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AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE 

FILAMENTELOR PENTRU IMPRIMAREA 3D 
 

 

Varietatea este rareori percepută ca un lucru negativ. În domeniul imprimării 3D, varietatea este 

una dintre caracteristicile distinctive ale tehnologiei FDM – în prezent cea mai populară dintre 

tehnicile de imprimare 3D. 

Pe lângă tehnologia de imprimare FDM, care o face potrivită pentru utilizare ocazională și la scară 

de birou, FDM oferă, de asemenea, cea mai largă selecție de diferite materiale de imprimare 3D, 

toate livrate sub formă convenabilă de filament. Cu toate acestea, această varietate uriașă se poate 

dovedi a fi copleșitoare atunci când pur și simplu nu vă puteți permite să le cumpărați pe toate. 

Pentru a vă ajuta să decideți, am creat o listă de avantaje și dezavantaje pentru aproape fiecare 

dintre materialele comune utilizate în imprimarea 3D bazată pe FDM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodegradabil și fabricat din surse durabile 

De departe, PLA este cea mai ecologică alegere de filament de imprimare 3D pe care o poți folosi. 

PLA este un material 100% durabil, deoarece este fabricat din surse vegetale. De asemenea, este 

biodegradabil și se descompune în componente de acid lactic, un compus sigur din punct de vedere 

biologic și ecologic. Ca o demonstrație a compatibilității sale biologice, PLA este adesea folosit ca 

material pentru implanturi medicale și cusături absorbabile de piele. 

 

Ieftin 

Fiind unul dintre cele mai frecvent disponibile filamente de imprimare 3D, PLA a devenit și unul 

dintre cele mai ieftine. Dacă aveți un buget redus, atunci probabil că puteți găsi o bobină de 

1. PLA 

Cel mai bun mod de a începe această listă este cu unul dintre cele mai utilizate filamente utilizate 

în imprimarea FDM - acid polilactic sau PLA. Acesta este cunoscut drept un filament extrem de 

prietenos pentru începători, deoarece este ușor de manevrat, nu necesită echipament sofisticat, 

este foarte ieftin. Dacă încercați imprimarea 3D pentru prima dată, vă recomandăm insistent să 

faceți prima imprimare cu PLA. 

AVANTAJE 
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filament PLA de 1 kilogram care costă mai puțin de 10 USD. Rețineți că veți obține întotdeauna ceea 

ce plătiți - nu vă puteți aștepta la calitate premium dacă sunteți prea zgârcit. 

 

Nu produce gaze toxice în timpul imprimării 

O bună ventilație este o necesitate în imprimarea 3D ca măsură de siguranță. La urma urmei, 

încălzești materialele plastice la temperatura lor de topire, așa că există întotdeauna șanse mari ca 

unele dintre componentele lor să se volatilizeze și să contamineze aerul pe care îl respiri. Unul 

dintre cele mai bune lucruri despre PLA este că nu eliberează vapori nocivi în timpul imprimării, 

probabil pentru că nu este un plastic pe bază de petrol. Pentru a fi clar, totuși, inhalarea vaporilor 

din plastic de orice fel încă nu este bună pentru sănătatea ta. În timp ce mirosul plăcut de PLA în 

timp ce imprimă ar trebui să vă ofere un pic de confort, aceasta nu este o scuză pentru a nu purta 

protecție respiratorie și pentru a imprima într-un loc cu ventilație slabă. 

 

Nu se deformează 

PLA se imprimă la temperaturi relativ scăzute. Mai mult decât economiile de energie și dependența 

de componentele de bază ale imprimantei 3D, aceasta înseamnă, de asemenea, că PLA are o 

tendință foarte scăzută de deformare. Acesta este unul dintre motivele pentru care PLA este un 

material atât de ușor de lucrat. Dacă nu aveți experiență cu imprimarea 3D, atunci probabil că 

rezolvarea problemelor de deformare nu este ceva pe care îl așteptați cu nerăbdare. Chiar și 

profesioniștii cu experiență în imprimarea 3D vor apela la PLA atunci când vor doar să imprime ceva 

simplu, fără să-și facă griji cu privire la deformare. 

 

 

 

 

Caracteristici mecanice slabe 

PLA nu este cunoscut pentru rezistența sau stabilitatea termică. Dacă aveți nevoie de piese care sunt 

destinate testării funcționale sau care trebuie să reziste utilizării repetate, atunci aproape orice alt 

material ar fi mai bun decât PLA. Temperatura scăzută de imprimare a PLA înseamnă, de asemenea, 

că imprimările PLA finisate tind să se deformeze cu ușurință. Puteți lăsa un obiect realizat cu PLA 

într-o mașină într-o zi fierbinte și să vă întoarceți pentru a găsi nimic altceva decât o mizerie 

lipicioasă. 

 

Se dezintegrează în mod natural în timp 

O consecință naturală a calității biodegradabile a PLA este faptul că are o longevitate mică. 

Imprimările PLA nu sunt făcute pentru utilizare pe termen lung, deoarece în timp se degradează în 

mod natural în componentele lor constitutive, prin urmare pierzând treptat rezistența mecanică. 

DEZAVANTAJE 
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Dacă lucrați la un proiect care trebuie să fie afișat în aer liber, atunci PLA ar fi probabil cea mai 

proastă alegere de material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duritate superioară, rezistență la impact și stabilitate chimică 

Dacă aveți nevoie să creați proiecte care trebuie să aibă o rezistență bună la uzură și sunt destinate 

utilizării funcționale, atunci ABS este una dintre opțiunile mai rentabile. De asemenea, are o 

rezistență chimică remarcabilă împotriva radiațiilor UV, acizilor, uleiurilor, umidității și 

substanțelor chimice uzuale de uz casnic. Această rezistență a ABS la majoritatea mijloacelor de 

deteriorare l-a făcut unul dintre cele mai utilizate materiale plastice în numeroase industrii. 

