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WYKORZYSTANIE DRUKU 3D W ZASTOSOWANIACH AUTOMOTIVE
W artykule scharakteryzowano najczęściej stosowane technologie druku 3D: metoda FFF/FDM, metoda SLA, metoda SLS
oraz metoda CJP. Przedstawiono możliwości zastosowania druku 3D w przemyśle motoryzacyjnym oraz projektowaniu nowych elementów i części pojazdów. W części badawczej pracy zaprezentowano wybrane próbki elementów wydrukowanych w
technologii druku 3D metodą FDM/FFF przy różnych parametrach druku w zakresie uzyskanej powierzchni i geometrii.

WSTĘP
Budowa pojazdów to szukanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania materiałów [16, 17], technologii i zarządzania
produkcją oraz badań empirycznych i stochastycznych [3]. Według
danych organizacji branżowych przemysłu samochodowego, ACEA
(European Automobile Manufacturers Association) i OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d Automobiles), Europa
nadal pozostaje największym producentem samochodów na świecie
[1]. W ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowano tendencję do przesuwania produkcji samochodów na wschód (Polska, Czechy, Słowacja, Rosja). Ponadto Turcja, Indie i Chiny stają się coraz częściej
miejscami lokalizacji nowych montowni pojazdów samochodowych.
Kolejną istotną tendencją zmieniającą oblicze przemysłu samochodowego jest tzw. zielony trend [8]. Wzrost ceny paliw oraz coraz
bardziej restrykcyjne ustawodawstwo dotyczące ochrony środowiska w UE powodują wzrost zainteresowania małymi, ekonomicznymi samochodami i pojazdami o napędzie hybrydowym (np. Toyota
Camry, Auris czy Prius). Największym wyzwaniem w działalności
badawczej jest dziś opracowanie rozwiązań w pobliżu zerowej
emisji zasilania pojazdów [2]. Należy przewidywać, że najbliższa
dekada przyniesie wiele wyzwań w obszarze organizacji produkcji i
logistyki w tej branży [8].
Zmiany dotyczą organizacji produkcji oraz metod i technik wytwarzania. Technologia druku 3D stosowana jest w wielu dziedzinach wytwarzania w tym również w przemyśle motoryzacyjnym.
Dzięki możliwości drukowania różnych tworzyw (np. tworzyw
sztucznych, proszków metali) możliwe jest wytwarzanie prototypów
elementów maszyn jak również gotowych podzespołów. Począwszy
od 2014 roku, kilku dobrze znanych producentów samochodów
drukuje ok. 100.000 części prototypowych rocznie [1]. Przykładami
są wydruki elementów wykończenia wnętrza, tuneli wentylacyjnych
w pojeździe, części zespołów mechatronicznych i innych mniej lub
bardziej odpowiedzialnych części pojazdów. Ponadto technologia ta
jest wykorzystywana przy tworzeniu różnych podzespołów. Brytyjska firma Grainger & Worrall specjalizująca się w produkcji specjalistycznych form do odlewów dla branży motoryzacyjnej, zdobyła
właśnie prestiżowy kontrakt na stworzenie form dla bloku silnika
w najnowszym samochodzie sportowym Aston Martina – DB11 [11].
Druk 3D wpływa na skrócenie czasu wytwarzania elementów
i stanowi alternatywę dla konwencjonalnych metod wytwarzania.
Istnieje wiele metod druku 3D, każda z nich ma swoje odmiany.
Druk metodą FDM/FFF standardowo realizowany bez chłodzenia
platformy wydruku, może odbywać się z jej chłodzeniem.
W literaturze niewiele jest informacji dotyczących oceny modeli
wytarzanych na platformie chłodzonej i bez jej chłodzenia. Niniejsza

praca ma na celu porównanie geometrii i scharakteryzowanie powierzchni elementów wydrukowanych w technologii druku 3D metodą FDM/FFF na platformie z chłodzeniem i bez chłodzenia.

