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Poziționarea raportului performanță-densitate al diferitelor clase de materiale.
Sursa datelor: Introducere în materialele aerospațiale, 2012, paginile 569-600

Contextul materialelor 
termoplastice armate cu fibre

Termoplastic armat cu fibre FibreMatricea termoplastică
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Materialele termoplastice armate cu fibre sunt o categorie de materiale industriale în curs de dezvoltare, cu 
proprietăți de înaltă performanță, ceea ce le face o soluție valoroasă pentru aplicații industriale de vârf. De 
obicei, sunt create prin adăugarea de fibre tocate termoplasticului. Cele mai populare tipuri de fibre de 
întărire, cum ar fi fibra de carbon, fibra de sticlă și fibra Kevlar au un raport superior rezistență-greutate. 
Fibrele încorporate oferă rezistență și rigiditate de-a lungul direcției pe care s-au așezat în timp ce matricea 
termoplastică menține coeziunea acestor fibre și le permite să preia sarcini. Materialele termoplastice 
prezintă rigiditate și rezistență mult mai mici decât materialele din fibre, precum fibra de carbon. Prin urmare, 
“umplutura” din fibre adaugă rezistență la sarcini și stres, sporind proprietățile nete ale termoplasticelor în 
care sunt incorporate.

Scopul general al compozitului este de a 
atinge o performanță ridicată rămânând 
ușor, mai ales în comparație cu metalul; atât 
fibrele, cât și componentele din plastic sunt 
mult mai ușoare. Fibrele distribuite uniform 
și aleatoriu pot mări rezistența 
componentelor termoplastice în toate 
direcțiile. Prin urmare, când o piesă armată 
este supusă unei tensiuni în lungul fibrelor, 
acestea pot prezenta o rezistență 
comparabilă cu a metalului.
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Umplutură din fibră de carbon, vedere microscopică în interiorul filamentului.
Sursa: https://www.3dnatives.com/

Imprimarea 3D cu 
termoplastice armate cu fibre
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Imprimarea 3D FFF permite un proces de fabricație aditivă (AM) pentru a fabrica piese din material 
termoplastic armat cu fibre. De-a lungul ultimului deceniu, datorită capacității excelente de curgere 
a termoplasticului ca matrice, materialele termoplastice armate cu fibre pot fi ușor modelate într-un 
filament continuu care poate fi aplicat de către o imprimantă 3D FFF. Aproape toate materialele 
termoplastice de imprimare 3D, cum ar fi ABS, PC, PP, PA și PPS, pot fi armate cu fibre. Cu tehnologia 
de imprimare 3D, devine ușor să fabricați piese termoplastice în orice formă, cu fibre distribuite 
uniform în interior.

În prezent, fibra de carbon și fibra de sticlă sunt două dintre cele mai populare fibre pentru 
filamentele destinate imprimării FFF. Ambele au un raport superior rezistență-greutate în comparație 
cu polimerii și metalele. Fibra de carbon este cinci ori mai tare decât oțelul și de două ori mai rigidă, 
dar, în același timp, de cinci ori mai ușoară. De exemplu, un cadru de bicicletă realizat din rășină 
armată cu fibră de carbon are aceeași rezistență și rigiditate, dar e de cinci ori mai ușor față de un 
cadru din oțel. Prin comparație, are cel mai mare raport rezistență-greutate și cel mai mare mod 
Young din portofoliul de materiale actual. Astfel, este extrem de valoroasă pentru produsele 
industriale ultra-ușoare.  Fibra de sticlă are o rezistență și un mod Young relativ mai mici decât fibra 
de carbon. Cu toate acestea, acest lucru o face mult mai flexibilă și mai durabilă decât fibra de 
carbon, astfel încât poate suferi mai multă deformare înainte de rupere.
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Ashby, M. și Jones, D., (2006) Ingineria materialelor 2. Ediția a 3-a, Oxford: Elsevier
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oțel