 

Stabilitate termică bună 

Trebuie subliniată stabilitatea termică a ABS, deoarece aceasta este una dintre caracteristicile sale 

distinctive. ABS se imprimă la temperaturi ridicate, ceea ce înseamnă că este nevoie și de multă 

căldură pentru a deforma o imprimare ABS finisată. Acest lucru extinde foarte mult posibilele 

aplicații ale proiectelor realizate cu ABS, deși vă sfătuim să nu lăsați ABS să intre în contact cu 

alimente sau băuturi calde. 

 

Poate fi terminat printr-o baie de vapori cu acetonă 

ABS este solubil în acetonă, un solvent destul de ușor de găsit. De asemenea, acetona se evaporă 

ușor la temperatura camerei. Acest lucru permite o metodă unică de finisare a imprimatelor ABS 

pentru a le oferi o suprafață netedă. Această tehnică, numită baie de vapori de acetonă, implică 

plasarea imprimării ABS finite într-o cameră închisă cu o cantitate mică de acetonă. Acetona se 

vaporizează în interiorul camerei, dizolvând eficient orice imperfecțiuni de pe suprafața imprimării 

ABS. Finisarea prin baia de vapori de acetonă este una dintre cele mai simple modalități de a obține 

o finisare netedă a unui proiect de imprimare 3D finalizat. Deși nu necesită niciun efort sau abilitate, 

produce rezultate destul de consecvent. 

 

Ieftin 

2. ABS 

Acetonitril butadien stiren (ABS) este umăr la umăr cu PLA ca fiind cele mai utilizate materiale 

pentru imprimarea 3D pe bază de FDM. ABS este binecunoscut pentru că este un filament 

puternic și ieftin. Din păcate, este aproape la fel de popular ca material dificil de lucrat. 

AVANTAJE 
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La fel ca PLA, ABS este atât frecvent utilizat cât și disponibil. În mod similar, intervalul de preț 

pentru ABS este similar la aproximativ 10 USD pentru o bobină de 1 kilogram. Există atât opțiuni mai 

ieftine, cât și mai scumpe, desigur, dar nu uitați că întotdeauna obțineți ceea ce plătiți. 

 

 

 

Foarte predispus la deformare 

Iată cel mai important lucru pe care trebuie să-l știi despre ABS înainte de a-l încerca - este incredibil 

de predispus la deformare. Nu numai că temperatura ridicată a ABS înseamnă că acesta trece printr-

o răcire rapidă de îndată ce iese din duză, ci și ABS tinde să genereze o mulțime de stres termic pe 

măsură ce se răcește. Aceasta înseamnă că ABS tinde să se deformeze din cauza tensiunii termice, 

care se manifestă adesea în stratul de bază al imprimării „ridicând” patul de imprimare la colțuri. 

Comportamentul deformat al ABS înseamnă că va trebui să luați o mulțime de măsuri pentru ca 

imprimarea ABS să arate perfect. Printre alte măsuri, va trebui să imprimați pe un pat încălzit, să 

tratați patul cu adezivi corespunzători și să închideți camera de imprimare pentru a menține o 

temperatură ridicată. Este mult de rezolvat, mai ales pentru cineva fără experiență. 

 

Emite vapori toxici 

ABS eliberează stiren atunci când este încălzit, care este un cancerigen cunoscut. Nu numai că 

fumurile de la ABS sunt toxice, dar pot fi și foarte iritante și nocive. Acest lucru face ca o bună 

ventilație și o protecție adecvată a respirației să fie deosebit de importante atunci când imprimați cu 

ABS. O imprimantă 3D închisă care sufla fumul printr-un filtru HEPA ar ajuta cu siguranță la 

scăderea concentrației de compuși toxici în aer, dar acest lucru nu va face decât să întârzie 

acumularea acestora într-o cameră fără ventilație. Este mai bine să deschideți pur și simplu o 

fereastră și să nu zăboviți în aceeași cameră inutil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabil din punct de vedere chimic 

DEZAVANTAJE 

 

AVANTAJE 

 

3. PETG 

Tereftalatul de polietilenă (PET) este destul de familiar pentru toată lumea. PETG este pur și 

simplu o versiune îmbunătățită cu glicol a PET standard, ceea ce înseamnă că este puțin mai 

stabil din punct de vedere chimic, mai stabil la căldură, mai flexibil și mai rezistent la impact. În 

domeniul imprimării 3D, PETG este cunoscut ca un material care este remarcabil de potrivit 

pentru proiectele realizate pentru utilizare în aer liber. 
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Adăugarea grupelor de glicol la PET standard îi conferă o cantitate incredibilă de rezistență chimică. 

Glicolul are ceea ce este cunoscut ca o structură inelară rezonantă, ceea ce îl face foarte stabil 

împotriva reacțiilor cu mulți acizi, baze și solvenți. Produsele realizate cu PETG sunt incontestabil 

durabile, făcându-l prima alegere pentru multe dispozitive protetice. Utilizarea în aer liber este, de 

asemenea, una dintre utilizările obișnuite ale PETG, deoarece rezistă și la degradarea de către 

radiațiile UV. 

 

Bună flexibilitate și rezistență la impact 

În comparație cu ABS și PLA (și cu PET standard), rezistența la impact a PETG este superioară. 

Natura sa flexibilă înseamnă că poate rezista la aplicații repetate sau susținute de forță. PETG este 

materialul de bază pentru prototipuri funcționale sau piese de schimb cu utilizare funcțională reală. 

 

Proprietăți optice bune 

PETG este un plastic natural transparent și este considerat de mulți unul dintre cele mai bune 

filamente dacă doriți să creați obiecte imprimate 3D complet clare. Pentru a obține un proiect 

imprimat 3D transaprent, totuși, va fi nevoie de o cantitate zdravănă de post-procesare. 