1. PRZEGLĄD METOD DRUKU 3D
Termin druk 3D stał się obecny w każdej dziedzinie związanej
z projektowaniem i wytwarzaniem [10]. Początkowo będący jedną
z metod rapid prototyping znajduje coraz to nowe zastosowania
a skala wydruków obejmuje zakres od obiektów milimetrowych
gabarytów po konstrukcje budynków [9, 15]. Pomimo dużej różnorodności rozwiązań realizacji druku 3D, sprowadza się on do podstawowej zasady nakładania kolejnych warstw materiału konstrukcyjnego. Zróżnicowanie między metodami tkwi w realizacji wytwarzania warstw.
Spośród mnóstwa technologii druku 3D można wyróżnić 4 najbardziej rozpowszechnione rodzaje:
– metoda FFF/FDM,
– metoda SLA,
– metoda SLS,
– metoda CJP.
1.1.

Metoda druku FDM/FFF
Nazwa metody pochodzi od akronimów Fused Deposition Modelling lub Fused Filament Fabrication, co oznacza wytwarzanie
z roztopionego tworzywa [4]. Metoda ta jest najbardziej powszechna
ze względu na stosunkowo proste rozwiązanie techniczne i niski
koszt realizacji wydruków. Polega ona na układaniu warstw z wytłaczanego przez dyszę tworzywa (ang: filament), podgrzanego do
temperatury topnienia. Dozowanie filamentu w sposób ciągły realizowane jest w prosty sposób dzięki zastosowaniu tworzywa
w postaci drutu o ustalonej średnicy. Drut ten jest z określoną prędkością wsuwany do komory układu topiącego, zapewniając ciągły
dopływ roztopionego tworzywa do dyszy. Głowica zawierająca silnik
przesuwający filament, cewkę roztapiającą i dyszę przemieszcza się
w czasie drukowania pojedynczej warstwy w płaszczyźnie XY nad
obiektem. Oprogramowanie steruje kierunkiem przemieszczania
głowicy i prędkością wytłaczania filamentu. Przejście do kolejnej
warstwy realizowane jest przez podniesienie dyszy lub obniżenie
platformy z obiektem (Rys 1.).
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Rys. 1. Schemat poglądowy realizacji wydruku 3D metodą
FDM/FFF
Precyzja tej metody zależy od średnicy dyszy, precyzji układu
jej pozycjonowania jak również od właściwości krzepnięcia filamentu. Obecnie przeciętna grubość warstwy uzyskiwana przez dostępne urządzenia oscyluje w okolicy 0,2mm [14]. Częstą bolączką tej
metody jest zjawisko zniekształceń obiektu w skutek kurczenia się
stygnącego filamentu [6].
Specyfika metody umożliwia drukowanie tylko jednym filamentem na raz, co pozwala na uzyskanie jednokolorowego wydruku.
Istnieją rozwiązania kilku głowicowe pozwalające na wydruki najczęściej dwukolorowe.
Kolejną wadą metody jest konieczność umieszczania drukowanej warstwy na podkładzie, rozpuszczony filament musi mieć podporę zanim zastygnie. Nie możliwe jest więc wydrukowanie elementów wystających z powierzchni obiektu bez dodatkowego drukowania specjalnych podpór (ang. support). Podpory te mogą być drukowane z tego samego tworzywa lub w przypadku systemów wielogłowicowych ze specjalnego tworzywa rozpuszczalnego.
Zaletą tej metody jest możliwość częściowego wypełniania
wnętrza drukowanego elementu z wykorzystaniem wzorów usztywniających konstrukcję. Pozwala to na oszczędność materiału i czasu
druku i umożliwia uzyskanie lekkich obiektów o dużej wytrzymałości
mechanicznej.
O znacznej popularności tej metody decyduje niski koszt zarówno urządzenia jak i samego wydruku. W internecie dostępne są
instrukcje samodzielnego skonstruowania drukarek FFF sterowanych przez oprogramowanie udostępniane na otwartej licencji [8].
Metoda druku SLA
Akronim SLA pochodzi od słowa stereolitografia, oznaczającego metodę warstwowego wytwarzania obiektów poprzez utwardzanie płynnego fotopolimeru wiązką światła [7]. Urządzenie zawiera
pojemnik z płynem światłoutwardzalnym. W zależności od konstrukcji kolejne warstwy są utwardzane na powierzchni płynu a odpowiedni system podnosi poziom płynu wraz z kolejnymi warstwami.
Alternatywnie proces utwardzania zachodzi na dnie pojemnika
z fotopolimerem. Promień świetlny przenika przez przeźroczyste
dno pojemnika i utwardza polimer na platformie stopniowo wynurzającej się z pojemnika. Najczęściej do utwardzania wykorzystywany
jest promień lasera ze względu na możliwość precyzyjnego skupienia wiązki światła. W zależności od rozwiązań wiązka lasera odchylana jest mechanicznie lub za pomocą galwanometru (Rys 2.).

