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FABRIKAZIO GEHIGARRIA 

 

LABURDURAK 

 

3DP  3D Printing (3 dimentsioko inpresioa) 

ABS      Acrynolitrile butadiene styrene (Akrilonitrilio butadieno estirenoa) 

ALM    Additive Layer Manufacturing (Gehikuntzako fabrikazioa) 

ASTM  Association for Testing Material (Materialak testatzeko Nazioarteko erakundea) 

CAD    Computer Aided Design (Ordenagailu bidezko diseinua) 

CAE   Computer Aided Engineering (Ordenagailu bidezko injeniaritza) 

CAM  Computer Aided Manufacturing (Ordenagailu bidezko fabrikazioa) 

CNC  Computer Numerically Controlled (Zenbaki bidezko kontrola) 

EBM     Electron Beam Melting  (Elektroi-sorta bidezko galdaketa) 

FDA  Food and Drug Administration (Elikagaiak eta sendagaiak kudeatzeko sistema) 

FDM  Fused Deposition Modelling (Galdaketaren bidezko eredua) 

FFF      Fused Filament Fabrication (Galdaketa-harien bidezko fabrikazioa) 

G-CODE  (Zenbakizko kontroleko programazio-lengoaia) 

GMAW  Gas Metal Welding (Gas-metalezko soldadura) 

GTAW  Gas Tungsten Arc Welding (Tungsteno-gasezko arku bidezko soldadura) 

HIPS     Hight Impact polyestirene (Inpaktu handiko poliestirenoa) 

LS   Lase Sintering (Laser bidezko sinterizazioa) 

MIG       Metal Inert Gas (Metalezko gas geldoak) 

 

MSDS  Material Safety Data Sheet (Material segurtasunari buruzko datu-fitxa) 

 

PA        Polyamide (Poliamida) 

PC        Polycarbonate (Polikarbonatoa) 

PEEK  Polyether ether ketone (Polietilenoa eter ketona) 

PETG   PolyEthylen Terephthalato de Glicol (Polietileno tereftalatoa) 

PLA      Polylactic Acid (Azido polilaktikoa) 

PP        Polypropylene (Polipropilenoa) 

PPSU   Polyphenylsulfone (Polifenilsulfona) 



3 

 

 

PRS      Powder Recovery System (Hautsa berreskuratzeko sistema) 

PS        Polystyrene (Poliestirenoa) 

PTFE   (Politetrafluoroetilenoa) 

SKIRT/BRIM  (Pieza hobeto bermatzeko plataforma gainean jartzen den oinarria) 

SLM     Selective Laser Melting (Hautazko laser bidezko urtzea) 

SLS  Selective Laser Sintering (Hautazko laser bidezko sinterizazioa) 

STL  Standard Triangle language (Hirukien bidezko lengoaia) 

TIG      Tungsten Inert Gas (Tungsteno-gas geldoak) 

TPE       Thermoplastic elastomer (Elastomero termoplastikoa) 

TPU      Thermoplasctic polyurethane (Poliuretano termoplastikoa) 

WAAM  Wire and  Arc Additive Manufacturing (Haril eta arku bidezko fabrikazio 

gehigarria) 
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1. SARRERA 

Lan honetan, lehenengo eta behin, fabrikazio gehigarriaren kontzeptua azalduko da, hau 

da, CAD programa batez 3D pieza bat lortzea zer den. Era berean, fabrikazio gehigarriaren 

prozesuak ere ezagutarazi nahi dira. 

Beste aldetik, aplikazio motak sektoreka sailkatu eta ALM merkatuko teknologia 

nabarmenak eta esanguratsuenak azalduko dira. 

Azkenik, fabrikazio gehigarriaren etapak garatuko dira; baita ereduak azaldu ere, 

programarik erabilienen berri emanez. 

2.  FABRIKAZIO-PROZESU ARRUNTAK 

 

Produkzio arruntaren metodo  gehienak txirbil-harroketan dute oinarri. Piezaren akabera 

aurre forma batetik abiatu eta soberako materiala kenduta lortzen da. Eredu gisa, 

mekanizatua, elektrohigadura eta laser edo ur-zorrotada  bidezko ebaketa aipa daitezke. 

Beste produkzio-metodo batzuk konformazio bidezkoak dira; azken geometria hasierakoari 

deformazioa ezarrita lortzen da.  Horien artean galdaketa-prozesuak eta deformazio 

plastikozko prozesuak (laminazioa, estrusioa eta konformazioa) dira aipagarriak. 

Bestalde, geruzak eranstea (ALM) fabrikazio- teknologia askoren bilduma da. Funtsean, 

prozesu honetan CAD 3D artxibo batetik abiatuta, material-geruzak gainjarriz, egitura 

solidoak lortzen dira. 

Historian zehar era askotara izendatu izan dituzte ALM fabrikazio-prozesuak:   Additive 

Manufacturing, 3D Printing, Rapid Prototyping edo Solid Freeform Fabrication, besteak 

beste. 

ALM fabrikazioaren baliagarritasuna hobeto uler daiteke fabrikazio-prozesu arruntekin 

alderatuz gero: 
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Prozesua Abantailak Desabantailak 

ALM  Materialaren etekina. 

 Ekipamendu merkeagoak. 

 Tresneria gutxiago. 

 Inpresora bidez osatutako      

euskarriak. 

 Prozesuaren malgutasuna. 

 Diseinu-askatasuna. 

 Fabrikazio zuzena. 

 Geometria konplexuak dituzten 

piezak. 

 Moteltasuna. 

 Lanabes-aukera 

mugatua. 

 Ezinbesteko post-

prozesua. 

 Fabrikazio- bolumen 

txikiagoa. 

 

Moldaketa  Geometria konplexuak. 

 Ekoizteko gaitasun handia. 

 Materiala aurreztea. 

 

 Tresneria garestia. 

 Propietate mekaniko 

txikiagoak. 

 Malgutasun gutxiko 

teknika. 

 Zehaztasun 

dimentsionalik 

gabekoa. 

Mekanizatua  Gainazal-akabera egokiagoa. 

 

 Zehaztasun dimentsional 

handiagoa. 

 

 Material- hondakin pila. 

 Tresneria garestia. 

 Mugatua geometria 

sinpleei dagokionez. 

 

   ALMaren eta prozesu arrunten arteko alderaketa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanizatuaren bidez egindako pieza. 

 

 

Moldaketaren bidez lortutako botila 
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3. FABRIKAZIO GEHIGARRIAREN ETAPAK 

 

ALM fabrikazioaren barruan hainbat prozesu eta teknologia daude. Haatik, zenbait fase 

errepikatu egiten dira denetan. 

 
ALMaren etapak 
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3.1. CAD eredua 

Software pakete baten bidez diseina daiteke ekoitzi beharreko pieza; era berean, CAD 

eredu hori eskuragarri duen web-orrialde batez ere balia daiteke (5.atala). Diseinatzean 

aintzat hartu behar dira, batetik, piezaren funtzionaltasuna eta, bestetik, ALM prozesua. 

CAD-ak eredu tridimentsionala lortzeko aukera ematen du. 

3.2. STL formatura bihurtzea 

CAD fitxategitik abiatuta, STL (Standard Tesellation Language) artxibo bat lortzen da. 

1987an garatu zuen 3D Systems-ek artxibo formatu hori bere makinetara egokitzeko. Gaur 

egun, berriz, ALM sistemetara ere hedatu da eredua. 

CAD ereduaren geometriatik abiatuta eratzen da STL artxiboa eta hirukiz osatutako sarea 

irudikatzen du. Hirukien dentsitateak finkatzen du, hain zuzen, batutako gainazalen 

bereizmena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Saredun geometria 

3.3. STL erabiltzea 

Inprimatzeko softwarrean sartu baino lehen, STL eredua konpondu eta editatu egin daiteke 

CAD eredua inprimatzean kalitate eta emaitza hobeak lortzearren nahiz, zenbait kasutan, 

diseinuan egindako akatsak konpontzearren. 

Fabrikazioari ekin baino lehen, piezaren orientaziorik egokiena erabaki behar da eta, 

horrekin batera, baliatu beharreko material-euskarria. 

Zutabe meheak edo armazoiak dira euskarri horiek, eta euren betebeharra da piezaren 

hegaleko atalei edo plano horizontalarekiko 45º-ko angelua baino txikiagoa duten 

gainazalei eustea. Lan hori, normalean, teknologia bakoitzera egokitutako softwarrak 

egiten du automatikoki. 
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Euskarririk gabeko eta euskarridun pieza 

 

 

Inprimatzeko erabiliko den softwarean hainbat parametro aldatu behar dira, adibidez: 

geruzen lodiera, dentsitatea, euskarriak eta abar (4.2.atala), makinaren gaitasunaren eta 

pieza motaren arabera. Aldaketa horiek egin ondoren, geruzetan banatzen da eredua. 

 

 
Eredu baten simulazioa geruzetan 

3.4. Makinaren doikuntza 

Makina batzuek beste batzuek baino mantentze-lan handiagoa behar izaten dute. Makina 

bakoitzak bere doikuntza eskatzen du. Mantentze-eragiketarik ohikoenak, hala ere, 

mugimenduan dauden sistemak kalibratzea, garbitzea eta inprimagailuen osagarriak 

aldatzea, eta abar izaten dira. 
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3.5. Fabrikazioa 

Geruzen bidezko fabrikazio gehigarria  automatikoa da eta fabrikazio-denbora 

teknologiaren, piezaren tamainaren eta fabrikazio-parametroen araberakoa da. Gaur egun, 

teknologia berriei esker, eskuko telefonoz emandako aginduz inprimarazi daiteke pieza bat, 

edo piezaren inprimatzea geldiarazi. Edozein modutan, gomendagarria da inprimatzeko 

jarraibide zuzena izan duela egiaztatzea. 

3.6. Post-prozesua 

Pieza ekoitzi ondoren, makinatik atera eta erabili gabeko materiala baztertu egiten da. 

Ondoren, euskarriak erabili badira, eskuz kendu edo, beste batzuetan, piezak egitura 

konplexuagoak izanez gero, euskarri moduan disolbagarriak diren materialak erabili 

daitezke. 
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4. INPRIMATZEKO PROZESUA 
 

Inprimatzeko prozesua hiru fasetan bana daiteke: 

(a) 3D eredua osatu 

(b) Inpresioa egituratu 

(c) Inprimatu 

3D diseinua egin, hau da, jatorrizko ideia STL formatura bihurtu. STL artxiboa 

lortutakoan, inpresioa egituratu behar da, parametro guztiak jarriz, piezaren arabera, eta G-

CODE artxibora bihurtu. Azken fasean, G-CODE artxiboa objektu fisikoa bihurtzen da. 