 

 

 

Greu de finsat 

După cum am menționat deja, PETG este un material excepțional de dur și stabil din punct de 

vedere chimic. Deși acestea sunt caracteristici dorite pentru produsul final, obiectele imprimate 3D 

din PETG sunt dificil de finisat. Comportamentul său natural ductil atunci când este sub stres îl face 

rezistent la metodele mecanice de finisare, în timp ce stabilitatea sa chimică înseamnă că nu există 

solvenți ușor disponibili care să-l poată dizolva. 

Opțiunile pentru finisarea imprimărilor PETG implică fie un tratament termic, care necesită puțină 

îndemânare, fie șlefuirea și lustruirea de modă veche. În orice caz, este mult mai dificil să finisezi 

PETG în comparație cu alte filamente precum PLA. 

 

Scump 

PETG nu este extraordinar de scump, dar este puțin mai scump în comparație cu filamentele mai 

comune precum PLA și ABS. O bobină de PETG de 1 kilogram vă va aduce probabil înapoi de la 25 la 

35 USD. Nu este o sumă uriașă, dar ar putea fi suficientă pentru a vă descuraja să experimentați cu 

ea doar pentru distracție. 

 

 

 

 

DEZAVANTAJE 

 

4. Nailon 

Nailonul este un alt material care ar trebui să fie destul de familiar pentru toată lumea.  
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Foarte puternic, dar flexibil 

Este nevoie doar de o scurtă privire asupra unora dintre aplicațiile nailonului pentru a înțelege cât 

de puternic este. Nailonul este folosit ca întăritor pentru anvelopele auto, parașute, frânghii 

rezistente, corturi și alte materiale militare. Are, de asemenea, un raport excepțional între 

rezistență și flexibilitate, ceea ce înseamnă că își păstrează o rezistență bună la tracțiune, în ciuda 

faptului că e destul de flexibil. Acest lucru face ca nailonul să fie destul de ușor de lucrat în mai multe 

industrii. 

 

Stabil la căldură 

Nailonul este unul dintre cele mai stabile la căldură filamente utilizate în imprimarea FDM. Dacă 

trebuie să imprimați 3D o piesă care este menită să fie expusă la temperaturi ridicate, atunci există 

puține materiale mai potrivite pentru lucrare decât nailonul. 

 

 

 

Se imprimă la temperatură foarte ridicată 

Nylonul se imprimă la o temperatură foarte ridicată – chiar mai mare decât ABS. Pe lângă 

problemele legate de imprimarea la temperaturi ridicate (după cum vom vedea mai târziu), acest 

lucru face nailonul inaccesibil pentru multe imprimante 3D de birou. Temperatura necesară pentru 

elementul de încălzire și patul de imprimare sunt pur și simplu prea ridicate pentru imprimantele 

3D care nu sunt destinate utilizării profesionale. 

 

Predispus la deformare 

La fel ca ABS și alte filamente imprimabile la temperatură ridicată, nailonul are o mare tendință de 

deformare. Din nou, va trebui să luați măsurile obișnuite pentru a evita deformarea atunci când 

imprimați cu nailon. Aceasta include utilizarea unui pat încălzit cu adeziv adecvat și a unei camere 

de imprimare. Pentru circumstanțe mai extreme, puteți lua în considerare și imprimarea cu “buză” 

sau platformă. 

 

Se degradează la radiația UV 

AVANTAJE 

 

DEZAVANTAJE 

 

Nailonul este un termen generic care se referă la poliamidă sintetică și poate fi găsit aproape 

peste tot - de la haine la periuțe de dinți, echipament militar și parașute. Considerat drept unul 

dintre cele mai valoroase materiale sintetice create vreodată, nailonul este foarte puternic, 

rezistent la abraziune, stabil din punct de vedere chimic și are un coeficient de frecare scăzut. 
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În ciuda rezistenței nailonului, este foarte vulnerabil la degradarea de către radiațiile UV în forma sa 

brută. Din fericire, există produse din filament de nailon care au fost întărite cu un compus 

stabilizator UV. Cel mai bine este să întrebați producătorul dacă nu sunteți sigur de compatibilitatea 

UV a unui anumit filament de nailon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibilitate asemănătoare cauciucului 

Principalul motiv pentru care oricine ar imprima 3D cu TPU este că creează produse unice, 

asemănătoare cauciucului. Această flexibilitate extremă permite unui obiect din TPU să-și păstreze 

forma chiar și după ce devine puternic deformat prin aplicarea forței. Rezistența sa la abraziune și 

capacitatea de a-și păstra flexibilitatea chiar și la temperaturi scăzute au făcut din TPU un material 

valoros pentru piese de automobile, dispozitive medicale, articole sportive și echipamente de 

exterior. 

 

Aderență excelentă strat la strat 

Natura moale a TPU permite straturilor sale să se contopească în esență unul cu celălalt în timpul 

imprimării 3D. Acest lucru conferă imprimărilor TPU o calitate a aderenței strat la strat care este 

dificil de reprodus cu orice alt filament. Având în vedere cât de mult se poate deforma un proiect 

TPU, această aderență excelentă strat la strat este extrem de necesară. 

 

 

 

Greu de lucrat 

Flexibilitatea TPU poate fi caracteristica sa cea mai dorită, dar este și motivul numărul unu pentru 

care este un filament dificil de lucrat. Orice incompatibilitate a vitezei de imprimare și a 

temperaturilor poate duce la îngroșarea filamentului în ansamblul extrudorului și la înfundare. 

Imprimantele cu extrudere Bowden sunt deosebit de problematice, deoarece extind traseul 

filamentului, permițând astfel deformarea unui segment mai lung al filamentului. 

5. TPU 

Poliuretanul termoplastic (TPU) este o versiune mai recentă a elastomerului termoplastic (TPE). 

Ambele sunt cunoscute ca filamente flexibile, ideale pentru crearea de proiecte imprimate 3D 

asemănătoare cauciucului. În comparație cu TPE, TPU are o duritate puțin mai mare, ceea ce face 

ca extrudoarele imprimantelor 3D să-l lucreze mai ușor. Deși aceasta nu este o soluție perfectă 

pentru problemele întâlnite de obicei cu filamentele flexibile, upgrade-ul la TPU a ajutat cu 

siguranță în mod semnificativ. 

