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W artykule przedstawiono przegląd metod wytwarzania wykorzystujących technikę przyrostową. Dynamiczny rozwój 
tych metod spowodował znaczne rozszerzenie obszaru ich stosowania. Przedstawiono także tworzywa 
konstrukcyjne, które w tych metodach są używane. Na podstawie przykładowych aplikacji i uzyskanych rezultatów 
można wnioskować o szybkim rozwoju tych metod.

względu na ich zalety mają one ciągle duży udział we wszel-
kiego rodzaju procesach produkcyjnych. Obserwuje się także 
dynamiczny rozwój obrabiarek skrawających służących do 
realizacji obróbki tą techniką [11]. 

Zdecydowanie najkrótszą historię mają obróbki z trzeciej grupy – 
obróbki przyrostowe. Najnowsze z nich pojawiły się w końco-
wych latach XX wieku i w początkowej fazie istnienia stanowiły 
one jedynie narzędzie pomocnicze w procesach wytwórczych. 
Nawet ich nazwa Rapid prototyping, a więc szybkie proto-
typowanie, taką funkcję sugerowała. Dynamiczny rozwój metod 
techniki przyrostowej spowodował, że są one obecnie często 
równorzędnymi składowymi nowoczesnych procesów wytwór-
czych [6]. Autorzy nie dysponują danymi statystycznymi doty-
czącymi udziału wymienionych trzech rodzajów technik wytwa-
rzania w globalnej produkcji, lecz zwiększające się możliwości 
technologii przyrostowych powodują sytuację, że ich udział 
będzie rósł – prawdopodobnie kosztem obróbek ubytkowych. 

Dalsze rozważania ograniczone będą do tych najmłodszych, lecz 
z tego powodu najmniej poznanych – obróbek przyrostowych. 

Istota obróbek przyrostowych (Additive 
Manufacturing, AM)

W ogólnym ujęciu, techniki przyrostowe obróbki charakte-
ryzują się tym, że do obrabianego elementu dodawana jest 
masa, przy czym może to być dodatek w skali mikro lub makro. 
W pierwszym przypadku nie łączy się to ze zmianą wymiarów,
 w drugim zaś – wymiary geometryczne ulegają zmianie. 

Do pierwszej grupy zaliczyć można nanoszenie powłok pole-
gające na osadzaniu cienkich warstw z fazy gazowej, zarówno 
metodą PVD jak i CVD, a także operacje obróbki cieplno-
chemicznej, np. azotowanie, cyjanowanie, azotonasiarczanie. 
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Wprowadzenie

Techniki wytwarzania stosowane w procesach produkcyjnych 
realizowanych w szeroko pojętej branży Budowa Maszyn 
najogólniej można podzielić na: ubytkowe, bezubytkowe oraz 
przyrostowe.

Rozpatrując zagadnienie chronologicznie, zawężając je – 
zgodnie z tytułem kwartalnika – do obróbki metalu to 
najwcześniej zaczęto realizować kształtowanie elementów 
przydatnych człowiekowi w życiu codziennych wykorzystując 
w tym celu techniki bezubytkowe. Już w epoce brązu (ok. 
4.000 lat temu) tworzywo konstrukcyjne od którego epoka 
przyjęła nazwę kształtowane było głównie za pomocą kucia, 
gięcia i innych technik bezubytkowych. Obecnie zaliczono by 
je do obróbki plastycznej. W następującej po niej epoce żelaza 
(ok. 2500 lat temu) uzyskane tworzywo konstrukcyjne także 
było obrabiane za pomocą operacji zaliczanych do technik 
bezubytkowych. Na ziemiach polskich tego rodzaju działania 
najwcześniej prowadzono w regionie świętokrzyskim. Dwa 
tysiące lat temu wytapiano tam żelazo z jego rud 
(odlewnictwo) wykorzystując do tego celu tzw. dymarki. 

Pierwsze przykłady obróbki skrawaniem można dostrzec 
wcześniej, gdyż już w neolicie, a więc ok. 6.500 lat temu, jed-
nak wówczas obrabianymi materiałami były kamień i drewno. 
Z tych też materiałów wykonane były narzędzia do realizacji tej 
techniki, a więc efektywność takiej obróbki była niewielka, tym 
bardziej, że realizowana była ona przy wykorzystaniu energii 
mięśni ludzkich. Rozwój obróbek ubytkowych nastąpił z chwi-
lą wynalezienia maszyny, a ostrza narzędzi zaczęto wykony-
wać z materiałów twardszych od obrabianych elementów. 

