
 

 پرینت سه بعدی اتمام عملیات پس پردازش پس از ورت رض

 

برش  ،ساخت یقطعه مورد نظر برا یسه بعد یمدل ساز. شامل مراحل زیادی است یسه بعد پرینت ندیفرآ

هر سه مراحل پرینت سه بعدی یک محصول هستند  یسه بعد پرینتربه و در آخر ارسال آن  در نرم افزارمدل 

ای به  مرحلهغالباً  ،یک قطعه سه بعدی پرینتعملیات  اتمام . پس ازویژه ای برخوردارند تیاهم یک ازهر که 

ساختار  تیتقو ای و یزی، رنگ آمروی قطعه یبند هیکاهش ال رحلهم نی. هدف از ادوجود دار نام پس پردازش

آخرین مرحله بودن عملیات پس پردازش به معنای کم اهمیت بودن این . است شده پرینت سه بعدیقطعه 

 یراه حل های به دنبال سه بعد تگاه های پرینتردسکنندگان  دیتول مرحله نیست. به همین علت است که برخی

مورد  یسه بعد پرینتاتمام پردازش پس از پس  تکنیک های در این مقالههستند. مرحله  نیا یبرا کپارچهی

 بررسی قرار گرفته است.
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 عملیات پرینت سه بعدیپس از اتمام پردازش  پس یها کیتکن

 یها تعجب ندارد که روش ی، جابا این فناوریو مواد سازگار  پرینت سه بعدی یها تکنولوژید اتوجه به تعد با

 یها کیپالست مرحله پس پردازش برای به عنوان مثال داشته باشد.پردازش وجود پس  ای عملیاتی برمختلف

در این  تخصصیک م. تفاوت دارد ومیتانیو ت ومینیآلوم پردازشپس  عملیات با ABS ای PLAمانند  یمعمول

 یها کی، تکناز صنعت یبه بخش عمده ا یبا نگاه حاضردر حال "د: اد حیتوض Andy Kottage به نام زمینه

 یو ." هستند یمتک یسنت مقاوم سازی زاتیو تجه یاز کار دست یبیبه ترککه  یافت دیخواه را شیزپرداپس 

 پدید آمده پس از اتمام عملیات یحل چالش ها یاصل یاز مؤلفه ها یکیکه اغلب نرم افزار  اضافه کرددر ادامه 

 است. سه بعدی پرینت

 

 

 



 

  ه بعدی مبتنی بر رزین س تکنولوژی های پرینتعملیات پس پردازش 

 طعهقنخست  .است مرحلهپردازش شامل دو مرحله پس  نیبر رز یمبتنسه بعدی  یهاپرینتر یبرا یطور کل به

و  نیرز یها ماندهیباق هیشستشو کلعملیات . دیقرار ده UVسپس آن را در فر و  ،را در حمام حالل شستشو

 . پسمی دهد به قطعه یینها یکیمکان خاصیت های کوره اشعه ماوراء بنفش .برد یم نیرا از ب یداخل یحفره ها

 را بدون استفاده از دستکش برداشت.نیست و می توان آن  کقطعه دیگر چسبنادو مرحله  نیااتمام از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  FDMتکنولوژی عملیات پس پردازش 

 هیال بین اغلب خطوط کنند یاستفاده م یکیپالست فیالمنت هایکه از  یسه بعد یهاپرینتر استفاده ازن مازدر 

 لیقو صی صاف یبرا .گرددحذف  شزعملیات پس پردا طی باید دیده می شود که ی پرینت سه بعدی شدهها

 ییها یاز اسپر می توانید PLA ای PET  ،PCسخت مانند یها کیپالست ن استفاده ازطعه در زماح قوکردن سط

 ز روشاتوان  یم ،ASA ای ABS  ،PSنرمتر مانند مواد اما در زمان استفاده از. استفاده کنید مانند اپوکسی

 .استفاده کردمات  ایبراق  ایجاد سطحی یحالل براحمام  ایسنباده زنی 

 

 

 

 

 

 



 

 ودری پپلیمر های   ه بعدی مبتنی برس تکنولوژی های پرینتعملیات پس پردازش 

عدم  SLS پرینت سه بعدیتکنولوژی  استفاده از تیکه مز بر این باورندمتخصصان ، یمریپل یمورد پودرها در

یک از پودر های  هیچکند.  یم لیتسه عملیات پس پردازش راامر  نیهمکه نیاز به ساختار های پشتیبانی است 

در  نکته مهم این است که تکیه گاه عمل می کند. عنوان به یبانی نیاز ندارند زیرا پودرتپلیمری به ساختار پش

از  دیبا نشده استفادهپودر . حذف شود نشده استفاده یتمام پودرها الزم است سه بعدی پرینتعملیات  انیپا

 .شود افتیباز در صورت امکانو  حذفجارو کردن  یا مکش قیطر
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  قطعات فلزیعملیات پس پردازش 

 یحرارت اتیعمل ،DMLSقطعات فلزی پرینت سه بعدی شده با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی در مورد 

 از جمله یمختلف عملیات. پس از آن رندیگ روی قطعه صورتاستفاده  خواص فلز موردتقویت  برای باید

 . نیز می تواند انجام شودجال دادن  و ینکاریماش
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