AVANTAJE 

 

DEZAVANTAJE 
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Performanță slabă la punți 

Atunci când imprimați punți sau “streșini” (overhangs), imprimantele 3D se bazează adesea pe 

filament care își dezvoltă rapid rezistența pe măsură ce se răcește, astfel încât piesa să nu se 

prăbușească sub propria greutate. Din păcate, TPU nu are un astfel de avantaj. “Steșinile” și podurile 

sunt dificil de imprimat cu TPU, necesitând adesea utilizarea structurilor de susținere. 

 

Nu poate fi netezit sau lustruit 

Capacitatea de deformare a TPU-ului îl face foarte rezistent la abraziune sau uzură prin frecare. 

Acest lucru elimină aproape netezirea și lustruirea ca o modalitate viabilă de finisare a unei 

imprimări TPU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puternic, flexibil și stabil la căldură 

În ceea ce privește rezistența generală, există doar câteva filamente care pot concura cu PC-ul. 

Rezistența superioară la tracțiune a PC-ului îl împiedică să se rupă sau să se defecteze chiar și la 

aplicarea unui impact puternic. De asemenea, PC-ul combină această putere cu o bună flexibilitate 

și rezistență la temperatură. Dacă aveți nevoie de o piesă imprimată 3D care poate rezista utilizării 

repetate sau oricăror condiții dificile, atunci PC-ul merită întotdeauna luat în considerare. 

 

Proprietăți optice bune 

Filamentele transparente pentru PC sunt printre cele mai bune alegeri dacă aveți nevoie de o piesă 

transparentă imprimată 3D. PC-ul transmite lumina mai bine decât majoritatea celorlalte materiale 

plastice, deși va trebui totuși să faceți un pic de netezire și lustruire pentru ca o parte a PC-ului să fie 

complet clară. 

 

 

 

6. Polycarbonat 

Policarbonatul (PC) este un polimer format din grupări carbonate repetate, ceea ce îl face un 

compus cu polaritate ridicată. Acest lucru face ca materialul să fie excepțional de puternic. De 

fapt, mulți profesioniști în imprimarea 3D consideră că PC-ul este cel mai puternic filament 

disponibil pentru imprimarea FDM de calitate pentru amatori. Ca o dovadă a durității sale, PC-ul 

este un ingredient esențial în aplicațiile grele, cum ar fi sticla antiglonț, echipament de poliție 

anti-revoltă și măști de scuba. 

AVANTAJE 

 

DEZAVANTAJE 
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Necesită temperaturi de imprimare foarte ridicate 

Majoritatea filamentelor din PC necesită temperaturi de imprimare de până la 300C, ceea ce face 

ca imprimantele 3D de birou obișnuite să fie complet nepotrivite pentru a lucra acest material. Pe 

lângă faptul că are nevoie ca hotend-ul să atingă această temperatură, o imprimantă 3D va trebui să 

aibă, de asemenea, un pat încălzit de ultimă generație și un ansamblu extrudor care nu utilizează 

PTFE standard pentru componenta de rulare. Din aceste motive, filamentul pentru PC este de obicei 

imprimat numai folosind imprimante 3D de calitate profesională. 

După cum ar trebui să vă așteptați deja, PC-ul este, de asemenea, foarte predispus la deformare. 

Măsurile obișnuite anti-deformare se aplică aici – aplicarea unui adeziv, încălzirea patului la 

temperatura corespunzătoare și utilizarea unei incinte. PC-ul este un material notoriu de dificil de 

lucrat. Dacă nu ați folosit niciodată PC-ul înainte, probabil că veți trece prin câteva cicluri de 

încercare și eroare înainte de a reuși. 

 

Predispus la abraziune 

PC-ul poate fi puternic, dar lipsa de flexibilitate îl face foarte predispus la abraziune. Acest lucru este 

cel mai problematic dacă scopul dvs. este să imprimați obiecte care au o transparență asemănătoare 

sticlei. Ca în cazul oricărui alt material, chiar și micro-abraziunile pot provoca reflexii interne într-un 

obiect PC, făcându-l astfel să pară mai degrabă translucid decât transparent. Dacă realizați proiecte 

clare imprimate 3D din PC, asigurați-vă că aplicați un strat rezistent la zgârieturi ca pas final al 

procesului de finisare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dizolvă în apă 

Solubilitatea PVA în apă este ceea ce îl face un material suport excelent. După cum vor ști cei care au 

experiență în imprimarea 3D, structurile de susținere sunt un rău necesar atunci când imprimați 

modele cu o mulțime de contopiri. Nu numai că structurile de susținere consumă o mulțime de 

filament suplimentar, dar pot fi și atât de dificil de îndepărtat încât adesea riscă să deterioreze piesa 

imprimată propriu-zisă. PVA înlătură dificultatea de a îndepărta structurile de susținere, deoarece o 

7. PVA 

Acetatul de polivinil (PVA) are o utilizare foarte specială datorită caracteristicii sale unice – este 

un plastic care se dizolvă complet în apă. Acest lucru poate face din PVA un material nepractic 

pentru imprimările 3D propriu-zise, dar îl face și materialul perfect pentru structurile de 

susținere. În mod natural incolor și inodor, PVA este materialul preferat pentru structuri-suport 

atunci când imprimați cu PLA și alte materiale cu care se imprimă la temperaturi scăzute. 

AVANTAJE 
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imprimare 3D finită poate fi pur și simplu scufundată în apă timp de câteva ore. Lipsa oricărei nevoi 

de solvenți speciali este, de asemenea, un mare avantaj. 