 

3D eredua osatu 

Ideiatik STLformatura. 

Inpresioa egituratu. 

STL artxibotik G-CODE formatura. 

Inprimatu. 

3D eredutik abiatu eta inprimatu arteko prozesua 

4.1. 3D eredua lortu 

Eredua lortzeko hiru bide daude: 
a) Diseinatzea 
b) Digitalizatzea 
c) Deskargatzea 

 
Diseinatzea: ideia bat benetan gauzatzeko, ezinbestekoa da diseinatzea. Diseinatzeko 

hainbat programa daude eskuragai, bai doakoak, bai profesionalak; gaur egun, nahierara 

balia ditzake erabiltzaileak. Hainbat software dira eredua diseinatzeko aproposak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseinatzeko Softwareak 
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Digitalizatzea: Batzuetan produktu bati buruzko argibideak jakin (nola 

funtzionatzen duen, nola fabrikatu zen…) edo produktuaren diseinua lortu nahi da. 

Alderantzizko ingeniaritza esaten zaio saio horri. Hutsetik abiatu eta produktua 

diseinatzeak dituen eragozpenak (inbertsio handia, konplexutasuna) alde batera 

utzita, dagoeneko ezaguna den diseinuren bat digitalizatzen da haren informazioa 

eskuratzeko. Modu horretan, 3D eredua lortutakoan, diseinua moldatu, aldatu eta 

hobe daiteke. 

 
Mahai gaineko eskanerrak eta dronak 

Deskargatzea: Gaur egun, badira biltegi digitalak (orotarikoak eta 

espezializatuak). Biltegi horietan, egileek euren diseinu inprimagarriak gordetzen 

dituzte eta nornahiren eskura jarri. Era askotako edukiak aurki daitezke biltegiotan, 

3D inpresiotarakoak ez ezik, beste makina batzuetarako diseinuak ere bai. Bada, 

biltegi horiek oso lagungarriak izaten dira diseinatzeko lanik hartu nahi ez duen 

ororentzat, STL artxiboa zuzenean deskargatu dezakete eta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D ereduen biltegi digitalak 
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4.2. Inpresioa konfiguratzea eta inprimatzea 

Hau da, ereduaren parametroak moldatu eta inpresioa konfiguratzea edo G-CODE artxiboa 

lortzea. Badaude horretarako inprimatzeko softwareak: bai software libreak (Cura eta 

Repetier izeneko programak, adibidez), baita libreak ez direnak (hala nola, Simplify3Dr®) 

ere. 

Programa horien helburua da inprimagailuarekin komunikatzea eta 3D objektua geruzetan 

antolatzea eta G-CODE artxibora moldatzea. 3D eredutik benetako eredura pasatzeko 

beharrezkoak diren urratsak taxututa daude programa horietan. STL artxiboa inprimatzeko 

erabiliko den softwarera inportatu eta, eredua programan sartu ondoren, eredua nola 

inprimatu nahi den konfiguratuko da. Prozesu bakarra edo prozesu bat baino gehiago eduki 

dezake ereduak. 

Simplify3D® inprimatzeko programaren interfazearen diseinua 

 

Perfila aukeratu: prozesuaren barruan,  inprimagailu-mota aukeratu eta kalitaterik onenak 

lortzeko baliagarri diren ezaugarriak zehaztuko dira. 

 Materiala aukeratu: Inprimatu nahi den materiala aukeratu eta, inprimagailuaren 

konfigurazioaren arabera, dagozkion materialak agertuko dira; hautatu gabeko materialen 

bat behar izanez gero, berariaz konfiguratu egin beharko da. Horren arabera doituko dira 

tenperaturak, estrusioa eta hoztea. 

Inprimatzeko kalitatea: Oro har, hiru edo lau kalitate mota aukeratu daitezke: azkarra, 

ertaina eta altua. Kalitatearen arabera, geruzen altuera, barne-dentsitatea eta beste   

doikuntzak alda daitezke. Beti ere, zenbat eta geruza-altuera txikiagoa, orduan eta denbora 

gehiago beharko da pieza osatzeko. Beste aldetik, geruza-altuera txikiagoekin gainazal-

akabera hobeak lortzen dira. Gainazalaren altuerak ez ezik, parametro bakarrak, inpresio 

abiadurak, tenperaturak eta  euskarriak ere zerikusia dute kalitatearekin. 

Estrusoreak: estrusore bat baino gehiago dute inprimagailu batzuek. Beraz, bat hautatu 

behar da. 
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Barne-dentsitatea: bestela esanda, piezaren barne-sendotasunaren maila: %0 an erabat 

hutsik egongo da, eta % 100ean erabat trinkoa izango da. Normalean, % 20-50 bitartekoa 

erabiltzen da. 

Raft-a: Piezari oinarri bat ezartzea da, plataforman hobeto bermatzeko eta ez altxatzeko. 

Honen desabantaila da piezaren oinarria zakarra geratzen dela. Arazo hori saihesteko, beste 

parametro bat dago, Skirt/Brim izenekoa. 

Euskarria sortu: automatikoki edo eskuz jar daitezke euskarriak, eta lagungarriak izango 

dira horizontalarekiko 45º baino txikiagoko hegalak daudenean. Modu aurreratuan, 

euskarri horien parametroak ere aldatu daitezke. Aukera eta parametro gehiago ikusteko 

modu aurreratua erabili behar da. 

Parametroen konfigurazioa (Simplify3D® programa) 

 

Eredua Skirt/Brim eta Rtafta erabilita 
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Inprimatzeko,  programak geruzetan banatzen du eredua, G-CODEA lortu aurretik 

ezarritako parametroekin. Simulazioa ikusi ondoren, piezaren atal guztiak aztertu eta, 

inprimatu baino lehen, mikro SD txartel batean gorde daiteke G-CODEA; bestela, USB 

bidez ordenagailura pasatu. 

 

5. APLIKAZIOAK ETA GAITASUNAK 

ALM teknologia oso tresna berritzailea gertatu da teknologia-mota eta sektore askotan. 

Gero eta erabilera zabalagoa izaten ari da eta  material, prozesu eta sistema berrien 

garapena ekarri du. 

Hurrengo ataletan ikusiko da zein arlotan izan dituen ALM teknologiaren eraginik 

nabarmenenak; baita jarduera bakoitzaren ezaugarriak ere. 

5.1. Sektore aeroespaziala 

Aireko garraioetan, gidatu gabekoetan eta teknologia espazialetan aurrerakada handiak 

gertatu badira ere, abiazio komertzialean izan dira orain arte garapenik berritzaileenak. 

Gaur egun, industria aeroespazialeko ikerketaren eta garabidearen helburua hegazkinen 

eraginkortasuna hobetzea eta erregaien kontsumoa murriztea da. Horretarako, 

eraginkortasunari eta funtzionaltasunari eutsita,  osagai arinagoak behar  dira. Baina, beste 

aldetik, oso geometria konplexua dute produktu askok. Horregatik, kopuru txikietan 

fabrikatzen dira ekoizkinak eta ale bakoitzaren kostea handia izaten da. 

Esandako guztiagatik, industria aeroespazialaren ekoizpen-katean txertatzeko ezin 

egokiagoa da ALM teknologia. Esaterako, berrikuntza horri esker, tresneria, soldadura 

prozesuak, linea automatizatuak muntatzea eta inbentarioak arintzea ez ezik, kentzea ere 

lortu egin du Boeing konpainiak. 

Arlo honetan, hauexek dira, besteak beste, aplikaziorik aipagarrienak: muntatzeko tresneria 

berezia, jeten eta helikopteroen kabinen barrualde pertsonalizatua, muntatze-maketak, 

turbinetako palak eta erregai-injektoreak. 

 

 

 

 

 

 

Atzean, jatorrizko burdineria eta, aurrean, hobetua. 
Airbus 380 hegazkinerako. 

 

ALM teknologiak hondatutako osagaiak konpontzeko ere erabiltzen dira, hala nola 

turbinen alabeak, baita motorren sekzioak zigilatzeko ere. 
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ALM teknikaren bidezko alabearen konponketa. 

5.2. Automobilgintza 

Arlo horretan ezinbestekoa da teknologia  berritzaileak erabiltzea lehiakortasunari eusteko. 

Gaur egun, bi dira automobilgintzaren oinarriak: batetik, prototipo funtzionalak osatzeko 

baliagarriak diren prototipo azkarrak; bestetik, luxuzko autoetara begira, bigarren mailako 

pieza txikiak nahiz konplexuak. 

Sail berezia osatzen dute motor-kirolek. Izan ere, horietan garrantzitsuak dira pisu 

murriztuko ibilgailuak eta goi mailako ezaugarriak. 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrikazio-prozesuetarako 3D inprimagailuekin egindako tresneria 

 

5.3. Aho-hortzen higienea 

Arlo hau ere sendo abiatu da berrikuntzaren ildotik, batez ere hortzak berriztatzeko 

teknikei dagokienez. Orain arte hortzak konpontzeko ohiko teknikak erabili izan dira; gaur 

egun, berriz, gero eta ugariagoak dira fabrikazio-prozesu automatikoak. Arlo honetan, 

ALM teknikari esker, bezeroarentzat neurriko produktuak doitzeko aukera dago. 

Aho-hortzen higienearen alorrean, ALM teknikaren ereduak dira hortz-protesiak eta tresna 

zuzentzaileak. 
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Laser-sinterizazio bidez egindako hortz-protesia 

5.4. Elektronika 

Hainbat aparatu elektroniko erabiltzen dira egunero. Beraz, teknika berritzaile horrek 

aplikazio ugari ditu, bai telefono mugikorretan, bai ordenagailuetan, bai autoetan… 

Produktuon berezitasunetako bat tamaina txikia da. Horregatik, ekoizkin horiek osatzeko, 

goi-mailako tresneria behar da. ALM teknologia berriak malgutasuna ematen du garatze-

prozesuak azkartzeko eta fabrikazio-denborak murrizteko. Horrenbestez, ALM teknologiak 

ahalmen handia du produktu berrietan hobekuntzak txertatzeko. 

