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Abstract  

light-based three dimensional (3D) printing processes which are based on the use of light-

sensitive monomers or oligomers, are the most versatile and interesting technique due to the 

unique potential to design structures with complex geometry, the ease of the process, the 

availability of the required compounds as well as the feasibility of tailoring materials to 

achieve the required properties. In this approach, photoinitiators are considered the key 

elements in the success of this process, and several types of research have been performed to 

introduce initiators with enhanced efficiencies. This article reviews the types of 

photoinitiators used in 3D printing technology highlighting the researches carried out to 

transfer the adsorption region of the compounds from the ultraviolet to the visible region. In 

addition, water-soluble photoinitiators are of great interest for use in the bio-printing of 

hydrogel systems, which are reviewed in this review article. The success in developing the 3D 

printing process and fabrication of constructs with suitable mechanical properties as well as 

resolution requires familiarity with the key elements involved in the process, and therefore, 

one of the most important factors is reviewed here. 

Keywords: 3D printing, Initiator, Photopolymerization, Sterolithography, Digital Light 

Processing  

 



 

 

در فرآیندهای  آغازگرهای فرابنفش، مرئی و مادون قرمز نزدیک

  نوری چاپ سه بعدی

 شقایق وکیلی1، مهدی شیخی2*

 7785119781کد پستیزنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده شیمی،  1

  7181۷87111اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده شیمی، گروه شیمی پلیمر، کد پستی  2

 sheikhi.m89@gmail.comنیک مسئول مکاتبات: پست الکترو

 چکیده:

-ها یا الیگومرمونومردر میان رویکردهای مختلف چاپ سه بعدی، روش نوری که مبتنی بر استفاده از 

پذیری به ترکیبات مورد نیاز و امکان تغییر حساس به نور است، به دلیل سهولت فرآیند، دسترس های

های در این رویکرد، آغازگرص مورد نیاز یک روش فراگیر بوده است. شیمی ماده جهت دستیابی به خوا

تحقیقات بسیاری با هدف معرفی  وشوند نوری از عوامل کلیدی در موفقیت این فرآیند محسوب می

آغازگرهای مختلف انجام شده است. در این مقاله مروری انواع آغازگرهای مورد استفاده در فناوری 

برای فرآیند پلیمرشدن نوری است معرفی شده و تحقیقات انجام شده در  چاپ سه بعدی که مناسب

های تحقیقاتی، تغییر در شیمی ترین بخشها گردآوری شده است. یکی از مهمراستای ارتقای کارایی آن

ترکیبات به منظور انتقال ناحیه جذب آغازگرها از ناحیه فرابنفش به ناحیه مرئی است. عالوه بر آن، 

های هیدروژلی بسیار مورد ای نوری محلول در آب نیز برای استفاده در چاپ زیستی سامانههآغازگر

ی بدیهی است موفقیت در توسعهشود. توجه هستند که در این مقاله مروری به بررسی آنها پرداخته می

فرآیند چاپ سه بعدی و ساخت قطعات با خواص مکانیکی مناسب برحسب کاربرد و رزولوشن مطلوب 

ترین یازمند آشنایی با عناصر کلیدی دخیل در فرآیند است و از این رو در این مقاله مروری یکی از مهمن

 گیرد.عوامل مورد بررسی قرار می

 ، پردازش نور دیجیتال، استریولیتوگرافیپلیمرشدن نوریچاپ سه بعدی، آغازگر، کلمات کلیدی: 

 



 

 

 مقدمه -1

 Additiveاوری ساخت مواد به طریق افزایشی )( یک فن3D printing, 3Dچاپ سه بعدی )

Manufacturing, AM های متوالی مواد بر روی یکدیگر برای با افزودن الیه 0891( است که در دهه

( از یک Predesignedساخت اشیا توسعه یافت. در این روش، یک شکل سه بعدی از پیش تعریف شده )

های شود. روشچاپ سه بعدی به شکل مدنظر تبدیل می جسم به کمک رایانه طراحی شده و توسط دستگاه

( و پردازش نور دیجیتال Stereolithography, SLAمبتنی بر چاپ سه بعدی مانند استریولیتوگرافی )

(Digital Light Processing, DLPامکان ساخت سامانه ) های پیچیده سه بعدی را با وضوح باال و

های مختلف مانند کنند. از این رو، این فناوری در زمینهکنترل فراهم می های شیمیایی و مکانیکی قابلویژگی

های و طراحی سامانه میکروسیال، تجهیزات پزشکی، رباتیک نرم، جراحی، مهندسی بافت، دندانپزشکی

 [. 0رهایش داروگسترش پیدا کرده است ]

نومرها یا الیگومرها در حالت سیال پایه و اساس پلیمرشدن نوری در چاپ سه بعدی مبتنی بر استفاده از مو

دهند. ی جامد را تشکیل میو قطعه پلیمریزه شدهاست که با قرارگیری در معرض تابش نور با طول موج خاص 

ی فعال های واکنش پذیر )رادیکال، کاتیون و هرگونه( به گونهPhotolyticبرای تبدیل انرژی فتولیتیک )

ی پلیمر هستند، به یک آغازگر نوری یا سیستم آغازگر نوری )با ر یا شبکهدیگر( که قادر به آغاز تشکیل زنجی

ضرایب جذب نسبتا باال( نیاز است. به طور معمول، آغازگرهای نوری با ضریب مولی خاموشی باال در طول 

بر  های مبتنیشوند. اگرچه سامانهنانومتر( برای شروع واکنش فتوشیمیایی استفاده می UV < 400موج کوتاه )

UV دهی با امواج پرانرژی دارای اند ، اما تابش، در فناوری چاپ سه بعدی بسیار گسترش پیدا کرده

