
  

 پرتقال پوست از رومیزی چراغ پرینت سه بعدی یک

 

 چراغ رومیزی یک ساخت پروژه Krill Designبه نام  خدمات پرینت سه بعدیارائه دهنده  ایتالیایییک شرکت 

. نده اکرد استفاده پرتقال پوست از خانگیچراغ رومیزی  این بعدی سه پرینت برایآن ها . سترا آغاز کرده ا 

 قیمتبا و  شرکت این Kickstarter کمپین طریق از ساخته می شود ساعت دو عرض در کهچراغ رومیزی این 

تکنولوژی پرینت سه  محوری نقش که است بسته حلقه تولیدمثال  آخرین پروژه این. است دسترس در یورو 59

 آلودگی مقابله با برای جایگزینیک  توسعه ،بعدی سه چاپفناوری  کاربرداین . دهد می نشان وضوح به را بعدی

 .دهد می نشان هستند را مضر ما سیاره برای که سنتی ساخت های روش توسط شده تولید

 

 

https://idesign3d.ir/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%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%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


  

 پرینت سه بعدیبا استفاده از تکنولوژی  پرتقال پوست از رومیزی چراغ یکساخت 

، این دستگاه بشناسید را Feel the Peel تگاهدس است ممکن باشید کرده دنبال را بعدی سه پرینت اخبار اگر

 Krillشرکت ایده .کند تبدیل فنجان به را پرتقال پوست تواند می بعدی سه پرینترتکنولوژی  از استفاده با

Design   مشابهنیز Feel the Peel زیست  ساخت روش یک یافتن و طبیعی های زباله بازیافت :است

 که توسعه دادندسیسیلی  پرتقال پوست از بدیل به کود، قابل و طبیعی زیستی پلیمر یک آنها بنابراین. ارترگساز

 .ه استگرفت قرار استفاده مورد نیز  Autogrillشرکت با دیگری پروژه در

 

 Ohmie رومیزی چراغفرایند پرینت سه بعدی 

 و فراوانی استفاده کند، اولیه ماده عنوان به پرتقال پوست از Krill Design شرکت شد باعث که دالیلی از یکی

 زیستی پلیمر" داد: توضیح نبارهیاین شرکت در ا بازاریابی مدیر ، Domiziana Illengoاین ماده است. خواص

 قندها به یکدیگر به اتصال برای ارگانیک محصوالت از شده افزوده مواد و گیاهی های نشاسته تخمیر از حاصل

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/


  
 به امر این بنابراین. است قند همان شیمیایی نظر از اساساً که است زیادی کربوهیدرات دارای پرتقال. دارند نیاز

 صورت به سپس شوند، می خشک ابتدا ی پرتقال درها پوست ".کنیم تولید سخت ماده یک تا کند می کمک ما

 .شوند می تبدیل گرانول به یتانهدر  و آیند می در پودر

 نیازمی گیرد  قرار آن در المپ که جایی ،رومیزیچراغ  باالی قسمت وزن تحمل توانایی با جامد ماده یک به آنها

چراغ رومیزی  سر .تولید کند اولیه نمونهمورد  7 شد مجبور مناسب طراحی یافتن برای این شرکت. داشتند

Ohmie سیسیلی پرتقال دواستفاده از  باچراغ رومیزی  هر. شود کج در عین حفظ حالت قائم بدنه، تواند می 

 .دارد وزن گرم 153 فقط و است شده ساخته

 

 حدود در رومیزی FDM پرینتر سه بعدی دستگاه با استفاده از هر توان می را پرتقال پوست با تقویت شده مواد

 برای بعدی سه های چاپگر از برخی به اینکه این شرکت توضیح داده است که با توجه. کرد اکسترود ساعت دو

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/
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/


  
 می رخ راحتی به کیفی مشکالتسخت است و در نتیجه  حرارتی مدیریت ،اند نشده ساخته طبیعی مواد با کار

 . دهد می پرتقالی کوکی بوی چاپ، از پس Ohmieچراغ رومیزی که باشید داشته توجهدهد. 

می باشد و  نیاز کاربر و محیط با نور تطبیق جهت دیمر یک و LED المپ یک مجهز به Ohmie چراغ رومیزی

 پوستاستفاده از با رومیزی های چراغ توسعه این  ندارد قصد  Krill Designشرکت. قیمت دارد یورو 59 فقط

 آنها بعدی پروژه. ندک عرضه بازار به را ارگانیک محصوالت از وسیعی طیف دارند قصدبلکه  کند، متوقفرا  پرتقال

پرینت برای ساخت این محصول از تکنولوژی  آیا که دید باید .است قهوه پودر ازبا استفاده  قهوه میز یک ساخت

 د.کرد ناستفاده خواه بعدی سه

 https://www.3dnatives.comمنبع: 

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

