Techniki szybkiego prototypowania
– rapid prototyping
MIROS¸AW MIECIELICA
Szybkie prototypowanie (ang. rapid prototyping
– RP) jest to tworzenie, warstwa po warstwie, trójwymiarowych obiektów fizycznych bezpoÊrednio
z modeli komputerowych wykonanych przy u˝yciu
oprogramowania CAD. Proces ten okreÊlany jest
równie˝ jako kszta∏towanie przyrostowe – metody
addytywne. Nazwa szybkie prototypowanie jest najcz´Êciej spotykana, jednak nie oddaje w pe∏ni istoty
technologii, która nie ogranicza si´ jedynie do tworzenia prototypów. Jest ona równie˝ wykorzystywana do tworzenia narz´dzi (rapid tooling – RT), a nawet
gotowych produktów (rapid manufacturing – RM). Szybkie prototypowanie jest technologià stosowanà od niedawna i jako taka
podlega ciàg∏emu rozwojowi.
W porównaniu z konwencjonalnymi metodami produkcji
zastosowanie metod RP i RT
umo˝liwia znaczne skrócenie procesu przygotowania i wykonywania modelu, prototypu czy finalnego wyrobu oraz jego ∏atwiejsze modyfikowanie we wczesnych stadiach rozwoju (rys. 1).
Stosujàc metody RP i RT,
mo˝na wytwarzaç przedmioty
o bardzo z∏o˝onych kszta∏tach
wewn´trznych, których wykonanie by∏o k∏opotliwe, drogie lub
niemo˝liwe innymi metodami
produkcyjnymi. Mo˝liwoÊç zastosowania ró˝nych materia∏ów
stwarza perspektywy dalszego
udoskonalania
tych
metod.
Obecnie wiele metod RP i RT
zosta∏o skomercjalizowanych, a urzàdzenia RP sà
produkowane seryjnie i stosowane w przemyÊle.
Dr in˝. Miros∏aw Miecielica jest pracownikiem Politechniki Warszawskiej, Instytutu Metrologii i In˝ynierii
Biomedycznej.
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W tradycyjnych metodach obróbki elementy sà
tworzone przez zdejmowanie materia∏u z prefabrykatu. Sà to technologie ubytkowe, poniewa˝ po
obróbce otrzymujemy elementy mniejsze od wejÊciowego oraz odpady. Do procesów substraktywnych zaliczamy takie metody, jak: frezowanie,
toczenie, wiercenie, szlifowanie, obróbka elektroerozyjna.
Ca∏kowicie odmienne podejÊcie jest realizowane
w metodach addytywnych wykorzystywanych w procesie RP. Tworzenie elementu odbywa si´ przez

Rys. 1. PodejÊcie tradycyjne (a), z wykorzystaniem metod RP
(b), [1]

dodawanie kolejnych warstw materia∏u, które tworzà trójwymiarowy obiekt. Cechà charakterystycznà,
odró˝niajàcà metody przyrostowe od metod ubytkowych, jest mo˝liwoÊç wykonywania w pe∏ni dowolnych geometrii, jak na przyk∏ad wydrà˝ona kula.
Techniki addytywne nie sà jeszcze tak efektywne jak
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substraktywne, poniewa˝ sà one dopiero w fazie
badaƒ i rozwoju, jednak ich znaczenie w przemyÊle
ciàgle roÊnie.

Podstawy procesu
szybkiego prototypowania
Ka˝da z metod szybkiego prototypowania bazuje
na odmiennej technice tworzenia modeli, jednak
ogólny schemat ca∏ego procesu jest zbli˝ony. Opiera
si´ na podstawowych krokach, które muszà zostaç
zrealizowane, zanim rozpocznie si´ generowanie
obiektów. Na rys. 2 przedstawiono podstawowe etapy
niezb´dne do zrealizowania w celu otrzymania
gotowego wyrobu.