توان به موارد زیر کند. از ایرادات اساسی میهایی است که کارایی فناوری را با چالش مواجه میمحدودیت

ن ضخامت الیه قابل دسترسی زیاد های فرابنفش عمق نفوذ کمتری دارند و بنابرایاشاره داشت: الف( فتون

یابد؛ ب( در چاپ زیستی سه بعدی، میکرومتر( و در نتیجه سرعت چاپ سه بعدی کاهش می 011نیست )زیر 

و ج(  شودمی استفاده از نور ماورا بنفش موجب آسیب سلولی و عدم ثبات کروموزومی و ژنتیکی در سلول



 

 

ا انرژی باال ممکن است منجر به ایجاد واکنش های جانبی قرارگیری طوالنی مدت در معرض اشعه فرابنفش ب

های قابل ی رزینرو، مطالعاتی با هدف توسعه[. از این2دهنده و محصوالت شود ]ناخواسته و تخریب واکنش

( در حال توسعه است. در این مقاله NIRچاپ حاوی آغازگرهای حساس به نور مرئی و مادون قرمز نزدیک )

های قابل های مرسوم در فرآیند چاپ سه بعدی پرداخته و سپس سامانهبررسی اجمالی روشمروری، نخست به 

 چاپ از نقطه نظر آغازگرهای مختلف گردآوری شده است. 

 از طریق پلیمرشدن نوری سه بعدیهای چاپ روش -2

چاک هال  ، چهار دانشمند از آمریکا و ژاپن همزمان مفهوم چاپ سه بعدی را مطرح کردند.0891در دهه 

(Hull Chuck این مفهوم را به واقعیت تبدیل کرده و اولین شرکت چاپ سه بعدی را در سال )تأسیس  0891

سال  01در طول به طور تجاری وارد بازار شد.   SLA-1 کرد. یک سال بعد، اولین چاپگر سه بعدی به نام

) Multi Jetپ مولتی جت ، چاDLPهای نوری دیگری مانند پردازش نور دیجیتال گذشته، فناوری

MJP) Printing,ی مایع )، تولید با تزریق پیوستهContinuous Liquid Interface Production, 

CLIP)  ی پخت نوری های چاپ سه بعدی بر پایههای بعدی، برخی از فناوریاند. در بخشنیز توسعه یافته

 شوند.رایج و پیشرفته معرفی می

، رزین های حساس به نور هستند که دستگاه از یک لیزر SLAو  DLPبعدی مواد مصرفی چاپگرهای سه 

UV ها دارای سه عنصر اصلی کند. این رزینی جامد استفاده میبرای تبدیل رزین مایع حساس به نور به قطعه

مونومر یا الیگومر )عموما از نوع اکریالتی(، آغازگر نوری و جاذب نوری بوده و زمانیکه در معرض نور 

شود. عالوه بر  این، گیرند، مونومرها ضمن تبدیل به یک مولکول پلیمری سخت میفرابنفش قرار می

های . از رزین[0]شود ها یافت مینیز در ترکیب رزین ها و مونومرکنندهها، تثبیتکنندههای فعال، نرمکنندهرقیق

[ اشاره نمود. 1استر ]و پلی[ 5آکریالت ]سی [، اپوک4یورتان آکریالت ]توان به رزین پلیحساس به نور می

های مختلف از مونومرهای ویژه در ساختار اصلی، حضور گروه های ها به دلیل امکان وارد نمودن ترکیبرزین

های مختلف در ماتریس خود امکان طراحی جانبی و الیگومرهایی با طول مختلف و همچنین حضور افزودنی



 

 

ای از خواص نوری )از شفاف تا مات یا رنگی( ، مکانیکی )انعطاف ف گستردههای مختلف با طیفرموالسیون

 [.0]کنند پذیر تا صلب( و حرارتی را فراهم می

  SLAفناوری  -2-1

SLA ای بر روی برای شروع یک واکنش زنجیرهفرابنفش  از نورهای چاپ سه بعدی بوده و از اولین فناوری

مواد )به طور عمده بر پایه اکریلیک یا پیش. (0کند )شکلستفاده میای از رزین یا محلول مونومر االیه

شبکه ای شده و واکنش پخت اپوکسی( در برابر اشعه فرابنفش فعال هستند و پس از تولید رادیکال بالفاصله 

ای بسیار به این صورت است که بر اساس مقادیر از پیش تعیین شده، الیه SLA[. طرز کار 9دهد ]رخ می

گیرد. با تابش متر بر روی صفحه منفذداری قرار میمیلی 105/1تا  15/1از رزین فوتو پلیمر به ضخامت  نازک

شود. با هایی از صفحه، رزین حساس به نور پخت میبر اساس فایل سه بعدی قطعه، در قسمت اشعه لیزرو 

هد که روی سطح مایع حرکت  مقدار تنظیمی پایین رفته و توسط یک یتشکیل اولین الیه، صفحه به اندازه

شود. سپس الیه دیگری از رزین فوتوپلیمر بر زیرین یکنواخت می کند ضخامت کل الیه در سطح صفحهمی

شود و این کار تا تکمیل هایی از مایع پخت میبا تابش لیزر قسمت روی صفحه منفذدار قرار گرفته و مانند قبل

 [. 9]یابد فرآیند ادامه می

 

 .SLAبعدی یی از عملکرد چاپگر سه. شما1شکل 

 DLPفناوری  -2-2

DLP مشابه فرآیند استریولیتوگرافی  آن که عملکرد چاپ سه بعدی نوعی دیگر از فرآیندهای موجود در

 های الکتریکیه لیزر از منبع نور معمولی مانند المپاز اشع به جای استفادهDLP است با این تفاوت که در 