Rys. 2. Schemat poglądowy realizacji wydruku 3D metodą SLA
Również tutaj istnieje konieczność podparcia lub podtrzymania
elementów odstających. Problemem jest również konieczność
zapewnienia równomiernego pokrycia bieżącej warstwy fotopolimerem przed rozpoczęciem utwardzania kolejnej, co znacząco wpływa
na czas wydruku [7]. Ponieważ drukowany obiekt jest zanurzony w
jednolitym roztworze, niemożliwe jest drukowanie wielokolorowych
modeli. Zaletą natomiast jest możliwość wykorzystywania polimerów
o różnych właściwościach, np. zwiększona elastyczność, przezroczystość, odporność na wysokie temperatury itp.
Technologia SLA oferuje wyższą precyzję wydruku z grubością
warstw dochodzącą do 10µm. Jest to okupione wydłużeniem czasu
wytwarzania obiektu.
1.3.

Metoda druku SLS
Akronim pochodzi od angielskiego Selective Laser Sinistering i
oznacza metodę punktowego spiekania warstwy sproszkowanego
materiału budulcowego [18]. Sproszkowany materiał nakładany jest
cienką warstwą równomiernie na całą powierzchnię obszaru wydruku. Następnie na jego powierzchnię kierowany jest promień wysoko
energetycznego lasera, powodujący miejscowe podgrzanie proszku
do temperatury zapewniającej jego stopienie i połączenie z warstwami poniższymi (Rys 3).

1.2.

Rys. 3. Schemat poglądowy realizacji wydruku 3D metodą SLS
Metoda ta pozwala na bezpośrednie wytwarzanie elementów
z odpornych materiałów jak plastik, ceramika czy metal. Jej podstawową zaletą jest brak konieczności tworzenia podpór. Elementy
odstające od powierzchni obiektu wspierają się na wcześniejszych
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warstwach proszku budulcowego [18]. Jest to również potencjalna
wada, gdyż wszystkie nie zabudowane przestrzenie obiektu są
wypełnione proszkiem. W przypadku potrzeby uzyskania pustych
przestrzeni wewnątrz obiektu konieczne jest zaprojektowanie otworów umożliwiających usunięcie proszku ze środka.
1.4.

Metoda druku CJP
Akronim pochodzi od angielskiego Color Jet Printing. Metoda
pozwala na uzyskiwanie wielokolorowych wydruków, w zakresie
dostępnym dla standardowych drukarek CMYK [19].
Zasada działania tej metody jest zbliżona do metody SLS. Tutaj
również materiał budulcowy w postaci proszku jest rozprowadzany
kolejnymi warstwami na powierzchni wydruku. Materiał ten nie jest
jednak spiekany laserem a utwardzany poprzez punktowe dodanie
specjalnego lepiszcza, sklejającego proszek w miejscu aplikacji
(Rys. 4). Aplikacja lepiszcza odbywa się za pomocą głowicy drukującej, zbliżonej budową do standardowej głowicy drukarki atramentowej. Pozwala to również na wykorzystanie metody druku typu Ink
Jet do aplikacji pigmentów barwnych wraz z aplikacją lepiszcza.
Pozwala to na drukowanie obiektów o zmiennym kolorze powierzchni, w zakresie barw CMYK.