Ze względów ekonomicznych, ale ostatnio także i ekologicz-
nych, dąży się do ograniczenia obróbek ubytkowych, jednak ze 
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W sposób istotny zmieniają one cechy użytkowe pokrywanych 
powierzchni, natomiast zmiany masy i wymiarów jakie zacho-
dzą w wyniku realizacji tych obróbek są małe i praktycznie 
można je pominąć. 

Druga grupa obróbek przyrostowych, a więc te, którym 
towarzyszy zmiana masy i wymiarów, jest liczniejsza, a należą 
do niej: 

– nanoszenie powłok innymi niż wymienione metodami, np.: 
galwanizowanie, metalizowanie, malowanie,

– napawanie – pokrywanie przedmiotów metalowych warst-
wą metalu metodami spawaniczymi przy jednoczesnym to-
pieniu podłoża,

– platerowanie i stopowanie – nakładanie na wyroby metalo-
we cienkich powłok z innych metali,

– obróbki typu Rapid Prototyping.

W zbiorze obróbek tej ostatniej podgrupy są metody pole-
gające na warstwowym nakładaniu tworzywa konstrukcyj-
nego – warstwa po warstwie – i następnie jego selektywnym 
spajaniu. W całości działań prowadzących do wytworzenia tą 
metodą określonego elementu można wyróżnić pięć kroków – 
rys. 1, przy czym ostatni krok nie zawsze musi występować, 
a czynności jakie w nim mogą być podejmowane zależą od 
rodzaju metody.
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Rys. 1. Kolejne fazy procesu wytwarzania z wykorzystaniem obróbki 
przyrostowej RP
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Rys. 2. Mechanizm obróbki Rapid Prototyping: a) kolejne fazy 
powtarzalnego cyklu, b) pośrednia faza procesu wytwarzania, c) nałożenie 
ostatniej warstwy – koniec procesu, d) produkt finalny, wg [2]

Istotę samej obróbki kształtowania (krok 4.) przedstawiono 
na rys. 2. Należy przy tym zauważyć, że w każdym procesie 
wytwórczym z zastosowaniem poszczególnych metod tej 
obróbki używane mogą być inne tworzywa konstrukcyjne, 
dlatego też kolejne warstwy spajane będą ze sobą w zróż-
nicowany sposób.

W rezultacie wielokrotnych powtórzeń cyklu – rys. 2a, którym 
towarzyszy scalanie poszczególnych warstw, powstaje gotowy 
produkt finalny (rys. 2d), często o bardzo złożonej strukturze 
konstrukcyjnej, a przez to trudny do wykonania innymi 
technikami. 

Rodzaje obróbek przyrostowych

Rozwój technosfery generuje potrzeby wytwarzania coraz bardziej 
złożonych produktów, coraz efektywniejszymi sposobami. 
W każdym procesie produkcyjnym jednym z etapów jest wy-
tworzenie prototypu, pozwalającego praktycznie sprawdzić 
rezultaty działań konstruktora. Przy złożonych produktach 
finalnych jest to faza determinująca czas wdrożenia nowych 
produktów, dlatego też zaczęto poszukiwać metod i sposo-
bów pozwalających skrócić jej czas. W ten sposób powstała 
obróbka nazwana Rapid Prototyping (RP) należąca do technik 
przyrostowych. Z biegiem lat tę metodę obróbki doskonalono, 
tworząc liczne odmiany pierwowzoru, a przy okazji rozszerza-
jąc obszar jej stosowania. Poniżej przedstawiono najczęściej 
realizowane metody wytwarzania tą techniką. Wszystkie one 
mają akronimy pochodzące od nazwy w j. angielskim, które 
w literaturze przedmiotu najczęściej nie są tłumaczone, 
dlatego też przy ich opisie podano akronimy obróbek.

Stereolitografia (Stereolithography – STL lub SL) – proces 
wytwarzania elementów, w którym tworzywem konstruk-
cyjnym jest żywica światło utwardzalna, utwardzana wiązką 
lasera. Żywica wypełnia pojemnik, a stół roboczy zanurza się 
w niej. Stół opuszczany jest na głębokość równą zadanej 
warstwie i wówczas wiązka lasera, przemieszczając się 
w płaszczyźnie XY w obszarze określającym kształt obiektu 
w płaszczyźnie XY, utwardza żywicę. Gdy utwardzanie jest 
zakończone, stół przemieszcza się w osi Z, podnosząc się na 
wysokość kolejnej warstwy i cykl powtarza się. Proces został 
opracowany jako pierwszy ze zbioru obróbek przyrostowych 
RP i opatentowany w 1986 roku.

