
 

 ۳۵۰پرینت سه بعدی قطعات نهایی با پرینتر سه بعدی وندار 

 FDM فناوری دارای آیدیزاین شرکت HC-Vandar 350 DE پرینتر سه بعدی دونازله محفظه گرم دستگاه

 بصری قطعات و فانکشنال قطعات پروتوتایپ، ساخت برای میلیمتری 350 کار میز ادابع با دستگاه این. باشد می

 .پردازیم می آن های برتری و های ویژگی دستگاه، این بررسی به مقاله این در .میگیرد قرار استفاده مورد

 قط ساخت ماکت و مدل یا توانایی ساخت قطعات نهایی؟ف -طرح یک مشکل: پرینتر سه بعدی 

میالدی دستگاه های بزرگ و  90و  80از بدو ورود به صنعت و شروع این فناوری در دهه  پرینتر های سه بعدی

، (SLS) پودری پرینتر های سه بعدیگران قیمت چند صد دالری و یا حتی میلیون دالری بوده اند که در دسته 

قیمت این دستگاه ها روی  شدن ار می گرفتند. طبیعتاً به علت سرشکن( قرFDM( و فیالمنتی )SLA) رزینی

قیمتی نیز بوده اند. مشکلی که  قطعات تولید شده، این پرینتر های گران قیمت دارای قطعات پرینت شده گران

پیش می آمد این بود که قیمت تمام شده باالی قطعات سبب به صرفه نبودن استفاده از فناوری پرینتر سه 

نمونه های دی در بسیاری از صنایع می گردید، به همین علت اغلب موارد استفاده از این دستگاه ها به ساخت بع

، مدل ها و ماکت ها محدود می شد. با گذشت زمان از این فناوری برای ساخت قطعات کم تیراژ با ارزش اولیه

در صنعت هوافضا و صنایع پزشکی مورد استفاده قرار گرفت. کم کم محققان و  قطعات افزوده زیاد مانند

حوزه ساخت افزایشی با هدف کاهش قیمت فرایندهای پرینت سه بعدی چه از نظر دستگاه در صنعتگران فعال 

ه ها و مواد اولیه و چه از نظر سرعت تولید که به نوبه خود سبب افزایش نرخ تولید و کاهش قیمت تمام شد

قطعات پرینت سه بعدی شده می گردد، دستگاه های جدید ارزان قیمت و با سرعت تولید بیشتری توسعه دادند. 

بنابراین امروزه دستگاه های پرینتر سه بعدی رزینی و فیالمنتی ارزان قیمت و کوچک رومیزی در بازار در 

نتیجه  SLSدری مانند پرینتر سه بعدی دسترس می باشند. اما این هدف هنوز در مورد پرینتر های سه بعدی پو

بخش نبوده است. در نتیجه در حال حاضر پرینتر های سه بعدی پودری کوچک و رومیزی وجود ندارند یا همان 
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موارد کمی که وجود دارند نیز با مشکالتی روبرو هستند. در حوزه پرینتر های سه بعدی رزینی و فیالمنتی با 

. در مورد پرینتر های بودات نهایی عملکردی با آنها ممکن ناما تولید قطعوجود اینکه قیمت کاهش یافت، 

فیالمنتی رومیزی به علت ساده سازی، داشتن محفظه های باز و همچنین عدم امکان پردازش پلیمر های 

مانند قادر به تولید قطعات فانکشنال نبوده اند و بیشتر با موادی  این دستگاه ها مهندسی مناسب استفاده نهایی،

ضربه پذیری  ،ی جدی از جمله تحمل دمایی پاییندارای نقطه ضعف ها کهکار می کنند   PLAفیالمنت های 

می باشند. پرینتر های سه بعدی رزینی نیز با مشکل عدم امکان استفاده به عنوان قطعات  گیپایین و شکنند

دارند و یا در صورت تحمل دمایی باال  فانکشنال روبرو هستند زیرا قطعات رزینی درسترس تحمل دمایی پایینی

بسیار شکننده هستند و از دوام پایینی برخوردارند که سبب می شود پس از مدتی خواص آن ها تغییر کند. پس 

برای ساخت مدل ها و ماکت ها می توانستیم از پرینترهای سه بعدی رومیزی ارزان قیمت استفاده کنیم، اما 

 ایی با این دستگاه ها وجود نداشت یا هزینه های زیادی را در بر داشت.امکان ساخت قطعات استفاده نه

 

 یک پرینتر سه بعدی صنعتی اما گرانقیمت و با قیمت تمام شده قطعات بسیار گرانقیمت



 
 جرقه یک راه حل برای رفع مشکل

یاز مشتری ها برای آیدیزاین نیز با مشکل مطرح شده مواجه بودیم و در پاسخ به ن پرینتر سه بعدی ما در شرکت