opisujących jego zewnętrzną powłokę. Aby model taki mógł być
traktowany jako pełnoprawna bryła, nie może posiadać żadnych luk
w opisie swojej powierzchni. Taki model określany jest mianem
wodoodpornego.
W grafice 3D stosuje się najczęściej uproszczoną metodę opisu powierzchni obiektu trójwymiarowego. Wiąże się to z umożliwieniem maszynowego przeliczania pozycji i skali elementów składowych powierzchni obiektów. Podstawowym uproszczeniem jest
budowa powierzchni obiektu wyłącznie z dwuwymiarowych elementów: trójkątów i czworokątów (ang. quad). Wszelkiego rodzaju krzywizny są aproksymowane tymi elementami. Obiekt w rezultacie
zostaje pokryty tzw. siatką trójkątów.
Pozyskanie kształtu obiektu 3D na drodze skanowania 3D prowadzi najczęściej do utworzenia takiego modelu siatkowego. W
przypadku modelowania obiektu przez projektanta, tworzenie kształtu od razu z pomocą siatki trójkątów było by uciążliwe i nie wskazane ze względu na uproszczenia konstrukcji. Oprogramowanie do
modelowania kształtów 3D typu CAD wykorzystuje tzw. zapis parametryczny, gdzie model składa się z podstawowych figur geometrycznych opisanych odpowiednimi parametrami [12]. Na rysunku 5
przedstawiono przykłady obu typów modeli.

Rys. 5. Przykłady modeli powierzchniowych obiektów 3D, a) model
siatkowy, b) model parametryczny
Rys. 4. Schemat poglądowy realizacji wydruku 3D metodą CJP
Tak samo jak w przypadku standardowego druku atramentowego, lepiszcze lekko rozpływa się w materiale budulcowym. Pozytywnym efektem takiego zachowania jest zatarcie granic między
poszczególnymi warstwami podczas gdy negatywnym efektem jest
występowanie chropowatości powierzchni w skutek nierównomiernego rozpłynięcia się lepiszcza po materiale budulcowym.

2. PRZYGOTOWANIE DO DRUKU
Każda z zaprezentowanych metod wymaga odpowiedniego
przygotowania modelu 3D do druku i utworzenia pliku zawierającego zestaw komend realizujących wydruk. W niniejszej pracy wykorzystywano drukarki typu FDM, opisany więc zostanie proces przygotowania modelu do wydruku na drukarkach tego typu.
Proces ten można podzielić na kilka etapów: utworzenie modelu obiektu, analiza poprawności modelu, dobór parametrów wydruku, konwersja na model warstwicowy, utworzenie pliku wykonawczego.
2.1.

Utworzenie modelu obiektu
Obiekt do druku może zostać utworzony jako odwzorowanie
rzeczywistego obiektu poprzez skanowanie 3D lub jako projekt
nieistniejącego obiektu utworzony przez projektanta. W obu przypadkach mamy najczęściej do czynienia z obiektami zapisanymi w
postaci otoczki powierzchni obiektu tzw. Boundary Representation.
Model taki nie zawiera wypełnienia a jedynie zbiór powierzchni

Modele te są specyficzne dla danego oprogramowania CAD
i muszą być skonwertowane do postaci siatkowej przed kolejnym
etapem przygotowania do druku.
2.2.

Analiza poprawności modelu
Jak przedstawiono w rozdziale 2.1 model siatkowy obiektu do
druku może być efektem konwersji modelu parametrycznego lub
efektem przetworzenia danych ze skanowania 3D. W obu przypadkach istnieje ryzyko powstania nieciągłości w powierzchni obiektu,
które należy wypełnić (Rys. 6).

Rys. 6. Przykład modelu powierzchniowego zawierającego nieciągłość powierzchni – a), po wypełnieniu nieciągłości – b)
W przypadku modelu powstałego w skutek konwersji z modelu
parametrycznego, może on zawierać strukturę wewnętrzną odpowiadającą powierzchniom figur składowych (Rys. 7).
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wypadku wygenerowany model warstwicowy może zawierać niepożądane braki (Rys. 8).

