
 HIPSفيالمنت 

  معرفي

High impact polystyrene يا به اختصار (HIPS)  استايرن و تركيبي از مواد پالستيك پلي
مخلوط اين پليمرها منجر به ايجاد ماده اي مي شود كه هم سخت و هم  الستيك پلي بوتادين است.

  براي بررسي دقيق اين فيالمنت محبوب با ما همراه باشيد .قابل انعطاف باشد

 
است ، اما همانطور كه از نام آن پيداست ، توانايي  ABS فيالمنتبه  بسيار شبيه HIPSفيالمنت  

به راحتي رنگ آميزي شده و قابل  فيالمنت ايني را دارست. مقاومت در برابر ضربه بسيار باالتر
نوع ماده  و معموال از اين .غذايي بي خطر است براي مواد اين ، اين مادهعالوه بر و  پردازش است

 شودميدر يخچال ها و وسايل آشپزخانه استفاده 

  در پرينت سه بعدي HIPSفيالمنت 

مورد استفاده قرار  ساپورت در پرينت دو نازلهبيشتر به عنوان ماده  HIPSدر پرينت سه بعدي 
و ،  كه شركت آيديزاين اين نوع خدمات رو براي مشتري هاي خود فراهم ساخته است مي گيرد

ليمو  بودن در در محلول صلي استفاده اين مواد به عنوان ساپورت ويژگي خاص اين مادهعلت ا
و باعث صافي سطح عالي بعد از جدا سازي ساپورت  است PVA فيالمنت و مشابه ساپورتاست 

 شودالبته از اين متريال به طور مستقل هم نيز استفاده مي شود.از قطعه مي

 
پرينت دامنه دماي  زيرا است ABSبهترين ساپورت قطعه فيالمنت  HIPSبنا به اطالعات باال 

 .را آسان مي كند سه بعدي گرچاپو كار دشوار  بهم بودهبسيار شبيه  سه بعدي اين دو فيالمنت

 
مقادير كمي استايرن را در اتمسفر آزاد مي كند ، بنابراين توصيه مي شود  HIPSدر حين چاپ ، 

  .، چاپگر را در محلي با تهويه مناسب قرار دهيدهنگام استفاده از اين ماده 
  

  HIPSدماي چاپ فيالمنت 



درجه سانتيگراد و دماي  240درجه سانتيگراد تا  220معموالً با دماي نازل بين  HIPS فيالمنت
اين بدان معناست كه  درجه سانتيگراد چاپ مي شود. 110درجه سانتيگراد تا  90بين  بستر

چسبندگي بستر مشكل دارند ، زيرا دستيابي به درجه حرارت باال و بستر بعضي از ماشين آالت در 
 ABSترفندهاي معروف چسبندگي بستر براي فيالمنت با اين حال ، همه  .آن دشوارتر استگرم 

 .، مفيد هستند Kapton ، از جمله نوار HIPS با

 

  حرف آخر

مقاومت باال در برابر ضربه ، يك ماده پالستيكي سفت و سخت با (HIPS) پلي استايرن مقاوم
 .است كه به راحتي سوراخ ، خرد و يا اره مي شود

 : ويژگي

 شوددر آبليمو حل مي 

 عايق حرارت 

  درجه سانتي گراد ١٠٠تحمل دمايي باال تا 

 

  

  


