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REZUMAT. Prototiparea rapidă (rapid prototyping) se dovedește un instrument deosebit de flexibil și util în munca 
de cercetare și elaborare prototipuri. Face parte din familia de tehnologii denumite generic Fabricaţie Aditivă 
(Additive Manufacturing) și face ca producţia bazată pe design 3D să devină o realitate. Se pot executa structuri 
complexe, cu spaţii interioare. Practic nu există nicio limitare, orice structură imaginată de proiectant poate fi 
efectuată direct din fișiere 3D CAD, iar tehnologia inovativă cu sinterizare laser va transforma ideea în produs. 
Acest lucru este posibil deoarece materialul este sinterizat selectiv. 
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ABSTRACT. Additive Manufacturing makes design-driven production a reality. Innovative technology offers designers 
the greatest possible freedom and enables extremely complex structures to be manufactured. Complex geometries 
are three-dimensional structures that often feature undercuts or hollow spaces.This is where the benefits of Additive 
Manufacturing become evident: Every possible form that can be constructed with a 3D CAD program can also be 
produced using innovative laser sintering technology. There are no restrictions, not even when it comes to the 
production of hollow structures. This is possible because material is only applied at the points where this is intended. 
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1. INTRODUCERE 

Prototiparea rapidă (rapid prototyping) se 
dovedeşte un instrument deosebit de flexibil şi util în 
munca de cercetare şi elaborare prototipuri. 

În prezent, pe plan mondial sunt dezvoltate nume-
roase metode tehnologice de realizare a prototipurilor 
rapide. 

Începând cu anul 2007, INCDMTM - Institutul 
Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Meca-
tronică şi Tehnica Măsurării, Bucureşti, este în 
continuă dezvoltare în ceea ce priveşte tehnologiile 
RP&M – Rapid Prototyping and Manufacturing 
(Tehnologii de Prototipare şi Execuţie Rapida). 

Odată cu implementarea şi punerea în funcţiune a 
acestui echipament, INCDMTM a ajuns la un nivel 
de dotare de vârf care îi permite participarea în 
consorţii naţionale, europene şi/sau internaţionale în 
ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 
tehnologică şi inovarea. 

Astfel, poate face faţă cu succes noilor provocări în 
ceea ce priveşte tehnologiile inovative, în contextul 
unei economii globalizate şi competitivităţi crescute. 

2. CARACTERISTICI PULBERI 
METALICE PENTRU PROTOTIPARE 
UTIIZATE 

Pulberile metalice care pot fi utilizate cuprind o 
mare varietate de materiale ce include otelul inoxi-
dabil implantabil sau de uz general, superaliaje de 
cobalt sau nichel, aliaje de titan sau titan pur. 

Toate aceste materiale au calităţi fizice şi meca-
nice deosebite, mai bune decât materialele turnate 
sau forjate, astfel încât sunt recomandate pentru 
implanturi biomedicale, piese pentru industria aero-
nautică sau industria auto. 

Proprietăţile de biocompatibilitate, rezistenta la 
coroziune şi greutatea specifica redusa, îmbinate cu 
posibilitatea infinită de modelare geometrica 3D 
recomanda acest procedeu tehnologic ca instrument 
de lucru al viitorului ingineriei micro-mecanice, 
mecatronice şi robotice. 

Piesele obţinute prin acest procedeu pot fi prelu-
crate ulterior după dorinţă, daca se considera necesar 
acest lucru, prin orice procedeu mecanic cunoscut: 
frezare, strunjire, găurire, zencuire, alezare, filetare, 
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rabotare, mortezare, rectificare, broşare, lepuire, 
honuire, suprafinisare. 

De asemenea, piesele pot fi prelucrate ulterior 
prin sablare, polisare, sudare, sablare cu alice meta-
lice, electroeroziune şi prelucrare prin acoperire. 

În  figura 1 este prezentat un element de implant 
de înaltă calitate pentru protezarea articulaţiei ge-
nunchiului (foto – prin amabilitatea EOS GmbH). 

 

 
 

Fig. 1. element de implant de înaltă calitate pentru protezarea 
articulaţiei genunchiului (foto – prin amabilitatea EOS GmbH). 

 
Pulberile folosite pentru sinterizare laser pot avea 

diverşi componenţi în funcţie de scopul în care va fi 
folosit produsul final. Pentru exemplificare vom 
arăta câteva caracteristici şi procesele fundamentale 
ce au loc în cazul lucrului cu Pulbere DM20 
(DirectMetal 20) pentru Eosint M270 de la EOS 
GmbH - Electro Optical Systems, Germania. 

