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Директен 3D печат 
в метал 

основни принципи    
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Повърхнини
Основни технологии
СТРАНИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ПОВЪРХНИНИ ОРИЕНТИРАНИ НАГОРЕ ПОВЪРХНИНИ ОРИЕНТИРАНИ НАДОЛУ

α = ъгъл между хоризонталната изграждаща 

платформа и тангентата на повърхнината 

на детайла 

Пример за повърхнините ориентирани 

нагоре с различен ъгъл  вариращи от: 0° 

(ляво) до 90° (дясно) със стъпка от 15°

Пример за повърхнините ориентирани надолу 
с различен ъгъл  вариращи от: 75° (ляво) до 

0° (дясно)  със стъпка от15°

Повърхнините ориентирани нагоре се 

характеризират с насочване на обекта 

срещуположно на изграждащата 

платформа

Повърхнините ориентирани надолу се 

характеризират с насочване на обекта 

към изграждащата платформа. 

n+3 

n+2

n+1 

nα = 90°

Ефектът на стълбата
Ъгълът на повърхнините ориентирани надолу е 

изграден от напълно разстопен метал

n+3 

n+2

n+1

n

n+3

n+2

n+1

nα = -90° α = -90°
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Отлични остри ъгли!

Повърхнини 
Влияние върху качеството

Размер  на стълбите

Размер  на стълбите

Повърхнини ориентирани надолу

Ъгъл на наклона

Ъгъл на наклона

Лошо качество на 

           големите ъгли

Z ZZ

Качеството на повърхнината в DMP зависи от ориентацията
Стъпаловидния ефект, който е присъщ на  

всички адитивни технологии може да бъде
намален чрез изграждане на повече 

вертикални или напълно хоризонтално 

ориентирани повърхнини. 

На повърхнините обърнати нагоре този 

ефект е напълно видим и важен. 

В зоните ориентирани нагоре, ефектът на 

образуване на нежелан материал в 

повечето случаи е по-вероятен от 
стъпаловидния ефект.  Образуването на 

нежеланото количество разтопен 

материал и частици  по повърхността е в 

резултат на топене на насипен прах.

• По - големи ъгли, формиране на по-голямо количество нежелан 

материал, резултатът е по-лошо качество на повърхнината
• По-големите ъгли изискват поддържаща структура
• Страните с подкрепящи структури имат по-лошо качество на 

повърхнината

Формиране на нежелан материал: 

В повърхнините ориентирани на долу 
разтопеният слой прониква през 
свободния прах отдолу, което води до 

образуване на нежелан материал.

Възможна е лоша повърхнина 

Изискват се поддържащи структури
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Качеството на повърхнината зависи от вида на повърхнината и ъгъла 

UF (Повърхнини ориентирани нагоре) 

MF (Странични повърхнини)

DF (Повърхнини ориентирани на надолу)
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0 45 90 α (˚)

10

15

20
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КАЧЕСТВО НА ПОВЪРХНИНАТА

Повърхнини 
Влияние върху качеството

 effect 

нормално
n+

3 n+2

n+1

nα = -90°

Ефектът на стълбата
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Температурни напрежения 
Основни принципи
Защо имаме температурни напрежения в детайлите? 

•  Висока температура на топене
  напр. титан: 1650°C; Неръждаема стомана: 1200°C

• Бърза скорост на охлаждане (< 1ms – 100°C)

•  Напреженията са натрупват между слоевете, защото
на всеки слой, горните слоеве се нагряват и охлаждат
отдолу отново. разширяването и свиването, блокирано от
вече втвърдените слоеве води до остатъчни напрежения.

• Поведението на деформацията е специфично за всеки 

   материал

Важно влияние на напрежения оказват: 

σT ~ A   JТемпературното напрежение е пропорционално на разтопената повърхност. 

За да го смекчите: 

• Намалете площта, която трябва да се разтопи на слой

• Разположете най-дългото направление на детайла по оста -  Z

• Голям брой малки участъци е по-добъре от един голям участък

σT ~ ΔT  Tемпературното напрежение е пропорционално на понижаването на 

температурата по време на втвърдяването

Уверете се, че имате добър пренос на топлина към основната плоча и машината. 

Колкото по-добре се пренася топлината, толкова по-малка част ще се изкриви.

Топлопроводимост прах/поддържаща структураРазпределение на топлината

ü
  Прегряване

û
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Как да се справим с температурните напрежения
• Остатъчните напрежения водят до детайли, които ще се деформират

• Поддържащите структури са необходими за да се избегнат изкривяванията и да се запази позицията на детайла 

•  Напрежението остава в детайла след изграждането – ако подкрепящите структури бъдат премахнати веднага, детайла ще   

продължи да се деформира до позиция, зависеща от направлението на остатъчните напрежения.

•  Необходима е топлинна обработка след отстраняване на прах, преди отстраняване на датайла от изграждащата плоча и 

премахването на подкрепящата структура, за да се освободят напреженията 

ПРОЕКТИРАН МОДЕЛ ИЗКРИВЯВАНЕ И ОБРАЗУВАНЕ 

НА НЕЖЕЛАН МАТЕРИАЛ 

ПОДДЪРЖАЩИ СТРУКТУРИ

Температурни напрежения 
Как да се справим с тях
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Линиите за свиване се появяват, когато две отделни единици са свързани в един слой
• Свързващата повърхност се свива и дърпа двете единици една към друга

• Следващ слой е отпечатан отново върху първоначалните размери отново

• Линията е видима на детайла

• Типично е за мостове / вътрешни канали

A1 + A2 A3 > A1 + A2 

Обектите осигуряват 
ниска устойчивост на 

деформация

До 0,2m 

A3 = A4 

слой 3 ограничава 

деформацията на слой 4

ОПЦИЯ

Линии на свиване
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Поддържащи структури
Поддържащите структури са необходими, за да се минимизира 

образуването на нежелан материал на повърхността, изкривяването и 

линиите на свиване 

• По-малко нежелан материал в зоните обърнати надолу 

• За по-добро отвеждане на топлина се добавят плътни поддържащи структури 

• Предотвратяване на изкривяването и фиксиране на детайла на определената позиция

• Минимизиране на линиите на свиване

Съществуват множество възможни структури за подкрепа.

Ето няколко примера: 

• Поддържащии структури тип блок са добри  при разполагане на детайли за избягването на натрупването на нежелан материал 

•  Плътни поддържащи структури са необходими за  трансфера на топлина, за да се избегне изкривяването и да се намалят 
линиите на свиване

Wall 

Support

Solid 

Support

Lattice 

Support

Solid 

Wall
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Manual 
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Skirt 

Support

Multi 

Exposure


