
 

 م آشپزخانه بهداشتیزانواع روش های پرینت سه بعدی لوا

 

صحبت  نهیزم نیدر مورد انواع استاندارها و مالحضات در ا یلوازم آشپزخانه بهداشت یسه بعد نتیپردر مقاله 

توان لوازم آشپزخانه  یم یسه بعد نتیپر یاز تکنولوژ ییبا چه روش ها مینیبب میخواه یمقاله م نیشد. در ا

 کرد. میواهباره صحبت خ نیکرد و به طور مفصل در ا دیتول ایمن یبهداشت

 چه روش هایی انجام می شود؟پرینت سه بعدی با مواد بهداشتی به 

 SLAتکنولوژی استفاده از با  بهداشتیسه بعدی  پرینت

از لیزر برای تبدیل رزین مایع به پالستیک سخت استفاده می شود و در SLA  در تکنولوژی پرینت سه بعدی

 الترین وضوح، دقت، واضح ترین جزئیات و صاف ترین سطوح در مقایسه با سایر فناوری هاینتیجه قطعاتی با با

 .پالستیک تولید می گردد پرینتر سه بعدی
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شده به مواد غذایی  پرینت سه بعدی است؟ پاسخ منفی است. ذرات ممکن است از قطعات food safe آیا رزین

 food منتقل شوند. به این معنی که نه هیچکدام از رزین ها و نه قطعات پرینت سه بعدی شده بطور پیش فرض

safe  نیستند. با این که برخی از رزین ها برای کاربردهای دندانپزشکی و پزشکی دارای گواهینامه زیست سازگار

ر صنایع غذایی بهداشتی نیستند. این مواد برای کاربردهای خاص تأیید شده اند و می باشند اما برای استفاده د

 .نباید از آن ها برای تولید محصوالتی که در تماس با مواد غذایی قرار می گیرند استفاده شود

دارای یک سطح صاف هستند که استفاده از پوشش برای آب بندی سطح و  SLA قطعات پرینت شده به روش

از ایجاد باکتری را آسان تر می کند. عواملی که بر صیقلی بودن نهایی یک قطعه تأثیر می گذارند  جلوگیری

عبارتند از: نوع رزین، ضخامت الیه و جهت گیری ساخت. قطعات پرینت سه بعدی شده قبل از اعمال پوشش 

توجه داشته باشید که طبق دستورالعمل سازنده، نیاز به شستشو و عملیات پس پردازش دارند. با این حال 

پوشش ها بهداشت را تضمین نمی کنند زیرا ممکن است این پوشش ها با رزین بر هم کنش داشته باشند یا با 

 .گذشت زمان تخریب شوند و سطح اصلی و غیر بهداشتی در تماس با مواد غذایی قرار بگیرد
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 SLAبه روش   ی پرینت سه بعدی شدهقالب ها

از  SLA کنولوژی پرینت سه بعدیایجاد قالب های سفارشی یک روش معمول برای بهره مندی از مزایای ت

طریق تولید قطعات سفارشی با جزئیات بسیار زیاد بدون تماس مستقیم قطعات پرینت سه بعدی شده با مواد 

به عنوان قالب هایی برای تماس مستقیم  SLA غذایی است. در حالی که قطعات پرینت سه بعدی شده به روش

ابزار مناسبی برای ایجاد قالب های وارونه هستند که  SLA بعدی با مواد غذایی مناسب نیستند، پرینترهای سه

می توانند با استفاده از پالستیک های بهداشتی شکل داده شوند. کنترل ابزارها و تکنیک های ایجاد قالب های 

.مواد غذایی پرینت سه بعدی شده آسان است و اغلب نتایج خیره کننده ای را به دنبال دارد

 

Electroplating 

 

Electroplating  فرآیند پوشش قطعات با فلز با استفاده از جریان الکتریکی است. این فرآیند عمدتاَ برای

 اهداف تزئینی مورد استفاده قرار می گیرد و یا با ایجاد یک سطح بادوام از خوردگی جلوگیری می کند.

 Electroplatingبه دلیل داشتن سطح نهایی صیقلی برای  SLA پرینت سه بعدی شده به روش قطعات

 SLA پرینت سه بعدی شده به روش قطعاتمناسب هستند. از آنجایی که پالستیک ها سطوح غیر رسانا دارند، 



 
در  بهداشتیی فلزی پوشش ها رسانا شوند. سالکترول آبکاریفرایند  یاو  گرافیت، الک رسانای از باید با پوشش

 بودن بهداشتیدسترس هستند اما با توجه به اینکه این فرایند شامل مواد شیمیایی مختلفی می باشد باید از 

