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TEHNOLOGII POPULARE DE PRINTARE 3D

FDM (Fused Deposition 
Modeling) extrudare 
stratificată a materialelor 
plastice

SLS (Selective Laser 
Sintering) sinterizarea 
laser stratificată 
a pulberilor polimerice

SLA (StereoLithography 
Apparatus) întărire strati-
ficată a rășinilor fotosen-
sibile

filament

birou

extruder oglindă

oglindă

patinoar

pulbere

ascensor

ascensor

laser

laser

platformă

platformă

rășină 
fotopolimerică



TEHNOLOGIA FDM

FDM este stratificarea materialelor plastice extrudate dintr-o duză fierbinte cu un diametru mic. Funcționarea 

FDM se bazează pe depunerea selectivă a materialului plastifiat pe platforma de lucru. Materialul filamentului 

este încălzit în cap la o temperatură în intervalul 180 ° -260 °, apoi este extrudat pe platforma de lucru sub forma 

unei căi subțiri, a cărei lățime este determinată de diametrul de lucru al duzei extruderului. . Căile materialelor 

sunt aranjate în straturi unice, care se combină într-un model finit. Această tehnologie necesită utilizarea unor 

structuri de sprijin suplimentare.

∙

∙

∙

1. Pregătirea unui 
model CAD 3D

2. Depunerea stratificată
de material plastic

3. Eliminarea structurilor
de susținere

4. Livrare / prelucrare
suplimentară a modelului



Modele conceptuale

Modele prototip

Instrumente și unelte de producție

Rigle și șabloane

Elemente de proiectare

Suporturi și elemente de fixare

Modele arhitecturale

Carcase pentru dispozitive electrotehnice

Alegeți FDM dacă aveți nevoie de...

Precizie ridicată

Părți funcționale

Componente rezistente

Materiale de producție industrială

Termene scurte de implementare

APLICAREA TEHNOLOGIEI FDM

SLS (Selective Laser 
Sintering) sinterizarea 
laser stratificată 
a pulberilor polimerice

ascensor

4. Livrare / prelucrare
suplimentară a modelului



GHIDUL DE PROIECTARE - TEHNOLOGIA FDM

GROSIME MINIMĂ DE PERETE

Valoare recomandată: 1,2 mm

Peretele nesprijinit este legat de ceilalți pereți prin mai puțin de două laturi. Proiectat mai mic de 0,6 mm, 

acesta se poate micșora excesiv, se poate deforma sau se poate detașa de model în timpul imprimării 3D.

GROSIME MINIMĂ A PERETELUI SUPORT

Valoare recomandată: 0,8 mm

Peretele susținut este conectat la alți doi sau mai mulți pereți. Geometriile sub valoarea recomandată 

(0,4 mm) se pot micșora, deforma sau desprinde excesiv de model în timpul imprimării 3D.

UNGHI MINIM DE CONCORDARE FĂRĂ SPRIJIN NECESAR

Valoare recomandată: 40 ° de la nivelul platformei de lucru

Unghiul minim de înclinare se aplică pereților orizontali și înclinați. Contopirea de imprimare sub 40° 

recomandată se poate desprinde de model sau se poate micșora excesiv. Impactul negativ al unghiului 

de consolă în cazul tehnologiei FDM poate fi minimizat prin orientarea corespunzătoare a modelului 

în spațiul de lucru.

Dacă sunteți interesat de licențe educaționale gratuite pentru soluțiile pe care le oferim,

organizarea de formare sau cooperare în alte domenii, vă rugăm să ne contactați 

prin e-mail sau telefon.

         info@ironcad.ro

        (+40) 0374 861 221

TMSys ROM SRL

Strada Cluj Nr7

300576 Timisoara



GHIDUL DE PROIECTARE - TEHNOLOGIA FDM

LĂȚIME OVER-THE-COUNTER FĂRĂ A FI NEVOIE DE SPRIJIN

Valoare recomandată: 1 mm

Paranteza se referă la geometria modelului care iese orizontal dincolo 

de peretele modelului. Reviziile de imprimare care depășesc 

parametrii recomandați pot provoca distorsiuni sau detașarea structurii 

menționate mai sus în afara elementului fabricat.

DIAMETRUL MINIM AL ORIFICIULUI

Valoare recomandată: 2,0 mm

Găurile proiectate sub valoarea recomandată pot fi sigilate 

sau distorsionate în timpul procesului de imprimare 3D.

