
 

 

 عابر پیادهپرینت سه بعدی بزرگ ترین پل 

 ه بعدیپرینتر ساز قبیل رونمایی از بزرگترین  بزرگ مقیاسدر  سه بعدی پرینتبا  ارتباطاخیرا اخبار زیادی در 

FGF منتشر شده است. اما انتظار نداشته  ،قابل حمل واولین پل فوالدی ساخته شده توسط پرینت سه بعدی

تر  بزرگ در حال بزرگ پرینتر های سه بعدیسه بعدی بزرگ ازین فراتر نروند. در حقیقت  که پرینت هایباشید 

  هپروژغول آسای بیشتری خواهیم بود.  سه بعدی شده پرینت و سریع تر شدن هستند و ما شاهد قطعاتشدن 

وسط تپالستیک  باشده  سه بعدی چاپمقیاس بزرگ دیگری که شاهد آن هستیم ساخت اولین پل عابر پیاده 

 بزرگترین پرینتر پالستیک جهان است.

 
 

 سه بعدی شده  پرینتساخت بزرگترین پل عابر پیاده 

Polymaker  پرینتر سه بعدی به تازگی تصاویری ازShonghai Construction Group  در حال

کیلوگرم  ۵۸۰۰متر طول و  ۱۵ به طول می انجامد و روز  ۳۰ ساخت این پل .منتشر کرده است را ساخت این پل

به دلیل ساخت دومین ساختمان بلند جهان  یعنی برج شانگهای، دارای شهرت در   SGSوزن خواهد داشت. 

https://idesign3d.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/
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 تزریقو سیستم  Shenyang Machin Groupپرینتر سه بعدی توسط  این ساخت سازه های بزرگ است.

میلیون  ۲.۸در حدود  ای هزینهمجموع با ساخته اند( صفحه کار را نیز ) که همچنین  Coin Roboticتوسط 

 ASA ( acrylonitrile styrene  به نام یپالستیکاز   Polymakerگروه صنعتی دالر تولید شده است. 

acrylate)  مقاومت در مقابل ماده ای که به دلیل خواص مناسب آن ازقبیل .د کردنخواه استفادهبرای چاپ 

شیمیایی، پایداری دمایی و سختی اش انتخاب شده است. برای انتخاب بهترین و مواد  ییآب و هوا تغییرات

متری از پل را با مواد مختلفی پرینت کرد تا در نهایت  ۵یک نمونه  Polymakerپالستیک برای این پروژه، 

AS100GF  تن یا  ۱۳انتخاب کرد. این پل قرار است توان تحمل  مناسبرا به دلیل مقاومت و قابلیت پرینت

 .نفر در هر متر مربع را داشته باشد ۴

 
 



 

 

 
 

 

است تا عالوه بر افزایش مقاومت، موجب کاهش داده تشکیل را الیاف شیشه  این پالستیک  در صد از وزن ۱۲.۵

سه بعدی  پرینتشود.  ،بزرگ است سه بعدی شده پرینتپدیده تاب خوردگی که از عوامل تخریب سازه های 

ساختن پرینتر بزرگ تر نیست چرا که بخش بزرگی از پرینت سه بعدی مربوط به  تنها به معنیبزرگ فطعات 

در  .میطلبدحفظ حرارت و گرمادهی یکدست می باشد که با افزایش سایز پرینت و پرینتر مالحظات خاص خود 

متر ارتفاع دارد. این به  ۳متر ارتفاع با قابلیت تغییر تا  ۱.۵عرض و متر  ۴متر طول،  ۲۴این پروژه محفظه ساخت 

د که توسط چادر بزرگی که بر روی قاب باید گرم نگه داشته شومتر مربع  ۱۴۴ است که فضایی با مساحت معنی

درجه گرم شده و تشک هایی در  ۳۸این چادر تا به همراه آن حرکت می کند میسر می شود. و محفظه پرینت 

د تا بدون تاب نباالی چاپ قرار داده شده اند تا فرآیند سرد شدن را کند کرده و به رشته های پلیمر اجازه بده

