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1. Condiţiile şi metodele de cercetare utilizate 
 Scopul lucrărilor de cercetare pentru acest proiect a fost îndeplinit în totalitate prin realizarea 
unor cercetari ample privind fabricaţia de piese complexe prin Sinterizare Selectivă cu Laser (SSL), 
din diferite materiale (plastic, pulberi metalice şi pulberi ceramice). Majoritatea cercetărilor efectuate 
au fost cu aplicabilitate industrială, dar am efectuat şi cercetări privind aplicabilitatea SSL la fabricaţia 
rapidă şi precisă a modelelor anatomice şi a implanturilor maxilo-faciale. Exemple de astfel de aplicaţii 
medicale ale SSL sunt ilustrate în fig. 1, de unde se observă că practic nu are limite complexitatea 
pieselor ce pot fi fabricate prin sinterizare selectivă cu laser. 
 

 
Fig. 1. Aplicaţii medicale ale SSL, dezvoltate la Univ. Tehnică din Cluj-N. 

 
 Pentru fabricarea acestor piese s-a utilizat maşina Sinterstation 2000, din dotarea 
laboratorului de Fabricare Rapidă a Prototipurilor, din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca 
(UTC-N). Această maşina este prezentată în fig. 2. 

 
Fig. 2. Maşina Sinterstation 2000 – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Pulberea metalică utilizată ca şi materie primă a fost de tip LaserForm ST100, având o granulaţie 
medie de 0.05 mm. Granulele pe bază de oţel sunt peliculizate cu un strat foarte subţire de polimer. 
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 Au fost efectuate cercetări teoretice şi experimentale privind comportarea acestor piese 
metalice fabricate prin sinterizare selectivă cu laser. S-a constatat că după fabricarea prin SLS pe 
maşina Sinterstation 2000, piesele erau incomplet sinterizate, fragile si prezentau un grad ridicat de 
porozitate. Pentru diminuarea efectelor acestor dezavantaje, în cadrul cercetarilor desfăşurate s-au 
efectuat experimente de  post procesare prin încalzire într-un cuptor cu atmosferă controlată şi 
infiltrare cu bronz. 
 S-au fabricat deasemenea numeroase piese din plastic (Duraform este denumirea comerciala 
a acestui material), reuşindu-se o optimizare a parametrilor tehnologici pentru fabricaţia prin SSL a 
pieselor din plastic, astfel încât precizia obţinută a fost foarte bună comparativ cu celelalte metode 
moderne de FRP (LOM-Laminated Object Manufacturing şi FDM-Fused Deposition Modeling). 

 
2. Principiul de lucru la SSL 

Principiul de lucru la fabricarea pieselor prin sinterizare selectivă cu laser este prezentat în fig. 
3. Procedeul de fabricare rapidă a prototipurilor prin sinterizare selectivă cu laser se bazează pe 
materializarea unui model 3D virtual (construit într-un sistem CAD) prin adăugare de straturi 
succesive. Faţă de procedeul LOM unde laserul focalizat în planul de lucru decupa conturul 
interior/exterior al fiecărei secţiuni, în cadrul acestei metode, laserul acoperă punct cu punct întreaga 
arie a secţiunii, sinterizând stratul fin de material depus pe platforma de lucru. Nu este necesară 
construirea de suporţi deoarece stratul de material anterior (sinterizat sau nu) constituie suport pentru 
stratul curent de material. 

 
Fig. 3 Principiul de lucru la SSL 

 
Sistemul laser 1 din fig. 3 generează o radiaţie laser care este focalizată de lentila 2 şi 

direcţionată printr-un sistem de oglinzi 3, către suprafaţa platformei de lucru 6. La începutul procesului 
de lucru platforma 6, se găseşte în poziţia superioară (de top). Un sistem de alimentare 4, depune pe 
suprafaţa platformei un strat subţire de pulbere metalică, de grosime controlată. Raza laser scanează 
suprafaţa platformei după o traiectorie corespunzătoare geometriei primei secţiuni prin piesa de 
prelucrat. În urma procesului de scanare, radiaţia laser sinterizează local stratul de pulbere.  

