
 

 لیوان قهوه با چاپ سه بعدی

 کمک کند نلیوا های قهوه پرینت سه بعدی می تواند به شما در شخصی سازی لیوان

ز پرینت سه بعدی برای همه چیز مفید است، از جمله نگهداری نوشیدنی صبحگاهی دلخواهتان. استفاده ا چاپ سه بعدی

قهوه نه تنها امکان پذیر است، بلکه برای مقاصد روزمره نیز مفید است و زمانی که ایده های هدیه شما تمام  لیوان برای تهیه

 .می شود مفید است

 .با این حال، قبل از شروع چاپ، چند نکته مهم وجود دارد که باید در نظر بگیرید

ینت سه بعدی برای استفاده در تماس با غذا یا نوشیدنی ایمن نیستند. بسیاری از مواد اول از همه، همه نوع مواد مصرفی پر

 چاپ اند، و فرآینداز پالستیک و سایر پلیمرهای حاوی مواد شیمیایی که هنگام بلعیدن برای انسان مضر هستند ساخته شده

 .کندها آنها را استریل نمیحرارت دادن این رشته بعدی سه

در مرحله بعد، تعدادی از مواد به گرما یا مایع حساس هستند و اگر در معرض مقادیر زیادی از هر یک از آنها قرار گیرند، 

 .تجزیه می شوند

کند. آنها برای چشم انسان بسیار کوچک هستند جسم ایجاد میهای در نهایت، فرآیند پرینت سه بعدی اغلب منافذ ریز بین الیه

اما اندازه مناسبی برای رشد باکتری های میکروسکوپی هستند، به خصوص به این دلیل که تمیز کردن این فضاها بسیار 

غلب متکی به برای خوردن یا آشامیدن از آنها بی خطر هستند، ا ٪100سخت است. اطمینان از اینکه اشیاء پرینت سه بعدی 

 .پرداخت های ویژه ای است که این فضاهای دیده نشده را پر می کند

ممکن است مشکالت احتمالی زیادی به نظر برسد، اما ناامید نشوید! با نکاتی که در زیر جمع آوری کرده ایم، فیالمنت 

 کنید. چاپ نی در مورد چیزیمناسب و مراقبت زیاد، می توانید تمام لیوان های قهوه را که می خواهید بدون نگرا

 لیوان قهوه با چاپ سه بعدی

 انتخاب طرح

 خود را مطابق با مشخصات دقیق خود سفارشی کنید طراحی قهوه به شما امکان می دهد لیوان پرینت سه بعدی یک

 امکانات

ت می شناسید. ممکن اس را دریافت می کنند( را لیوان قبل از شروع، مطمئن شوید که ترجیحات نوشیدنی خود )یا کسانی که

کنیم و این توجه نمی –مانند نوشیدن قهوه  –دهیم هایی که هر روز انجام میکمی احمقانه به نظر برسد، اما ما اغلب به ژست
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هایی  لیوان دشده منجر شود که فقط فنجان چای شما نیست. در اینجا مواردی است که باید در مورتواند به یک پروژه تماممی

 دوست دارید توجه کنید: که قبالا 

  

 

 

 اندازه:
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، شخصی می شود. چه چاپ سه بعدی هقهو لیوان البته اندازه برای هر طرح پرینت سه بعدی مهم است، اما برای یک

تر از کف دستتان میل کنید یا به چیزی بزرگ نیاز دارید که بدون اینکه هر اسپرسویی بنوشید که بهتر است از چیزی کوچک

ده دقیقه یک بار دوباره آن را پر کنید، کافئینی برایتان داشته باشد، احتماالا طرحی متناسب با سلیقه خود پیدا خواهید کرد. 

ن صورت ممکن است فقط فقط ظرفیت چاپگر سه بعدی مورد استفاده خود را به خاطر بسپارید، در غیر ای

 داشته باشید. نفنجا فنص

 دسته )یا عدم وجود آن(:

برای نوشیدن چیزی در حالی که هنوز گرم است  –ها دارای نوعی دسته در یک طرف هستند  لیوان قه اتفااکثریت قریب ب

قهوه را در زندگی واقعی اندازه بگیرید تا پس از  ماگ مفید است. ممکن است بخواهید قبل از انتخاب طرحی، دور چندین