 د.شوهنگام تماس با مواد غذایی اطمینان حاصل در این مواد 

 سرامیکبهداشتی پرینت سه بعدی 

امکانات منحصر به فردی برای تولید قطعات سرامیکی ارائه می دهد. پس از اتمام  SLAسه بعدی  پرینت

عملیات پرینت، قطعات را می توان در یک کوره تحت حرارت قرار داد تا رزین سوخته و یک قطعه سرامیکی 

، قطعات بهداشتی تری ایجاد می بهداشتیلعاب  یک ایجادمستحکم و مقاوم در برابر حرارت تشکیل شود. با 

 بیشتر مواد شیمیایی مقاوم هستند. در مقابلشوند که 

 بهداشتدستورالعمل های  را مطابق باسازنده  دستوراتدر بازار موجود می باشد اما حتماً  بهداشتیانواع لعاب 

 محصوالت در تماس با مواد غذایی دنبال کنید.

 



 

 FDMبا فناوری  بهداشتیسه بعدی  پرینت

FDM  سه بعدی است که در آن قطعات با استفاده از ذوب و تزریق فیالمنت های  پرینتیک فرآیند

به صورت دایره ای می باشد.  تزریق شدهسطح مقطع ماده  ترموپالستیک به صورت الیه به الیه ایجاد می شوند. 

 ارتفاع الیه در نظر گرفته شود.  کمترین بهداشتی، رای تولید قطعات توصیه می شود ب

، اجتناب از رشد باکتری ها می FDM اصلی درمورد قطعات پرینت سه بعدی شده به روش در نتیجه چالش

در دراز مدت، این قطعه باید  FDM باشد. برای حفظ بهداشت یک قطعه پرینت سه بعدی شده با تکنولوژی

-dدارای یک سطح صاف و صیقلی باشد. صیقلی کردن سطح به روش شیمیایی با حالل هایی مانند استون، 

Limonene   یا اتیل استات انجام می شود که بسیاری از بی نظمی های پرینت را از بین برده و در نتیجه

 ظاهری صاف و براق ایجاد می کند

. 

در چاپ سه بعدی تمامی محصوالتی که در تماس با مواد غذایی قرار می گیرند از استفاده از نازل های برنجی 

 .نها از نازل های فوالد ضد زنگ استفاده نماییدکه حاوی سرب هستند اجتناب کنید و ت



 
ماده ای  PEI همیشه سازگاری فیالمنت مصرفی با قطعات پرینتر سه بعدی را بررسی کنید. به عنوان مثال

درجه  ۳۰۰است که مزایای مکانیکی بسیار خوبی را ارائه می دهد اما باید در دمای بیش از  FDA سازگار با

 .ه برای انجام آن یک پرینتر سه بعدی مخصوص مورد نیاز استسانتیگراد پردازش شود ک

  FDMسه بعدی  پرینتدر روش  بهداشتیمواد 

 بهداشتی است؟ فیالمنت های بهداشتی ABSبرای تماس با مواد غذای بی خطر است؟ آیا ماده  PLAآیا ماده 

،  ABSو همچنین برخی از برند های PET ،PET-G  ،HIPS ،nylon-6، کوپولیستر،PLA  ،PPشامل

ASA  وPEI  .سبب تخریب فیالمنت هایی چون ماشین ظرفشویی شستشوی این قطعات درمی باشد PET ،

شده و تغییر درجه سانتیگراد نرم  70تا  60بین  در درجه حرارت زیرا این پالستیک هامی شود  PLAنایلون و 

مناسب  PEIدما باال یا  PLAند. برای کاربرد هایی که شامل مایعات گرم هستند کوپولیستر، ده میشکل 

 ترین گزینه ها هستند.

 



 

 SLSفناوری  با بهداشتیسه بعدی  پرینت

سه بعدی است که از لیزر پرقدرت برای ذوب ذرات کوچک  پرینتیک فرآیند  SLS پرینتر سه بعدی تکنولوژی

پودر پلیمر استفاده می کند. متداول ترین ماده برای این روش یک ترموپالستیک محبوب با خواص مکانیکی 

 عالی به نام نایلون است.

 

جزء مواد بهداشتی و بی خطر درجه بندی می شوند، ممکن است ذرات روی   SLSبا این که برخی از پودرهای

سطح قطعات پرینت سه بعدی شده کامالً ذوب نشده و در نتیجه این قطعات دارای تخلخل باشند. حتی اگر 

 foodبا روکش های  SLSر اتوکالو تمیز شود، بهتر است قطعات چاپ سه بعدی شده به روشد ۱۲پودر نایلون 

safe پوشش داده شوند. 

 printing/-3d-safe-food-to-https://formlabs.com/blog/guideمنبع: 

https://bit.ly/3acTbn9
https://formlabs.com/blog/guide-to-food-safe-3d-printing/

