
 

 تابش نور در اثرمواد چاپ سه بعدی دیکرویک با قابلیت تغییر رنگ 

ه به بستتوانند  یم ،یکرویکد یها شهیش ژهیمواد به و نی. اندوجود داشته ا یالدیقرن چهارم م از یکرویکمواد د

های  و رنگها  تیشفافزاویه نگاه ما به روش های مختلف نور را عبور داده یا منعکس کنند و متناسب با منبع نور 

ی دیجد دیکرویک سه بعدی چاپمواد  ،نگنینخدر دانشگاه وا یحاضر محققان هلند حالارائه دهند. در  فاوتیمت

 ینور یلترهایف جادیتوانند به ا یم نیمواد همچن نیدر هنر، ا این مواد یها. عالوه بر کاربردتوسعه داده اندرا 

 .کمک کنند

 نیحققان، ا. به گفته متولید کرده اندو نانو ذرات طال  کیرا با استفاده از پالست دیکرویک مواد یقاتیتحق میتاین 

 به مربوط این شیشه های رنگیاز  ییمونه هانو پیش از این مورد استفاده بوده است  یطوالن های مدت از ندیفرآ

 یعیبه طور طب در حال حاظر محققان شود. یم افتی ییاروپا یساهایاز کل یاریدر بس نوز همه یقرون وسط

واد از م یاریبس اده تشکیل دهنده اصلیم ،. نانو ذراتسه بعدی اعمال کرده اندبا استفاده از چاپ  را اصول مشابه

 .طال بوده است ژهیبه و تکنولوژی ساخت افزایشیدر 
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ه بکه نور  ید. هنگامنده یم نمایشزاویه دید را بسته به منبع نور و  زیدو پالت رنگ متما سه بعدی مواد چاپ

 گریکه نور در طرف د یحال هنگام نیرسد. با ا یبه نظر مگل آلود  یقهوه ا آن رنگ این مواد تابانده می شود،

 یبنفش صورت شفافشی  کی ترا به صور قطعهو  مینیآن را بب درونبه وضوح  میتوان ی، ما متابانده می شود

رات ذ اثرات استفاده از انواع مختلف نانو هستند ورا  یتکنولوژدر حال اصالح این . دانشمندان هنوز تبدیل می کند

 .قرار می دهند شیآزمامورد را  یو مواد چاپ

 ذرات طال نانو اعمال

ه افزودرا نانوذرات به آن است که محققان  PVA یک مادهمواد خود این رسد، اما  یمجذاب  اریبسبه نظر  اگرچه

 .مختلف هستند یاندازه ها درکند. نانو ذرات طال  یم جادیاآن را ترفند نور است که وجود طال فرایند  هیند. بقا

 .دهد یم لیرا تشک تیمواد کامپوزاین درصد وزن  0.07فقط  نیا

 در حال جوش اصالح شده، محلول Turkevich روش کیبا را نانومتر  10 دیکرویکنانو ذرات طالی  محققان

یترات به از سکردند. آنها  جادی/ طال ا تراتیس یمول بیبا استفاده از ترک تراتیو واکنش آن با س دیاس کیرآکلرو

تفاده اسآنها محلول نانوذرات را با سپس نانوذرات استفاده کردند.  عنوان عامل کاهش برای تبدیل یون های طال به

 .مورد بررسی قرار دادند (TEM) عبوری یالکترون کروسکوپیماز 

ول طسیترات بعد از افزودن  قهیتنها چند دق رایاست، ز عیارائه شده آسان و سر فرایند ": محققان اظهار داشتند

 ل زردمحلو می دهد.رنگ  رییبار تغ نیمحلول چند این فرایند. در طول دیبه دست آ دیکرویککشد تا محلول  یم

بدیل محلول قبل از ت بعد، قهی. دو دقمی شوندرنگ  یآب تراتیپس از افزودن محلول س قهیدق کیطال  یونهای رنگ

 ." رنگ سیاه در می آید دیکرویک و پس از دو دقیقه جوشیدن بهشدن به 

به   PVA از قتیکار کند. در حق یتجارسه بعدی  یتواند با اکثر چاپگرها یم فیالمنت رشته هر به گفته محققان

حضور نانوذرات خواص  که کشف کردند محققانشود.  یم استفاده یک ماده در دسترس برای چاپ سه بعدیعلت 



 
یکی محلول در آب و دیگری دو نسخه  جادیا یمواد را برا نیدهد. محققان همچن ینم رییتغ را PVA فیالمنت های

 د. پوشش دادنغیر محلول در آب، 
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