
 

 

 کامال شفاف  پرینت سه بعدی قطعات

 

 نیا لیدل .رسیدن به قطعات کامال شفاف می تواند بسیار هیجان انگیز باشد پرینت سه بعدیدر دنیای تکنولوژی 

ولید کننده ه کمپانی تااشتبکنند، لزوما  یم دیرا تول نیمه شفافی شده چاپقطعات شفاف  یهایالمنت ف شتریکه ب

 .می باشدسه بعدی  پرینتر ماتیتنظ لی، بلکه اغلب به دلخاص فیالمنت ها نیستعملکرد در ایجاد 

Gluckتیوب سا سندهی، سازنده و نو  Fennec Labs از زمان خرید پرینتر  شفاف قطعات جادیا یچگونگبر روی

 تیفافش علت تفاوت درر، به انتشار نو مواد شیگراوبالگ،  ریاخ های پستاز  یکیکرده است. در  تحقیق سه بعدی

 .توضیح داده شده است قطعات تیشفافنیمه و 

https://idesign3d.ir/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


 

 

 می یبه جا قطعهدر داخل  یکوچک ی، حباب هاانجام می شود معمول ماتیبا تنظ پرینت سه بعدی ی کههنگام

می اف شفپرینت یک قطعه نیمه . بنابراین نتیجه می گرددنور مانع عبور و  کردهلنز عمل  کی مشابه گذارد که

 .شود

 قطعات جادیاست که از ا یزیشفاف است و حباب تنها چ یبه طور ذات کیکند که پالست یاشاره م Gluck اما

ه واقعا ک یقطعات جادیا یبرا پرینت سه بعدی ماتیبود که تنظ نیا یکند. گام بعد یم شفاف جلوگیریکامال 

 .دکن دایشفاف هستند، پ

 

 

 

 

 قطعات پرینت سه بعدی شده کامال شفاف چاپ نحوه



 

 

را اجرا  Gluckسه بعدی شده کامال شفاف بسازید با ما همراه شوید و دستورات  پرینتقطعات  دیخواه یم اگر

برش اعمال شود را شرح که برای داشتن قطعه شفاف الزم است در نرم افزار  یاساس ماتیتنظ بتداا Gluck. کنید

 :عبارتند از می دهد. این تنظیمات

 متریلیم 0.05: هیال ارتفاع

 ٪100: تراکمدرصد 

 ٪6: هم پوشانی تراکم درصد

 ٪108: انیجر

 هیمتر بر ثان یلیم 24: پرینت سه بعدی سرعت

 کردن خنک کننده: خاموش فعال

 بر روی تنظیمات فیالمنت شده هیمحدوده توصاز حد  نیدر باالتر، گرادیدرجه سانت 255: پرینت سه بعدی یدما

 درجه سانتیگراد 100ساخت: هصفح دمای

 متریلیم 0.4نازل:  قطر

Gluck  ت عل نیبه ا نیحاصل شود. ا نانیاطماز تمیز بودن انتهای گرم دهد که الزم است  یم حیتوض همچنین

از تکمیل  ی پسبعدقدم برسانند.  بیآس شده پرینت سه بعدی قطعه خلوص به توانند یمانده م یاست که مواد باق

ای که صفحه را خراش بدهد. این به اندازه نه صفحه ساخت است اما از نزدیکی انتهای گرم به  نانیاطم الیه اول،

  فاصله باید تنها به اندازه ای باشد که شکاف هوایی بین سر انتهای گرم و صفحه ساخت از بین برود.



 

 

کافد ش یرا م هیال نیآخر انتهای گرم، کند و یم پرینت سه بعدیمحدب را  -مسطح یلنز کرو کی تزریق اضافی

 یممواد اضافی  نیدهد که ا یم حیتوض Gluckکند. اما،  یم جادیا بر روی قطعه از حد شیاز مواد ب تکه هاییو 

 .دنبا چاقو برداشته شو پرینت سه بعدی تکمیل مراحل پس از یند به آساننتوا

 یم هیتوص Gluck نمونه صیقلی می باشد. کیبه  ناهموار یسطح چاپ لیتبد بعدی شاملپردازش  پس مراحل

 .شوداستفاده  4000تا  600 کاغذ سمباده با زبری بینبرای این کار از کند 

ردن آسان تر کو  یبانیبه حذف پشت ازیاز ن یریجلوگ ه منظورشوند، ب یم دیتول Gluck که توسط ییچاپ ها تمام

 ه حتی در صورت مناسب نبودن برای عکسبرداری،حاصل یلنزها فرایند سمباده زنی دارای انتهای مسطح می باشند.

 .جذاب هستند اریبس

Gluck  با این لنز ها کارهای سرگرم کننده ای انجام داد. او از این لنزها برای متمرکز کردن نور و توسعه لیزر با

رار ق گریکدیبا  یها به صورت مواز زریل این سپس استفاده کرد.محدب -مسطح یلنز استوانه ا کیاستفاده از 

 .کنند ینقطه متمرکز م کیرا در و پرتوها  گرفته

 و سپس یک دانه برف درون یک مکعب شفاف Mario قرار دادن ارائه داد،  Gluckدومین ایده منحصر بفردی که

 بود.شده  یحکاک زریلو ایجاد یک 
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