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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do podawania tworzywa drukującego do dru-

karek 3D typu FDM. Rozwiązano problem podawania więcej niż jednego filamentu lub barwnika do 

mieszalnika, efektem czego jest uzyskanie szerokiego zakresu barw. Wynalazek jest przewidziany 

jako urządzenie peryferyjne do istniejących lub projektowanych drukarek 3D. 

Znane są rozwiązania bezpośredniego podawania filamentów do głowicy ekstrudera bez eta-

pu homogenizacji materiału. Do podawania filamentu wykorzystuje się silnik krokowy z przekładnią 

o odpowiednim położeniu do każdego filamentu z osobna. To rozwiązanie wymaga sterowania każ-

dym silnikiem z osobna, co wiąże się z koniecznością zastosowania dodatkowych drajwerów oraz 

specjalnej płyty głównej mogącej obsłużyć większą ilość silników ekstrudera. Stosuje się także druk 

za pomocą kilku głowic ekstrudyjnych, najczęściej dwóch, gdzie każda głowica zasilona jest osob-

nym filamentem danego koloru bądź gatunku materiału. Żadna z wymienionych technik nie umożl i-

wia wydruku obiektów trójwymiarowych o wielokolorowej lub zróżnicowanej strukturze chemicznej 

materiału. 

Znane są z opisów patentowych US82684 B1 i CN203726828 rozwiązania, w których filamenty 

podawane są do głowicy drukarki 3D za pomocą rolek napędzanych silnikiem krokowym. W rozwiąza-

niach tych dla uzyskania wielobarwnego wydruku 3D stosowanych jest kilka głowic, z których każda 

obsługuje jeden rodzaj filamentu, a zmiana koloru wydruku dokonywana jest przez przełączenie gło-

wicy przykładowo przy pomocy innego, specjalnego silnika krokowego. 

Inne rozwiązania drukowania 3D w kolorze znane są z opisów CN103753817, ÇN103895228 

i WO2015073302 A1. Przewidziano zastosowanie pojedynczej głowicy, do której doprowadzane 

są poprzez komorę mieszalnika filamenty z kilku pojemników lub podajników. Nie jest przy tym wska-

zany sposób dozowania składowych materiałów z zachowaniem ustalonych proporcji. 

Inny znany sposób drukowania 3D w kolorze, przedstawiony w opisie US20140134334 A1 po-

lega na wprowadzeniu powierzchniowego barwnego pokrycia na polimerowym filamencie stanowią-

cym podstawowy materiał do drukowania. 

Znane jest także rozwiązanie WO20150598 A1, w którym drukowanie 3D w kolorach uzyskiwa-

ne jest poprzez zastosowanie filamentu fotoczułego na barwy. 

Sposób według wynalazku dotyczy podawania tworzywa drukującego w postaci filamentu lub 

barwnika do otworów mieszalnika, w którym może być topiony i gotowe tworzywo przesuwane 

w kierunku dyszy. Podawanie polega na tym, że co najmniej dwa filamenty lub barwniki, w ilości 

o zaprogramowanych proporcjach, podaje się do mieszalnika za pomocą par rolek podających, 

sprzężonych z przekładnią różnicową. Przekładnię napędza się jednym, wspólnym silnikiem kro -

kowym, a ruch rolek podających steruje się przez odpowiednie zatrzymywanie rolek hamulcami. 

Hamulce steruje się za pomocą sygnału zaprogramowanego mikrokontrolera. Barwę wydruku  

tworzy się poprzez zastosowanie odpowiednich proporcji doprowadzonych składowych filamentów, 

a te są sterowane przez nastawy w programowanym mikrokontrolerze oddziałującym na pracę siln i-

ka krokowego i hamulców. 

Urządzenie podaje tworzywo drukujące w postaci filamentu i/lub barwnika do drukarki 3D wypo-

sażonej mieszalnik z elementem grzewczym. Charakteryzuje się tym, że ma przekładnię różnicową 

główną, na wale której umieszczone są co najmniej dwa zespoły. Każdy składa się z pary rolek poda-

jących filament i z hamulca. Wał tej przekładni napędzany jest silnikiem krokowym poprzez zespół 

przekładni napędu. Silnik krokowy i hamulce są sterowane przez mikrokontroler odpowiednio opro-

gramowany. 

Korzystnym jest, jeśli na napędzanym wale umieszczony jest dodatkowo co najmniej jeden mo-

duł składający się z przekładni różnicowej dodatkowej, pary rolek dodatkowych i hamulca dodatkowe-

go. Wszystkie dodatkowe elementy sterowane są tym samym mikrokontrolerem. 

Obsługa podawania tworzywa do mieszalnika i ekstrudera drukarki 3D może być automatyczna 

zgodnie z przygotowanymi algorytmami lub na bieżąco za pomocą komputera. 

