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روبرو هستند که در آن اشیاء پرینت  ”warpage“ پرینترهای سه بعدی ارزان قیمت اغلب با مشکلی به نام

تمایل به پیچ خوردن دارند. با این حال، دانشمندان از این پدیده به نفع  سه بعدی شده پس از سخت شدن

به خود می  به منظور ساخت آیتم های صافی که پس از گرم شدن اشکال از پیش تعیین شده ای خود و

 .نوظهور را به طور مفصل توضیح دهیم ه می خواهیم این تکنولوژیگیرند، استفاده کرده اند. در ادام

 پرینت چهار بعدی

فیالمنت ترموپالست  ارزانترین نوع پرینترها هستند که با قرار دادن الیه های FDM های سه بعدی پرینتر

ر د سرد شدن پالستیک، تنش باقی مانده ذوب شده بر روی یکدیگر قطعه را می سازند. متأسفانه پس از

 در آن می شود. تیمی از دانشگاه کارنگی ملون به رهبری پروفسور قطعه سبب ایجاد پیچ و تاب و یا انقباض

Lining Yao با استفاده از این پدیده یک تکنیک به نام Thermorphتوسعه داده اند ،. 

Thermorph 

 

نوع ترموپالستیک که  با قرار دادن دو FDM این تکنیک با استفاده از یک پرینتر سه بعدی استاندارد در

 .تاب مقاوم است، ورقه های مسطح می سازند رداشتن داشته و دیگری در برابر پیچ ویکی تمایل به تاب ب

 قابلیت هدف باز کردن دریچه ای برای تولید محصوالت قابل استفاده در دنیای واقعی با این تحقیق با
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 ینده وگرمای خورشید، مبلمان های آ مونتاژانجام شد. با این روش می توان به کمک یک اسلحه حرارتی و یا

 .نمود تولید را صورت مسطح  یا حتی پناهگاه های اضطراری قابل حمل به

 !این قطعات چگونه خم می شوند؟

 

سفارشی به طور  اساس شکلی که کاربر می خواهد محصول خم شده نهایی داشته باشد، نرم افزار بر

را بر روی قسمت های خاصی از داشته  اتوماتیک سرعت قرار گرفتن پالستیکی که تمایل به پیچ خوردن

نواحی مختلف را کنترل می کند. هنگامی که ورق سخت و  ورقه وهمچنین ترتیب تزریق دو پالستیک در

باشد  حرارتی که برای نرم شدن )و نه به اندازه ای که باعث ذوب ورقه شود( آن کافی صاف در آبی با درجه

شده است می شود و در آن  پالستیک سریعتر تزریق قرار می گیرد باعث تاب برداشتن مناطقی که اولین

شده باشد خمیدگی بیشتر می شود. جهت  مناطق خمیدگی رخ می دهد. هرچه تزریق سریعتر انجام

 .مشخص می کند خمیدگی را چگونگی قرار گیری پالستیک ها
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 Thermorph مزایای تکنیک

 

که  می باشد. در حالی گفته این تیم، این روش سریعتر و ارزانتر از تولید قطعه پرینت سه بعدی جامد طبق

 ک هستند، تیم دانشگاه کارنگی ملون معتقد استکوچ قطعاتی که تا کنون به این روش تولید شده اند نسبتا

به راحتی برای قطعات بزرگ به منظور ایجاد قطعات مسطح که به سادگی توسط  که این تکنولوژی می تواند

ه و این روش آسان تر بود به حرارتی قابل اتصال می باشد استفاده شود. بنابراین، ایجاد نمونه اولیه  تفنگ

کاهش دهد. محققان برای نمایش این تکنیک  کت ها را به میزان قابل توجهیمی تواند هزینه های شر

شکل را طراحی کرده اند. به گفته محققان در  ۷۰پرینت شده تا  Self-Folding هندسه های مختلف

 – ٪۶۰میزان  این روش در مقایسه با پرینت سه بعدی برای تمامی اشکال به ACM دیجیتالی کتابخانه

 .ویی در زمان می شودسبب صرفه ج ۸۷٪

 

 تهیه و تنظیم از: پرینتر سه بعدی آیدیزاین

https://idesign3d.ir/wp-content/uploads/2018/05/پرینت-چهاربعدی.jpg

