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 چکیده 

از این    که  قطعاتیکانیکی  خواص م  اطالع ازاست.  در حال توسعه    سرعتبه  روش ساخت افزایشی برای ساخت قطعاته  امروز

  ۀمادوع  ن  دوتیک  کوسک و خصوصیات آخواص االستی  ،در این مقالهیت است.  اهمبا    نیز بسیار  ،آیندست میدبه  فرایند تولیدی

  ر یی تغ  رب فراصوتی است.رمخ غیتیک قطعات روش آزمون  گیری خواص االسزههای انداروشاز  کی  ی  .خواهد شدسی  بررپلیمری  

  مؤثر شده  قطعۀ ساخته   یکروی خواص االستبر  گذاری و ضخامت الیه  هسرعت الیجنس قطعه،    ، از جملهاختپارامترهای س  در

  دهد نتایج نشان می .  شده است  بررسیشده  هختاس عات  ر روی خواص نهایی قطب  تأثیرات تغییرات این پارامترهارو،  این است. از

  . زیادی خواهد داشت  اتتغییر  قطعات  تیفراصو  هایفتن سیگنالگر  با  و آکوستیک  خواص االستیک  که با تغییر این پارامترها،

ت سرع و    یهضخامت ال  از دو  ،همچنین  شد.تفاده  سا  PLAنمونه از جنس    و دو  ABSجنس  از  آنها    ۀچهار نمونه که دو نمون

شد.   گذارییهال االستیک    س، سپ  استفاده  تاضرایب  و  تروپیک  ورتوانسور  با  ناهمسانگرد  قطعات  موتضعیبرای  برای  ج  ف 

   به شد.اسمحتلف های مخجهت 

  .آکوستیک خواص ؛االستیکخواص ؛ آزمون فراصوتی؛ یشساخت افزای: لمات کلیدیک

 قدمهم -1

، محصول روی هم بر های مواددادن الیهاین روش ساخت با قراردر ت است. اقطع ساخت های نوین از روشاخت افزایشی یکی س

 مؤثرهای  یکی از روش .تاسات از اهمیت بسزایی برخوردار ی قطع کانیکخواص ماز  اربردها، اطالع در بسیاری از کشود. یمنهایی ساخته 

   . [1]ستوتی اصروش آزمون غیرمخرب فرا ،گیری خواص االستیک قطعاتبرای انداره
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ده از فااستبا  را    2یت پالساو واز جنس ور  های پلیمرینمونه   خواص االستیکان  تشدر مطالعا  و همکاران  [2]  1ز ریچارد لیوینگ

ب ضرای  ۀبا استفاده از آن به محاسب  و   ندری کردگیرا اندازه  امواج  سرعتها  نآ.  کردند  و روش آزمون فراصوتی بررسی  یستوفلادالت کرمع

در   ولی   ؛استمتفاوت  گذاری با دو راستای دیگر  هدست آمده نشان داد که ضرایب االستیک در راستای الینتایج به  تند.پرداخ  االستیک

راسد دیگرو  نزدیض  ،تای  هم  به  االستیک  قطعهبودک  رایب  بودن  ناهمسانگرد  به  باتوجه  سپس  آنها  در    ،.  موج  را راستا    رهتضعیف 

و  اندازه هم  گیری  همکاران 3][  3هوانگ نگ  ول  .کردند  مقایسهبا  خواص  نشامقالهدر  نیز    و  بررسی   ی پلیمر  قطعاتاالستیک    به 

و در  استفاده    5استرین  دین نوع اکرلیک بوتااز  پالستیک گرمانرم    قطعات   از  آنها  .پرداختند  4ی بوذروش رسوبی  با استفاده از  شده ساخته 

در   سرعت موج طولیکه    نشان داد  آنها   نتایج    . گیری کردندرا اندازهات  عطدر آب، سرعت موج و چگالی ق  شده اشباعخشک و  دو حالت  

مواد برابراً  بیتقر  این  موج    دو  همچنین  .  استعرضی  سرعت  موجآنها  روش  را  تضعیف  کرد  اریتمیلگ  امترپار  به   نتایج   که  ندبررسی 

آمدهبه نمون  دست  به  دیگر  هاه نسبت  که  بو  گزارش   محققانیی  نشان    بلدسی  6ف  عیتض  ،دندکرده  یَ  داد.میرا  لینگ  و   [4]  6پ یی 