Krok 1.

Krok 2.

Krok 3.

Krok 4.

Krok 5.

Opracowanie postaci konstrukcyjnej 
elementu (model)
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nr 3/2020 www.obrobkametalu.tech



W odmianie tej metody, oznaczonej DLP (Digital Light 
Processing), żywicę utwardza się nie laserem, lecz światłem 
emitowanym przez projektor. Zaletą tej metody jest to, że cała 
warstwa jest naświetlana (utwardzana) równocześnie, nato-
miast wadą – to, że w elementach, o gabarytach większych niż 
kilkanaście centymetrów, następuje duży skurcz utwardzanej 
w tym samym czasie żywicy. Zastąpienie projektora DLP wy-
świetlaczem LCD dało efekt ekonomiczny, pogorszyło jednak 
jakość strukturalną produktu. Metoda DLP stosowana jest 
często w medycynie, jubilerstwie, przemyśle elektronicznym 
i branżach wymagających dużej dokładności, sprawdza się 
również przy tworzeniu form wtryskowych. W innym warian-
cie tej obróbki o nazwie PolyJet lub oznaczonej akronimem 
MJP (Multi Jet Printing) kolejne warstwy fotopolimeru są 
utwardzane światłem UV.

Wytwarzanie z półpłynnych termoplastów (Fused Deposi-
tion Modelling – FDM). W tej metodzie opracowanej w 1989 
roku, tworzywo konstrukcyjne w formie włókna nawiniętego 
na szpulę usytuowaną w maszynie, jest w głowicy formującej 
podgrzewane i doprowadzane do stanu półpłynnego. 
Warstwy są nakładane w płaszczyźnie XY w obszarze odpo-
wiadającym konturowi elementu dla kolejnej współrzędnej Z. 
Gdy nakładanie warstwy zostanie zakończone, następuje 
względne przemieszczenie w osi Z głowicy i wytwarzanego 
elementu (głowica unosi się, albo stół roboczy opuszcza się) 
o wartość równą wysokości warstwy i nakładana jest kolejna 
warstwa. Nakładane półpłynne tworzywo sztuczne w wyso-
kiej temperaturze spaja się z podłożem, szybko zastyga 
i twardnieje, tworząc z nim jednolitą strukturę. 

Selektywne spiekanie materiałów (Selective Laser Sintering 
– SLS). Tworzenie elementów przestrzennych 3D z różnych 
tworzyw – zarówno metali jak i tworzyw sztucznych, ze-
spalanych przy użyciu lasera. Na stole roboczym maszyny 
rozmieszczana jest warstwa sproszkowanego tworzywa, które 
jest selektywnie spiekane skoncentrowaną wiązką fotonów 
generowaną przez laser, w obszarze ograniczonym kształtem 
tej warstwy. W zależności od rozwiązania konstrukcyjnego 
maszyny, ruch w osi Z realizuje stół roboczy lub głowica. 
Po zakończonej pracy, element wydobywa się z objętości 
niespieczonego proszku. 

Selektywne stapianie materiałów (Selective Laser Melting – 
SLM). Jest to wytwarzanie elementów 3D ze sproszkowanych 
metali. Mechanizm tego procesu opracowanego w 1995 roku, 
jest bardzo podobny do metody SLS, z tą różnicą, że detale 
muszą mieć projektowane podpory spajające detal ze stołem 
roboczym. Nie można ich także wytwarzać jeden na drugim, 
jak w przypadku wyżej wymienionych metod proszkowych. 
W procesie SLM następuje pełnego stopienie metalu w trwałą 
trójwymiarową część, w przeciwieństwie do SLS, w którym 
następuje jedynie nadtopienie przylegających warstw. Odmia-
nę tej obróbki oznaczono niezbyt poprawnie akronimem 
DMLS (Direct Metal Laser Sintering). Niepoprawnie, gdyż 
w procesie tym element podczas wytwarzania jest topiony, 
a nie spiekany, co sugeruje nazwa (sintering). DMLS jest jedną 
z nielicznych jeszcze technologii wytwarzania przyrostowego 
stosowaną w produkcji powtarzalnej. Ponieważ elementy są 
budowane warstwa po warstwie, możliwe jest projektowanie 
wewnętrznych szczegółów, np. kanałów, przegród, zagłębień, 
których nie można odlewać ani obrabiać w inny sposób.
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Podobnym procesem jest topienie wiązką elektronów 
(Electron Beam Melting – EBM), w którym jako źródło ener-
gii do topienia materiału wykorzystywana jest wiązka elek-
tronów.

