
Пазарът на директно 3D принтиране на метални детайли 
е най-бързо растящ сред адитивните технологии, 
използвани в индустрията днес. 3D принтирането 
предлага значителни предимства пред традиционните 
производствени процеси като CNC механична обработка 
или леене, и позволява на производителите да 
консолидират в един единствен процес различни 
производствени операции, които преди са изисквали 
сложни производствени операции и машини. 
 
Освен това, 3D принтирантето с метални прахове създава 
сложни геометрични детайли и възли чрез операции с 
дискретна стъпка, които просто не могат да бъдат 
произведени с друга технология. 
 
3D принтерите ProX Direct Metal на 3D Systems 
произвеждат метални части, възли и отливки предлагащи 
висока плътност в широка гама метали, и с доказани 
механични свойства. 



Принтерите ProX Direct Metal предлагат производство на възли и детайли от метали с точност и повтаряемост съперничещи, 
а и в много случаи надхвърлящи тези на отливки и машинно обработени детайли - при това с по-кратки срокове за изработка!
 
Типични индустрии, особено подходящи за 3D метално принтиране са:
 
• Машиностроене, където нуждата от малки серии и функционална 

интеграция на няколко детайла в едно, както и свободата на дизайна, 
който DMP предлага, дават огромен потенциал за технологични 
постижения на производителите на машини.

 
• Авиационната и Отбранителна индустрия, където множество 

компоненти са напълно подходящи за директен печат в метал (DMP). 
При еднократни, силно персонализирани компоненти DMP ще 
подобри изпълнението на специфични детайли, като дюзи, скоби, 
свързващи елементи и крепeжни детайли - при това с намалено тегло 
и повишена якост.

 
• Дентална медицина и здравеопазване, за производството на 

серийни или персонализирани медицински продукти, като частични 
корони, мостове, ставни или черепни импланти - с ненадмината 
съвместимост, висока адаптивна способност и химическа чистота за 
по-висока удовлетвореност на пациентите.

 
• Инструментално производство, където традиционните CNC и DMP 

технологии се комбинират за допълнителна функционалност, 
интегрирана в матрицата чрез вложки за оптимални охладителни 
канали, за по-кратък цикъл на пълнене/изстиване, подобрено качество 
на детайла, намаляване на горещите точки в пакета и по-ниска цена на крайния инструмент.

 
 Постигнете повече с директен печат на метални детайли и възли 

ОТКЛЮЧЕТЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ВАШИТЕ ПРОДУКТИ 

С директното 3D принтиране в метал имате пълна 
свобода при конструиране. Вашите метални детайли 
могат да бъдат по-здрави, по-леки и по-трайни, 
отколкото сега създадените чрез фрезове или леене. 
Произвеждайте по-функционални продукти - за помалко 
време и на по-ниска цена, в сравнение с традиционните 
методи за производство. 

ОПТИМИЗИРАЙТЕ ВАШАТА ВЕРИГА ЗА ДОСТАВКИ 

Благодарение на DMP (Direct Metal Printing), Вие имате 
пълен контрол върху вашето производство за да не 
зависите от доставчици на критични детайли и решения. 
Сега печатате целия монтажен възел наведнъж – без 
операции за монтаж и с по-малко отделни компоненти. 

СЪКРАЩАВАЙТЕ ВРЕМЕТО ДО ПАЗАРА 

Ползвайте един единствен 3D принтер за развойна 
дейност, дизайн, бързо прототипиране и производство. 
Трансформирайте вашите сложни компоненти, чието 
производство и монтаж отнема стотици часове, в един 
единствен компонент, с високо качество, отпечатан за 
броени часове или за един ден. 

ПОВИШАВАЙТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ГЪВКАВОСТ 

Адитивното производство е без инструменти и с по-ниска 
себестойност. С 3D принтер за метал можете гъвкаво да 
актуализирате продуктите и да настровате производствена 
си програма така, че по-гъвкаво да се адаптирате към 
променящите се изисквания на пазара. 

Металните принтери ProX DMP 100, 200 и 300 предлагат най-гъвкавите настройки за контрол на параметрите на детайла в 
3D принт индустрията. Тези отворени системи позволяватна потребителите да залагат и собствени параметри за изграждане, 
за да стартират всеки материал, в допълнение към готовите за работа сплави на 3D Systems. Принтерът ProX DMP 320, със 
заменяеми производствени модули, позволява бърза промяна на материала, в зависомост от конфигурацията на принтера.



Алуминиевата сплав AlSi12 е 
метален прах за адитивно 
производство на леки метални 
детайли с отлични термични 
характеристики.

CoCr е меален прах за адитивно 
производство на широк кръг 
виско устойчиви на корозция и 
температура метални детайли 
за индустриални приложения.

Готови метални прахове за адитивно производство 

 

LaserForm™ Ni718 е устойчив на 
оксидация и корозия материал, 
подходящ за детайли, работещи в 
условия на високи налягания и 
температури. 

Аустенитна стомана тип 316L с 
ниско въглеродно съдържание, 
подходяща за детайли в малки и 
средни серии, подходяща за 
последваща механична и термична 
обработка .  

