
 

 

 سه بعدی  پرینت انواع برایدستورالعمل های طراحی 

 نرم در یسه بعد یمدل ها یشود. طراح یطراحباید  پرینت سه بعدیشروع عملیات هر قطعه ای پیش از 

ام هنگ پرینت سه بعدیدر نظر گرفتن محدودیت های تکنولوژی  شود و یانجام م CAM یاCAD های  افزار

 ندک جادیرا ا ای تواند هر هندسه یم یعدسه بفناوری پرینت اگرچه . بسیار اهمیت دارد قطعه کی یطراح

 کرد.  نهیبه ،کارآمدترچاپ  یتوان برا یهندسه ها را م شتریظر گرفتن این محدودیت ها با در ناما ب

 سه بعدی فیالمنت، رزین و پودر پرینتبرای  سه بعدی دستورالعمل های طراحی

 فیالمنت پرینت سه بعدی -1

است،  پرینت سه بعدی روش نیهنوز هم در دسترس تر FDM/FFF پرینت سه بعدیتکنیک های  اگرچه

ر د مالحظات نیدارد. مهمتر پرینت سه بعدی یها یفناور رینسبت به سا یشتریب یطراح یتهایمحدود

 یها یژگیو جا به جایی الیه ها،، به بستر یچسبندگ با فیالمنت، پرینت سه بعدیهنگام طراحی برای 

 .می باشدها  هینازک و اتصال ال

هنگام قرار  کند. نازل یم هیبستر تکقطعه روی  یچسبندگ به FDM در هنگام چاپ شینگه داشتن ثابت 

 ربست یکند و اگر چسبندگ یاعمال م آن یرا بر رو یجانب یرویاز ن یکم بر روی شی کیدادن پالست

ت عملیا جهیو در نت ندک رکتبه اطراف ح ایو  ردهآن سقوط ک یتواند رو یوجود داشته باشد م یفیضع

. دیآ یبدست م ،از طریق ایجاد سطح زیرین مسطح با مساحت مناسببستر  یچاپ ناموفق باشد. چسبندگ

 این سه بعدی. اگردیرا چاپ کن Empire State Building تماناز ساخ یک مدل دیخواه یم تصور کنید

 ر، دصفحه کار خواید داشت یکف صاف و خوب رو کی دیکن میتنظدر نرم افزار را به صورت قائم 

نقطه از مدل با بستر در تماس خواهد بود که بدون شک  کیدرجه بچرخانید تنها  180که اگر آن را  یحال

 .دفرو می ریز در این حالت
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برای دستیابی به حداکثر  کند مدل ها را یبه ما کمک م رایها مهم است ز هیال وندیپکه به خاطر داشته 

ها به هم وصل  هیال رایخواهد بود ز FDM چاپ یمحور برا نیتر فیضع Z محور م.یکن یطراح استحکام

 نیاز مواد در ا وستهیپ یرشته ها رایز مستحکم تر هستند Y و X یدر محورها FDM یشوند. چاپ ها یم

 یطیادر چنین شر .شودمی  یابیجهت  استحکام شیجهت افزاگاهی یک قطعه شوند.  یم محور ها تزریق

 یراحمهم است که هنگام ط نیبنابرانیاز به ساختارهای پشتیبانی باشد. در طول عملیات پرینت ممکن است 

 ه بعدیپرینت سبه طور مثال، . گرفته شوددر نظر  یریجهت گقطعاتی که نیاز به استحکام باالیی دارند 

 به صورت افقی استحکام را افزایش می دهد. زیر  قطعه

 



 

 

بانی اختار های پشتیتوان از س ی(، مکی)مانند اکثر اشکال ارگان هیچ یک از وجه های قطعه تخت نباشد اگر

وان ت ینامنظم را م یا کیارگان یبه بستر و نگه داشتن آن در محل استفاده کرد. مدلهاقطعه اتصال  یبرا

طی  به دو بخش تقسیم کرد و هر بخش را از سمت تختش بر روی صفحه کار قرار داد. این بخش ها

ا ردرز واحد  کیاز کاربران  یبرخپس از اتمام عملیات چاپ به یکدیگر متصل می شوند.  عملیات منتاژ

 حیترجد نمند عملیات پس پردازش می باشبه ساختار های پشتیبانی که سبب ایجاد ضایعات بیشتر شده و نیاز

باشند  هنداشت مسطحی وجهاگر  نیو تاب هستند، بنابرا چیمستعد پ شتریقطعات بزرگ و مسطح ب. دهند یم

 .بهتر است آن را به دو بخش دارای یک وجه مسطح تقسیم کنیدمعموالً 

به  Overhangهر الیه بر روی الیه زیرین تزریق می شود،  پرینت سه بعدیاز آن جایی که در عملیات 

 هاchamfer ها و   filetتوان با استفاده از یرا م Overhang. اشاره می کنددرجه  50از بیشتر  یایزوا

 ساختار های بردن به کاربا درجه  Overhang 90با  توان یمرا  ریز طعهقبه طور مثال، برد.  نیاز ب

 .کرد استفاده Overhang حذفبه منظور  chamfer یا   filetکیاز  توان یم ایو چاپ کرد  یبانیپشت



 

 

 

. دهستننازک  اریبس سه بعدی پرینترسخت افزار  یبرا اشاره دارد که ییها قسمتنازک به  بخش های

 0.4 سه بعدی پرینترمتر داشته باشد و قطر نازل  یلیم 0.2به عرض  وارید یک قطعهاگر برای مثال، 