DIAMETRUL MINIM AL CILINDRULUI

Valoare recomandată: de la 1,5 mm (role joase) la 5 mm (role înalte)

Atunci când se proiectează role cu o secțiune transversală mică, trebuie avut în vedere 

faptul că proprietățile lor mecanice (rezistența) vor fi relativ scăzute.



GHIDUL DE PROIECTARE - TEHNOLOGIA FDM

CLEARANCE-UL MINIM

Valoare recomandată: 0,2 mm (pe pagina, elemente destinate montajului) 

si 0,5 mm (elemente mobile, în timpul tipăririi)

Clearance-ul este distanța care reprezintă diferența de dimensiuni dintre 

două elemente de asamblare reciprocă sau destinate.

DETALII MINIME SCOASE

Valoare recomandată: 0,3 mm

Este posibil ca detaliile convexe, cum ar fi textul sau textura care se află 

sub valoarea recomandată, să nu fie vizibile după procesul de imprimare 3D FDM.

DETALIU MINIM DE TĂIERE

Valoare recomandată: 0,4 mm

Cavitățile, care sunt tăiate detalii sub valoarea recomandată, 

nu vor fi vizibile după procesul de imprimare 3D.



SLS se bazează pe lipirea pulberilor de plastic folosind un fascicul laser. Materialul sub formă de pulbere se aplică folo-

sind o racletă sau o rolă pe zona de lucru. Apoi este încălzit și sinterizat cu laser. Raza laser scanează zonele care reflectă 

secțiunea transversală curentă a unui model dat, făcându-le să fuzioneze împreună. După sinterizarea cu laser a unui 

strat dat, placa de construcție este coborâtă cu grosimea stratului și se aplică următoarea porțiune a materialului. Acest 

ciclu se repetă până când se obține geometria finală. Nu se folosesc structuri de susținere.

TEHNOLOGIA SLS

1. Pregătirea unui 
model CAD 3D

2. Sinterizarea stratificată
a pulberii

3. Curățarea pudrei rămase 4. Livrare / prelucrare
suplimentară a modelului



LĂȚIME OVER-THE-COUNTER FĂRĂ A FI NEVOIE DE SPRIJIN

Valoare recomandată: 1 mm

Paranteza se referă la geometria modelului care iese orizontal dincolo 

de peretele modelului. Reviziile de imprimare care depășesc 

parametrii recomandați pot provoca distorsiuni sau detașarea structurii 

menționate mai sus în afara elementului fabricat.

DIAMETRUL MINIM AL ORIFICIULUI

Valoare recomandată: 2,0 mm

Găurile proiectate sub valoarea recomandată pot fi sigilate 

sau distorsionate în timpul procesului de imprimare 3D.

DIAMETRUL MINIM AL CILINDRULUI

Valoare recomandată: de la 1,5 mm (role joase) la 5 mm (role înalte)

Atunci când se proiectează role cu o secțiune transversală mică, trebuie avut în vedere 

faptul că proprietățile lor mecanice (rezistența) vor fi relativ scăzute.

Modele conceptuale și prototipuri funcționale

Serii scurte de producție

Produse finale

Carcase electronice

Ajutoare pentru atelier

Piese de schimb și piese de schimb pentru mașini

Instrumente de poziționare CMM

Ajutoare pentru atelier

Modele arhitecturale, instalatii artistice

Modele preoperatorii și fantome

Alegeți SLS dacă aveți nevoie de...

Timp de răspuns rapid și costuri economice

Componente durabile și funcționale

Piese mari și complexe

Producție cuprinzătoare la scară mică

Libertate de proiectare

APLICAREA TEHNOLOGIEI SLS  



GROSIME MINIMĂ DE PERETE

Valoare recomandată: 1,0 mm

Un perete nesprijinit nu este conectat la alți pereți pe cel puțin două laturi. 

La o grosime proiectată mai mică de 1,0 mm, acesta se poate micșora, 

deforma excesiv sau nu poate fi detectat de software-ul de pregătire 

a procesului.

GROSIME MINIMĂ A PERETELUI SUPORT

Valoare recomandată: 0,8 mm

Peretele susținut este conectat la doi sau mai mulți alți pereți. 

Geometriile cu valori sub cele recomandate (0,8 mm) se pot micșora, 

deforma sau fi omise de software-ul de pregătire a procesului.

GHIDUL DE PROIECTARE - TEHNOLOGIA SLS



DIAMETRUL MINIM AL GĂURII

Valoare recomandată: 0,6 mm

Găurile proiectate sub valoarea recomandată pot fi sigilate sau distorsionate 

în timpul procesului de imprimare 3D.

Atenţie! Valoarea este dată pentru găurile puțin adânci, cu atât valoarea minimă va crește mai mult.

