
 ABSفيالمنت 

  معرفي

 ABSشناسيد پالستيك رو مي ABS فيالمنت كنيد شما حتمااگر بچه داريد و دوچرخه سواري مي
ه ميشه اين پالستيك رو همجا و امروز شود در اساب بازي لوگو و كاله ايمني دوچرخه استفاده مي

تجهيزات پزشكي و حتي  ديد مهمترين آنها در ابزار هاي موسيقي ، لوازم خانگي ، اسباب بازي ها ،
  در مانيتور كامپيوتر و تلوزيون .

 ABSتاريخچه متريال 

 1940در دهه  ABS  .يكي از محبوب ترين پالستيك ها است (ABS) اكريلونيتريل بوتادين استايرن
اما تا دهه  .به بازار عرضه شد Bakelite در دسترس قرار گرفت و بالفاصله به عنوان جايگزيني براي

مواد پالستيكي در سراسر جهان وارد نشد. تغييرپذيري كوپليمرها و سهولت پردازش باعث  به 1950
  شده است كه اين پالستيك به محبوب ترين پليمر مهندسي تبديل شود.

 ABSنحوه ي تهيه متريال 

از  اساس آن -بوتادين و استايرن ساخته شده است  - ٣،  ١اده از مونومرهاي اكريلونيتريل ، اين م
در حالي كه افزايش  .است  (x · (C4H6) y · (C3H3N) z (C8H8)آن فرمول شيميايي ت است.نف

مقاومت آن نسبت به استايرن ، آن را براي بسياري از برنامه ها مناسب مي كند ، محدوديت هاي 
آن منجر به معرفي يك الستيك (بوتادين) به عنوان مونومر سوم شد و از اين رو طيف وسيعي از 

  ند.متولد شد شوندهم اكنون شناخته ميABS كه به عنوان پالستيكمواد 

  ؟ ABSچرا فيالمنت 

ون تغيير در خصوصيات شيميايي بد به عنوان يك پليمر ترموپالستيك ، مي تواند ذوب و خنك شود
  .سه بعدي باشد پرينت فيالمنت جذاب براي. همين امر باعث شده است كه يك آن

  خواص مكانيكي عالي



ABS و همچنين مقاومت خوبي در  شود.محكم ، سخت و بادوام شناخته مي متريال يك عنوان به
  برابر گرما ، فشار و مواد شيميايي روزمره دارد.

  نتيجه عالي

اي بعد از توان نتايج بسيار قانع كنندهبه شرط تنظيمات مناسب و مديريت درست دماي چاپ مي
  چاپ به دست آوريد.

  پردازش آسان

ندگان اين ماده را دوست دارند زيرا شما مي توانيد سطوح آن را با استون ، پردازش كرده اكثر ساز
و حتي برخي از مواد را تهيه كنيد. در آخر ، مي توان آن را به راحتي با رنگ هاي اكريليك رنگ 

  .آميزي كرد

  نه ؟ ABSچرا فيالمنت 

  مشكالت دما

بايد آرام آرام خنك  .، شما به يك مديريت دما مناسب نياز داريد ABS براي چاپ سه بعدي رشته
اگر چاپگر سه بعدي  .شود ، در غير اين صورت ، در چاپ خود ترك يا اليه شكاف ايجاد مي كنيد

 .شما داراي محفظه محفظه اي باشد ، ممكن است شانس بيشتري براي چاپ كامل داشته باشيد

  مشكالت رايج

ر به ويژه در مورد اين ام .، پيچش يا حلقه زني نيز مسئله اي است ABS تهنگام چاپ با فيالمن
 .كنديستاده زيادي دارند بيشتر صدق ميكه سطح ااشيايي 

  نور خورشيد

بنابراين ممكن است بخواهيد اين  -همچنين مي تواند در اثر تابش مستقيم خورشيد آسيب ببيند 
 .به صورت سه بعدي چاپ كنيد PET قسمت هاي فضاي باز را در ماده ديگري مانند

  چاپ بدبو



  هنگام چاپ بوي بد مي دهيد

   ABSراهنماي چاپ فيالمنت 

پيدا كردن تنظيمات صحيح براي يك تازه وارد يك مقدار سخت است.هيچ فيالمنتي  يكسان 
 كار رو انجام داده ايد : ٣نيست و مشخصات ممكن است متفاوت باشد مطمئن شويد كه اين 

 
بعدي شما بسته است يا دماي محيط  قبل از چاپ ، مطمئن شويد كه چاپگر سه :بنديد چاپگر را ب

 .شما خيلي گرم يا سرد نيست

 .درجه سانتيگراد تنظيم كنيد 110دما را روي  : گرم استفاده كنيد بِداز 

نيد و از آنجا مسير خود را ادامه درجه تنظيم ك 230با دما آزمايش كنيد: دماي نازل را روي 
 .يدده

اگر رشته هاي پالستيكي زيادي را بين قطعات جداگانه مشاهده كرديد و چاپگر از مواد خارج مي 
 .درجه كاهش دهيد 5دما را  ،شود 

درجه  5دما را  ،ناصافي دارد  يك مقداراگر رشته نچسبد قطعات محكم نيستند يا سطح آن 
  .افزايش دهيد

  حرف آخر

ارزان قيمت شناخته شده در بازار تزريق پالستيك است. يك ترموپالستيك مقاوم و  ABS متريال
اين متريال براي محصوالتي مثل كيسينگ برد هاي الكترونيكي ، وسايل خانگي الكترونيكي و قطعات 

 .خودروها استفاده مي شود

 : ويژگي ها

 ارزان قيمت 

 مناسب براي قطعات Functional 

 ونيكي در تيراژ كممناسب براي توليد جعبه (كيسينگ) برد هاي الكتر 

  درجه سانتي گراد ٩٠تحمل دمايي باال تا 



 استحكام و مقاومت به ضربه خوب 

 

  

  


