Właściwości mechaniczne produktów wytworzonych
metodą przyrostową w 100% osiągają jakość detali
wytworzonych konwencjonalnie.
Konstruktorzy umożliwiają dzięki tej metodzie dopasowanie geometrii do wymagań (np. kanały chłodzące
blisko obrysu czy podcięcia, itd.), co w tradycyjny
sposób jest niemożliwe do wykonania.
Zapewnia to również dowolność w uwzględnianiu w
konstrukcji nowych wymiarów.
Wytwarzanie złożonych form nie jest ograniczone i jest
bardzo szybkie w realizacji.

Do różnego rodzaju zastosowań dostępne są odpowiednie materiały. Proszki metalowe są materiałami
seryjnymi, które wytwarzane są poprzez rozpylenie
surowców.
Proszki metalowe mają ziarnistość na poziomie 10-60
µm na ziarno.
Państwa detale mogą być drukowane z następujących
materiałów:
stal stopowa, np. 1.4404 (316L)
stal narzędziowa, np. 1.2344 lub 1.2709
stopy tytanu, np. TiAl6V4
aluminium, np. AlSi10Mg lub AlSi9Cu3
Hastelloy X
Inconel, np. 718

Jesteśmy Państwa partnerem w
technologii wytwarzania przyrostowego metali!
Jesteśmy chętnie do dyspozycji,
jeżeli chodzi udzielenie Państwu
odpowiedzi na pytania i doradztwo techniczne oraz wsparcie
Państwa nawet jeszcze przed
rozpoczęciem procesu produkcji.

Od etapu konstrukcji i przygotowania po produkcję i obróbkę znajdziecie Państwo u nas
wsparcie ze strony kompetentnych doradców technicznych z
wieloletnim doświadczeniem.
Zapraszamy do kontaktu!
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Nasza technologia wytwarzania przyrostowego opiera się na technice SLM
– Selective Laser Melting (selektywne
stapianie wiązką lasera).
Należy to do grupy metod warstwowej
produkcji i również określane jest mianem druku 3D metali.

Technologia ta znajduje zastosowanie w różnorodnych
dziedzinach: od techniki protetycznej po implanty w
medycynie, poprzez narzędzia, części zamienne czy
wzorce doświadczalne w przemyśle samochodowym,
lotniczym i kosmicznym.

Dzięki własnym możliwością obróbki takim jak erodowanie, frezowanie, toczenie, szlifowanie oraz obróbka
cieplna możemy zagwarantować bardzo krótkie czasy
dostaw.

Metoda SLM nadaję się do wytwarzania pojedynczych
i mało seryjnych elementów oraz również do budowy
prototypów.
Wytwarzany detal powstaje poprzez nanoszenie kolejnych
warstw przetapianego i następnie spiekanego laserem
metalu.
Wymiary przestrzeni roboczej wynoszą maksymalnie 500
x 280 x 350 mm.
Grubość każdej nowo nanoszonej warstwy mieści się w

przedziale od 30 do 100 µm i składa się ze sproszkowanego
metalu.
Za pomocą lasera i wcześniej stworzonego programu
nanoszenia warstw proszek zostaje stopiony.
Płytka podstawy opuszczana jest o grubość warstwy i proces
zostaje powtórzony.

Elementy konstrukcyjne z powtarzalnością serii jak np. o
identycznych wymiarach czy właściwościach mogą być
tą metodą do testów funkcjonalności, stanowisk kontrolnych i długotrwałych doświadczeń łatwo i szybko
wytwarzane.

Elementy konstrukcyjne wytwarzane są zgodnie z
dokładnością wg DIN/ISO 2768-1 w średniodokładnej
klasie tolerancji.
Gładkość powierzchni mieści się w zakresie Rz 20-65 µm.