چاپ در برابر گرد و خاک محافظت می کنند. محفظه  قطعه در حال . تشک ها همچنین ازسرد شوندخوردگی 



 

 

 در درون آن مشغول ،انجام عملیات استدر حال که پرینتر  هنگامیکه متخصصین ساخت به حدی بزرگ است 

 و تشک ها را جا به جا کنند. به کار هستند تا چاپ را مشاهده

 
 

 

 



 

 

 

 

عالوه  .هستیمس بزرگ با آن روبرو ااست که در هنگام پرینت سه بعدی در مقی یگرمادهی تنها یکی از مشکالت

نظور روبرو می شویم. به مو همچنین چسبندگی بستر و سطح  ها الیه ترازاز قبیل  با مشکالتی ، مابر این مسیله

 رینتپباید هنگامی که در دمای یکسانی هستند به هم متصل شوند. در این پروژه  اتصال بهتر الیه ها به یکدیگر،

 ،الیه بعد برمی گردد تزریق برای بنابراین زمانی که نازل .هر الیه حدود یک ساعت به طول می انجامد سه بعدی

 روند خنک شدن کمکا به کند شدن الیه قبل به میزان قابل توجهی سرد شده است. فیبرهای شیشه و تشک ه

درجه ای  ۶۰۰توسط چهار تفنگ هوای داغ قطعه با گرم کردن دوباره  print headمی کنند اما کار اصلی را 

 چاپ الیهماندن دهد. تفنگ های هوا موجب اطمینان از گرم جام می که به اطراف نازل هدف گرفته شده اند ان

 در مجاورت محل نازل می شوند تا چسبندگی سطوح را به حد اکثر برسانند. شده

 
 



 

 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

دیده نمی شود، سه بعدی  که در سایر چاپگرهای Tampingبه نام  در اینجا با روش جدیدیتراز سطوح  مسئله

 دارای حرکت دورانی هستند به این معنی که تزریق نیز به صورت دورانی انجام می شودحل شده است. نازل ها 

که برای چسبندگی الیه ای مناسب نیستند.  گیرتحت فشار قرار می مخروطی به منظور مسطح شدن  سطحو 

کوچک است که  ایبه اندازه  سطح مخروطی میلی متر 0.35نازل  قطربا رومیزی سه بعدی  هایبرای چاپگر

میلی  5 و با قطربرابر  14بیش از  با اندازه ای از یک نازل SGC یهای سه بعدنمی شود، اما چاپگر دیدهعمدتا 

سبب ایجاد تفاوت زیادی در  ،تزریقپس از  بالفاصله پالستیک tampingمتر استفاده می کند، به همین علت 

 این در ساعت، پالستیککیلوگرم  ۸تزریق تا حقیقت  و . با وجود اندازه بزرگتراز سطوح و چسبندگی می شود

ولین ا به منظور چسبیدنح بسیار مهم است. وسط تراز این تفاوت در داشته کهمیلی متر  0.1 دقتی برابر باچاپگر 

 ،دنکه پس از آن به سطوح فوالدی بسته می شو ای به تخته های چوبی ASA الیه به بستر چاپی، گلوله های

 .حل هستندبهترین راه  هایی با فناوری ابتدایی گاهی اوقات راه حلاست. چسبانده شده 



 

 

 
 

، ه می باشدسه بعدی شد پرینتپالستیکی  قطعهدریاچه یک راه عالی برای نمایش بزرگترین  یروپل عابر پیاده بر 

 هس پرینت یک قطعه. بسیاری از مردم هرگز کنندرا لمس آن افراد  تازیرا برنامه کاربردی روزمره و تعاملی است 

، آینده فکر می کنند تکنولوژیفانتزی و بخشی از  یکعنوان  آن به و هنوز هم به لمس نکرده اندرا  شده بعدی

 رینتپ خدماتآشنایی با افکار عمومی به واقعیت و و نزریک کردن  تغییر مانند این از نظرهبنابراین پروژه هایی 

 .بسیار مفید هستند سه بعدی

largest-worlds-of-footage-https://www.3ders.org/articles/20181116-منبع: 

bridge.html-pedestrian-printing-printer-plastic 
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