Rys. 2. Idea technologii szybkiego prototypowania [2]

 Przygotowanie geometrii
Wspó∏czesny proces projektowania rozpoczyna si´
od stworzenia modelu w oprogramowaniu typu CAD.
Model taki opisany jest najcz´Êciej za pomocà bry∏
i powierzchni, które okreÊlajà precyzyjnie jego kszta∏t.
Dane wygenerowane w ten sposób pozwalajà na
poprawne zrealizowanie procesu szybkiego prototypowania. Nie zawsze jednak model tworzony jest
od poczàtku w programie CAD. Projekt mo˝e byç
dost´pny w postaci szkiców 2D wykonanych na
papierze. W takim wypadku niezb´dne jest jego ca∏kowite przeniesienie na zapis komputerowy, gdy˝
jedynie w takiej wersji mo˝e byç dalej u˝yty. Kolejnà
wersjà sà dane uzyskane z pomiarów, np. w postaci
chmury punktów – skanowanie 3D lub w in˝ynierii
biomedycznej uzyskanie obrazu 3D z tomografu
komputerowego lub z rezonansu magnetycznego.
W takiej postaci uzyskane obrazy nie sà w pe∏ni

u˝yteczne. Konieczna jest zatem obróbka w programie CAD i wygenerowanie poprawnej bry∏y. Nale˝y
zawsze pami´taç o kontroli poprawnoÊci stworzonej
geometrii. B∏´dy, takie jak niedomkni´te krzywe lub
powierzchnie, nie sà zauwa˝alne podczas obserwacji
na ekranie komputera, jednak uniemo˝liwiajà poprawnà budow´ modelu fizycznego.
 Zapis w formacie STL
Po utworzeniu geometrii w oprogramowaniu CAD,
niezb´dne jest zapisanie jej w neutralnym formacie, umo˝liwiajàcym dalszà obróbk´ w systemie RP.
Najbardziej rozpowszechnionym formatem jest STL,
który zosta∏ opracowany przez firm´ 3D Systems
poczàtkowo na potrzeby stereolitografii (stàd nazwa),
a póêniej znalaz∏ zastosowanie tak˝e w innych metodach. W formacie STL powierzchnia elementu przybli˝ana jest siatkà trójkàtów, w pliku zapisane sà
wspó∏rz´dne x, y, z ka˝dego wierzcho∏ka trójkàta
oraz wektor normalny do powierzchni ka˝dego z trójkàtów. Taki zapis wià˝e si´ oczywiÊcie z pewnymi
niedok∏adnoÊciami, utworzone trójkàty nie oddajà
idealnie rzeczywistej powierzchni, przy czym im
mniejsze trójkàty, tym wi´ksza dok∏adnoÊç (rys. 3),
ale tak˝e wi´kszy rozmiar pliku. Cz´sto wyst´pujàcym b∏´dem jest równie˝ odwrócenie normalnych
niektórych trójkàtów, co uniemo˝liwia poprawne
zbudowanie modelu przez maszyn´ RP. B∏´dy takie,
w wi´kszoÊci przypadków, sà jednak ∏atwe do
naprawienia przez specjalistyczne oprogramowanie
(np. Magics RP).
Format STL jest najbardziej upowszechniony
w systemach szybkiego prototypowania, istniejà
jednak tak˝e inne formaty, takie jak: SLC (format
zawierajàcy kolejne przekroje opisane za pomocà
polilinii), HGPL (HP Grafical Language), CLI (Common
Layer Interface).
 Orientowanie elementu
Pierwszym krokiem po zaimportowaniu geometrii
do systemu RP (po upewnieniu si´, ˝e nie zawiera
b∏´dów) jest jej zorientowanie w przestrzeni roboczej
maszyny. Zale˝nie od stosowanej metody wytwarzania oraz wymagaƒ dotyczàcych elementu, decydujàcymi parametrami sà dok∏adnoÊç oraz czas
budowy.
Wp∏yw u∏o˝enia modelu na dok∏adnoÊç wynika
z samej istoty technologii przyrostowych. Obiekty
powstajà z warstw o okreÊlonej gruboÊci, a zatem
odwzorowanie krzywizn w osi z jest mniej dok∏adne ni˝ w p∏aszczyênie x, y. Przy du˝ych nachyleniach
powstaje tzw. efekt schodkowy (rys. 4). Zmienna jest
równie˝ chropowatoÊç, zazwyczaj najmniejsze jej
wartoÊci wyst´pujà na górnej powierzchni.
Czas budowy elementu ma bardzo istotne
znaczenie ze wzgl´du na koszt wytwarzania.
W wi´kszoÊci wspó∏czesnych systemów
szybkiego prototypowania budowany element
umieszcza si´ w sposób maksymalnie skracajàcy czas jego powstawania, a zatem najmniejszy wymiar umieszcza si´ w osi z. Wià˝e
si´ to z tym, ˝e parametrem majàcym decydujàcy wp∏yw na czas budowy jest liczba
Rys. 3. B∏àd siecznej przy przybli˝aniu okr´gu
siecznymi (a) oraz wp∏yw iloÊci trójkàtów na jakoÊç
odwzorowania sfery (b) [3]
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Rys. 4. Odtworzenie otworu o osi równoleg∏ej do warstw (a) i osi prostopad∏ej
do warstw (b) [3]

