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A new way for fast rebuilding  
of damaged equipment  

or its modification

During the last couple of years we hear numerous news 
about new things built by a 3D printer more and more often. 
Most of these information show additive manufacturing in 
a simplified manner leading people to believe it is a magical 
tool that can produce nearly anything from artificial organs to 
fully functional guns. Although 3d printing technologies have 
been developed for more than 30 years  nowadays they are still 
much more limited than it is shown by media. On the other 
hand there are several 3d printing techniques which proved 
their usefulness in all those places where freedom of design, 
demanding material properties and time play very  important 
role. One of such places is battlefield backup and logistics 
where more often two specific 3D printing technologies are 
used: SLS and DMLS.

The SLS technology (Selective Laser Sintering) allows for 
fast manufacturing of thermoplastic and composite parts di-
rectly from 3D CAD data. Parts produced with this method can 
have nearly any kind of complicated geometrical structure 
because SLS in opposition to most of 3D printing techniques 
do not require support structures. SLS operation is based on 
adding layer by layer of powder material and sintering by laser 
selected sections of built parts. This way one can create parts 
which need to be only cleaned up from unsintered powder and 
they are ready to use without extra post processing. 

The main benefits of SLS are material properties such 
as mechanical strength, chemical and thermal resistance 
which makes those materials a perfect solution for aggressive 
workplace environments. Another benefit is high mechanical 
isotropy of SLS materials in comparison to other 3D printing 
technologies. The most popular materials are based on poly-
amide thermoplasts and their reinforced composite mixtures 
with short carbon fibbers, aluminium filled powder, glass filled 

materials and even high temperature polymers from the fam-
ily of polyaryletherketones (PAEK) which can be 

used even in temperatures above 280oC. In 
normal conditions PAEK material properties 

are comparable to some aluminium alloys 
but with much smaller relative weight. This 

qualities make SLS a perfect method for 
short production series of aeroplanes in-

ternal components and even structural 
elements of near earth orbit satellites.

DMLS (Direct Metal Laser Sinter-

W ciągu ostatnich kilku lat coraz częściej słyszy się doniesie-
nia na temat różnych przedmiotów, które zostały wykonane 
przy pomocy tzw. drukarek 3D. Większość z  tych informacji 
przedstawia proces wytwarzania przyrostowego w  dużym 
uproszczeniu tworząc wokół druku 3D aurę „zaczarowanego 
ołówka” z  bajek animowanych który cudownym sposobem 
jest w  stanie stworzyć co tylko sobie człowiek wymarzy 
włącznie z zastępczymi organami i bronią palną. Mimo ponad 
30lat rozwoju technologii druku 3D, są one w praktyce nadal 
znacznie bardziej ograniczone niż jest to przedstawiane w me-
diach, a  mimo to istnieje kilka rodzajów druku 3D, które już 
udowodniły swoją przydatność wszędzie tam gdzie liczy się 
swoboda projektowania, wysokie własności materiałowe oraz 
czas potrzebny na wytworzenie danego komponentu. Jednym 
z  takich miejsc jest zaplecze pola walki gdzie coraz częściej 
wykorzystuje się między innymi dwie technologie: SLS i DMLS.

Technologia SLS (Selective Laser Sintering) pozwala na 
szybkie wytwarzanie detali z  tworzyw sztucznych i  kompo-
zytów bezpośrednio z  danych 3D CAD. Części wytwarzane tą 
metodą mogą posiadać niemal dowolnie skomplikowaną geo-
metrię ponieważ SLS w przeciwieństwie do innych technologii 
druku 3D nie wymaga stosowania struktur podporowych. Za-
sada działania SLS opiera się na nakładaniu kolejnych warstw 
sproszkowanego materiału i selektywnym spiekaniu przy po-
mocy wiązki laserowej następujących po sobie przekrojów 
budowanego detalu. W ten sposób wytwarza się części, które 
na koniec procesu wystarczy oczyścić z niespieczonego prosz-
ku i są one gotowe do użycia. 