نور تنها در یک نقطه معین به رزین برخورد  DLP، در روش SLAبرخالف روش  شود. همچنین،استفاده می

http://پرینت3بعدی.com/
http://پرینت3بعدی.com/


 

 

تعداد زیادی  بر اساس وجود DLPاساس روش . گیردزمان شکل می کند، بلکه تمام سطح یک الیه همنمی

توانند تغییر جهت داده و نور را به نقطه مورد نظر برسانند. این است که می DLP آینه میکرونی بر روی بورد

 توان از آن برای تولید قطعات بسیار ظریف در جواهرسازی استفاده کرد.روش دارای دقت باالیی بوده و می

بنابراین  گیرد( نبوده وی در حال پخت در تماس مستقیم با هوا )در کف مخزن قرار مییهال DLPروش  در

  . [8] نشان داده شده است DLPشمای دستگاه  2در شکل  .کمتر مستعد مهار رادیکال توسط اکسیژن است

 

 DLP[9] بعدی. شمایی از عملکرد چاپگر سه2شکل 

 CLIPفناوری  -2-3

ی سه بعد چاپترین دستگاه به عنوان سریعکه از آن  است DLPیک فناوری پیشرفته مبتنی بر  CLIPفناوری 

دارای غشای نفوذپذیر اکسیژن بوده و از این رو به دلیل نفوذ اکسیژن و مهار  این فناوری .جهان یاد می شود

پلیمریزاسیون رادیکال آزاد برای چاپ پیوسته مفید است. غشای قابل نفوذ اکسیژن در پایین مخزن رزین قرار 

نزدیک به ته مخزن هستند، پخت نشده و حالت  کند. در نتیجه، رزین هایی کهدارد و امکان عبور را فراهم می

 0در شکل  یابد.پایداری از مایع در طول چاپ حفظ شود. به این ترتیب، سرعت چاپ تا حد زیادی افزایش می

 [.01] نشان داده شده است CLIPشمای دستگاه 



 

 

  

 .CLIP  [11]. شمایی از عملکرد چاپگر سه بعدی3شکل 

وری در فرآیندهای چاپ به طور عمده با سازوکار رادیکالی یا کاتیونی است. های پلیمرشدن نپیشرفت واکنش

ی آغاز مسئول تبدیل انرژی شروع واکنش تحت تابش نور اتفاق افتاده و در آن یک آغازگر نوری یا سامانه

د. طول و یا لیزر باش LEDتواند المپ زنون، المپ قوس جیوه، منبع نور می .های فعال استفتولیتیک به گونه

-911مادون قرمز )  نانومتر( یا  911-411) نانومتر(، مرئی 081-411) UVموج منبع فتون نیز در محدوده 

[. در ادامه به انواع آغازگر نوری توسعه یافته برای کاربرد چاپ سه بعدی 01یابد ]نانومتر( گسترش می 0111

 شود. پرداخته می

 

 سه بعدی آغازگرهای استفاده شده در فرآیند چاپ-3

ی آغازگر ای شدن رزین حساس به نور، جذب نور است که طی آن یک آغازگر یا سامانهاولین گام در شبکه

کنند. به طور کلی آغازگرهای رادیکالی بر های فعال برای آغاز پلیمرشدن تبدیل میانرژی فتولیتیک را به گونه

های تک مولکول   I[. آغازگرهای نوع00شوند ]طبقه بندی می IIو   Iحسب مکانیسم تفکیک خود به دو نوع

آغازگرهای رایج  ها از جملهبنزیل کتال. شوندجزئی هستند که در معرض نور به اجزا رادیکالی شکسته می



 

 

و  Irgacure 184 ،Irgacure 651توان به های رایج مورد استفاده میهستند. از بنزیل کتال  Iنوع

Irgacure 369  00( ]4اشاره نمود )شکل .] 

 

 I [11] . آغازگرهای رادیکالی رایج نوع4شکل 

شوند که از یک مولکول آغازگر به همراه یک های دو جزئی تلقی می، سامانهIIآغازگرهای نوری نوع 

دهی، یک اتم هیدروژن از مولکول (. در حین تابش5اند )شکل دهنده( تشکیل شدهکمک آغازگر )شتاب

های نوع سوم دارای یابد. آمینگر انتقال یافته و بدین ترتیب گسست آن تسهیل میدهنده به ترکیب آغازشتاب

درصد وزنی  10/1یک استخالف آلکیل، از جمله کمک آغازگرهای پر کاربرد هستند که در غلظت کمتر از 

ز این رو مبتنی بر مخلوطی از رادیکال و سیستم کاتیونی بوده و ا SLAهای شوند. بسیاری از رزیناستفاده می

 [. 02] استفاده از کمک آغازگر آمینی به دلیل امکان مزاحمت برای واکنش، چندان مطلوب نیست

 

 II [12]ی آغازگر نوع . ایجاد رادیکال در سامانه5شکل 



 

 

منبع نور استفاده شده تاثیر عمیقی بر عملکرد آغازگرهای مورد استفاده دارد و موفقیت این استراتژی به طور 

 I841و I651 ،D1173ی به وسعت طول موج منبع بستگی دارد. آغازگرهای نوری بنزوئیلی مانند اگسترده

 برای فعالیت بوده و از این رو برای استریولیتوگرافی بر پایه لیزر ) UVBو  UVAنیازمند منبع نوری 

nm015 )He-Cd یا منبع فرکانس سه( گانه nm055 )Nd:YAG  یاUVA/B ایش مناسب هستند. با افز

 [.02] پذیر استطول موج منبع نور، استفاده از آغازگرهای آسیل فسفین اکسیدها نیز امکان

تاکنون آغازگرهای مختلفی برای استفاده در فرآیند پلیمرشدن نوری و چاپ سه بعدی توسعه یافته است. 