warstw, a im mniejszy wymiar,
tym mniejsza jest ta liczba.
Istotne znaczenie ma równie˝
takie zorientowanie elementu, aby
konieczne by∏o stosowanie jak
najmniejszej liczby geometrii pomocniczych (ze wzgl´du na zu˝ycie materia∏u, jakoÊç powierzchni oraz minimalizacj´ czasu obróbki przeznaczonego na ich
póêniejsze usuni´cie). Zosta∏o to
przedstawione na rys. 5.
Kolejnym problemem przy orientacji elementu
w przestrzeni roboczej sà jego wymiary. Model mo˝e
okazaç si´ zbyt du˝y i niezb´dne jest wtedy dokonanie jego podzia∏u i wytworzenie w cz´Êciach,
a nast´pnie ich sklejenie. Podzia∏ taki mo˝e byç
równie˝ dokonywany ze wzgl´dów ekonomicznych,
w celu przyspieszenia procesu, a zatem zmniejszenia
kosztów.
 Geometrie pomocnicze
Po ostatecznym ustaleniu po∏o˝enia budowanego elementu w przestrzeni roboczej systemu RP,
konieczne jest utworzenie geometrii pomocniczych,
nazywanych równie˝ elementami wspierajàcymi.
Sà one niezb´dne w celu utrzymania elementu we
w∏aÊciwiej pozycji, wspierania powierzchni pozbawionych dodatkowego podparcia, oddzielenia modelu od platformy podmodelowej w celu jego ∏atwego usuni´cia oraz usztywnienia nie w pe∏ni utwardzonego elementu. Tworzenie podpór odbywa si´
automatycznie w specjalistycznym oprogramowaniu. Podstawowymi wymaganiami sà przy tym:
∏atwoÊç ich póêniejszego oddzielenia od modelu bez
uszkadzania powierzchni, zu˝ycie jak najmniejszej
iloÊci materia∏u przy zachowaniu odpowiedniej
sztywnoÊci. Elementy wspierajàce mogà mieç ró˝ne
kszta∏ty i zale˝à od u˝ytego oprogramowania oraz
systemu szybkiego prototypowania. Nale˝y przy tym
zaznaczyç, ˝e nie sà one wykorzystywane we wszystkich technologiach RP. Nie ma koniecznoÊci ich stosowania tam, gdzie element jest samoczynnie podpierany przez materia∏, z którego powstaje, jak np.
w technologiach opartych na spajaniu sproszkowanego materia∏u.
 Podzia∏ na warstwy
Ostatnim etapem w procesie przygotowawczym
do wytworzenia modelu fizycznego jest jego podzia∏
na warstwy. Ca∏a geometria (wraz z ewentualnymi