 

Aderență bună la patul de imprimare 

Cu setările corecte de temperatură de imprimare și cu o aderență adecvată la patul de imprimare, 

nu ar trebui să aveți probleme ca PVA să adere la acesta de la primul strat. Acest lucru este esențial 

în rolul PVA ca material suport. 

 

Se descompune în compuși netoxici 

Când PVA se dizolvă în apă, pur și simplu se descompune în monomerii de alcool vinilic din care este 

compus. Aceștia sunt compuși netoxici, care nu dăunează mediului în cantități mici și pot fi aruncați 

în siguranță în chiuvetă. Pentru a evita orice saturație cu PVA, spălați generos conductele după ce ați 

aruncat soluția dizolvată. 

 

 

 

Compatibil numai cu filamente care se utilizează la temperatură joasă 

PVA se imprimă în mod optim la temperaturi cuprinse între 185C și 200C. Acest lucru limitează 

foarte mult posibilele aplicații ale PVA, deoarece aproape sigur va eșua dacă intră în contact cu 

filamente care sunt încălzite la 220C sau peste. Pentru filamentele de temperatură înaltă, cum ar fi 

ABS sau nailon, alte materiale suport au o compatibilitate mai bună. 

 

Se strică rapid în timp 

Solubilitatea PVA în apă îl face foarte nepotrivit ca filament independent. Orice obiect realizat cu 

PVA se va defecta în timp, pur și simplu din cauza conținutului de umiditate din aer. Dacă aveți 

nevoie de PVA să reziste mult timp, va trebui să-l depozitați într-un recipient etanș. 

 

Necesită o imprimantă cu două extrudoare 

Există un element crucial care este adesea ignorat atunci când discutăm despre compatibilitatea 

PVA ca material-suport pentru alte filamente și anume faptul că acesta va funcționa numai dacă 

imprimanta dvs. are extrudare dublă. O imprimantă 3D cu două extrudoare poate imprima folosind 

două filamente diferite în același timp. Dacă imprimanta dvs. are doar un singur extrudor, atunci 

pur și simplu nu aveți opțiunea de a imprima structuri suport realizate dintr-un material diferit de 

proiectul principal. 

 

 

 

 

DEZAVANTAJE 

 

8. HIPS 

Polistirenul de mare impact (HIPS) este un copolimer grefat care combină cele mai bune două 
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Imprimă la temperatură ridicată 

Temperatura optimă de imprimare a HIPS este de la 220C până la 250C, cu posibile mici variații în 

funcție de producător. Acest lucru face din HIPS o alegere excelentă pentru materialul-suport 

pentru filamentele care se imprimă la aproximativ aceleași temperaturi, inclusiv ABS, PETG și 

nailon. Spre deosebire de alte filamente, HIPS nu se va deforma atunci când vine în contact cu 

filamentele imprimate la temperaturi ridicate. 

 

Se dizolvă în limonen 

Valoarea HIPS ca material-suport se bazează pe solubilitatea sa în limonen. Acesta este un solvent 

ieftin, ușor accesibil și, în general, sigur de utilizat, derivat din coaja de lămâie. O imprimare ABS 

realizată cu structuri de susținere HIPS trebuie doar să fie înmuiată în limonen timp de până la 24 de 

ore pentru ca HIPS să se dizolve complet. Acest lucru elimină toată munca suplimentară și riscul de a 

fi nevoit să tăiați sau să răzuiți structurile de susținere. 

 

Poate fi folosit un filament independent 

Asemănarea HIPS cu ABS nu se oprește doar la temperatura de imprimare. În ceea ce privește 

rezistența la tracțiune, duritatea și densitatea, HIPS poate concura direct cu ABS. Aceasta înseamnă 

că HIPS este un filament independent foarte bun, cu proprietăți mecanice bune și stabilitate la 

căldură. Are aplicații mult mai robuste decât PVA, având în vedere că este nevoie de un solvent 

special pentru a dizolva HIPS. 

 

 

 

Predispus la deformare 

Ca orice alt filament de temperatură ridicată, HIPS este, de asemenea, predispus la deformare. 

Indiferent dacă îl folosiți ca filament principal sau ca material-suport, va trebui să luați măsurile 

AVANTAJE 

 

DEZAVANTAJE 

 

calități ale părților sale constitutive – duritatea polistirenului și flexibilitatea polibutadienei. 

Rezultatul este unul dintre cele mai rezistente materiale plastice, cu rezistență la impact, putere 

și prelucrabilitate excelente. 

Cu toate acestea, HIPS are o valoare complet diferită în imprimarea 3D. La fel ca PVA, HIPS este 

folosit mai ales ca material-suport. Acest lucru se datorează solubilității HIPS în limonen, un 

solvent care este destul de accesibil și ușor de utilizat. Spre deosebire de PVA, totuși, HIPS are o 

compatibilitate mai bună cu filamentele care se imprimă la temperaturi ridicate. 
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obișnuite anti-deformare, cum ar fi utilizarea unui pat de imprimare încălzit, aplicarea unui adeziv 

pe pat și închiderea incintei de imprimare pentru a menține temperaturile ridicate. 

 

Emite stiren în timpul imprimării 

Când este încălzit, HIPS eliberează vapori de stiren, unul dintre compușii săi constitutivi. Deși 

toxicitatea stirenului e relativ mică, nu recomandăm acumularea vaporilor în spațiu închis. În orice 

caz, mirosul vaporilor de stiren poate fi foarte iritant pentru sistemul respirator. Dacă imprimați cu 

HIPS, asigurați-vă că o faceți într-o cameră bine ventilată și că purtați protecție respiratorie dacă 

trebuie să lucrați îndeaproape cu imprimanta 3D. 

 

Necesită o imprimantă cu extrudare duală 

La fel ca PVA, HIPS poate fi folosit ca material-suport doar dacă imprimanta dvs. 3D este echipată cu 

două extrudoare. Spre deosebire de PVA, totuși, HIPS are valoare și dincolo de calitatea sa de 

material pentru structurile de susținere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forță excelentă și rezistență la impact 

PP este un material extrem de robust care este utilizat pentru aplicații grele, cum ar fi țevile 

subterane, foile mari de plastic și rezervoarele de depozitare industriale. Pentru prototiparea 

rapidă, PP este considerat una dintre cele mai bune alegeri pentru producerea de modele 

funcționale personalizate și piese de schimb. 