 ی کهصنعتی را اعالم می کردیم و یا در موارد  SLSو  FDMتولید قطعات نهایی قیمت بسیار باالی روش های 

 ی موردخواص قطعه برای عملکرد مورد نظر قابل قبول نبود و استاندارد ها ا مقرون به صرفه می شد،قیمت ه

جهت توسعه یک پرینتر سه بعدی  ای در ذهن ما ایجاد جرقهنیاز مشتری را برطرف نمی کرد. این موضوع سبب 

 ABS،  ASAمواد فانکشنال شامل سه بعدی با کیفیت باال و بدون مشکل قابلیت پرینت  با FDMفناوری دارای 

با هدف توسعه یک پرینتر  98شد. این پروژه از سال  عملکردی-و سایر ترموپالستیک های مهندسی و پلی آمید

پرینتر سه بعدی ساخت دستگاه  پروژهبا قابلیت ساخت قطعات فانکشنال آغاز شد. نتیجه این  FDMسه بعدی 

FDM است که توانایی ساخت قطعات فانکشنال و بزرگ بدون مشکالت مطرح  350 محفظه گرم دو نازل وندار

 شده را دارا می باشد.

 

 350وندار  –پرینتر سه بعدی محفظه گرم دو نازل 
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 350 ویژگی های پرینتر سه بعدی وندار

 استفاده ملکردیوندار سبب می شود بتوان از آن برای تولید قطعات فانکشنال و عویژگی های پرینتر سه بعدی 

 پرینتر ر اینداتمسفر تولید قطعه  باعث می شود محفظه این دستگاه است که ، بسته بودنکرد. نخستین ویژگی

این  اخلی دمکانیزم های گردش حرارت همچنین با هیتر های مجزا کنترل شود و جداگانه وبه طور  سه بعدی

طعات با نیم قدستگاه وجود دارد که می تواند یکنواختی دمایی را در محفظه حفظ کند که باعث می شود بتوا

یژگی امکان تولید تولید کنیم.  این و( shrinkageانقباض )تاب برداشتن یا  ی نظیرشکالتمابعاد بزرگ را بدون 

 .ندپالستیک های مهندسی را فراهم می کو سایر ترمو و  پلی آمید ABS،  ASAقطعات بزرگ از جنس 

صافی سطح  یجاددو نازله آن است که سبب ا مکانیزم هد )کلّگلی( 350پرینتر سه بعدی وندار ویژگی بعدی 

 گفت. در این مورد در ادامه به تفصیل سخن خواهیم می گردد. در قطعات پرینت سه بعدی شده باالیی

ه ه است کبه گونه ای طراحی شد پرینتر سه بعدیمکانیزم های این ویژگی بعدی این دستگاه این است که 

حرارت  ستقیممخارج از محفظه گرم قرار دارند و مکانیزم های مکانیکی و الکترونیکی این دستگاه در معرض 

 قرار ندارند که سبب طول عمر باالی آن ها می شود.

بدون  ووانید مکرراً دارد به این معنا که شما می ت قابلیت اطمینان باالیی ،350 دستگاه پرینتر سه بعدی وندار

کنید.  بعدی سهاین دستگاه پرینت  با نگرانی بابت خرابی قطعه، قطعات کوچک و بزرگ با شکل های مختلف را

مجهز به  دستگاه CNCمیز  همچنین و ،بیتی 32و برد کنترلر قوی  dual drive این دستگاه شامل اکسترودر

 دما اختییکنو کرو می باشد. هیتر صفحه ساخت این دستگاه مکانیزم منحصر بفردی دارد کهریل و واگن بال اس

ه بآنها  فراهم می کند که باعث جلوگیری از تاب برداشتن قطعات بزرگ و چسبیدن درسترا در سطح ساخت 

 .سطح ساخت می گردد



 

 

 350با قابلیت کامال عملکردی توسط پرینتر سه بعدی وندار  ASAتولید قطعه قاب آینه خودور از جنس پالستیک 

 الزم است؟ برای این پرینتر سه بعدی چرا محفظه گرم

 مانند ییدی نهابا خواص عملکرعلت نیاز به محفظه گرم برای تولید قطعات فانکشنال این است که متریال های 

ABS ،ASA نت رت پریو در صو بروز می دهندهای باالیی  انقباض در هنگام ذوب و منجمد شدن و  پلی آمید

ا ترک وند یشسه بعدی در محفظه های باز یا سرد دچار تاب برداشتگی شده و از صفحه ساخت دستگاه جدا می 