wspornikami) jest dzielona na warstwy prostopad∏e
do osi z, o gruboÊci okreÊlonej danà technologià.
Podzia∏ ten jest istotà wszystkich technologii szybkiego prototypowania. Wià˝à si´ z nim pewne problemy, takie jak brak ciàg∏oÊci modelu w osi z. Po
utworzeniu warstw mamy bowiem zbiór skoƒczonej
liczby przekrojów modelu, które sà przesy∏ane do
maszyny i w ten sposób odtwarzane. Skutkiem takiego podejÊcia jest powstawanie b∏´dów w postaci
efektu schodkowego, spowodowanego niedok∏adnym odtworzeniem krzywych zorientowanych pionowo oraz niepoprawne odtworzenie wymiarów w osi z,
nieb´dàcych wielokrotnoÊciami gruboÊci warstwy.
Stosowane sà ró˝ne sposoby kompensowania tych
b∏´dów. Podstawowym dà˝eniem we wszystkich
nowoczesnych systemach RP jest zmniejszenie do
minimum gruboÊci warstw, w celu tworzenia quasi-ciàg∏ych modeli.
 Tworzenie modelu fizycznego
Budowa modelu fizycznego w procesach szybkiego
prototypowania odbywa si´ przez nak∏adanie materia∏u budujàcego. Modele sà tworzone warstwami, zaczynajàc od do∏u. Ka˝da kolejna warstwa spajana jest z poprzednià a˝ do zakoƒczenia budowy.
Sposób nak∏adania materia∏u oraz szczegó∏y technologiczne ró˝nià si´ znacznie w zale˝noÊci od
zastosowanej metody.
 Obróbka wykaƒczajàca
Model wyj´ty z maszyny do szybkiego prototypowania w wi´kszoÊci wypadków nie jest w pe∏ni
gotowy do natychmiastowego u˝ycia. Konieczne
sà pewne operacje, zale˝ne od u˝ywanej technologii,
majàce doprowadziç model do postaci finalnej.
G∏ównym ich zadaniem jest oczyszczanie, poprawa
w∏aÊciwoÊci mechanicznych i wizualnych, zmniejszenie chropowatoÊci. Do metod wykorzystywanych
w tych celach nale˝à np.: mycie, nasàczanie, woskowanie, malowanie, szlifowanie.

Rys. 5. Zorientowanie elementu w maszynie wymagajàce zastosowania wsporników (a) oraz niewymagajàce ich stosowania (b) [4]
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Zastosowanie metod
szybkiego prototypowania
Typowymi obszarami zastosowania technik RP sà:
– studia projektowe i ergonomiczne,
– badania i ocena rozwiàzaƒ konstrukcyjnych na
bazie modeli fizycznych,
– ocena procesów wytwarzania i monta˝u,
– badania i ocena marketingowa nowych produktów,
– wielofunkcyjne modele stosowane w odlewnictwie i przeróbce plastycznej,
– modelowanie i wytwarzanie implantów w medycynie.
Na rys. 6 pokazano przyk∏adowe dzia∏y zastosowania technik RP.

– cz´Êç wzorcowa jest do dyspozycji ju˝ podczas
opracowania konstrukcji,
– nadajà si´ szczególnie do cz´Êci o z∏o˝onej
geometrii, powierzchni o kszta∏tach swobodnych,
– ma∏e koszty wykonania w porównaniu z innymi
metodami (frezowanie, toczenie, obróbka elektroerozyjna) przede wszystkim przy ma∏ej liczbie sztuk,
– mo˝liwoÊç zastosowania ró˝nych metod w obr´bie ∏aƒcucha procesów (rapid engineering).
Wady to przede wszystkim:
– ograniczone wymiary budowanych obiektów,
– ograniczona gama materia∏ów,
– cz´Êci spe∏niajà wymagania mechaniczne tylko
w ograniczonym zakresie,
– ograniczona dok∏adnoÊç, a jakoÊç powierzchni
zale˝na od stosowanej techniki,
– cz´sto konieczna jest dodatkowa obróbka wyg∏adzajàca.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e techniki RP sà krótko
stosowane w porównaniu z konwencjonalnymi technikami kszta∏towania (toczenie, frezowanie) i bardzo
dynamicznie si´ rozwijajà. RoÊnie gama stosowanych
materia∏ów wyjÊciowych, zwi´ksza si´ dok∏adnoÊç
i jakoÊç powierzchni wytwarzanych elementów.