Metoda Binder Jetting została opracowana w 1993 roku 
przez naukowców Massachusetts Institute of Technology. 
Polega na selektywnym spajaniu proszków za pomocą 
lepiszcza, natryskiwanego przez głowicę, Jest to bardzo 
interesujący proces wytwórczy, umożliwiający tworzenie 
elementów o złożonej geometrii, nie tylko z różnych proszków 
metalicznych ale także z gipsu i piasku, bez konieczności 
projektowania i stosowania skomplikowanych struktur pod-
porowych. Tworzenie elementu realizowane jest w kilku 
etapach. W pierwszym podajnik maszyny 3D w komorze 
roboczej rozprowadza proszek metaliczny na całej po-
wierzchni stołu. Następnie głowica natryskuje selektywnie 
ciekłe spoiwo, spajając proszek i tworząc tzw. woxele, czyli 
trójwymiarowe piksele – najmniejsze elementy przestrzeni 
w grafice trójwymiarowej – rys. 3. 

Po nałożeniu spoiwa, stół roboczy urządzenia obniża się 
o zadaną warstwę, a ciekły fotopolimer utwardzany jest 
światłem UV. W międzyczasie dochodzi do oczyszczenia 
głowicy drukującej. Następnie nanoszone są kolejne warstwy 
proszku, który jest spajany i utwardzany.

W drugim etapie komora robocza jest wyjmowana z maszyny 
3D i umieszczana w piecu. Proces utwardzania odbywa się 
w temperaturze ok. 200÷260°C i trwa dosyć długo, gdyż 
ok. 6÷10 godzin. Czas wygrzewania uzależniony jest od obję-
tości elementów. Na tym etapie prac odzyskiwany jest 
niespojony proszek metaliczny. Odbywa się to zarówno za 
pomocą urządzenia ssącego jak i zestawu delikatnych pędzli 
oraz sprężonego powietrza. Odzyskany proszek w pełni nada-
je się do ponownego zastosowania, z kolei uzyskane modele 
przestrzenne trafiają do pieca wysokotemperaturowego.

Ostatnim etapem procesu jest spiekanie w specjalnym piecu 
w temperaturach ok. 900÷1400°C. Elementy umieszczane są 
w specjalnym łożu, zasypywane grafitem oraz przygotowane 
do infiltracji, która zachodzi za pomocą zjawiska kapilarnego. 
Proces spiekania, podczas którego drobne przestrzenie zostają 
wypełnione, co zwiększa gęstość tworzywa konstrukcyjnego, 
jest niezbędną fazą produkcji w przeciwieństwie do infiltracji, 
która jest opcjonalna. Infiltracja poprawia gęstość wydruku, 
ale może pogorszyć jego parametry mechaniczne, więc jej 
stosowanie jest zależne od założeń projektowych.

Tworzenie kropli

Kropla spada 
na proszek Kropla 

penetruje 
proszek

Powstanie 
woksela

1

2
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4

Rys. 3. Pierwszy etap tworzenia elementu metodą Binder Jetting [14]
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Spajanie proszków tworzyw sztucznych za pomocą pre-
cyzyjnej głowicy termicznej (Multi Jet Fusion – MJF). 
Technologia wytwarzania przyrostowego 3D, opatentowana 
przez firmę HP, polegająca na spajaniu proszków tworzyw 
sztucznych przy użyciu precyzyjnej głowicy termicznej oraz 
głowic nanoszących dwa rodzaje środków wspomagających 
proces. Odpowiednio przygotowany i wstępnie podgrzany 
proszek nakładany jest w obszarze roboczym przy użyciu rolki. 
Następnie, precyzyjna głowica nanosi dwa rodzaje substancji 
wspomagających proces wytwarzania. Pierwszy z nich, tzw. 
fusing agent dozowany jest w obszarach modelowych, a jego 
własności powodują zwielokrotnienie absorpcji promienio-
wania cieplnego, a drugi (detailing agent) – nanoszony jest 
przy zewnętrznych konturach elementów, celem łatwiejszego 
oddzielenia niespieczonego proszku i zwiększenie dokładności 
odwzorowania. Po zaaplikowaniu środków, nad warstwą 
materiału przemieszcza się specjalna głowica nagrzewająca, 
powodująca przetopienie warstwy modeli, po czym proces 
jest powtórzony dla kolejnej warstwy, aż do uzyskania 
końcowej geometrii tworzonego elementu. W metodzie tej nie 
stosuje się struktur podporowych. Stosowanie poliamidu 12 
(nylonu) jako materiału modelowego pozwala na osiągnięcie 
dobrych własności mechanicznych, spełniających wymagania 
konstrukcyjne w wielu gałęziach przemysłu (lotnictwo, moto-
ryzacja, szeroko pojęty przemysł maszynowy). Proces MJF jest 
na tyle wydajny, że możliwe jest wytwarzanie detali „na 
gotowo”, również w krótkich seriach produkcyjnych.

