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Technologie AM (Additive Manufacturing) charakteryzują się tym,
że na podstawie modelu numerycznego w automatycznym
procesie przez kolejne dodawanie materiału (-łów) wytwarzamy
trójwymiarowe obiekty bez użycia specjalistycznych narzędzi.
W odniesieniu do zastosowania w praktyce, można
zastosowanie AM podzielić na trzy odrębne kategorie:
• szybkie wykonanie prototypów (Rapid Prototyping - RP)
- produkcja form i odlewania modeli
- modelowanie do zastosowań medycznych
• szybkie wykonanie przyrządów (Rapid Tooling - RT)
• szybkie wytwarzanie (Rapid Manufacturing - RM)
Części oferowane dla przemysłu lotniczego
przez firmę Royal Engineered Composites
wykonane w technologii AM

Części prototypowe silnika GE wykonane w
technologii AM

Wspornik wykonany w technologii
hybrydowej, z lewej strony
wykonany w technologii AM, z
prawej strony ten sam wspornik
wykończony na obrabiarce CNC

Wspornik z lewej strony wykonany w
technologii AM, z prawej strony w
technologii ubytkowej na maszynie CNC

Koszt obróbki zwiększa się wraz w ilością materiału, który jest
usuwany. Na koszt ma także wpływ złożoność skomplikowany kształt
części. W technologii AM, koszt produkcji zwiększa wraz z ilością
dokładanego materiału, wzrost ten jest zwykle większy niż wzrost
kosztów usuwania materiałów jednak koszt materiałów jest tutaj
niezależny od stopnia skomplikowania kształtu części.
Model 3D skrzydła do wykonania Przyszłościowe konstrukcje skrzydła
wykonania jedynie w technologii AM
w technologii AM

Firma MorrisTechnologies, używa nowego
stopu niklu IN625 Direct do spiekania
laserowego
metali
przy
produkcji
skomplikowanych części dla przemysłu
lotniczego
pracujących
w
wysokich
temperaturach i wymagających wysokiej
wytrzymałości.
Przy
zastosowaniu
technologii AM osiągnięto właściwości
materiału, które są porównywalne z
odkuwkami i są znacznie wyższe niż przy
odlewaniu"

możliwe

do

Kanał wewnętrzny samolotu F/A-18 Hornet
wykonywany od wielu lat w technologii AM

Obraz może powiedzieć więcej niż
tysiąc słów, ale prawdziwy prototyp
powie więcej niż 1000 zdjęć

Bezzałogowy samolot latający (UAV) wykonany w technologii AM
na Uniwersytecie w Southampton
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Na rysunku pokazano dwa wsporniki, z lewej strony wykonany tradycyjnie, z
prawej zaprojektowany funkcjonalnie z wykorzystaniem już możliwości technologii
AM

Badania realizowane w ramach Projektu "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym", Nr POIG.01.01.02-00-015/08-00 w Programie Operacyjnym
Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Autorzy prac zaprezentują szerzej swoje dokonania podczas
prezentacji na „XI Forum Inżynierskim ProCAx”, 3 i 4 X 2012r.
w Sosnowcu. Więcej na www.procax.org.pl
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
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Najlepsze prace zostaną opublikowane jako typowe artykuły
w miesięczniku Mechanik nr 1, 2 i 3 2013

