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Szerszámgépek/Elektromos kézigépek
Lézertechnika/Elektronika

Laser Metal Fusion:
az Ön előnyei röviden.
A dizájn határtalan szabadsága.

A legkisebb sorozatnagyságok is gazdaságosan állíthatók
elő a szerszámmentes gyártásnak köszönhetően.

Összetett alkatrészek megvalósítása funkcióintegrációval.

Alkalmazási területek
Porágyalapú lézersugaras
olvasztás

Ezzel az eljárással előállított munkadarabok megfelelnek az

A porágyalapú lézersugaras olvasztást (Laser Metal Fusion,

érdekessé teszi a könnyű és bionikus szerkezetek területén,

LMF) gyakran nevezik 3D-s fémnyomtatásnak, Powder Bed

melyeket például a repülőgépgyártásban és űrkutatásban, az

Fusion-nek vagy Selective Laser Melting-nek. A lézer rétegről

autógyártásban vagy akár az orvosi technikában használnak.

igényes feladatok legmagasabb követelményeinek az anyagot
illetően. A stabilitás és kis tömeg az eljárást különösen

rétegre építi fel a munkadarabot egy porágyon, amihez a
tervet egy CAD modell szolgáltatja. Szerszámra nincs
szükség. A por egy nyomtatási platformra kerül felhordásra. A
lézersugár a CAD adatoknak megfelelően pontról pontra
pontosan felolvasztja a port, és köti össze a meghatározott
helyeket az alattuk lévő réteggel. Azt a folyamatot a lézer
addig ismétli, míg a fémalkatrész elkészül. A kész
munkadarab a porformában alkalmazott anyag
tulajdonságaival rendelkezik. Porformában számos fém
szerkezeti anyag használható, pl. acél, alumínium vagy titán.

Porágyalapú lézersugaras olvasztással készült egyedi csípőprotézis.
Forrás: AQ Implants GmbH.

A porágyalapú lézersugaras
olvasztás előnyei
A hagyományos gyártási eljárások kiegészítéseként az LMF
technológia számos előnnyel rendelkezik. A dizájn
szabadsága gyakorlatilag végtelen. Így a bonyolult formák és
egyedi alkatrészek gyorsan, rugalmasan és
Könnyű szerkezet par excellence: Alkatrész a repülőgépiparban.
Forrás: LZN.

költséghatékonyan készíthetők el. Az LMF ott is megoldásokat
kínál, ahol a hagyományos gyártási technológiák határait
feszegetjük, és ezen túlmenően gazdaságos gyártást tesz
lehetővé – már a legkisebb sorozatnagyságoknál is.

Lézeres felrakó hegesztés mint
additív gyártási eljárás:
az Ön előnyei röviden.
Kopásálló rétegek felvitele.

Magas felhordási sebesség.

Lehetséges az additív gyártás és a hagyományos gyártási
technológiák kombinálása.

Lézeres felrakó hegesztés
A lézeres felrakó hegesztést az angol nyelvű Laser Metal
Deposition, röviden LMD, Direct Energy Deposition vagy Laser
Cladding kifejezésekkel is illetik. A folyamat egyszerűen
leírható: az alkatrész felületén a lézer egy olvadékfürdőt hoz
létre. Egy fúvókán keresztül automatikusan fémpor kerül a
fürdőbe. Ezáltal egymással összehegesztett anyagréteg jön
létre, ami egy szerkezetet hoz létre, vagy akár egész
munkadarab is létrejöhet.

Szállítócsiga additív módon készített menettel.

A lézeres felrakó hegesztés
előnyei
Más generatív eljárásokkal összehasonlítva a felhordási ráta
és így a folyamat sebessége nagy. A folyamat során több,
LMD eljárással bevonatolt kukorica-betakarító vágótárcsái.
Forrás: MWS Schneidwerkzeuge GmbH & Co. KG.

különböző anyagokkal töltött portartály is aktív lehet, és így
tud Ön igény szerint saját ötvözeteket létrehozni, melyek