Rys. 7. Przykład modelu powierzchniowego obiektu 3D, a) widok
powierzchni, b) widok siatki wewnętrznej
Utworzenie zamkniętej zewnętrznej powłoki takiego modelu nie
jest sprawą trywialną i wymaga daleko idącej ingerencji w układ
trójkątów opisujących powierzchnię modelu. Z kolei pozostawienie
wewnętrznej struktury jest dopuszczalne ale będzie rodziło komplikacje na dalszych etapach przygotowania do druku.

Rys. 8. Przykład wygenerowania modelu warstwicowego, a) źródłowy model siatkowy b) uwidoczniony błąd

2.3.

2.5

Dobór parametrów wydruku
W rozdziale 1.1 przedstawiono zasadę powstawania wydruku
FDM. Wynika z niej, że obiekt będzie tworzony warstwami zawierającymi ściany modelu oraz wypełnienie według ustalonego schematu. Ściany ustawione poziomo traktowane są jako podłoga lub sufit
dla których można określić grubość, ilość warstw. Parametry wydruku można podzielić na dwie grupy: dotyczącą sposobu wydruku
modelu, dotyczącą wydruku elementów pomocniczych.
W pierwszej grupie znajdują się parametry decydujące
o kształcie obiektu końcowego. Ogólna wysokość warstwy określa
precyzję wydruku, ilość warstw na milimetr wydruku. Jest to wartość
wyrażana w jednostkach metrycznych. Oprócz tego określany jest
graniczny rozmiar szczegółów obiektu. Fragmenty mniejsze od
wartości granicznej, określającej de facto precyzję urządzenia drukującego, będą pominięte podczas tworzenia modelu warstwicowego. Pozostałe parametry wyrażane są procentowo lub jako wielokrotności warstwy. Parametry te to grubość podłogi i sufitu w warstwach. Grubość ścian bocznych w postaci ilości warstw (ang.
shells) oraz sposób realizacji wypełnienia wnętrza w postaci wzoru
(np. diament, plaster miodu itp.) i jego procentowego zapełnienia.
Modyfikując odpowiednio te parametry można uzyskać diametralnie
różne wydruki tego samego modelu. Od w pełni wypełnionego
modelu po wydruk wyłącznie ścian bocznych.
Druga grupa to parametry definiujące sposób wydruku ewentualnych podpór (ang. support) zapewniających prawidłowy wydruk
fragmentów nie mających podparcia w samym modelu (np. wystający uchwyt). Generalnie każdy fragment wystający pod kątem mniejszym niż 45º wymaga podparcia. Wyjątkiem są tzw. mosty (ang.
bridge) gdzie fragment jest zakotwiczony w modelu z obu stron.
Głowica jest w stanie przeciągnąć warstwę tworzywa między obiema podporami. Istnieje jednak ryzyko obwieszenia się stygnącego
tworzywa pod wpływem grawitacji.
Na parametry definiowania podpór składają się między innymi:
możliwość włączenia/wyłączenia podpór. Gęstość generowania
podpór. Odległość podpory od bocznej powierzchni obiektu i od
warstwy wspieranej. Kąt graniczny od którego mają być generowane podpory. Graniczna długość mostu nie wymagającego podparcia.
2.4

Konwersja na model warstwicowy
Sama konwersja przebiega automatycznie według zadanych
parametrów wydruku. Algorytm konwersji wymaga dostarczenia
poprawnego modelu, nie zawierającego błędów. W przeciwnym
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Na etapie tym można również prześledzić zaprogramowane ruchy głowicy, wymagane podczas wytwarzania obiektu.
Realizacja wydruku
Ostatnim etapem jest zapisanie modelu warstwicowego w formacie wymaganym przez urządzenie drukujące i rozpoczęcie procesu wydruku. Na rysunku 9 przedstawiono kolejne etapy realizacji
druku przykładowego modelu.

Rys. 9. Etapy wydruku modelu 3D metodą FDM.
2.5

Cel pracy
Praca ma na celu porównanie geometrii i scharakteryzowanie
powierzchni elementów wydrukowanych w technologii druku 3D
metodą FDM/FFF na platformie z chłodzeniem i bez chłodzenia.

