
  

     医工薬理融合 GPLLI Seminar Series  
GGrraadduuaattee  PPrrooggrraamm  ffoorrLLeeaaddeerrss  iinn  LLiiffee  IInnnnoovvaattiioonn    

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo  

  

  

  

  

  

  

  

  

日日時時：：  平平成成2288年年88月月11日日（（月月））、、  1166::0000～～1188::0000      

会場： 東京大学工学部 12 号館 122B セミナー室  
33DD  pprriinnttiinngg,,  aallssoo  ccaalllleedd  aaddddiittiivvee  mmaannuuffaaccttuurriinngg,,  iiss  aa  ffaabbrriiccaattiioonn  pprroocceessss  tthhaatt  

uusseess  ddiiggiittaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  aa  ccoommppuutteerr--aaiiddeedd  ddeessiiggnn  ffiillee  ttoo  ssttaacckk  22DD  llaayyeerrss  ooff  

vvaarriioouuss  mmaatteerriiaallss  ((ee..gg..,,  ppoollyymmeerrss,,  mmeettaallss,,  cceerraammiiccss,,  aanndd  ccoommppoossiitteess))  ttoo  pprroodduuccee  aa  

33DD  oobbjjeecctt,,  wwiitthhoouutt  rreeqquuiirriinngg  aannyy  ppaarrtt--ssppeecciiffiicc  ttoooolliinngg..  33DD  pprriinnttiinngg  tteecchhnnoollooggyy  

ooffffeerrss  ssiiggnniiffiiccaanntt  aaddvvaannttaaggeess  iinn  tthhee  mmeeddiiccaall  iinndduussttrryy  aass  iitt  ppeerrmmiittss  tthhee  oonn--ddeemmaanndd  

mmaannuuffaaccttuurree  ooff  llooww--vvoolluummee  oorr  oonnee--ooff--aa--kkiinndd  ppaarrttss  bbaasseedd  oonn  ppaattiieenntt--ssppeecciiffiicc  

nneeeeddss..  33DD  pprriinnttiinngg  iinn  tthhee  mmeeddiiccaall  iinndduussttrryy,,  bbootthh  aaccttuuaall  aanndd  ppootteennttiiaall,,  ccaann  bbee  

oorrggaanniizzeedd  iinnttoo  sseevveerraall  bbrrooaadd  ccaatteeggoorriieess,,  iinncclluuddiinngg  ttiissssuuee  aanndd  oorrggaann  ffaabbrriiccaattiioonn,,  

ccuussttoommiizzeedd  pprroosstthheettiiccss,,  iimmppllaannttss,,  aannaattoommiiccaall  mmooddeellss,,  aanndd  pphhaarrmmaacceeuuttiiccaallss..  

33DD  pprriinnttiinngg  tteecchhnniiqquueess  aarree  vviieewweedd  aass  iiddeeaall  ffoorr  tthhee  ffaabbrriiccaattiioonn  ooff  33DD  ppoorroouuss  bboonnee  ssccaaffffoollddss  wwiitthh  ccuussttoommiizzeedd  

sshhaappeess  aanndd  ffoorr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  ppoorree  mmoorrpphhoollooggiieess  aanndd  ppoorroossiittyy..  SSyynntthheettiicc  mmaatteerriiaallss  tthhaatt  aarree  cclliinniiccaallllyy  ffaavvoorreedd  ffoorr  

bboonnee  ttiissssuuee  rreeggeenneerraattiioonn  aarree  mmaaiinnllyy  tthhoossee  bbaasseedd  oonn  bbiioocceerraammiiccss  dduuee  ttoo  tthhee  cchheemmiiccaall  ssiimmiillaarriittyy  ooff  bbiioocceerraammiiccss  ttoo  

tthhee  mmiinneerraall  pphhaassee  ooff  bboonnee..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  33DD  cceerraammiiccss  pprriinnttiinngg  hhaass  bbeeeenn  vveerryy  ssllooww  wwhheenn  

ccoommppaarreedd  wwiitthh  ootthheerr  mmaatteerriiaallss,,  dduuee  llaarrggeellyy  ttoo  tthhee  ddiiffffiiccuullttyy  aanndd  ccoommpplleexxiittyy  ooff  tthhee  ffaabbrriiccaattiioonn  pprroocceessss,,  ii..ee..  cceerraammiiccss  

