
 

  سه بعدی مبدل حرارتی پرینت 

 میلیون دالری را از طریق موسسه پروژه تحقیقات پیشرفته 2.5یک پروژه  جنرال الکتریکشرکت محققان 

(ARPA-E)  مواد و  دیتول یندهایفرا یبا استفاده از برنامه ها(HITEMMP) با  یمبدل حرارت کیتوسعه  یبرا

 .، رهبری کردندپرینت سه بعدی یورافن با استفاده ازفشار باال  ودما 

 پرینت سه بعدی مبدل حرارتی های دما باال

با بازده بسیار باال  یمبدل حرارت برای تولید یک Oak Ridge یمل شگاهیو آزما لندیبا دانشگاه مر جنرال الکتریک

. همکاری کرد  psi 3600 های بیشتر از و فشار تیدرجه فارنها 1650 تر ازباال یهادر دماو عملکرد مناسب 

فراهم  ها روگاهین یبعد سلو ن یفعل یها پلتفرمرا در  نیروتر و کارآمد تر  زهیپاک دیتول ییتوانا دیجد یمبدل حرارت

 .کند یم

 

 

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/


 
، ARPA-E جایزه  و رهبر پروژه جنرال الکتریکتحقیقات در  حرارتمهندسی اصلی بخش  مسئولدی باک، پیتر 

 کی برای منحصر به فرد حطره دستیابی بسبب  ،یدر طراح میت یمنحصر به فرد مهارت ها بیترک": دیگو یم

 نهیدر زم خود قیدانش عم ما .برد یم نیبازده را از ب موجود در مقابل افزایش که موانع شد دیجد یمبدل حرارت

ه س پرینترپیش از این از طریق تکنولوژی که جدید  یا وهیبه ش ها آن اعمال را برایحرارت  تیریفلزات و مد

 یعمارمبه طرح های جدید  میتوان یم ما اکنون ،یسه بعد پرینت فناوری با. به کار بردیم قابل استفاده نبود بعدی

با توانایی  UPHEAT دستگاه کیساخت ما امکان  موضوع برای نیا .نده انبود ریامکان پذ پیش ترکه دست یابیم 

 یحرارت یاز مبدل ها ( باالترتیدرجه فارنها 450گراد ) یدرجه سانت 250 یهایموثر در دما و عملکرد بهینه

 " .را فراهم کرد یامروز

ها  هید. رنده یها در بدن انسان انجام م هیبه رمشابه  یعملکرد یحرارت یمبدل ها": اشاره کردپیتر دی باک 

م برای حفظ باالترین عملکرد بدن و تنطی دیکش یکه شما نفس م ییگردش هوا که از هستند یینها یمبدل حرارت

مشابه  یگاز عملکرد نیمانند تورب یانرژ دیتول زاتیجهدر ت یحرارت یمبدلها ،اساسادمای بدن استفاده می کنند. 

از  لندیو دانشگاه مر محققان شرکت جنرال الکتریکدهند.  یانجام مباالتر  اریبس یدر دماها و فشارهارا ریه ها 

رد مبدل در عملک رییتغجهت ایجاد  یکیولوژیب دهیچیپ یاشکال و طرح ها سه بعدی برای ایجاد تکنولوژی پرینت

 " .گازها استفاده کردندانتشار  افزایش بازده و کاهشبه منظور  یحرارت یها
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 هکبا امکان کار در دمای باال می باشد و ترک مقاوم در برابر  ،کلین آلیاژ دیرگداز کی دیجد یحرارت مبدلاین 

 یمل هشگایآزما. شده است یطراح یافزودن دیتول ندیافر یبه طور خاص برا توسط تیم محققان جنرال الکتریک

Oak Ridge در مواد عملکرد  اعتبار سنجی و شیآزما یبرا یاز تخصص شناخته شده خود در علم خوردگ

 ریغ های تولید گرمایچرخه  یبازده حرارت شیافزا توانایی ی. پس از اتمام، مبدل حرارتکردنداستفاده درازمدت 

را انتشار گازها کاهش در میزان و  ی، کاهش مصرف انرژ (sCO2) یکربن فوق بحران دیاکس ید لیاز قب میمستق

در  یدیجد یدرجه حرارت باال فرصت هاعملکرد در با  جدید یحرارت یمبدلها ن،ی. عالوه بر اخواهد داشت

 .کنند یفراهم م ییهوا فضا شرفتهیپ یکاربردها



 
دما و فشار  با عملکرد درشده سه بعدی  پرینتی حرارت مبدل های شیساله، توسعه و نما 2.5برنامه  نیا هدف

 .باال می باشد
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