قطعات   االستیک  خواص  جنس    شدهساختههمکاران،  افزایشی  روش    با  PC-ABSاز  موردساخت  در را  آنها  دادند.  قرار  بررسی 

دست آمده نشان داد که  نتایج به.  کردند  برای ساخت قطعات استفادهه  درج  0/90و    0/0  گذارییهدهی الجهت  دو نوعشان از  تحقیقات 

ترین حالت  ضعیف  گذاریالیهراستای  آنها همچنین نشان دادند که  .  شودمی  د ناهمسانگردی در قطعاتیجاث اها باع هیر الدهی دجهت 

غیرمخرب    آزمونبا استفاده از    همکاران  و    [5]یی لینگ یَپری  در تحقیق دیگ.  دارددر پی    مدول االستیسیتهرا برای سرعت صوت و  

به مطالع االستیک  ۀفراصوتی  از  دیبعپگر سهچا   با شده  تولیدقطعات    خواص  اک  و  استرین  اکریلونتریل    نتایج   پرداختند.  ۷ریالتجنس 

علت تغییر در ،  ولیدروش ت  در  شهای الگوی چینزاویهتفاوت    وها  که چسبندگی کم بین الیهداد  آمده از مطالعات آنها نشان  دستبه

 بقتمطا فراصوتی    روش  که نتایج  کردند  ریگیاندازه  را  مدول یانگ و نسبت پواسون  مقادیر  ،همچنین  آنها .  خواص مکانیکی قطعات است

مون از روش آز  باالتریمقادیر  دلیل کرنش دینامیکی،  نتایج آزمون فراصوتی برای مدول یانگ به  داشت. اما، کشش    با روش آزمون  خوبی

داشت  ششک جین  .استاتیکی  همکاران    [6] 8یاقی  افزایشی   قطعات  ناهمسانگرد الستیک  ا خواص  پژوهشی در  و   صورت بهرا    ساخت 

برای  .  ساختندمتفاوت  چینش  ها را با زوایای الگوی  مونهن  ساخت افزایشی، قطعات  دادند. آنها با طراحی و تولید    ارائهی  دوبعدهای  نقشه

برای ساخت قطعات بهره    9شیپورهدو نوع قطر  آنها از    ،همچنین  .شداستفاده    درجه  25واصل  نوع الگوی چینش با ف  5ساخت قطعات از  

اده  استفموج طولی    سرعت  گیریاندازه  برای  وریاز روش غوطه  آنها.  رسی کردندربنیز  را    بر روی سرعت موج  قطر شیپوره  اثر  و بردند  

نتایج نشان داد که .  کردند  شده بود، مقایسه  تهساخ  کتزریق پالستیفرایند  با روش    که  پلیمری  ایقطعه  شده را با ساخته  نمونۀکردند و  

نشان    آنها  ، نتایجبراینعالوه.  یابد میکاهش  ل برشی نیز  و متعاقب آن مدوکاهش    شیپورهقطر  ضی با افزایش  ی سرعت موج عرطورکلبه

 .  یابد میکاهش   شیپورهافزایش قطر و ایش زاویه زفکشش نیز با امدول یانگ از آزمون  دیرداد که مقا 

 استرین   دیناتواکرلیک ب  و  10ک اسیدکتیال  ری پلیپلیم  ۀاز دو نوع ماد  را  قطعاتیدی  بعچاپگر سه  استفاده ازبا    ،مقالهاین    رد

 . خواهد شدپارامترهای مختلف ساخت بررسی  رتغییر د بر اثر آنها را االستیک صتغییرات خواو  شودمی ساخته

 روش فرایند و مواد  -2

  و  کند ان میخطی بی  تصور ا بهتنش و کرنش رارتباط    ((1))معادلۀ    قانون هوک  .است  11هوکون  قانمواد تابع  االستیک    واصخ

االستیسیته االستیسیته در معادلۀ    .[7]  سازدرا به هم مرتبط می  پارامتر  دواین    ((2)عادلۀ  م)  تانسور  مربوط به یک مادۀ    (2)تانسور 

 . ثابت االستیک مستقل است 9ورتوتروپیک با ا

 

 
1 Richard Livings 
2 VERO WITH PLUS 
3 Long Huang 
4 FDM: Fused Deposition Method 
5 ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene 
6 Yee Ling Yap 
7 ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate 
8 Yuaqi Jin 
9 Nozzle 
10 PLA: poly lactic acid 
11 Hook’s law 
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 . [8] شودالستیک استفاده میضرایب ایافتن  برای  ((3))معادلۀ  12ل ۀ کریستوفادلمعز اهمچنین،  
(3)  2 0kl klV  −   = 