Główną zaletą technologii SLS są własności stosowanych 
materiałów i  ich wytrzymałość termiczna, chemiczna i  uda-
rowa stosowanych tworzyw dzięki czemu nadają się one do 
produkcji finalnych części poddanych obciążeniom i wpływom 
agresywnych warunków środowiska pracy. Ponadto spieki la-
serowe charakteryzują się znacznie wyższą izotropowością 
własności mechanicznych w porównaniu do innych 
technologii druku 3D. Najpopularniejszymi mate-
riałami są poliamidy, które mogą być również do-
mieszkowane krótkimi włóknami węglowymi, 
mączką szklaną lub proszkiem aluminiowym, 
a  nawet wysokotemperaturowe tworzywa 
z  rodziny poli-arylo-etero-ketonów (PAEK), 
które mogą pracować nawet w  tempera-
turach powyżej 280oC. W warunkach nor-

Artykuł ten ma na celu przybliżenie dwóch 
technologii, które w ciągu ostatnich lat osiąg-
nęły spektakularny sukces i stanowią przemy-
słowe podwaliny dla tzw. trzeciej rewolucji 
przemysłowej jaką jest druk 3D.

This article is supposed to bring a closer 
attention to the two technologies which in 

recent years achieved a spectacular success 
and by many experts are considered as foun-

dations for third industrial revolution

 Dr Vladimir Navrotsky, 
kierownik Działu Technologii 

i Innowacji w Siemens Energy 
Service, trzymający w dłoni 
końcówkę palnika poddaną 

szybkiej naprawie przy zastoso-
waniu technologii wytwarzania 

przyrostowego DMLS.

Repair technology in use: Dr. 
Vladimir Navrotsky, Head of 

Technology and Innovation at 
Siemens Energy Service, Oil & 

Gas and Industrial Applications, 
holding a burner tip which was 

repaired within a short time 
frame by means of Additive 

Manufacturing.
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 Bezzałogowy statek 
powietrzny SULSA, którego 
konstrukcja jest w całości 
wykonana w technologii SLS 
startuje z patrolowca Royal 
Navy. Projekt stworzony i wyko-
nany przy udziale Uniwersytetu 
Southampton

 Unmanned aircraft SULS, 
the construction of which is 

entirely made in the SLS tech-
nology, starts with the Royal 

Navy patrol craft. The project 
created and executed with the 
participation of the University 

of Southampton

 Przyłącza boroskopowe 
z materiału IN718, produkowa-
ne przyrostowo przez spółkę 
MTU Aero Engines, do szybko-
bieżnych turbin niskociśnienio-
wych w silniku turbowentyla-
torowym z przekładnią (GTF) 
PurePower® PW1100G-JM, 
które będą zastosowane w sa-
molotach Airbus A320neo

 Additive manufactured borescope bosses from MTU Aero Engines for the 
high-speed, low-pressure turbine of the Geared Turbo Fan engine PurePower® 
PW1100G-JM, which will power the A320neo
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ing) is an evolutionary extension of SLS systems for metal pow-
ders. In this case because of high melting temperatures and 
fast cooling process all DMLS parts have to be built with sup-
port structures to avoid thermal warpage. Even with this limita-
tion it is possible to build highly complex geometries from high 
strength metals such as titanium alloys, cobalt-chrome and 
nickel heat resistant super alloys but also aluminium, marag-

ing and stainless surgical steels. The 200-400 W iterbium fiber 
lasers used in DMLS are powerful enough to melt even tungsten 
which has a melting temperature above 3420oC.

With DMLS technology one can build components of such 
complexity which otherwise would not be possible to manu-
facture even with traditional investment casting methods in 
a  single piece. Because of a  constantly growing demand for 
lighter and stronger materials and manufacturing methods 
that could help to achieve it, DMLS became a highly appreci-
ated solution in manufacturing process of military aviation 
and aerospace engines. There are several pioneer companies 
which already managed to commercialize this solutions like 
GE Aviation, Lockheed Martin, EADS, Pratt & Whitney, MTU 
aeroengines, Rafael and Siemens.

