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Folosirea imprimării 3D pentru a obține produse metalice  

Dezvoltarea continuă a imprimării 3D din ultimul deceniu a atras atenția industriilor mai 

conservatoare în ceea ce privește procesele de creștere. De obicei asociate cu componente 

polimerice, procesele de fabricație aditivă au dobândit numeroase avantaje care nu au fost realizate 

prin tehnici de transformare metalică. Astăzi, utilizarea tehnicilor de imprimare 3D pentru a 

produce componente metalice imediat disponibile pentru utilizare este o realitate. 

Tehnologiile disponibile sunt inspirate din metodele polimerice deja dezvoltate, cu unele modificări 

minore. Variind în funcție de starea materiei prime și de tehnologia aditivă de fabricare, toate 

procesele prezentate sunt comercializate cu succes în întreaga lume. Cele mai cunoscute procese 

sunt: 

• Powder Bed Fusion; 

• Direct Energy Deposition; 

• Binder Jetting; 

• Bound Powder Extrusion. 

Powder Bed Fusion  

Principiul procesului Powder Bed Fusion - strat fin de pulbere plasat pe o zonă de imprimare și o 

sursă de energie care topește selectiv anumite puncte ale pulberii. Sursa de energie poate fi 

reprezentată de fascicule laser sau fascicule de electroni. Această metodă este extrem de 

costisitoare din cauza cantității mari de materie primă necesară pentru a umple zona de imprimare. 

Piesele obținute prin această metodă nu necesită suporturi de sprijin. 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the 

views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

2 

 

Direct Energy Deposition 

Spre deosebire de Powder Bed Fusion, Direct Energy Deposition presupune o depunere precisă a 

materialului numai în zona punctelor de topire pentru fiecare strat, evitând utilizarea excesivă a 

materialului prezentată anterior. Sursa de energie este, de asemenea, un fascicul laser sau un 

fascicul de electroni cu posibilitatea de a partaja o duză coaxială (imaginea A) sau un sistem cu cap 

dublu  (imaginea B). Materialul folosit poate fi sub formă de pulbere sau filament care este topit în 

timpul depunerii.  Piesele obținute în urma acestui proces necesită tratament termic. 

Binder Jetting 

Binder jetting folosește același concept 

al întinderii unui strat de pulbere, doar că 

în loc să se utilizeze topirea pentru 

crearea corpului solid, se folosește un 

liant polimeric pulverizat pentru a crea 

secțiunea, la fel ca în cazul imprimării 

convenționale 2D. După ce se realizează 

toate straturile, piesa rezultată trebuie 

să fie sinterizată pentru a se arde liantul 

și a se obține o piesă 100% metalică. De 
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obicei, capul de printare pulverizează mai multe jeturi de liant.  

 

Bound Powder Extrusion  

Această metodă este cea mai recentă dintre cele prezentate și însumează principiile metodelor 

arătate anterior. Materia primă constă dintr-o matrice de polimeri cu pulbere metalică. În mod 

normal, alimentarea cu material se face prin intermediul unui filament care este topit în momentul 

printării, la fel ca în cazul unei imprimante 3D convenționale. Liantul polimeric trebuie extras după 

imprimare, iar apoi piesa trebuie sinterizată pentru a deveni complet funcțională.  

 

Utilizarea componentelor metalice imprimate 3D 

Cererea de piese metalice imprimate 3D a crescut semnificativ, iar aplicațiile variază de la implanturi 

medicale la componente de aeronavă. Atunci când produsele necesită forme complexe de înaltă 

precizie și nivel ridicat al detaliilor, imprimarea 3D este procesul prin care se realizează toate 

acestea. În plus, conversia de la un model CAD la un produs final este simplificată, cu costuri reduse 

pentru un număr mic de piese ale unui lot.  
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Este posibil să găsiți mai multe informații despre imprimarea 3D, inclusiv aplicații, tendințe și 

beneficii ale sale pentru Educație în “GHIDUL PROFESORILOR 3DP”. Asigurați-vă că urmăriți pagina 

de Facebook -  Facebook page  a proiectului “3DP TEACHER – Implementarea imprimării 3D în 

educația viitoare” pentru a ști când este publicat Ghidul pe site-ul web al proiectului  - project’s 

website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/3dpTeacher/
https://3dp-teacher.erasmus.site/
https://3dp-teacher.erasmus.site/