هایی وجود خواهید، طرحکنید. و البته، اگر اصالا دسته نمیاتمام پروژه پرینت سه بعدی، اندازه دسته آن را اندازه گیری 

توانید وانمود کنید که از کافه مورد کنند، بنابراین میبر تقلید میهای بیرونهای استاندارد، از فنجانلیوان دارد که به جای

 اید.تان آمدهعالقه

 لبه:

قهوه خود را دوست دارید؟ این بیشتر از آنچه فکر می کنید تفاوت ایجاد می کند، زیرا برخی  روی لیوان آیا مایل یا منحنی

از طرح ها دارای زاویه عالی برای خنک کردن مایع تا دمای مناسب قبل از رسیدن به لب شما هستند. اگر به نظر می رسد 

 اشته باشد.همیشه زبان خود را می سوزانید، ممکن است ارزش بررسی این موارد را د

 شکل:

هایی که بر اساس کنید، مانند طرحهای جدید توجه میقهوه وجود دارد. اگر به طرح لیوان بله، در کل بیش از یک شکل

های جدید ممکن است  لیوان ،اند، این امر به ویژه مهم است. به عنوان مثالچیزی قابل تشخیص از فرهنگ پاپ ساخته شده

 به عبارت دیگر، پیچیده تر از استوانه اصلی –یدیویی یا سر یک شخصیت کارتونی باشند به شکل یک شی از یک بازی و

کند، به جای آن یک طرح ساده با کنید شکل غیرمعمولی در نوشیدن شما اختالل ایجاد میقهوه ساده. اگر فکر می لیوان یک

 کنید. چاپ دم روی آنتصویری از فن
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 منابع

هنگامی که متوجه شدید که در یک طرح به چه چیزی نیاز دارید، وقت آن است که چیزی را پیدا کنید که توجه شما را جلب 

کند. مخازن مدل سه بعدی باز اغلب صدها و نه هزاران طرح در دسترس دارند، بنابراین محدود کردن گزینه های خود 

 ر پربارتر می کند.حتی کمی قبل از اینکه نگاه کنید، تجربه را بسیا

Thingiverse: Thingiverse برای ارسال  سه بعدی دموکراتیزه کننده بزرگ مخازن آنالین است. این برای همه طراحان

بزرگترین جامعه چاپ سه بعدی در  Thingiverse، در MakerBotطرح های رایگان خود باز است. شرکت مادر آنها، 

 .یدبه دست می آ” لیوان قهوه“اینترنت را دارد و صدها نتیجه در جستجوی 

Cults سایتی شبیه به :Thingiverse ،Cults دارد. تفاوت بین  بعدی سه چاپ مجموعه های عظیمی از طرح های قابل

Cults  وThingiverse  عمدتاا در این است کهCults دهد بابت کند و به طراحان اجازه میهای پولی را نیز ارائه میمدل

 .های با کیفیت باالتر، جبران خسارت کنندایجاد طرح

MyMiniFactory: MyMiniFactory  یک مخزن مدل سوم است که ویژگی ها را باCults  وThingiverse  به

، اکثریت قریب به اتفاق طرح ها، اگر نه همه، MyMiniFactoryاشتراک می گذارد. وجه تمایز این است که در 

ی که می توانید در امکان ساخت یا رزینی ثابت شده است، به این معن FDMبودن بر روی یک چاپگر سه بعدی  چاپ قابل

 مدل انتخابی خود مطمئن تر باشید.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFvfPn0c33AhVPi_0HHeZXBnQQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.thingiverse.com%2F&usg=AOvVaw0DgCE8UIqwFB_fx63M7hTX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR2OD60c33AhXri_0HHePZBK0QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCoffee_cup&usg=AOvVaw1bYbXbgF9HkfHSjSm1yQfg
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 لیوان قهوه با چاپ سه بعدی

 بهترین مواد

PETG های پرینت سه بعدی از هر نوعی است فنجان ییکی از بهترین انتخاب ها برا. 

قهوه هستند، بسیار مهم  نلیوا چاپ همانطور که اشاره کردیم، دانستن اینکه چه مواد پرینت سه بعدی ایمن )و مفید( برای

از آن برای است. در اینجا جزئیاتی در مورد آنچه شما نیاز دارید وجود دارد تا مطمئن شوید که می توانید بدون نگرانی 

 هدف مورد نظر خود استفاده کنید.

