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 سه بعدی انتخاب کنیم ؟ رنتیچگونه فیالمنت مناسب برای پر

 

 یرید.نظر بگ سه بعدی را در رپرینت های ع فیالمنتانوات اهنگام خرید فیالمنت برای چاپگر سه بعدی خود باید نکات و مشخص

 .هیم کردهر یک از آنها اشاره خوا اتخواص و مشخصودر این مقاله به چند نوع فیالمنت رایج در صنعت نمونه سازی سریع 

 

قطر استاندارد مورد استفاده در معموال  اولین چیزی که باید برای خرید  فیالمنت در نظر داشته باشید، قطر فیالمنت است. .1

 نیز در برخی پرینترها استفاده می شود.ی میلیمتر  3و  2 میلیمتر است. البته قطرهای 75/1پرینترها 

و این موضوع نوعی محدودیت برای  یک قطر خاص فیالمنت کار می کنند ود در بازارفقط بااکثر پرینترهای موج

ارائه شده توسط  ZBOTپرینترهای سه بعدی پرینترهای بهتری نیز وجود دارند مثل  پرینتر سه بعدی محسوب می شود.

ی چاپگر سخت افزاراجزا بدون تعویض که طراحی آن ها به گونه ای است که   )co.com-www.arka(شرکت آرکا 

راین قبل از خرید فیالمنت برای چاپگر سه بعدی خود ببنا د.ننک پرینتمیلیمتری را  2و 75/1فیالمنت   قادرندسه بعدی 

 نید.باید با مراجعه به مدارک فنی پرینتر سه بعدی بدانید که چه  قطر فیالمنتی باید تهیه ک

 

 متنوع  ی بسیاردر مرحله بعد شما باید جنس فیالمنت را انتخاب کنید. فیالمنتهای مورد استفاده در چاپگرهای سه بعد  .2

 می باشند. برخی دارای خواص مشابه بوده و برخی دارای خواص کامال متفاوت می باشند.             
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 را شرح خواهیم داد:  ABS , PLA , PVAدر این مقاله خواص سه نوع فیالمنت رایج یعنی 

 

 : ABSفیالمنت های 

 

ABS  یاAcrylonitrile butadiene styrene ،موما با عقابلیت سمباده کاری یا پرداختکاری عالی و ماده ای مقاوم و محکم

انیکی ازآنجا که خواص مکدرجه سانتیگراد است.  ABS 240دمای ذوب انعطاف پذیری کم و مقاومت حرارتی باال می باشد. 

ABS  در ساخت قطعات صنعتی و چاپ سه بعدی ترجیح داده می شود. استفاده از آن  لذا استبسیار مطلوب  

ABS  و سازگاری آن با محیط زیست مانند  بودهجزو مواد پایه نفتیPLA .نمی باشد 

ذا می باشد لی یار عالقابلیت پرداختکاری این متریال نسبت به سایر فیالمنتهای مورد استفاده در چاپگرهای سه بعدی بساز آن جا که 

با  رد و به سطحیباز بین پرینت سه بعدی شده باشند را می توان پرداختکاری کرده و اثر الیه ها را   ABSقطعاتی که با فیالمنت 

  صافی سطح مطلوب رسید.

 

عدی با بیک مزیت بسیار خوب محسوب می شود. پرینت  سه   ABSبا متریال  چاپ سه بعدیقابلیت ،  سه بعدیچاپگر برای یک

دمای ذوب  قابلیت گرم کردن فیالمنت تا وده وب (Hot Bed)مستلزم این است که چاپگرسه بعدی دارای میز گرم  ABSفیالمنت 

با ن مشکل بدواند را دارا باشد .عالوه بر این طراحی  پرینتر سه بعدی و ساختار آن باید به گونه باشد که بتو درجه 240متوسط 

ا دی قطعات بهای سه بعدی با قیمت پایین درعمل قادر به پرینت سه بعپرینترلذا عموما  .پرینت سه بعدی بگیرد ABSفیالمنت 

 نیستند. ABSکیفیت با متریال 

رینت با قابلیت پ   Stratasysز پرینترهای سه بعدی صنعتی تولید شده توسط معتبرترین شرکتها مثل شرکت از مشخصات بار