Oprócz wymienionych wyżej metod wykorzystujących techni-
kę przyrostową istnieje też szereg metod pochodnych, które są 
albo niszowe, albo bardzo specjalistyczne. Wśród nich uwagę 
zwracają metody spajania w sposób selektywny materiałów 
biologicznego (wymagające utrzymywania określonego śro-
dowiska), wytwarzanie elementów z różnego rodzaju mas 
(ceramika, czekolada itp.), lub folii bądź papieru, którego 
warstwy, po spajaniu są wycinane laserem (metoda Laminated 
Object Manufacturing – LOM).

Materiały stosowane w technologiach przyrostowych

W procesach wytwórczych stosujących metody techniki przy-
rostowej używane są liczne tworzywa konstrukcyjne. Można je 
zakwalifikować do trzech niżej wymienionych podstawowych 
grup. 

1. Niemetaliczne (tworzywa sztuczne, żywice itp) 

ABS czyli akrylonitryl-butadien-styren. Jedno z najbardziej 
popularnych i rozpowszechnionych tworzyw sztucznych. 
Materiał ten jest stosowany niemal w każdej branży. Takie 
szerokie zastosowanie wynika z dużej wytrzymałości i dobrych 
parametrów przetwórczych. 

PLA (polilaktyd) jest jednym z dwóch najczęściej stosowanych 
materiałów w technice przyrostowej RP 3D (drugi to ABS). Jest 
biodegradowalnym termoplastycznym poliestrem, wytwarza-
nym z surowców odnawialnych. Tworzywo konstrukcyjne 
zalecane dla małych, domowych zastosowań, ze względu na 
szybszy czas wytwarzania, bardziej błyszczący i gładszy wy-
gląd niż można uzyskać używając ABS. Jest mniej wytrzymały 
niż ABS, może też ulegać odkształceniom spowodowanym 
przez wysoką temperaturę.

PC czyli poliwęglany. Amorficzne termoplastyczne tworzywa 
o bardzo dobrych własnościach mechanicznych, zwłaszcza 
udarności, charakteryzujące się także dużą przezroczystością.

ULTEM. Handlowa nazwa polieteroimidu PEI. Termoplastyczny 
materiał o dużej odporności chemicznej i cieplnej, a także 
wytrzymałości na rozciąganie. Tworzywo to, jako jedyne 
przetwarzane metodą FDM, posiada certyfikat umożliwiający 
kontakt z żywnością.

PEEK. Półkrystaliczny polimer z rodziny poliaryloetero-
ketonów. Tworzywo to charakteryzuje się dużą odpornością 
termiczną (do 350°C) oraz chemiczną, a emitowane podczas 
podgrzewania opary nie wykazują dużej toksyczności.

HDPE. Polietylen (PE) dużej gęstości. Polietylen jest odporny 
na działanie wody, roztworu soli, kwasów, ługów, alkoholi 
i benzyny. Tworzywo to nie jest odporne na działanie sub-
stancji silnie utleniających jak np.: kwas siarkowy, kwas 
azotowy lub niektóre środki czyszczące.

PA – poliamidy. Popularny polimer syntetyczny o wielu 
zastosowaniach. Charakterystyczną jego cechą jest duża wy-
trzymałość połączona z odpornością chemiczną i termiczną. 
Nadaje się do tworzenia prototypów funkcjonalnych oraz 
mocno obciążonych elementów konstrukcyjnych takich jak: 
narzędzia, zawiasy, klamry, przekładnie, części mechaniczne.

Materiały kompozytowe. W jednym procesie wytwórczym 
używane są oddzielnie tworzywa o różnych własnościach 
mechanicznych i/lub fizycznych.

