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EOS P500, jako w pełni zautomatyzowany system, oferuje najwyż-
szą wydajność produkcyjną dla osiągniecia najniższych kosztów 
jednostokowych produkcji oraz umożliwia przetwarzanie materia-
łów polimerowych w temperaturach roboczych do 300°C. W celu 

wspólnego opracowania i rozwoju pierwszego wysokojakościowego po-
limeru, EOS podpisał niedawno porozumienie z firmą Arkema, wiodącym 
międzynarodowym producentem specjalistycznych chemikaliów.
 
Zwiększona dwukrotnie wydajność oraz 
zoptymalizowany czas wytwarzania dla 
wzrostu produktywności

System EOS P500 odznacza się dwukrotnie większą szybkością wy-
twarzania, w porównaniu do obecnie najszybszego systemu lasero-
wego spiekania polimerów EOS P396. Wpływa na to wiele czynników,  
w tym przede wszystkim dwa wysokowydajne lasery o mocy 70W, 
które wykorzystywane są do stapiania materiału oraz nowy recoater. 
Dzięki precyzyjnemu sterowaniu możliwe jest nakładanie nowej war-
stwy proszku z tworzywa sztucznego na platformę roboczą maszyny  
z bardzo dużą prędkością (600 mm/s). Podobnie został także zoptyma-
lizowany przepływ materiału wewnątrz drukarki 3D. W przeciwieństwie 
do dotychczasowych systemów firmy EOS, nowy EOS P500 umożliwia 
nałożenie na platformę roboczą wstępnie już podgrzanego materiału 
polimerowego, co wpływa na skrócenie czasu nakładania kolejnych 
warstw materiału oraz ich naświetlania.

Również pozostałe etapy pracy przed i po zakończeniu rzeczywi-
stego procesu budowy elementu przebiegają znacznie szybciej oraz 
płynniej: w przypadku wymiennej komory roboczej jej podgrzewanie 
oraz chłodzenie po procesie wytwarzania z umieszczonym gotowym 
elementem odbywa się poza systemem EOS P500. Ponadto sama ope-
racja wymiany wspomnianej komory roboczej odbywa się w bardzo 
krótkim czasie, co sprawia, iż użytkownicy zaledwie w ciągu 15 minut 
po zakończeniu procesu budowy elementu są w stanie rozpocząć ko-
lejny proces wytwarzania. System nie wymaga również częstego czysz-
czenia (zwykle raz w tygodniu) oraz serwisowania (zazwyczaj raz do 
roku), przez co całkowity czas pracy systemu EOS P500 wzrasta nawet 
o 75% w porównaniu do poprzednich systemów oraz konkurencyjnych 
modeli rynkowych. Uzyskanie wysokiej produktywności oraz wydajno-
ści opisywanego systemu możliwe jest do osiągnięcia dzięki wykorzy-
stywaniu wysokiej jakości sprawdzonych komponentów EOS. Przykła-
dowo dodatkowa funkcja EOSAME umożliwia niejako ujednolicenie 
wprowadzonej energii lasera, zapewniając tym samym wysoką jakość 
i powtarzalność właściwości otrzymywanych komponentów oraz ich 
dokładność wymiarową, co stanowi decydujący czynnik w przypadku 
produkcji seryjnej.

Gotowy do cyfrowego sterowania i kontroli 
wytwarzania

EOS P500 obejmuje szereg rozwiązań z zakresu zarówno monitoro-
wania procesów wytwarzania, jak również ich integracji. Zastosowanie 
rozbudowanej technologii czujników oraz kamer optycznych i termicz-
nych pozwala na uzyskiwanie oraz analizę danych pomiarowych, co  
w konsekwencji prowadzi do zapewnienia wysokiej kontroli jakości na 
skalę przemysłową. Użytkownicy otrzymują pakiet ważnych informacji 
dotyczących m.in. ilości resztkowego tlenu lub temperatury w komorze 
roboczej maszyny. W połączeniu z oprogramowaniem EOSCONNECT 
dane produkcyjne oraz maszynowe mogą być w pierwszej kolejno-
ści gromadzone, pobierane w czasie rzeczywistym (produkcyjnym),  
a następnie integrowane z istniejącą infrastrukturą IT. Oprócz tego firma 
oferuje również intuicyjną aplikację do wizualizacji danych na interfejsie 
maszyny. Tego typu rozwiązania umożliwiają kompleksowe oraz jedno-
cześnie przyjazne użytkownikowi nadzorowanie i kontrolowanie parku 
maszynowego.