Oro har, elektronikak miniaturazko piezekin izan du zerikusia. Bada, elektronikako 

edozein motatako geometriatan murgiltzeko gaitasuna dauka ALM teknologiak. 

Basip elektronika SLak egindako hobekuntza. Elkarri lotutako estalkiak diseinatzen dira 

3D inpresioari esker. Nahi adina pieza ekoitz daitezke, merkeago. 

 

 

3D 

inpresioaren bidez egindako estalkiak. 

 

5.5. Altzariak 

Diseinua funtsezkoa izan da beti etxeko altzarietan eta osagarrietan, hala luxuzko 

produktuetan nola kostu apalagokoetan. Dena dela, atentzio handiagoa ematen dute 

luxuzko altzariek, sail horretan diseinu-aukerak eta funtzio berriztatzaileak nabarmenagoak 

direlako. 
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Hori dela eta, ALMaren bidezko emaitzei begira dago merkatua. Izan ere, oso agerikoak 

dira fabrikazio-teknika horren aurrerabideak: eskearen eta bezeroaren neurriko produktuak 

eta fabrikazio-kostu murritzagoak. 

 

 

 

  

 

 

 

3D Inpresioaren bidez egindako eserlekua. 

5.6. Inplanteak eta protesiak 

Urtez urte garatuz joan izan da gorputz-adarrak inplanteen eta protesien bidez 

ordezkatzeko aukera. Teknika horretan, sistema biologikoak eta artifizialak uztartu egiten 

dira. Produktu horien ezaugarri ohikoenak makroskopikoak  (funtzioa, diseinua) eta 

mikroskopikoak (biokonpatibilitatea, bioekintza) dira. 

Inplanteen eta protesien arloan, baliagarritasun handia du geruzak gainjartzeko teknikak. 

Teknologia horri esker,  bezeroaren anatomiarentzako neurriko produktuak egokitu 

daitezke. Horrenbestez, ALM teknologiak eskaintzen dituen ahalmenak aintzat hartuz gero, 

produktuon eskea handitu egingo dela aurreikusten da. 

 

 

 

 

 

 
3D inpresioaren bidez egindako protesia 
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ALMaren bidez egindako  gorputz atalak 

5.7. Bitxigintza 

Geometriaren konplexutasuna da bitxigintzako produktuen berezitasun nagusia. Arlo 

horretan, bi talde daude: alde batetik, diseinu esklusiboko bitxiak, eskuz egindakoak eta 

luxuzkoak;  eta, bestetik, imitaziozko bitxiak, kopuru handiagotan fabrikatzen direnak. 

Horren arabera, beraz, bi bezero mota ase behar ditu bitxigintzaren merkatuak: batetik, 

kalitate handiko bitxiak aintzat hartzen dituena eta, bestetik, diseinuaren sormena eta 

merkaturatzeko denbora lehenesten dituena. ALM teknologia bikain egokitzen da 

bitxigintzaren ezaugarrietara eta, beraz, ezin aproposagoa da aipatu berri ditugun bi 

merkatu-taldeen beharrak asetzeko. 

Kalitate handiko prozesatze-materialak badira egon, baina 3D inpresiorako material-aukera 

urria da oraindik. Gainera, beharrezkoak dira post-prozesatze lanak, gainazal-akabera 

bikainagoak lortuko badira. 

Bitxigintzarako egindako 3D-tako eredua 
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5.8. Medikuntzako tresneria 

Tresneria kirurgikoak kalitate handiko eta geometria konplexuko gailuak lortzea du 

helburu. Arlo horretako produktuetan beharrezkoak dira mantentze-lanak eta garbiketak 

esterilizazioa bermatzeko. 

Azken urteotan prototipo azkarreko teknologia erabili izan da medikuntzako tresneria 

ekoizteko. Hor dira, besteak beste, kateters eta stents prototipoak (itxura zilindrikoko 

gailuak, gorputz-hodi baten barruan jarrita iragazkortasunari eusteko eta kolapsoa 

saihesteko gai direnak). Prozesuen eta atalen kalitateek ez dute, haatik, berme osorik 

ematen oraindik. Hori dela eta, ALM teknologiaren garapena prototipo funtzionaletara 

(proga klinikoetan erabiltzen direnak) mugatua dago. 

 

 

 

 

 

 

Stent gailua 

5.9. Ehungintza 

Bizi-ziklo motzeko industria da ehungintza. Joera eta diseinu berriak merkaturatzen dira 

sasoi bakoitzean; maiztasun horrek eraginda, ekoizleak etengabe aldatzen du eskaintza. 

Beraz, funtsezkoak dira produktuak garatzeko prozesu laburrak. Gainera, erantzun egokia 

eman behar zaio  errendimendu handiko zuntzen eskaintzari, gero eta handiagoa da eta. 

Hor dira, adibidez, kirol lehiaketetako jantziak eta baita  neurrira egindakoak 

Ehungintzan, orain arte, ALM teknologiak helburu esperimentala besterik ez du izan. 

Teknologia arruntek arlo horretan behar diren gaitasunak betetzen dituztelako gertatzen da 

hori. Badira, hala ere,  ALM bidez ekoitzitako produktu batzuk: zorroak, eskumuturrekoak, 

oinetakoak, eskularruak eta erlojuak, besteak beste. 

 

 

 

 

 

 

 

Nervous System diseinu-estudioaren soinekoa. 
Moma museoan dago 
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3D Stratasys J750 inprimagailuaren bidez ekoitzitako ereduak. 

5.10. Tresneria eta trokelaketa 

Tresneria esaten zaie moldeei edo hauen osagaiei; baita edozein industria-arloko 

fabrikazio-prozesuetan erabiltzen diren erreminta-osagarriei ere. Tresneria funtsezkoa da 

ekoizteko prozesua lehiakorra, eraginkorra eta sendoa izan dadin. 

Gaur egun, zeinahi fabrikazio-moldetan, tresneria fabrikatzea eta garatzea da atalik 

garestiena, prezioari eta denborari dagokienez. Horren arrazoia ekoitzitako atalen 

geometria konplexua da; izan ere, zehaztasuna, fidagarritasuna, zimurtasun txikia eta oso 

ezaugarri mekaniko onekoak izatea dira ezinbesteko eskakizunak. Halaber, edozein 

tresneria-osagarri aplikazioaren neurrikoa da, horren arabera aldatzen baitira bolumena eta 

tamaina. 

Azken urteotan, gero eta konpainia gehiagok heldu diote ALMren bidezko fabrikazio-

molde berriari eta, horri esker, denbora eta kostuak aurreztu egin dituzte.  

Teknologia berri horiek hainbat onura eragin dezakete tresneriaren eta trokelatzearen 

sektoreetan: tresneria fabrikatzeko baliagarria da ALM teknologia, baita nahi den pieza 

zuzenean ekoizteko ere. 

Era batera edo bestera, abantaila nabarmenak ditu ALM fabrikazioak prozesu arruntekin 

alderatuz gero. Labur esanda, fabrikazio-prozesua errazten du. Esate baterako, moldeen 

edo hozte-sistema artekak dituzten txertoei dagokienez, orain arte zulaketaren bidez 

ekoizten ziren, baina tentsio-puntuak sortuta. ALMaren bidez, berriz, akats hori saihestu 

eta tresneria azkarrago fabrika daiteke. Berrikuntza horrek Rapid Tooling du izena eta, 

geometriaren barruan dena bilduta,  fabrikazioa urrats bakar batean egitea lortu du. Era 

horretara dirua eta denbora aurrezten dira. 

 

 

 

 

 

 

 

Molde-txerto arrunta (ezk.) eta  ALM bidez egindako hozte-sistemen artekak (esk.) 
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Teknologia arruntak oso lehiakorrak dira trokelaketan. Hala ere, industria horretan ere 

hedatu da ALMa eta merkatua garatzeko lagungarri gertatzen ari da. ALMak teknologia 

arruntak ordezka ditzake, beraz. Tresneriarako eta trokelaketarako konponbideak bi 

sailetan bana daitezke: zerbitzu altuak dituztenak eta  tresneria osagarriak. Bada,  EOS eta 

SLM Solutions tresneria ekoizleek plastikoa moldatzeko edo galdaketa-elementuak 

fabrikatzeko ohiko teknologiek baino abiadura handiagoa dutela frogatu dute. 

5.11. Ereduak eta maketak 

Aspalditik, arkitektoek, injeniariek  eta diseinatzaileek ereduak erabili izan dituzte 

diseinuak hobetzeko. Uki daitekeen eredu kontzeptuala oso baliagarria gerta daiteke 

diseinu baten ideia ikusarazteko. Eredu arruntak, berriz, arreta handiz osatu behar izaten 

ziren, eskuz, eta edonor ez zen planoak interpretatzeko gai izaten.  Azken urteotan, 3D 

CAD ereduek eta ALM teknologia berriek bide berria urratu dute diseinuaren ideiak 

argitzeko eta ulertarazteko. 

 

 

 

 

 

 

3D bidez egindako arkitektura-maketa 
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6. ALM TEKNOLOGIAK 
 

Hainbat prozesu bereiz daitezke ALM teknologien sailean. Lehiakideek ez bezalako 

prozesuak eta materialak garatuz nabarmendu nahi dute fabrikatzaileek euren marka. Hori 

dela eta, antzeko prozesuek eta materialek izen ezberdinak hartzen dituzte, 

fabrikatzailearen arabera, eta nahasketa eragiten du horrek. Merkatuan hainbat sailkapen 

mota daude (adibidez, materialen araberakoak edo lehengaien egoeraren araberakoak), 

baina ASTM-ko F42-aren arau-batzordeak osatutakoa da argigarriena. 

6.1. Sailkapena 

ALM prozesuak sailkatzen saiatu da F2792 (ASTM) araua. Terminologia horrek zazpi 

prozesu-talde zehazten ditu: 

ALM prozesuak 

Vat photopolymerization  Likido fotosentikor bat hobetzea da prozesu horren 

helburua. Kupel baten argiaren bidez selektiboki 

aktibatutako polimerizazioaren bidez lortzen da. 

Material jetting  Selektiboki gainjartzen dira material-tantak. 

Binder jetting  Likido aglutinatzaile bat selektiboki gainjartzen da 

material-hautsa batzeko. 

Material extrusion  Materiala zulo edo haizebide batetik gainezartzen da 

selektiboki. 

Powder bed fusion  Energia termikoak hauts-geruzak urtzen ditu 

selektiboki. 

