
 

 ایجاد براقیتبا قابلیت پرینت سه بعدی تکنولوژی 

 

 بازآفرینی با تواند می که توسعه داده اند جدید بعدی سه رپرینت سیستم یک MIT دانشگاه محققان اخیراً

 باقی بعدی سه پرینت چالش یک عنوان به نوزه سازی براق. بارزتر کند قطعه راظاهری  های ویژگی براقیت،

 ظاهری سطوح به که روغن های جال مختلف یها ویسکوزیته با سازگاری برای ها افزار سخت زیرا است مانده

 بر همکارانش و Michael Fosheyی به نام محقق بنابراین. است نشده طراحی بخشد، می مات یا براق

. تمرکز کردند شده بعدی سه پرینت سطح یکروی  براقیت در واقعی تغییرات حل جهت ایجاد راه یکتوسعه 

 .کند کمکها  پروتز طراحی و زیبا هنرهای بازآفرینی به تواند می پیشرفت این
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 بازآفرینی براقیت سطوح با استفاده از یک تکنولوژی پرینت سه بعدی جدید

امکان ساخت  و گیرد قرار استفاده مورد زیبا هنرهای در بازآفرینی تواند می پرینت سه بعدی فناوری این واقع در

. سازد فراهم ندارند دسترسی اصلی های نسخه به که هایی موزهرا برای  نقص و عیب بی تقریباً ییها ماکت

تکنولوژی  این. کند کمک تر اهری واقع گرایانهظ با پروتزهایی ایجاد به است ممکنفناوری جدید  نای همچنین

قطعه  بین تفاوت توانید نمی تقریباًبا استفاده از آن،  که است بی نقصبا ظاهری  پرینت سه بعدی سوی به گامی

 .دهید تشخیص را بازآفرینی شده هاصلی و نسخ

 

 بازآفرینی براقیت در پرینت سه بعدی

ی ایجاد می کنند براق سطح که روغن جالهایی. است سطح یک از نور بازتاب میزان گیری اندازه براقیت واقع در

 که روغن جالهایی این در حلی است که .شوند می خشک صاف سطح یکروی  و دارند کمتری ویسکوزیته

 معمول بعدی سه چاپگرهای سیستم های  افزار سخت .می کنند ویسکوزیته باالتری دارندایجاد  مات ظاهری
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( مات یاثر ایجاد برای) تر چسبناکهای  روغن جالهایی. اند نشده ساخته متغیر های بازتاب اینایجاد  برای

 را نور وبرجسته تر شده  سطح از تصادفی طور به شدن خشک صورت در که هستند بزرگی پلیمرهای حاوی

 چنین برای آنها نازک های لناز و سیاالت های کانال که بعدی سه پرینترهای برای پلیمرها این. کنند می جذب

 . محسوب می شوند معضل یک است نشده ساخته ترکیباتی

 

 مختلف های اندازه با روغن جال قطراتتزریق  توانایی و بزرگ های نازل با پرینتر سه بعدی یک محققان بنابراین

 تحت مخزن در روغن جالدر این فناوری، ها بر دقت ساخت نیز اثر می گذارد. قطره  ایناندازه ، نده اتوسعه داد

 بسته و باز چاپ سطح روی بر قطرات به منظور تزریق سوزنیشیر  یک و شود می ذخیرهسه بعدی  چاپگر فشار

 یسوزنشیر  حرکات سرعت و مخزن فشار مانند فاکتورهایی کنترل با قطرات اندازه های مختلف. دگردمی 

 مورد در امر همین. شود می ی تزریقبزرگتر قطره شود، آزاد یبیشتری روغن جال هرچه. شود می حاصل

 می توان قطراتی با اندازه پارامترها این همهبا کنترل و تغییر  بنابراین. دنیز صدق می کن قطرهتزریق  سرعت
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سه بعدی  پرینتعمدتاَ شامل سطوح  یمختلف اشیا روی بر را فناوری این محققانمورد نظر تزریق کرد.  های

 . کرده اندآزمایش  یمتر سانتی نیم ارتفاع باهایی  یژگیو دارای شده صاف
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