Zagadnienia ekonomiczne

Rys. 6. Wa˝niejsze obszary zastosowania technologii RP [1]

G∏ówne zalety i wady technik RP
Zalety technik RP to:
– szybkie tworzenie fizycznych modeli,

Tworzenie coraz doskonalszych produktów rynkowych i ich wdra˝anie do produkcji przemys∏owej
wià˝e si´ z pokonywaniem wielu barier. O szybkoÊci
i kosztach pierwszych etapów projektowania decydujà przede wszystkim zastosowane techniki. Wa˝na
jest te˝ ocena trafnoÊci wyboru cech funkcjonalnych,
u˝ytkowych i wytwórczych danego produktu, a tak˝e
akceptacja rynku. Wst´pne fazy rozwoju produktu
decydujà o najistotniejszych sk∏adnikach kosztów
jego wytwarzania, gdy˝ wynikajà z wyboru konstrukcji, stosowanych materia∏ów i technologii.
Jako kryterium stosowania technik przyjmuje si´
najcz´Êciej czas obróbki (generowania) oraz koszty
wytworzenia modelu – prototypu.
Te parametry przedstawiono poglàdowo na rys. 7.

Rys. 7. Zale˝noÊç kosztów i czasu wykonania przedmiotu od jego z∏o˝onoÊci dla obróbek skrawaniem i metod RP [5]
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Techniczny prototyp wytworzony w fazie opracowywania produktu pozwala na pierwszà wizualnà
i funkcjonalnà ocen´ przysz∏ego wyrobu. Zwykle na
tym etapie zapada decyzja o prowadzeniu dalszych
prac rozwojowych.
Techniki RP, które na podstawie modelu trójwymiarowego CAD umo˝liwiajà szybkie wykonanie
fizycznych modeli, znajdujà zastosowanie w technikach rozwoju produktu i przyczyniajà si´ do szybkiego wytwarzania prototypów, jak i ca∏ego produktu
oraz przygotowanie jego procesu wytwarzania.
Zakres zastosowaƒ tych technik ciàgle si´ powi´ksza, co jest szczególnie widoczne w przemyÊle
motoryzacyjnym, gdzie ich udzia∏ si´ga 25% czasu
rozwoju produktu (rys. 8).
Wykonanie prototypu tradycyjnymi metodami
(najcz´Êciej metodami obróbki skrawaniem) jest
d∏ugotrwa∏e i kosztowne, gdy˝ wymaga du˝ych nak∏adów pracy r´cznej. Budowa prototypów poch∏ania
w niektórych bran˝ach nawet 50 – 60% kosztów
rozwoju.

Porównanie technik RP
Zestawienie najcz´Êciej stosowanych technik RP
z podaniem nazwy i krótkiej charakterystyki procesu
obrazuje tab. I.
Zakres zastosowania g∏ównych technik RP oraz
w∏aÊciwoÊci stosowanych materia∏ów w ró˝nych
technologiach i podstawowe wymagania dotyczàce
dok∏adnoÊci odwzorowania geometrycznego w stosunku do modeli CAD 3D zamieszczono w tab. II.
Szczegó∏owe porównanie najpopularniejszych
obecnie technik RP przedstawiono w tab. III. Zaprezentowano w niej 6 technologii wraz z firmami
wiodàcymi na rynku, ogólne cechy jakoÊciowe, wady
i zalety, typowe zastosowania oraz stosowane materia∏y wyjÊciowe.