După ce radiaţia laser a scanat în întregime suprafaţa primului strat, platforma de lucru 
coboară pe o distanţă egală cu grosimea unui strat. Sistemul de alimentare cu material depune un nou 
strat de pulbere metalică peste stratul precedent. Din nou radiaţia laser va scana stratul curent de 
pulbere metalică în conformitate cu geometria noii secţiuni prin modelul solid al piesei de prelucrat. În 
timpul procesului, va exista un permanent control între grosimea stratului de pulbere metalică depus 
pe platforma de lucru, distanţa dintre secţiunile făcute de programul pe calculator prin modelul solid al 
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piesei şi respectiv mărimea deplasării platformei de lucru după fiecare strat prelucrat. Faţă de 
procedeul LOM, în cazul sinterizării selective cu laser a pulberilor metalice, este necesar un laser de 
putere mare. 
 Materialele folosite în procesul de sinterizare selectivă cu laser sunt deosebit de diverse, 
începând cu pulberile din poliamide (DuraForm PA, PA1500, PA2200, PA1300GF, PA3200GF etc.),  
pulberile metalice (M Cu 3201, DirectSteelTM 50-V1, DirectMetalTM 50-V1, DirectMetalTM 100-V1, 
RapidSteel 1.0, RapidSteel2.0 etc.), pulberile pe bază de cuarţ sau zirconiu (EOSINT S cuartz, 
EOSINT zircon HT)  etc.  
 Pulberile metalice sunt compuse de regulă din doi componenţi: primul cu punct de topire 
ridicat numit metal structural şi al doilea cu punct de topire scăzut având rol de liant. Compoziţia de 
bază a pulberii metalice folosite în procesul DMLS a fost dezvoltată şi patentată în 1980 de firma 
Electrolux Rapid Development din Finlanda, pentru producţia de piese sinterizate, formate la presiuni 
mici. Licenţa pentru folosirea exclusivă a acestor patente este deţinută de firma germană EOS GmbH. 
 
 
3. Studiu de caz 

În cadrul cercetărilor efectuate, s-au analizat detaliile de fabricaţie a piesei “placa 
intermediară”, prezentată în fig. 1 (stânga), care este elementul activ important al unei matriţe pentru 
injecţie de mase plastice. Acest model ales pentru studiu are o geometrie mai complicată, necesitând 
o prelucrare prin electroeroziune a unui profil evolventic. 

Timpul de execuţie, al acestei piese pe maşina de sinterizare Sinterstation a fost de 7 h 55’ iar 
timpul de post-procesare (de sinterizare în cuptor-infiltraţie) a fost de 27 h. 

Precizia geometrică a piesei este influenţată de mărimea medie a granulelor pulberii metalice 
folosite (LaserForm ST-100), de aproximativ 35-40 µ. Rugozitatea unei piese infiltrate este Ra = 6 µm. 
Prin finisare manuală, rugozitatea poate fi redusă, până la la o valoare Ra =1 µm.  

În tab. 1 sunt prezentate valorile rugazităţii obtinute prin SSL, măsurate înainte de finisare. 
 
Tab. 1.  

Valori măsurate ale rugozităţii piesei înainte de finisare [µm] 
 

Ra Pt Rmax Rt Rz 
6,5 49,7 45,0 45 34,6 
6,2 59,8 45,0 46,7 37,4 
6,6 80,8 43,4 48,4 37,3 
5,6 47,8 34.3 37,7 29,5 
5,1 61 36,6 39,7 30,6 

Valoarea medie 
6 

Valoarea medie 
59,82 

Valoarea medie 
41,66 

Valoarea medie 
43,5 

Valoarea 
medie 33,88 

 
Puterea laserului utilizat în construcţia matriţei prezentate  a fost de 27 W. La o putere a 

