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Cel projektu:
Głównym celem projektu jest opracowanie nowej technologii wytwarzania przyrostowego (potocznie
druku 3D), która będzie konkurencyjna w stosunku do najbardziej popularnych technologii FDM i FFF pod
względem szybkości działania, wytrzymałości budowanych elementów przy jednoczesnym zachowaniu
najwyższej jakości powierzchni i izotropowości własności mechanicznych budowanych detali. Te cechy
z kolei są niezbędne do otwarcie szerszej drogi dla nowych aplikacji produkcyjnych w przemyśle,
medycznym, lotniczym, narzędziowym i maszynowym, dla których obecnie trudne lub mało opłacalne jest
stosowanie rozwiązań na bazie druku 3D przy produkcji finalnych komponentów. Głównymi wyznacznikami
sukcesu w projekcie będzie stworzenie systemu do druku 3D wykorzystującego nowatorską koncepcję
łączenia materiałów kompozytowych i realizacji warstw co ma zapewnić:
- uzyskanie wzrostu prędkości budowy detali o min. 30% w stosunku do najszybszych maszyn w technologii
FDM/FFF dla detali budowanych z tą samą gładkością powierzchni lub lepszą,
- poprawę izotropowości własności mechanicznych budowanych detali,
- obniżenie kosztów produkcji kompozytowych elementów dużych i średniej wielkości.
Główne prace badawcze będą dotyczyły opracowania optymalnych metod łączenia materiałów
termoplastycznych wypełnianych włóknami technicznymi z materiałami niewypełnionymi jak i żywicami
organicznymi, w celu produkcji obiektów przestrzennych bezpośrednio z danych 3D z wykorzystaniem
innowacyjnej idei progresywnej grubości warstwy. Kolejnym ważnym zagadnieniem będą badania
materiałowe własności mechanicznych materiałów po wydruku i ich optymalizacja.