توان آغازگرهای تا، میها بوده و در این راسبندی آغازگرها به طور عمده بر مبنای طول موج حساس آنتقسیم

UVتوان دریافت که آغازگرهای محلول ، مرئی و مرئی نزدیک را نام برد. با مرور مقاالت عمنتشر شده، می

ها بسیار مورد توجه هستند. مواد هیدروژلی و داربستدر آب نیز به دلیل استفاده در فرآیند چاپ زیستی پیش

های قابل چاپ ای توسعه یافته، تحقیقات اخیر در زمینه سامانهدر ادامه، با بیان نقاط ضعف و قوت آغازگره

 گیرد.مورد بررسی و مرور قرار می

  UVآغازگرهای حساس به نور-3-1

های چاپگرهای سه بعدی نیز که به صورت تجاری در دسترس هستند برای رزین UVبرخی از اغازگرهای 

در  [.00نمایش داده شده است ] 0آنها در جدول ی جذب برخی از اند که ساختار و محدودهاستفاده شده

شدن، عالوه بر نوع آغازگر، باید نوع المپ استفاده شده و توان آن مورد ایسازی سازوکار شبکهراستای بهینه

ها نیز راهکاری کارآمد برای ارتقای دهندهتوجه قرار گیرد. استفاده از ترکیب آغازگرها و همچنین شتاب

( و همکارانش از Hullشدن است. برای مثال، اولین بار هال )ایسرعت فرآیند شبکهبازدهی آغازگر و 

استفاده کردند. مشاهدات  SLAوات برای چاپ رزین در دستگاه  051بنزوفنون و المپ قوس جیوه با توان 

االتری انجام کادمیم، فرآیند چاپ با بازدهی ب-بعدی حاکی از آن بود که با جایگزینی منبع نوری با لیزر هلیوم

تری متیل -1،4،2( و همکارانش نیز استفاده از ترکیب دو آغازگر بیس )Chiaponne[. چیاپون )00شود ]می

 Bis (2,4,6-trimethylbenzoyl) phenylphosphineoxide) بنزوئیل( فنیل فسفین اکسید 



 

 

(Irgacure 819))2)ان -0-فنیل پروپان -0-متیل-2-هیدروکسی -2 و - hydroxy - 2-methyl- 1 - 

phenyl-propan- 1 -one (Irgacure 1173)) آکریالت( گلیکول دیپلی )اتیلن را برای پخت رزین

(PEGDA در دستگاه )DLP  گزارش کردند که ترکیب آغازگرها موجب ارتقای سرعت پخت رزین بود

 [.04( ]0)جدول 

ست، استفاده از ترکیبات مناسب برای انجام شده ا UVسازی آغازگرهای تالش دیگری که در راستای بهینه

تری متیل بنزوئیل( فسفین اکسید آغازگری  -1،4،2رنگ است. ترکیب دی فنیل )چاپ قطعات شفاف و بی

گزارش شد. اگرچه این آغازگر به عنوان  SLAرنگ است که توسط لی و همکارانش برای چاپگرهای بی

نانومتر، امکان ایجاد رادیکال  421ی آن تا محدودهشود اما گسترش طیف جذبی شناخته می UVیک آغازگر 

سازد. این آغازگر پتانسیل باالیی در آغاز پلیمرشدن نوری داشته و برای چاپ تحت تابش مرئی را میسر می

هگزان -1،0و  ( )pentaerythritol tetraacrylate, PETAی پنتااریتریتول تتراآکریالترزین برپایه

-[. بهینه05با بازدهی مناسبی همراه است ] )exanediol diacrylate, HDAh-1,6(آکریالتال دیدی

های باالتر و به ویژه ناحیه مرئی است. این به محدوده UVسازی دیگر، تغییر طول موج جذبی آغازگر 

 تواند با استفاده از تلفیق آغازگرها با افزودن ترکیبات دیگر به رزین باشد.جابجایی در طول موج جذبی، می

سولفوناتواکسی اتیل  2)-4[[-0-اکسو-4-استامیدو -1(z0دی سدیم) برای مثال، با تلفیق آغازگرهای

-disodium(3Z)-6-acetamido-4-oxo-3 سولفونات -2-سولفونیل( فنیل[ هیدرازینیلیدین[ نفتالین

[[4-(2-sulfonatooxyethylsulfonyl)phenyl]-hydrazinylidene]-naphthalene-2-

sulfonat  (RO16) (پیپریدینیلوکسی( )- 0تترامتیل -1،1،2،2و TEMPO (2,2,6,6-Tetramethyl-

1- piperidinyloxy ( تری متیل بنزوئیل( فسفینات )-1،4،2با آغازگر لیتیوم فنیلLAP Lithium 

Phenyl(2,4,6 trimethylbenzoyl)-phosphinate,،) توان جذب میLAP نانومتر به  095 را از

 [.05شود ]کنش آغازگرها با یکدیگر نسبت داده مینتقال داد. این اثر به برهمنانومتر ا 415

 



 

 

 

 [.04]ی جذب برخی از آغازگرهای فرابنفش در چاپ سه بعدی . ساختار و محدوده1جدول 

جذب نور  ساختار شیمیایی نام آغازگر

( ) 

(nm) 

تری -1،4،2فنیل بیس )

زوئیل( فسفین متیل بن

 اکسید

 

285 ،091 

-2-هیدروکسی-2

-فنیل پروپان -0-متیل

  ان-0

245 ،291 ،000 

-′4-هیدروکسی-2

هیدروکسی -2)

متیل -2-اتوکسی(

 پروپیوفنون

 