 

 

معادلد  موج    نتساخ مرتبط  با   کریستوفل  ۀر  قطعات میسرعت  چگالی  را حساب  ستیالاتوان ضرایب  و  با  کرد.  ک  عمل،  در 

و    با استفاده از آن  آید و  دست میی معین در قطعه بهجهتدر    از روی سیگنال فراصوتی  13زمان پرواز موج آزمون فراصوتی،  یری  کارگبه

قطعه ۀ ضرایب االستیک  برای محاسب  قطعات نیز  ی لگاچاطالع از  .  شودیدر جهت موردنظر محاسبه مسرعت موج    ،قطعهابعاد  ا داشتن  ب

که است  ارشمیدس  ا ب   موردنیاز  میاندازه  14روش  قطعهر  اگ .شودگیری  ش  15رتوتروپیکوا  ساختار  )فرض  با    ،االستیک(ثابت    9ود 

(  5(، )4معادالت )  محاسبه خواهد شد.و نسبت پواسون برای هر راستا    ، مدول برشیقادیر مدول یانگ م  یتهتانسور االستیسکردن  وارون 

 .  آید میدست برای راستاهای مختلف به  را کریستوفلۀ معادل حاصل ازورتوتروپیک االستیک تانسور ا ضرایب  ،( 6و )

  
(4)  2 , 1,2,3}ii iiC V i=  = 
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از   استفاده  سهبا  می بعدیچاپگر  بات  خورده مربعیمعکب  تقطعا  200016نیکریت  طول  برش  از متر  میلی  25  ضلع  به 

دو   کوستیکآ  خواصو سایر    ستیکاال  رایبروی ض   ساخت بر  فرایند  تأثیر  ۀمقایسبرای  .  ساخته شد  PLAو    ABS  یرهای پلیمجنس

ه  شد   داده  (1) جدول  در  قطعه  چهاراین  امترهای ساخت  پار  شد.  ساخته  FFF  فرایند ساخت افزایشیاز  ز هر جنس با استفاده  نمونه ا

برای  .شد   ادهآم  ست،ا  18الیسر افزار اسدر نرم    برای ساخت  قطعاتستوری  د  کدهای و    1۷ورکس افزار سالیدطعات با نرمق  طراحیاست.  

 
12 Christoffel 
13 TOF: Time of Flight 
14 Archimedes 
15 Orthotropic 

16 Create bot mini-2000 
17 Solid works 
18 Slicer software 
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 0/ 4عرض  از    همچنین،  گرفته شد.ر درجه در نظ  -45/+45ها  درون الیهویه  ، زایگری نیز استفاده شدطراحی قطعه از پارامترهای ثابت د

 استفاده شد.  19شیپورهبرای تر ممیلی 4/0 قطر از وها الیهبرای  مترلیمی

و    21و همبستگی متقابل   20زمانی کمک روش تخمین  و با    دریافت شد  فراصوتی  گنالقطعات سی  فراصوتی روی  ونددادن کابا قرار

اس موج  ،  ASTM-E494دارد  استان  اسبر  ب  درسرعت  آهقطعات  ب  طول  . [9]دمدست  کولیس  قطعات  دقت  ا  متر میلی  01/0با 

قطعات.  گیری شدازهاند استاب  نیز  چگالی  از خص  مقدار تضعیف موج  . [10]دری شیگاندازه  ،ASTM-D792رد  نداا کمک  وصیات که 

 .  [11]بررسی شد ASTM-E664ارد است نیز با استاندت ستیک قطعاآکو

 

 هاسازی آزمایشای نمونهرهتمپارا. 1 جدول

گذاری ضخامت الیه  
(mm) 

گذاریسرعت الیه  
(mm/min) 

مورد استفاده  ۀادم امترپار   

2/0  2000 PLA 1ۀ ونمن  

2/0  0002  ABS 2 ۀنمون  

3/0  0003  PLA 3 ۀنمون  

3/0  3000 ABS 4 ۀنمون  

مگاهرتزی    5  فراصوتی  کاوند   و  22سفراصوتی پانامتریک  ۀگیرند  –  ندهه فرستاک دستگاز ی  ی فراصوتیهاگیریبرای انجام اندازه 

