایج بهدست آمده نشان داد ،برای نمونههای
تهیه شده با زاویههای  -45°/+45° ،0°/45°و  45°اختالف
معناداری ميان دادهها وجود ندارد و روند اثر زاویه رشتهها بر
مقاومت خمشی مشابه مقاومت کششي است.
هنگامی که نمونه در شرايط آزمون خمش سهنقطهاي قرار
میگیرد ،در سطح باالیی آن تنش فشاری و در سطح پایینی آن
تنش کششی بهوجود میآید .هنگامی که نمونه  ABSدر حالت
خمش آزمایش میشود ،شکست از سطح کششی آغاز میشود.
در نتیجه ،نیروی شکست به استحکام کششی ماده مربوط است.
بنابراین ،تشابه اثرگذاری زاویه رشتهها بر خواص کششی و خمشی
را ميتوان موضوعي منطقی قلمداد كرد .یافتههای این گروه از
پژوهشگران در باره مقاومت ضربهاي بیانگر این موضوع بود که
بیشترین انرژی جذب شده برای نمونهای بهدست میآید که با
زاویه صفر درجه ساخته شود .همچنین ،بررسیهای آماری ،مشابه
حالت خمش اختالف معناداری را ميان سایر زوایای الیهچینی
نشان نميدهد [.]18

این موضوع ،اثر تعداد الیههای همنشین شده کنار یکدیگر ،بهدليل
تغییرات فاصله همنشینی ميان رشتههاست .در حقيقت ،با افزایش
فاصله همنشینی رشتهها و کاهش رشتهها در هر الیه ،از قابلیت
باربرداری نمونه کاسته ميشود و درنهایت ،استحكام کششی کاهش
مييابد .اثر فاصله همنشینی رشتهها در هر الیه بر خواص فشاری،
موضوع دیگری است که  Tooو همکاران [ ]27بررسی كردهاند.
آنها شش فاصله همنشینی متفاوت با تعداد الیههای یکسان
( 39الیه) را برای این بررسي انتخاب کردند (شکل  .)5نتایج
نشان داد كه مشابه اثر فاصله همنشینی رشتهها بر استحکام کششی
[ ،]18با افزایش فاصله همنشینی ،از مقدار استحکام فشاری قطعه
کاسته میشود.
اثر جهتگیری مدل هنگام ساخت

در پژوهشی که  Bertoldiو همکاران [ ]19در سال  1998انجام دادند،
اثر جهتگیری نمونهها را بر ماتریس سفتی( )stiffness matrixو
ضریب انبساط گرمايي قطعات ارتوتروپیک بررسی كردند .آنها
شش جهتگیری مختلف برای نمونهها در نظر گرفتند (شکل .)6
نتایج نشان داد ،نمونههای عمودی (در صفحه  )XZدر آزمون کشش،
دچار شکست ترد ميشوند .ولی نمونههای داراي جهتگیری
در صفحههاي  XYو  YZرفتار كشساني معمولی از خود نشان
ميدهند ،با این تفاوت که نمونههای قرار گرفته در صفحه  XYاز
مدول كشساني و استحکام کششی بیشتری برخوردارند .کمترین
استحکام کششی و مدول كشساني نيز برای نمونههای واقع در
صفحه  XZبهدست آمد .باید توجه داشت ،زماني که نمونهها در
جهت  Zساخته میشوند ،بهدلیل افزایش تعداد الیهها در ساخت
نمونه و احتمال سستي بیشتر مکان جوش الیهها هنگام تماس با
یکدیگر ،استحکام قطعه كاهش مييابد .اما در حالتي که نمونهها
در صفحه  Xیا  Yساخته میشوند ،ساختار همنشینی رشتهها در
هر الیه بهتر ميشود و بهدلیل احتمال کمتر ايجاد نقص به هنگام

اثر فاصله همنشینی رشتهها در هر الیه

تعدادي از پژوهشگران اثر فاصله همنشینی رشتهها در هر الیه
را نیز بررسی كردهاند [ Monetro .]18،25-27و همکاران []18
اثر متغیرهای طراحی و فرایند را بر استحکام کششی (جدول ،)4
با کمک تعریف دو سطح تغییر متفاوت برای هر عامل بررسی
کردند (شکل  .)2تغییرات فاصله همنشینی رشتهها از یکدیگر و
زاویه آنها در هر الیه اثر زیادی بر استحکام کششی دارد .دلیل
80

شکل -6نمونههای آزمون کشش با جهتگیریهای متفاوت [.]19

مقاالت علمی
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(الف)
شکل  -7مدل  CADنمونههای استفاده شده در پژوهش
[.]29