DIAMETRUL MINIM AL CILINDRULUI

Valoare recomandată: de la 0,8 mm (role susținute) la 1,0 mm (role nesusținute)

Atunci când proiectați cilindri cu o secțiune mică, trebuie avut în vedere faptul 

că proprietățile lor mecanice (rezistența) vor fi relativ scăzute.

CLEARANCE-UL MINIM

Valoare recomandată: 0,1 mm (pe parte, elemente care trebuie asamblate după proces) 

și 0,5 mm (piese mobile, în timpul imprimării, separate prin pulbere nesigilate)

Clearance-ul este distanța care reprezintă diferența de dimensiuni dintre două elemente 

de asamblare reciprocă sau destinate.

GHIDUL DE PROIECTARE - TEHNOLOGIA SLS



GHIDUL DE PROIECTARE - TEHNOLOGIA SLS

DETALIU MINIM EXTRAS

Valoare recomandată: 0,5 mm (înălțime), 2,0 mm (lățime)

Detaliile convexe (înălțimea și lățimea lor), cum ar fi textul sau textura sub valoarea 

recomandată, nu vor fi vizibile după procesul de imprimare 3D în tehnologia SLS.

DETALUL MINIM DE TĂIERE

Valoare recomandată: 0,5 mm (înălțime), 2,0 mm (lățime)

Cavitățile (înălțimea și lățimea lor), care sunt detalii tăiate sub valoarea 

recomandată, nu vor fi vizibile după procesul de imprimare 3D în tehnologia SLS.



TEHNOLOGIA SLA

SLA/SL (stereolitografia) constă în întărirea unei rășini fotosensibile cu ajutorul unui fascicul laser, 

adică a unei rășini în care procesul de polimerizare este declanșat de lumina de o anumită lungime de undă. 

Materialul sub formă de rășină lichidă se află în cada dispozitivului. Înainte ca fiecare strat să fie întărit, 

racleta trece prin zona de lucru pentru a uniformiza suprafața lichidului și a îndepărta bulele de aer din acesta. 

Ultimul pas este așa-numita scanare, adică întărirea cu laser. Raza laser scanează zonele care reflectă secțiunea 

transversală curentă a unui model dat, provocând polimerizarea (întărirea) acestuia. Apoi placa de construcție 

este coborâtă (sau ridicată, în funcție de tipul de dispozitiv SLA utilizat) de grosimea stratului și se repetă ciclul 

descris până când se obține geometria dorită și finală.

1. Pregătirea unui 
model CAD 3D

2. Fotopolimerizare
stratificata

3. Purificarea structurilor
de susținere

4. Livrare / prelucrare
suplimentară a modelului



APLICAREA TEHNOLOGIEI SLA

Modele prototip

Modele conceptuale

Modele de precizie

Modele de turnare pierdute 

Elemente de design

Modele semi-transparente

Carcase pentru echipamente electrice

Modele și măsuri protetice

Alegeți SLA dacă aveți nevoie de...

Timp de răspuns scurt, până la 24 de ore

Nivel ridicat de precizie și calitate a suprafeței

Elemente demonstrative pentru testarea vizuală

Piese individuale mari

Piese complet transparente



GROSIME MINIMĂ DE PERETE

Valoare recomandată: 0,6 mm

Peretele nesprijinit este legat de ceilalți pereți prin mai puțin de două laturi. Proiectat mai mic de 0,6 mm, 

acesta se poate micșora excesiv, se poate deforma sau se poate detașa de model în timpul imprimării 3D.

GROSIME MINIMĂ A PERETELUI SUPORT

Valoare recomandată: 0,4 mm

Peretele de sprijin trebuie să fie conectat la cel puțin alți doi pereți. Geometriile cu valori sub valoarea 

recomandată (0,4 mm) pot suferi contracție excesivă, deformare sau detașare de model în timpul 

imprimării sau purificării sale 3D.

UNGHI MINIM DE CONCORDARE FĂRĂ NEVOIE DE SUPORT

Valoare recomandată: 19° de la nivelul platformei de lucru

Unghiul minim de înclinare se aplică pereților orizontali și înclinați. Imprimarea over-uri sub 19° 

recomandat poate determina desprinderea acestui fragment de model. Efectul negativ al unghiului 

de suspensie al tehnologiei SLA poate fi minimizat prin orientarea corectă a modelului în spațiul de lucru.