Podsumowanie
Jednà z technik RP, warstwa po warstwie, nak∏ada
si´ proszki tworzyw sztucznych, ceramicznych, metalu
lub kompozyty ró˝nych materia∏ów wed∏ug kolejnych przekrojów poziomych modelu komputerowego.
Istnieje wiele komercyjnych urzàdzeƒ umo˝liwiajàcych stosowanie tych technologii.

TABELA I. Zestawienie najbardziej popularnych metod szybkiego prototypowania [1, 2]
Skrót

Nazwa

FDM

Fused Deposition
Modeling

SL

LOM

SLS

3DP

JP

Opis

Modelowanie poprzez wyt∏oczne
osadzanie warstwowe
stopionego materia∏u technikà
sterowania numerycznego
Stereolithography Lokalne warstwowe utwardzanie
ciek∏ego fotopolimeru
za pomocà wiàzki laserowej
Laminated Object Wycinanie laserowe obrysu
Manufacturing
modelu i sklejanie go do
poprzedniej warstwy materia∏u
Selective Laser
Spajanie warstwowe proszków
Sintering
poprzez ich spiekanie wiàzkà
lasera
Three Dimensional Sklejanie proszku za pomocà
Printing
lepiszcza technikà druku
z dwóch g∏owic
Jetted
Nanoszenie fotopolimeru
Photopolymer
za pomocà g∏owic drukujàcych

TABELA II. Cechy i w∏asnoÊci fizycznych modeli wytworzonych najpopularniejszymi technikami RP [3 ]
Metoda RP

SL

SLS

LOM

FDM

JP

Wymiary przedmiotu, mm
Tolerancje, mm
Dok∏adnoÊç urzàdzeƒ, mm
Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie, MPa

600
0,1
0,3

400
0,20
0,5

800
0,15
0,9

500
0,2
0,8

200
0,1
0,1

80

50

10

30

10

Na koszt wykonania modelu fizycznego w nieznacznej mierze wp∏ywa z∏o˝onoÊç kszta∏tu, natomiast
na czas wykonania modelu z∏o˝onoÊç kszta∏tu nie
ma wp∏ywu.
W porównaniu z tradycyjnymi technikami, w których wyst´puje usuwanie nadmiaru materia∏u, np.
frezowanie czy toczenie, wspó∏czesne technologie
przyrostowe wykazujà wiele zalet. Obiekty mogà byç
tworzone pomimo skomplikowanej geometrii oraz
z∏o˝onoÊci, bez koniecznoÊci opracowywania specjalnej technologii obróbki czy monta˝u koƒcowego.
Mo˝liwoÊci technik RP budzà du˝e zainteresowanie
kadry in˝ynierskiej stosowaniem tych technologii,
poniewa˝ redukowany jest czas od przygotowania
do wprowadzenia prototypu na rynek. JednoczeÊnie

Rys. 8. Obszary zastosowaƒ technik RP [4]
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TABELA III. Porównanie najpopularniejszych metod Rapid Prototyping [1, 4]
Technologia

Stereolitografia

Wytwarzanie
strumieniem
kropli
fotopolimeru

Selektywne
spiekanie
laserowe

Wytwarzanie
przez nak∏adanie
warstw
materia∏u

Wyt∏oczne
osadzanie
stopionego
materia∏u

Wytwarzanie
strumieniem
kropli materia∏u

Skrót

SL

JP

SLS

LOM

FDM

3DP

EOS GmbH

Solidimesion

Stratasys

Z Corp.

