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Imprimarea 3D în Industrie 

Utilizarea imprimării 3D face parte din activitatea zilnică, atât în diverse sectoare industriale, cât și 

în domeniul educațional, cu o tranziție rapidă de la modelele CAD 3D la obiecte practice, indiferent 

de tipul de material folosit. Odată cu cererea de produse mai personalizate, cu o durată de viață 

mai scurtă - de la îmbrăcăminte, la locuințe și automobile – este esențială rapiditatea cu care 

produsele sunt puse în producție. Datorită naturii sale, imprimarea 3D devine din ce în ce mai 

preferată, fie ca proces de validare, fie ca jucător în generația finală de produse.  

Creșterea utilizării pe scară largă a imprimării 3D este un semn al începutului secolului XXI. 

Dimensiunea pieței globale de imprimare 3D industrială a fost de 10,41 miliarde USD în 2019, iar 

până în 2027 este de așteptat să ajungă la 54,96 miliarde USD, cu o rată medie anuală de creștere 

de 23,5%. 

[https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/3d-printing-market-101902]  

Performanța pieței a crescut odată cu pandemia COVID-19 și criza ulterioară care a limitat lanțurile 

de aprovizionare, a scurtat perioadele de muncă ale companiilor și disponibilitatea materialelor de 

fabricație.  Un exemplu al rolului imprimării 3D în această situație a avut de-a face cu producția de 

echipamente de protecție individuală (EIP) și anumite dispozitive medicale.  Atât persoanele fizice, 

cât și companiile cu acces la tehnologia de imprimare 3D s-au grăbit să producă articole care au fost 

necesare pentru utilizarea în scopuri medicale.   

[https://www.weforum.org/agenda/2020/03/3d-printed-emergency-breathingvalves-covid-19/]  

Figura 1 – Supape respiratorii pentru aparate de respirație dezvoltate de un start-up italian. 
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Chiar dacă pandemia a crescut avântul utilizării imprimării 3D, este important să evidențiem 

caracteristicile cheie ale acestei tehnologii care este foarte promițătoare pentru procesele avansate 

de fabricație.  

Imprimarea 3D face parte din tehnologiile de prototipare rapidă care, după cum indică și numele, 

au fost utilizate în principal pentru fabricarea de prototipuri pentru evaluarea estetică, aprobarea 

dimensională, testarea cuplării și alte scopuri care au trebuit să fie definite complet înainte de 

producția în serie. Principalul avantaj al imprimării 3D față de alte procese de fabricație aditivă este 

versatilitatea, deoarece este un proces rapid, cu posibilitatea de a folosi diferite materiale la costuri 

reduse. Acești factori permit reducerea timpului pentru procesul de validare a pieselor prototipate, 

permițându-le să fie utilizate rapid.  

În același timp, imprimarea 3D devine din ce în ce mai utilizată ca proces de fabricație a produsului 

final, în special datorită capacității de a produce forme complexe, fără limitări, grație metodei sale 

de depunere strat cu strat. Flexibilitatea de design pe care o permite devine din ce în ce mai 

importantă în conceperea de noi produse. Unul dintre dezavantajele majore ale producției obținute 

prin Fabricație Aditivă este viabilitatea economică, care este  redusă pentru producția cu volum 

mare, turnarea prin injecție având o competitivitate crescută pentru producția de piese din plastic.    

Figura 2 – Asistență la ridicarea ansamblului, pe partea stângă, și instrument de aliniere a ferestrelor, pe partea 

dreaptă, utilizate de Ford în instalațiile de asamblare. 

Pentru anumite industrii, cum ar fi aeronautica, o caracteristică care este garantată prin imprimarea 

3D și reprezintă un câștig ingineresc este greutatea redusă a componentelor, permițând umplerea 

parțială a acestora fără a compromite integritatea mecanică. În acest sector, materialele utilizate 

sunt în esență compuși metalici cu o matrice polimerică, care sunt recunoscute pentru costul  
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ridicat, cu toate acestea, eficiența materialului în imprimarea 3D este foarte aproape de 100%, 

permițând o rentabilitate ridicată a materiei prime.  

Tendința imprimării 3D devine contagioasă pentru industrie și chiar și în unele industrii unde  

produsul final nu poate să utilizeze  imprimarea 3D într-un mod profitabil, aceasta poate aduce  

câștiguri în procesele de fabricație. De exemplu, Ford a început să utilizeze piese imprimate 3D, cum 

ar fi împingătoare pentru matrițe de injecție, un dispozitiv de asistență pentru ridicarea ansamblului 

și un instrument de aliniere a ferestrelor. Aceste componente nu fac parte din vehiculele finale, însă 

sunt elemente care adaugă valoare și reduc timpul de producție în liniile de asamblare și etapele de 

fabricație ale componentelor. Pe continentul european, producătorul Porsche a început să utilizeze 

imprimarea 3D pentru a fabrica pentru vehiculele clasice componente ale căror matrițe nu mai pot 

fi folosite și e foarte scump ca aceste matrițe să fie realizate din nou pentru obținerea un număr 

redus de componente.  

[https://newsroom.porsche.com/en/company/porsche-classic-3d-printer-spareparts-sls-printer-

production-cars-innovative-14816.html]  

Având în vedere exemplele arătate,  înțelegem de ce utilizarea imprimării 3D devine din ce în ce mai 

importantă pentru industriile competitive. Provocările timpilor mari de producție și a profitabilității 

sunt cheia pentru a propulsa acest proces de fabricație aditivă la un nou nivel.  

Găsiți mai multe informații despre tipărirea 3D, inclusiv aplicații, tendințe și beneficiile sale pentru 

educație în „GHIDUL PROFESORILOR 3DP”. Asigurați-vă că urmăriți pagina de Facebook a proiectului 

„3DP TEACHER - Implementarea imprimării 3D în educația viitoare” pentru ști când ghidul este 

publicat pe website-ul projectului.  

 

 

 

 

 

 

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