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3D принтиране с биополимер - 
материализирайте въображението си
Казват, че Природата е първият творец с адитивно произ-
водство. Адитивното или материалодобавно производство 
изгражда обекта „слой по слой”. С помощта на 3D принти-
рането с биополимер Вие можете да правите същото и то с 
грижа за природата. Да  превръщате парниковите газове в 
суровина? Защо не, използвайки PLA нишка, която се добива 
от въглерода в растителните захари, намалявате със 75% 
отделяните парникови газове в сравнение с базираните 
на нефт полимери като напр. РЕТ. Другояче казано - тран-
сформирате въглерода виновен за глобалното затопляне в 
трайни печатни 3D структури, ограничени само от Вашето 
въображение.
От началото на 2015 г. ХЕРЦ ГмбХ откри собствено производ-
ство на нишка за 3D принтери, голям дял от което е именно 
PLA.  На пръв поглед - встрани от дейността на ХЕРЦ ГмбХ, 
която над 55 години е специалист в оборудването за заваря-
ване и термична обработка на пластмаси, това е естествен 
процес на разширяване производството на пластмасов 
добавъчен материал за заваряване, в което унгарският офис 
на ХЕРЦ има дългогодишен опит. Производствената база 
е позиционирана в унгарския офис, недалеч от Будапеща. 
Всичко от суровината до лабораторните тестове е подчине-
но на идеята: Високо и константно качество!  

ХЕРЦ използва винаги най-добрия гранулат за производство 
на нишка. Например PLA-нишката се изтегля от гранулат 
INGEO 4043D. Суровината Ingeo за PLA-нишка НЕ се произ-
вежда от нефт, НЕ се произвежда от ГМО, а за в бъдеще ще 
се добива предимно от целулозни отпадъци и нехранителни 
растения. Към момента се предлагат нишки с диаметър 1,75 
мм. и 2,90 мм.: ABS и PLA в различни цветове, PETG в красиви 
прозрачни и металик разцветки, РА, РС/РВТ, гъвкав TPS, 
PMMA - прозрачна, РС - прозрачен, черен и бял, поддържа-
щи материали HIPS и PVA - натур, ASA, както и специални с 
фосфоресциращи ефекти и термо-променливи. Цветната 
палитра се обогатява непрекъснато. Целта е гъвкаво изра-
ботване и на цвят по поръчка на клиента. 

Решаващи са доброто поведение при печат и намаленото 
отделяне на миризми. За оцветяването се използват само 
специално разработени бачове. Прецизността на ХЕРЦ 
в производствения процес е факт. Гранулатите винаги се 
подсушават, екструдерите са специално конструирани, а 
диаметърът се контролира с лазерно измервателно устрой-
ство с две глави. Поддържаният толеранс е +/- 0,05мм. при 
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диаметър 1,75мм., а диаметърът 2,9мм., е съвместим и с 
принтери Ultimaker и DOODLER Pen. Обозначението 1кг. при 
ХЕРЦ означава наистина 1кг. нишка НЕТО! 
Материалът на ХЕРЦ е насочен към изработка на прототипи 
и малки серии за архитектурата и дизайна, изкуството, мо-
делостроенето, машиностроенето и изследователската дей-
ност, дори и в медицината. При избора на материал освен 
екологичната гледна точка е от значение вида на изделието 
и опита на оператора. 
С класическия материал от био-суровина PLA се постигат 
лесно оптимални резултати, висока твърдост на повърхност-
та, коравина и якост на опън, но и посредствена удароустой-
чивост. Малки до незначителни деформации. Температурна-
та формоустойчивост поддържа само до около 55°С. PLA е 
перфектният филамент за начинаещи и може да се обработ-
ва с който и да е наличен принтер, за сметка на това ABS е 
убедителен със своята термоустойчивост, висока здравина, 
устойчивост на различни медии и твърдост на одраскване. 
PLA-HT e усъвършенстван PLA филамент. PLA-HT съчетава 
предимствата на други материали с лесния печат на PLA. 
Така PLA-HT е по-удароустойчив и термо формоустойчив от 
първоначалния PLA. PLA-HT разгръща своите предимства 
при повторна температурна обработка. След нея ударостой-
чивостта му става 15 пъти по-висока от нормален PLA и 2,2 
пъти по-висока от ABS. Също така температурната формоу-
стойчивост се повишава след този процес до 100°С. Благо-
дарение на тези превъзходни свойства PLA-HT може да бъде 
използван за механични детайли. 

PETG филаментът обединява положителните свойства на 
PLA и ABS. PETG е много устойчив, притежава висока ударна 
жилавост, устойчив е на атмосферни влияния и трудно запа-
лим. PETG е устойчив и срещу много химикали като при това 
е все още лесен за печат с малки до никакви деформации.
РММА е познат под търговското название плексиглас или 
акрилно стъкло. РММА филаментът е много устойчив на ат-
мосферни условия и притежава екстремно висока коравина 

