
 

 افزایش استحکام قطعات پرینت سه بعدی

. در نوامبر سال انجام گرفته است شده پرینت سه بعدی قطعات استحکام شیافزا با هدفپروژه  نیچند رایاخ

قطعات  توانند یم یتوخال ینشان داد که چگونه لوله ها RepRap شرکت  موسس ریبوو انی، دکتر آدر2018

زمینه در  CNC Kitchen موسس کانال Stefan Hermann تر کنند. بعدها یقورا شده  پرینت سه بعدی

تر  یقو یسه بعد یها پرینتتولید  یبرارا  )درصد تراکم هوشمند(  Smart Infill،پرینت سه بعدی در یوتیوب

 .مورد آزمایش قرار داد

  پرینت سه بعدی اتافزایش قدرت اتصال میان الیه های قطع

 یروش ش،یسال آزما 10از  پس (lay-filamentsهوشمند ) فیالمنت های، مخترع و توسعه دهنده یپارت یکا

با را  FFFتفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی با اس شده پرینت سه بعدی قطعاتتواند  یرا توسعه داده است که م

کل  درتق ن،یعالوه بر ا .شود یها م هیال نیب یچسبندگ شیروش باعث افزا نیکند. ا تیتالش مواد تقو نیکمتر

 .کرد یساز نهیبه یتوان به صورت محل یجسم را م

 استحکام شیافزا مشکلاما را اختراع کرد  های سه بعدی پرینتر  Stratasys"گفت:  Stratasysیکی از مدیران 

 ".باشدراه حل  کیتواند  یم نیا ن،ی. بنابرابودچالش  یکاز آن زمان  Z در جهت محور

ها  هیال یاز ترک خوردگ تواندیاست که م "Z-anchors" ایکننده و  تیاستفاده از عناصر تقو ،حل راهاین 

را کاهش  وارهیو ضخامت د کرده نهیرا در داخل جسم به یمحل کیدهد، استات، وزن را کاهش کرده یریجلوگ

 .دهد

انند به تو یم (هدایت می کنندرا  تهیسیکه الکتر آن هاییمثال،  ی)برا کاربردی یپرکننده ها ب،یترت نیهم به

 .شوند ختهیجسم ردرون 

 :نشان داده شده است ریز شماتیک در شکلبه صورت  ندیفرآ نیا

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/
https://www.3ders.org/articles/20180702-kai-parthy-launches-new-bio-degradable-growlay-3d-printing-filament-for-indoor-farming.html
https://idesign3d.ir/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%db%b3-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


 

 

 

 

  پرینت سه بعدی اتافزایش قدرت اتصال میان الیه های قطعبرای  Z-anchorچگونگی ساخت 

 



 

 

 :روش وجود دارد دو

 Z-anchor حفره یمعمول پرینت سه بعدی ندیتوانند در طول فرا یها م فیالمنتساخته شده از  یها 

 تهفای انیجر محلدر  یشوند تا به آرام یحرارت داده م شتریها ب فیالمنتمنظور،  نیا به. کنندپر  ها را

د. نباش دهیچیپ آن هایی که با رزین پر می شوند است به اندازهممکن ای ل حفره اشکا نیو سرد شود. ا

 یکه دارا   anchors zیبرا ژهیو یک فیالمنت فیالمنت وسه  تا یکبا تواند  یم سه بعدی پرینتر کی

 .است، مجهز شود ازیمورد ن انیخواص جر

 Z-anchor  با توجه به این که رزین با  هستند. آزادکامال  یدر طراح قسمتهدو  نیشده از رزساخته

 یهر شکلایجاد می شود،  قیبه داخل حفره تزر )توزیع مناسب( fine-dispensingاستفاده از پمپ های 

 .ممکن است (یهندس یو با ظرافت ها کیبار)

https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


 
 

 

 برای استحکام پرینت سه بعدیدرون جسم  z-anchors  برای حفره ها گونگی تشکیلچ

مورد  زمانی که سختی خاصیبه خصوص  عمل نی. اشوندداده قرار  ءیند توسط طراح در شنتوا یمحفره ها  نیا

  است قابل توجیه می باشد. ازین

 تحکاماسبه  دنیرس یکند. نرم افزار محاسبات قدرت را برا یحفره را محاسبه م یبرش فضافرایند  یط در نرم افزار

 .دهد یانجام م ،استفاده از مواد کمترزمان باال در 

 

z-Anchors  تقویت  یکیپالست یها لهیبا م نیرز قیقبل از تزر برای ایجاد استحکام بیشتر، دنتوان یم نیهمچنها

 .دنپر شو بریف ایفوالد  شده با



 

 

ته د. البنشو باال( پر یکشش مقاومت) هستند داریطور خاص پاکه به  یند با موادنتوا یمها هم چنین  حفرهاین 

 .پر کرد یکیرسانا الکتر نیرزوجود دارد که بتوان آنها را با نیز امکان  نیا

Kai که یک  همراه با همکار قدیمی خود برند هاکمندر حال حاضر، من " توضیح داد:پروژه  شرفتیدر مورد پ

افتن یبه دنبال ، داده استتوسعه  محلول قلیاییبرای فیالنت های پشتیبانی  (3Dwash)تمیز کننده مخصوص

رینتر سه پصنعت  ی ازیشرکا دنبال به نم. میهستاین پروژه تحقق  یبرا یقاتیموسسات تحق ای یصنعت یشرکا

نرم افزار های برش و  توسعه دهنده ینرم افزار یشرکتها، SLSسه بعدی  ینترهایپر دکنندگانیتول ،FDM بعدی

ثبت شده  دهیا نیا یبرا یمعنو تیحقوق مالک نی. همچنمی باشممخصوص  یپمپ ها دوز کنندگان دیتول ای

 .است

connection-the-strengthening-https://www.3ders.org/articles/20190321-منبع: 

anchors.html-z-thwi-objects-printed-3d-fdm-of-layers-between 

 

https://www.3ders.org/articles/20190321-strengthening-the-connection-between-layers-of-fdm-3d-printed-objects-with-z-anchors.html
https://www.3ders.org/articles/20190321-strengthening-the-connection-between-layers-of-fdm-3d-printed-objects-with-z-anchors.html

