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Przewodniki z serii „Technologie wielkiego formatu” mają na celu zwiększenie świadomości i zrozumienia możliwości, jakie przed nami otwierają
nowoczesne, cyfrowe urządzenia wielkoformatowe, za pomocą których
można produkować najróżniejsze rozwiązania – od podłóg po sufity.
Przewodniki przygotowuje grupa specjalistów, którzy pracują z Digital Dots.
Mamy nadzieję, że przypadną Państwu do gustu prezentowane artykuły i że
będą Państwo chcieli wykorzystać w praktyce zdobytą dzięki nim wiedzę.
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Po co drukarni wielkoformatowej druk 3D?
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że druk wielkoformatowy i 3D niewiele mają ze sobą wspólnego, istnieje jednak między
nimi pewna synergia. Potrafią ją dostrzec niektórzy dostawcy
maszyn i przedsiębiorcy z tej branży, którzy są zazwyczaj bardzo
otwarci na nowe możliwości biznesowe. Technologia 3D była
pierwotnie używana do produkcji prototypów o różnym stopniu
zaawansowania i funkcjonalności, obecnie zaś jest wykorzystywana także do wykonywania modeli czy wzorników oraz – coraz
częściej – do produkcji krótkich nakładów gotowych materiałów.

Możliwości druku 3D
Istnieje wiele typów drukarek 3D wymagających mniejszych lub większych
umiejętności operatorów oraz różnych
nakładów finansowych. Są to drukarki
stacjonarne, które mogą być używane
w dowolnym środowisku biurowym, ale
też maszyny używane do przemysłowej
produkcji. Istnieje tutaj przestrzeń dla
drukarń wielkoformatowych, realizujących zlecenia dla branży wystawienniczej, ale również otwierających się na
zupełnie nowe rynki. Druk 3D może
być więc wykorzystywany do produkcji
materiałów służących identyfikacji wizualnej – m.in. modeli reklamowych,
jak np. duży model wiertła dla sklepu
z narzędziami lub model butelki wina
dla supermarketu, wskazujący klientom
drogę do działu win w sklepie.
Jeden z producentów wpasowujących
się w trend tworzenia tego rodzaju
ekspozycji opracował drukarkę 3D o powierzchni zadruku 1,5 m  1,2 m  1,8
m, wystarczająco dużą, by produkować
modele naturalnej wielkości. Drukuje
ona materiałami fotopolimerowymi,
a wydruki utrwalają się pod wpływem
promieniowania UV w temperaturze
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pokojowej. Podobny do żelu materiał
drukujący jest wyciskany, podobnie jak
pasta do zębów z tuby, aby budować
obiekt warstwa po warstwie. Maszyna
może być wyposażona w dwie wytłaczarki do produkcji dwóch modeli obok

siebie. Po stwardnieniu materiał jest
dość kruchy, ale zachowuje stabilność
i nie wymaga wzmacniania jakimikolwiek podporami lub wlewami. Powstałe
obiekty są dość lekkie, łatwe do przenoszenia i mogą być powlekane w celu
zwiększenia odporności na warunki
atmosferyczne.

Artykuły promocyjne 3D
i inne aplikacje
Dostawcy usług druku wielkoformatowego często produkują artykuły promocyjne. Jest to kolejna dziedzina, w której
można zastosować druk 3D do wytworzenia kompletnego produktu promocyjnego, jak np. breloki czy otwieracze do
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butelek, a nie ograniczać się tylko do
drukowania grafiki na obiekcie. Jeden
z producentów wykorzystał aplikację
bazującą na utwardzanym promieniowaniem UV atramencie do tworzenia
obiektów 3D w swojej pierwszej drukarce tego typu. Model ten drukuje w
sześciu kolorach – CMYK plus biały i
przezroczysty, dzięki czemu powstają
obiekty w pełnej gamie kolorów, które
zwykle kojarzą nam się z drukarką UV
(ponad 10 mln odcieni). Firma twierdzi,
że może odtworzyć 84% gamy kolorów
Fogra 39L, czyli znacznie więcej niż
większość innych drukarek 3D. Obszar
druku wynosi 500 x 500 x 300 mm.
Podczas pracy drukarki tusz utwardza
się warstwa po warstwie, tworząc materiał przypominający żywicę akrylową.
Jednocześnie urządzenie nakłada rozpuszczalną podporę z żywicy, która ma
stabilizować obiekt podczas drukowania, oraz utwardza go światłem LED UV.
Po zakończeniu drukowania podporę
można rozpuścić pod strumieniem
wody, a utwardzony przedmiot oderwać.
Nie ma potrzeby dalszego czyszczenia
lub polerowania obiektów, są one na
tyle solidne, że można do nich włożyć
śruby bez ryzyka ich złamania.
Druk 3D staje się coraz bardziej
popularny. Jego zalety dostrzega wiele
firm specjalizujących się w projektowaniu, które na jego rzecz rezygnują
z druku wielkoformatowego. Dzieje
się tak głównie dlatego, że klienci,
którzy chcą drukować projekty inżynierskie, np. projektanci i architekci,
również dostrzegają wartość tworzenia
modeli 3D. Ponadto oprogramowanie

