
 

 

  الکتریکدستگاه ترمو پرینت سه بعدی

دستگاه  کی لزیدر و سوانزی دانشگاه SPECIFIC Innovation and Knowledge Centre مرکز  محققان

ا کنون خود تتوسعه داده اند که ادعا می کنند در مقایسه با نمونه های مشابه  شده پرینت سه بعدی کیترموالکتر

 بهترین عملکرد را داشته است.

 دهسه بعدی ش پرینت الکتریکتبدیل حرارت به انرژی الکتریکی با استفاده از دستگاه ترمو

 بازدهی وکند  یم لیتبد یکیگرما را به قدرت الکتر ترموالکتریک ساخته شده توسط این گروهدستگاه  نیآخر

 یایاتواند مز یتوسعه م نی. اشده دارد پرینت سه بعدی کیدرصد باالتر از هر نوع دستگاه ترموالکتر 50از  شیب

 .صنعت در انگلستان داشته باشددر جهت پیشرفت  یادیز

ه برق، ب انرژی گرمایی زائد لیتبد"، گفت: این پرژه است رهبرکه پژوهشگر  یزاز دانشگاه سوان یمت کارن دکتر

 یها تهافی کم کند.و انتشار کربن را ، مبلغ قبض ها را کاهش شیافزارا  یانرژ بازده یتواند به طور قابل توجه یم

 دواریام اریبس حل راه کیقلع  دیسلنااستفاده از  اشده ب پرینت سه بعدی کیدهد که مواد ترمووالکتر یما نشان م

 " .کننده هستند

 .ارزان قیمت باشد در مقایسه با روش های تولید سنتی دیحال، بهتر است دستگاه جد نیا با

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/


 

 

 

  متیارزان قشده  پرینت سه بعدی کیترموالکتر یدر حال توسعه دستگاه ها یزسواندانشگاه  محققان

این  تولید است.  کیاستفاده به عنوان مواد ترموالکتر یبرا دیمف بیترک کی (SnSe) قلع طبق یافته ها، سلناید

با قابلیت   SnSe جوهر کیدارد. اما، محققان  یادیز یبه انرژ ازیو ن گران بوده یسنت یروش هاماده با استفاده از 

 .است ی برای روش های سنتی گرانتر زانار اریبس نیگزیکرده اند که جا دیتول پرینت سه بعدی

 SnSe با استفاده از جوهر کیترموالکترمولد  کی جهت تولید سه بعدی چاپروش  کی یشروع به کار بر رو آنها

 .به ثبت رساندرا  ییرکورد عملکرد و کارا تی. دستگاه به دست آمده با موفقکردند

 نی. اتلف می شودحرارت  صورتمصرف شده توسط صنعت در انگلستان به  یششم از انرژ کیحال حاضر،  در

انرژی الکتریکی و  این انرژی را مورد استفاده قرار داده تواندیم آن ها پرینت سه بعدیمعتقد است که دستگاه  میت

 بن و صورتکرا کمک به صنایع مختلف سبب کاهش انتشار بتولید کند. این تکنولوژی در نهایت می تواند باعث 

 .الکتریکی شود یانرژ یها حساب



 

 

د است که مقدار فوال ببرد صنعت تولید شرفتیپ بیشترین بهره را از اینتواند  یکه م یمعتقد است صنعت میت نیا

 .شود یانرژ بازده شیو باعث افزا شده افتیتواند باز یگرما م نیکند. ا یم دیگرما را تول یادیز

دهد  یما نشان م فعالیت های، اما در حال حاضر این تکنولوژی به تحقیقات بیشتری نیازمند است": افزود یکارن

 ."باشدجذاب  اریبس یانرژ عیصنا یتواند برا ی، ماست و اقتصاد بازدهاز  یبیترک که کیتکن نیکه ا
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