laserului prea mică liantul nu se va topi iar la o putere a laserului prea mare există riscul 
descompunerii acestuia. Zona activă este un cilindru având un diametru de 280 mm. 
Pentru compensarea contracţiilor, în timpul realizării piesei pe maşină, s-au utilizat următorii factori de 
scalare: X = 1,02054 / Y = 1,02144 / Z = 1,00950. Aceşti factori de scalare sunt necesari în 
schimbarea dimensională necesară în timpul prelucrării SLS şi a ciclului de post-procesare. Deoarece 
modificarea dimensională pe parcursul procesului SLS variază de la o maşină la alta, trebuie 
executate proceduri diferite pentru fiecare sistem Sinterstation în care urmează să se construiască 
piesa verde (green part).  
 Precizia maşinii este ± 0,1 mm, cu condiţia determinării corecte a factorilor de scalare. 
Sistemele Sinterstation au limite superioare şi inferioare privind mărimile geometriilor care pot fi 
construite. Limita superioară este bazată pe zona activă disponibilă pe maşină şi pe abilitatea 
îndepărtării piesei de pe maşină. O piesă care foloseşte complet atât înălţimea Z cât şi zona activă XY 
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din volumul de construire va fi greu de îndepărtat de pe cilindru şi mult prea mare în cuptor. In plus, 
sculele sau piesele cântărind 5 kg sau mai mult sunt considerate a fi în afara limitei normale. După 
infiltrare, o piesă de 5 kg va cântări aproximativ 8,5 kg; rezultatul este o sculă sau o piesă care va 
avea aproximativ aceeaşi densitatea ca şi oţelul. La limita inferioară sistemul Sinterstation  are o 
rezoluţie de 0,75 mm în planul XY şi o grosime a stratului  de minim 0,05 mm (pe înălţimea Z). 
Mărimile minime actuale pot varia în funcţie de proiectare şi de rolul geometriei ce urmează a fi 
construite. Mărimea maximă recomandată este de: 200mm x 250 mm pe X şi Y şi 130 mm pe Z (sau 
aproximativ 8in x 10in pe X şi Y şi 5 in pe Z). 
 În cadrul procesului de SSL, temperatura în incinta de lucru are o variaţie în trepte, aşa cum 
se prezintă în fig. 4. Se poate observa că pe perioada de încălzire temperatura este constantă, 
urmează apoi o variaţie în trepte în timpul construcţiei şi se revine pe perioada de răcire din nou la o 
temperatură constantă. 
 

 
Fig. 4. Controlul temperaturii în cadrul procesului de SSL 

 

 

4. Ciclul de post-procesare, după SSL 
 
Cercetările de post-procesarea utilizănd cuptorul prezentat în fig. 5, au parcurs  următorele etape: 

1. Topirea liantului – polimerul va fi ars la o temperatură între 450 ºC şi 650 ºC. 
2. Sinterizarea  - pe parcursul creşterii temperaturii până la aproximativ 700 ºC, pulberea metalică 
rămasă după arderea polimerului va începe să fie sinterizată. 
3. Infiltrarea bronzului. Pentru infiltrarea cu Cu, cuptorul trebuie încălzit la o temperatură de circa 
1050 – 1070 ºC. 
4. Răcirea – după completarea ciclului de ardere în cuptor, piesa se răceşte în mod natural. 
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Fig. 5. Cuptor pentru infiltrare şi completarea sinterizării pieselor metalice (UTC-N) 

 
 Cuptorul necesită o atmosferă controlată, pe bază de azot. În desfăşurarea post-procesării în cuptor 

s-au parcurs următoarele etape importante: 

 Se cântăreşte piesa şi se calculează cantitatea de bronz necesară pentru infiltraţie. Cantitatea 
de bronz neccesară este de circa 72% din greutatea piesei; 

 Se poziţionează piesa curată pe platoul din alumină din interiorul creuzetului. Se pot poziţiona 
mai multe piese cu condiţia ca acestea să nu atingă pereţii incintei şi  piesele să nu se atingă 
între ele; 

 Se plasează bronzul pe cât posibil să nu atingă piesa – la o distanţă de min 6 mm depărtare de 
piesă. Dacă cuburile din bronz ating părţi din piesă, piesa finită poate rezulta cu puncte de 
eroziune în locul de contact; 

 Se acoperă bronzul şi piesa cu pulbere fină de alumină; 
 Se pune creuzetul în cuptor – cu mare atenţie pentru a nu se disturba poziţionarea bucăţilor de 

bronz; 
 Se începe ciclul de sinterizare (în cuptor în acest caz a durat 27 ore); 
 Se permite răcirea cuptorului; 
 Se îndepărtează creuzetul din cuptor folosind mănuşi de protecţie sau un elevator protejat 

termic; 
 Se goleşte pulberea din alumină într-un container de depozitare. Aceasta se va putea refolosi 