Mod Young

207000 MPa

Rezistență la tracțiune

550 MPa

Densitate

7.6 g/cm3

Rezistență-greutate 

78.5 kNm/kg

fibră de carbon 

187000 MPa

2200 MPa

1.95 g/cm3

862.7 kNm/kg

fibră de sticlă 

70000 MPa

1100 MPa

2.55 g/cm3

709.7 kNm/kg
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Producerea de componente de înaltă performanță cu termoplastice armate cu fibre a fost un semn al 
cererii în creștere pentru producție. Cu un bun echilibru între modelare și flexibilitatea procesului, 
imprimarea FFF folosind termoplastice armate cu fibre promite să scadă costurile de producție, să 
reducă ciclul de viață și să optimizeze structura componentelor în orice moment. Sectoarele de 
producție, în special cel auto și aerospațial, pot beneficia de o valoare enormă cu filamentul compozit 
și tehnologia FFF, deoarece apreciază foarte mult proprietățile ușoare pentru produsele lor. Mai mult, 
consumul de energie mai mic, productivitatea și fiabilitatea mai ridicate sunt, de asemenea, avantaje 
relevante ale FFF.

Reducerea duratei 
ciclului de producție

ProcesMaterial

O potențială aplicație a materialelor termoplastice 
armate cu fibre în industrie

Rigiditate și rezistență mari

Libertate în design

Producție la cerere

Procese simple

Rezistență mare la abraziune

Rezistență la căldură și coroziune

Stabilitate dimensională

Cost de producție
diminuat 

Produs ultra-ușor
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Imprimare 3DTermoplastic 
armat cu fibră
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Prin utilizarea imprimării 3D FFF 
pentru a produce piese din 
termoplastice armate cu fibre, 
producătorii au flexibilitatea de a 
înlocui toate liniile de produse cu 
materiale termoplastice armate 
cu fibre, fără a fi nevoie să 
reînnoiască liniile de producție 
corespunzătoare.

În operațiunile lor de afaceri, producătorii au recunoscut oportunitățile de a 
înlocui materialele actuale cu termoplastice armate cu fibre, pentru a le utiliza 
capacitățile de înaltă performanță în ce privește sarcinile grele. Acestea includ 
componente și industrii din medii dure, care se confruntă de obicei cu 
temperaturi ridicate, impact frecvent, vibrații și abraziune. O utilizare obișnuită 
a termoplasticului armat cu fibre este aplicarea la fabricarea pompelor de vid. 
Rezistența la abraziune și rezistența la fluaj a termoplasticului armat cu fibră de 
carbon oferă suficientă durabilitate și stabilitate dimensională împotriva 
impactului continuu de rotație din interior.

Componente structurale

Componente pentru sarcini grele

Dispozitive de ghidare și de prindere, accesorii
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Materialele termoplastice din fibră de carbon au o rigiditate comparabilă cu cea a 
metalului, dar sunt totuși ușoare, ceea ce le face o alternativă excelentă pentru 
componentele structurale metalice. Exemple de componente structurale metalice 
mari pot fi găsite în mașini sau avioane. Deoarece aceste piese la scară mare sunt 
fabricate din metal, ele sunt semnificativ mai grele, ceea ce înseamnă că producătorii 
de automobile și nave aerospațiale vor beneficia foarte mult de piese ușoare. Acesta 
este motivul pentru care producătorii de automobile de vârf aplică fibra de carbon 
pentru a consolida șasiul monococă al mașinilor și pentru a înlocui foile de metal, 
cum ar fi aluminiul. De obicei, o astfel de înlocuire poate avea ca rezultat o reducere 
cu 10-30% a greutății totale, ceea ce echivalează cu aproximativ 100 kg.

Astfel de componente au nevoie 
de anumite capabilități ale 
imprimantelor FFF pentru a livra 
piese mari dintr-o singură bucată 
în mod eficient și pentru a reduce 
timpul de asamblare.