3. MATERIAŁ I METODY
3.1

Technologia wytworzenia próbek do badań
Dwa zestawy sześcianów o wymiarach 20x20x20mm wytworzono przy użyciu drukarki 3D w technologii wydruku 3D metodą
FDM/FFF. Każdy z zestawów składał się z trzech próbek. Pierwszy
zestaw wykonano stosując chłodzenie nad obszar wydruku (oznaczono jako ZCH), próbki z drugiego zestawu wykonano bez chłodzenia (oznaczono jako BCH). Materiał do wykonania modeli stanowił PLA (polilaktyd), polimer należący do grupy poliestrów alifa-
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tycznych. Parametry wydruku zawarto w tabeli 1. Na rysunku 10
przedstawiono wybrane próbki należące do grupy BCH oraz ZCH.
Tab. 1. Parametry wydruku wytworzonych kostek
Oznaczenie próbek
Chłodzenie platformy wydruku
Tm – temperatura topnienia materiału w głowicy [°C]
L – grubość warstwy druku [mm]
Vc – prędkość podawania materiału [mm/min]

BCH
NIE
180
0,1
40

ZCH
TAK
180
0,1
40

wysokościach wydrukowanych kostek (Rys. 12). Wymiary mierzone
u podstawy kostek są większe od wymiarów mierzonych u góry
modelu. Wymiary kostek zmniejszały się wraz z oddaleniem się od
podstawy (platformy). Mniejsze zmiany wymiarów odnotowano dla
elementów drukowanych z chłodzeniem (ZCH), (Rys. 12). Większe
różnice wymiarów zidentyfikowano dla próbek drukowanych bez
chłodzenia wydruku.
Średnia; Wąs: Min-Maks

Wartość [mm]

0,24
rozstęp (max-min)
podstawa-góra
wart. max-środek

0,20
0,16
0,12
0,08
0,04
0,00
BCH

ZCH

Oznaczenie próbki

Rys. 10. Wydrukowane próbki, a) próbka BCH, b) próbka ZCH.
Usytuowanie próbek zgodne z usytuowaniem na platformie drukarki
3.2

Metody badań próbek
Geometrię próbek przeanalizowano dokonując pomiarów boków sześcianów. Pomiary realizowano w płaszczyźnie wydruku XY
z dokładnością do 0,02 mm. Każdy z wymiarów mierzono w trzech
miejscach na wysokości modelu (oś Z) tj. w obszarze podstawy, na
środku i w części górnej wydrukowanego modelu. Wyniki przedstawiono na rysunkach 11 oraz 12.
Wykonano badania mikroskopowe powierzchni bocznych próbek. Obserwacje przeprowadzono przy użyciu mikroskopu stereoskopowego Nikon SMZ 1500 oraz skaningowego mikroskopu elektronowego Phenom World ProX (prod. FEI).

Rys. 12. Rezultaty analizy wyników pomiarów poszczególnych
próbek zrealizowane na różnej wysokości próbek tj. przy podstawie,
w środkowej części modelu i w górnej części modelu
Na rysunkach 13÷14 przedstawiono fotografie powierzchni badanych próbek wykonanych przy użyciu mikroskopu optycznego. Na
rysunku 15 przedstawiono fotografię powierzchni wykonaną przy
użyciu mikroskopu elektronowego.

4. WYNIKI BADAŃ I ICH ANALIZA
Dla próbek wykonanych bez chłodzenia oraz z chłodzeniem nie
odnotowano znaczącej różnicy w wymiarach i uzyskano zbliżone
wartości obliczonego odchylenia standardowego wymiarów (Rys.
11). Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości obliczona dla
wszystkich zmierzonych wartości była o ok. 0,1 mm niższa dla
próbek wykonanych bez chłodzenia (BCH) w stosunku do próbek
uzyskanych z chłodzeniem (ZCH).
Wartość bezwzględna
wymiaru boku [mm]

