
 

 

 تشخیص وجود رطوبت رایب سنسور پرینت سه بعدی

 کی (UAM) دیاوچوا از دانشگاه مستقل مادر-آمو الریپ یبه رهبر یلیو اسرائ ییایدانشمندان اسپاناز  میت کی

توسعه داده  آب صیتشخبا قابلیت شده  سه بعدی پرینت پالستیک تیکامپوز چند منظوره با استفاده از سنسور

مرطوب  طیدر شرا ها و رنگ آن هستند یسم ریغ شده سه بعدی پرینتاین سنسور های د مورد استفاده در. مواندا

 .کند یم رییتغ یاز بنفش به آب

 Deutsches Elektronne-Synchrotron یک مرکز تحقیقاتی ملی در آلمان به نام  دانشمند ،یوارب کلیما

(DESY)  به عنوان حائز اهمیت می باشد. مواد خاص  ای طیمح کی در موجود آب دانستن مقدار"دهد:  یم حیتوض

یا وجود مقدار  نکند، و روانکاری یرا به خوب نهایباشد، ممکن است ماش زیاددر روغن  موجودآب  مقدار مثال، اگر

 ".شودآن باعث کامل نسوختن  آب در سوخت، ممکن است زیاد

به  مولکول آب متصلیک با  یبی، ترکمس مبتنی بر مریاصطالح پل در مورد استفاده در این سنسور جدید مواد

تحت مواد  راتییتغ لیتحل یبرا DESYتی مرکز تحقیقا PETRA IIIاست. آنها از منبع نور یاتم کربن مرکز کی

موجب تغییر  ،سیلیسیوسدرجه  60 تا بیترک گرم کردن": گفت اوچوا-آمو الریپ اعمال حرارت استفاده کردند.

مولکول آب موجب حذف شود که  یگراد گرم م یدرجه سانت 60 تاماده این . می شودبه بنفش  یآب از رنگ آن 

وا، آن در ه قرار دادنتوان با  یرا م رییتغ نی. اگردد یرنگ م رییسبب تغ تیو در نها شدهمس  یبه اتم هامتصل 

 ".بازگرداند، به حالت اولیه آب یمقدار کم حاویحالل  یک دادن آن در ارقر ایآب و  درون

https://idesign3d.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


 

 

 

موضوع  نیا با دانستن": دهد یم حیتوض (ICMM-CSIC) دیاز موسسه علوم مواد در مادر نزیمارت ویگناسیا خوزه

 پرینتجوهر  امس را ب بی. سپس دانشمندان توانستند ترک"توسعه دهیمرا  رییتغ نیا یکیزیفمدل  میما توانست ،

ورد مکه در هوا و آب تولید کنند شده در اشکال مختلف  پرینت سه بعدی یو سنسورهامخلوط کرده  یسه بعد

بیشتر از خود ترکیب  یشده حت سه بعدی چاپ اءیها نشان داد که اش شیآزما نید. اآزمایش قرار گرفته بودن

تا  0.3 وجود قهیکمتر از دو دق در توانندیشده م سه بعدی چاپ یحضور آب حساس هستند. سنسورها نسبت به

 .کنند ییشناسا در حاللهادرصد آب را  4

یر رنگ تغی بنفشبه رنگ  مجددا  ، شودخشک  و یا گرما دادن آب بدونحالل  کیدر با قرار گرفتن  این ترکیب اگر

س م باتیهستند و ترک داریپا شیگرما یها چرخهاز  یاریدر بس ینشان داد که مواد حت قیدق قاتی. تحقمی دهد

هوا و همچنین در مواد در  این نیشوند. همچن یم عیتوز یبه طور مساو سه بعدی پرینت یدر تمام سنسورها

pH  هستند. داریسال پا کیحداقل تا  7تا  5در محدوده 



 

 

سه چاپ  یتیکامپوز ایاش نیدهد اول ینشان م تحقیقات نیا": دیگو یم دیزامورا از دانشگاه مستقل مادر کسیفل

ز استفاده اموجب پیشرفت در هم چنین این بررسی ها . بوده اندمتخلخل  ریهماهنگ غ مریپل کیشده از بعدی 

در  ابیذج اپتیکیو  ییرسانا ،یسیو خواص مغناط بودهسنتز قابل  یکه به راحت باتیخانواده بزرگ از ترک نیا

 ".به نمایش می گذارند، می شود یسه بعد پرینت نهیزم

مواد  دینسل جد دیتول ، این تحقیقات دریچه ای براییکاربرد شرفتهیمواد پمجله برطبق مطالب چاپ شده در 

 .دکنن یباز مسه بعدی کاربردی  پرینت
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