Integracja oprogramowania odgrywa również istotną rolę w etapie 
przygotowania procesu budowania elementu. EOS P500 stanowi pierw-
szy system, który wspierany jest przez intuicyjne w obsłudze, otwarte oraz 
wydajne narzędzie EOSPRINT2. Oprogramowanie to jest już dostępne dla 
wielu systemów DMLS firmy EOS, umożliwiając inżynierom przypisywa-
nie, przyporządkowanie oraz optymalizowanie danych CAD.

Zapewnienie łączności przed, w trakcie oraz po procesie druku ma 
kluczowe znaczenie dla integracji systemu EOS P500 w zautomatyzo-
wane środowisko produkcyjne oraz stanowi pierwszy krok na drodze 
do zautomatyzowanego łańcucha produkcyjnego w obszarze przetwa-
rzania materiałów polimerowych.

Przetwarzanie nowych materiałów
Drukarka 3D EOS P500 pozwala na przetwarzanie tworzyw sztucz-

nych w temperaturach roboczych wynoszących nawet do 300°C, 

Druk 3D części z tworzyw 
sztucznych na skalę przemysłową 

w technologii SLS
MGR INŻ. DAWID ZIELIŃSKI

Firma EOS, wiodący i światowy dostawca technologii przemysłowego wykorzystania druku 3D dla materiałów metalicznych 
i polimerowych, zaprezentował na targach formnext 2017 nowy system EOS P500, przeznaczony do addytywnego 

wytwarzania modeli. Drukarka 3D adresowana jest dla przedsiębiorstw chcących wytwarzać na skalę przemysłową części  
i elementy z tworzyw sztucznych o wysokiej jakości.
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umożliwiając tym samym stosowanie między innymi takich klas po-
limerów jak PA6, PBT, PET, PPS, PEKK oraz wiele innych. Zastosowanie  
i przeróbka szerokiej gamy materiałów polimerowych umożliwia fir-
mom wykorzystanie druku 3D w nowych obszarach przemysłu, takich 
jak branża motoryzacyjna lub produkcja elementów oraz komponen-
tów dla sektora elektronicznego. Ważny element, który zapewnia wyso-
ką jakość procesu budowy modelu, stanowi trójstopniowa jednostka fil-
trująca. Głównym zadaniem wspomnianego urządzenia jest filtrowanie, 
przeciwdziałające odgazowaniu materiału oraz zanieczyszczeniu jego 
cząstek w przestrzeni roboczej maszyny drukującej.

Pierwszym wysokojakościowym polimerem dostępnym dla systemu 
EOS P500 jest PEKK. Materiał ten jest trudnopalny, a dodatkowo odzna-
cza się wysoką odpornością termiczną i chemiczną, co sprawia, iż stanowi 
alternatywę dla metalu. Celem wykorzystania wysokojakościowego ma-
teriału jest umożliwienie firmom opłacalnego wytwarzania wyrobów, jak 
i również realizację wcześniej niemożliwych do wykonania aplikacji oraz 
produktów. Dla opracowania materiału opartego na bazie linii produk-
tów Arkema KEPSTAN® PEKK, EOS rozpoczął współpracę z firmą Arkema, 
wiodącym międzynarodowym producentem specjalistycznych chemika-
liów oraz nowoczesnych i zaawansowanych materiałów. EOS P500 stano-
wi ponadto otwartą platformę, dzięki czemu inni producenci mogą rów-
nież rozwijać oraz opracowywać materiały dla wspomnianego systemu. 
Obecnie EOS współpracuje już z firmami Evonik oraz BASF, czego celem 
jest opracowanie nowoczesnych materiałów polimerowych.

Materialise kupuje pierwszy system EOS P500
Materialise jest pierwszą firmą, która zdecydowała się na zakup sys-

temu EOS P500. Posiadając ponad 27-letnie doświadczenie w branży 
AM, firma oferuje szerokie usługi w zakresie oprogramowania, konstruk-
cji oraz druku 3D.

– Cieszy nas wzrost produktywności, jaki może zostać osiągnięty za 
pośrednictwem systemu EOS P500, a także dzięki wykorzystaniu zinte-
growanego interfejsu, możliwości jego zastosowania w produkcji ma-
sowej. Skrócone czasy cykli produkcyjnych pomogą nam sprostać co-

raz krótszym czasom realizacji zleceń, podczas gdy popyt na elementy  
z tworzyw sztucznych wykonanych techniką druku 3D dla zastosowań 
przemysłowych nadal rośnie. Doceniamy również zdolność systemu do 
pracy w temperaturze 300°C, ponieważ zapewnia to dużą różnorod-
ność przetwarzanych materiałów i tym samym otwiera nowe obszary 
zastosowania technologii druku 3D – mówi Bart Van Der Schueren, dy-
rektor ds. technologii w firmie Materialise.