294 

-2آزوبیس ) -2،2

-n-(2-متیل

هیدروکسی 

 مید(اتیل(پروپیونا

 

095 

-2-دی متوکسی-2،2

 فنیل استوفنون

 

252 ،041 



 

 

تری -1،4،2دی فنیل )

متیل بنزوئیل( اکسید 

 فسفین

 

285 ،019 ،

091 ،080 

 

 آغازگرهای نوری حساس به نور مرئی-3-2

های ناشی از پرتوهای فرابنفش پرانرژی را کاهش داده و با همان تواند محدودیتتفاده از نور مرئی میاس

بازدهی نقش خود را در خشک شدن رزین ایفا نماید. عالوه بر آن پرتوهای مرئی دارای طول موج بلند بوده و 

آغازگرهای نوری حساس به نور مرئی در مناسب هستند. با توجه به این مزایا، استفاده از  های زندهبرای سلول

[. آغازگرهای حساس به نور مرئی به طور عمده 01( ]2کاربرد چاپ سه بعدی نیز روبه گسترش است )جدول 

لیسکا  .ها وجود داردی صنعتی آنشوند و پتانسیل باالیی برای توسعههای تحقیقاتی استفاده میدر آزمایشگاه

(Liskaو همکارانش،  سامانه ) ،ی آغاز نوری دو مولکولی متشکل از کامفورکینون و یک آمین نوع سوم

دی متیل آمینوبنزوات را گزارش کردند که برای آغاز پلیمرشدن نوری تحت تابش نور مرئی -4مانند اتیل 

های اساسی پذیری پایین از محدودیتمناسب است. با این حال، سمی بودن، تغییر رنگ آغازگر و واکنش

نانومتر جذب دارند اما تغییر  511ی [. آغازگرهای نوری حاوی تیتانوسن نیز تا محدوده09ق است ]سامانه فو

 [.09سازد ]ی کاربرد آنها را محدود میرنگ مواد پخت شده با استفاده از این سامانه دامنه

اوی گروه عاملی نفتالیمید ح-9،0( و همکارانش استفاده از مشتقات نفتالیمید )مشتقات Xiaoاخیرا، شیائو )

وینیل -Nاند. مشتقات دیگر نیز همراه با نمک یدونیوم، متاکریالت( را به عنوان آغازگر نوری گزارش کرده

آزین( برای پلیمرشدن نوری تحت نور مرئی تری-5،0،0-تریس )تری کلرومتیل(-1،4،2ها و کاربازول، آمین

در مقایسه با آغازگر ترکیبی کامفورکینون/آمین و شده عملکرد بهتری [. ترکیبات گزارش09] پیشنهاد شدند

ها، مشتقات دیگری از نفتالیمید سنتز شد و به عنوان کامفورکینون/ نمک یدونیم نشان دادند. با توجه به این یافته

[. مشتق 08( ]1آزین معرفی شدند )شکل های دو یا سه جزئی در ترکیب با نمک یدونیوم یا کلرو تریسامانه



 

 

اتیلن برای چاپ رزین تریدی با استخالف ویژه همراه با دی فنیل یدونیوم هگزافلئوروفسفات نفتالیمی

 [.08نانومتراستفاده شدند ] 415آکریالت تحت تابش دی متانولسیکلودکان دیگلیکول/تری

 

سازی های الزم برای فعال. الف( ساختار شیمیایی مشتقات نفتالیمیدی و ب( افزودنی6شکل 

 [.08]لیمیدها در طول موج مرئی نفتا

های فتوردوکس( نیز به طور گسترده عالوه بر آغازگرهای آلی، آغازگرهای نوری آلی فلزی )کاتالیست

های فتوشیمیایی نویدبخشی از قبیل اند. ترکیبات کمپلکس فلزی ویژگیدر مقیاس آزمایشگاهی استفاده شده

توانند از های ردوکس مناسب را دارا بوده و میدار و پتانسیلهای برانگیخته پایجذب نور مرئی باال، حالت

های فعال را ی اکسایش یا کاهش به عنوان کاتالیزورهای فتوردوکس عمل کرده و گونهطریق یک چرخه

پیرازول اشاره -های مس حاوی لیگاندهای پیریدینتوان به کمپلکس[. یک مثال از این دسته می21تولید کنند ]

-نانومتر داشته و قادر به آغاز پلیمرشدن رادیکالی متاکریالت 051-511ی باالیی را در محدوده کرد که جذب

توان به کمپلکس روی تترافنیل [. مثال دیگر می21نانومتر هستند ] 415ها و پلیمرشدن کاتیونی اپوکسیدها در 

مناسب برای چاپ سه  ( اشاره نمود که در ترکیب با ید آغازگریTetraphenylporphyrinپورفیرین )

رغم [. این ترکیبات علی20کند ]نانومتر فراهم می 415بعدی رزین آکریالت و اپوکسی را در طول موج 

های فتوشیمیایی، به دلیل حضور فلز در ساختار، که ممکن است موجب سمیت شود، و پتانسیل خود در واکنش

 

 



 

 

و، آغازگرهای آلی فتوردوکس توسعه یافته است. همچنین پایداری کمتر کاربرد محدودتری دارند. از این ر

های مختلف و نمک ( و همکارانش ترکیبی از مشتقات جدید کاربازول دارای استخالفLalevéeاللیو )

ی اکسایشی و کاهشی فعال یدونیوم را به عنوان آغازگر فتوردوکس بدون فلز سنتز کردند که در هر دو چرخه

ی الکترون و به عنوان گروه دهنده 17H8N(C(2 وجود یک گروه آمین نوع دومآنها مشاهده کردند که  .بودند

های جذب در محدوده مرئی شده و قابلیت ی الکترون منجر به گسترش پیکبه عنوان کشنده یک گروه نیترو

[. برحسب 20( ]9ها و پلیمرشدن کاتیونی رزین اپوکسی را دارا هستند)شکل پلیمرشدن رادیکالی آکریالت

 دهند. نانومتر نشان می 051-511ی تخالف موجود، این ترکیبات جذب باالیی در محدودهاس

 

های آکریالتی . ساختار مشتقات کربازول به عنوان آغازگر در چاپ سه بعدی رزین7شکل 

[21.] 

