Naše výroba je postavena na bázi – SLM
techniky - Selektivní Laserové Tavení. To
patří ke skupině paprskového tavícího
zařízení a je také často označováno jako
3d tisk.

Díl ke zhotovení se nanáší ve vrstvách na jedné
ploše uvnitř prostoru tiskárny. Rozměry pro pracovní prostor činí maximalně 500 x 280 x 350 mm.

Každá nanesená vrstva je tenká od 30 do 100 µm a
je z kovového prášku. S pomocí leaseru a předtím
vytvořeným nanášecím programem bude prášek
roztaven. Plocha se ponoří o výšku a tlouštku vrstvy a
proces se bude opakovat.

Mechanické vlastnosti laserového paprsku při tavení
výrobku docílí až 100% jakosti od běžně obráběného
kusu. Konstruktér může při procesu dle svých i vašich
požadavků geometrie upravit tak,že (např. kontury,
chladíci kanálky nebo zadní řez atd.), které nelze obvyklým opracováním vytvořit. Takto získaváme absolutní svobodu při konstrukci nových dimenzí.
Výroba komplexních forem je tak dobrá, že nezná
žádné hranice a je velmi rychle realizovatelná.

Pro různé aplikace sestavíme pokaždé ty nejvhodnější
materiály, které jsou k dispozici.
Jako vstupní prášek slouží běžně vyraběné materiály, ze
kterých se pomocí rozprašovacích trysek zhotovují výrobky. Kovový prášek má granulaci 10-60 µm pro granuli. S
nasledujícími materiály může být Váš dílec vytištěn:
 Nerez např. 1.4404 (316L)
 Nástrojová ocel např. 1.2344 nebo 1.2709
 Titan např. TiAl6V4
 Hliník např.AlSi10Mg nebo AlSi9Cu3
 Hastelloy X
 Inconel např.718

Technika se může využít v různých oblastech : od
dentální techniky k implantátům v lékařství, až přes
nástroje, nahradních dílů nebo k funkčním modelům
(prototypům) v leteckém, kosmickém nebo v automobilovém průmyslu.
SLM-proces se hodí pro jednotlivé díly nebo malé
seriové výroby a samozřejmě pro výrobu prototypů.
Výrobky ze sériovou podobou popř. sériově identickými rozměry a vlastnostmi, můžeme s tímto procesem
sestavit pro funkční testy a trvalé zkoušky velmi jednoduše a rychle.

Skrze vysokou výrobní úroveň jehož součástí je erodování, frézování, soustružení, broušení a teplotní ošetření,
můžeme garantovat velmi krátké dodací lhůty.

Výrobky jsou vyrobeny s přesností dle DIN/ISO 2768-1
„střední“ skupiny. Jakost povrchu se pohybuje mezi Rz
20-60 µm.

My jsme vaše kontaktní společnost pro aditivní výrobu z kovu.
Rádi vám zodpovíme vaše otázky
a pro konzultaci jsme vám samozřejmě k dispozici. Také vás rádi
podpoříme před začátkem vašeho vývojového procesu.

Od konstrukce a přípravu až po
výrobu a dokončení najdete u
nás všechno pod jednou střechou
naší společnosti s několikaletou
zkušeností jako kompetentního
poskytovatele služeb.
Kontaktujte nás!
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