Pe linia de producție sunt preferate dispozitivele de ghidare și de prindere 
realizate cu materiale termoplastice armate cu fibră de carbon. Piesele din 
termoplastice armate cu fibre sunt ușoare, ceea ce le face mai ușor de operat 
decât piesele metalice. De obicei, nevoia de astfel de piese cu diverse specificații 
apare în mod repetat, datorită modificărilor liniei de producție. O soluție mai bună 
pentru dispozitivele de ghidare și de prindere ar permite producătorilor să 
producă cantități mici de piese personalizate. Imprimarea 3D reprezintă o astfel 
de soluție excelentă deoarece permite producerea pieselor respective la nevoie, 
conform instrucțiunilor specifice dintr-un fișier de proiectare.

imprimanta 3D FFF de birou, 
specializată în imprimarea cu 
filamente armate cu fibră de carbon 
este o soluție excelentă pentru 
fabricarea de dispozitivele de ghidare 
și de prindere. Volumul său de 
imprimare poate satisface majoritatea 
nevoilor de imprimare și are avantajul 
de a fi suficient de compactă pentru a 
fi implementată cu ușurință în orice 
atelier. Viteza sa de imprimare de 
aproximativ 100 mm/s poate 
răspunde oricăror situații dificile.
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4 Capacitate valoroasă de imprimare FFF 
folosind termoplasticele armate cu fibre

Soluții de imprimare 3D Raise3D pentru termoplastice armate cu fibre 

Raise3D RMF500 

Raise3D E2CF

Eficiența costurilor Repetabilitatea imprimării Biblioteca de materiale Matrice termoplastică 
de performanță

Volum de imprimare 
și viteză mare 

productivitate
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MaterialProces

Scopul imprimării 3D FFF cu termoplastice armate cu fibre este de a furniza piese de utilizare finală de 
înaltă performanță pentru un scenariu de producție industrială. Ca urmare, imprimarea 3D FFF cu 
materiale termoplastice armate cu fibre diferă de tehnologia de imprimare FFF pentru materialele 
termoplastice generale, cum ar fi ABS, PETG, PC și ASA. Tehnologia de imprimare FFF cu materiale 
termoplastice armate cu fibre trebuie să posede o capacitate mult mai mare, atât în ce privește 
materialele, cât și tehnologia de imprimare 3D în sine. Raise3D a conceput această tehnologie prin 
crearea de filamente industriale și reproiectarea mecanismului de imprimare FFF. Raise3D a proiectat 
RMF500 și E2CF, primele două modele din familia sa de imprimante pentru producția cu materiale 
termoplastice compozite la scară mare și, respectiv, la scară mică.
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OFP 2.0

OFP 1.0

Biblioteca de materiale

Extinderea Programului deschis de filamente de la Raise3D la materiale industriale

Înaltă performanță

Calitate

(OFP 2.0 include toate testele OFP 1.0)

Ușurința imprimării

Compatibilitate

Proprietăți mecanice

Performanța pieselor imprimate
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Atunci când producătorii caută o soluție de imprimare 3D FFF, ar trebui să se asigure că implementarea 
proiectului lor prin FFF poate fi susținută de o mare disponibilitate de filamente fiabile și performante. E de 
așteptat ca filamentul armat cu fibre să se dezvolte și să se răspândească rapid, deoarece aduce beneficii prin 
adăugarea de fibre tocate în termoplastic. Când aceste materiale termoplastice armate cu fibre sunt 
transformate în filament, vorbim de numeroși candidați din familia termoplasticului. De exemplu, Raise3D 
furnizează materiale termoplastice industriale de mare performanță, printe care PA12 (Poliamidă 12), PET 
(polietilen tereftalat), PPA (poliftalamidă) și PPS (sulfură de polifenilen) ca parte a Programului său deschis de 
filamente. În afară de acestea, Raise3D selectează și certifică filamente compozite de înaltă performanță, 
armate cu fibră, de la alți producători. Se efectuează teste standardizate pentru a verifica calitatea și 
performanța filamentului respectiv și a setărilor sale de imprimare. În biblioteca ideaMaker, utilizatorii pot 
găsi profiluri optimizate de imprimare pentru diverse filamente și pentru fiecare tip de imprimantă și le pot 
aplica direct utilizând software-ul de slicing al Raise3D, ideaMaker.
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Matricea termoplasticelor de performanță 