Mieszanki różnych tworzyw. W procesie wytwórczym 
używane są mieszanki wieloskładnikowe, dzięki czemu 
produkt finalny nabiera szczególnych cech, np. dodatek do 
tworzywa sztucznego proszku żelaza powoduje, że produkt 
nabiera cech magnetycznych.

2. Metale i stopy metali 

Stale – głównie nierdzewne i narzędziowe, np.: stal SS316L – 
stopowa stal nierdzewna o małej zawartości węgla, o sym-
bolu cyfrowym 1.4404 – jest bardzo odporna na korozję przy 
dużej wytrzymałości. Charakteryzuje się dużą elastycznością 
i dobrymi właściwościami termicznymi. Może być stosowana 
w produkcji podzespołów maszyn i narzędzi produkcyjnych 
pracujących w kontakcie z żywnością. Inne aplikacje to: przy-
rządy medyczne, prototypy, części zamienne, przewody.

Stop TiAlV, – jeden z najczęściej używanych w wytwarzaniu 64

przyrostowym stopów. Charakteryzuje się dobrymi cechami 
mechanicznymi przy małej gęstości oraz odpornością na 
korozję. Stosowany jest na elementy pracujące w trudnych 
warunkach (temperatura reaktywność), np. w lotnictwie i kos-
monautyce. Zastosowania obejmują prototypy funkcjonalne, 
elementy wszelkiego rodzaju urządzeń mechanicznych oraz 
części zamienne.

AlSiMg – stop aluminium łączący dobrą wytrzymałość 10

i właściwości termiczne z małym ciężarem właściwym. Z tego 
powodu jest to tworzywo konstrukcyjne często stosowane 
w motoryzacji, lotnictwie i automatyce. Znajduje zastoso-
wanie w procesach produkcyjnych części silników, narzędzi, 
form, różnego rodzaju obudów, przewodów, zarówno w fazie 
ich prototypowania, jak i w produkcji. 
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Stopy niklowo-chromowe, np. Inconel, o bardzo dobrej 
odporności termicznej (do 700°C), dzięki czemu doskonale 
nadają się one do zastosowań, w których występują skrajne 
temperatury, takich jak elementy turbin lub instalacje krio-
geniczne. Świetnie sprawdza się w lotnictwie i motoryzacji. 
W branżach tych jest często używany do produkcji kanałów, 
przewodów, zaworów i wymienników ciepła.

Stopy kobaltu i chromu charakteryzujące się odpornością na 
temperaturę i korozję. Stosowane są na elementy wymagające 
takich właściwości.

Srebro – metal o bardzo dobrej przewodności elektrycznej 
i cieplnej. Wykorzystywany głównie we wzornictwie i wytwa-
rzaniu biżuterii. 

3. Inne tworzywa konstrukcyjne 

Z tej grupy tworzyw najczęściej wykorzystuje się:

– ceramikę,

– materiały gumo podobne,

– materiały drewnopodobne.

Jest to grupa tworzyw konstrukcyjnych dynamicznie rozwijająca 
się, stwarzając nowe możliwości aplikacji technik przyrostowych.

Przedstawiony powyżej zbiór tworzyw konstrukcyjnych stoso-
wanych w metodach przyrostowych nie jest oczywiście pełny. 
Technologie przyrostowe dynamicznie rozwijają się, m.in. 
właśnie poprzez wdrażanie nowych tworzyw [3, 9].

Tworzywa konstrukcyjne z grupy tworzyw sztucznych, tzw. 
filamenty w maszynach do realizacji technologii przyrosto-
wych są  używane w formie włókien nawiniętych na szpule – 
rys. 4, natomiast materiały metalowe – w formie proszków. 
Tworzywo konstrukcyjne z grupy żywic jest podawane do 
głowicy w formie płynnej. 

Grubość włókien jest zróżnicowana, przy czym najczęściej sto-
sowana średnica filamentu wynosi 1,75 mm. Istotne jest przy 
tym to, że występują one w różnych barwach, dzięki czemu 
elementy mogą być wytwarzane w szerokiej gamie kolorów.

W metodach szybkiego prototypowania wykorzystuje się 
bardzo liczny zbiór tworzyw konstrukcyjnych. Ich dobór jest 
ściśle związany z aplikacją wytworzonego modelu/prototypu. 
W przypadku tworzenia poglądowego modelu do wizualizacji 
i planowania procesu wytwórczego można wykorzystać 
stosunkowo tanie materiały, na przykład polimery ABS czy PLA 
o czystości technicznej, natomiast do wytwarzania elementów 
implantowanych w organizm człowieka niezbędne są bio-
materiały, które spełniają szereg rygorystycznych wymogów. 
Muszą być one przede wszystkim biozgodne, biokompatybilne 
oraz nie mogą wywoływać reakcji alergicznych i toksycznych.