ای مشخص با دمفر اتمس بر می دارند و لذا قابل پرینت نیستند. بنابراین ما به محفظه گرمی نیاز داریم که بتواند

رای برا  تنترل شده که در واقع کنترل جریان همرفت و انتقال حرارت از قطعه کار اسو با چرخش هوای ک

 یکنواخت صورت ایجاد کند تا مشکالت تاب برداشتن رخ ندهد. این محفظه گرم باید بتواند به سه بعدی پرینت

ا به هیه ال و با جریان همرفتی صحیحی دما را کنترل کند. عالوه بر این، محفظه گرم باعث بهتر چسبیدن

 نیز می شود. Zیکدیگر و افزایش استحکام در جهت 



 

 

 .قطعه تاب برداشته که در محفظه باز پرینت سه بعدی شده است

 کافی است؟ (Warm Box) گرم جعبهمعمولی در  FDMآیا قرار دادن یک پرینتر 

این  ABSبعضی کاربران پرینتر های سه بعدی برای ایجاد توانایی پرینت سه بعدی متریال های عملکردی مانند 

ایده را استفاده کرده اند که یک دستگاه معمولی محفظه باز را داخل یک جعبه قرار بدهند و با افزایش دمای 

وه اتمسفر گرم برای پرینت سه بعدی سطح ساخت پرینتر باعث گرم شدن دمای داخل جعبه شده و به این شی

معمولی در محفظه گرم مشکالتی به وجود می آورد،  FDMقرار دادن یک پرینتر  را فراهم کنند. ABSمتریال 

واختی آن را کنترل کنیم. در اوالً دمای این محفظه گرم قابل کنترل نیست و ما به درستی نمی توانیم دما و یکن

قطعه سه بعدی به یک سیستم کنترل حرارت مجهز است که همراه با پرینت  350 وندار پرینتر سه بعدیمقابل 
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آن را انجام می دهد. این مکانیزم با ایجاد جریان همرفتی و سیستم گردش هوا سبب یکنواختی دما می گردد. 

ی رد هاوشامل بسه بعدی ینتر معمولی در محفظه گرم، کل پرینتر عالوه بر این، در صورت قرار دادن یک پر

د که سبب ندر معرض حرارت قرار می گیر CNCو سیستم های  ی مکانیکی، سیم ها، مکانیزم هاالکترونیکی

آسیب به این اجزا و کاهش طول عمر دستگاه می شود. دستگاه وندار با برطرف کردن تمام این موارد امکان 

 فراهم می آورد. همراه با قابلیت اطمینان صنعتیپرینت قطعات فانکشنال در ابعاد بزرگ را 

 

 ث آسیب به اجزای پرینتر سه بعدی نیز بشودقرار دادن یک پرینتر سه بعدی رومیزی در داخل جعبه گرم که ممکن است باع

 دو نازل؟مکانیزم هد چرا 

که یک ساختار پشتیبان جهت جلوگیری از ریزش  "ساپورت"پرینتر سه بعدی با مفهومی به نام صنعت در حوزه 

نتر در پری .می باشد روبرو هستیم در هنگام پرینت سه بعدی قطعات در اثر گرانش و مواد در موارد زوایای منفی

فاصله ای را ایجاد کنیم تا  بنابراین الزم است های سه بعدی تک نازله جنس ساپورت و قطعه یکسان است که

قابل جداسازی باشد. این امر باعث ریزش مختصر مواد در محل سه بعدی ساپورت پس از تکمیل عملیات پرینت 

های تک نازله می گردد. راه حل  سبب کاهش صافی سطح در این نواحی در پرینتر خود ساپورت می شود که

و  1قطعه از جنس  ی سه بعدی،این مشکل استفاده از پرینتر های سه بعدی دو نازله است. در این پرینتر ها



 
ساخته می شود. در این پرینتر ها محل ساپورت که در مجاورت قطعه قرار دارد به صورت  2ساپورت از جنس 

امالً صافی ایجاد می کند که قطعه روی آن ساخته می شود. بنابراین و در نتیجه سطح ک شدهکامالً پر پرینت 

با استفاده از دستگاه پرینتر سه بعدی دو نازله وندار بسیار باال  بر روی ساپورت صافی سطح قطعات ساخته شده

از نظر صافی سطح تفاوت چندانی ندارند. ویژگی و محل ساپورت و غیر آن است و عمالً قسمت رو و زیرین قطعه 

دیگری که دو نازله بودن دستگاه ایجاد می کند این است که در دستگاه های محفظه گرم و در زمان استفاده از 

و سایر متریال هایی که چسبندگی الیه ها زیاد است و با توجه به این موضوع که در محفظه گرم  ABSمتریال 

ی شود، ساپورت بیشتر به قطعه می چسبد که عملیات جداسازی را دشوارتر می کند. این این مسئله تشدید م

موضوع باعث کاهش صافی سطح در پرینتر های محفظه گرم تک نازله می شود که ما با مجهز کردن دستگاه به 

ن حل کرد و از دو نازل این مسئله را برطرف کرده ایم. مزیت دیگر این است که می توان ساپورت را در حالل آ

قطعه جدا کرد که امکان ساخت هندسه های پیچیده که دسترسی به ساپورت در آن ها وجود ندارد را فراهم می 

 سازد.

