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Zgodne z wymogami FDA, wykrywalne i odporne 

na zużycie elementy dla technologii spożywczej 

Firma igus opracowała niebieski, kompatybilny z żywnością 

trybofilament iglidur I151 do ekonomicznego drukowania w 3D 

części specjalnych 

 

Materiał iglidur I151 jest niebieski, łatwo się drukuje oraz ma optymalny 

współczynnik tarcia i zużycia. Nowy trybofilament jest udoskonaleniem 

łatwego w obróbce, uniwersalnego filamentu iglidur I150. Ze względu na 

jego niebieski kolor jest odpowiedni do produkcji specjalnych części, 

które mogą zostać optycznie wykryte. Zgodność z wymogami FDA i 

Rozporządzeniem UE 10/2011 kwalifikuje ten wysokowydajny polimer do 

zastosowania w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. 

 

W 2017 firma igus włączyła do swojej oferty wszechstronny materiał iglidur I150. 

Filament jest bardzo łatwy w zastosowaniu z konwencjonalnymi drukarkami 3D, 

dzięki temu wielofunkcyjne i odporne na zużycie części specjalne mogą być 

produkowane szybko oraz ekonomicznie za pośrednictwem procesu FDM. 

„Wielu klientów, głównie z branży spożywczej, poszukiwało niebieskiego, 

zgodnego z wymogami FDA filamentu o właściwościach zbliżonych do 

materiału iglidur I150. Dlatego właśnie opracowaliśmy iglidur I151" - mówi Tom 

Krause, Dyrektor działu Produkcji Addytywnej w firmie igus. Nowy trybofilament 

jest odpowiedni do drukowania elementów o wysokiej odporności na zużycie. 

Materiał ten jest wzbogacony o smary stałe, dlatego nie jest konieczne 

dodatkowe smarowanie oraz wyklucza to jakiekolwiek zagrożenie skażeniem. 

Wydrukowane komponenty spełniają wymagania FDA oraz Rozporządzenia 

UE 10/2011, co czyni je idealnymi do zastosowania w przemyśle spożywczym 

i kosmetycznym. Kolor niebieski zapewnia wymaganą wykrywalność optyczną. 

iglidur I151 może być stosowany w każdej drukarce 3D, w której można ustawić 

temperaturę dyszy na 250 stopni Celsjusza. 

 

Samodzielne drukowanie części specjalnych lub zamawianie ich online 

iglidur I151 wykazuje właściwości mechaniczne porównywalne do iglidur I150 

pod względem stabilności, wytrzymałości i przyczepności warstw. Nowy 

filament okazał się również imponujący w testach zużycia w wewnętrznym 
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laboratorium testowym firmy igus, wykazując żywotność stukrotnie wyższą niż 

standardowe tworzywa sztuczne takie jak ABS i nylon. Trybofilament można 

zamówić w sklepie internetowym igus w postaci szpul. Użytkownicy mogą 

również zlecić usługę druku 3D firmie igus, aby wyprodukować odporne na 

zużycie części specjalne. Wystarczy przesłać plik STEP, wybrać materiał, 

obliczyć ceny i zamówić dopasowaną do potrzeb część odporną na zużycie. 

Igus przedstawił nowy trybofilament dla przemysłu spożywczego podczas 

szczytu Ultimaker Transformation, w kwietniu 2021. Materiał iglidur I151 będzie 

również wkrótce dostępny na Rynku Ultimaker. Użytkownicy drukarek 3D 

Ultimaker mają w tym miejscu przewagę, ponieważ załączone są profile 

materiałowe, co pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie drukowania bez 

konieczności dokonywania wstępnych ustawień.  

 
 
Podpis pod ilustracją: 
 

 
Obraz PM1821-1 

Nowy trybofilament iglidur I151 jest zgodny z wymogami FDA i szczególnie 

odpowiedni do kontaktu z żywnością. (Źródło: igus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.igus.pl/product/20664
https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/materials?author_id=NE&page=1
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INFORMACJA O IGUS:  
 
Firma igus 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", "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", 
"triflex", "robolink", „xirodur” oraz "xiros" są 
zastrzeżonymi znakami towarowymi w Niemczech 
oraz innych krajach. 
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