GHIDUL DE PROIECTARE – TEHNOLOGIE SLA



GHIDUL DE PROIECTARE – TEHNOLOGIE SLA

LĂȚIME OVER-THE-COUNTER FĂRĂ A FI NEVOIE DE SPRIJIN

Valoare recomandată: 1 mm

Parantezele se referă la geometria modelului care se extinde orizontal dincolo de fața modelului. Imprima-

rea protuberanțelor care depășesc parametrii recomandați poate provoca distorsiuni sau detașări 

ale structurilor menționate mai sus dincolo de elementul fabricat.

DIAMETRUL MINIM AL GĂURII

Valoare recomandată: 0,5 mm

Găurile proiectate sub valoarea recomandată pot fi sigilate sau distorsionate 

în timpul procesului de imprimare 3D.

DIAMETRUL MINIM AL CILINDRULUI

Valoare recomandată: 0,3 mm (role joase) până la 1,5 mm (role înalte)

Atunci când proiectați cilindri cu secțiuni mici, trebuie avut în vedere faptul 

că proprietățile lor mecanice (rezistența) vor fi relativ scăzute.



GHIDUL DE PROIECTARE - TEHNOLOGIE SLA

CLEARANCE-UL MINIM

Valoare recomandată: 0,1 mm (pe parte, elemente destinate asamblării) 

și 0,5 mm (elemente mobile, în timpul imprimării)

Clearance-ul este diferența de dimensiuni dintre două elemente 

de cooperare sau destinate asamblării reciproce.

DETALII MINIME SCOASE

Valoare recomandată: 0,1 mm

Detaliile convexe, cum ar fi textul sau textura care se află sub valoarea recomandată, 

nu vor fi vizibile după procesul de imprimare SLA 3D.

DETALUL MINIM DE TĂIERE

Valoare recomandată: 0,4 mm

Cavitățile, care sunt detalii tăiate sub valoarea recomandată, 

nu vor fi vizibile după procesul de imprimare 3D.



Utilizarea unui model CAD 3D asigură:

Creșterea performanței și a fiabilității

Modificări automate efectuate

Economisiți timp și bani

Management de proiect

În programul IRONCAD CAD 3D este posibil să se creeze modele 

pentru imprimarea 3D. Proiectul poate fi salvat în format .STL 

selectând setările de export corespunzătoare.

Modelele în format .STL sunt solide ale căror suprafețe constau 

în triunghiuri. Este recomandat să selectați o zonă de 240 în setări.

Înainte de printare, merită să verificați fișierul exportat într-un 

program gratuit pentru imprimare 3D dacă conține erori.

CREAREA MODELELOR ÎN CAD 3D



REZUMAT - DESIGN CONȘTIENT!

În cazul unei abordări justificate, economice, a implementării unui obiect fizic folosind 

imprimarea 3D, ar trebui să ne amintim despre caracteristicile și suprafețele obiectului 

pe care ne preocupă cel mai mult.

Orientarea obiectului în camera de lucru a dispozitivului definește suprafețe și detalii care 

necesită un sprijin suplimentar. Nu este întotdeauna posibil să rotiți modelul pentru a-l 

evita. Merită să acordați atenție acestui lucru deja în faza de proiectare, deoarece adesea 

este posibil să se minimizeze numărul de suprafețe susținute, fără a compromite funcționa-

litatea elementului proiectat, dar îmbunătățind calitatea detaliului obținut.

Atunci când proiectați o anumită geometrie, trebuie să aveți în vedere limitările asociate cu 

tehnologia de fabricație. Aceasta este o problemă importantă într-o situație în care obiecte-

le proiectate urmează să fie realizate în serii mici folosind tehnologii aditive.



CONCLUZII

În ghidul de mai sus, am inclus exemple de ghiduri atunci când se creează modele 

pentru imprimarea 3D în 3 tehnologii selectate: FDM, SLS, SLA.

Doriți să aflați mai multe despre IRONCAD CAD 3D? Sunteți interesat să aflați despre 

tehnologia de imprimare 3D?

Faceți o programare cu noi pentru o prezentare gratuită și neobligatorie a programului. 

Specialiștii noștri vor fi bucuroși să vă arate funcționalitățile și capacitățile programului 

IRONCAD CAD 3D și să vă sfătuiască cu privire la alegerea echipamentelor de imprimare 3D.



Dacă sunteți interesat de licențe educaționale gratuite pentru soluțiile pe care le oferim,

organizarea de formare sau cooperare în alte domenii, vă rugăm să ne contactați 

prin e-mail sau telefon.

         info@ironcad.ro

        (+40) 0374 861 221

TMSys ROM SRL

Strada Cluj Nr7

300576 Timisoara

CONTACT

laser

platformă


