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4K dla 3D: igus oferuje wielomateriałowy 

druk dla wielofunkcyjnych komponentów 

Specjalista w dziedzinie motion plastics kontynuuje rozszerzanie 

swoich możliwości w zakresie druku 3D dla trwałych, odpornych na 

zużycie i złożonych komponentów 

 

Jeśli element ma mieć kilka właściwości, to jego produkcja zazwyczaj 

odbywa się w kilku etapach. Taka produkcja może szybko stać się 

kosztowna przy niewielkich ilościach. Właśnie z tego powodu firma igus 

oferuje obecnie drukowanie wielomateriałowe przy użyciu nawet czterech 

materiałów. Dzięki temu wielofunkcyjne i odporne na zużycie części 

specjalne mogą być produkowane szybko oraz ekonomicznie w jednym 

etapie. W tym celu firma igus jeszcze bardziej rozszerzyła swoje 

możliwości w zakresie druku 3D oraz asortyment materiałów dla procesu 

FDM. 

 

Druk 3D poszczególnych części odpornych na zużycie, z różnych materiałów, 

oferuje użytkownikowi duże możliwości w zakresie projektowania. 

Jednocześnie wielofunkcyjne komponenty znacznie skracają proces produkcji. 

Dlatego firma igus, od ubiegłego roku, oferuje produkcję trwałych części 

specjalnych z dwóch materiałów w obszarze druku wielomateriałowego. W ten 

sposób mogą być produkowane elementy odporne na zużycie, a jednocześnie 

elastyczne, jak również inteligentne części specjalne. Ta usługa została teraz 

poszerzona o motion plastics. igus może teraz wykorzystać do czterech 

materiałów w czasie jednego procesu produkcyjnego wielofunkcyjnych 

komponentów. "W tym celu rozszerzyliśmy naszą produkcję druku 3D i obecnie 

oferujemy również nowe materiały, które mogą być przetwarzane specjalnie w 

druku wielomateriałowym" - wyjaśnia Tom Krause, Dyrektor Działu Produkcji 

Addytywnej w firmie igus GmbH. "Możemy produkować na przykład części do 

budowy wyposażenia, narzędzi lub maszyn specjalnych w sposób 

ekonomiczny, bez minimalnej ilości zamówienia, w ciągu zaledwie kilku dni". 
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Druk wielomateriałowy dla łożysk o najlepszych specyfikacjach 

Materiały igus do wielomateriałowego druku mają różne specyfikacje. 

Trybofilament iglidur sprawia, że komponenty mają niskie tarcie, są 

bezobsługowe i do 50 razy bardziej odporne na ścieranie niż zwykłe materiały 

do druku 3D. Dzięki iglidur I160-EL firma igus oferuje teraz nowy, elastyczny 

materiał, który może być drukowany w indywidualnym łożysku, na przykład, jako 

uszczelka. igumid P150, z drugiej strony, jest nowym filamentem do druku 3D 

dla druku wielomateriałowego, który zapewnia wysoką wytrzymałość na 

zginanie (87 MPa) komponentu. Specjalnie do produkcji addytywnej 

inteligentnych komponentów ze zintegrowanymi czujnikami, firma igus oferuje 

dwa kolejne inteligentne materiały: sigumid P i sigumid F. Ten ostatni jest 

nadrukowywany na łożysko i wysyła sygnał przez normalnie zamknięty styk, 

gdy osiągnięta zostanie granica zużycia. Natomiast sigumid P służy do 

ostrzegania o przeciążeniu łożyska. Dzieje się tak dlatego, że pod wpływem 

nacisku na łożysko zmienia się jego kształt, a tym samym opór. "Druk 4K 

umożliwia teraz połączenie wszystkich cech różnych materiałów - odpornych na 

zużycie, wytrzymałych, elastycznych i inteligentnych - w jednym złożonym 

elemencie", podsumowuje Tom Krause. 

 

Więcej informacji na temat druku wielomateriałowego można znaleźć na 

stronie: 

https://www.igus.pl/info/multiple-component-3d-printing 

 
 
Podpis pod ilustracją: 

 

Obraz PM1721-1 

Dzięki drukowi 3D 4K, wielofunkcyjne komponenty mogą być produkowane 

ekonomicznie i szybko podczas jednego etapu produkcji. (Źródło: igus) 

https://www.igus.pl/info/multiple-component-3d-printing
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O FIRMIE IGUS: 
 
igus GmbH opracowuje i produkuje polimerowe komponenty maszyn do pracy w ruchu. Te 

bezsmarowe, wysokowydajne tworzywa sztuczne ulepszają technologię i obniżają koszty, 

gdziekolwiek są zastosowane. Firma igus jest światowym liderem w dziedzinie zasilania, wysoce 

elastycznych przewodów, łożysk ślizgowych i liniowych, a także techniki śrub pociągowych 

wykonanych z trybopolimerów. Jest przedsiębiorstwem rodzinnym z siedzibą w Niemczech, w 

Kolonii, posiada przedstawicielstwa w 35 krajach i zatrudnia 4150 pracowników na całym świecie. 

W 2020 roku, firma igus osiągnęła obroty w wysokości 727 milionów euro. Badania 

przeprowadzone w największych laboratoriach badawczych w branży, przynoszą innowacyjne 

rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników. 234 000 artykułów jest dostępnych 

prosto z magazynu, a ich żywotność można obliczyć online. W ostatnich latach, firma rozwijała 

się, tworząc również wewnętrzne start-upy, m.in. dla łożysk kulkowych, napędów robotów, druku 

3D, platformy RBTX dla Lean Robotics i inteligentnych tworzyw sztucznych dla Przemysłu 4.0. 

Do najważniejszych inwestycji środowiskowych należy program "eko-prowadnik", czyli recykling 

zużytych prowadników, oraz udział w przedsiębiorstwie produkującym olej z plastikowych 

odpadów. (Plastic2Oil). 
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Znaki handlowe "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", „drygear”, "drylin", "dry-

tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-

skin", "e-spool“, "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "kineKIT", "manus", "motion plastics"", "pikchain", 

"plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "tribofilament“, 

"triflex", "robolink", „xirodur” i "xiros" są zastrzeżonymi znakami towarowymi w Niemczech oraz 

innych krajach. 
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