گیری تضعیف موج در  . برای اندازه((1)  )شکل   شد استفاده    صورت تماسیی بهج طولای موبرزی  مگاهرت  10  کاوند   و   برای موج عرضی 

 ات س و قطعورکلیدافزار ساطراحی شده در نرم  تعاقطابعاد    شد.  تهکار گرفبهمگاهرتزی    1  وریهغوط  وتیفراص  کاوند  یکقطعات نیز  

 شد.  مشخص (2)در شکل   ،ساخته شده

 

 
 . گنال فراصوتیگیری سیده برای اندازه زات مورد استفاتجهی .1 کلش

 

 
19 Nozzle 
20 TDE :Time Delay Estimate 
21 Cross correlation 
22 Panametrics 

Display 

Probe and sample 

Pulser/Receiver 
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 .فراصوتی برای آزمایش ریمپل شده از دو جنس ساخته ۀ ب( نمون و طراحی   ۀنمونالف(  .2 لکش

 ج ینتا -3

مخرب فراصوتی و  قطعات با استفاده از روش آزمون غیرآنها داده شده است.    طول(  3جدول )در    و  قطعات  چگالی  (2ول )ر جدد

ازبا    ،سپس .  ارزیابی شدند   تماسی  هایکاوند  ۀوسیلهب  ریستوفلروابط ک  ازیر سرعت موج  افتی مقاد دری  فراصوتی  هایسیگنال  استفاده 

ورتوتروپیک ار ابرای ساخت  را به ترتیب  ثوابت االستیکضرایب و  یز  ن(  6( و )5ول )اجد  .ه استدائه شار(  4جدول )  در  که  دست آمدهب

 . دهندمیارائه 

 

 گیری شدهعات اندازه ی قطچگال. 2 جدول

 /3mc(g(  4 ۀنمون /g)3mc(  3 ۀنمون /g)3mc(  2 ۀنمون   /g)3mc(  1ۀ نمون ردیف 

 01/1(±0۷/0) 1۷/1(±02/0) 00/1(±02/0) 16/1(±06/0) مقدار 

 

 ی و شبه اصلی های اصلها در راستاطول ابعادی نمونه . 3 لجدو

 به اصلیشای راست یستای اصلرا ستارا

 11L دیف ر

(mm) 

22L 

(mm) 

33L 

(mm) 

12/12L 

(mm) 

/1313L 

(mm) 

23/23L 

(mm) 

25/ 53 1ۀ نمون (± 02 /0 ) ۷3 /24 (± 08 /0 ) 94 /24 (± 08 /0 ) 42 /25 (± 0۷ /0 ) 41 /25 (± 09 /0 ) 59 /42 (± 0۷ /0 ) 

26/ 63 2 ۀنمون (± 01 /0 ) 12 /25 (± 0۷ /0 ) 95 /24 (± 05 /0 ) 65 /24 (± 02 /0 ) ۷5 /25 (± 01 /0 ) 02 /25 (± 03 /0 ) 

25/ 45 3 ۀنمون (± 02 /0 ) ۷8 /24 (± 09 /0 ) 64 /42 (± 05 /0 ) 45 /24 (± 0۷ /0 ) 15 /25 (± 08 /0 ) 6۷ /24 (± 09 /0 ) 

26/ 1۷ 4 ۀنمون (± 05 /0 ) 98 /24 (± 03 /0 ) 82 /24 (± 03 /0 ) ۷6 /24 (± 06 /0 ) 58 /25 (± 05 /0 ) 98 /24 (± 06 /0 ) 

 

نشان   بامینتایج  االگذاری مقادیر  ذاری و ضخامت الیهگالیهرعت  افزایش س  دهد که  یافته است.  ستیک کاثوابت    مقادیر هش 

ارائه   دو قطعهمختلف  ی  هاراستا  یک از  وج برای هرم  ظاهری  تضعیف  (3)در شکل    است.کمتر    PLAاز    هم   ABSهای االستیک  مدول

 .  است   PLAر از کمت  ABSات قطعمقدار تضعیف ، شوددیده می (3) کلش ردطور که شده است. همان

1 

 3 
2 
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 برای راستاهای مختلف قطعاتگیری شده ازه های اندسرعت .4 جدول