 

Rezistent la căldură și stabil din punct de vedere chimic 

Structura chimică a PP poate fi descrisă ca fiind formată în mare parte dintr-un lanț drept de atomi 

de carbon cu legături saturate. Acest lucru conferă PP un nivel excepțional de ridicat de stabilitate 

împotriva degradării la căldură sau prin reacții chimice. Datorită acestor atribute, PP este utilizat 

intens în dezvoltarea sistemelor de depozitare a alimentelor și a dispozitivelor medicale, deoarece 

poate fi sterilizat în siguranță în autoclavă. În medii industriale, PP a fost folosit și pentru 

9. Polypropylena 

Polipropilena (PP) este considerată unul dintre cele mai utilizate materiale plastice din lume. 

Este un material robust, cu rezistență chimică foarte mare și rezistență la căldură. În ciuda 

utilizării pe scară largă, utilitatea PP ca material de imprimare 3D este foarte limitată din cauza 

aderenței sale problematice. Cu toate acestea, produsele PP imprimate 3D sunt considerate 

unele dintre cele mai durabile. 

AVANTAJE 

 



 

 
 

17 Drumul Sării St., Office Six Building, Ground Floor + First Floor, Apt. 2, Sect. 6, 060151, Bucharest, Romania 
+40 747 235 896 • office@formwerk.ro • www.formwerk.ro • www.eshop.formwerk.ro 

depozitarea substanțelor chimice. În combinație cu proprietățile sale mecanice, stabilitatea termică 

și chimică fac din PP unul dintre cele mai rezistente materiale pentru imprimarea 3D. 

 

 

 

Predispus la deformare 

PP se imprimă la temperaturi cuprinse între 210C și 230C. Fiind un filament de temperatură înaltă, 

PP este la fel de predispus la deformare. Spre deosebire de materialele plastice amorfe, structura 

cristalină a PP îl împiedică să „curgă” în spațiile poroase, mărind astfel efectele deformării. Acest 

lucru crește stresul termic care se acumulează în material, făcând mai probabil ca imprimarea PP să 

se retragă de la forma sa originală în timpul răcirii. 

 

Aderență extrem de slabă la la patul de imprimare 

PP este cunoscut ca având o energie de suprafață foarte scăzută, ceea ce face dificil să se lipească 

ceva de suprafața sa. Din păcate, acest lucru înseamnă și că poate fi greu pentru filamentul PP să 

adere la patul de imprimare. Acest lucru crește șansele de deformare a unei imprimări cu PP, 

manifestată prin ridicarea colțurilor stratului de bază. 

Acesta este unul dintre motivele pentru care PP este considerat unul dintre cele mai dificile 

filamente. Pentru a reuși cu o imprimare cu PP, poate fi necesar să combinați un adeziv de pat cu o 

“buză”sau o platformă pentru a mări aderența obiectului la patul de imprimare. Există, de 

asemenea, plăci de construcție special concepute din PP pentru a profita de faptul că materiale 

similare se vor lipi unele de altele mai ușor. 

 

10. PEEK / PEI 

Polyethyl Ether Ketone (PEEK) and Polyether Imide (PEI) are two different filament materials but 

they are similar enough to each other that their advantages and drawbacks can be discussed 

together. Both PEEK and PEI fall under the Polyaryletherketone (PAEK) chemical group, which is 

well known for superior mechanical strength, heat stability, and chemical resistance. PAEK are also 

ideal materials for 3D printing as they do not emit toxic fumes when heated. 

Both PEEK and PEI are commonly used as lighter and cheaper alternatives to aluminum and other 

metals. 

 

 

 

 

Rigiditate și rezistență bune 

DEZAVANTAJE 

 

10. PEEK / PEI 

Polietiletercetona (PEEK) și polieterimida (PEI) sunt două materiale diferite, dar sunt suficient de 

similare între ele încât avantajele și dezavantajele lor pot fi discutate împreună. Atât PEEK, cât și 

PEI se încadrează în grupul chimic Poliariletercetonă (PAEK), care este bine cunoscut pentru 

rezistența mecanică superioară, stabilitatea termică și rezistența chimică. PAEK sunt, de 

asemenea, materiale ideale pentru imprimarea 3D, deoarece nu emit vapori toxici atunci când 

sunt încălzite. Atât PEEK, cât și PEI sunt utilizate în mod obișnuit ca alternative mai ușoare și mai 

ieftine la aluminiu și alte metale. 

AVANTAJE 
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Chiar și în comparație cu filamentele tradițional robuste, cum ar fi Nylon sau PETG, proprietățile 

mecanice ale PEEK și PEI sunt într-o ligă complet diferită. Există mai multe motive pentru care 

comunitatea de imprimare 3D se referă la PEEK și PEI ca fiind filamente „de înaltă performanță”. 

Cifrele vorbesc singure: nailonul are de obicei o rezistență la tracțiune de 34 MPa și Modulul Young 

de 0,6 GPa. PEI, pe de altă parte, are o rezistență la tracțiune de 85 MPa și Modulul Young de 3,2 GPa. 

PEEK are valori și mai mari - rezistență la tracțiune de până la 100 MPa și Modul Young de 3,6 GPa. 

 

Stabile termic și chimic 

Temperatura de imprimare atât a PEEK, cât și a PEI este cu aproximativ 100C mai mare decât cea a 

ABS. Deși acest lucru are consecințe asupra compatibilității acestor filamente cu echipamentele 

standard de imprimare 3D, înseamnă, de asemenea, că imprimările PEEK și PEI pot rezista la 

temperaturi mult mai ridicate fără a suferi deformare. 