Alkalmazási területek

alkalmazás-specifikus tulajdonságokkal bírnak. A különféle

A Laser Metal Deposition eljárás bevonatoláshoz és

szerkezeti anyagok kombinálásával Ön szendvics

javításhoz, additív gyártáshoz valamint illesztési

szerkezeteket is előállíthat. Válasszon a porformájú anyagok

folyamatokhoz használható, mint pl. rések áthidalása. Az

széles palettájából: acélokból, nikkel alapú ötvözetekből,

eljárás az additív gyártás területén komplett alkatrészek

kobaltból, alumíniumból, vörösrézből vagy titánból, valamint a

létrehozásához és különböző gyártási technológiák

fémrácsokba ágyazott wolframkarbid vagy titánkarbid

kombinációjához alkalmazható. Így egy hagyományos módon

szemcsékből. A generatív lézeres felrakó hegesztést a

öntött vagy hidegen alakított alaptestet a 3D struktúrák additív

repülőgépgyártás, űrkutatás, energiaipar, olajipar, autóipar,

felépítésének köszönhetően számos variációban állítható elő

orvosi technika, valamint a szerszám- és gépgyártás területein

gazdaságosan. Az LMD technológiát Ön a lézerhegesztéssel

alkalmazzák.

vagy lézervágással is kombinálhatja.

Gépek az Ön additív gyártásához.
Mind az LMF mind az LMD gyártáshoz innovatív és megbízható megoldásokat kínál a TRUMPF.
Ezen kívül igénybe veheti vonzó finanszírozási ajánlatainkat is.

TruPrint 1000 a porágyalapú
lézersugaras olvasztáshoz

TruLaser Cell 3000 a lézeres
felrakó hegesztéshez

A TruPrint 1000 géppel szinte bármilyen geometriájú

A lézeres felrakó hegesztésnél, mint additív gyártási eljárásnál

munkadarab előállítható. Még a komplex formák is

Ön sokéves tapasztalatunkra támaszkodhat a vavító felrakó

egyszerűen és gyorsan válnak a CAD tervből valósággá – és

hegesztés területén. Az LMD csomaggal rendelkező TruLaser

mindez a legjobb minőségben. Mindegy, hogy egyedi,

Cell 3000 egy bevált 5-tengelyes gép és egy elterjedt

prototípus vagy kissorozat, a TruPrint 1000 géppel semmi sem

technológia találkozása. Mit jelent ez az Ön számára? Egy

áll az Ön ötleteinek megvalósításának útjában.

kiforrott teljes koncepciót, ami gépből, lézerből, programozó
software-ből és technológiából áll.

Az Ön előnyei röviden:

A TruLaser Cell 3000 további előnyei:



Egyszerű és intuitív gépkezelés.





Magas folyamatsebesség az innovatív rétegezési
rendszernek köszönhetően.

automatikusan beáll az Ön feladatához.




Mobil kezelés és megfigyelés.



Teleservice és Visual Online Support.

Variálható lézersugár: A fókuszátmérő és a fókuszpont
Gyors eljárásváltás a moduláris optika kialakításnak
köszönhetően.



Kívánsága szerint gyorsan válthat a 3D megmunkálás,
nagy felrakási sebesség vagy filigrán struktúrák között.



LMD technológia csomag a TruDisk vagy TruDiode nagy
teljesítményű lézerforrásokkal.

TruPrint 1000
Nyomtatási térfogat

Feldolgozható nyersanyagok

Ø 100 mm ×100 mm
Opció: kisebb munkatér
Nemesacél, szerszámacél, kobaltkróm, alumínium, nikkel alapú
ötvözetek, titán[1], nemesfémek[1],
bronz

TruLaser Cell 3000
Alkatrészméret

Feldolgozható nyersanyagok

Lézerforrás
Lézerforrás

Max. Ø 600 × 520 mm
Fe-, Co-, Ni-, Al-, Cu-, Tialapötvözetek, valamint
fémrácsokba ágyazott WC- vagy
TiC-szemcsék
TruDisk, TruDiode

200 W szállézer

[1] Opcionális

csomagban elérhető.
Az ajánlatainkban és megrendelés visszaigazolásainkban szereplő
adatok a mérvadóak.

Műszaki változtatások joga fenntartva. Az ajánlatainkban és
megrendelés visszaigazolásainkban szereplő adatok a mérvadóak.
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