
 

 روش جدید پرینت سه بعدی مایعات

 

و  جلوگیری برای توجهی قابل طور به آنها ازو  دارند حیاتی نقش ها زمینه از بسیاری در درزگیر ها و آب بند ها

 ثرؤم برایاین قطعات . شود می استفاده غبار و گرد مانند جامد مواد و گازها ،مایعات ورودیا  نشت کاهش یا

 با توجه به این موارد،. باشند سایش و دما ،شیمیایی مواد برابر در مقاوم ،پذیر انعطاف، پالستیکی باید بودن

 کربن ،هیدروژن ،سیلیکون از متشکل االستومری ،. این مادهاست بندی آب برای مناسبی ماده سیلیکون الستیک

 این اما ،شود می استفاده مایع شکل به سیلیکون الستیک از تزریقی گیری قالب فرایند در. می باشد اکسیژن و

 برای توسعه داده اند که پرینتر سه بعدیمحققان یک دستگاه  .نیست استفاده قابل بعدی سه پرینت برای ماده

 .است کرده پذیر امکانرا  صنعتی بعدی سه پرینت برای تزریق قالب مایع سیلیکون از استفاده بار اولین

 

https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-sls/
https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-sls/


 

 عملکرد روش جدید پرینت سه بعدی مایعاتنحوه 

 مواد و مایعات برای پرینت سه بعدی فرایند یک پیداست،ش نام از که همانطور اتمایع ساخت افزایشی

 یک ایجاد با دیگری ساخت افزایشی فرایند هر این فرایند مانند. است مایع سیلیکون الستیک مانند چسبناک

 و ترجمه شده نویسی برنامه افزار نرم برای CAD های داده ،منظور ینبه ا. شود می شروع بعدی سه مدل

پرینت  فرایند با شروع. دمنتقل می گرد  سه بعدی چاپگر به نهایی های داده سپس. شوند می بهینه پارامترها

و  شوند می مخلوط پرینت هد در که است شده تشکیله از دو جزء ماد این. دشو می آغاز تزریق مواد ،سه بعدی

 می گردد. پذیر امکان  هد پرینت تکنولوژی این لطف به آل ایده اختالط نسبت و دقیق گیری اندازه

 

 ،شوند می چاپ الیه به الیهبه صورت  اکسترودر توسط مواد ،FDM پرینت سه بعدی فرایند مشابهدر این روش 

 در الیه هر ،این عالوه بر. شود ذوب نیست الزم و است مایع صورت به اولیه ماده وت که در این تکنیکابا این تف

https://idesign3d.ir/%da%86%d8%a7%d9%be%da%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-450/
https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-450/


 
 حرارت طریق از که ،(وات 2000 تقریباً) باال دمای با هالوژن المپ یک کمک با پرینت سه بعدی فرایند طی

  .می شوند سخت دهدمی  پیوندرا  مواد

 عرضی پیوند ،شفاف ساختارهای تولید برای ،مقابل در. شود کنترل مشخص دقت با تواند می عرضی پیوند این

 قابل طور به چاپ زمان که است این عرضی پیوند این دیگر مزیت. شود می آغاز چاپ فرایند پایان در فقط

 بدونمی توان قطعه را جدا کرد و  تمام می شود، پرینت سه بعدیعملیات  که هنگامی. یابد می کاهش توجهی

 مورد استفاده قرار داد. عملیات پس پردازشبه نیاز 

 در صنعتی تولیدات ومحصوالت شخصی سازی شده ساخت  ،اولیه سازی نمونه برای اتمایع پرینت سه بعدی

را  پزشکی بخش تاسازی  خودرو صنعت از پرینت سه بعدیکاربرد این روش  دامنه. است مناسب کوچک مقیاس

 ر می گیرد.مورد استفاده قرا مختلف صنایع در است که جالبی کاربرد درزگیر ها و آب بند ها. در بر می گیرد

 

 

https://idesign3d.ir/%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa_%d8%b3%d9%87_%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c_%d9%88_%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87_%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/
قطعه%20تولید%20شده%20به%20روش%20جدید%20پرینت%20سه%20بعدی%20مایعات


 

 مایع سیلیکونی واشر بعدی پرینت سه

 عنوان به ساز و تساخ صنعت در مثال عنوان به. دارند متنوعی کاربردهایدرزگیر ها  ،شد ذکر قبالً که همانطور

 ،گرما بربرا در الکترونیکی قطعات از محافظت برای برق صنعت در همچنینو  عایق یا در ،پنجرهدرزگیر 

با یکدیگر  یپیچیدگ و اندازه نظر ازدرزگیر ها این  شکل. قرار می گیرند استفادهمورد  آلودگی و خوردگی

 گوییاسخپ .است افزایش حال در برق صنعت در ویژه به پیچیده و کوچک یهادرزگیر به یازن .متفاوت است

 بقال باید ابتدا یراز است دشوار تزریقی گیری قالب فرایند نیاز ها با استفاده از  این به سریع و پذیر انعطاف

با  کوچک های دستهعبارت دیگر تولید در  به ،است اضافی های هزینه معنای به خود اینکه  شود تولید مناسب

 .نیستند سودآور تزریقی گیری قالباستفاده از فناوری 

 شرکت رایب و کند می حذف را راه اندازی های هزینه و یفرآور زمان ،اتمایع پرینت سه بعدیجدید تکنولوژی 

 قالب قطعات با این قطعات فنی خصوصیات . همچنینرا فراهم می سازد نیازها به سریعپاسخگویی  امکان ها

  جز یک روی بر مستقیم طور به را درزگیر ها توان می ،این بر عالوه. مشابه است ،هندسی شکل هر با تزریق

 الستیک از شده ساخته درزگیر و گیرد می قرار چاپگر وندرمورد نظر  قطعه ،کار این انجام برای. کرد چاپ

 . شود می سخت و اعمال چاپ فرایند طول در مستقیماً حرارتی پیوند لطف به مایع سیلیکون

 .dnatives.com3https://www/منبع: 

 

 

https://idesign3d.ir/3d-print/
https://idesign3d.ir/3d-print/
https://www.3dnatives.com/