ggeenneerraallllyy  rreeqquuiirree  bbootthh  ddeebbiinnddiinngg  aanndd  ssiinntteerriinngg  sstteeppss  aafftteerr  pprriinnttiinngg,,  wwhhiicchh  ccaann  lleeaadd  ttoo  ddeeffoorrmmaattiioonn  aanndd  uunnssttaabbllee  

mmeecchhaanniiccaall  pprrooppeerrttiieess  ooff  tthhee  pprriinntteedd  33DD  ssttrruuccttuurree..  HHoowweevveerr,,  ssuucccceessssffuull  ccaasseess  ffoorr  ccoommmmeerrcciiaalliizzaattiioonn  hhaavvee  bbeeeenn  

rreeppoorrtteedd  rreecceennttllyy,,  aanndd  sseevveerraall  nneeww  tteecchhnnoollooggiieess  nnooww  aappppeeaarr  ttoo  oovveerrccoommee  tthhee  lliimmiittaattiioonnss  ooff  33DD  cceerraammiiccss  pprriinnttiinngg..  

OOuurr  ggrroouupp  hhaass  rreecceennttllyy  iinnttrroodduucceedd  aa  nneeww  ffaabbrriiccaattiioonn  pprroocceessss  ffoorr  cceerraammiicc--bbaasseedd  ssccaaffffoollddss  tthhaatt  oommiittss  tthhee  ddeebbiinnddiinngg  

aanndd  tthhee  ssiinntteerriinngg  pprroocceesssseess,,  aanndd  wwee  hhaavvee  ccoonnffiirrmmeedd  iittss  eeffffeeccttiivveenneessss  ffoorr  pprreeppaarriinngg  ssccaaffffoollddss  wwiitthh  hhiigghh  

bbiiooffuunnccttiioonnaalliittyy  aanndd  ggoooodd  ppeerrffoorrmmaannccee..  TThhiiss  nnoovveell  pprroocceessss  ccoouulldd  bbee  aaddaapptteedd  ffoorr  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  

ooff  cceerraammiicc--bbaasseedd  ssccaaffffoollddss  aass  mmuullttiiffuunnccttiioonnaall  bbiioommaatteerriiaallss  ffoorr  pprroommoottiioonn  ooff  bboonnee  ttiissssuuee  rreeggeenneerraattiioonn..  CCuurrrreenntt  

tteecchhnnoollooggiiccaall  aaddvvaanncceess  iinn  33DD  bbiioocceerraammiiccss  pprriinnttiinngg,,  iinncclluuddiinngg  oouurr  rreecceenntt  rreessuullttss,,  wwiillll  bbee  ddiissccuusssseedd  aatt  tthhee  

ccoonnffeerreennccee..  

                

OOrrggaanniizzeerr::    GGrraadduuaattee  PPrrooggrraamm  ffoorr  LLeeaaddeerrss  iinn  LLiiffee  IInnnnoovvaattiioonn,,  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo  

CCooooppeerraattiioonn::      IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoorree  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr  ffoorr  NNaannooBBiioo  

FFoorr  FFuurrtthheerr  IInnffoorrmmaattiioonn  CCoonnttaacctt::    KKiiyyookkoo  JJaarrnneess  aatt  GGPPLLLLII  OOffffiiccee  

PPhhoonnee::  0033--55884411--11550099  //  FFaaxx::  0033--55884411--11551100  EE--mmaaiill::  jjaarrnneess@@ccnnbbii..tt..uu--ttookkyyoo..aacc..jjpp  

  

CCuurrrreenntt  TTeecchhnnoollooggiiccaall  AAddvvaanncceess  iinn    

33DD  BBiioocceerraammiiccss  PPrriinnttiinngg  
  

HHuuii--ssuukk  YYuunn  
  PPoowwddeerr  &&  CCeerraammiiccss  DDiivviissiioonn,,  KKoorreeaa  IInnssttiittuuttee  ooff  MMaatteerriiaallss  SScciieennccee  ((KKIIMMSS))  
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