PETG: 

PET  وPETG  به طور گسترده به عنوان برخی از معدود رشته های پرینت سه بعدی ایمن برای مواد غذایی شناخته می

 100بسته به سازنده، می توانند در دمای کمی بیشتر از این مواد نسبتاا آسان است، اما به خاطر داشته باشید که  پچا شوند.

برای آب جوشانده اخیر استفاده  PETGدرجه سانتیگراد نرم شوند، بنابراین ما توصیه نمی کنیم از فنجان های چاپ شده در 

 کنید.

 رزین ها:

 FDMبر پایه رزین به جای  چاپ قهوه، استفاده از نلیوا بعدی سه چاپ یکی از راه های غلبه بر برخی از محدودیت های

ها و سایر موادی می دهد که هنگام استفاده به  سرامیک ای کار با جزئیات بابه شما توانایی بیشتری بر چاپ رزین است.

عنوان فیالمنت عملکرد خوبی ندارند. اطمینان حاصل کنید که از رزین های ایمن برای مواد غذایی استفاده کنید و قبل از 

 .استفاده آنها را به درستی خشک کنید

سرامیک یک ماده ایمن و موثر برای لیوان های قهوه پرینت سه بعدی شما سرامیک: به راحتی می توان به خاطر داشت که 

است زیرا احتماالا بیشتر فنجان های شما قبالا با آن ساخته شده اند. این به این دلیل است که ساختار سرامیک آن را قوی، 

این حال، سرامیک به سختی به  جاذب گرما و غیر متخلخل می کند. فقط آنچه برای فنجان )های( جو خود نیاز دارید. با

آید، و چاپگرهای مجهز به اکسترودرهای خمیری قادر به انجام جزئیات مشابه با چاپ عنوان یک رشته یا رزین به دست می

 با مواد دیگر نیستند.

 فلز:
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 لیوان کش یاراگر به اندازه کافی خوش شانس هستید که به یک چاپگر سه بعدی فلزی دسترسی دارید یا پول کافی برای سف

لیوان چاپ سه  ی یکشده با فلز، آلومینیوم، قلع و فوالد ضد زنگ دارید، همه مواد ایمن برای غذا هستند که برا پچا

ری شده در ماده دیگ چاپ مناسب هستند. . یک گزینه جایگزین استفاده از تکنیک ریخته گری، با استفاده از بخشی بعدی

مانند موم است. توجه داشته باشید که برای از بین بردن شکاف هایی که ممکن است باکتری ها بخواهند در آن ها پنهان 

 .درا جال دهی چاپ شوند، باید

اگر به هیچ یک از این مواد دسترسی ندارید، نگران نباشید. در بخش بعدی راه هایی برای دور زدن این موضوع داریم. 

نکته اصلی این است که مطمئن شوید که می تواند در برابر دمای باالتر مقاومت کند، به خصوص اگر از آن برای نوشیدنی 

 های گرم استفاده می کنید.

 

 ارائه دهنده خدمات آنالین:  حامد چاپ

 چاپ . فرش تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . شرت تی چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب
 کاتالوگ، تراکت، ویزیت، کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر انواع ساخت

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و… و بروشور

را با باالترین کیفیت و مناسب ترین قیمت برای شما عزیزان فراهم آورده است. میتوانید سفارشات آنالین خود را برای … و

 ما ارسال نموده تا درب منزل تحویل بگیرید

  

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 
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 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 

 

 عکس لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان عکس مواد و روش... pdfدانلود 

 

 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

 برای ارائه... PDFنکته و ترفند سابلیمیشن دانلود  30
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 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDF دانلود  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

 

 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFم دانلود چگونه لیوان ها را تزئین کنی

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه
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 تجربه لذت... PDF دانلود قهوه های لیوان ساخت تاریخچه 

 

 چیست؟ رنگ دهنده تغییر جادویی لیوان

 لیوان... PDFلیوان جادویی تغییر دهنده رنگ چیست؟ دانلود 

 

 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 آیا... PDFتاریخچه چاپ روی صفحه نمایش تیشرت دانلود 

 

 قهوه های لیوان تکامل

 آیا تا به... PDFوان های قهوه دانلود تکامل لی

https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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 دهید انجام باید که کارهایی کنید: شروع را خود چاپ رکا و کسب

 کسب و کار چاپ سابلیمیشن خود را شروع کنید...
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