LaserForm Ti Gr.1 - титанова 
сплав с отлична биологична  
съвместимост и ниска твърдост, 
висока термична и корозионна 
устойчивост за широк кръг 
специални приложения.

Maraging Steel е метален прах с 
плътност 1.2709, подходящ за 
инструменти,  матрици и детайли 
с висока твърдост и механична 
износоустойчивост. 

LaserForm™ Ti Gr. 23/Gr. 5 - 
титанови сплави, подходящи за 
технически и медицински 
приложения. Gr.5  се отличава от 
Gr. 23 с по-високо съдържание на 
кислород и желязо.  

Неръждаемата стомана 17-4 PH е 
метален прах за детайли с висока 
твърдост, добра корозионна 
устойчивост и отлични термични 
характеристики. 

Типични области на приложение 
 
 

ОХЛАЖДАНЕ НА МАТРИЦИ 
Нелинейните охладителни канали 
в тази бласформа повишават 
ефективността на процеса с до 30 %. 

ОПРОСТЯВАНЕ НА ВЪЗЛИ 
Тази монолитна лопатка 
съдържа девет подрязвания и 
шест затворени кухини и заменя 
сложен монтажен възел. 

НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕГЛО 
Сложната тънкостенна конструкция 
позволява значително намаляване на 
теглото на тази горивна дюза на 
реактивен двигател. 

ФЛУИДНИ КОМПОНЕНТИ 
При такова принтиране на турбинната 
лопатка, изчисленият коефициент на 
флуидно триене и съпротивение (drag) 
се редуцира с до 30 %. 

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ТОПОЛОГИЯ 
Тази скоба, използвана в самолето-
строенето, е с оптимизирана тополо-
гия, благодарение на което е 
намалила теглото си с 35 %. 

КРИТИЧНИ ПРОЦЕСИ
Специално направена реконструкция  
компенсира асиметрията в лицето на 
пациента. Адаптирането по време на 
операцията е сведено до минимум. 



ProX DMP 100 ProX DMP 200 

140 x 140 x 125 mm1 

Кобалт-Хром CoCr 
Неръжд. ст. 17-4 PH 
Мартензитна стомана 
Алуминиева сплав 
AlSi12 

Работен размер
 (шир. х дълж. х вис.) 

Избираеми метални 
сплави с разработени 
параметри за печат: 

ProX DMP 300 

250 x 250 x 330 mm1 

Кобалт-Хром CoCr 
Неръжд. ст. 17-4 PH 
Мартензитна стомана 
Алуминиева сплав 
AlSi12 

ProX DMP 320 

275 x 275 x 420 mm1 

LaserForm™ Ti Type 12 
LaserForm™ Ti Type 52 
LaserForm™ Ti Type 232 
LaserForm™ Ni7183 
LaserForm™ Неръжд. ст.316L3 

По подразбиране: 30 und 60 μm 

100 x 100 x 100 mm1 

Кобалт-Хром CoCr 
Неръжд.  ст. 17-4 PH 

Дебелина на слоя 

Възпроизводимост 
Мин. репродукция на дет.  _______________ x=100 μm, y=100 μm, z=20 μm _______________ 

Мин. дебелина на стената 

Типична точност 

Зареждане на материал 

Рециклираща система 

Заменяеми изграждащи 
модули 
 
 
 
 
 
 

_________________ Променлива, min. 10 μm – max. 100 μm _____________ Променлива 
По подразбиране: 30, 40 und 50 µm 

___________________________ x=20 μm, y=20 μm, z=20 μm ___________________________ 

100 μm 

150 μm 

±0,1–0,2% mit 
min. ±50 μm 

Ръчно 

Допълнителни 
външни аксесоари 

Да 

150 μm 

±0,1–0,2% mit 
min. ±50 μm 

Ръчно 

Допълнителна 
външна система 

Не 

150 μm 

±0,1–0,2% mit 
min. ±50 μm 

Полуавтоматично 

Допълнителна 
външна система 

Не 

 

150 μm 

±0,1–0,2% mit 
min. ±50 μm 

Автоматично 

Автоматично 

Не 

SpaceCAD
innovate faster!

20 години подкрепа за българските 
машиностроители!

Пълно решение за проектиране и производство “в една стая”
С добавянето на една  само работна станция и софтуерният продукт NX  
на SIEMENS,  Вие получавате всичко необходимо за да започнете 
незабавно конструиране и хибридно производство на сложни детайли, 
възли, вложки за матрици и много повече -  всичо на площта не една стая! 

SIEMENS NX предлага пълния CAD/CAM/CAE цикъл - дизайн и пректиране със свободни 
форми, конструиране на детайли, възли и формообразуващи инструменти, FEM/FEA 
симулация, CAM от висок клас и управление на процеса за 3D приниране в метал. www.spacecad.bg

За въпроси и пълни технически характеристики на 3D принтерите от 3D Systems, потърсете нашетo съдействие 
на тел. 02/90 33 999,  или изпратете Вашето запитване на spacecad@david.bg

 

mailto:spacecad@david.bg

