
 

 سه بعدی با استفاده از خمیر چوب پرینت

 رآنها به شکل مورد نظ تبدیل یبرا زیاز ابزار ت یعیوس فیبه طور معمول بدون ط یمواد چوب تولید محصوالت و

 طبیعیاز محدوده  فراترتفکر  باچالمرز  یدانشگاه صنعت محققان ی ازمیتحال  نیبا ا. استبوده ممکن  ریغ

 چوب ریخمبا استفاده از  دیمحصوالت جد جادیا یبرا وشریک  پرینت سه بعدیبا استفاده از مرسوم،  یندهایفرآ

عامل  کیکه مانند  همی سلولزبه نام  اهانیاز گ بدست آمده یعیجزء طب یک هم چنینآنها  توسعه داده اند.

 .اضافه کرده اند این خمیررا به د کن یچسبناک عمل م

ت تخلخل و قدر ،یدوام، سخت افزایش سببکند و  یم عملچوب  یواقع یکیبر خالف کد ژنت یماده ا نیچن جادیا

ا ابزاره ریسا ایاره  کی استفاده از بابر روی چوب  عملیاتساخت و ساز،  ی. در اکثر پروژه هاآن می شود یکشش

ورت صچوب نمی تواند روی شکل  رییتغ ایمانند ذوب  فرایند هایی ،مواد  گریداز  یاری. بر خالف بسانجام می شود

 .گیرد

 

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/


 
 ای یبنیاد یساخت ها ریزمی باشند پارچه  یا کاغذ، کارت وبرای تولید محصوالتی چون که تبدیلی  یندهایفرا

سبب تبدیل چوب به محصول  پرینت سه بعدی دیجد یبرند. اما تکنولوژ یم نیچوب را از ب یسلول ها یمعمار

  نهایی با شکلی کامال مطابق با نظر ما می شود.

کنندگان در سراسر جهان همچنان به مطالعه مواد و علم نحوه کار  دیکه محققان، توسعه دهندگان و تول همانطور

از انواع  یاریبس گی استفاده  ازچگون ادامه می دهند، ویژه فناوری پرینت سه بعدی، به گوناگون یها تکنولوژیبا 

تفاده با اس محققان .آشکار می گردد دهیچیپ ایه هندسه جادیا یبرا رهیجوهر و غ اف،یفلزات، ال ک،یمختلف پالست

ه مشاهد راچوب  تیجوهر کامپوزاستفاده ازاز اقالم با  یگسترده ا فیط جادیا لیپتانس د،یساخت جد ریز نیاز ا

 :کرده اند

 یبند بسته 

 ها لباس 

 مبلمان 

 یو درمان و محصوالت مراقبت شخص بهداشت 

و  دندکر پرینت سه بعدیبه عنوان ماده اولیه فرایند چالمرز شروع به استفاده از جوهر  صنعتی دانشگاه محققان

 .به نمایش گذاشتندسلولز چوب را  یایمزابا  یساختار

دانشگاه صنعتی   Wallenberg Wood Science Centreسرپرست این پژوهش در مرکزلم هپل گاتن رپروفسو

و برای ما این امکان را  استعرصه ساخت و تولید در  شرفتیپنقطه عطف و  دستاورد یک نیا" گفت:چالمرز 

 یعنم نی. به امیحرکت کن عتیطبیت های فراتر از محدود داریپا و دیمحصوالت جدبرای ایجاد تا فراهم می سازد 

این ماده هم  کرد. پرینت سه بعدیی توان در مدت زمان بسیار کوتاهی مرا  چوبی محصوالتامروزه است که 



 
 دیقابل تجد نیگزیجا یکقرار می گیرند مورد استفاده  پرینت سه بعدیکه در  ییها کیفلزات و پالستچنین برای 

 .می باشد داریو پا

ار انتش کاهشمنابع و در یها ییمحصوالت منجر به صرفه جو دیتولاستفاده از این روش در "افزود:  لمهپل گاتن

. هیه کنیمت پرینت سه بعدیبا استفاده از تکنولوژی را  یبسته بند میما بتوان دیتصور کن . مثالَمی شود مضر یها

د بدون دارند می باشد. بسته بندی ها می توانن کیبه پالست شدیدی یوابستگ که یعیصنا ینیگزیجا یبه معنا نیا

 ".ایجاد هیچ گونه آلودگی طراحی و تولید شوند

 

 النه یرا با ساختارها دیجد یبسته بندمفهوم  کی، دیتول ینوآور چرخه کامل با در نظر گرفتن لمهگاتن گروه

 یونه هانم نیدارو استفاده شود. آنها همچن ایغذا  یبرا یتواند به عنوان بسته بند یکرده است که م جادیا یزنبور

 استفاده از مواد و لیپتانس نیهمچن لمهگاتن. کرده اند یطراح رهیو غ یلباس، محصوالت بهداشت یرا برا هیاول

 کند.  یم ینیب شیمحصوالت خود را در فضا پ
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