
 TPUفيالمنت 

  معرفي

و دوام باال  نوعي االستومر است كه با انعطاف پذيري TPUيا  به اصطالح  پلي اورتان ترموپالستيك
در تركيب شيميايي آن در در پردازش است و داراي تركيب خواص الستيكي و پالستيكي هست. 

يعني با ،  نرم است مي يابيم كه سازگاري آن به دليل وجود توالي هاي متناوب از بخشهاي سخت و
به طور كلي مي توان . سختي و انعطاف پذيري ماده نيز تغيير مي كند تغيير نسبت اين بخشها ،

يك پليمر بسيار متنوعي است كه مجموعه مشخصات بسيار جالبي را براي قطعات  TPU گفت كه
ذير در پرينت سه بعدي مدل هاي انعطاف پ عالوه بر اين ، اين فرصتي براي چاپ. فراهم مي كند

  به چه نكاتي بايد توجه كرد ؟ TPUسه بعدي است. اما براي پرينت سه بعدي 

  

را براي بازارهاي مختلف مانند كفش ، ايجاد  از امكانات افزودني ، اين ماده دنياي اتتوليد ايعدر صن
 TPUجاد الستيك و كمك فنر ايجاد كرده است. متريال كفهاي االستيك يا صنعت خودرو براي اي

از اين نوع . مدل هاي مفهومي و اجزاي سفارشي  ايده آل استبراي نمونه اوليه هاي فانكشنال ، 
كرد ، به عنوان مثال ، براي توليد كاورهاي تلفن همراه كه به طور گسترده اي استفاده  ميتوان مواد

س براي تحليل پكند.  با خواص اين متريال مي تواند از دستگاه در برابر ضربه و شكستگي محافظت
  كامل اين متريال دوست داشتني با خواص عالي در پرينتر سه بعدي با ما همراه باشيد.

  در پرينت سه بعدي TPUويژگي هاي فيالمنت 

مقاومت باال در برابر از نظر خواص ، بايد بدانيم اين متريال داراي مزاياي بسيار زيادي است مانند: 
اين ، آنها داراي چسبندگي كامالً پيشرفته اي هستند كه به عالوه بر و بريدگي ،  ضربه ، سايش

و آنها را  شده در خدمات پرينت سه بعدي كمك مي كنديكدستي مكانيكي عالي در قطعات توليد 
كه بايد آنها را  هستندبا اين حال ، اين نوع مواد داراي محدوديت هاي خاصي . ايزوتروپ مي كند

  . در نظر بگيريم



اين عامل قابل توجه است  به خوبي با محيط گرم سازگار نيستند. TPUدر يك كلمه دما ، متريال 
. و دن، نمي تواند درجه حرارت هاي باال را تحمل كن ها زيرا علي رغم داشتن طيف وسيعي از كار

اي دما ه مورد استفاده پرينت سه بعدي فناوري نوع بايد با توجه به همچنين در تنظيمات پرينت
  .دنباشمي متفاوت  آنها

  

 TPUتنظيمات چاپ فيالمنت 

  ات زير هر چند كم ولي توجه كنيد:بايد به نك FDMبا فناوري پرينتر  TPUهنگام پرينت با متريال 
 ابتدا يك اليه نازك از چسب بر روي بستر چاپ قرار دهيد ، كه چسبندگي مواد را تسهيل مي كند

الي  ٢١٠ كستروژن براي ذوب شدن رشته بايد به دمايي بينهمچنين توصيه مي شود كه نازل ا، 
  درجه سانتي گراد برسد ( البته اين مورد بستگي به توليد كننده دارد ) . ٢٣٥

براي مدلهاي كوچك با ديواره نازك يا مدلهاي شبيه سازي  TPUاز نظر ساختن استريوليتوگرافي ، 
ي مدل ، توصيه مي شود كه مدل ها شكل نهايي هنگام پيكربند .مواد با كشش باال توصيه نمي شود

 .درجه نباشد 20داشته باشند و نزديك به سكوي توليد گرايش داشته باشند ، اما مسطحتر از 
قطعات نازك و باالتر در چاپ سخت تر خواهند بود ، اگرچه هميشه مي توان از تكيه گاه هاي اضافي 

  .براي اطمينان از نتيجه مطلوب استفاده كرد
 

  به طور خالصه

TPU مخفف Thermoplastic Poly Urethane ترموپالستيك بودن قابليت  است كه به دليل
(اكستروژني) را داراست. از خانواده متريال هاي انعطاف  استفاده در پرينتر هاي سه بعدي فيالمنتي

 .است FDM فناوري پرينت سه بعدي پذير مورد استفاده در

 ويژگي ها

 انعطاف پذيري 

 امكان پرينت قطعات با هندسه هاي خيلي پيچيده براي اين متريال وجود ندارد. 

 



  

  


