
 

 

 استفاده از پسماند های قهوهبا پرینت سه بعدی 

دارای که  توسعه داده اندقهوه  یو زباله هاخالص  PLA از یتیمخلوط کامپوزیک واشنگتن  یالتیمحققان دانشگاه ا

 کاربرد های یپروژه با هدف روشن ساز نی. امی باشد سازگار ستیز طیبا مح در عین حالو بوده  حکام باالاست

 یهایافزودن ضافه کردن. ااست دئبهتر از مواد زا نمایش استفاده های نیو همچن یسه بعد پرینت تکنولوژی دیجد

 .سازد یفراهم م زیبهتر را ن افتیامکان باز داده ورا کاهش  دیتول یها نهیهز مقرون به صرفه

 

 خالص با استفاده از پسماند های قهوه  PLAاصالح ویژگی های فیالمنت

موجب ایجاد به آن اغلب  یمواد افزودن اعمالتواند کامالً شکننده باشد،  یم استاندارد PLA فیالمنت آنجا که از

انواع مواد از جمله  همه را با استاندارد PLA فیالمنت. محققان می شود تریدیمفبسیار جالب و  یها تیکامپوز
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ردم موع که با در نظر گرفتن این موض قهوه مخلوط کرده اند.زمین موجود در  یو پسماندها یعیطب افیفسفر، ال

قهوه به وفور در  های ماندهیو باقها زباله  ،نوشند یفنجان قهوه م اردیلیاز دو م شیدر سراسر جهان بروزانه 

 .پسماند ها سخت نیست نیابه دست آوردن . در نتیجه دسترس است

مصرف "گفت:  پروژه را بر عهده دارد نیا یرهبرکه  Yu-Chung Chang به نام لیفارغ التحص یدانشجویک 

ما  .کند یفراهم م یانرژ یو کاربردها ریدپذیاستفاده از منابع تجد راستای پسماند قهوه ها یک افزودنی عالی در

است. ما  پسماند ها نیچرخه عمر ا افزایشهدف ما منابع نا محدودی جهت تامین قهوه در دسترس داریم.  باً یتقر

 " .آن را به محصولی مفید تبدیل کنیم میکرد یو سع میشده است نگاه کرد دیاز حد تول شیبکه به آنچه 

 سه بعدی برای پرینت قهوهپسماند های و خالص  PLA فیالمنتکردن  مخلوط

 

ند ه ابو استفاده کرد یماده خشک و بیک خود قهوه حاصل نشده است. محققان از از خالص  PLA فیالمنت های

 موتور یبرا ینیگزیدر نظر گرفته شده به عنوان جا یستیسوخت ز) bio-dieselروغن قهوه و  گرفتنکه پس از 

که  افتندیدر استانداردPLA پسماند ها با  نیا از ٪20پس از مخلوط کردن  محققان .می ماند یاز آن باق( زلید

 .دهد یم شیافزااستحکام را  ٪400از  شیباستاندارد   PLAدر مقایسه باماده  نیا



 

 

 کیا ب معمولیند همانند یک فیالمنت توان یهستند و م یرنگ خاکدارای  ها یافزودنترکیب با  لیمواد به دل نیا

 یکه به طور بالقوه ماست  نیا دیجد تیکامپوز نیا گرید تی. مزشوند سه بعدی چاپ رومیزی یسه بعد نتریپر

 یمواد م یکل حجم شیمواد و افزا یکل نهیباعث کاهش هز افزودن پسماند هاباشد. ارزان تر خالص  PLA تواند از

 .گردد

 قاتیهستند. تحق یداریپا های تست شیآزماانجام و  قیتحق نیحال حاضر محققان در حال ادامه روند ا در

 در ندیفرآ نیا میدواریانجام خواهد شد. ام زیست طیمواد در محاین  بیتخر یچگونگ یبا هدف بررس یشتریب

 .گردد جادیبهتر ا یحت یاتیبا خصوص یدیاصالح شود و مخلوط مواد جد شتریبآینده 
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