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Tytuł plakatu: Koncepcja zastosowania stomatologicznych kompozytów

światłoutwardzalnych w elementach wyposażenia samochodów
z wykorzystaniem technik CAx
Kompozyty stomatologiczne zostały wykorzystane jako materiał, z którego odtworzono elementy
designerskie wyposażenia wnętrza samochodu. Rys. 1 przedstawia wnętrze samochodu Lancia
Flavia po przeprowadzeniu renowacji. Wszystkie widoczne na zdjęciu elementy w kolorze
zielonym są wykonane z kompozytów stomatologicznych.

Rys. 1. Wnętrze Lancii Flavia po renowacji kompozytami

Na przykładzie odrestaurowanego przez firmę
ARKONA LFS samochodu Lancia Flavia (rok
produkcji 1968) zaprezentowany został sposób
wykorzystania kompozytów stomatologicznych
produkcji własnej: FlowColor (zielony i czerwony), kompozyt o zwiększonej wytrzymałości
mechanicznej Boston poliaramidowe włókna
Podwiązka oraz uniwersalną, światłoutwardzalną
żywicę nadającą efekt kosmetyczny wszystkim
kompozytom – BostonGlazura do odtworzenia
wybranych elementów designerskich wyposażenia wnętrza pojazdu [arkonadent.com].
Zastosowana metoda odtwarzania poszczególnych elementów samochodu wykorzystuje
techniki Cax.

Rys. 2. Elementy wyposażenia wykonane z kompozytu

Dla każdego elementu, który ma być odtworzony w kompozycie, sporządzony zostaje rysunek techniczny w programie Inventor. W przypadku elementów o opływowych kształtach, trudnych do zwymiarowania i odtworzenia w formie rysunku technicznego, dany element był skanowany a następnie zapisywany w programie kompatybilnym z Inventorem. Każdy element, którego kształt został udokumentowany (po wykonaniu pomiarów lub skanowaniu) jest rekonstruowany jako model o wymiarach rzeczywistych wykonanym na drukarce 3D lub wyfrezowany na obrabiarce CNC. Uzyskany w ten sposób
model jest odciskany w masie wyciskowej a następnie w otrzymanej formie poprzez nakładanie
kolejnych warstw kompozytu.
Autorzy prac zaprezentują szerzej swoje dokonania podczas
prezentacji w EXPO Kraków w dniach 15 i 16 października 2014 r.
Więcej na www.procax.org.pl
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do prezentacji dokonań!

Plakat w postaci elektronicznej można pobrać
ze strony: www.procax.org.pl
Najlepsze prace zostaną opublikowane jako typowe
artykuły w miesięczniku Mechanik nr 2/2015

