
 

 پرینت سه بعدی کامپوزیت الماس صنعتی

 

شده را در نمایشگاه ساخت  پرینت سه بعدییک کامپوزیت الماس صنعتی   Sandvikشرکت سوئدی مهندسان از

مهندسان ادعا می کنند که این در سال جاری در شهر دیترویت رونمایی خواهند کرد.  RAPID + TCT افزایشی

 .سه بعدی شده در جهان می باشد الماس پرینت این نخستین کامپوزیت

بر سخت تر می باشد و در ابزارهای حفاری و ابر 58شود  می الماس از هر آن چه در طبیعت یافت کامپوزیت

فاده با است با این حال در گذشته ساخت هر قطعه ای به جز اشکال ساده ماشین کاری مورد استفاده قرار می گیرد.

تکنولوژی پرینت سه بعدی در این صنعت با استفاده از  Sandvikمهندسان شرکت ود. غیر ممکن ب از الماس

 شود. یم یجادا مختلف یدر اشکال هندس می توانند یصنعت یاکنون الماس ها .تغییرات اساسی پدید آورده اند

فرصت ها و برنامه  به دنبال یافتنما  در حال حاضر"دهد:  یم یح، توضSandvik شرکت یراولسون، مد آندرس

 ، ما شروع بهاین ماده یلبا مشاهده پتانس. برای ما فراهم آورد هستیمتواند  یم یشرفتپ ینکه ا یکاربرد یها

برابر  3ای ه با استفاده از مادمی تواند سه بعدی اشکال هندسی پیچیده  چاپ که قابلیت هاییسایر  جستجوی

 والدف تجاری ترکیبی ازاینوار )نام از مس، انبساط حرارتی نزدیک به  رباالت، دارای هدایت حرارتی سخت تر از فوالد

برای ما فراهم کند  و با چگالی نزدیک به آلومینیوم (.درصد نیکل که در صنعت و ابزارسازی کاربرد دارد 63و 

  ". رفتیم

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/


 
 یاه یشرفترا متحول کند و باعث پ ینکاریماش ی فرایندالماس صنعت یتکامپوز ایندارد  احتمالوی افزود که 

 قطعات پوشیدنی شود. و ییفضا یها کاربرددر  یدجد

 

 

 

 .را متحول می کند ینکاریماشسه بعدی صنعت  پرینتتکنولوژی 

می  الماس خالص تشکیل شده از ند بلکه یک کامپوزیتیستن یعیطب یا یمصنوع Sandvikشرکت  تولیدی مواد

 .را دارا می باشد الماس خالص یزیکیف یها یژگیویشترب ماده نهایی و دنباش

پرینت سه  SLAسه بعدی چاپگر  یکاستفاده از  را  با الماسپودر و  یمراز پل یعما یمهمخلوط ن یک مهندسان

هند د یرا انجام م یروش پس پردازش اختصاص یک، مهندسان سه بعدی پرینتاتمام فرایند . پس از بعدی کردند

 .شده اطمینان حاصل کنند یدتول صنعتی الماس یتکامپوز این خواص تا از

 یتهدانهایی ویژگی هایی از جمله  صنعتی الماس یتکامپوزپس پردازش،  در صورت موثر واقع شدن عملیات

 دهد.  یکم را ارائه مچگالی و  زیاد یحرارت انبساطو یخوردگ در برابر مقاومتزیاد،  ی، سختیی باالگرما

کت سه بعدی شده شر پرینتالماس  یتکامپوز"در دانشگاه اوپساال افزود:  یکاربرد مواد ملنورگن، استاد ع سوزان

Sandvik ه گوناگونی ک یها از الماس در کاربرد یمتوان یاست که ما م یمعنه این ب ینا است. یواقع ینوآور یک

 "امکان آن وجود نداشته است استفاده کنیم.پیش از این 

https://all3dp.com/ 

 

https://all3dp.com/4/sandvik-unveils-3d-printed-industrial-diamond-composite/