در فرآیند چاپ سه بعدی، عمق نفوذ قابل آمیز این مشتقات کاربازول بدون فلز رغم عملکرد موفقیتعلی

[. این گروه 20شود ]میکرومتر( که موجب افزایش سرعت فرآیند می 111دسترسی پایین بوده )حدود 

تینوفسفول لومینسنت ی مشتقات دیتحقیقاتی، سنتز نسل دیگری از آغازگرهای فتوردوکس بدون فلز را بر پایه

های باال با خاصیت فتولومینسنت موج پای مزدوج قادر به جذب طولگزارش کردند که به دلیل وجود پیوند 

ها و هم برای (. ترکیب این آغازگرها هم به عنوان آغازگر رادیکالی برای پلیمرشدن آکریالت9بودند )شکل 

نانومتر موفقیت آمیز بودند و نفوذ  415پلیمرشدن کاتیونی اپوکسیدها برای چاپ سه بعدی در طول موج 

 [. 22دقیقه قابل چاپ بود ] 0متر در کمتر از میلی 2ای با ضخامت ی داشتند بطوریکه قطعهباالتر



 

 

 

های قابل چاپ با یافته برای پلیمرشدن رادیکالی و کاتیونی در چاپ سه بعدی؛ ب( ساختار رزینتینوفسفول توسعه. الف( ساختار دو آغازگر دی8شکل 

 [.22آغازگرهای فوق ]

 [.16ی جذب برخی از آغازگرهای مرئی در چاپ سه بعدی ]ختار و محدودهسا. 2جدول 

جذب نور  ساختار شیمیایی نام آغازگر

( ) 

(nm) 

 کامفورکینون

 

419 



 

 

 0H-بنزیل-2-آمینو-5

-بنزوایزوکینولین

0،0(2H)-دیون 

 

409 

توکسی م -4بیس )

بنزوئیل( دی اتیل 

  ژرمانیوم

419 

-اکتیل-8-نیترو-0

8H-کاربازول 

 

451-051 

 هیدروکسی فالون-0

 

491-091 

غازگر مرئی گزارش شد. ترکیب فوق دارای هیدروکسی فالون به عنوان آ-0در پژوهشی دیگر، استفاده از 

سازگاری و ج( سمیت خواص منحصر به فردی مانند: الف( جذب طول موج بلند در محدوده مرئی، ب( زیست

ها ی مناسب برای کاربرد در چاپ سه بعدی تبدیل کرده است. بررسیباشد که آن را به یک گزینهپایین می

( یا نمک NPGفنیل گلیسین )-Nبه همراه یک ترکیب آمینی مانند نشان داد که استفاده از این آغازگر 

های متر را آغاز نماید. سازوکار تشکیل گونهمیلی 4/0تواند پلیمرشدن رزین آکریالتی با ضخامت یدونیوم می

الکترون بوده و منجر به -نشان داده شده است. برهمکنش اجزا شامل یک انتقال پروتون 8رادیکالی در شکل 

مانع از ترکیب  NPGزدایی از (. واکنش کربوکسیل2و  0های شود )واکنشهای رادیکالی مید گونهایجا



 

 

هیدروکسی فالون با -0(. بازدهی برهمکنش 0شود )واکنش های رادیکالی و تولید محصول اولیه میگونه

نتقال الکترون ی رادیکالی یک ابوده و سازوکار تشکیل گونه NPGکنش با نمک یدونیوم کمتر از برهم

 [.20فتوردوکس پیشنهاد شد ]

 

هیدروکسی فالون تحت تابش نور -3سازی آغازگر . سازوکار پیشنهادی برای فعال9شکل 

 [.23مرئی ]

حضور اکسیژن یکی از موانع اصلی برای پلیمرشدن یا پخت رزین در فرآیند چاپ سه بعدی است. از این رو، 

رئی جدیدی را گزارش کردند که با استفاده از آن حساسیت جوهر ( و همکارانش سنتز آغازگرمLimلیم )

یابد. آغازگر فوق از ترکیب روتنیوم و سدیم پرسولفات حاصل استفاده شده به اثرات منفی اکسیژن کاهش می

ی بازدهی این شده و عالوه بر حساسیت به نور مرئی، تحت حضور اکسیژن نیز کارایی داشت. با مقایسه

های ( فیالمنتResolution، مشاهده گردید که رزولوشن )Irgacure 2959ازگر تجاری آغازگر با آغ

 [. 24] (01شده با آغازگر سنتز شده بیشتر بود )شکل آکریالتی چاپ



 

 

 

شده با آغازگر مرئی روتنیم/سدیم پرسولفات با ی چاپی رزولوشن نمونه. مقایسه11شکل 

Irgacure 2959 [.24آیندی یکسان ]برای یک جوهر و شرایط فر 

 NIRآغازگرهای نوری حساس به نور -3-3

علی رغم اینکه دارای انرژی باالیی نیستند، اما به دلیل امکان نفوذ در عمق بیشتر و  NIRفوتون های نور 

در فرآیند چاپ سه بعدی، استفاده از  NIRپراکندگی کمتر مورد توجه هستند. یک مسیر برای استفاده از نور 

