
 PLAفيالمنت 

Polylactic acid  ياPLA  .نوعي ترموپالست است كه از مواد اورگانيك نظير ساقه ذرت و نيشكر توليد ميشود
باعث شده تا موقع پرينت هيچگونه بوي بدي توليد نكرده، بخار آن سمي نبوده و در پايان  PLA اين بنيان طبيعي

به مراتب از ديگر متريال هاي فيالمنتي راحت تر است و اين  PLA پرينت .با راحتي بيشتري قابل بازيافت باشد
محبوب ترين ماده براي  و به همين دليل نكته مهم ترين دليل حضور پررنگ اين متريال در بازار مواد مصرفيست

به صورت نسبي ارزان قيمت  PLAاست و اين محبوبيت بي دليل نيست.  FDMدر فناوري  پرينت سه بعدي
 پس بيش تر از اين وقت تلف نكنيم بريم سراغ بررسي اين متريال : صد ها رنگ جوروا جور است.است ، و داراي 

 PLAتاريخچه متريال 

 PLA  توسط واالس كاروترز كشف شد كه به كشف نئوپرن و نايلون نيز اعتبار دارد ، در  1932اولين بار در سال
در  كار مي كرد Company (DuPont) و E. I. DuPont de Nemours حالي كه براي شركت شيميايي

بسيار گران بود بنابراين بيشتر براي  PLA اختراع شد. توليد 1954در سال  DuPont ابتدا فرآيند توليد توسط
بود كه دكتر پاتريك آر. گروبر و همسرش سالي با استفاده از  1989تا سال  كاربردهاي پزشكي استفاده مي شد

كه اكنون   Cargill-Dow Polymers از نشاسته ذرت را تهيه كردند PLA اختاجاق گاز آشپزخانه خود روش س
 1997را در مقياس تجاري در سال  PLA شناخته مي شود ، اولين كسي بود كه NatureWorks LLC با نام

 .توليد كرد

 PLAنحوه ي تهيه متريال 

 PLA الكتيك يا الكتيد ابتدا از منابعي مانند به طور طبيعي اسيد  .در يك فرايند دو مرحله اي ساخته شده است
سپس اسيد الكتيك با استفاده از يك فرايند شيميايي  .نشاسته ذرت با استفاده از فرآيند تخمير به دست مي آيد

با چگالي باال تبديل  PLA صنعتي به نام پليمريزاسيون حلقوي كه به وسيله فلزاتي مانند قلع كاتاليز مي شود به
 .مي شود

  ؟ PLAيالمنت فچرا 

PLA محبوبيت آن در چاپ سه بعدي ناشي از قابل چاپ  .يك پالستيك زيست تخريب پذير مبتني بر گياه است
مي توان به پزشكي اشاره كرد. براي PLA  ز كاربردهايو همچنين ا .بودن و تطبيق پذيري باورنكردني آن است

بخيه زدن و ايمپلنت هاي جراحي كه داراي ويژگي است كه ميتواند اسيد الكتيك بدون اثر را در بدن تعديل كند. 
ساخته مي شود كه ظرف شش ماه تا دو سال در PLA  صاالت ايمپنلت هاي جراحي مانند پين ها ولوله ها نيز ازات



در بسته بندي مواد غذايي نيز استفاده مي شود. در ساخت لوازم يكبار PLA  بدن انسان تجزيه مي شوند. همچنين
 استفاده مي كنند. به همين دليلPLA  مصرف ( قاشق و چنگال)، لوازم خانگي، مواد بهداشتي و حتي پوشك از

PLA  به عنوان يك پالستيك سالم و امن شناخته مي شود.  