Sheet lamination Material -xaflak batzen dira objektu bat osatzeko. 

Directed energy deposition  Materialak gainjarri egiten dira energia termiko 

zuzenduaren bitartez fusionatuz. 

ASTM sailkapena 

ALM prozesurik ohikoenak ageri dira aurreko taulan. Prozesuaren eta materialaren 

jatorriaren arabera daude sailkatuta;  nolanahi ere, ikus prozesu horien deskribapen 

zehatzagoa 6.2 atalean. 
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ALM teknologien sailkapena 

6.2. Deskribapena 

Jarraian, xeheago azalduko ditugu aurreko diagramako prozesuen ezaugarriak eta 

erabilerak. 

6.2.1. Fused Filament Fabrication/ Fused Deposition Modeling (FFF/FDM) 

Oinarria haril-estrusio bidez lerroz lerro eta geruzaz geruza gainjarritako material 

termoplastikoa da. Harila izaten da elikatze-iturria. Haril hori estrusio-makina baten edo 

batzuen bidez berotzen da; urtutakoan, berriz, motor batzuek eragiten diote hariari. 

Makina horiek torlojuz, katez, motorrez, eta sentsorez osatuta daude; azken horiei esker, 

XY planoak gidatzen du inpresioa. Z ardatza, berriz, beherantz mugitzen da, oinarria jaitsiz 

eta igoz. 

Inprimagailuaren muturra 0,2mm eta 1,2mm bitarteko diametrokoa izan daiteke; geruzen 

zabalera, 0,05 eta 0,80mm bitartekoa;  perdoia, ostera, +/- 0,05mm-koa. 
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FDM prozesuaren eskema 
 

Ematen duten zerbitzuen, prezioaren eta jabetza intelektualaren arabera, teknologia 

horretako inprimagailuek bi talde osatzen dituzte: 

a. Ingurune itxiko makinak. 

b. Kode irekiko makinak. 

 

6.2.2. Ingurune itxiko makinak 

Fabrikazio gehigarri profesionaleko ohiko inprimagailuak dira: garestiak eta mantentze-lan 

handikoak.  

Kostu handi horien ordainetan, onura nabarmenak eskaintzen dituzte, ordea: erabiltzeko 

erraztasuna, piezak errepikatzeko gaitasuna eta pieza akastunen kopuru oso txikia.  

Fabrikatzaileak piezen kalitate eta ezaugarri onak bermatzen ditu. 

 

 

 

 

 

   

Ingurune-itxiko makina 

6.2.3. Kode irekiko makinak 

Makina hauek irakaskuntzan, hobby gisa edota garatzeko helburuarekin (adibidez, 

materialak) erabili ohi dira. Aurreko atalekoekin alderatuta, merkeagoak dira eta material 

anitz onartzen dute, baina ez dira merkaturako jauzia emateko gai izan. Izan ere, inguru-

itxietako inprimagailuen esparrua mugatuagoa da materialari dagokionez, ekoizleen 

materialak baino ez baitituzte baliatzen eta kode irekikoetan, aldiz, hainbat jatorritakoak 

izan daitezke materialak eta ordezko osagaiak. Baina, beste aldetik, kode irekiko makinen 
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gabeziak ere nabarmenak dira: inprimatutako piezak errepika ezinak dira, akatsen eta 

matxuren batez bestekoa oso handia da, eta erabiltzaileak bere kabuz bilatu beharko ditu 

erabili beharreko materialen parametroak; era berean, erabiltzailea teknologia horretan 

trebea den ala ez, osatutako piezen kalitateak gorabehera handiak izan ditzake. 

Horrenbestez, makina hauek ez dirudite oso egokiak jarduera profesionaletarako. 

Material erabilgarriak: 1,75 eta 2,85mm-ko diametroko harilak. ABS, PLA, PC, TPU, 

PETG, PS, HIPS, PA6, PA12, PEEK, ULTEM, PP, PPSU... Estrusiona daitekeen edozein 

polimero termoplastiko. 

 

Beste teknologia batzuekin alderatuta, hauexek dira bere ezaugarriak: 

 Pieza funtzionalak dira mekanikoki. Hau da, prozesuren batean parte hartzeko gai 

dira edo, beste kasu batzuetan, azken produktua bera.  

 SLA, DLP, SLSren aldean, piezen akabera desegokia da. 

 Teknologia horrek material teknikoak eta estandarrak ditu. 

 Inpresio-abiadura txikia dute. 

 Inprimatutako piezek beharrezkoa dute pieza osatutakoan erantziko zaien euskarria. 

 Teknologiarik eskuragarriena, hedatuena eta merkeena da. 

 

Erabilera esparru profesionalean 

Arkitekturan, moldeen  arloan, automobilgintzan,aeronautikan, medikuntzan, metrologian, 

ordezko piezetan eta abarretan. Baina, batez ere, prototipoetan eta tresnerian. 

 

 

 

FDMn fabrikatutako eredua 

6.2.4. SL/SLA (Stereolithography) 

Estereolitografia deritzo laser-izpi ultramore sorta baten puntu zehatzetan erretxina 

fotosentikorra moldatzeko gaitasuna duen teknologiari. Ispilu multzo batek zuzentzen du 

laser-sorta eta lenteen bidez fokuratzen eta desfokuratzen da. Hau dena erretxinaz betetako 

ontzi eta plataforma batean egiten da,  pieza egiten ari den heinean plataforma jaisten doa. 

Horrela, eraikitzen ari den geruza erretxina ontziaren gainazalean egongo da. 

Geruza erabat osatutakoan, erretilua jaitsi eta gehienetan goiko aldean  dagoen arrabolak 

geruza berria homogeneizatzen du, berdinduz, gainazal osoan lodiera bera izan dezan. 
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SL prozesuaren eskema 

 

 

Geruza hauek  25-100 mikrometro bitartekoak izaten dira; altuera softwarearen bidez 

aldatu daiteke, behar den kalitatearen arabera. 

Kalitate hobea lortzekotan, geruza gehiago beharko dira ezinbestean, eta, ondorioz, 

eraikitzeko denbora gehiago. 

Bada beste sistema bat: honetan, aurrekoan bezala, pieza oinarritik hasita osatu eta buruz 

behera eraikitzen da; aurrekoan ez bezala, ordea, erretilua, jaitsi beharrean igo egiten da. 

Beste teknologia batzuekin alderatuta, gardena da eta zehaztasun tekniko handiagoa, 

gainazal-akabera bikaina eta espezifikazio handia du. Beste teknologiek bezala, euskarriak 

behar ditu eta FFF/FDM teknologiak baino azkarragoa da, baita garestiagoa ere. 

Inpresio-tamainari dagokionez, aprobetxamendu txikia du SLS teknologiaren aldean. Izan 

ere, azken horrek euskarririk gabe eta piezak elkarren gainean inprimatzeko aukera ematen 

baitu. 

Aplikazioak: prototipoak (dimentsio-prototipoak eta irudi bidezkoak), fundiziorako 

ereduak, silikonentzako molde-patroiak, beira puzteko serie motzak edo  
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termokonformaketa eta forja egitekoak. Automobilgintzan, aeronautikan, medikuntzan eta 

bitxigintzan ere baliagarria da, besteak beste. 

Abantailak: zehaztasun handia, abiadura-oreka ona, doitasuna eta gainazal-akabera 

egokia. Pieza ez-porotsuak eta gardenak edo zeharrargiak ekoizteko aukera ematen du. 

Desabantailak: material-aukera mugatua, ez baitira material estandarrak, erretxinak 

baizik.  Hauste-gogortasuna eta erresistentzia aldatu egiten dira denborarekin, izan ere, UV 

argiaren eraginagatik, piezak gero eta hauskorragoak bihurtzen dira.  Beste aldetik, 

sentiberatasun handia dute ingurune hezearekiko eta tenperaturarekiko. Euskarria egiteko 

ereduaren material bera baliatzen da; material hori ez da funtzionala mekanikoki, garestia 

izateaz gainera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SLan egindako ereduak 

6.2.5. DLP teknologia 

SLA prozesuaren antzekoa da baina, laserra barik, proiektorea da energia-iturria. Kode 

irekiko teknologia da; kalitate oneko piezak lortzen ditu baina, arlo horretan,  SLS, SLA 

eta Polyjet teknikek emaitza hobeak eskaintzen dituzte. 

 

 
 

DLParen eskema 
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Proiektatutako argiak pixelak osatzen ditu; SLAn, aldiz, laser-sorta biribila erabiltzen 

denez, voxel puntuen mailaketa eta gainazal-akabera txarragoak dira. 

 

SLA laserra DLP 

 
Laser-puntu baten tamaina. 
UV laserraren bidezko linea biribilak.   
 

 
Gutxieneko pixel-tamaina.     
Proiektorearen pantailak emandako voxel- geruzak. 

SLA eta DLP teknologien arteko alderaketa 

 

 

 

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SLA eta DLP teknologien bidez lortutako piezen gainazal-akaberak 

 

Bai inprimagailuak, bai materialak oso merkeak dira. Ezaugarri hauek dituen makina baten 

salneurria 1000 eta 3000 euro bitartekoa izan daiteke, eta, materialarena, 45 euro/L.  

Parametrizazio-lan neketsua eragiten du teknologia honek: bere euskarriak zailak dira 

eranzteko, material berekoak baitira; gainera, ez du balio tamaina ertain eta handiko 

inpresioak osatzeko. 

Hauexek dira, bada, bere alderdi ahulak, besteak beste: material-aukera murritza, 

hauskortasun handiko piezak, ingurune-hezetasunarekiko eta tenperaturarekiko 

sentiberatasun handikoak; materiala ez da funtzionala. Horregatik guztiagatik, teknologia 

horiek ez dira arlo profesionalean erabailtzen, baizik eta ikasteko nahiz hobby gisa. 
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6.2.6. Binder Jetting/ Three dimensional Printing (3DP)  teknologia 

 

3D inpresio-sistema horretan material inorganiko aglutinatzaile bat beste material baten 

hautsen gainazaletan gainjartzen da. 

