
 پرينتر سه بعديدر  PVAموارد استفاده متريال 

  

  مقدمه :

به  سه بعدي رپرينتاز آنجايي كه قطعات  چيست .در چاپگر سه بعدي ابتدا بايد بدانيم ساپورت 
صورت اليه به اليه ساخته مي شوند، براي ساخت هر اليه نياز به يك اليه زيرين است كه اليه جديد 

و پيچيدگي مدل سه بعدي، اين مسئله به اين پرينتر سه بعدي روي آن ساخته شود. بسته به 
شايد اين سوال برايتان مطرح  .قطعه نيازمند سازه ساپورت است پرينت سه بعديمعناست كه 

شود كه سازه من به جه مقدار ساپورت نياز دارد خب جواب اين سوال سادس و بستگي به پيچدگي 
 تري داشته باشد قاعدتا ساپورت بيشتري نيز دارد.سازه شما دارد و هرچه قطعه پيچدگي بيش

اي كه مي خواهيد قطعه تان را  پرينتر سه بعدييا نوع  خدمات پرينتر سه بعديهنگام انتخاب 
شما يا  پرينت سه بعدي رويبا آن بسازيد درنظر گرفتن ساپورت و تاثيري كه سازه ساپورت 



خوردار است. سازه هاي ساپورت معموال روي مي گذارد از اهميت بااليي بر شما طراحي سه بعدي
و دقيقا در همين سطح قطعه تاثير مي گذارند، با كندن ساپورت ها جاي آنها روي قطعه مي ماند، 

بر روي صافي  PVAايجاد شد در ادامه به تاثير مثبت متريال  PVAجا احساس نياز به متريال 
  را متريال هاي ديگر مقايسه مي كنيم PVAسطح و چگونگي اين عمل صحبت و متريال ساپورت 

PVA :  

، يا پلي وينيل الكل، يك پليمر نرم و زيست تخريب پذير است كه بسيار حساس به PVA تريالم
سه  پرينتري براي استفاده در ساپورت و همين ويژگي سبب شده كه يك متريال عال رطوبت است.

براي درست كردن  PVAشود البته اين نكته رو هم بايد در نظر گرفت كه از خود متريال  بعدي
شود كه مورد استفاده آن زماني است كه نياز به قطعه محلول در آب خود قطعه هم استفاده مي

  احساس شود.

فناوري  دونازله داريم كه سه بعدي چاپگراستفاده كنيم نياز به  PVAبراي اينكه از مزايا متريال 
كند را توليد مي پرينتر سه بعدينو و تازه اي است مخصوصا در ايران البته شركت آيديزاين اين 

اين نوع پرينتر رو به شما مشتريان عزيز ارائه كند حاال  پرينتر سه بعدي خدماتتواند انواع و مي
لول شدن در متريال خوبي براي ساپورت است چون پس از مح PVAشود چرا اين سوال مطرح مي

آب و جدا سازي از خود قطعه صافي سطح عالي از خودش به جا ميزاره ولي اگر همون قطعه رو با 
دهد به خصوص در اشكال پيچيده بزنيد صافي سطح مطلوبي به ما نمي PVAساپورتي به غير از 

  .تبراي ساپورت آن قطعه بهتر اس PVAپس هرچه قطعه مورد نظر ما پيچيده تر باشد متريال 

  جمع بندي 

شود چون صافي سطح بيشتر به عنوان متريال ساپورت پرينتر سه بعدي شناخته مي PVAمتريال 
كند و همچنين در اشكال پيچيده كه نياز به ساپورت هاي خوبي بعد از جدا شازي از قطعه حال مي

بهترين  PVAزيادي است و ممكن است بعد از جداسازي به صافي سطح قطعه لطمه وارد شود 
  گزينه است.



  

 مزايا

 متريال با قابليت حل شدن بسيار باال در آب 

 صافي سطح عالي پس از جداسازي ساپورت 

 مناسب براي اشكال پيچيده 

 معايب

 حساسيت به رطوبت 

 نياز به پرينتر دو نازله 

 گران بودن 

  