، دینیب یم ریزشکل کند. همانطور که در  پرینترا  واریتواند آن د ینم سه بعدی پرینترمتر باشد،  یلیم

ضخامت الیه ها و اجزا با توجه  تیکند. محدود ینم جادیابزار ا ی برایریمس یحت ندهنرم افزار برش ده

 .و مواد متفاوت است مورد استفاده سه بعدیپرینت  یتکنولوژبه 

 

 فیالمنت پرینت سه بعدی نکات

 

 دیآ یدارد بدست م یمناسب ساحتکه ماز طریق یک سطح تماس تخت  خوب یچسبندگ. 
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 یبرا یبانیپشت یها ساختار هایتوان از  یمشته باشد، ندا یصاف وجه چیه مدل سه بعدی اگر 

 .اتصال جسم به بستر و نگه داشتن آن در محل استفاده کرد

 به دو بخش که هر یک دارای یک سطح تخت می باشند تقسیم کردتوان  یاز مدل ها را م یبعض. 

 .شوند یمبه یکدیگر متصل مونتاژ  اتمام عملیات طی عملیاتپس از  بخشدو  نیا

 Overhang  استفاده از بارا می توانfilet   ها و chamfer برد نیاز بها. 

 قطعه توجه کرد. یریبه جهت گاستحکام اهمیت دارد، باید که  یقطعات یهنگام طراح در 

 نیرز پرینت سه بعدی -2

 تیمحدود SLA و DLP مانند نیبر رز یمبتن پرینت سه بعدیاستفاده از روش های  ایجاد طرح جهت چاپ با

اضافه  نینشده است، بنابرا یبانیپشت اینازک  یوارهاید پیچش ی از این محدودیت هاکی. دارد یکمتر های

 .کند جادیا یزرگتواند تفاوت ب یم کیبار یوارهایبه دها  end cap ایها  ribکردن 

 

 نیکنند. ا ریتوانند بعد از پخت شدن به کف گ یبزرگ مسطح است که م یها هیال یجداساز گرید دغدغه

 یبانیشتپ یبه ساختارها ازیاز ن یناش ندیناخوشا ریکه با تأث هیزاو کیدر  دادن به شیمشکل معموالً با جهت 

 یکیکه خواص مکان یمعن نیهستند، به ا کیزوتروپیچاپ ها ا نیخوشبختانه ا. حل می شودهمراه است 



 

 

 مانند تکنیک پرینت سه بعدی هیآنها با زاو پرینت سه بعدی . در نتیجهاست کسانی ها محور همه یآنها برا

FDM  زند یصدمه نم قطعه نهایی استحکامبه. 

 

را می توان  اتقطعاین  داخل جامد هستند. DLP یا SLA شده به روش پرینت سه بعدیقطعات  یطور کل به

ه بروش برای جلوگیری از  این درکرد.  یخال و سبک تر کردنمصرفی در مواد  ییصرفه جو به منظور

 نیزاز ر یعدم تعادل فشار ناش زیرا شوداضافه نیز باید  هیسوراخ تخل کی قطعه،درون  نیرز ندادام افت

 .خواهد شد ن یا خراب شدن قطعهدام افتاده باعث شکست به

 نیرز پرینت سه بعدی نکات

 افزودنribs   یا end capsکیبار یوارهایبه د 

 قرار دادن قطعه به صورت زاویه دار 

 افزودن حفره تخلیه در صورت خالی کردن درون قطعه 

 

 پودر مبتنی بر  پرینت سه بعدی -3

  SLSپرینت سه بعدی 

و یا حفره  یبانیپشت یهاسختارمانند DLP یا   SLA نیرز پرینت سه بعدی یاز همان دستورالعمل ها یبرخ

 .ندشو یاستفاده منیز نجایاهای فرار در 
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SLS دون ب پودر ی ازتوسط بستر قطعات رایاست ز یهندس پرینت سه بعدی یها یورافنبهترین از  یکی

 یبدون ساختارهارا می توان  هدرج 50زوایای بیشتر از که  یمعن نیشوند، به ا یم یبانیپشت در هم جوشیدن

 .کرد سه بعدی چاپ یبانیپشت

 نکات

 باشد. متریلیم 1.5حداقل  دیها با سوراخ قطر 

 متر باشد. یلیم 1 کمتر دیشده نبا یبرجسته و حکاک اتیجزئ 

 

 

 MJF  (Multi Jet Fusion)پرینت سه بعدی  

ً یتقر  یاو  یتوان توخال ید. قطعات را منشو یاعمال منیز  نجایدر ا SLS یطراح یتمام دستورالعملها با

 چاپ کرد. با در نظر گرفتن ضرورت وجود حفره فرار یمشبک داخل یها ختارسا یدارا

 پودر مبتنی بر  پرینت سه بعدی نکات
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 شوند.دچار تاب خوردگی می  معموالً  رایز خودداری کرد دیبابزرگ مسطح  صفحات از 

 شود  یم هیتوص ،است امکان پذیر متر یلیم 0.3 ضخامت اب ییهاه واریدچاپ که  با وجود این

 .باشدمتر  یلیم 1 بیشتر وارهایدضخامت 

  ی، متر یلیم 0.25شعاع افزودن یک  ی هستند ومتر یلیم 0.7شکاف قطعات متحرک نیازمند یک

 را کاهش می دهد. زیت یگوشه هاشکست 
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