Hauxe da prozesua: plataforma bat gorantz doa, hauts-geruzak gainjarri (0,1-0,3 mm.) eta, 

arrabol baten laguntzaz, maila berean ezartzen dira. Pieza osatzen den heinean, berriz, 

fabrikazio-plataforma jaitsiz doa eta lekua egiten dio piezari. Aglutinatzailearen bidezko 

lurruntzea dator ondoren, pieza sendotzeko. Osatutako pieza aglutinatu gabeko hautsez 

inguraturik azaltzen da, kolore askotakoa izan daiteke eta biguna. Hortaz, estaldura 

infiltratzaileak dagozkio: zianorilatoa, argizaria edo epoxia, besteak beste. Estaldura horiez 

baliatuta, gainazala sendotzea eta akabera hobetzea da helburua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3DP inpresioaren eskema 

 

Kolorea da teknologia honen alderdirik bikainena; erabiltze-kostuak ere txikiak dira. Era 

berean, post-prozesu sinplea du, izan ere, ez du euskarririk behar eta hauts berean ezartzen 

da. 

Hala ere, alderdi ahulak ere baditu: ez ditu propietate fisiko onak; material hauskorrean 

baino ezin da fabrikatu; bistaratzeko egokia da baina ez funtzionala. 

Bere propietate fisikoengatik, baliagarritasun handia du komunikaziorako kontzeptu-

prototipoetan, marketinean, diseinu-probetan, artean eta kolore-egiaztapenetan; simulazio-

ereduetan nahiz ergonomian; eta orobat multzo edo muntaiak bistaratzeko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3DP bidez egindako eredua 
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6.2.7. Poliyet teknologia  

Object enpresa (2012an Stratasys enpresarekin bat egin zuena) israeldarrek garatutako 

teknologia da; 1990eko hamarkadaren bukaeran patentatu eta 2000. urtetik aurrera 

merkaturatzen hasi zen. Eredu horren bidez, 0,016mm-ko bereizmena lortzen da; erretxina 

foto-erreaktiboa eta euskarriak behar ditu nolabaiteko geometriadun piezak osatzeko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Polyjet prozesua 

 

Buru batzuek fotopolimero baten mikrotantak z ardatzean geruzaz geruza jaisten doan 

plataforma batera aplikatzen dituzte. Fotopolimero hori osatu egiten da argi ultramore 

baten bidez jartzen doan aldi berean, pieza solidoa inprimatuz. Geometria 

konplexuetarako, material-euskarria behar da (gel fotosentikorra urarekin eskuz errez ken 

daitekeena). 

Material aukera handia dago ere, nahas daitezkeenak, hala nola digitalak. Koloreak eta 

propietateak nahasteko aukera ematen dutenak. Gardentasuna edo opakutasuna, material 

bigunak, elastikoak, biobateragarriak edo kautxuaren antzeko ezaugarriak dituztenak. Post-

prozesuei esker inprimatutako piezaren lan-tenperatura igo daiteke, esate baterako ABS 

(Acrynolitrile butadiene styrene) digitalaren kasuan 67ºtik 80ºra, post-prozesu hau labekatu 

batean datza. 

Teknika hauek zenbait sektoretan aplikatzen dira: arkitekturan, medikuntzan, 

jostailugintzan, artean, automobilgintzan eta sektore aeroespazialean. 

 

Abantailak:  

 Bereizmen handia eta gainazal akabera onak. 

 Xehetasun maila handia 

 Kolore sorta zabala. 

 Propietate ezberdinak modelo berean 

 Erraz ken daitezkeen euskarriak. 

 Pieza kopuru handiak azkar fabrikatzea. 
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Desabantailak: 

 Piezak izpi ultramoreengatik hondatu egiten dira. 

 Prototipoak egiteko balio dute ezaugarri mekaniko eta termiko txikiengatik. 

 Garestia. 

 

  

6.2.8. SLS (selective laser sintering) 

 

Hautazko laser bidezko sinterizazioa,  laser baten bidez hautsezko sekzioak urtuz polimero 

edo zeramikazko  piezak eratu daitezke. SLS sistema ohikoena honako atal hauetaz osatuta 

dago: laser iturria, fabrikazio-kamara, euskarri zilindrikoa, eta fabrikatzeko eta elikatzeko 

plataformak. 

 

 
 

SLS prozesuaren eskema 

 

Elikatze-sistema batek aurrez berotutako hautsezko ohea geruzaz geruza hornitzen du, 

abiadura inpresioa azkartzeko eta urtzea errazteko. Partikulen lotura kimikoa da, ez baita 

urtze-puntura iristen. 

Arrabolak ohea eratzen du plataformaren gainean; laser-izpiak geruzen materiala 

sinterizatuz doaz bertan. Bukatutakoan, z ardatzeko pistoia jaisten da, eta lekua uzten dio 

hurrengo geruzari. Halaber, gainezkabide baten bidez, arrabolaren iraganaldi bakoitzean, 

hautsa gainezkatzen da. 

Beste teknologia batzuekin alderatuz gero, portaera mekaniko eta termiko onak ditu, 100 

graduko tenperatura jasan dezake eta. Hautsa erabiltzen du lehengai gisa eta, horri esker, ez 

du euskarririk behar; horrenbestez, erabat aprobetxatzen da inpresio-bolumena. Beste 

aldetik, teknologia honek 0,1-0,3 mm bitarteko lodierako geruzak ekoizten ditu. 

Materialik hedatuena PA da, eta honen aldaerak: PAa6 eta PA12; baita zeramika ere, 
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metalekin edo zuntzekin osatutako konposatuen ezaugarriak hobetzeko: PS, TPE 

(elastomero termoplastikoak). 

SLA teknologia baino merkeagoa da SLS, baina FDM baino garestiagoa. Hori dela eta, 

badago pieza konplexuz osatutako sail txikiak osatzea. Post-prozesatzea erantsiz gero, 

doitasun eta akabera oneko piezak lor daitezke; hala ere, nolabaiteko zimurtasuna izaten 

dute akats. 

Bere egokitasunari dagokionez, nabarmentzekoak dira hauexek, besteak beste: balioztatze 

mekanikoa eta funtzionala, estetikoki balioztatzeko edo diseinu/kontzeptu baten azalpena, 

baita balioztatze termikoa ere eta seriean fabrikatutako molde-kopuru txikiak. 



34 

 

 

 

6.2.9. SLM (Selective Laser Melting) 

SLS makina batek bezala funtzionatzen du; hala ere, plastiko hautsaren ordez hauts 

metalikoa erabiltzen da teknika honetan. 

Hautazko laser bidezko urtze-prozesu honetan, fabrikazio-plataforma batean dagoen hauts 

metalikoa baliatzen da piezak ekoizteko. Lentez eta ispiluz osatutako sistema batek 

zuzentzen du energia eragiten duen laserra.  Laserrak laser-izpi sortek fokuan jarritako 

lenteak zeharkatzen ditu. Ondorioz, ispilu batzuk islatu eta hauts-geruza fin (0,02-0,08mm) 

eratzen da.  

Euskarri arrabolak (wiper) hauts-geruza bat zabaltzen du erretiluan. Ondoren, laserrak 

geruza bakoitzeko piezaren sekzioari dagokion azalera urtzen du. Geruza eratutakoan, 

erretilua geruzaren zabalerari dagokion neurrian jaisten da eta euskarriak beste hauts-

geruza bat ezartzen du aurrekoan gainean. Era horretan,  prozesua errepikatu egiten da 

pieza bukatu arte. 

 

Gas geldoen (argona edo nitrogenoa) bidez zorrotz kontrolatutako ganbara batean 

gordetzen dira herdoiltzearekiko edo degradatzearekiko oso sentiberak diren materialak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SLM prozesuaren eskema 

 

Hauek dira batik bat SLM-an erabilitako materialak: altzairu erdoilgaitza (1.4404), 

erremintentzako altzairua, kromo-kobaltoa, nikel-aleazioak (In718, In625), titanio- 

aleazioak (TiAl6V4, Ti grado2) eta aluminio-aleazioak (AlSi10), material zeramiko eta 

konposatuez gainera. Prozesu honen bidez, %99,9ko dentsitate erlatiboko piezak ekoitz 

daitezke. 

 

Abantailak eta aplikazioak: oso erabilgarria geometria konplexuak, hozte-kanalak, bero-

hedatzaileak, pareta meheak eta barnehutsak dituzten egituren azkenengo piezak ekoizteko; 

beste arlo batzuetan ere baliatzen dute: aeronautikan nahiz automobilgintzan, pieza arinak 

ekoizteko. Bestalde, bere harikortasunagatik eta gogortasunagatik, egokia da mikro 
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erremintak garatzeko. Biobateragarria izan daiteke; beraz, inplante eta hortz-protesietarako 

ere baliagarria da. Azkenik, aipatzekoa da materiala oso baliagarria dela. 

 

Desabantailak: beharrezkoa du post-prozesua piezaren tentsio-puntuak leuntzeko. 

Akabera geometriko egokia du, baina piezari post-prozesu mekanikoa erantsi behar zaio 

ezinbestean behin betiko akabera zimurtsua moldatzeko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ti6Al4V materialez fabrikatutako aldakako inplantea 

 

SLM-aren bidezko dentsitate erlatibo handienak, haustura-tentsioa, muga elastikoa eta 

elongazioa.  

 

Materiala Dentsitate 

erlatibo 

handiena, 

% 

Haustura- 

tentsioa 

(MPA) 

Muga 

elastikoa 

(MPA) 

Elongazioa Haustura- 

tentsioa 

(MPA) 

Fe 99.00  411.5  305.3 ... 225 

Fe+0,8%C 93.00      

Fe-Al 

Intermetaliko 

98.00      

Fe3Al  99.50      

Fe-Ni  98.00  600  ... ... ... 

Fe-Ni-Cr  99.50  1100  ... ... ... 

Fe-Ni-Cu-P  97.50  505  425 ... ... 

304L altzairu 

herdoilgaitza 

92.00  717  570 42.80 579 

316L altzairu 

herdoilgaitza 

99.90  760  1214 30.00 558 

316L altzairu 

herdoilgaitza 

99.95       

H13 90.00      
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erreminta- 

altzairua  

H20 

erreminta- 

altzairua  

99.50      

M2 altzairu 

azkarra 

97.00      

AISI 300 

altzairu 

martensitikoa 

99.99  1290  13.30 579 

Karbono 

ugariko 

altzairua 

92.00      
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6.2.10. Sheet Lamination/LOM (Laminated Object Manufacturing) 

 

Teknika honen funtsa da, itsasgarri edo aglutinatzaile baten bidez, papera, plastikoa edo 

metal-xaflak pilatzea eta, ondoren, laser bidez edo doitasun-hortz baten bidez, horiek 

moztea. Elikatze-bilkari bat ondoz ondoko geruzak hornituz doa. Hauek osatuz joaten dira 

plataforma jaisten den heinean. Arrabol bero batek estutzen ditu xaflak eta horien geruzak 

bildu arazi; horrela, xaflak prest daude laser bidez banan-banan mozteko. 