PEEK și PEI pot rezista atacurilor acizilor, bazelor și uleiurilor. De asemenea, nu se degradează sub 

radiațiile UV. Acest grad de robustețe face PEEK și PEI adecvate pentru proiecte destinate utilizării 

în aer liber. 

 

 

 

Necesită temperaturi de imprimare foarte ridicate 

PEEK și PEI se imprimă la temperaturi care variază între 360C și 400C, mult mai mari decât 230C, 

temperatura pe care am ajuns să o considerăm „temperatură înaltă” în ce privește filamentul 

obișnuit de imprimare 3D. Acest lucru elimină imediat PEEK și PEI ca filamente viabile pentru multe 

imprimante 3D de birou. 

Chiar și actualizarea unei imprimante 3D standard pentru a o face compatibilă cu PEEK sau PEI 

poate fi o întreprindere uriașă. Nu numai că va trebui să înlocuiți elementul de încălzire atât al 

duzei, cât și al patului de încălzire, dar veți avea nevoie și de un termistor care poate detecta 

temperaturi de până la 500C și un mecanism de răcire pentru diferitele motoare pas cu pas dintr-o 

imprimantă 3D. Probabil că va trebui, de asemenea, să repoziționați o parte din componentele 

electronice ale imprimantei, mai ales dacă acestea nu sunt menite să fie expuse la temperaturi 

extreme. 

 

Necesită măsuri extraordinare împotriva deformării 

Deformarea este încă o problemă cu PEEK sau PEI, dar nu una care poate fi rezolvată cu adezivi 

standard și incinte închise. De exemplu, NASA a trebuit să instaleze becuri cu halogen de 35 W pe o 

imprimantă 3D LulzBot TAZ modificată pentru a menține incinta de imprimare suficient de caldă, 

astfel încât materialul PEI să nu se deformeze. Incinta va trebui, de asemenea, să fie puternic 

izolată. 

 

DEZAVANTAJE 
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Disponibilitate limitată 

Între PEEK și PEI, va fi mai ușor să cumpărați filament PEEK. Există de ceva timp, în primul rând 

pentru că este folosit și în imprimarea 3D prin tehnologia Selective Laser Sintering (SLS). Există, de 

asemenea, o selecție bună de variante PEEK pe piață cu aditivi și proprietăți diferite. 

Aproape toate filamentele PEI de pe piață provin de la brandul ULTEM.  

 

Scump 

O bobină de 1 kilogram de PEEK sau PEI va fi de câteva ori mai scumpă decât una standard de ABS 

sau PLA. Diferența dintre cele două este, de asemenea, mare – o bobină de 1 kilogram de PEI costă în 

jur de 100 USD, în timp ce o greutate similară de PEEK va costa până la 500 USD. La aceste prețuri, 

nu este de mirare de ce rareori vedem că PEEK sau PEI sunt folosite pentru imprimarea 3D obișnuită 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puternic și flexibil 

Amphora este una dintre cele mai bune alegeri pentru durabilitate completă. Este aproape la fel de 

puternic ca ABS, precum și stabil din punct de vedere chimic și termic. Cu toate acestea, permite, de 

asemenea, o cantitate mică de „elasticitate” similară cu a TPU. Aceasta înseamnă că o imprimare cu 

Amphora se poate deforma ușor ca reacție la forțele aplicate, făcându-o mai puțin predispusă la 

crăpare sau rupere sub stres. 

 

Performanță bună la punți 

TPU este cunoscut ca având performanțe slabe la punți pentru că este un material moale, chiar și 

după răcire. Amphora acționează ca un bun compromis: păstrează o parte din flexibilitatea TPU-

ului, dar are o performanță masiv îmbunătățită în ce privește punțile. Obiectele imprimate cu 

Amphora se pot extinde până la 15 centimetri, fără structuri de susținere și fără să se prăbușească, 

deși vă sugerăm să nu depășiți 8 centimetri pentru siguranță. 

11. Amphora 

Ceea ce face din Amphora un filament unic a că nu e fabricată pe baza unui polimer existent. În 

schimb, Amphora se bazează pe un polimer personalizat, creat special de firma americană 

Eastman Chemical Company încă din 2013. Chiar și astăzi, Amphora rămâne singurul polimer 

personalizat utilizat în imprimarea FDM. 

Filamentul Amphora a fost conceput pentru a avea cele mai dorite caracteristici ale celor mai 

folosite filamente de imprimare 3D - durabilitatea și stabilitatea ABS și flexibilitatea TPU. 

Rezultatul este un filament unic puternic, care este dur dar nu fragil și are o excelentă aderență 

strat la strat. 

AVANTAJE 
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Sigur la contactul cu alimente 

Amphora este unul dintre puținele materiale de imprimare 3D care au fost aprobate de FDA ca fiind 

sigure la contactul cu alimentele. Acest lucru este grozav dacă doriți să fabricați unelte de bucătărie 

personalizate. Cu toate acestea, încă descurajăm utilizarea oricărui tip de obiect imprimat 3D pentru 

depozitarea pe termen lung a alimentelor. Imperfecțiunile microscopice de pe suprafața oricăror 

obiecte imprimate cu tehnologia FDM sunt aproape imposibil de curățat și pot deveni ușor teren 

propice pentru bacterii. 

 

Mai puțină tendință de deformare 

Deși Amphora se poate utiliza la temperaturi care sunt comparabile sau mai mari decât cele pentru 

ABS sau Nylon, eanu se deformează la fel de ușor. Acest lucru nu înseamnă că puteți imprima cu 

Amphora fără pat încălzit sau adezivi - acestea vor fi în continuare necesare. Cu toate acestea, 

Amphora nu este la fel de pretențioasă. Este chiar posibil să imprimați cu un ventilator de răcire 

atunci când utilizați filament Amphora. 