Zastosowanie technik przyrostowych – przykłady

Z chwilą wynalezienia technik przyrostowych z grupy RP ich 
przeznaczenie było zgodne z nazwą, a więc służyły do 
tworzenia prototypów, początkowo elementów, a w miarę ich 
rozwoju – całych mechanizmów. Powstawały nowe metody 
realizujące wytwarzanie tą techniką, co powodowało 

zwiększenie zbioru stosowanych tworzyw konstrukcyjnych. 
Zalety ciągle doskonalonych przyrostowych metod wytwa-
rzania spowodowały, że zakres ich stosowania szybko się 
rozszerzał i zaczęły być one wykorzystywane także w sferze 
produkcyjnej. Postęp następował także w sferze sprzętowej. 
Maszyny realizujące wytwarzanie techniką przyrostową sta-
wały się coraz wydajniejsze, co spowodowało, że efektywność 
wytwarzania tą techniką zaczęła być konkurencyjna w po-
równaniu do tradycyjnych metod obróbek ubytkowych i bez-
ubytkowych, a w niektórych przypadkach jest nawet większa.

Obecnie obserwuje się wykorzystanie różnych metod technik 
przyrostowych przede wszystkim w wielu gałęziach 
przemysłu. Tą techniką wykonuje się, np. szereg elementów 
maszyn energetycznych (turbin) pracujących w bardzo trud-
nych warunkach. W przemyśle motoryzacyjnym także coraz 
częściej obserwuje się wykorzystanie tych metod, zwłaszcza 
w fazie prototypowania. Na rys. 5 widoczne są elementy 
zawieszenia samochodu wykonane tą techniką. Bez udziału 
metod przyrostowych wykonanie widocznego na nim 
elementu byłoby praktycznie niemożliwe.

Coraz częściej technika ta jest wykorzystywana w przemyśle 
formierskim. Jedynie metodami przyrostowymi można wykonać 
kanały chłodzące w formach przemysłowych o krzywolinio-
wych osiach i zmiennych przekrojach, co w efekcie pozwala 
uzyskać większą efektywność chłodzenia, a tym samym pro-
dukty lepszej jakości. W tej gałęzi przemysłu obserwuje się także 
wykorzystanie technologii przyrostowych do nadawania od-
powiedniej tekstury powierzchniom form. W tradycyjnych 
metodach wytwarzania odbywało się to poprzez zdejmowanie 
fragmentów warstw wierzchnich, a dzięki zastosowaniu 
wspomnianych technik, obecnie odbywa się to poprzez 
nakładanie na pewnych fragmentach form wtryskowych 
powierzchni o odpowiedniej strukturze geometrycznej. 

Ponadto, techniki przyrostowe w dalszym ciągu wykorzy-
stywane są w prototypowaniu nowych wytworów. Szybkie 
wykonanie dokładnego prototypu umożliwia ocenę przyję-
tych rozwiązań konstrukcyjnych wdrażanego wytworu oraz 
szybką weryfikację jego procesu produkcyjnego [6, 10].

Poza czysto technicznym stosowaniem technik przyrostowych 
obserwuje się ich wykorzystanie w innych sferach działalności 

Rys. 4. Przykładowa szpula do maszyny realizującej technologie 
przyrostową z nawiniętym filamentem
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człowieka. Bardzo widoczne na przykład jest ich stosowanie 
w medycynie [4, 5, 7, 8], a obszar aplikacji jest bardzo duży. 
Wykorzystuje się tę technikę w protetyce nie tylko ortopedycz-
nej lecz także stomatologicznej. Na rys. 6 przedstawiono po-
większony model struktury beleczkowej kości wykonany 
metodą PolyJet. Struktura taka, praktycznie nie do uzyskania 
innymi technikami, zwiększa w znaczący sposób przyjmo-
wanie implantów przez organizm ludzki. Ponadto, tworzywo 
konstrukcyjne takiej struktury domieszkowane może być 
substancjami zwiększającymi biokompatybilność implantu 
z organizmem ludzkim, zmniejszając w ten sposób ryzyko 
odrzucenia implantu [11]. 

