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REZUMAT. Producția aditivă (AM), cunoscută în general sub numele de imprimare 3D, transformă modul în care 

produsele mecanice, artistice sau chiar alimentare în prezent sunt proiectate, produse, întreținute și utilizate. 

Marele avantaj pe care îl aduce această tehnologie în inginerie este gradul de complexitate al geometriei pentru 

piesele realizate și posibilitatea personalizării acestora. Trecerea de la o producție unitară la o producție în masă 

se poate realiza mult mai ușor prin obținerea cu ajutorul acestei tehnologii a prototipului, la un preț scăzut, și 

randament ridicat în realizare, neimplicând tehnologii conexe. Ușurința modificării substanței aditivă poate 

conferi si o schimbare a caracteristicilor prototipulu ioferind astfel o varietate a testării piesei. 

Cuvinte cheie: producție aditivă, imprimare 3D, prototip. 

ABSTRACT. Additive production (AM), generally known as 3D printing, transforms the way mechanical, artistic or 

even food products are currently designed, produced, maintained and used. The great advantage that this 

technology brings in engineering is the geometry degree of complexity for the parts produced and the possibility 

of customizing them. The transition from unit production to mass production can be achived much easier by 

obtaining with the help of this technology the prototype, at a low price, and high efficiency in production, without 

involving related technologies. The ease of modification of the additive substance can also confer a change in the 

characteristics of the prototype, thus offering a variety of part testing. 
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1. INTRODUCERE

Tehnologiile de fabricație aditivă au luat 
amploare la scară globală în ultima perioadă datorită 
oportunitățiilor și beneficiilor aduse în domeniul 
ingineriei, medicinei, industriei alimentare, și nu în 
ultimul rând, în domeniul construcțiilor și artelor 
plastice. 

Flexibilitatea în realizarea produselor / pieselor 

cu forme complexe, varietatea tehnicilor de realizare 

a designul exterior al produsului / piesei și nu în 

ultimul rând, posibilitatea de modificare a formei 

produsului finit fără a mai fi necesară o pregătire 

suplimentară de fabricație a acestuia sunt avantajele 

majore ale unei tehnologii de fabricație care face 

trecerea de la producția unicată la celelalte tipuri de 

producție, în serie sau în masă. Procesele de 

fabricație aditivă sunt caracterizate ca fiind 

tehnologii dependente de un program de modelare 

3D și un utilizator ce are competențe avansate în 

folosirea acestor tehnologii. Chiar dacă fabricația 

aditivă a fost propusă la mijlocul anilor 1980 

cunoscută inițial sub forma de prototipare rapidă 

(RP-Rapid Prototyping) deoarece era utilizată în 

obținerea prototipurilor, potențialul său în inginerie 

l-a cunoscut după anii 2000 datorită dezvoltării 

materialelor ce se folosesc în tehnologia de modelare 

prin extrudare termoplastică [1]. Fabricația aditivă 

are performanța de a permite producția la cerere fără 

echipamente sau instrumente dedicate, deblocând 

instrumentele de proiectare din mediul ingineresc, 

oferind astfel performanțe inovatoare și flexibilitate 

de neegalat în toate sectoarele de activitate. 

Imprimarea 3D a declanșat, de asemenea, o 

schimbare în modul în care atât companiile mici, cât 

și giganții din industrie își construiesc și își 

proiectează produsele. Acest lucru începe să se 

reflecte în complexitatea inginerie de astăzi și pe 

măsură ce această tehnologie se schimbă și se 

maturizează, la fel se va întâmpla și cu viitorul 

ingineriei și al produselor obținută prin intermediul 

fabricației aditive. Imprimarea 3D permite 

companiilor și persoanelor fizice să prototipeze 

rapid idei pentru piese sau produse noi și, de 

asemenea, reduce semnificativ costurile legate de 

crearea produselor, minimizarea lanțurilor de 
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aprovizionare, a deșeurilor produse și al spațiilor de 

depozitare necesare produselor obținute. Succesul 

final în integrarea pe piață a acestei tehnologii 

depinde de factori tehnico-economici precum: 

- ușurința în utilizare; 
- complexitatea tehhnologiei; 
- suportul tehnic; 
- costuri de implementare a tehnologiei; 
- costurile de operare; 
- materia primă; 
- impactul asupra mediului; 
- competiția; 
- evoluția pieței cere-ofertă; 
- legislația. 
Eficiența mare din punct de vedere al consumului 

energiei și folosirea în faza de prototipare a unor 

materiale prietenoase cu mediul, plasează tehnologia 
de fabricație aditivă 3D în zona tehnologiilor ce 

respectă principiile dezvoltării durabile, acest aspect 
fiind un promotor al implementării tehnologiei în 

activitățiile inginerești moderne [3],[4],[5]. 