într-un viitor ciclu de sinterizat. 
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Fig. 6. Infiltrarea pieselor sinterizate 

 
Eficienţa infiltraţiei se poate calcula folosind următoarea formulă: 
Eficienţa infiltraţiei = greutatea piesei infiltrate / greutatea piesei verzi x 1,72 
Eficienţa infiltraţiei trebuie să fie de minim 95%. 
 
Observaţii experimentale 

Folosirea parametrilor tehnologici adecvaţi face ca obişnuita reducere de volum datorată 
sinterizării pulberii metalice la faza lichidă să fie total compensată de creşterea de volum cauzată de 
difuzia componentelor din amestec (pulbere de oţel având ca liant cuprul), astfel încât acest material 
nu suferă practic nici o modificare de volum în decursul procesului de sinterizare cu laser. În acest 
mod se evită necesitatea folosirii unei temperaturi ridicate în zona de lucru, care ar fi necesară de 
altfel pentru reducerea tensiunilor interne induse de procesul de sinterizare cu laser al altor pulberi 
metalice. 

Piesele fabricate prin SLS pot fi prelucrate în continuare (dacă este necesar) prin frezare, 
găurire, rectificare, etc., întocmai ca orice altă piesă din aluminiu. Toate caracteristicile mecanice ale 
pieselor pot fi îmbunătăţite semnificativ prin impregnarea piesei cu o răşină epoxidică rezistentă la 
temperaturi înalte. Acest proces secundar nu are influenţă asupra preciziei geometrice a piesei, nu au 
loc deformaţii termice deoarece impactul termic asupra piesei este mic. Rezultatul impregnării 
conduce la îmbunătăţirea rezistenţei la încovoiere până la aproximativ 400 N/mm2 şi o netezire a 
suprafeţelor prin închiderea porilor. Duritatea suprafeţei după impregnare este de aproximativ 108 HB. 
Infiltrarea pieselor se realizează prin acţiunea forţelor capilare. 

În prezent se studiază şi posibilitatea impregnării pieselor cu alte aliaje uşor fuzibile. Deşi 
proprietăţile mecanice sunt simţitor îmbunătăţite, costul mare al echipamentelor necesare şi pierderea 
de precizie datorită contracţiilor mai mari de 2 % sunt un dezavantaj major. 
 
 
5. Aplicaţii ale SLS 

Una dintre cele mai importante aplicaţii ale sinterizării metalelor cu ajutorul laserului este 
producţia de scule şi matriţe pentru injecţia de mase plastice. Se folosesc de regulă două metode. 
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Metoda indirectă de sinterizare cu laser, când laserul polimerizează un liant organic din 
pulberea metalică, urmând ca sinterizarea propriu-zisă a pulberii metalice să se realizeze într-o fază 
ulterioară, într-un cuptor de sinterizare în care liantul organic este ars. Metoda directă constă în  
sinterizarea cu laser a pulberilor din materiale termoplastice. 

Procedeul este util pentru matriţe având forme complexe. În cazul matriţelor metalice având 
configuraţie geometrică simplă, este mai avantajos de folosit un procedeu de frezare pe maşini-unelte 
de frezat cu CNC. Totuşi, dacă matriţa metalică are anumite zone de geometrie complicată care nu ar 
putea fi prelucrate decât prin electroeroziune cu electrod masiv, atunci SLS este de recomandat. 
Uneori, anumite canale interioare în matriţă, având secţiune variabilă, nu pot fi prelucrate nici prin 
electroeroziune. Singurul procedeu competitiv ca precizie şi preţ de cost rămâne SLS. 
 Sinterizarea selectivă cu laser şi infiltrarea pieselor durează 1-2 zile în funcţie de mărimea 
acestora. Timpul necesar proiectării pe calculator (CAD) precum şi pentru finisarea acestora, este 
acelaşi ca pentru orice altă piesă prelucrată printr-un alt procedeu convenţional. Precizia constructivă 
a planelor de separaţie a matriţelor este suficient de bună pentru a fi necesară doar cel mult o operaţie 
de finisare manuală. Proprietăţile mecanice ale matriţelor fabricate prin SSL sunt acceptabile pentru 
injecţia de piese din mase plastice. Totuşi, există multe aspecte tehnologice deosebit de importante, 
mai ales privind stabilitatea dimensională în timpul post-procesării, care trebuie elucidate în cadrul 
cercetărilor ulterioare. 
 