Teknika honetan material asko alferrik galtzen da. Ugari dira ebakinen soberakinak eta 

geometria mugatzen duen alderdia da hori. Horregatik, bada, ez da aintzat hartzen 

fabrikazio gehigarri huts gisa. 

 
 

LOM prozesua 

 

LOM teknika oso baliagarria da prototipoak epe laburrean eta kostu txikian ekoizteko, 

bilkari gisako lehengaiaren eskuragarritasunagatik. 

Beste metodo batzuekin alderatuz gero, hainbat onura ditu: koloreak inprimatzeko 

gaitasuna du, materiala merkeagoa da, tamainak gutxiago mugatzen du eta ez du 

euskarririk behar. Alabaina, material asko alferrik galtzen du; gainera, SLS eta SLA 

metodoek akabera hobea eta doitasun handiagoa dute. 

 

 

6.2.11. WAAM (Haril eta arku bidezko fabrikazio gehigarria) 

 

Haril eta arku bidezko fabrikazio gehigarria oso teknologia berria da osagai erabat 

erreaktibo metalikoak ingurune ez kontrolatu batean (ganberatik kanpo) fabrikatzeko 

konponbide gisa. 

 

Teknologia honek ondoz ondoko soldadura-kordoiek geometria osatzea ahalbidetzen du; 

sei ardatzezko beso robotiko baten bidez gidatzen ditu kordoiak. 
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Soldagarritasun oneko material guztiak erabiltzen dira: altzairua, nikela eta titanio- 

aleazioak, besteak beste. Prozesu horretan, metalaren jalkitzearen ondorioz  aurreko 

geruzetara soldatuz elkartuta sortzen dira osagai metalikoak. 

 

Teknika hori bi mota nagusitan sailka daiteke, metalezko kablea urtzeko baliatzen den arku 

elektriko bidezko erregailuaren arabera. 

 
a. Tungsteno-gas geldozko (TIG)  edo Tungsteno-gas arku bidezko soldadura (GTAW). 

b. Metal-gas geldozko (MIG) edo Gas m soldadura (GMAW). 

 

Prozesua argoiz betetako kanpai batean osatzen da eta sei ardatzeko robot bat, harilaren 

elikatze-sistema bat eta arku elektriko bidezko erregailu bat dira baliabideak. 

 

Baliagarritasunari dagokionez, egiturazko osagarriak fabrikatzeko eta konpontzeko da 

egokia, egitura aeroespazialetan, esate baterako. Horrela, eskaneatutako datuetatik edota 

3D CAD eredutik abiatuta, konpondu eta berriro fabrika daitezke higatutako turbinaren  

metalezko palak. Onura nabarmenak lortzen dira horri esker: hariaren elikatze jarraitua, 

jalkitze-abiadura handia eta fabrikazio-denbora txikiagoa. 

 

Osagai handietarako oso egokia bada ere, pieza txiki edo geometria konplexuetarako 

baliagarritasun mugatuagoa du teknika honek. Gainera, akabera ona lortzekotan, 

beharrezkoa da mekanizazioa. Beste alde txar batzuk ere baditu: tenperatura altuek 

eragindako hondar-tentsioak kaltegarriak dira eraginkortasun mekanikoari nahiz 

tolerantziari begira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WAAM prozesua 

 

6.2.12. Jet Fusion  

 

HPk garatutako eta patentatutako teknologia da eta PA12 darabil material gisa. 

Inprimagailua ez ezik, garbitzeko gunea ere behar du. 

 

Ontzi berbera erabiltzen da eraikitzeko eta materiala biltegiratzeko. Hautsa (aurreberotuta, 

sinterizazioaren tenperaturatik gertu) torlojuen bidez alboetatik goiko aldera igoarazi 

ondoren, hedatu egiten da orrazi baten bidez. Zabaldu ondoren, erradiazio-xurgatzailea 
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(beltza) ezartzen zaio, eta beste eragile bat, erradiazio-babeslea (zuria), piezaren ertzak 

mugatzeko eta xehetasunak hobetzeko. Bi buru ditu: batak tinta ematen du eta besteak, 

berriz, energia termikoa, argi-energia gisa. 

Denbora bera behar du inprimatzeko, hozteko eta birziklatzeko. Adibidez, bolumen oso bat 

inprimatzeko 20 ordu beharko lirateke guztira (10 orduko inprimatzeko + 10 ordu 

garbitzeko.) 

 

Ezaugarriak: 
 

Beste teknologia batzuekin alderatuz gero, azkarragoa da, batez ere bolumen handietarako; 

banakako eta tamaina txikiko piezetan, ostera, motelagoa da, hozteko denbora eta post-

prozesua ezinbestekoak baititu. Ezaugarriok eta langaiak aintzat hartuta, SLS 

teknologiarekin pareka daiteke, baina hura baino askoz azkarragoa da, eragin-gune 

zabalagoa du eta: hau da, teknologia honetan, laser izpien bidez puntu jakin batean eragin 

beharrean, azalera oso baten gainean ezartzen da indarra. Horrez gainera, ez du euskarririk 

behar eta material eta kolore bakarra (beltza) du. 

 

 
HP inprimagailua eta prozesatze-gunea 

 

 

 

 

6.2.13. EBM (Elektroi-sorta bidezko galdaketa) 

 

Elektroi-sorta bidezko galdaketa SLM prozesuaren oso antzekoa da; EBM galdaketaren 

berezitasun nabarmenena da elektroi-sorta erabiltzen duela energi-iturri gisa.  

 

2500º C graduan berotutako harilak anodo baten bidez azeleratutako elektroi-sorta bat 

barreiatzen du. Elektroimanak sortutako eremu magnetikoek dute mendean elektro-

sortaren zabaltzea eta deflexioa. Hautsaren kontra talka egindakoan, elektroien energia 

zinetikoa termikoa bihurtzen da. Prozesuak % 95eko eraginkortasun-mailan lortzen du 

urtze-puntua. 
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EBM prozesuaren eskema 

 
 

EBM prozesuan, fabrikazio-ganbarako hutsean fabrikatutako materialaren osaera kimikoa 

ez da aldatzen. Ingurune oso egokia da hori material erreaktiboekin lan egiteko (adibidez, 

titanioarekin). Fabrikazio-ganbaran sortutako piezen hondar-tentsioak txikiagoak dira 

berogailuari esker. Fabrikazio-abiadura SLMan baino handiagoa da, elektroi-sortak 

laserrak baino energia gehiago ematen baitu. Era berean, lortutako dentsitate erlatiboak 

forjan eta galdaketan lortzen direnak baino handiagoak dira; gainera, prozesuaren 

ezaugarriengatik, piezen barne-tentsioak desagertu egiten dira. 

 

EBMak badu alde txarrik, haatik: SLM teknologiarekin alderatuz gero, piezek gainazalaren 

akabera txarragoa dute (EBMan SLM teknologian baino lodiera handiagoko geruzak 

erabiltzen baitira, 50-100 μm bitartekoak), baita zehaztasun dimentsional txikiagoa ere. 

Teknologia honetan erabiltzen diren materialen kopurua oso mugatua da: titanium 

Ti6Al4V, titanium Ti6Al4V ELI, 2. graduko titanioa, ASTMF75 kobalto-kromoa eta 



41 

 

 

Inconel 718. 

Lau fasetan eraikitzen da geruza bakoitza: 

1. Hauts-geruza ezartzea  

Hauts-geruza zabaltzen da arrasteluaren bitartez. 120 kg-ko bi toberatatik hornitzen da 

hauts metalikoa. Geruzaren lodiera 50-200 μm bitartekoa izaten da. 

Plataformak altzairu herdoilgaitzez egindakoak dira, eta kontsumitzeko egokiak, hautsa 

metalizatu egiten baita. 

 

2. Hautsa aurrez berotzea 

Prozesatze-tenperaturan (titanioa bada, 650º C-ko tenperaturan) aurrez berotu eta elektroi-

sorta gainazaleraren gainetik pasarazten da ekortzea egiteko. Beharrezkoa da aurrez 

berotzea hautsaren eroankortasun termikoa eta elektrikoa hobetzeko; inpresio-bolumenaren 

tenperaturari eutsiko dio horrek lan egiten duen bitartean. 

Tenperatura horietan inprimatutako piezaren ezaugarri mekanikoek hobera egingo dute, 

tenperatura-aldaketak eta barne-tentsioak leuntzen baitira prozesu berean. 

Pieza makinatik atera eta PRS (Powder Recovery System) unitatean sartutakoan, erdi 

sinterizatutako hautsa kentzen da. Horretarako bi pistola erabiltzen ditu langileak: bata, 

aire konprimituko pistola eta, bestea, aire+hauts metalikozkoa, material-soberakinak 

garbitzeko eta aurrerago berrerabiltzeko. Hauts hori % 100ean berrerabil daiteke 

berriarekin nahastuz gero. 

 

3. Geruzak urtzea 

Ingurua (contorno9) urtzen da multi-beam sistemaren bitartez. Hainbat puntutan (100 

puntu baino gehiagotan) urtzen da metala aldi berean. Ezartzeko metodo horren helburua 

gainazalaren kalitatea hobetzea eta zimurtasuna txikitzea da. 

Piezaren barne-bermea soldadura baten ezaugarrien parekoa da ia. 

Geruzen urtze-prozesuan, unean uneko geruza urtuko da, baina baita aurrekoak ere. 

SLM edo Hautazko laser bidezko urtzean ezinezkoa da kobrearen gisako materialekin lan 

egitea, laserraren energia islatu egiten dutelako. EBM teknologiak, aldiz, ez du horrelako 

eragozpenik, energia-iturria elektrikoa baita. Hauts metalikoek modu askotan xurga 

dezakete energia, elektroi-sortaren, eraso-angeluaren eta hautsaren ezaugarri elektrikoen 

arabera. 

