
 

 

 م مقرون به صرفهپرینت سه بعدی و تولید سیستم جریان دائ

حرکت  دائمسیستم های جریان "پس از یک مقاله منتشر شده تحت عنوان  UCL یمحققان دانشکده داروساز

 یسه بعد چاپ یها ستمیبه استفاده از س شتریب "هوای فشرده پرینت سه بعدی شده مدوالر برای سنتز شیمیایی

ایش افزامکان  ها دانیمیش برای یبعد که چگونه چاپ سه دهدیم حیتوض لتونی. هشدندعالقه مند  دائم انیو جر

 کارایی فرایند ها طبق نیاز در علم شیمی و به ویژه با واحد های مدوالر را فراهم می سازد.  

 با استفاده تکنولوژی چاپ سه بعدی سیستم های جریان دائم مقرون به صرفه تولید

 ،یمواز یرهایدر مس دائم انیجر هایسیستم و  یچاپ سه بعد سیستم هایکنند که  یاشاره م سندگانینو

طبق نظر دانشمندان تالقی آنها توانایی تولید قطعات طبق نیاز یا جایگزینی هستند که  یدر حال ظهور یها یورافن

که در  یبعد سه هایچاپگرکنند که به طور متوسط  یم انیب نیچنآنها همآنها در آزمایشگاه را ممکن می سازد. 

امکان  مابه  د کهنمی باشدالر  3000 با قیمتی در حدود و د مقرون به صرفهنرو یبه کار م یمیش شگاهیآزما

  هر قطعه مورد نیاز را می دهد. مواد متعدد و ساختن تجربه

توانند  یبوده اند که مبه کار مشغول  لنیپروپ یبا پل یبعد چاپ سه یراکتورها باگروه از محققان  نیا ن،یاز ا شیپ

در  انیرآکتور جر یها ستمیهنگفت س نهیهز ها،از چالش  یکیموجود متصل شوند.  یها ستمیبه س یبه راحت

 اورینف نیچناین دشوار می ساخت.  دانانیمیاز ش یاریبس یبرا که تهیه آن را بود یا بیشتردالر  20،000حدود 

چاپ سه بعدی کامل این سیستم برای  بررسی یک روشها شروع به  دانیمیارزشمند باشد و ش اریتواند بس یم

 کرده اند. دائمهای جریان 

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/
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/


 

 

 

  بشقاب داغ مخلوط با پایه شکل چپ: ، شکل راست: سیستم برنامه ریزی سده بشقاب داغ مخلوط یترکیب سه راکتور دیسک دایره ا عکس

DrySyn Multi-E  

 یشگاهیآزما زاتیتواند با تجهمی خواستیم که بکوچک  ریبا ردگ ستمیس کیما  ن،یعالوه بر ا"گفت:  یقاتیتحق میت

 ستمیسانسداد بخار محفظه را در مواجهه با اکثر  و شود رهیکه الزم نباشد حذف و ذخ یو زمان انطباق یافتهموجود 

 ".متوقف سازد دائم انیجر یها

 موفق به پرینت سه بعدی دیسکراکتور استفاده کردند و  انیجر ریمس میتنظ یبرا DrySyn Multi-E هیاز پا آنها

 یبرا یبه عنوان نرم افزار مدل ساز  Tinkercad.دبرای قرار گرفتن درون پایه شدن  (CDRs)استوانه ای راکتور

 کی. بعد از آن شد جادیا  PEEK اتصاالت یبراای نیز  هیچ و مهرپ یآداپتورهامورد استفاده قرار گرفته و راکتورها 

 کرد. آنها از یکار م تریل یلیم 4.2 یحجم داخل و 100درصد تراکم  با شریط  PPفیالمنت با  سه بعدی نتریپر

گاز  با تواند یم یخشک، هوا به راحت طیدر شرااستفاده کردند.  متیگران ق یپمپ هابه جای  هوای فشرده

 .شود نیگزیجا تروژنین



 

 

 

 DrySyn پایه از CAD ب( طراحی گرافیکی ؛DrySyn Multi-E پایه  از CAD فایل الف( نمایش گرافیکی عکس از چپ به راست: 

Multi-E  و سهCDR پرینت سه بعدی شده  ج( قسمت ؛CDR  د( نشان دهنده مسیر جریان است؛  CDR  پرینت سه بعدی شده به طور