 
6. Fabricaţia prin SSL a formelor şi miezurilor ceramice 
 Scopul lucrărilor de cercetare în această direcţie a fost îndeplinit în totalitate prin realizarea 
unor cercetari ample privind fabricaţia de forme şi miezuri ceramice pentru turnarea metalelor, prin 
sinterizare selectivă cu laser (SSL). 
 S-au efectuat cercetări cu următoarele tipuri de pulberi ceramice : SandForm Zr II şi 
SandForm Si, furnizate de către firma 3Dsystems (SUA), de la care s-a achiziţionat şi maşina de SSL 
(Sinterstation 2000), existentă în laboratorul de Fabricare Rapidă a Prototipurilor, de la Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca. 

Principiul de lucru la fabricarea formelor şi miezurilor ceramice prin sinterizare selectivă cu 
laser este asemănător cu fabricarea prin SSL a pieselor din pulberi metalice sau Duraform. Procedeul 
de fabricare rapidă a prototipurilor prin sinterizare selectivă cu laser se bazează pe materializarea unui 
produs CAD prin adăugare de straturi succesive. Nu este necesară construirea de suporţi din alte 
materiale, deoarece stratul de material anterior (sinterizat sau nu) constituie suport pentru stratul 
curent de material. 

Raza laser scanează suprafaţa platformei după o traiectorie corespunzătoare geometriei 
fiecărei secţiuni prin piesa de prelucrat. În urma procesului de scanare, radiaţia laser sinterizează local 
polimerul care constituie pelicula ce înconjoară granulele de pulbere ceramică.  

După ce radiaţia laser a scanat în întregime suprafaţa primului strat, platforma de lucru 
coboară pe o distanţă egală cu grosimea unui strat. Sistemul de alimentare cu material depune un nou 
strat de pulbere ceramică peste stratul precedent. Din nou radiaţia laser va scana stratul curent de 
pulbere ceramică în conformitate cu geometria noii secţiuni prin modelul solid al piesei de prelucrat. În 
timpul procesului, va exista un permanent control între grosimea stratului de pulbere ceramică depus 
pe platforma de lucru, distanţa dintre secţiunile făcute de programul pe calculator prin modelul solid al 
piesei şi respectiv mărimea deplasării platformei de lucru după fiecare strat prelucrat.  
 Câteva dintre proprietăţile materialele ceramice folosite în procesul de sinterizare selectivă cu 
laser sunt prezentate în tab. 2: 
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Tab. 2. Prorietăţi ale materialelor ceramice folosite în SSL 
Proprietăţi Unitate de măsură SandForm Zr II SandForm Si 

Hot Distorsion min:sec 5:19 4:38 
Loss of Ignition (10 

gms, 871°C, 2 hours) 
% 3,1 5,8 

Cold Shell Tensile 
Strenght 

MPa 1,4 2,1 

Permeability  89 67 
 
 Caracteristicile şi performanţele pulberilor ceramice utilizate (SandForm Zr II şi Si) pot varia în 
funcţie de aplicaţiile produsului şi condiţiile de utilizare. 
  
7. Concluzii privind fabricarea formelor şi miezurilor ceramice prin SSL 
 
 7.1. În cazul apariţiei unor fisuri la formele şi miezurile ceramice fabricate prin SSL pe maşina 
Sinterstation 2000, mai ales după postprocesarea în cuptor, aceste defecte de fabricaţie se pot 
preveni sau remedia prin următoarele metode:  

 înainte de postprocesarea în cuptor se poate face o completare a polimerizării suprafeţei 
formei ceramice, utilizând o încălzire locală cu flacără, care menţine suprafaţa intactă şi 
previne distorsiunile ce ar putea avea loc ulterior în cuptor ; 

 înainte de introducerea containerului cu forme ceramice în cuptorul de postprocesare, se 
recomandă preîncălzirea acestuia la 160°C ; 

 durata de postprocesare în cuptor poate fi între 4-18 ore, în funcţie de dimensiunile 
containerului ce conţine formele ceramice fabricate prin SSL . 
 
