
 

  التکسپرینت سه بعدی 

 

مورد  مختلف صنایع در گسترده طور به است که شناخته شده ای ماده پذیرترین انعطاف التکس

 است شده شناخته بسیار ماده ای التکس اگرچه دارد. طبیعیماده پایه این . قرار می گیرد استفاده

برای چاپ  دقیقی بسیار های ویژگی زیراقرار گرفته است  توجهمورد  کمترآن  پرینت سه بعدی اما

 با( VTU) ویرجینیافناوری  دانشگاه محققان از گروهی. مورد نیاز است ماده اینسه بعدی 

توسعه  التکس بعدی سه پرینت برای جدیدی روش Michelin North America تیم همکاری

 .کند می باز االستیک مواد سه بعدی پرینت برای را راه که داده اند

 

https://idesign3d.ir/3d-print/
https://idesign3d.ir/3d-print/


 

 توسعه یک روش جدید برای پرینت  سه بعدی التکس توسط محققان

 Long Research Group تحقیقاتی گروه در Phil Scottبه نام  پنجم سال دانشجوییک 

 نیاز مورد مکانیکی خصوصیات و مولکولی وزن به با هدف دستیابی التکسبر روی ترکیب  مدتی

 . کار می کردآن  بعدی سه پرینت برای

 

 در که Viswanath Meenakshisundaramبه نام  مکانیک مهندسی دکترای دانشجوییک 

 کامالً را خود ثبات این ماده بیفزایید ماده التکس به چیزی اگر": گفت کند می همکاری پروژه این

 محلول شبکه سازهای پیش از مسئله این حل برای VTUمحققان دانشگاه  ".داد خواهد دست از

و فراهم کردن  التکس ذرات احاطه جهت تنظیم قابل داربستیک  ایجاد برای( آغازگرها) آب در

https://bit.ly/2YosEQD


 

 التکس نوع یکتولید  بهمنجر  و بود آمیز موفقیت روش این. استفاده کردند هم باامکان ترکیب 

  مورد استفاده قرار گیرد. SLAپرینت سه بعدی  در تواند می که شد

 التکس بعدی سه پرینت جدید تکنیک

 سه چاپگر دستگاه  یک شد، اصالح بعدی سه پرینت برای شیمیایی نظر از التکس اینکه از پس

 یک Meenakshisundaram بنابراین. شد ساختهبا توانایی چاپ سه بعدی ماده جدید   بعدی

 سفارشی بعدی سه پرینتر این وجود با حتی اما. توسعه داد جدید SLA پرینتر سه بعدی دستگاه

 رزین سطح رب تابیده شده بنفش ماوراء نورمحدوده  از خارج التکس مایع ذرات ،سازی شده

عدی قطعات به درستی انجام نمی عملیات پرینت سه ب نتیجه در و دچار پراکندگی شده ،التکس

 از تصویر ثبت برای دوربین یک آنها: شدند دستگاه اصالحتغییر و  به مجبور تیم این رو این از. شد

سفارشی  الگوریتم از استفاده با دستگاهاین سه بعدی تعبیه کردند.  پرینتردستگاه  در التکس رزین

 خودکار طور به سپس و مشاهده را رزین سطح بر بنفش ماوراء اشعه برهم کنش تواند می

 کند. تنظیم را سه بعدی پرینت پارامترهای

را با استفاده از  اشیاء از ای مجموعه ،این دستگاه عملکرد آزمایش برای VTUمحققان دانشگاه 

 و ندشدسه بعدی  پرینت عالی جزئیات با ها نمونه. توسعه دادند التکس ماده پرینت سه بعدی

 دادند. نشان موجودالتکس  مواد به نسبت را ای مالحظه قابل مقاومت

https://bit.ly/2DYOWkL
https://bit.ly/3isFZPq
https://bit.ly/3isFZPq
https://idesign3d.ir/pla-vs-abs/


 

 

 التکس با بعدی سه پرینت تکنیکاین  توسعه که کردند نشان خاطر پروژه ایندر  دیگر محقق دو

 .می گردد مواد از وسیعی طیف بعدی سه پرینتبرای  ییدرها گشودن باعث واقع در

 سه بعدی پرینت برای هایی فرصت کار این"کردند:  گیری نتیجه VTU دانشگاه محققان

 تقریبا ،رصدد 500بیش از  انبساط قابلیت کهایجاد می کند   پیچیده های ویژگی با االستومرها

 ."به نمایش می گذارد را تجاری االستومرهای از باالتر درصد 200

 latex-with-printing-3d-method-https://www.3dnatives.com/en/new-220720205!#/منبع: 

https://bit.ly/3kRvrve
https://www.3dnatives.com/en/new-method-3d-printing-with-latex-220720205/#!