Dr. Tobias Abeln, dyrektor działu technicznego oraz rozwoju (CTO) 
w firmie EOS: 

– Cieszymy się bardzo, że Materialise wybrał system EOS P500, któ-
ry z powodzeniem umożliwia wykorzystanie potencjału addytywnych 
technologii wytwarzania. Nasz nowy system łączy w sobie prawie 25 
lat doświadczenia firmy EOS w dziedzinie spiekania laserowego. Zopty-
malizowaliśmy system pod kątem wzrostu produktywności, jakości 
otrzymywanych produktów oraz dostosowaliśmy technologię dla ce-
lów zautomatyzowanej produkcji masowej. Jesteśmy również bardzo 
dumni z faktu, iż firma Materialise jeszcze przed oficjalnym wdrożeniem 
systemu EOS P500 postanowiła w niego zainwestować. Pokazuje to 
ogromny potencjał systemu EOS P500, który oferuje zarówno zasto-
sowanie najbardziej optymalnych parametrów wydruku, jak i również  
w pełni spełnia wymagania stawiane przez współczesny rynek.

O firmie EOS
Firma EOS jest wiodącym światowym dostawcą technologii dla 

przemysłowego druku 3D metali oraz tworzyw sztucznych. Założona 
w roku 1989 niezależna firma jest pionierem oraz innowatorem w za-
kresie dostarczania kompleksowych rozwiązań dla addytywnych tech-
nik wytwarzania. Dzięki bogatemu portfolio oferowanych przez firmę 
EOS produktów, materiałów oraz parametrów procesów wytwórczych, 
klienci zyskują znaczną przewagę nad konkurencją pod względem 
jakości i trwałości produkowanego asortymentu, a także długotermi-
nowej stabilności procesów produkcyjnych. Uzupełnienie bogatego 
portfolio firmy EOS stanowi ogólnoświatowy serwis oraz świadczenie 
kompleksowych usług doradczych dla klientów.

Katedra TMiAP, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej

Nowy dyrektor, Dominic Kurtaz skupi się na trzech głównych ob-
szarach biznesowych Dassault Systèmes: przemyśle wytwórczym, in-
frastrukturze i miastach oraz służbie zdrowia i naukach przyrodniczych. 

Dominic Kurtaz dołączył do Dassault Systèmes w 2007 r. Do roku 
2012 był m.in. dyrektorem rynku BeNeLux i EuroNorth, w której to 

Nowy dyrektor zarządzający regionu EuroCentral w Dassault Systèmes

Firma Dassault Systèmes mianowała Dominica Kurtaza dyrektorem zarządzającym regionu EuroCentral. Kurtaz będzie 
odpowiedzialny za ogół działań biznesowych w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce i Czechach oraz na Węgrzech i Słowacji. 

Doświadczenie zdobyte w Dassault Systèmes, rozległa sieć kontaktów branżowych oraz sprzedażowe know-how pozwolą 
Dominicowi Kurtazowi podjąć się kierowania jednym z najważniejszych dla Dassault Systèmes rynków oraz budowania relacji 

między przemysłem a ludźmi dzięki platformie 3DExperience.
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roli odpowiadał za rozwój branży motoryzacyjnej. Później, najpierw  
w roli dyrektora sprzedaży na Europę, a następnie globalnego dyrek-
tora sprzedaży marki 3DExcite, odpowiadał za strategiczną współpra-
cę między kanałami sprzedażowymi. W roku 2016 objął stanowisko 
dyrektora zarządzającego 3DExcite, aby w roku 2018 zostać mianowa-
nym dyrektorem generalnym marki 3DExcite.

Poza nominacją Dominica Kurtaza w regionie EuroCentral nastą-
piły także inne zmiany: w dziale sprzedaży Jeroen Buring objął funk-
cję dyrektora zespołu Customer Role Experience, Dieter Sauer objął 
funkcję dyrektora zespołu Customer Process Experience, a Christian 
Matzen jest odpowiedzialny za działania sprzedażowe w ramach ze-
społu Customer Solution Experience. 

informacja prasowa

Dominic Kurtaz, nowy dyrektor zarządzający 
regionu EuroCentral w Dassault Systèmes
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