
  

 پرینت سه بعدی آهنربا

 

 لورین دانشگاهدر  مواد علوم یتحقیقات آزمایشگاه و Jean Lamour (IJL)متشکل از محققان مؤسسه ی تیم

این . اند توسعه داده رومیزی FDM بعدی سه پرینتراستفاده از یک  با آهنربا ساخت برای روش جدید یک

 در را مغناطیسی خصوصیاتمغناطیسی فرو موادبدون استفاده از  اند شده موفق که دمی کنن ادعا محققان

می باشد  بعدی سه صنعت پرینت در نمونه اولین دستاورد این .کنندادغام  شده بعدی سه پرینت مختلف قطعات

 با پیچیده قطعات کنترل آنها طریق از که کند فراهم مغناطیسی فعال اشیا ایجاد برای ای زمینه می تواند که

 .است پذیر امکان مغناطیسی میدان یک
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 ساخت قطعات دارای خاصیت مغناطیسی با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی

روز به روز  و دارد ادامه ها، کامپوزیت یا و فلزات پلیمرها، بازار در چه ،بعدی سه پرینت مواد مورد در تحقیقات

 هایکاربرد  برای را قطعاتی دهد می اجازه کاربران به ها پیشرفت این حاضر حال در در حال افزایش است.

 آلومینیوم اکسید مثال، عنوان به. باشند سختگیرانه بیش و کم نیازهایپاسخگوی  که کنند طراحی صنعتی

از این  هدف. است مقاوم دما و خوردگی برابر در که را می توان نام برد اتریشی محققان توسط شده طراحی

قطعات تولید شده به  مشابه های ویژگی و مشخصات با قطعات بعدی سه پرینت آوردن امکان مفراه پژوهش ها

 نحوه ی، یعنی مغناطیسخاصیت  بر لورین دانشگاه در فرانسوی محققان. گیری است قالب یا ماشینکاری روش

 . اند کرده تمرکز فرومغناطیس مواد از استفاده بدون مغناطیسی عناصر بعدی سه چاپ
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 و (،CNRS) فرانسه علمی هایپژوهش ملی مرکزمحقق در یک  ، Samuel Kenzariبه سرپرستی تیم این

 که اند کرده طراحی بعدی سه چاپگر یک که دادند توضیح ،Thomas Hauetبه نام  لورین دانشگاه استادی در

  FDMپرینتر سه بعدی یک به شبیه دستگاه این. کند اکسترود را مغناطیسیکامپوزیتی  فیالمنت تواند می

 تغییرات مورد در کمی جزئیات. داده شده است تغییر هاربا آهن این ساخت برای که استکالسیک  رومیزی

 صورت به 2021 پاییز از سه بعدی چاپگر این اولیه نسخه رود می انتظار اما است، شده منتشر شده ایجاد

 مواد از محققان .است یافته توسعه پرینت سه بعدی مواد است، جالب آنچه. باشد دسترس در تجاری

 مغناطیسی فیالمنت یک در نهایت د قابلیت پرینت آن را تغییر وبرای ایجا سپس و کردند شروع فرومغناطیسی

 یا یک دارای سه بعدی چاپگر این توسط شده تولید قطعات، مطبوعاتی اطالعیهطبق  حال این باتوسعه دادند. 

 .هستند دائمی مغناطیسی گیری جهت چند

که  است جاری سال پایان تا ،و فیالمنت سه بعدی پرینتشامل ، فرایند این سازی تجاری IJL مؤسسه هدف

 تواند می تحقیقاتی کار این همچنین. فراهم می کند خانه در راها  رباآهن طراحی مستقیم امکان برای همگان

 بعد سه با همراه ،زمان ،چهارم بعدبعدی  چهار چاپ در. کندرا تسریع  بعدی 4 چاپدر صنعت  تحوالت ایجاد

 عامل یک تأثیر تحت ار بعدیهبا استفاده از تکنولوزی چاپ چ شده ایجاد قطعات. است شده گنجانده سنتی

 طراحی برای فیالمنت این از توانیم می ما بنابراین. کنندتغییر  توانند می غیره و ارتعاشات دما، مانند خارجی

شکل مثال  عنوان ،کند کنترلآنها رل  مغناطیسی میدان یک طریق از تواند می کاربر که کنیم استفاده قطعاتی

 .دهد تغییر را آن
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