Rosas

تولید ،خواص مکانیکی افزایش مییابد .این نتایج با یافتههای
 ]28[ Saidمبنی بر دستيابي به بيشترين استحکام کششی با كمك
الیهچینی در زاویه صفر درجه ،مطابقت دارد.
 ]29[ Rosasاثر ساختار درونی قطعات  FDMرا بر خواص
مکانیکی قطعه بررسی کرد .وی از شش متغیر مختلف برای مطالعه
هر چه بهتر نمونهها استفاده کرد و سه نوع ساختار درونی متعامد
( ،)orthogonalششوجهی ( )hexagonalو هرمی ( )pyramidرا
برای ساخت نمونهها درنظر گرفت كه مدل )computer-aided CAD
( designنمونهها در شکل  7نمایش داده شده است .یافتههای او
نشان داد ،جهتگیری نمونهها در زمان ساخت ،اثر درخور توجهي
بر نیروی کشش دارد .همچنين ،بهترین عملکرد در برابر نیروی
فشاری برای نمونهای بهدست میآید که در صفحه  XYجهتگیری
کرده است.
Es-

شکلشناسی

زيادي دارند .این عامل زماني که دقت ابعادی دستگاه کمتر از دقت
طراحی باشد ،به بروز مشکالت منجر ميشود .در شکلهاي -8الف و
-8ب نمونهای از مغایرت ميان مدلهای طراحی شده با مدل تولید
شده بهوسيله دستگاه ،نشان داده شده است .با توجه به شکل
-8الف مشاهده ميشود ،دقت مدل الیهنشاني بهطور كامل بر مدل
طراحی شده منطبق نيست و الیهنشاني در جهت  zبهشكل پلکانی
انجام شده است که از آن با نام اثر پلکانی ()staircase effect
یاد میکنند .در شکل -8ب نیز دیده میشود ،منحنی مدنظر بهحالت
خطهاي شکسته درمیآید .از اینرو ،بررسی و توجه ویژه به دقت
الیهنشاني دستگاه موضوعي مهم تلقی میشود [.]17
عامل بعدی ،نحوه یا الگوی پركردن ( )fill patternاست .این
متغیر افزون بر اثرگذاري بر شکل ظاهری قطعه تولید شده ،در

(ج)
				
(ب)
			
(الف)
		
شکل  -9الگوهای مختلف الیهنشانی در فرایند ( ،FDMالف) مورب( ،ب) محیطی و (ج) محیطی -مورب [.]17
81
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برای تولید قطعات با روش  ،FDMچند متغیر وجود دارد که هر يك
به نوعي ،افزون بر خواص مکانیکی بر ويژگيهاي ظاهری نمونهها
نیز اثرگذارند .بهطور معمول ،مدلهای شبیهسازی شده در  CADکه
بهعنوان ورودی در اختیار دستگاه  FDMقرار میگیرند ،دقت ابعادی

(ب)
شکل  -8تفاوت در دقت مدل طراحی شده (سمت چپ) با نوع
الیهگذاری واقعی (الف) و (ب) (سمت راست) [.]17

مقاالت علمی

مروري بر روش مدلسازي اليهنشاني همجوش

(الف)
(الف)

(ب)
شکل  -10رشتهنشانی با الگوی مورب( :الف) با زاویه  +45/-45و
(ب) زاویه صفر درجه [.]28
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شکلگیری خواص مکانیکی نیز سهم عمدهای دارد .بهطور معمول،
از سه الگوی پركردن استفاده میشود که رایجترین آنها الگوی
مورب ( )raster fill patternاست .در این الگو رشتهها بهشكل
مورب و با فاصله همنشینی دلخواه از يكديگر قرار میگیرند (شکل
-9الف) .امکان تغییر زاویه و فاصله همنشینی رشتهها از یکدیگر از
مزایای مهم این نحوه از پركردن قلمداد میشود .گاهی نیز ،با توجه
به الگوي طراحی و انتخاب طراح ،از دو الگوی پركردن محیطی
(( )contour fill patternشکل -9ب) و پركردن محیطی -مورب
كه ترکیبی از دو الگوي دیگر است (شكل -9ج) ،استفاده میشود
[ .]17شکل  10ريزنگاشت  SEMنمونهای از رشتهنشانی با الگوی
مورب و زوایههای مختلف را نشان میدهد.
اشكالهاي ایجاد شده روی سطوح قطعات  ،FDMموضوع
دیگری است که نظر پژوهشگران را بهخود معطوف کرده است.
در ميان عوامل ایجاد اين اشكاالت ،پيشتر به نوع طراحی و دقت
الگو اشاره شده است ،اما عوامل دیگری مانند فاصله همنشینی نیز
وجود دارند که در ایجاد این عیوب اثرگذارند .همانطور که در
82