 .است ABSفیالمنت 

سه  که شرکت آرکا نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش آن می باشد، قابلیت پرینت ZBOTچاپگرهای سه بعدی 

 د.نرا به خوبی دارا می باش ABSبعدی با فیالمنت 

 

 : PLAفیالمنت های 

 

PLA  یاPoly Lactic Acid  (که نباید آن را با پلی آمیدPoly Amid  ) ن نسبت به آماده ای است که انعطاف  اشتباه گرفت

ABS  ها  از جمله  متریالمحیط زیست نسبت به سایر بیشتر بوده و سازگاری آن باABS  و PVA دارای  ، اشدبسیار بیشتر می ب

 عوارض محیطی کمتر است و با بدن انسان نیز سازگاری بیشتری دارد.
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رارتی آن در حدرجه سانتیگراد نرم می شود و مقاومت  50متاسفانه در دمای درجه سانتیگراد بوده و  200دمای ذوب آن حدود  

 کمتر است.  ABSمقایسه با 

بعدی ساده تر  در پرینترهای سه  PLAفیالمنت هایکارکردن با دمای کمتر با دمای محیط ،  به دلیل نقطه ذوب پایین و اختالف

ر د PLA ا لذا عموما کیفیت قطعات چاپ سه بعدی شده ب بسیار کم استو سمباده کاری آن  می باشد ولی قابلیت پرداخت کاری

 PLA،  ات انواع فلزبا نمای  PLAچوب ،  PLAمتنوع و با جلوه های متفاوت مثل ها در انواع  PLAکم است .  ABSمقایسه با 

 .می باشندو... موجود های شفاف و نیمه شفاف 

 

 

 

 : PVA فیالمنتهای

 

که  در چاپگرهای سه بعدی  PVAمی باشد. فیالمنت  PVA ( Poly Vinil Alcohol)ازدیگر فیالمنتهای پرمصرف متریال 

عدی خارج باپگر سه چای که پرینت شده بعد از پایان فرایند از  ی ایجاد ساپورت استفاده می شود. قطعهابر باشندمی دارای دونازل 

ه بعدی با  سدر آب حل شده و قطعه آزاد می شود. جهت پرینت  PVAشده داخل آب قرار می گیرد. ساپورتهای ساخته شده از جنس 

سایر  و قیمت آن در مقایسه با بوده صاخفیالمنت  شرایط نگهداری، الزم است نکات خاصی را در نظر گرفت PVAفیالمنت 

 تا باال می باشد.بفیالمنتها نس
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ز ا ها های مختلف تولید می شوند و ممکن است جهت بهبود خواص آن  gradeدر  (…,ABS,PLA)کلیه ی فیالمنتها  .3

ی طبقه حصوالتخریداری نمایید که م یلذا ترجیحا فیالمنت مصرفی خود را از شرکت افزودنیهای خاصی استفاده شده باشد.

 کنید. تهیه  رایفیت ریال با همان کتدر خرید های بعدی تان بتوانید م ، تست شده و با کیفیت ثابت داشته باشد تابندی شده 

 

تند هس rollیا  قرقره نکته دیگری که درخرید فیالمنت باید مد نظر قرار گیرد این است که استفاده از فیالمنتهایی که به شکل .4

 بهتراز حالت باز می باشند چرا که احتمال گره خوردن فیالمنت در نوع اخیر بیشتر است.

 

د )مثل ده باشلی فیالمنت خریداری شده نباید شکننبر خالف آنچه برخی تصور می کنند فیالمنت ها تاریخ مصرف ندارند و .5

 شکسته شدن ماکارونی( . چنین فیالمنتی معیوب محسوب می شود . 

 

نت سه ات پریدر نهایت توصیه می شود فیالمنتهای مصرفی خود را از شرکتهایی خریداری نمایید که خود تجربه ارائه خدم .6

ما را خرید ش ، تست شده و با کیفیت ثابت داشته باشند و بتوانند دربعدی داشته باشند ، فیالمنت های طبقه بندی شده 

 راهنمایی کنند. 

 

  co.com-www.arka.کنید  مراجعه "پیشگام فناوران آرکا"برای مشاهده محصوالت شرکت 
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