ای  راستطولی در  موج عتسر راستا

صلی ا  

استای  لی در رطوموج  سرعت

ی لصاشبه  

ای  در راستعرضی  موج سرعت

لی اص  

 11V دیف ر

(m/s) 
22V 

(m/s) 
33V 

(m/s) 
 2/121V 

(m/s) 
 3/131V 

(m/s) 
 23/23V 

(m/s) 
44 V 

(m/s) 
55 V 

(m/s) 
66 V 

(m/s) 

 (20±)1090 (40±)1050 (10±)1090 (10±)2090 (30±)2030 (20±)2150 (10±)2200 (10±)2200 (10±)2070 1ۀ نمون

 (20±)1010 (30±) 1010 (10±)990 (60±)2240 (10±)2190 (20±)2200 (20±)2210 (20±)2250 (10±)2200 2 ۀنمون

 (80±)1010 (90±)1020 (10±)990 (90±)2200 (70±)2210 (80±)2190 (10±)2140 (10±)2120 (10±)2210 3 ۀنمون

 (10±)1010 (20±)1000 (10±)990 (10±)2150 (10±)2140 (50±)2160 (10±)2100 (20±)2090 (50±)1990 4 ۀنمون

 

 رتوتروپیکو ستیک تانسور اضرایب اال .5 جدول

 ضرایب االستیک  1ۀ نمون 2 ۀنمون 3 ۀنمون 4 ۀنومن
(GPa) 

00 /4 71 /5 84 /4 97 /4 11C 

41 /4 25 /5 97 /4 61 /5 22C 

45 /4 35 /5 88 /4 62 /5 33C 

15 /3 54 /3 16 /3 07 /2 21C 

00 /3 45 /3 68 /2 59 /1 31C 

28 /3 52 /3 71 /2 05 /2 23C 

03 /1 19 /1 02 /1 37 /1 44C 

01 /1 21 /1 02 /1 27 /1 55C 

98 /0 14 /1 98 /0 37 /1 66C 

 

 رتوتروپیکواالستیک تانسور ا ثوابت. 6 جدول

 ثوابت االستیک  1 ۀنمون 2ۀ نمون 3 ۀنمون 4 ۀنمون
54 /1 94 /2 54 /2 06 /4 )GPa( 11E 

54 /1 47 /2 63 /2 37 /4  )GPa( 22E 

76 /1 64 /2 07 /3 69 /4 )GPa( 33E 

03 /1 19 /1 02 /1 37 /1 )GPa( 12G 

01 /1 21 /1 02 /1 27 /1 )PaG( 32G 

98 /0 14 /1 98 /0 37 /1 )GPa( 13G 

47 /0 36 /0 49 /0 32 /0 21𝜈 

/470 36 /0 48 /0 30 /0 21 𝜈 

47 /0 42 /0 32 /0 29 /0 23 𝜈 

41 /0 45 /0 28 /0 27 /0 32 𝜈 

37 /0 32 /0 34 /0 19 /0 31 𝜈 

32 /0 36 /0 28 /0 17 /0 31 𝜈 
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 .هر نمونهبرای ها و راستاهای مختلف نمونهر د هری موجظاضعیف ت .3کل ش

 

 گیری هنتیج  -4

گیری شده است. از هر یک اندازهمختلف    شی از دو جنسقطعات ساخت افزایضرایب االستیک و تضعیف موج در  ر این مقاله  د

ات مختلف  موج در جهت  سرع گیری  متفاوتی ساخته شده است. با اندازهنه با پارامترهای  از دو قطعه، دو نمونه ساخته شد که هر نمو

از معادلۀ کریستوفل،    قطعه ظاهری   ضعیفتمقادیر  دست آمد.  وستیکی قطعات بهآکیات  ضرایب االستیک و سایر خصوصو با استفاده 

 به  نسبت   PLAسرعت موج در  ،ارد. همچنینبیشتری دتضعیف    ABSه قطعه  نسبت ب  PLAدهد که قطعه از جنس  نشان می موج  

ABS  گذاری هخامت الیاری و ضگذر طراحی قطعات مانند سرعت الیهپارامترهای دیگ  ،شده   بررسیهای  به نمونه  جهتو  با شتر است.  بی

اندازۀنیز   نتیجه  و   موج  سرعت  در  االستیک  در  م  ضرایب  اسب  ثرند.ؤقطعه  الیهافزایش ضخام  اس،راین  الیهو    ت  باعث  گ سرعت  ذاری 

 .  شود، میاالستیک است ک وآکوستی صواخ ردیگ ازهری که ظاضعیف تکاهش ضرایب االستیک و 
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