2. TEHNOLOGIA DE FABRICAȚIE 
ADITIVĂ 3D 

Fabricația aditivă 3D prezintă o serie de avantaje 
ce permite fabricarea unui model fizic într-un timp 

scurt, la un cost redus, utilizând un minim de utilaje 
şi de etape intermediare în procesul de fabricație. 

Dezvoltarea unui produs de tip prototip face 
posibil ca în cursul ciclului de dezvoltare și fabricare 

al produsului să se evidențieze o serie de avantaje: 
• detectarea din timp si remedierea eventualelor 

probleme de concepţie, fără impact major asupra 
costului final; 

• testarea în faza de prototip a soluţiilor tehno-
logice alternative; 

• validarea fezabilităţii industriale, prin opti-
mizarea formelor / geometriilor şi stabilirea costului 

utilajelor viitoare necesare fabricării în serie, 
reducându-se riscurile de modificare în timpul fazei 

de industrializare a produsului; 

• stabilirea caracteristicilor operaţionale (meca-
nice, aerodinamice, estetice, ergonomice etc.) ale 

prototipului, prin efectuarea testelor specifice; 
• stabilirea suportului de proiectare a pieselor de 

complexitate înaltă, a secţiunilor lor, precum si 
proiectarea sculelor complexe, a ştanţelor, a 

formelor de turnat etc.; 
• suport pentru stabilirea costurilor de producție; 

• declararea modelului funcţional, prin testarea 
directă a prototipului; 

• studiul proprietăţilor ergonomice ale proto-
tipului / produsului final obținut; 

• bază de date pentru modele destinate con-
fecţionării prototipurilor; 

• componente pentru diferite echipamente tehno-

logice; 

• confecţionarea directă a pieselor și redimen-

sionarea acestora, etc. 

 Tehnologiile de fabricație aditivă 3D s-au 

dezvoltat în mai multe direcții în funcție de 

materialele folosite, necesitatea pieței și complexi-

tatea echipamentului după cum urmează: 

• FDM – Fused Deposition Modeling – Modelare 

prin Extrudare Termoplastică; 

• SLA – Stereolithography – Stereolitografie; 

• DLP – Digital Light Processing – Expunerea 

digitală a luminii; 

• SLS – Selective Laser Sintering - Sinterizare 

Laser Selectivă; 

• SLM – Selective Laser Melting / Direct Metal 

Laser Sintering – Sinterizare (Topire) Laser a 

Metalelor; 

• 3DP – Printare inkjet tridimensională; 

• LOM – Laminated Object Manufacturing – 

Fabricare Stratificată prin Laminare; 

• PJP – PolyJet Printing – Printare PolyJet cu 

Fotopolimeri.  
 Tehnologia de prototipare rapidă FDM (Fused 

Deposition Modeling), în traducere Modelare prin 

Extrudare Termoplastică (depunere de material 

topit) este cea mai utilizată tehnologie de fabricație 

aditivă datorită simplității și accesibilității acesteia. 

Tehnica adoptată în această tehnologie constă în 

controlul riguros al temperaturii pentru topirea 

materialului și depunerea acestuia strat după strat. 

Este utilizată în modelare, prototipare dar și în 

aplicații de producție [6]. Alte denumiri utilizate 

sunt: MEM (Melting Extrusion Modeling), extrudare 

termoplastică TPE (Thermoplastic Extrusion), FFF 

(Fused Filament Fabrication) fabricare prin filament 

topit. Deoarece este una dintre cele mai accesibile 

tehnologii existente pe piață, ce oferă o gamă variată 

de materiale și poate fi folosită atât de utilizatori 

neinițiați încă în acest domeniu, cât și de profesio-

niști, în acest articol propunem o discuție detaliată 

asupra posibilităților de realizare a produselor / 

pieselor prototip cu ajutorul acestei tehnologii 

[7],[8]. Pentru o mai bună înțelegere a etapelor de 

obținere a prototipurilor sau chiar a pieselor finisate 

cu ajutorul tehnologiei descrisă mai sus, trebuie 

luate în considerare următoarele condiții tehnolo-

gice: 

- geometria piesei și software-ul folosit în 

proiectare; 

- materialul folosit pentru filamentul de 

extrudare termoplastică; 

- condițiile de fabricație aditivă: temperatura 

extrudorului, temperatura patului de depunere, gro-

simea stratului depus, viteza de depunere, confi-

gurația structurii interne de rezistență a piesei, etc.  



CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA 

 

Buletinul AGIR nr. 3-4/2020 ● august-decembrie 104 

3. MATERIALE FOLOSITE  

ÎN FABRICAȚIA ADITIVĂ 

Tehnologia de fabricație aditivă constă în 

trecerea unui filament din material plastic printr-un 

extrudor ce îl încălzește până la punctul de topire, 

aplicându-l apoi uniform (prin extrudare) strat peste 

strat, cu mare acuratețe pentru a materializa modelul 

3D [9]. Capul (extrudorul) este încălzit pentru a topi 

filamentul de plastic, deplasându-se atât pe ori-

zontală cât și pe verticală sub coordonarea unui 

mecanism cu comandă numerică controlat direct de 

aplicația CAM a imprimantei. În deplasare, capul 

depune un șir subțire de plastic extrudat care la 

răcire se întărește imediat, lipindu-se de stratul 

precedent pentru a forma modelul 3D dorit 

(figura 1). 

Pentru a preveni deformarea pieselor cauzată de 

răcirea bruscă a plasticului, unele modele pro-

fesionale de imprimante 3D includ o cameră închisă 

de construcție, încălzită la temperatură ridicată. 

Pentru geometrii complexe sau modele în consolă, 

tehnologia FDM necesită imprimare cu material 

suport care va trebui ulterior îndepărtat manual. 
 

 
 

Fig. 1: Reprezentare grafică a tehnologiei de depunere FDM 

pentru imprimantele 3D. 

 

Materiale utilizate pentru filament:  

• ABS (acrylonitrile butadiene styrene),  

• PLA (polylactic acid),  

• PVA (solubil),  

• PC (policarbonat),  

• polietilena HDPE,  

• polipropilena,  

• elastomer, 

• polyphenylsulfone (PPSU) și ultem 

Polyphenylsulfone (PPSF),  

• Polyethylene terephthalate glycol (PETG) 

• poliamidă,  

• ceară de turnare,  

• materiale compozite. 

Materialul folosit în majoritatea aplicațiilor 

noastre a fost PETG. Acesta este un tip de filament 

folosit pentru imprimarea 3D, caracterizat printr-un 

grad înalt de durabilitate și rezistent la impact, cu 

proprietăți excelente de termoformare și rezistență 

chimică mare. De asemenea, acest material este 

aprobat în aplicații ce au contact cu alimentele și are 

un grad de inflamabilitate scăzut. Toate aceste 

proprietăți îl recomandă pentru realizarea de 

protecții, suporturi sau carcase pentru echipamente 

în industria medicală sau farmaceutică, precum și în 

aplicațiile noastre.  

4. PROIECTAREA 3D ÎN FABRICAȚIA 

ADITIVĂ 

4.1. Elemente introductive 

Etapa de proiectare în tehnologia fabricației 

aditive 3D este o etapă pur inginerească și 

definitorie pentru produsul final obținut [2]. Cu 

ajutorul unei aplicații software dedicate, modelul 3D 

este conceput și este structurat în secțiuni 

transversale numite straturi (layere) (figura 2).  
 

 
 

Fig.2: Descrierea etapelor procesului de realizare a modelului 

3D prin intermediul scanării 3D și prototipării CAD, urmat de 

imprimarea prodului 3D. 

 

Pentru o simplificarea în obținerea unui model 

3D se poate apela la o scanare a suprafețelor 

complexe cu un dispozitiv de scanare 3D. Acest 

procedeu transformă obiectul ce urmează a fi 

imprimat într-un model digital, ce este supus unor 

modificări de mărime sau configurație cu ajutorul 

unui program specializat de design 3D, apoi este 

analizat și pregătit de imprimarea propriu-zisă. 