Erabilera: 
Hainbat eremu eta tresna balia daitezke teknologia honetaz: turbinak (diskoak, uztaiak, 

palak), egiturazko eta aeronautika-osagaiak, balbulak, presio altuko ontziak, bero-

trukagailua, bero-estrusio tresneria, artikulazio- eta hortz-inplanteak, kirol eta medikuntza 

ekipamendua, itsasgintza, petrolio- eta gas-erauzketa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBM teknologiaren bidez egindako inplantea 



42 

 

 

 

Prozesuaren segurtasun-neurriak: 
 

Ezinbestekoa da material bakoitzaren Materialen segurtasunari buruzko datu-fitxa (MSDS) 

irakurtzea. Oso irristakorra da prozesua errazteko lehengai gisa erabiltzen den hauts 

esferikoa. Izan ere, elektrizitate estatikoa pila dezake eta lehertu. Horregatik, beharrezkoa 

da partikula-iragazki (P3) maskara, eskularruak eta oinetako isolatzaileak erabiltzea. 

Begietan hautsa sartuz gero, ur ugarirekin garbitu; suterik gertatuz gero, D motatako 

itzalgailua erabili. 

Xurgagailua edo Hautsa berreskuratzeko sistema (PRS)  sistema EBM makina-masara 

konektatuta eduki behar da, leherketa-arriskuaren aurrean babesteko. Ezin da 50ºC-ko 

tenperatura baino altuagoko hautsekin lan egin, ezta  80ºC baino altuagoko tenperaturatan 

eduki ere, baldintza horietan errazago herdoiltzen baita. Arrazoi horrengatik, materiala 

ontzi itxietan eta giro-tenperaturan gorde behar da. Tresneriak kalterik edo kutsadurarik 

jasanez gero,  X izpiak zabaltzeko arriskua dago. 
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7. ALM TEKNOLOGIAREN ABANTAILAK ETA DESABANTAILAK 

 

7.1. ABANTAILAK 

 

Ohiko produkzio prozesuen aldean, hainbat abantaila dituzte ALM teknikek. Era askotako 

alde onak dira eta, merkatu-beharra edo industria-eragina zein den, garrantzi handiagoa 

edo txikiagoa dute. 

 

Tresneriarik ez 3D eredu formatu digital batek ekoizten ditu 

piezak zuzenean. Birdiseinuak eta hobe-

kuntzak bideragarriagoak dira, tresneria 

berria fabrikatzeko beharrik ez dago eta. 

Materiala aurreztea Prozesu gehigarria da, hau da, beste prozesu 

batzuetan ez bezala, ez da materialik 

baztertzen. Beraz, ez da materiala alferrik 

galtzen. 

Malgutasun geometrikoa ALM prozesuei esker ohiko metodoen bidez 

ezinezkoak liratekeen konplexutasun 

handiko piezak ekoitzi daitezke. 

Diseinu-askatasuna Muga gutxiago dago zernahi fabrikatzeko. 

Diseinu-askatasunak piezaren funtzional-

tasunean eragiten du eta bere ezaugarri 

espezifikoak hobetzen ditu. 

Multzo-muntaiak Posiblea da multzo-muntaietako zenbait 

pieza zuzenean fabrikatzea. 

Denbora aurreztea Merkaturatzeko denbora murriztu eta kate 

logistikoa soiltzen da. 

Kostuak murriztea Tresneria murriztea, materiala aurreztea eta 

merkaturatze-denbora murriztea dira kostu-

murriztearen eragileak. 

ALM teknologien abantaila orokorrak 

 

7.2. DESABANTAILAK 

 

Aurrera begira, ALM teknologiek hainbat erronka gainditu behar dituzte oraindik. 

Ikerketaren eta garapenaren bidez ekoizpen-metodo lehiakorra izatera iritsiko direla 

frogatu behar dute. 

 

Post-prozesatzea Post-prozesatzea beharrezkoa da euskarria 

kentzeko. Zenbaitetan, gainera, piezak  

mekanizatu egiten dira akabera hobeak  edo 

zehaztasun dimentsionalak lortzeko. 

Tamaina mugatzea Makinak mugatu egiten du piezaren tamaina 

eta piezaren tamaina handitzeak fabrikatze- 
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denbora luzatzea dakar, batetik, eta, 

bestetik, zehaztasun handiagoa atxikitzea. 

Prozesuaren aldakortasuna Amaierako pieza hainbat parametroren 

menpe dago. Piezaren ezaugarrietan eragin 

handia dute baldintza horiek:  ekoizpen- 

abiaduran, tenperaturan edo piezaren 

orientazioan, besteak beste. 

Diseinu-alderdiak Berariazko diseinu-irizpide behar ditu ALM 

teknologiak. Piezaren orientazioak eragina 

du bere gainazaleko akaberan, fabrikazio-

denboran eta kostuan. 

Gainazalaren akabera / Zehaztasun 

dimentsionala 

ALM prozesuak ez dira gai mekani-

zazioaren bidez lortzen diren gainazal-

akaberak eta zehaztasun dimentsionalak lor-

tzeko. Horregatik, post-prozesatzeak erantsi 

behar dira akabera edo tolerantzia-maila 

antzekoak lortzeko. 

Serie laburrak Ohiko fabrikazio-prozesuak egokiagoak dira 

serie handiak ekoizteko; moldaketa, 

adibidez. Gaur-gaurkoz, pieza eratzeko 

tresneria soilagoa da eta ekoizpen-zikloak, 

laburragoak, ohiko fabrikazioan. 

Prozesuaren estandarizazio-falta Oraindik ere, beharrezkoa da berariazko 

ikerketa egitea, piezei banan-banan 

egokitua, ALM parametroak hobetze aldera. 

ALM teknologien desabantaila orokorrak 

 

 

 

 

 

 

 

8. MATERIALAK 

 

Plastikoak  polimeroetatik eratorritako konposatu sintetikoak dira. Atomo-kate luzez 

osatuta daude, karbonoz batez ere, baina baita beste elementu batzuez ere: oxigenoz, 

nitrogenoz, hidrogenoz eta sufrez, besteak  beste. Gehienetan,  petrolioaren deribatuak 

izaten dira. Gehigarri kimikoak erantsita, plastiko mota bereziak eratzen dira. 

Hainbat erretxinen polimerizazioaren bidez lortu daitezkeen material sintetikoak dira 

plastikoak. Gaur egun,  petrolio gordinetik datoz plastiko arruntenak. 

Plastiko-egoera deritzo malgutasun-egoerari edo zenbait polimero sintetikoren 

plastikotasunari. 

Jariakortasunak moldatzeko eta beroa jasateko erraztasuna ematen die plastikoei. 

Plastikotasun-egoerara iritsi daitezen, polimeroak berotu egiten dira eta gehigarriak 

eransten zaizkie. 

Bi talde daude FDM material polimerikoen 3D inpresioaren barruan: material estetikoak 

eta material teknikoak. Material estetikoei dagokienez, berriz, hauexek dira aipagarrienak: 
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PLA (Polylactic acid) 

Abantailak 
Arto-almidoitik datorren materiala da PLA eta hiru abantaila ditu ABSren aldean: nagusia 

da ez dela uzkurtzen; horri esker, ez dago mahaian itsasteko arriskurik eta, ondorioz, 

piezak ez dira pitzatzen. 

Beste aldetik, material honek ABSk baino kolore aukera handiagoa du (fluoreszenteak, 

gardenak, ...etab).  Horrez gainera, ez du gas kaltegarririk zabaltzen, ezta usain txarrik ere. 

Azkenik, oso itsaskorra denez,  nahikoa da plataforma 50º C graduan berotzea. 

 

Desabantailak 
ABSrekin alderatuta,  baditu desabantaila batzuk, ordea: ez du tenperatura alturik jasateko 

gaitasunik (desitxuratu egin daiteke 60 gradutik gorako tenperaturen eraginez); 

degradatzeko erraza da muturreko baldintzetan (giro gazietan, eguzkitan edukita); era 

berean, material hau baliatuz gero, post-prozesatzea (mekanizatzea, margotzea...) zailagoa 

da. 

 

Aplikazioak 
 

Material generikoa da aplikazio gehienetarako, baita pieza handiak ekoizteko ere. 

8.1. Inprimatzeko aholkuak 

8.2. Estrusorea gutxi gora behera 220º C-an ezarri; plataforma, berriz, 50º C-an. 

 Haizagailuak beti piztuta eduki behar dira, piezak desitxura ez daitezen eta akabera 

hobeak izan ditzaten. 

 Komeni da plataforman itsasgarriak (laka, zinta...) erabiltzea, materiala 

plataformatik altxa ez dadin.  

PLA biodegradazio-prozesua 
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8.3. ABS  (Acrylonitrile butadiene styrene) 

 

Abantailak 
 

110º C-ko deformazio-tenperatura duenez, giro beroetan erabili daiteke. ABS 240º C-an 

berotu behar da eta plataforma, 80º C-ra. 

Material honi esker, gainazaleko akabera bikainak lortuko dira eta zehaztasun-maila 

handikoak. Oso gai egokia da post-prozesatze lanak egiteko. Izan ere, mekanizatu, leundu, 

lixatu, zulatu, margotu, itsatsi... egin daiteke, erraz, eta akabera oneko piezak ekoizten dira. 

 

Desabantailak 

 

Desabantailarik aipagarriena da uzkurtzeko joera duela hozten denean. Inprimatzean arazo 

larria izan daiteke hori, inprimatzen ari den eredua plataformatik bereizi eta, piezaren 

tamaina handia bada, geruzen arteko pitzadurak sor  baitaitezke eta inpresioa hondatu. 

Pitzadura horien eraginez, inpresioak erresistentzia mekanikoa gal dezake, nahiz eta 

irauneko materiala izan. Arrisku hori saihesteko, komeni da plataforma 80º gradutara 

berotzea eta inpresio guztietan brim-a ezartzea. Bestalde, ez da komeni piezek %50eko 

dentsitatea baino handiagoa edukitzea, barruko tentsioak saihesteko. 

Arriskuei dagokienez, ABSak gasak askatzen ditu urtze puntura iristean eta kontzentrazio 

handietan kaltegarriak izan daitezke. Etxean edo lanean erabili daiteke baina, konzentrazio 

handiak saihesteko, ez da komeni inpresora bat baino gehiago ABSrekin lanean edukitzea 

leku txiki eta haizebiderik gabekoan. 

 

Aplikazioak 

 

 Tenperatura altuak jasan behar dituzten piezak (berogailuetakoak, soldatzeileak...). 

 Elektronika-karkasak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ABS materialarekin egindako elektronika-karkasa 

 

Imprimatzeko aholkuak 

 240 C-an ezarri estrusorearen temperatura; plataformarena, 80 C-an. 

 Ez erabili haizagailurik. 