 

 (قطعه سمت چپ) در قیاس با صافی سطح پرینت سه بعدی دو نازل( تصویر سمت راست)صافی سطح پرینت سه بعدی تک نازل 

 



 
 سایر ویژگی های وندار

 اکسترودر ثالمعالوه بر موارد ذکر شده ویژگی های دیگری نیز دارد. به عنوان  350دی وندار پرینتر سه بع

د دونازله بهره می برد که موجب تزریق بهتر و یکنواخت ماده می گردد، ه Dual Driveدستگاه از فناوری 

ازله را نبعدی دو  می باشد که پرینت سه (Switching Extruder)دستگاه مجهز به فناوری تغییر اکسترودر 

ین در ا CNCمیز  امکان پذیر می کند و از برخورد نازل دوم به قطعه و نازل اول به ساپورت جلوگیری می کند.

صولی انیزم دستگاه مجهز به ریل و واگن بال اسکرو و المان های صنعتی می باشد. مکانیزم حرکتی آن مکا

CNC  ترونیکی تم الکرا ارائه می دهد. در این دستگاه از سیس بسیار خوبیسه بعدی می باشد که کیفیت پرینت

یتی دارد. ب 8بیتی استفاده شده است که سرعت انتقال داده بیشتری را نسبت به برد های  32قوی و برد 

است که  نه ایهمچنین تابلو برق استاندارد این دستگاه از پشت آن قابل دسترسی است. طراحی دستگاه به گو

 دستگاه را به شدت افزایش می دهد. کاری از محفظه گرم قرار دارند که عمر مکانیزم ها خارج

 صنایع هدف و قطعات قابل تولید با وندار

و یا  ی در تیراژ کم با هندسه های پیچیدهدر هر جا که نیاز به تولید قطعات نهای 350پرینتر سه بعدی وندار 

صنعت ریخته  می توان به باشد قابل استفاده است. از جمله کاربرد های این پرینتر  پروتوتایپ های عملکردی

که مدل های پیچیده به علت مشکالت مربوط به ناصافی سطح و ساپورت با  اشاره کردگری و ریخته گری دقیق 

ن ها به صورت چند جزئی امکان پذیر است که آزله قابل دستیابی نیستند یا ساخت پرینتر های سه بعدی تک نا

به دلیل دو نازله بودن قطعات را به  سه بعدی عملیات مونتاژ و مشکالت آب بندی را ایجاد می کند. این پرینتر

ساخت نهایی می تواند برای  سه بعدی صورت یکپارچه تولید می کند. در صنعت تجهیزات پزشکی این پرینتر

در صنایع مخابرات و این دستگاه بدنه تجهیزاتی که تیراژ تولید آن ها در سال کم است مورد استفاده قرار گیرد. 

الکترونیک برای توسعه قطعه بدنه دستگاه های الکترونیک و قطعاتی که در تیراژ کم تولید می شوند استفاده می 

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-%d8%af%d9%88-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%81%d8%b8%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%85/


 
 خودزات می توانند از این دستگاه برای تولید بدنه تجهیزات شود. شرکت های دانش بنیان تولید کننده تجهی

که در هنگام  یکشنالننیز از این سیستم می توان برای تولید قطعات فا سازیاستفاده کنند. در صنایع خودرو

ن ها ضربه وارد می شود یا در معرض دما قرار دارند استفاده کرد. در بخش نمونه سازی در صنایع آبه  ژمونتا

بهره برد که هم مقاومت به ضربه  350تولید شده با دستگاه وندار  ABSم خانگی نیز می توان از قطعات لواز

در  برای تولید قطعات یدکی سه بعدید. از این پرینترندرجه را تحمل می کن 80دما تا  هم د ونخوبی دار

 صنعت خودروسازی و لوازم خانگی نیز می توان استفاده کرد.

 

 ABSاز جنس  350قطعه بدنه تجهیزات پزشکی تولید شده با پرینتر سه بعدی وندار 

 