и здравина срещу надраскване. 
РС  - Поликарбонатът се отличава с превъзходни механич-
ни свойства. Високи стойности на ударна якост, здравина, 
коравина и твърдост правят поликарбоната идеален за при-
ложения с високи изисквания. Много високата температура 
на разтапяне и формоустойчивост при стойности над 100°С, 
както и трудната запалимост са други предимства на този 
материал. Ударната якост е 250 пъти по-висока от нормално 
стъкло. Към това добавяме и добрите му електроизолацион-
ни свойства. 
ASA е много удароустойчив материал, подобен на ABS. 
Печатът с ASA осигурява висококачествена повърхност, 
устойчива на надрасквания. При това ASA е устойчив на 
много химиали, също и на атмосферни условия чрез своята 
забележителна UV-стабилност. В сравнение с ABS, ASA показ-
ва по-висока температурна формоустойчивост. Идеален е за 
технически детайли и за употреба на открито.
РС+РВТ съчетава добрите свойства на двата материала: РС 
е удароустойчив и неподатлив на надраскване, РВТ има 
висока здравина и е относително износоустойчив. РС+РВТ 
предлага висока жилавост също и при ниски температури, 
добра устойчивост срещу химикали, лесно се поддава на 
лакиране, добро провлачане и нищожно поемане на влага. 
Малки до никакви деформации.
РА (РА 6.66) - Полиамидът е познат с висока здравина и 
товароносимост. Освен това РА притежава дълга трайност 
и много висока устойчивост срещу химикали. Въз основа на 
своите свойства РА 6.66 е перфектно приложим за печат на 
механично натоварени детайли като напр. зъбни колелаи 
болтове. Висока устойчивост на деформация. 
TPS - Термопластичен еластомер на основа на стирол - Мек, 
еластичен филамент. Намира многостранно приложение 
напр. за уплътнения на машини, за облицоване ръкохватки 
на прототипи и др. Еластицитетът на ТРЕ филаментите се 
измерва по скалата за твърдост Shore, като има големи раз-
лики - от много мек до трудно огъваем. По Shore A нашият 
TPS филамент е със стойности 75 и 60. Основният материал е 
допустим за хранително-вкусова промишленост.
HIPS сe използва като съпортващ или основен материал. 
HIPS е много подобен на ABS, но HIPS не е устойчив на 
лимонен и може да бъде разтварян в него. Като поддържащ 
материал е идеален в комбинация с ABS. 
PVA филаментът е перфектният съпортващ материал. PVA се 
разтваря във вода и може да се отстрани лесно от отпеча-
тания обект. Освен това PVA се поддава лесно на печат и 
обработка. перфектно се съчетава в съвместен печат с PLA. 

За възможностите на адитивното производство скоро ще 
можем да кажем - „безкрайни”. В състояние сме да изработ-
ваме компоненти с филигранна точност и да ги интегрираме 
в миниатюрни обекти, които с обичайните методи не могат 
да бъдат реализирани. Любопитен пример за това е Вълшеб-
ният миниатюрен свят, който се изработва и демонстрира 
в Хамбург, Германия от 2001г. Към момента 360 сътрудници 
моделират, допълват, сервизират този огромен макет-иг-
рална площадка на площ от 1499 м2, който расте с всеки 
изминат ден и доставя радост на неостаряващите „деца”. 
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Все по-често започва използването на адитивното про-
изводство и за бърза и финансово изгодна изработка на 
големи детайли. Така напр. Еърбъс поръчва изработка на 
площадка-стъпало за своите хеликоптери. Детайлът е с дълж. 
3м. Сглобен е от отделни принтирани сегменти със скрита 
сглобка - без лепене, без болтове, издържа поне 50-кратно 
сглобяване/разглобяване и натоварване в реални условия за 
демонстрации.
Възможните за печат размери растат непрекъснато. Каме-
ра на принтера 
24м./4м. вече не е 
новост. От януари 
2019 г. пешеходен 
мост с дължина 
15,25 м. е отпе-
чатан и пуснат в 
експлоатация в 
Шанхай. Разбира 
се, трудности при 
изработката му има. 
При скорост 8кг./
час са необходими 
много часове за 
един слой. Работи 
се в палатка, за 
да се поддържа 
топлина 38°С, отпе-
чатаните елементи 
се покриват, за да 
се пазят от прах, да 
се удължи времето 
за изстиване и да се 
освободят напре-
женията в полимер-
ните вериги. 
В отговор на тази 
тенденцията ХЕРЦ 
създаде и пусна 
на пазара екстру-
дер-робот. Със 
свързване към 3 до 
5-6 осева система 
и използване на 
нишка или гранулат, 

екструдерът-робот предоставя нови възможности в адитив-
ното производство с голяма площ на принтиране и произво-
дителност до 0,8кг/час. 

Разбира се, адитивното производство има и недостатъци. От 
гледна точка на технологичния метод, многообразието на 
материали има все още скромно портфолио. Повърхността 
на готовото изделие е силно зависима от съответния метод, а 
стъпаловидното изграждане може в някои случаи да ограни-
чи механичните качества. Като цяло, независимо от метода, 
3D-елементите отстъпват по механични показатели на отлив-
ките чрез леене под налягане, макар че ориентацията на 
детайла в работната камера също е от решаващо значение. 
Адитивно изработените детайли показват недостатъци по 
посока на изграждането.
Въпреки тези недостатъци, огромните предимства на зна-
чително по-бързата и евтина изработка на детайли в малки 
серии, безкрайната свобода на дизайна, индивидуалните 
творчески възможности при комбиниране на материали 
и цветове са предизвикателство за въображението на 
творците и конструкторите. Отпадат всички трудности от 
работата със скъпо струващите и често неподлежащи на 
корекции матрици. 

Пълният потенциал на адитивното производство тепърва 
предстои да бъде разгърнат. ХЕРЦ има огромните предим-
ства на неголямото, но гъвкаво предприятие и независим 
партньор на всички производители и ползватели на 3D 
принтери за реализиране на техните идеи. 
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