(ب)
شکل  -11وجود حفره در اثر نوع رشتهنشانی( :الف) نحوه تماس
رشتهها و ( ب) سطح مقطع نمونه .عالمت پيكان جهت ساخت
قطعه را نشان میدهد [.]17
قسمت خواص مکانیکی مشاهده شد ،تعیین این فاصله از نظر
ظاهری و مقدار خواص مکانیکی بهدست آمده ،داراي اهميت
است .همچنين ،در شکل -11الف دیده میشود كه رشتهها در
باالی قطعه در تماس کامل با یکدیگر قرار ندارند .بنابراین ،در
این بخش از قطعه اتصال کاملی ميان رشتهها وجود ندارد .بررسي
سطح مقطع این نمونهها ،وجود حفرههايي ميان رشتهها را بهاثبات
میرساند (شکل -11ب) .حال اگر با توجه به شکل -12الف،
فاصله همنشینی بهگونهای باشد که تماس کامل ميان رشتهها برقرار
شود ،حفرهای بهوجود نميآيد و قطعهای بدون عیب تولید ميشود
(شکل -12ب) .شايان توجه است ،این اشكاالت در کنارههای
قطعهها بیشتر رخ میدهد.
موضوع دیگر در این زمينه به نقصهاي ايجاد شده در سطح

مقاالت علمی
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(الف)
شکل  -14مسیر شکست نمونهها در الیهچینیهای مختلف [.]28

(ب)
شکل  -12عدم وجود حفره با تنظیم فاصله همنشینی رشتهها از
جدارهها( :الف) نحوه تماس رشتهها و (ب) سطح مقطع نمونه.
عالمت پيكان جهت ساخت قطعه را نشان می دهد [.]17

شکل  -13قطعه تولید شده با سطح زبر []17

نتیجهگیری
در این مقاله ،قطعات ساخته شده با روش  FDMمطالعه شد و
اثر زاویه و فاصله همنشینی رشتهها در هر الیه و نیز جهتگیری
مدل در زمان ساخت بر خواص مکانیکی بررسی شد .همچنین،
در زمينه ایرادهاي احتمالي در قطعات تولید شده و دالیل ايجاد
آنها نیز مطالبی بيان شد .باتوجهبه حجم مقالههاي منتشر شده در
این زمينه ،میتوان دریافت که روشهای تولید سریع مانند ،FDM
از اهمیت فراواني در چرخه تولید برخوردارند و لزوم توجه و
مطالعه بیشتر در اینباره برای پژوهشگران کشور اجتنابناپذیر
است .مرور یافتههای پژوهشگران نشان ميدهد ،جهتگیری مدل
در زمان ساخت از عوامل مؤثر در تعیین خواص مکانیکی قطعات
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فصلنامه علمي-ترويجي ،سال ششم ،شماره  ،3پاييز 1395

الیهها مربوط میشود .این مسئله میتواند به دليل تنظیمنبودن
سرعت حرکت ،دمای نازل و حتی ایراد در رشته مصرفی بهوجود
آيد .در شکل  13نمونهای از ایجاد نقصهای سطحی در قطعهاي با
سطح زبر نشان داده شده است.
اثر زاویه رشتهها بر رفتار شکست نمونهها نیز ،بهمنظور تعیین
ضعیفترین مسیر رشد ترک در مدت آزمون کشش بررسی
شده است [ .]28شکل  14مسیر شکست نمونههایی را نشان

میدهد که به شكلهای مختلف الیهچینی شدهاند .مشاهده میشود،
زاویه قرارگیری رشتهها در هر الیه اثر بسزایی بر رفتار شکست
نمونهها دارد و بهطور عمده شکست در مرز مشترک ميان رشتهها
رخ ميدهد .رشد ترک نيز در جهت زاویه قرارگیری رشتهها
اتفاق ميافتد.
 Es-Saidو همکاران [ ]28بر این عقیده هستند که مسیر رشد
ترک با پیوند ميان رشتهها و تخلخل بینالیهای کنترلشدني است.
در حقيقت ،مناطق ضعیف منشأ شروع ترک هستند و با کنترل دو
عامل پیوند و تخلخل میتوان رشد ترک را محدودتر کرد .تنشهای
باقیمانده هنگام انجماد مواد مذاب ،موجب جمعشدگی حجمی و
ایجاد پیوند ضعیف ميان الیهها میشوند و از تحمل رشتهها هنگام
بارگذاری میکاهند.

، از آنجا كه با كاهش زاویه رشتهها نسبت به محور بارگذاری.است
 در اين،مولکولها بیشتر در راستای نیروی وارد شده قرار میگیرند
 با، بنابراین.حالت استحکام قطعه به بيشترين مقدار خود میرسد
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