
 

 دقیقه 10در  کرونا ویروسبا قابلیت حذف سه بعدی پرینت ماده 

 

 با یک ماده ضد ویروس پس از یک سال تحقیق(PolyU)  از دانشمندان دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ میتی

هر نوع ثری با مؤتواند به طور می این ماده جدید  به گفته محققان،. توسعه داده اندسه بعدی  پرینتقابل 

ین ما ا، ارسدمی به نظر و همچنین با سایر باکتری ها مبارزه کند. اگرچه این پروژه جذاب 19-کوویدویروس 

پرینت ماده از یک  در فوریه گذشته AMFM گروه تحقیقاتیبه عنوان مثال، . نه نیستمیدر این زابتکار  اولین

 گروه تحقیقاتی ضد ویروس در این است که مادهوت این دو ماده اتف. ندرونمایی کرد ضد ویروس سه بعدی

AMFM ماده ضد ویروساین در حالی است که ، زات ساخته شدهاز فل PolyU استتشکیل شده  رزین از. 
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 دقیقه 10بین بردن ویروس کرونا در  زتوسعه یک ماده پرینت سه بعدی جدید با قابلیت ا

درباره این Lo Kwan-Y ان این پژوهش به نام محققو یکی از PolyU در  دانشیار مؤسسه منسوجات و پوشاک

 درصد 90از و بیش درصد ویروس کرونا در عرض دو دقیقه  70انجام شده های  طبق آزمایش": ماده جدید گفت

دقیقه  20توان در  مید. همه ویروس ها و باکتری های روی یک سطح را نرومی دقیقه از بین  10بعد از ویروس 

در توالت و های دستگیره پوشش  ،در مرحله آزمایشی ادهماین اثربخشی  تستبرای  محققان. "از بین برد

در اماکن محصوالت از این پس از یک سال استفاده  در نهایتساختند. آسانسور را بریل همچنین دکمه های 

 می نشان  این آزمایشمشاهده نشد.  قطعات، هیچ اثری از ویروس کرونا یا سایر باکتری ها بر روی این میعمو

 .ثر استؤم نیز محققان هنگ کنگ در دراز مدت توسعه یافته توسط سه بعدی رپرینتکه ماده جدید  دهد
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 ویژگی های ماده پرینت سه بعدی ضد ویروسی جدید

یعنی  سه بعدی پرینتترین مواد  یکی از محبوب ضد ویروسی را بههای ل امعبرای طراحی این ماده، محققان 

های ل امعد، در اینجا می شومل روی سطح پوشانده ادر آن عکه  ه کردند. بر خالف بسیاری از مواداضاف رزین

داده توضیح  این گروهعملکرد ضد ویروسی جلوگیری کنند.  اختالل دراز شوند تا  می تعبیه مادهدر ضد ویروسی 

نیازهای که قطعاتی با اشکال مختلف تولید کنند  ه اندتوانست سه بعدی پرینتبا استفاده از فناوری که اند 

، در درجه اول برای استفاده در باالبا قابلیت استفاده در تولید مقیاس  PolyU . موادمی سازدمختلف را برآورده 

ساختمان  100ی آینده پوشش دستگیره در بیش از ها در ماهاین تیم . نددر نظر گرفته شده ا میعمو تسهیالت

و امکانات  می نقل عمو و حملوسایل دوارند در نهایت مدارس، میرا تولید خواهند کرد و ادر هنگ کنگ 

 .تجهیز کنندنیز بهداشتی را 

قرار توجه  موردکه در حال حاضر در انتظار ثبت اختراع است، به دلیل قیمت پایین آن نیز  جدیدنوآوری این 

دالر  5/2 جدید ضد ویروسیاین ماده از با استفاده است. به عنوان مثال، هزینه تولید یک دکمه آسانسور گرفته 

ضد  ماده، قرار دارند Covid-19 ثیرأکه بسیاری از کشورها هنوز به شدت تحت تخواهد بود. در حالی 

تواند  می بعدیچاپ سه  فناوری انعطاف پذیری ارائه شده توسطهمچنین و ش به دلیل خواص PolyU ویروسی

 .به سرعت ضروری شود
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