 طوالنی تر یهای نصب شده و متصل شده برای برقراری ارتباط مسیر جریان CDRکامل ه( 

 یوزنس شیر کیشامل  انیواحد کنترل جر کیبرای ذخیره هوای فشرده،  هیواحد پا کیاز متشکل  ستمیس نیا"

 ریسبه م یبه راحت بتوانندها  واکنش دهندهکه در آن  قیواحد تزر کیراکتور و  انیفشار جر مناسبکنترل  یبرا

 ".، می باشداضافه شوند انیجر

با بودند. ن ستمیس یبر رو قیکنترل دق یابیآنها قادر به دست  ه،یاول یخاطر نشان کردند که با راه انداز محققان

 به کنترلقادر  آن ها شود، یها استفاده مسیال کرویکه امروزه در م یرگیمو لوله های یالهام گرفتن از مقاومت ها

ه دامن با پوشش به قطر مویرگی لوله، و با استفاده از پنج Hagen-Poiseuille فشار تحت قانون رییتغ دقیق تر با

 .شدند تریل یلیم 8تا  0.1 انیسرعت جر



 

 

 

 .میلی لیتر در دقیقه 0.1ه تا میلی لیتر / دقیق  8قنشان دهنده طول مورد نیاز برای ارائه جریان از اعما ، یمویرگ لوله های با قطر عکس

 یشد، ما کنترل عال شیما آزما ستمیبا س یرگیمولوله های  یمقاومت ها نیکه ا یزمان"اعالم کردند:  محققان

 ".میشده مطابقت داشت، مشاهده کرد ینیب شیرا که با کنترل پ انیجر سرعت

 قیطر از ستمیس یو کاربردها تینشان دادن قابل یبرا یراهیافتن  شروع به میکنترل رآکتورها، ت جادیاز ا پس

 یرگیمو با قطر یلوله ها هبمزین ،  FlowSynشدهسه بعدی چاپ  راکتور ستمیبا س کردن یساز نهیواکنش ها، به

از الکل ها را  یعیوس فیط نی. به دنبال آن، محققان همچنکردندها و درجه حرارت ها  انیجرسرعت انواع  یبرا

 .کرد یکمک م زین باتیانواع مختلف مشتقات و ترک جادیکردند که به ا یبررس

 هنیهز نیبا کمتر حمل جریان های شیمیایی بهرا قادر  سنتز یدانهایمیش کرد،یرو نیا"محققان نتیجه گرفتند: 

ران گ زاتیدر تجه یگذار هیبه سرما ازیبدون ن یشگاهیهود آزما زاتیتجهآزمایشگاههای موجود و با استفاده از  در

 شیمی و بیشتر یراکتورها نهیدر زم گسترده تر. در حال حاضر مطالعات می سازد، دائمجریان های  و بزرگ

  ."گزارش خواهد شد یما در حال انجام است و به زود شگاهیدر آزما ها واکنش



 

 

 

 که با راکتورهای دیسک دایره ای تلفیق شدند.پرینت سه بعدی شده و کامل شده  جریان مداوم بشقاب داغالف( سیستم  از راست به چپ: عکس

، تراشه مخلوط، کنترل CDR، اجزای جداگانه سیستم جریان مداوم شامل بلوک حالل، بلوک تزریق،  CAD  هم باز شدهاز قطعاتطراحی ( ب

  ؛کننده جریان و بلوک پایه

 یعیبه طور طب شرفتهیپ های یمتصل شده است. تکنولوژ یمیجهان ش سه بعدی به پرینتزمان آغاز به کار،  از

 یها و دستگاه ها یدنیپوش تولید یکه حت یدر حال .هستندفناوری، مهندسی و ریاضیات همراه  ،ومعل اب

 انیرج زمینه در زین یگرید یها شرفتی، پوابسته است یمیو ش یچاپ سه بعد به هر دو تکنولوژی میکروسیال 

در حال انجام است. با ایجاد قطعات مناسب و اندازه مطابق با نیاز دانشمندان برای هر پروژه اختصاصی  دائمهای 

، اجزا، فرایندها و مکانیزم هایی که پیش از این با اکثر روش های مرسوم قطعات پرینت سه بعدی امکان ایجاد

 مکن نبوده است را از پروژه های کوچک تا بزرگترین پروژه ها را فراهم می سازد. ساخت م
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