  چاپ و عملكرد

درجه سانتيگراد باشد اما براي بيشتر  240 تادرجه سانتيگراد  178بين مي تواند  PLA دماي چاپ فيالمنت
با كيفيت  PLA فيالمنت اگر درجه سانتيگراد است. 220 تادرجه سانتيگراد  190دامنه نزديك به ها  فيالمنت

، ولي اين نكته هم  تري چاپ مي شود در دماي پايين ، غالباً به دليل خلوص رزين و عدم آلودگي ي باشدباالتر
را هميشه براي دماي توصيه شده  هاديتا شيت . بايد در نظر گرفت دماي چاپ تحت تأثير رنگ فيالمنت نيز هست

اگر دماي چاپ خيلي .قرار خواهد گرفت  نيز چاپ بررسي كنيد. دماي مطلوب چاپ تحت تأثير محيط چاپ شما
را در حين حركت به بيرون نشت كند ، همچنين ممكن  PLA گرم باشد ، مي فهميد كه اكسترودر ممكن است

مسيرهاي نازك تري از پالستيك وجود دارد. وقتي اين اتفاق است متوجه شويد كه بين نواحي مختلف چاپ ، 
اگر دماي چاپ خيلي سرد باشد ، اليه  .نشت نكند را PLA بيفتد ، دماي چاپ را پايين بياوريد تا اكسترودر ديگر

به درستي به يكديگر نمي چسبند. اين ممكن است باعث ايجاد سطح خشن يا مناطق ضعيفي شود كه  PLA هاي
  .از هم جدا شوند به راحتي

ميلي متر در ثانيه كار كند اما  90ميلي متر در ثانيه تا  30بايد با سرعتي بين  PLA فيالمنت سه بعدي پرينت
 .و چاپگر شما متفاوت خواهد بود فيالمنتاين بسته به 

  اثرات زيست محيطي 

 PLAهمچنين براي كساني كه به دنبال پالستيك سازگار با محيط زيست هستند ، ارجعيت دارد،  PLAفيالمنت 
به همين دليل خيلي از ماليات ها و عوارض بر . كندبر اساس ماده گياهي ساخته شده است. آن را تجزيه پذير مي

 .ر كشور هاي دنيا برداشته شده استروي فروش اين متريال د

  نه ؟ PLAچرا فيالمنت 

  از اين قاعده نيز مستثني نيست PLAاي كامل نيست ، البته هيچ ماده

  دوام

براي هرچيزي كه در برابر آتش ، آب گرم و يا حتي  PLAدما است استفاده از فيالمنت تحمل  PLAنقطه ضعف 
  نور خورشيد فراموش كنيد. تابش مستقيم



، همچنين ممكن است به عنوان يك شمشير دو لبه عمل كند در محيط هاي معمولي اتاق  PLAتجزيه پپذيري 
 PLAاثرات تخريب زدايي قابل توجهي توجهي ندارد. با اين حال استفاده در فضاي باز ممكن است سرعت چاپ  

  د.براي اين برنامه ها مناسب تر هستن ASA  ،ABS  ،PETGرا دچار مشكل كند ، ساير مواد مانند 

  PLAپس پردازش فيالمنت 

  را ميتوان از چندين روش پس پردازش كرد. PLAفيالمنت 

امكان پذير است ، اما براي جلوگيري از نرم شدن پالستيك به خاطر  PLAو ضربه زدن به سنباده ، دريل كردن 
شود پس هنگام به راحتي تغيير شكل مي دهد و دفرم مي PLAحرارت ، احتياط ويژه كنيد با حرارت كم فيالمنت 

  و ابزار سرد شوند. قطعه دريل ، ضربه زدن مرتبا متوقف شويد تا

كند پس ها و قطعات تزئيني ايده آل مرا براي غرفه PLAبسيار آسان است و بيشتر رنگ ها ،  PLA رنگ آميزي
  همترين اشكال آن حساسيت آن به گرما است.يك ماده خوب در پس پردازش است كه م PLAبه صورت كلي 

  حرف آخر

يك ماده عالي و جذاب در پرينت سه بعدي است كار با آن بسيار متنوع و آسان است در طيف  PLAدر نهايت 
وسيعي از كيفيت ها و تركيب ها ، كار با آن ساده و ارزان قيمت  است. و بهترين ماده براي استفاده در نمونه 

 سازي هاي بصري هست.