Średnia

Średnia±2*Odch.std

20,2
19,87

19,8

19,75

19,4
BCH

ZCH

Oznaczenie próbki

Rys. 13. Fotografie powierzchni próbki BCH, mikroskop stereoskopowy

Rys. 11. Porównanie wyników pomiarów geometrii próbek zrealizowanych w płaszczyźnie XY (równoległej do podstawy)
Analizując wyniki pomiarów dla próbek BCH oraz ZCH stwierdzono różnice w wartościach wymiarów zmierzonych na różnych
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Z rysunku 15 wynika, że poszczególne warstwy wydruku mają
grubość 0,1 mm, co jest zgodne z danymi zawartymi w tabeli 1.
Można również zauważyć iż powierzchnia poszczególnych warstw
tworzywa składa się z płaszczyzn (nie jest okrągła). Porównując
obrazy przedstawione na rysunkach 13 i 14 z fotografią wykonaną
za pomocą mikroskopu skaningowego stwierdzamy, że pomiaru
grubości warstwy wydruku należy dokonywać stosując obrazowanie
SEM. Pomiar grubości warstw na podstawie fotografii wykonanych
na mikroskopie stereoskopowym może skutkować błędnymi wynikami – podyktowanymi sposobem ekspozycji próbki (sposobem
oświetlenia obserwowanej powierzchni).

PODSUMOWANIE

Rys. 14. Fotografie powierzchni próbki ZCH, mikroskop stereoskopowy
Próbki BCH charakteryzują się pofalowanymi krawędziami poszczególnych warstw wydruku (Rys. 13) w przeciwieństwie do
próbek ZCH dla których kształt warstwy wydruku jest zbliżony do
linii prostej (Rys. 14). Brak chłodzenia drukowanych próbek skutkuje
płynięciem i odkształcaniem się drukowanych warstw materiału oraz
większym skurczem filmentu. Prostoliniowe ułożenie poszczególnych warstw dla modeli drukowanych z chłodzeniem może wpływać
na zachowanie wyższej tolerancji wymiarowej. Odbieranie ciepła
(chłodzenie) drukowanego modelu wpływa korzystnie na jakość
wytwarzanego elementu.

Rys. 15. Fotografia powierzchni próbki ZCH, mikroskop skaningowy
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W pracy przedstawiono porównanie oraz scharakteryzowano
elementy uzyskane w technologii druku 3D metodą FDM/FFF na
platformie z chłodzeniem i bez chłodzenia obszaru wydruku.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że
mniejsze zmiany wymiarów odnotowano dla elementów drukowanych z chłodzeniem (ZCH). Większe różnice wymiarów zidentyfikowano dla próbek drukowanych bez chłodzenia platformy. Chłodzenie obszaru wydruku skutkowało mniejszymi różnicami w wymiarach
podstawy i górnej części drukowanych kostek.
Obserwacje mikroskopowe potwierdziły iż grubość poszczególnych warstw wydruku wynosi 0,1 mm. Powierzchnia poszczególnych warstw tworzywa składa się z płaszczyzn (nie jest okrągła).
Jak wykazano w badaniach, dopracowanie technologii ma zasadnicze znaczenie dla jakości produktu finalnego. W ciągu ostatnich dwudziestu lat, przemysł motoryzacyjny poddany był dużym
przeobrażeniom. Początkowo producenci aut wykorzystywali pojedyncze drukarki 3D do tworzenia wybranych modeli po drukowanie
w pełni funkcjonalnych prototypów. Kolejnym krokiem było projektowanie i wytwarzanie narzędzi wykorzystywanych na linii montażowej pojazdów. Ponadto technologia druku 3D podniosła jakości
wytwarzanych części i stała się obecnie niezbędnym narzędziem
przy produkcji nowych pojazdów.
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Used of 3D Printing in Automotive Applications
The article presents the most commonly used 3D printing
technologies: FFF / FDM method, SLA method, SLS method
and CJP method. It presents the possibilities of 3D printing
in the automotive industry and the design of new vehicle
components and parts. In the research part of the work were
presented selected samples of elements printed in FDM / FFF
3D printing technology with different printing parameters in
the area of obtained surface and geometry.
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