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ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII REP-RAP DO WYTWARZANIA
FUNKCJONALNYCH STRUKTUR Z PLA
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geometrycznym w badaniach Reverse Engineering, podzielonego na warstwy o odpowiednio
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(build material

support material
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rysunku 1.

Rys. 1. Trójwymiarowe rusztowanie wykonane w technologii Rep-Rap z PLA

geometrii.

przeprowadzono z wykorzystaniem metod mikroskopii konfokalnej oraz skaningowego
mikroskopu elektronowego. Do wytworzenia próbek jednowymiarowych, wybrano
- polilaktyd).
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2. TECHNOLOGIA REP-RAP
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prototypowania. Na rynku istnieje wiele procesów LM, których wspólnym mianownikiem
-Rap (Replicating Rapid Prototyper) polega na
modeli, w

Rys. 2

-Rap

technologii Reptemperatur przetwarzania (Tg [oC])
temperatur platformy (Tp [oC])
pozwala na lepsze przywieranie pierwszych warstw do powierzchni,
w
p

g

[mm/min])
,

.

3.

pochodzenia natu

kategorii produktów medycznych.
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polimerów bioresorbowalnych, produkty

polimerów biodegradowalnych nie

Trójwymiarowe wydruki przeznaczone do analizy wykonano z PLA, który w postaci drutu
zastosowane w trakcie wytwarzania to:
temperatura platformy: 80 °C;

Jako parametr zmien

temperatury tj. 190, 200 i 210 [°C], dla których wytworzono pojedyncze wydruki.

w postaci polimerowego drutu
. 3).
3.1. Charakteryzacja geometryczna
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190 °C
200 °C
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W
226
329
488
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355
197
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W/H
1.6
0.6
0.3
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4. PODSUMOWANIE

tych technologii jest wytwarzanie

cznych. W przypadku struktur

istotnie wp

przeprowadzen
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PLA SCAFFOLDS MANUFACTURED BY REP-RAP TECHNOLOGY
Abstract: This study describes one of the additive technology, which is RepRap
technique, in the context of its application in tissue engineering. The parameters,
which have to greatest impact on the quality of printed structures, were specified.
The purpose of present work is showing the influence of temperature of the
plotting head on the scaffold geometry. The material that was used in the process
are biodegradable and biocompatible polymer (PLA-polylactide), commonly used
in tissue engineering.