 

 

 

Scump 

În ciuda faptului că este pe piață de câțiva ani, rata de adoptare a filamentului Amphora a fost 

destul de slabă. Costul filamentului joacă probabil un rol uriaș - Amphora costă între 50 și 60 USD 

pentru o bobină de 1 kilogram. În timp ce Amphora este departe de a fi cel mai scump filament 

(PEEK și PEI costă mai mult, de exemplu), prețul abrupt este suficient pentru a-i respinge pe cei 

pentru care imprimarea 3D este doar un hobby. 

 

Temperatură ridicată de imprimare 

Amphora se imprimă la aproximativ 250C până la 270C. Deși am menționat că Amphora nu are o 

problemă de deformare la fel de mare ca multe alte filamente care se imprimă în acest interval de 

temperatură, asta nu exclude totuși faptul că nu toate modelele de imprimante 3D pot imprima cu 

Amphora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEZAVANTAJE 

 

12. Filamente compozite 

Filamentele compozite sunt puțin mai greu de definit, deoarece termenul poate fi folosit pentru a 

descrie peste o duzină de tipuri diferite de filamente. În aproape toate cazurile, un filament 

compozit este unul care este realizat cu o pulbere solidă încorporată într-o matrice de plastic.  
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Estetica superioară 

Deși imprimarea 3D este o tehnică de producție uimitoare, mai devreme sau mai târziu, aspectul 

obișnuit „de plastic” al imprimărilor 3D devine plictisitor. Aceasta este principala atracție a 

filamentelor compozite – ne permit să realizăm obiecte imprimate 3D care arată ca și cum ar fi fost 

realizate din metal, lemn sau zeci de alte materiale. Calitatea rezultatului poate varia de la un 

filament la altul, dar nu există nicio îndoială că acestea sunt surprinzătoare și adaugă un întreg nou 

orizont de posibilități imprimării standard FDM. 

 

Gamă largă de opțiuni de finisare 

Aproape la fel de variate ca și tipurile de filamente compozite sunt felurile în care acestea pot fi 

finisate. Fiecare material răspunde la tehnici de finisare diferite. De exemplu, obiectele imprimate 

cu filamente de lemn pot fi șlefuite și colorate pentru a evidenția granulele artificiale create în 

timpul procesului de imprimare. Printurile realizate cu filament metalic pot fi șlefuite cu șmirghel 

dur pentru a dezvălui parțial pulberea metalică. Pulberea poate fi oxidată prin scufundarea în apă 

pentru a da obiectului o patină. 

 

 

 

Filament fragil 

Adăugarea de pulbere solidă la PLA duce la pierderea unei mari părți a flexibilității filamentului. 

Când manevrați filamentul compozit, aveți grijă - există o posibilitate reală ca filamentul să se rupă 

dacă este îndoit prea mult. Acest lucru înseamnă că va trebui să vă asigurați că filamentul urmează o 

cale destul de netedă, fără viraje ascuțite de la bobină la extrudor. 

 

Accelerează uzura duzei 

Prezența pulberii solide face, de asemenea, filamentul compozit mult mai abraziv. Acest lucru 

accelerează uzura aproape tuturor componentelor unei imprimante 3D care intră în contact cu 

AVANTAJE 

 

DEZAVANTAJE 

 

Obiectivul unui filament compozit este de a crea un obiect imprimat 3D care imită aspectul unui 

material care nu este utilizat în mod tradițional în imprimantele 3D. 

PLA este adesea materialul pentru matricea de plastic, fiind atât de ușor de utilizat. Componenta 

de pulbere solidă, pe de altă parte, poate varia de la lemn, metal, fibră de carbon, fragmente 

fosforescente sau marmură. Există o mare varietate de filamente compozite, unele branduri 

încearcând să facă filamente cât mai exotice posibil. 
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filamentul, dar se manifestă cel mai rapid în duză. Frecarea dintre pulberea tare a filamentului și o 

duză de alamă obișnuită va duce la lărgirea duzei, aceasta devenind treptat mai mare. 

Dacă imprimați cu filamente compozite, este posibil să doriți să investiți într-o duză nouă, 

rezistentă la uzură. O deschidere mai largă a duzei va ajuta, de asemenea, la reducerea forțelor 

abrazive create de filament. 

 

Performanță slabă la punți 

Un alt efect al prezenței pulberii solide în filament este că face filamentul mult mai dens. Adaosul e 

plăcut la piesa finală, dar poate consitui un mic inconvenient în timpul imprimării, mai ales dacă 

modelul are o mulțime de proeminențe. 

Punțile și “streșinile” ridică deja probleme filamentelor standard, dar greutatea adăugată a 

filamentelor compozite înrăutățește problema. Un ventilator de răcire care funcționează la viteză 

maximă ar putea ajuta la atenuarea acestei probleme, permițând filamentului să dezvolte 

rezistență cât mai repede posibil. Cu toate acestea, cele mai multe situații vor necesita probabil 

structuri de sprijin. Din fericire, puteți utiliza întotdeauna PVA solubil în apă dacă imprimanta dvs. 

3D vine cu extrudare dublă. 

 

 

 

Indiferent dacă imprimarea 3D bazată pe FDM este un hobby sau o carieră, nu există nicio îndoială 

că suntem răsfățați cu o varietate de opțiuni când vine vorba de filamente. În zilele noastre, putem 

alege din zeci de tipuri diferite de filamente sau puteți alege dintr-o gamă de variante ale aceluiași 

filament. Acest lucru a stârnit creativitatea multora și a făcut din imprimarea FDM o activitate și mai 

atrăgătoare. 

Oricât d elungă ar părea lista noastră, filamentele pe care le-am inclus aici sunt doar cele pe care le 

considerăm de bază sau fundamentale. Unele opțiuni sunt mult mai puțin comune și mai exotice. Pe 

măsură ce tehnologia evoluează și mințile inovatoare se implică, ne putem aștepta să fie dezvoltate 

și mai multe tipuri de filamente. 

 

CONSIDERAȚII FINALE 


