
 

 

 یک رزین االستیک جدید برای چاپ سه بعدی  تولید

یا ها  ترموپالستیکاکنون به گونه ای است که تقریباً هر هفته نوع جدیدی از هم  چاپ سه بعدیدنیای مواد 

با  (AM) در تکنولوژی ساخت افزایشیقابل استفاده مواد گستره به تدریج  و دنشو می معرفی ها فوتوپلیمر

 به نام یرزینچاپ سه بعدی قابل ماده . آخرین خواهد شددر تولید سنتی برابر  قابل استفادهمواردی 

Elastic ToughRubber 90 (ETR)   توسط شرکتاست که Adaptive3D  استتوسعه یافته. 

 ساخت یک رزین االستیک جدید برای چاپ سه بعدی در صنعت تولید کفش و حمل و نقل

مورد مواد  بااست که  توسعه محصولیبا آن روبرو هستند، بسیاری از مواد چاپ سه بعدی که  یچالش

 های . در مورد ترموپالستیکباشدمعادل قالب تزریق و سایر فرایندهای تولید سنتی  فناوری در استفاده

به اندازه برای استفاده نهایی ، قطعات معموالً SLSو  FFFی مانند یدر فرآیندهامورد استفاده االستومری 

 .نیستند مستحکمکافی 

 و  (DLP)، مانند پردازش نور دیجیتال photopolymerizationvat فناوری های چاپ سه بعدیبرای 

stereolithography (SLA) چاپایجاد قطعات که منجر به  می شوداستفاده  ی، از رزین های چسبناک 

 DLP و  SLA آن دسته از فرآیندهای در. دنگردمی  کمبا االستیسیته پایین و استحکام  سه بعدی شده ای

پس پردازش ثانویه از تکنیک های  می سازند،را امکان پذیر  یقطعات االستومری مناسب امکان ایجادکه 

استفاده می اد شده توسط فرآیند چاپ ایجردن زنجیره های پلیمری ضعیف برای جایگزین کطوالنی و شدید 

 .شود
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ETR یک فوتوپلیمر است که به طور خاص برای چاپ سه بعدی DLP  طراحی شده است و هدف از آن

 مدیر عامل شرکت Walter Voit د.نشته باشوجود دا بایدالستیکی  شبه که مواد است پر کردن شکافی

Adaptive3D  قابل چاپ برای تمام فصول توصیف کردسخت االستومر یک را به عنوان  ماده این. 

Voit  :ماده االستومتر "افزودElastic Tough Rubber  پایینعملکرد پایدار در دماهای داشتن با ،

مزایای چاپ سه در پردازش، و سهولت  یدگیکش بلیتاق درصد 200، بیش از kN/m 46 استحکام پارگی

 می کند."  آَشکار، پلی اورتان و فوم ستیکیقطعات ال نتولید کنندگان و فروشندگا بعدی را برای

ندارد. از  مخلوط شدننیازی به  داشتن کیفیت باالتر و تکرارپذیریبرای  ETR ،طبق گفته این شرکت

، هزینه و از این طریق ضایعات مورد استفاده قرار دادنده نیز می توان در چاپ های بعدی رزین باقی ما

برای تولید محصوالت Adaptive3D در حال حاضر شرکت  را کاهش داد.ها و تأثیرات زیست محیطی 

استفاده  مورد قطعات نهاییاین ماده برای ساخت  که استفاده می کند و پیشنهاد می کند ETR مصرفی از

  قرار گیرد. 



 

 

معاون  Kial Gramleyاما  و کاربردهای صنعتی استفاده کرد در حمل و نقلمی توان  از این ماده اگرچه

بسیار کفش مکان  تولید ما معتقدیم که صنعت در نهایت" گفت: Adaptive 3D فروش و بازاریابی شرکت

 " .چند برابر کنیمرا  مانتولید 2020در سال تا  ایمین ماده است و ما آماده ستفاده از امناسبی برای ا

چاپ سه ، قطعات ندفتیادر فرانکفورت آلمان حضور  Formnext نمایشگاه بین المللی برای کسانی که در

 .شدنمایش داده G01 12.1  در غرفه ETR شده با بعدی
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