niezbędne do tworzenia modeli 3D
jest kompatybilne z oprogramowaniem
CAD, zatem drukarki 3D obsługują te
pliki. Również w obszarze produkcji
przemysłowej druk 3D notuje znaczny
rozwój, ponieważ producenci coraz
częściej korzystają z tej technologii, aby
produkować modele, a nawet krótkie
serie gotowych produktów. Trend ten
obejmuje zarówno stosunkowo małe
elementy, które można wykonać za
pomocą drukarki biurkowej, jak i produkty wymagające większych maszyn,
drukujących pojedyncze duże elementy
lub liczne małogabarytowe części.
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natryskiwaniu dwóch ciekłych środków
w celu modyfikacji kształtu tego proszku za pomocą standardowych termicznych głowic drukujących. Jednym z tych
płynów jest środek koalescencyjny,
który po podgrzaniu laserem powoduje
stopienie proszku. Drugi płyn dodaje
inne właściwości, np. kolor. Każda
część jest drukowana po jednej warstwie, a następnie przy użyciu lasera
sproszkowane tworzywo sztuczne jest
formowane w kształt określony przez
środek koalescencyjny. Niewykorzystany proszek jest odgarniany (może być
użyty ponownie), po czym drukowana
jest następna warstwa.
Nie ma wątpliwości, że producenci
działający w różnych branżach coraz
częściej sięgają po druk 3D, zarówno
w zakresie opracowywania nowych produktów, jak i produkcji części i urządzeń
działających przez krótki czas. Jednak
wciąż brakuje firm, które przy wykorzystaniu druku 3D mogłyby realizować
projekty klientów opracowane w programie CAD. Rynek ten wciąż się rozwija
i niewątpliwie stanowi przestrzeń do
inwestycji dla dostawców usług wielkoformatowych.
Tłum. JS

Artykuł powstał przy wsparciu firm:
EFI, HP, Mimaki, Roland i Digital Dots.

Dodawanie i odejmowanie
Jeden z producentów ma w swojej
ofercie zarówno biurkową frezarkę, jak
i drukarkę 3D, które są często sprzedawane w zestawie. Drukarka wykorzystuje cyfrowe przetwarzanie światła,
przy czym obiekt jest najpierw przez
oprogramowanie dzielony na plastry lub
warstwy, a następnie każdą warstwę
rzutuje się na żywicę fotopolimerową.
Gdy światło reaguje z żywicą, materiał
twardnieje, tworząc warstwę. Podstawa jest następnie obniżana, a kolejna
warstwa aplikowana na wierzchu, aż do
powstania całości. Platforma do druku
ma wymiary 70 x 130 mm, a przedmioty mogą mieć do 70 mm wysokości.
Uzupełnieniem zestawu jest frezarka,
którą można obrabiać np. wosk do
modelowania, drewno, akryl i ABS.
Inną techniką jest drukowanie polegające na układaniu bardzo drobnego
sproszkowanego plastiku, a następnie

Nessan CLEARY
od dwóch dekad pisze o druku cyfrowym,
od komercyjnego przez opakowaniowy po
wielkoformatowy. Interesuje się tajnikami
nowoczesnych technologii, ich rozwojem
i właściwym wykorzystaniem do realizacji
różnego typu projektów. Jest doświadczonym dziennikarzem, redaktorem i fotografem. Zawodowo związany jest m.in.
z magazynem „Spindrift”, poświęconym
tematyce prepress.
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