Takie rozwiązanie pozwala na wykorzystanie jednego silnika krokowego sprzężonego z prze-

kładnią, gdyż poprzez odpowiednie sterowanie przekładnią uzyskuje się kontrolę nad podawaniem 

poszczególnych filamentów lub barwników. Możliwa liczba podawanych filamentów lub barwników 

mieści się w zakresie od jednego do kilku lub nawet kilkunastu. Granica zależy ściśle od potrzeb 

i dostępnej przestrzeni wokół mieszalnika i głowicy ekstrudyjnej. Tak podane filamenty lub barwniki 

zachowują stałą sumaryczną wartość objętości materiału, którą można łatwo uzależnić od liczby 
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sygnałów silnika krokowego. Objętości poszczególnych wsadów są wynikową zadanej liczby kroków 

silnika oraz liczby kroków, podczas których oś rolek wybranego wsadu była zablokowana lub zwo l-

niona. 

Wynalazek objaśniono na przykładach rozwiązania, które pokazano na rysunku będącym 

schematem urządzenia. Fig. 1 pokazuje urządzenie podające dwa filamenty, a fig. 2 pokazuje urzą-

dzenie wyposażone w dodatkowy moduł i podawane są w nim trzy filamenty. 

P r z y k ł a d  I 

Urządzenie przeznaczone jest do podawania tworzywa drukującego w postaci filamentu 10 i/lub 

barwnika do drukarki 3D wyposażonej w mieszalnik 9 z elementem grzewczym. Ma przekładnię różni-

cową główną 1, na wale której umieszczone są dwa zespoły składające się z pary rolek 4 podających 

filament 10 i z hamulca 5. Wał przekładni różnicowej napędzany jest silnikiem krokowym 2 poprzez 

zespół przekładni napędu 3. Silnik krokowy 2 i hamulce 5 są sterowane przez odpowiednio zaprogra-

mowany mikrokontroler. 

P r z y k ł a d  II 

Rozwiązanie jest poszerzeniem przykładu I. Na napędzanym wale przekładni różnicowej głów-

nej 1 umieszczony jest dodatkowo moduł składający się z przekładni różnicowej dodatkowej 6, pary 

rolek dodatkowych 7 i hamulca dodatkowego 8. Wszystkie dodatkowe elementy sterowane są tym 

samym mikrokontrolerem co moduły przekładni różnicowej głównej 1. 

Sposób podawania tworzywa drukującego do drukarek 3D, w obu przykładowych rozwiąza-

niach, polega na podawaniu filamentów 10 do mieszalnika 9 drukarki. Dwa lub trzy filamenty, w ilości 

o zaprogramowanych proporcjach, podaje się do mieszalnika 9 za pomocą par rolek podających 4, 

a także rolek podających dodatkowych 7, sprzężonych z przekładnią różnicową 1 i odpowiednio prze-

kładnią różnicową dodatkową 6. Wszystkie pary rolek napędzane są jednym silnikiem krokowym 2, 

a ruch rolek podajnika steruje się hamulcami 5 i odpowiednio hamulcem dodatkowym 8. Silnik kroko-

wy i hamulce steruje się sygnałem zaprogramowanego mikrokontrolera. 

Na rysunku nie pokazano szczegółowo połączeń z mikrokontrolerem, które wykonywane jest 

w znany sposób i nie ma wpływu na pracę urządzenia podającego tworzywa drukujące. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób podawania tworzywa drukującego do drukarek 3D polegający na podawaniu fila-

mentu lub barwnika do mieszalnika drukarki, znamienny tym, że co najmniej dwa filamenty 

(10) lub barwniki, w ilości o zaprogramowanych proporcjach, podaje się do mieszalnika (9) 

za pomocą par rolek podających (4), sprzężonych z przekładnią różnicową (1) napędzaną 

silnikiem krokowym (2), a ruch rolek podajnika steruje się hamulcami (5), przy czym silnik 

krokowy i hamulce kontroluje się sygnałem zaprogramowanego mikrokontrolera. 

2. Urządzenie do podawania tworzywa drukującego w postaci filamentu i/lub barwnika do dru-

karki 3D wyposażonej w mieszalnik z elementem grzewczym, znamienne tym, że ma prze-

kładnię różnicową główną (1), na wale której umieszczone są co najmniej dwa zespoły, każ-

dy mający parę rolek (4) podających filament i hamulec (5), a wał tej przekładni różnicowej 

napędzany jest silnikiem krokowym (2) poprzez zespół przekładni napędu (3), przy czym sil-

nik krokowy (2) i hamulce (5) są sterowane przez zaprogramowany mikrokontroler. 

3. Urządzenie, według zastrzeżenia 2, znamienne tym, że na napędzanym wale przekładni 

różnicowej głównej umieszczony jest dodatkowo co najmniej jeden moduł składający się 

z przekładni różnicowej dodatkowej (6), pary rolek dodatkowych (7) i hamulca dodatko -

wego (8). 
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Rysunki 
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