DMLS and SLS technology is not only appreciated by the 
biggest players. More and more small and medium size compa-
nies invest in those technologies. There are also reports which 
show that US army used SLS and DMLS for fast manufacturing 
and onsite modification of broken gear components directly 
from 3D CAD data during recent middle east missions instead 
of waiting for the delivery of original spare parts. At MSPO 
fair we could see many examples of small companies showing 
their products made of components built in SLS technology  
like drones  or shot localization equipment. In the upcoming 
years we should witness even more products adopting additive 
manufacturing technologies in the defence sector. First seats 
in industrial Additive Manufacturing  train are already booked 
but still many seats are free and thanks to the ease of use 
everybody is invited.
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malnych własności mechaniczne tworzyw PAEK zbliżone są do 
niektórych stopów aluminium. Z tego powodu już od wielu lat 
technologia ta jest wykorzystywana do produkcji krótkoseryj-
nej komponentów wyposażenia wnętrz samolotów oraz ele-
mentów konstrukcyjnych satelitów przeznaczonych do pracy 
na orbitach okołoziemskich. 

Rozwinięciem technologii SLS jest DMLS (Direct Metal Laser 
Sintering) czyli metoda budowania części metalowych poprzez 
bezpośrednie selektywne przetapianie proszków metali. W tym 
wypadku ze względu na wysokie temperatury topienia metali 
i raptowny ich skurcz podczas stygnięcia konieczne jest stoso-
wanie struktur podporowych aby zapobiec odkształcaniu czę-
ści. Mimo to możliwa jest szybka produkcja skomplikowanych, 
wysokowytrzymałych części z takich materiałów jak stopy ty-
tanu, super stopy kobaltu i chromu, żaroodporne stopy niklu, 
a także aluminium i wysoko wytrzymałe stale martenzytyczne 
oraz stale nierdzewne. W praktyce włóknowe lasery iterbowe 
o mocy 200-400 W stosowane w maszynach DMLS pozwalają na 
przetwarzanie nawet czystego wolframu, który topi się w temp. 
ponad 3420oC.

Wykorzystując technologię DMLS można budować elemen-
ty, których nie udałoby się wytworzyć nawet klasycznymi me-
todami odlewniczymi. Dlatego też dzięki nieustannie rosnącym 
potrzebom branży lotniczej i kosmicznej technologia ta stała 
się bardzo pożądanym rozwiązaniem pozwalającym na tworze-
nie odciążonych komponentów silników lotniczych. Pionierami 
w komercjalizacji tej technologii są takie firmy jak GE Aviation, 
Lockheed Martin, EADS, Pratt & Whitney, MTU aeroengines, 
Rafael czy Siemens.

Nie tylko wielcy gracze korzystają z technologii SLS i DMLS. 
Coraz więcej małych i  średnich przedsiębiorstw inwestuje 
w te technologie. Istnieją również potwierdzone doniesienia, 
że armia USA podczas ostatnich misji wojskowych na bliskim 
wschodzie wykorzystywała maszyny SLS i DMLS do produkcji 
uszkodzonych komponentów wyposażenia zarówno żołnierzy 
jak i pojazdów, bezpośrednio z cyfrowych baz danych 3D nie 
czekając na dostawy części. Na targach MSPO już wielokrotnie 
widywało się produkty małych firm wyposażenia obronnego 
takie jak drony czy też detektory kierunku strzału w  których 
znaczna część elementów konstrukcyjnych była wykonana 
w technologii SLS. W kolejnych latach powinniśmy być świad-
kami jeszcze większej adaptacji tych rozwiązań w  przemyśle 
obronnym. Pierwsze wagony w  pociągu technologii przyro-
stowych są już zajęte jest jednak jeszcze dużo wolnych miejsc, 
a dzięki łatwości użytkowania tych rozwiązań wszyscy są mile 
widziani.
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