Pentru a putea realiza o scanare 3D este necesară 

utilizarea unui echipament special care funcționează 

pe baza unui principiu similar cu cel folosit de 
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camerele de fotografiat (metoda fotogrammetrică), 

marea diferență realizând-o folosirea unei raze laser 

care este trimisă către obiectul respectiv, iar apoi 

reflectată într-un senzor, sintetizând aceste date într-

un modelul digital. Astfel cu ajutorul metodei 

triangulației, echipamentul calculează distanța de la 

scaner la obiect din diferite unghiuri, astfel încât 

scanerul să colecteze date despre toate dimensiunile 

obiectului scanat și să poată crea modelul digital, ce 

va fi apoi modificat sau nu, după caz. 

4.2. Prototiparea ÎN FABRICAȚIA 

ADITIVĂ 3D 

 Etapa de prototipare în tehnologia fabricației 

aditive 3D este, este o etapă secundară care depinde 

de rezultatele proiectării și de condițiile tehnice pe 

care trebuie să le îndeplinească produsul / piesa 

obținută pentru aplicația dorită. Se condiseră că un 

prototip obținut prin tehnologia aditivă 3D care se 

identifică cu piesa CAD, este un prototip de 

fidelitate înaltă, care respectă dimensionarea din 

etapa de proiectare [10]. Gradul de finisare ridicat al 

produselor și machetelor printate 3D la nivel de 

prototip, permite proiectanților, arhitecților, ingi-

nerilor și managerilor de produs să evalueze cu 

atenție conceptele propuse, implicațiile lor și să 

adopte în cel mai scurt timp cele mai bune decizii 

dacă sunt necesare modificări în vederea lansării pe 

piață a unei game de produs pe baza prototipului. 

4.2. Studiu de caz: catalizatori  

pentru schimb izotopic 

 Pentru obținerea catalizatorilor folosiți în insta-

lațiile de schimb izotopic al izotopilor hidrogenului 

prin noi metode s-a testat peletizarea prin extrudare 

a mixturilor de pulberea de Pt/C/ PTFE solubilizate 

cu Acetona, Alcool Etilic, si respective Alcool 

Isopropilic. Proiectarea extruder-ului s-a realizat 

într-un program dedicat CAD cu ajutorul căruia s-a 

realizat echipamentul la nivel de prototip 3D 

(figura 3).  

 Datorită structurii sale moleculare unice teflonul 

(PTFE) are un comportament de nelipire (non-

sticking) excelent, determinând astfel nevoia de 

pretratare a celorlalte componente ale mixturii. 

 Pentru realizarea extruderului s-au avut în vedere 

caracteristicile pastei solubilizate și dimensiunile 

catalizatorului obținut. Cu ajutorul unei imprimante 

3D s-a construit un prototip al extruderului pe care s-

au realizat diferite încercări de paletizare a 

catalizatorilor din șarjele de mixturi solubilizate 

(figura 4). 

 

 
 

Fig. 3. Reprezentare 3D a echipamentului de tip extruder pentru 

peletizarea catalizatorilor din mixtură de pulbere de Pt/C/PTFE 

cu solvent. 

 

 
 

Fig. 4. Reprezentarea realizării echipamentului de tip extruder 

pe imprimanta 3D și primele teste cu pasta obținută din mixtura 

de pulbere Pt/C/PTFE cu solvent. 
 

 Gradul de compactare a mixturii folosită în 

extrudare se referă practic la solubilitatea pulberii de 

PTFE în solventul folosit. În urma folosirii unor 

mixturi de pulbere de Pt/C/PTFE cu un solvent în 

raport de 1:1 sau 1:2 s-au obținut paste de mixtură, 

ușor de manipulat și extrudat conform figura 5. 

 După testele realizate de peletizare a catalizatorului 

din mixtura de Pt/C/PTFE cu solvent în raport de 1:1 

s-au constat probleme legate de încărcarea șnecului 

extrudor cu pasta din mixtură. 
 

 
 

Fig. 5. Mixtura de pulbere de Pt/C/PTFE cu raport de 1:1, a) 

Acetonă, b) Alcool Etilic, c) Alcool Isopropilic. 
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Acest fenomen este datorat în primul rând 

materialului de tip PETG din care a fost contruit 

prototipul care are o sensibilitate la încărcarea statică 

datorată teflonului folosit în pasta de Pt/C/PTFE. Pe 

lângă această problemă alte posibile dezavantaje 

observate au fost legate de zona corpului extrudor de 

matrițare, unde pasta a avut o depunere constantă pe 

pereții matriței, de tip sită, ducând în timp la 

obținerea unor catalizatori cu o suprafață destul de 

rugoasă și cu multe crapături vizibil observabile pe 

suprafața catalizatorului (figura 06). 
 