Technologie przyrostowe wykorzystywane są także w chirurgii 
plastycznej. Fragmenty ciała ludzkiego uszkodzone w wyniku 
choroby lub wypadku mogą być zastępowane fragmentami 
wytwarzanymi metodami przyrostowymi. Uszkodzone frag-
menty mogą być zeskanowane z natury (przed ich usunięciem) 
lub np. z fotografii, a następnie – po ich wytworzeniu – im-
plantowane w odpowiednim miejscu. Przykład takich możli-
wości przedstawiono na rys. 7, na którym widoczny jest 
fragment czaszki ludzkiej wykonany metodą przyrostową.

Ważnym obszarem możliwych zastosowań technik przyrosto-
wych w medycynie jest wytwarzanie kopii narządów, które 
służą jako model w przygotowaniu do skomplikowanych 
zabiegów chirurgicznych. Zwiększa to znacząco prawdo-
podobieństwo osiągnięcia sukcesu operacji przeprowadzonej 
następnie na żywym organizmie. 

W obecnych czasach zaobserwować można powstanie no-
wego obszaru zastosowań technik przyrostowych w ochronie 
zdrowia. Panująca epidemia wirusa COVID 19 spowodowała 
gwałtowny wzrost popytu na środki ochrony. Metodami przy-
rostowymi produkuje się maseczki ochronne, przyłbice, a także 
adaptery umożliwiające wykorzystanie do ochrony przed 
wirusem masek służących do innych celów, np. do nurkowania.

Ciekawe efekty można uzyskać wykorzystując technologie przy-
rostowe we wzornictwie przemysłowym. W pracy [1] przedsta-
wiono efekty takich działań uzyskane przez studentów. Jednym 
z nich jest przedstawiony na rys. 8 zestaw: stolik i siedzisko.

Dzięki przeprowadzonej optymalizacji topologiczna koncep-
cji – rys. 8a, uzyskano bardzo duże oszczędności surowca, 

z którego wykonano zestaw. Wykazała ona jednocześnie, że 
cechy funkcjonalne rozwiązania nawet po radykalnych zmia-
nach geometrii obiektu – rys. 8b, nie ulegną zmianie. Postać 
konstrukcyjna, jaką uzyskano w rezultacie przeprowadzonej 

Rys. 5. Monolityczne elementy samochodowe wytworzone metodami DLMS/SLM z wykorzystaniem optymalizacji topologii [6]

Rys. 6. Powiększona struktura beleczkowa kości uzyskana metodą PolyJet [7]

Rys. 7. Fragment czaszki ludzkiej wykonany techniką przyrostową [7]
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optymalizacji, wskazuje na to, że do wytworzenia takiego 
zestawu najlepszą będzie jedna z metod przyrostowych.

W działaniach w tym zakresie powinno uwzględniać się to, 
że projektowany obiekt powinien spełniać łącznie: walory: 
estetyczne, funkcjonalność, indywidualizację, a dzięki opty-
malizacji topologicznej – także redukcję jego masy.

Należy jeszcze wspomnieć, że techniki przyrostowe mają duży 
i istotny udział w inżynierii odwrotnej, a także w bardzo 
aktualnej obecnie koncepcji wytwarzania INDUSTRY 4.0, lecz 
to może być i z pewnością będzie tematem kolejnych 
publikacji, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Podsumowanie

Możliwości wytwórcze metod przyrostowych już są duże, 
a obserwowane zainteresowanie tą techniką wytwarzania 
daje praktycznie gwarancje, że będą one szybko zwiększały 
się. Jak już wcześniej stwierdzono autorzy nie dysponują 
danymi liczbowymi ukazującymi udział tych technik w glo-
balnej produkcji, lecz sądząc po ilości realizowanych prac 
badawczych i wdrożeniowych, a także liczbie publikacji 
dotyczących technik wytwarzania przyrostowego, udział ten 
będzie szybko zwiększał się. Bardzo ważnym czynnikiem 
przemawiającym za tym jest to, że maszyny technologiczne 
realizujące technologie przyrostowe są tańsze niż obrabiarki 
skrawające.

Zainteresowanie tą techniką wytwarzania wykazują także 
uczelnie wyższe, w których powstają całe laboratoria, 

w których studenci mają praktyczną możliwość zapoznania 
się z tymi nowoczesnymi metodami wytwarzania techniką 
przyrostową [10].
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b)

Rys. 8. Kompaktowy zestaw stolik–siedzisko: a) koncepcja, b) model 
wykonany technologią przyrostową po przeprowadzonej optymalizacji 
topologicznej [13]
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