În figura 2 este prezentată Foto ME, amestecuri 
pulverulente de Co-Cr. 

 

 
 

Fig. 2. Foto ME, amestecuri pulverulente de Co-Cr. 
 

Puritatea şarjelor şi repetabilitatea eşantionării 
acestora sunt condiţii primordiale urmărite atent de 
către producătorii de reţete de amestecuri de pulberi 
metalice biocompatibile, orice anomalie conducând 
la rebutarea produselor (atât din punct de vedere 
fizico-mecanic, cat şi biomedical). 

În figura 3, este prezentată diagrama dimensiuni 
particule. 

 

 
 

Fig. 3. Diagrama de dimensiuni a particulelor. 

Procedeele sinterizării selective (SLS – Selective 
Laser Sinering) dezvoltate după anul 1992 se 
bazează pe experienţa de proiectare şi fabricaţie 
dobândită pe echipamentele stereolitografice (STL) 
dar şi pe extinderea cercetărilor tehnologice asupra 
unor alte grupe de materiale cu proprietăţi mecanice 
şi tehnologice mai apropiate de necesităţile an-
samblelor funcţionale din construcţia de maşini 
(materiale ceramice, feroase şi neferoase. 

În acest mod s-a reuşit să se demonstreze ca un 
strat subţire din anumite amestecuri de pulberi, sub 
acţiunea razei laser poate atinge local, în funcţie şi 
de durata de expunere, temperatura de topire ce 
marchează trecerea stratului de pulberi în faza lichida. 

Pe baza proprietăţilor fizice ale pulberilor utilizate, 
imediat după încetarea acţiunii razei laser are loc 
aproape instantaneu solidificarea locală, obţinând un 
cordon compact, realizat după direcţiile lanţurilor 
moleculare, înconjurat de un volum de pulberi 
neexpuse razelor amintite. 

3. EXEMPLE DE APLICAŢII 
INDUSTRIALE ÎN DOMENIUL 
MEDICAL ŞI BIOMEDICAL 

Prin tehnologiile de prototipare rapidă (rapid 
prototyping) se pot realiza combinaţii unice de mate-
riale şi forme geometrice (spre exemplu, geometria 
unei vertebre umane, care are o geometrie unică 
pentru fiecare vertebră, fie ea cervicală, toracică, 
lombară sau sacrală, poate fi realizată fără probleme 
prin intermediul prototipării rapide). Metodele tradi-
ţionale de fabricaţie cedează teren în faţa acestei 
tehnici revoluţionare, în domenii ca: inginerie bio-
medicală, electronică, aeronautică, arhitectură, 
arheologie, medicină, generând chiar noi domenii de 
studiu, cum ar fi proiectarea ţesuturilor umane. 

 

 
 

Fig. 4. Exemplu de complexitate geometrică  
realizată pentru domeniul cranio-maxilo-facial. 

 
La realizarea acestor game de produse cu geometrii 

complexe au fost necesare crearea şi utilizarea de reţete 
de pulberi metalice de tip biocompatibil. Pentru 
obţinerea amestecurilor pulverulente de pulberi 
metalice au fost utilizate tehnologii specifice meta-
lurgiei pulberilor, coroborate cu metode speciale 
generate de cerinţele impuse de biocompatibilitate. 
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Pulberile metalice utilizate, sunt supuse unui riguros 
control chimic asupra elementelor componente (ex-
primat în procente volumice) şi un control strict al 
dimensiunii particulelor şi habitas-ului acestora 
(exprimat prin: diametrul mediu şi factorul de formă). 

Cercetările privind optimizarea elementelor 
protetice din biomateriale obţinute prin sinterizare 
selectivă laser este în conformitate cu documentul 
CE„Science and technology, the key to Europe's 
future - Guidelines for future European Union policy 
to support research” - EC COM (2004) 353, aria 
tematica şi obiectivele noastre sunt relevante şi se 
incadreaza în eforturile comune de dezvoltare a 
European Research Area 

INCDMTM va susţine cercetări într-un domeniu 
de ultimă oră la nivel internaţional, deci rezultatele 
vor crea un efect multiplicator al investiţiei alocate, 

în special pentru că indicatorii de rezultat urmăriţi 
sunt pe termen mediu şi lung. 

Din punct de vedere economic, prin crearea de 
spin-off-uri inovative de nivel internaţional se va 
crea competiţie într-o economie globalizată, ceea ce 
va genera calitate. 
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