Candidatul Raise3D de înaltă performanță la categoria materiale armate

Amorfe Semicristaline

ABS
HIPS

ASA

PC
PMMA

PEI
PPSU

PSU

PP
HDPE
PLA

PET-G
POM

PA

PEEK
PPS

Candidat în categoria material armat

Înaltă performanță

Deja disponibil de la Raise3D

Nu există încă în plan
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E=3 GPa, HDT = 150°C

O imprimantă 3D FFF destinată clienților industriali ar trebui să fie compatibilă cu o mare varietate de 
materialele termoplastice de înaltă performanță, cu rigiditate și rezistență la căldură excelente. Pentru unele 
aplicații de proiectare și industriale, materialele adecvate prezintă de obicei un mod Young de peste 3 GPa și 
o temperatură de deviere a încălzirii (HDT) de peste 150 °C. Termoplasticele tipice de imprimare 3D, cum ar fi 
PETG, PA și ABS, au un mod Young scăzut și nu au suficientă rezistență la căldură pentru funcționare pe 
termen lung la peste 150 °C.

Cu toate acestea, prin consolidarea proiectării  și a performanțelor termoplasticului armat cu fibre, Raise3D 
realizează un filament compozit cu proprietăți termice și mecanice semnificativ îmbunătățite. Această 
categorie include PET CF (tereftalat de polietilenă întărită cu fibră de carbon), PA12 CF (poliamidă 12 
întărită cu fibră de carbon), PPA GF (poliftalamidă armată cu fibră de sticlă), PPA CF (poliftalamidă armată 
cu fibră de carbon) și PPS CF (poliftalamidă armată cu fibră de carbon), care au mod Young de la 3,3 la 13 
GPa și HDT de la 100 la 220 °C. Prin comparație, prin imprimarea cu filament compozit, piesa imprimată 
poate rezista la încărcări de peste 80 MPa, în timp ce majoritatea termoplasticelor nearmate au o limită de 
aproximativ 40-50 MPa. În plus, filamentele compozite Raise3D sunt proiectate cu o îmbunătățire unică a 
performanței prin post-tratare. De exemplu, PA12 CF va avea o îmbunătățire generală a performanței de 
aproximativ 40-50% după recoacere. (O metodă practică de recoacere este să plasați piesa proaspăt 
imprimată într-un cuptor, la 80℃, timp de cel puțin 8 ore. Va fi util să presați piesa imprimată cu o greutate 
mare deasupra pentru a preveni deformarea în timpul recoacerii.)
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Fișa tehnică a filamentului din fibră de carbon PA12 înainte și după recoacere

Filament cu fibră de carbon Raise3D PA12

Duză de 0.4 mm 

Rezistența la tracțiune (MPa)

Mod Young (MPa)

Alungire la rupere (%)

Rezistența la îndoire (MPa)

Modul de îndoire (MPa)

Impact la testul Charpy 
cu crestătură (KJ/m²)

HDT @ 0.45 MPa

HDT @ 1.8 MPa

Imprimat 3D

44

1918

34

48

2012

18

90℃

/

72

Recopt la 100℃

3304

4

110

3535

13

131℃

105℃
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Eficiența costurilor

Imprimarea cu filamente armate cu fibre are un set diferit 
de cerințe tehnice hardware datorită caracteristicilor 
specifice ale materialului. Pe baza științei materialelor, în 
special pentru materialul armat cu fibre, există mult spațiu 
liber pentru optimizarea hardware prin reconfigurarea 
imprimantei FFF. Acest lucru va avea ca rezultat o calitate 
excelentă a imprimării, o viteză mai mare și costuri mai 
eficiente. De exemplu, cu un filament armat cu fibră 
dezvoltat special, cum ar fi PA12 CF, RMF 500 de la Raise3D 
poate menține calitatea imprimării fără deformare, fără 
camera de încălzire și cu un consum de energie cu 70% 
mai mic în comparație cu alte imprimante industriale. 
Comportamentul de cristalizare al compozitului este, de 
asemenea, optimizat pentru procesarea FFF. În plus, 
eliminarea modulului camerei de încălzire scade costul 
total al mașinii în sine.
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Repetabilitatea și fiabilitatea imprimării