 
 

Fig. 6. Catalizatori peletizați prin extrudare din mixtură de 

pulbere de Pt/C/PTFE cu solvent raport de 1:1, a) Acetonă, b) 

Alcool Etilic, c) Alcool Isopropilic, 

 

Pentru a studia gradul de comprimare și structura 

de goluri din catalizatorii peletizați obținuți, după 

procesul de sinterizare s-au efectuat măsurători de 

suprafață specifică BET. Potrivit rezultatelor 

obținute, s-a concluzionat că metoda de extrudare nu 

este indicată în obținerea unor catalizatori cu o 

suprafață specifică mai mare sau egală cu 80 m2/g 

deoarece gradul de compactare al mixturii este foarte 

mare. 

Toate rezultatele și concluziile obținute, în cazul 

prezentat mai sus, sunt produsul unei aplicații în 

domeniul cercetării folosindu-se tehnologia de 

fabricație aditivă. Folosirea tehnologiei de fabricație 

aditivă în acest caz a permis:  

- realizarea rapidă a unui prototip, de tip extruder; 

- testarea prototipului și comportamentul 

mixturilor de teflon; 

- obținerea unui produs extrudat de tip pelete – 

catalizatorul dorit conform unor specificații 

dimensionale; 

- obținerea de rezultate științifice și înlesnirea 

studiului experimental.  

5. CONCLUZII 

 Avantajele tehnologiei de fabricație aditivă 3D 

sunt evidențiate de reducerea pierderilor de material 

semifabricat precum și prin utilizarea principiului 

tehnologic de materializare prin adăugare de 

material comparativ cu tehnologiile alternative de 

fabricație ce presupun prelucrare prin frezare CNC 

cu îndepărtare de material. 

 Cu toate acestea, succesiunea operațiilor pe care 

operatorul uman trebuie să le parcurgă, indiferent de 

tehnologia despre care discutăm, presupune res-

pectarea ordinii unor etape precum: proiectarea 

CAD – operațiune în jurul căreia se desfășoară toate 

discuțiile cu privire la forma finală a produsului 

finit, aspecte privind funcționalitatea acestuia, 

comportamentul la solicitările la care va fi supus, 

materialul din care urmează a fi executat, proiectarea 

tehnologică – care definește succesiunea operațiilor, 

regimurile de prelucrare și strategiile de prelucrare, 

etc și, nu în ultimul rând, realizarea programelor 

specifice prelucrărilor menționate având în vedere 

toate sculele și dispozitivele disponibile. 

 Procedeele de prelucrare aditive (imprimare 3D) 

presupun construcția produsului supus fabricației 

adăugând material în mod treptat, inerțial, de jos în 

sus. Pe parcursul desfășurării întregului proces de 

materializare, este de menționat faptul că, în marea 

majoritate a cazurilor, nu este nevoie de dispozitive 

speciale de fixare sau alte componente conexe astfel 

că prețul alocat acestor tipuri de SDV-uri (Scule 

Dispozitive Verificatoare) este menținut la minim. 

 În mod normal, utilizarea tehnologiei de 

fabricație aditivă devine avatajos de utilizat atunci 

când vom regăsi cel puțin una dintre condițiile de 

mai jos: 

-Metodele tradiționale de fabricație nu sunt 

capabile să permită realizarea în mod avantajos a 

formelor cu geometrii complexe iar utilizarea 

acestor tehnologii ar presupune modificarea topo-

logiei formei inițiale a obiectului sau transformarea 

lui într-un ansamblu de componente; 

- Atunci când timpul de execuție este critic iar 

aspectul funcțional nu este atât de important; 

- Când realizarea prototipului implică utilizarea 

unui buget scăzut; 

- Pentru realizarea unui prototip sau producție în 

serie mică; 

- În situațiile în care materiile prime impuse sunt 

dificil sau aproape imposibil de prelucrat (foarte 

flexibile de tip TPU sau susceptibile de a fi casante 

sau foarte friabile). 

Fabricația aditivă a devenit una dintre tehno-

logiile moderne care vor introduce o nouă viziune 

asupra activității industriale și asupra produselor 

viitorului.  
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