 است.  (two-photon initiatorsدو فتونی ) آغازگرهای

معرفی شد و  (Maria Göppert-Mayer) ایده جذب دو فتونی برای اولین بار توسط ماریا گوپرت مایر

 TPAای حالت جامد برای فعالسازی فرآیند غیرخطی ی آن پس از ساخت لیزرهای پالسی فمتو ثانیهتوسعه

مزایایی از جمله راندمان آغازگر باال، حاللیت خوب و پایداری انجام شد. اگرچه آغازگرهای دو فتونی 

اندازی دارد اما کاربرد آن به دلیل فرآیند پخت طوالنی و هزینه باالی راه  NIRمطلوب را برای استفاده از نور 

تبدیل باالی دوپ  [. یک راه حل برای رفع چالش مذکور، استفاده از نانوذرات25] محدود است NIRلیزر 

ها دسته ای از ذرات  UCNPاست.  )conversion Nanoparticle, UCNPs-Up( ه با النتانیدشد

فعال نوری شامل فعال  Ln+3 دوپ شده با النتانیدها هستند که از یک ماتریس میزبان بی اثر نوری و یون های

است که در  ها یک فرآیند نوری غیرخطی UCNPکننده ها و حساس کننده ها تشکیل شده اند. لومینسانس 



 

 

آن دو یا چند فوتون کم انرژی جذب می شوند تا فوتون های پرانرژی با باند انتشار باریک و طول عمر 

یا نور مرئی  UVبه نور  NIRاین نانوذرات قادر به تبدیل نور  [.21] طوالنی، حالت های برانگیخته ساطع کنند

دو یا چند « متوالی»با جذب  UCNPs، ترکیبات شود. در واقعبوده و واکنش مدنظر با پرتو جدید انجام می

نانومترNIR  (911  )، مرئی و کوتاهتر UVهای تری را در طول موج، پرتوی پرانرژیNIRفوتون کم انرژی 

(، فتوایزومریزاسیون photolysisهای نوری مانند نورکافت )کنند. پرتو حال قادر به انجام واکنشساطع می

(photoisomerizationج ،)فت( شدن نوریphoto-coupling 00( و پلیمرشدن نوری است )شکل )

[21.] 

 

 UCNPs [26.]شمای پلیمرشدن نوری با استفاده از ترکیبات  .11شکل 

-Méndezراموس )-های قابل چاپ نیز توسعه یافته است. مندزی رزیندر توسعهUCNPs استفاده از 

Ramos و همکارانش از )UCNPs ر به عنوان منبع نوUV  موضعی برای ساخت سه بعدی رزین بر پایه

PEGDA شود که ترکیبات نانومتر، موجب می 891دهی رزین با نور لیزر با طول موجاستفاده کردند. تابش

UCNPs ( دوپه شدهDoppedبا تولیوم نشری در محدوده ) ی عملکرد نانومتر )محدوده  281-011ی

[. در 29] مناسب است PEGDAشروع پلیمریزاسیون نوری  ( را داشته و برای-908Irgacureآغازگر 

ها  UCNPو  NIR( و همکارانش استفاده از نور Khaydukovپژوهشی دیگر، خایدوکوف )

(NaYF4:Yb3+,Tm3+/ NaYF4) پس از تابش  .را برای شروع فرآیند چاپ سه بعدی گزارش کردند

موجود در  Darocure TPOومتر( آغازگرهای نوری نان 011و  045، 299نانومتر، انتشارات تبدیل باال ) 895

را آغاز کردند و در نتیجه فرآیند  E-shell 300، (EnvisionTECیک رزین با پخت نوری تجاری )



 

 

با استفاده از این رویکرد، ساختارهای ماکرو و میکرو با استفاده از روش الیه  فوتوپلیمریزاسیون را فعال کردند.

  [.29] اپ شدندبه الیه به طور مستقیم چ

و منبع نور موضعی،  UCNPsبه عنوان  NaYF4:Yb/Tm( و همکارانش ازTumblestonتامبلستون )

 [.28استفاده کردند ] PEGDA های مختلف قابل پخت از جملهبرای شروع پلیمرشدن نوری انواع رزین

دارد.  NIRس به نور پتانسیل زیادی برای ساخت مواد حسا UCNPبه طورکلی پلیمریزاسیون نوری به کمک 

می تواند همراه با حساس کننده نوری یا آغازگر نوری ، پلیمریزاسیون  NIRها، نور  UCNPدر حضور 

  [.21] نوری را ایجاد کند

 بعدی آغازگرهای محلول در آب برای چاپ سه -3-4

ها ها و داربستمواد پایه آبی که در چاپ )زیستی/غیرزیستی( هیدروژلتوسعه فناوری چاپ سه بعدی پیش

ی اخیر بوده است. در حال های تحقیقاتی در دو دههمهندسی بافت کاربرد دارد، یکی از فراگیرترین زمینه

حاضر، چندین آغازگر محلول در آب وجود دارد که سمیت سلولی نداشته و برای چاپ زیستی نیز قابل 

ل در آب حساس به تابش نور مرئی یک استفاده هستند. با این حال، تهیه آغازگرهای نوری مناسب محلو

-متیل-2-هیدروکسی اتوکسی(فنیل]-2)-4]-0-هیدروکسی-2چالش اساسی برای چاپ مواد مذکور است. 