RMF500 - Cadru de oțel E2CF - Duză întărită cu carbură de siliciu 
Sursa: https://nanografi.com/blog/silicon-carbide-sic-micron-and-nano-powder/

Volum de imprimare și viteză mari
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RMF500’s Linear Motor System

Repetabilitatea și fiabilitatea sunt esențiale pentru producția de masă în fabricația industrială. În imprimarea de 
loturi mari, calitatea rezultatului livrat ar trebui să fie constantă pentru fiecare bucată. Acest lucru ridică 
standardul performanței generale a ingineriei mecanice la un nou nivel în comparație cu imprimarea FFF 
tradițională. Pentru imprimanta 3D RMF500, special concepută pentru producția de masă, un astfel de 
standard ridicat este esențial. RMF500 are o structură de oțel foarte rigidă și un sistem de antrenare în buclă 
închisă de 1 μm pentru a garanta o imprimare precisă. Atât E2CF, cât și RMF500 au duze întărite (carbură de 
siliciu) cu o duritate de peste 60 HRC pentru a rezista la abraziunea datorată filamentelor armate cu fibră de 
carbon, care sunt mai abrazive decât alte materiale. 

Materialul termoplastic armat cu fibre este 
valoros în crearea de piese mari, cum ar fi 
componentele structurale, dar generează și 
propriul set de provocări atunci când se 
recurge la imprimarea FFF. Pentru un 
producător este o capabilitate esențială să 
poată livra într-un interval de timp scurt piese 
de format mare imprimate cu materiale 
termoplastice armate cu fibre. RMF500 are 
un volum de construcție de până la 500 x 

500 x 500 mm și o viteză maximă de până la 300 mm/s, permițându-i să producă rapid piese mari imprimate 
3D. Sistemul său de motor liniar are o viteză de imprimare mai mare în comparație cu sistemul cu curele și 
șuruburi adoptat de imprimantele tradiționale FFF.

Imprimarea 3D cu materiale termoplastice armate cu fibre



Producătorii industriali au nevoi periodice și variabile de materiale termoplastice armate cu fibre, cum ar fi 
pentru dispozitivele de ghidare și de prindere. O imprimantă compactă de rezervă, cu productivitate și volum 
limitat, dar totuși fiabilă ca imprimantă industrială este adecvată pentru astfel de scenarii. E2CF este o 
imprimantă FFF de birou, care oferă posibilitatea imprimării cu PA12 CF oricând e nevoie. Poate imprima fără 
probleme piese cu orice geometrie la o viteză de 100 mm/s în interiorul volumului său de imprimare de 330 
x 240 x 240 mm. E2CF este un instrument de producție foarte la îndemână pentru echipele de producție și 
de service pentru clienți pentru a fabrica dispozitivele de ghidare și de prindere în atelierul propriu, cu orice 
frecvență ar fi necesar.

Rentabilitatea adecvată a investiției

Concluzie

Piese și componente cu rezistență de calitate industrială
Componente cu greutate mai mică față de componentele metalice și polimerice solide
Proprietăți extrem de căutate în industria auto și aerospațială

Imprimarea 3D FFF deschide o nouă gamă de aplicații pentru materialele termoplastice armate cu fibre, 
dotate cu cele mai remarcabile proprietăți datorită tehnologiei fabricației aditive. În plus, faptul că 
producătorii tradiționali sunt conștienți de valoarea polimerilor accelerează cercetarea și dezvoltarea în 
domeniul imprimării 3D și crește constant disponibilitatea și diversitatea filamentelor compozite existente. 
Ca parte a unei tendințe în creștere, dezvoltarea soluțiilor de imprimare FFF pentru materialele termoplastice 
armate cu fibră este de așteptat să evolueze constant în ce privește eficiența costurilor, performanța și 
ADN-ul materialelor. Pe scurt, imprimarea FFF cu termoplastice armate cu fibre facilitează net obținerea de:
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