
 

 

 پرینت سه بعدی طال و مس به روش جدید

تکنولوژی پرینت سه بعدی خدمات پرینت سه بعدی در زمینه های مختلف ارائه می دهد. و روز به روز در حال 

با تکنولوژی  دیجدمحصول  کیآلمان،  تولیدی در یارائه دهنده راه حل هایک  ،TRUMPFشرکت  .پیشرفت است

 ولمحصاین فلزات گرانبها را چاپ کند.  ریو سا خالص تواند مس یعرضه کرده است که م یعملکرد پالس و لیزر

 .رونمایی شد Formnext 2018 نمایشگاه  شود در یم دهینام TruDisk 1020 سکید زریکه ل

 نینو همچ کیمکان یمهندس زمینه تواند در یو م شدخواهد  شگامیپ یتکنولوژ نیشرکت معتقد است که ا نیا

در بخش   TRUMPF شرکت ساخت افزایشی دیتول ری. توماس فان، مدقرار گیرداستفاده مورد صنعت جواهرات 

 ".، طال و نقره گران قیمت را به هدر نمی دهندیسه بعد تکنولوژیاین "دهد:  یم حیتوضفروش 

 

 سه بعدی طال و مس پرینتتکنولوژی لیزر سبز جهت 



 

 

در عین حال و  ادهکاهش درا  هزینه های تولید کنندگانتواند  یمواد، مهدر رفتن  کمک به کاهش با زریلاین 

 زریلاین  یها ییتوانا تولیدکنندگان .کنند افتیرا در سازی شده یشخص کامالمحصول  کیمصرف کنندگان 

 .ندنشان داد سه بعدی پرینتریک به  آن را با اتصال  TruDisk 1020سکید

اما  کنند، یپرتو استفاده مایجاد مادون قرمز به عنوان منبع  زریل کیمتعارف از  یها ستمیس"دهد:  یادامه م فان

ور نامر به وسیله  نیمانند مس و طال را جوش دهد. ا یبازتابنده ا اریتواند مواد بس یمناست و  زیادطول موج آن 

 " .محقق می شودطول موج سبز  فیدر ط زریل

 

 

  گرادیدرجه سانت 500سه بعدی تا  پرینتر باال بردن دمای

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


 

 

های  دستگاه در آینده، اعالم کرد که TruDisk 1020 دیجد سکید زریل یمعرف این شرکت هم زمان با نیهمچن

 ومیتانیت یاژهایآل ای یفوالد کربنموادی مانند ند نتوا یمها دستگاه  نیا پرینت سه بعدی خود را ارتقا خواهد داد.

 .چاپ کند

سه بعدی چاپ قطعات . باال ببرند گرادیدرجه سانت 500 یدما تارا  نتریپردمای کار، الزم است  نیانجام ا یبرا

 یدگو ترک خور ، پیچشانحراف در نتیجه احتمالشود و یمساخته  ومیتانیت یاژهایاز فوالد کربن و آل ،حاصل شده

 وجود ندارد.

 

ه کرد. استفاد یو قالب ساز شکل ابزارها دیتول یتوان برا یمواد م دیجد یها تیقابل از شرکت معتقد است که نیا

 بوده اند.  یترک خوردگدر معرض احتمال باالی شده  سه بعدی پرینتمحصوالت تا این زمان، 



 

 

، یژگیو نیشرکت معتقد است که ا این. دینباشاین مسئله نگران  گری، دکردنگرم  شیپ یژگیحال به لطف و نیا با

وه بر . عالبخشد یبهبود مبا کاهش تنش ایجاد شده، شده را سه بعدی  پرینتهای و پروتز  ها مپلنتیا تیفیک

 .می باشد یبانیپشت یبه ساختارها ازین مزیت دیگر این تکنولوژی عدم ،این ویژگی

پرتو "دهد:  یم حیتوض  TRUMPF تکنولوژی شرکت  افزایشی در بخش دیتول کل ریباور، مد اسیکه توب همانطور

سازنده قادر به مقاومت در برابر  یشود. اجزا یاتاق خنک م یدما تاپس از آن  کهکند  یسطح ذره را ذوب م زریل

کربن  دمواد و سطح فوال تیفی. کشود می باشند، در نتیجه این امر سبب شکل گرفتن ترک ها میافت دما ن نیا

م گر شیپوارد مرحله ساخت می شود. گرم شدن  شیبدون پ زمانی است که فوالد بهتر از یبه طور قابل توجه

 " .کند یم جلوگیریقطعات  یاز شکستگ شدن

 /https://all3dp.comمنبع: 

 

https://all3dp.com/4/trumpf-green-laser-technology-3d-prints-copper-gold/