7.2. Pulberea ceramică în exces (necuprinsă în volumul formelor ceramice fabricate prin SSL), 

care a constituit suporţi tehnologici pe durata construcţiei piesei pe maşina Sinterstation 2000, poate fi 
reutilizată în proporţie de circa 80 %, printr-o selectare şi cernere după extragerea piesei fabricate.   

 
7.3. Cercetările efectuate au relevat faptul că, atunci când apar deformaţii spaţiale în zonele 

complexe a formelor ceramice fabricate, uneori cauza principală este puterea prea mare a laserului, 
setată pentru fabricarea zonei respective a piesei. 

 
7.4. Optimizarea parametrilor tehnologici utilizaţi la fabricarea formelor ceramice prin SSL este 

foarte importantă. Spre exemplu, pentru a compensa deformaţiile ce pot apare, uneori  
s-a dovedit a fi eficientă reducerea temperaturii programate în pachetul (cilindrul) de lucru. 

 
7.5. În cazul apariţiei unor scântei în pachetul piesei, în timpul sinterizării, cauzele posibile au 

fost fie utilizarea unei puteri prea mari a fascicolului laser, fie existenţa unor corpuri străine care au 
contaminat materialul de bază. 

 
7.6. În cazurile obţinerii unor forme ceramice prea fragile (prin SSL), când piesele se pot 

sparge în timpul manipulării, cauzele au fost fie puterea prea mică a laserului, fie existenţa unei 
densităţi prea mici a piesei, cauzată de alimentarea defectuoasă cu pulbere ceramică în timpul 
construcţiei pe maşina Sinterstation 2000.     
 
 S-au efectuat cercetări privind posibilităţile de utilizare a formelor şi miezurilor ceramice 
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fabricate prin SSL, pentru turnarea metalelor. Nu s-au putut efectua studii de caz ample şi detaliate 
privind comportarea formelor ceramice şi rezistenţa lor, deoarece costurile acestor pulberi ceramice 
este foarte ridicat şi nu au putut fi acoperite de bugetul limitat al prezentului proiect de cercetare. 
 
8. Cercetări privind îmbunătăţirea preciziei de fabricaţie prin SSL 
 
 S-au efectuat cercetări pentru a determina deformaţiile spaţiale ce au loc la fabricaţia prin 
sinterizare selectivă cu laser a pieselor metalice de formă complexă. S-au studiat deformaţiile termice 
ale piesei ilustrate în fig. 7., în timpul fabricaţiei pe maşina Sinterstation 2000. 

 
Fig. 7. Poanson fabricat prin SSL din pulberi de oţel (UTC-N) 

 
 S-a efectuat un calcul de analiză cu elemente finite ale acestei piese, impunând condiţiile 
restrictive aferente, după modelul prezentat în figura 8, unde s-au aplicat constrângeri pentru a anula 
gradele de mobilitate. Mişcările de translaţie au fost anulate de-a lungul axelor X,Y, Z. 
 Modelul a fost discretizat într-un număr de 9978 elemente cu 16315 noduri. 
 

 
Fig. 8. Constrângeri ale modelului pe x,y şi z 
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 Pulberea metalică utilizată a fost de tip Laserform ST-100. Câteva dintre proprietăţile 
importante ale acestui material sunt prezentate în fig. 9. 

 

 
Fig. 9. Proprietăţi mecanice şi termice ale pulberii utilizate la SSL 

 
Estimarea teoretică a deformaţiilor termice din timpul sinterizării selective cu laser, care au loc pe 
maşina Sinterstation 2000, s-a efectuat cu ajutorul molului FEA al sistemului CAD Solidworks, 
utilizând valori ale proprietăţilor materialelor care sunt prezentate în fig. 10. 
 