یک آغازگر نوری محلول در آب و زیست سازگار شناخته شده است. این آغازگر  (I2959)پروپانون[ -0

شود، اما جذب نور آن در واد زیستی استفاده میدهد و به طور گسترده در ساخت محداقل سمیت را نشان می

( و همکارانش استفاده از آغازگر نوری Bashirبشیر ) دهد.امکان آسیب سلولی را افزایش می UVمحدوده 

متیل پروپیوفنون را برای پلیمرشدن -2هیدروکسی اتوکسی( -2)-4′-هیدروکسی-2حساس به نور فرابنفش 

گزارش کردند و تورم و خواص مکانیکی این  SLAفاده از فرآیند با است  PEGDA هاینوری هیدروژل

اندازه گیری شد. زنده ماندن طوالنی مدت، تکثیر و گسترش سلول های  wMهیدروژل ها به عنوان تابعی از 

NIH/3T3  روز در ساختارهای سه بعدی تک الیه و چند الیه تهیه شده از هیدروژل  04محصور شده در طی

[. همچنین، 01سازگاری مناسبی را نشان داد ]ارزیابی قرار گرفت و آغازگر زیست مورد PEGDAهای 



 

 

هیدروکسی اتیل(پروپیونامید( نیز به عنوان آغازگری با سمیت ناچیز و -2)-n-متیل-2آزوبیس ) -2،2ترکیب 

ت های زیستی از جمله متاکریالنانومتر برای استفاده در چاپ سه بعدی رزین 095پیک جذبی باال در 

ی ریبوفالوین/تری آغازگر نوری محلول در آب برپایه[. استفاده از 29گزارش شده است ](GelMAژالتین)

 [.00]اتانول آمین نیز در منابع گزارش شده است، اما از راندمان پایینی برخوردار است 

رهای نوری به عنوان نسل جدیدی از آغازگ HNPsاخیراً نانوذرات هیبریدی نیمه هادی فلزی موسوم به 

به دلیل مکانیسم فوتوکاتالیستی خود در HNP های آبی گزارش شده است. آغازگرهای نوری برای سامانه

-CdS) ( طالtipبا تیپ ) (CdS) های سولفید کادمیومشوند. به عنوان مثال، نانومیلهحضور نور مصرف نمی

Au) به امکان جداسازی بار و انتقال الکترون از ی این ویژگها را تحت تابش نور تولید کنند. تواند رادیکالمی

 Reactiveهای فعال اکسیژن )شود که قادر به ایجاد گونههای طال نسبت داده میبه تیپ Cdsنانومیله های 

Oxygen Species, ROS)  و متعاقبا رادیکال های هیدروکسیل و سوپراکسید هستند. ترکیباتHNPs  بر

رشدن نوری مونومر آکریل آمید را با بازدهی باالتری نسبت به نانومیله های توانند پلیممی (CdS-Au)پایه 

CdS  خالی وI2959  2نانومتر و 095تابش (و شرایط هوازی آبی آغاز کنند -mWcm 21 همچنین امکان .)

وجود دارد  DLPو چاپ  HNPsبا استفاده از  PEGDAچاپ سه بعدی جوهر متشکل از آکریل آمید و 

[02.] 

های انتقار ر دیگر که برای سنتز آغازگرهای محلول در آب توسعه یافته است، استفاده از کمپلکسیک مسی

-0-(4 (E)-  [( و همکارانش با ترکیبChenی آغازگرهای محلول در آب، چن )بار است. در راستای توسعه

و ] ان-0-ان-2پمتوکسی اتوکسی( اتوکسی( اتوکسی( فنیل (پرو-2)-2)-2)-4)-0-)دی متیل آمینو( فنیل(

تری اتانول آمین )به عنوان دهنده الکترون( یک کمپلکس انتقال بار محلول در آب را گزارش کردند )شکل 

داشت.  LED @ 405 nmرا در تابش   PEGDA(که پتانسیل باالیی برای آغاز پلیمرشدن نوری 02

ها را دارد بلکه ه بعدی هیدروژلکمپلکس انتقال بار تشکیل شده نه تنها قابلیت استفاده در فرآیند چاپ س

 [.00شود ]ها نیز میموجب بهبود خواص مکانیکی آن



 

 

 

 [.33( و مونومر مورد استفاده ]TEA) . ساختار آغازگر برپایه چالکون، تری اتیلن آمین12شکل 

آب  ( و همکاران نیز یک آغازگر نوری بر پایه کمپلکس انتقال بار نامحلول درLiدر پژوهشی دیگر،  لی )

(E2E,1)-1،2- ان )پذیرنده الکترون( به همراه تری اتانول -0-ایل متیلیدن( سیکلو هگزان-2-بیس )فوران

آمین به عنوان کمک آغازگر محلول در آب برای پلیمریزاسیون نوری رادیکال آزاد در طول موج مرئی 

ل در آب را به آغازگر نوری گزارش کردند. با استفاده کمپلکس انتقال بار توانستند آغازگر نوری نامحلو

 [.04محلول در آب با هزینه کم برای پلیمریزاسیون نوری تبدیل کنند ]

 

 گیرینتیجه -4

سازی ترکیب پلیمر حساس به نور و آغازگر چاپ موفق یک سازه و ساخت قطعه با رزولوشن باال نیازمند بهینه

ی با بازدهی باال، عمق نفوذ بیشتر، عدم ایجاد نور هایو همچنین شرایط فرآیندی است. سنتز و معرفی آغازگر

رنگ، سمیت پایین، حاللیت در رزین و موارد دیگر همواره مورد توجه محققان بوده و به طور ویژه عبور از 

آغازگرهای حساس به نور فرابنفش به سمت آغازگرهای مرئی و همچنین سنتز آغازگرهای محلول در محیط 

های ی فرآیند چاپ سه بعدی برای کاربردهای زیستی است. اگرچه پیشرفتسعهآبی امری الزم در راستای تو

های عظیم هنوز برای شیمی آغازگرها وجود دارد که ها و فرصتای در این زمینه رخ داده است، چالشعمده

 های مذکور را ایجاد نماید.ویژگی
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