
Workshop: Materiais para a impresión 3D

A impresión 3D converteuse nunha ferramenta moi útil para incorporar valor engadido aos produtos 
achegando grandes melloras e posibilidades no relativo aos procesos de fabricación. Unha das 
principais características asociadas ás tecnoloxías de impresión 3D é a capacidade para procesar 
unha ampla diversidade de materiais, conferíndolles aos produtos novas propiedades mecánicas, 
químicas e sensoriais.

Durante o workshop, expertos de varios equipos de investigación universitaria – o LabPlast e o 
Laboratorio de Aplicacións Industriais Láser da UDC, o Instituto de Cerámica da USC e o Grupo FA3 
Novos Materiais da UVigo– presentarán diversos tipos de materiais e procesos de interese para 
sectores como o biomédico, o naval e o da automoción.

Para completar esta visión dende unha óptica máis ampla, a empresa Materially presentará unha 
selección de materiais innovadores para a impresión 3D, acompañada de exemplos de aplicacións e 
vídeos de demostración.

Durante este workshop será presentada tamén a nova base de datos web da Materioteca de Galicia, 
na que se poderán consultar os materiais máis innovadores desenvolvidos en Galicia durante os 
últimos anos.

Xoves, 8 de outubro de 2020. De 10.30 a 12.30 h

MATERIOTECA
DE GALICIA

 #deseñogalego
#materiaisfuturo

10.30 - 10.40 h

10.40 - 10.55 h

10.55 - 11.10 h

 

11.10 - 11.25 h

11.25 - 11.40 h

11.40 - 12.20 h

12.20 - 12.30 h

Presentación da xornada e da nova base de datos web da Materioteca Galicia
María José Mariño. Directora da Área de Centros da Axencia Galega de Innovación

Retos de LabPlast no desenvolvemento de polímeros para a impresión 3D
María José Abad. LabPlast (UDC)

Prototipado rápido de materiais con gradiente funcional
Armando Yáñez. Laboratorio Aplicacións Industriais Láser (UDC)

Materiais biocompatibles para dispositivos biomédicos por impresión 3D
Pío González. Grupo FA3 Novos Materiais (UVigo)

Matprint e impresión 3D con biocerámicas
Francisco Guitián. Instituto de Cerámica (USC)

Selección internacional de materiais innovadores para a impresión 3D
Unai Etxebarria e Iker Agirre. Materially

Preguntas, conclusións e peche da xornada
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Ciclo online
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