 
Fig. 10. Caracteristici ale materialului, utilizate în analiza cu elemente finite 
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Deformaţiile maxime au rezultat de-a lungul axei X (0,22 mm). De-a lungul axelor Y şi Z au 
rezultat deformaţii de aproximativ 0,1 mm, aşa cum rezultă din figura 11. 

 
Fig. 11. Deformaţiile maxime de-a lungul axei x 

 Estimările teoretice au fost comparate cu cercetările experimentale. Aceeaşi piesă a fost 
fabricată în condiţiile şi la parametrii susmenţionaţi. S-au efectuat măsurători pe o maşină de măsurat 
în coordonate, obţinând valori prezentate în fig. 12. 

 
Fig. 12. Măsurarea pieselor fabricate prin SSL (UTC-N) 
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Există diferenţe semnificative între estimările teoretice obţinute prin analiză cu elemente finite 
a distorsiunilor termice ce apar la fabricaţia piesei prin SSL, faţă de valorile măsurate după fabricarea 
efectivă a piesei pe maşina Sinterstation 2000. Abaterile măsurate la modelele fabricate prin cercetări 
experimentale sunt mai mari faţă de erorile de precizie estimate teoretic. 
 
9. Aplicaţie industrială a SSL 

 
S-a efectuat un studiu de caz privind posibilităţile de utilizare a pieselor complexe fabricate 

prin SSL, direct ca scule şi matriţe pentru fabricarea la scară industrială a unor piese complexe prin 
injecţie de mase plastice. Pentru aceasta, colectivul de cercetare a colaborat cu S.C. Plastor S.A. din 
Oradea.  

S-au fabricat pe maşina Sinterstation 2000 (la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca) 
elementele active (prezentate în figura 13) ale unei matriţe necesare la S.C. Plastor pentru fabricarea 
unor componente din plastic ale unei motocositoare (ilustrate în fig. 14). 

 
Fig. 13. Poansonul şi cuibul, fabricate prin SSL, la Univ. Tehnică din Cluj 

 
 

 
Fig. 14. Maşină de tuns iarba, fabricată la SC. Plastor SA-Oradea 

 
În cadrul cercetărilor efectuate la UTC-N, s-au fabricat prin sinterizare selectivă cu laser matriţele 
utilizate la fabricarea prin injecţie de mase plastice a capacului de formă complexă, component al 
butonului de reglaj a înălţimii de tăiere a ierbii, ilustrat în fig. 15. 
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Fig. 15. Buton de reglaj. SC Plastor SA-Oradea 

 
Elementele active ale matriţelor necesare au fost fabricate prin SSL la Univ. Tehnică din Cluj-N., iar 
celelalte elemente modulare componente ale matriţelor au fost fabricate la SC Plastor SA – Oradea. 
Ajustarea şi asamblarea în plăci s-a efectuat la SC Plastor SA, asa cum se ilustrează în fig. 16. 
 

 

 
Fig. 16. Poziţionarea elementelor active, în plăci  

 
Testele de utilizare a matriţelor cu elemente active fabricate prin sinterizare selectivă cu laser 

s-au desfăşurat la Oradea (SC Plastor SA). Fig. 17 ilustrează poansonul şi placa activă fabricate prin 
SSL, In stare montată, pentru testarea comportării lor în timpul injecţiei. 

  
Fig. 17. Testarea poansonului şi plăcii active, fabricate prin SSL 
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S-au efectuat teste de fabricaţie a pieselor (prezentate în figura 18),  prin injecţie de mase 
plastice, utilizând elemente active fabricate prin SSL. 

 

 
Fig. 18. Piese fabricate la SC Plastor SA (Oradea), utilizând elemente active fabricate prin SSL la 

Univ. Tehnică din Cluj-Napoca   
 
Concluzie   
Aceste cercetări constituie o premieră în România, demonstrând aplicabilitatea practică a 

metodelor moderne de fabricaţie prin sinterizare selectivă cu laser, la scară industrială, pentru a 
fabrica rapid scule şi matriţe necesare injecţiei de mase plastice a pieselor complexe. 
 
 
Director de proiect, 
Conf. dr.ing. Nicolae Bâlc      Cluj-Napoca, 16.03.2005 
 
 