 Komeni da inpresioa inprimagailu itxietan eta tenperatura kontrola daitekeen 

giroetan egitea, akabera hobeak lortuko badira. 

 Leku egurastuetan egin behar da inpresioa, material horrek gas kaltegarriak 

askatzen baititu. 
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PETG  (Polyethilen Therephtalato de Glicol) 

 

Abantailak 
PETGk ezaugarri bikainak ditu. Erresistentzia termiko eta mekaniko handiak, besteak 

beste. PLA baino tenperatura altuagoan desitxuratzen da (75º C-80º C bitartean). 

Elikagaien eta Sendagaien Administrazioaren (FDA) aholkuak betetzen ditu. Horrenbestez, 

elikagaiekiko kontaktuan jar daiteke. PLA bezala, ez da uzkurtzen hoztutakoan; beraz, ez 

du kalterik eragingo plataformarekiko itsaskortasunari dagokionez, eta piezak ez dira 

pitzatuko. 

 

Desabantailak 
Batzuetan, hutsarteak ager daitezke perimetroaren eta barruko aldearen artean; beste 

aldetik, abiadura eta tenperatura ondo bermatu behar dira inpresio-akatsak saiheste aldera. 

Gainera, ABS eta PLA baino garestiagoa da. 

 

Aplikazioak 
Muturreko baldintzak eta erresistentzia mekaniko altuak jasan behar dituzten piezak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PETG materilez egindako botilak 

 

Egurra (PLA+ egur hautsak) 

Egur harila eratzeko PLA materiala eta pinu, banbu edo olibondo egur zuntzak erabiltzen 

dira. Zehazki, PLA da osagai nagusia (% 70); gainerako % 30-a, berriz, egur zatikiak 

izaten dira. 

 

Abantailak 
Material hau oso egokia da egurraren itxura emateko. Horregatik, batez ere maketetan eta 

arkitekturan erabiltzen da. Urtzean, materialaren usaina  egurrarena da, eta tenperaturarekin 

joka dezakegu inpresio argiagoak edo ilunagoak lortzeko. Gainera, inprimatzeko erraza da. 

 

Desabantailak 
Zaila da akabera leunak eta zehatzak lortzea, egurraren uki zimurtsuagatik. Geruzak 

errazago hautematen dira, nahiz eta oso tenperatura baxuan inprimatu. 

 

Aplikazioak 
Egokia da hainbat produktu osatzeko: eraikuntza-maketak, egurrez osatutako produktu 

industrialentzako prototipoak, elementu  biodegradagarriak, baita “eko” itxura azaldu nahi 
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duten elementuak ere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Egurrez egindako maketa 

 

 

Inprimatzeko aholkuak 
  

220º C-an jarri behar da estrusorea; plataforma, 50º C-an. 

 

8.3. HIPS (Hi Impact polystyrene) 

ABSren antzeko itxura du eta inprimatzeko erraza da. Inpresorak buru bat baino gehiago 

badu, bata materiala inprimatzeko erabil daiteke eta bestean, berriz, HIPS erabiliko da 

euskarriak eratzeko. Pieza osatutakoan, euskarri horiek sosa kaustikoan urtu daitezke. 

Euskarriak kentzeko zailak direnean, HIPS materiala erabiliko da; horrela, piezak akabera 

hobeak eta leunagoak izango dituzte. 

Oso ohikoa ez bada ere, HIPS bera erabil daiteke objektuak inprimatzeko. Emaitza ABSren 

oso antzekoa izaten da. Hala ere, kontuz ibili behar da eta ez da komeni piezak giro 

desegokietan jartzea.  

 

Desabantailak 
Desabantaila nagusietakoa kolore-aukera urria da. 

 

Aplikazioak 
ABSren baliagarritasun edo aplikazio berdintsuak ditu. Bestalde, material dentsoa denez 

gero, automatismoetan erabiltzen ari da haize-jarioak saihesteko. 

 

 

 

 

 

 

HIPS euskarriarekin egindako pieza 
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Inprimatzeko aholkuak 

Komeni da 180º C-260º C bitartean egitea; 240º C-ko tenperatura da egokiena. 

8.4. TPU (Thermoplastic polyuretane) 

 

TPUk plastikoa (termoplastikoa) eta kautxua (elastomeroa) uztartzen ditu. Hau da, hari 

moldagarri honi agente kimiko bat gehitzen zaio bere malgutasuna handitzeko eta, urtze- 

tenperatura jaistean, inprimatzeko. Etxe ekoizle bat baino gehiago dago, Ninjaflex eta 

Filaflex, besteak beste. 

Oso material elastikoa eta malgua da, eta malgutasun hori betegarriaren bidez moldatzeko 

aukera dago. Gaur egun, malgutasun-maila askotako materialak eskura daitezke. 

Oso iraunekoa da inpaktuekiko eta hausturarekiko. Gainera, hedatzeko ahalmena du eta, 

luzatzeari utziz gero, erraz berreskuratzen du bere itxura. Beste bereizgarri bi ere baditu: 

material birziklagarria eta oso leuna da. 

 

 

Desabantailak 

Erresistentzia gutxikoa da agente kimikoen eta beroaren aurrean. Bestalde, malgutasuna 

galtzen du behar baino tenperatura altuagoetan inprimatuz gero. 

Material honen uzkurdura guztiak orekatzeko, komeni da inpresioak ohi baino motelago 

egitea (20 mm/s-ko abiaduran). 

Aplikazioak 

 

Hauexek dira: zapatilen orpoak, zapaten barne-zolak, kautxua simulatzen duen edozein 

pieza, tapoi malguak, sakagailuak eta elementu babesgarriak. 

 

Inprimatzeko aholkuak 
Oso material zaila da inprimatzeko da baina, berez, material hori baliatzeko gai dira 

inprimagailu guztiak. Hauxe da inprimatzeko jarraibidea: 

 Inprimatzeko abiadura txikia behar da (10-20mm/s). 

 Inprimatze programatik kendu behar dira uzkurdurak. 

 Ezinbestekoak dira politetrafluoroetileno-tutuak (PTFE), marruskadura gutxiago 

eragiten dutelako; era horretara, harizpia errazago sartuko da estrusorean. 

 Komeni da 0,4mm-tik gorako agave-piruak erabiltzea. 

 

 

 

 

 

TPU materialarekin egindako pieza 
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8.5. PP  (Polypropilene) 

Abantailak 

Erresistentzia mekaniko eta kimikoa ona dauka, baita makurdurarekikoa ere; oso egokia da 

hainbat aplikazio industrialetarako. 

Urradurak eta talkak xurgatzeko ahalmena du; era berean, iraunekoa da nekearen aurrean, 

zurruna eta malgua. 

Desabantailak 

Erresistentzia txikia du tenperatura-gorabeheren eta izpi ultramoreen aurrean. Inprimatzeko 

material zaila da. Izan ere, plataformatik altxatzeko eta uzkurtzeko joera du. 

Aplikazioak 

Hauexek dira aplikazio aipagarrienak: bilgoak, automobilgintza, ehungintza, medikuntza, 

presiopean egon behar diren piezak, protesiak, kortseak…, etab. 

 

Inprimatzeko aholkuak: 

 Itsaskortasun gutxikoa denez, komeni da plataformari xingola itsasgarria lotzea. 

 Komeni da 220º C-an eta plataforma hotzean inprimatzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polipropilenoz egindako kortsea 

8.6. Nylona (poliamida) 

Abantailak: 

Nylona oso egokia da nekearekiko erresistentzia behar duten aplikazioetarako; hor dira, 

besteak beste, ahokadura errepikakorrak dituzten piezak. Material honek erresistentzia 

mekaniko altua du eta, 3D materialen artean, bera da desitxuratu gabe hobekien irauten 

duena tenperatura altuen aurrean. 

Desabantailak eta aholkuak: 

Beste material batzuekin alderatuta, inprimatzeko zailagoa da nylona. Hoztean jasaten 

dituen uzkurdurak ABSrenak baino handiagoak dira. Ondorioz, 60º C-an berotu behar da 

plataforma eta Brim-a (Pieza plataforman itsasteko parametroa) jarri. Bestalde, 
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garrantzitsua da dentsitatea % 40-koa baino handiagoa ez izatea, barneko tentsioak 

saihesteko. Azkenik, esan behar da beste material batzuen aldean zehaztasun-maila txikia 

duela. 

Aplikazioak: 

Hauexek dira ohikoenak: Engranajeak, marruskadura eta presioa jasan behar duten 

piezak…, etab. 

8.7. Nylona karbono-zuntzekin eta nylona beira-zuntzekin 

Abantailak 

Hauxek dira bere bereizgarri nagusiak: iraunekoa da tenperatura altuen aurrean, eskaera 

mekaniko handien aurrean eta urradurekiko eta inpaktuekiko erresistentzia handia du. 

Desabantailak eta aholkuak: 

Piezen gainazaleko akabera zimurtsua du. Gainera, inprimatzeko garaian, oso kolore-

aukera mugatua du: nylon beltza baino ez karbono-zuntzekin; nylon zuria, berriz, beira-

zuntzekin. Bestalde, urradurarekiko erresistentea bada ere, kontuan izan behar da aho-

muturra higatu egiten dela (adibidez, 0,4 mm-ko diametrokoa 0,8 mm izatera iritsi 

daiteke). Hori dela eta, ezinbestekoa du altzairu herdoilgaitzezko aho-muturra. Azkenik, 

inprimatu bitartean, piezaren geruza bakoitzean hondarrak eragiten ditu, eta hurrengo 

geruza inprimatzean ez da urtzen. Horrenbestez, soldadura-kordoi baten itxura hartzen du. 

Aplikazioak 

Moldeak, elementu astunei (motorrak, baskulak…) eusteko piezak eta, orokorrean, 

higadurak jasan behar dituzten piezak. 
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9. GLOSATEGIA 
 

 Epoxi erretxina: eragile katalizatzaile batekin nahastutakoan gogortzen den 

polimero termoegonkorra. 

 Polimero: unitate kimiko batez (monomeroak) edo gehiagoz osatutako 

makromolekulak.  

 Termokonformaketa: termoplastikozko xafla bat, hutsean egindako presioaren 

eraginez, berotu eta molde baten itxura hartzeko erabiltzen den prozesua. 

 Voxel: objektu tridimentsional bat osatzen duten unitate kubikoak. 
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