160 x 210 x 130

600 x 500 x 600

500 x 600 x 400

Firma wiodàca
Maksymalne
wymiary
budowanego
elementu (mm)

3D Systems

500 x 500 x 600

300 x 180 x 200

700 x 380 x 580

SzybkoÊç

Êrednia

dobra

Êrednia / dobra

dobra

s∏aba

doskona∏a

Dok∏adnoÊç

b. dobra

dobra
do b. dobrej

dobra

doÊç dobra

doÊç dobra

doÊç dobra

Wykoƒczenie
powierzchni

b. dobra

dobra
do b. dobrej

dobra
do b. dobrej

doÊç dobra

doÊç dobra

doÊç dobra

du˝y rozmiar
cz´Êci,
dok∏adnoÊç

dok∏adnoÊç
i wykoƒczenie

dok∏adnoÊç
materia∏y
gotowe elementy

cena, wymiar

cena, materia∏y
gotowe elementy

szybkoÊç,
cena, kolor

wymogi BHP,
du˝y koszt

wielkoÊç i waga,
ograniczone
materia∏y

d∏ugi czas
powstania
elementu,
cena systemu

ograniczenie
materia∏ów,
– wykoƒczenie
i dok∏adnoÊç,
anizotropia

szybkoÊç,
s∏aba jakoÊç
powierzchni

ma∏a
dok∏adnoÊç,
niska jakoÊç
powierzchni

nieznacznie mniej
szczegó∏owe
cz´Êci i modele
do testowania
w porównaniu
z fotopolimerowymi metodami
u˝ywajàcymi
tworzyw
sztucznych,

nieco mniej
szczegó∏owe
cz´Êci i modele
do testowania,

szczegó∏owe
cz´Êci i modele
do testowania,

Zalety
Wady

Typowe
zastosowania

bardzo
szczegó∏owe
cz´Êci i modele
do testowania,

bardzo
szczegó∏owe
cz´Êci i modele
do testowania,

szybkie
wytwarzanie
ma∏ych cz´Êci
i detali,

wzory do
odlewów,
szczególnie
bi˝uteria
i precyzyjne
elementy,

modele
przedoperacyjne
wzory do
i wzory do
formowania
formowania
cz´Êci RTV
cz´Êci RTV

wi´ksze wzory
do odlewów
piaskowych

szczegó∏owe
cz´Êci w
zastosowaniach
z kontaktem
pacjentów
i ˝ywnoÊci,

modele
koncepcyjne
cz´Êci do
ograniczonego
funkcjonalnego
testowania,
kolorowe
modele dla FEA
(finite element
analysis) i innych
podobnych
zastosowaƒ,

cz´Êci z tworzyw
sztucznych dla
aplikacji
wysokotempera- modele
architektoniczne
turowych,
i krajobrazowe,
szybka produkcja
odlewy
ma∏ych
szczegó∏owych
cz´Êci,

szybkie
wytwarzanie
cz´Êci
zawierajàcych
liczne szczegó∏y,
takie jak kana∏y
powietrzne,
cz´Êci
z dopasowanymi
zatrzaskami
i ruchomymi
przegubami,

wzory do
odlewów,
wzory do
formowania
cz´Êci RTV

in˝ynieria
biomedyczna,
formy do
odlewów
Materia∏y

akryle

akryle

poliamidy

ABS

elastomery

polistyren (PS)

polipropylen (PP)

PVC – oparte
na folii
z tworzywa
sztucznego

poliw´glany

ABS

warstwy
plastrów
poliw´glany (PC) kompozytowych
elastomery

stopy stali
i stali nierdzewnej

elastomery

pakiety
papieru

stop bràzu
stop kobalt-chrom
tytan
Skrót

SL

JP

SLS

LOM

FDM

3DP

Technologia
(ang.)

Stereolithography

Jetted
Photopolymer

Selective
Laser Sintering

Laminated
Object
Manufacturing

Fused
Deposition
Modeling

Three
Dimensional
Printing

44

ROK WYD. LXIX  ZESZYT 2/2010

dzi´ki tym technikom wyst´pujà lepsze relacje pomi´dzy twórcami a odbiorcami – zrozumienie i przekazanie informacji na etapie tworzenia modelu pozwala na unikni´cie pomy∏ek. Konstruktorzy, technolodzy, chirurdzy, architekci, artyÊci oraz przedstawiciele wielu innych dyscyplin stosujà te techniki
w swojej pracy.
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