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PRODUKCYJNE DRUKARKI 3D



Osiągnij przewagę dzięki przyrostowemu
wytwarzaniu z metali 

UWOLNIJ POTENCJAŁ SWOICH PRODUKTÓW

Dzięki całkowitej swobodzie projektowania,
części wydrukowane w 3D z metalu mogą
być mocniejsze, lżejsze, trwalsze oraz bardziej
wydajne niż części obrabiane lub pochodzące
z odlewów. Wytwarzaj średnie, krótkie oraz
jednostkowe serie produktów metalowych
o lepszych właściwościach mechanicznych
szybciej i niższym kosztem niż w przypadku
tradycyjnych metod produkcji.

USPRAWNIJ ŁAŃCUCH DOSTAW 

Z systemem DMP posiadasz całkowitą kontrolę
nad swoją produkcją, nie jesteś  więc
uzależniony od dostawców niestandardowych
elementów. Drukuj wybrane komponenty 
złożeń dokładnie wtedy kiedy potrzebujesz.

PRZYSPIESZ SWOJE WEJŚCIE NA RYNEK

Przeprowadzaj testy R&D, wykonuj prototypy
i realizuj produkcję na jednym systemie.
Użytkownicy DMP projektują i wdrażają swoje
produkty szybciej kompresując czas produkcji.
Przekształcaj złożone zespoły, których
wytworzenie obróbką CNC zajmuje setki,
a nawet tysiące godzin, do jednoelementowego
komponentu o ulepszonych właściwościach,
którego wydruk potrwa od kilku godzin
do kilku dni.
 UELASTYCZNIJ SWOJĄ PRODUKCJĘ

Wytwarzanie przyrostowe jest technologią
beznarzędziową, nie wymagającą kosztów
związanych z narzędziami oraz zwiększającą
ekonomikę skali produkcji. Możesz wprowadzać
zmiany do projektów CAD i produkować wiele
różnych części jednocześnie odpowiadając tym
samym na zmieniający się popyt rynkowy.

CHŁODZENIE KONFORMALNE 
30% wzrost wydajności układu

chłodzenia dzięki integracji
kanałów konformalnych.

USPRAWNIONY
PRZEPŁYW PŁYNÓW

Po przeprojektowaniu wlotu
łopatki turbiny symulacja

przewiduje redukcję intensywności
wstrząsów o 70%.

UPROSZCZONE KONSTRUKCJE
Zminimalizowana konstrukcja
palnika z sześcioma komorami

wewnętrznymi

OPTYMALIZACJA GEOMETRII

Zoptymalizowana geometria
wspornika pozwala zredukować

wagę o 35%.

CZĘŚCI O OBNIŻONEJ WADZE 

Skomplikowane cienkościenne
struktury pozwalają na znaczną
redukcję wagi dysz paliwowych

silnika.

MASOWA PERSONALIZACJA

Rekonstrukcja powypadkowego
fragmentu twarzy pozwala

przywrócić pierwotną symetrię
pacjenta.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ SYSTEMÓW DMP:



 
 

Proces DMP od 3D Systems służy tworzeniu  w pełni gęstych, czystych chemicznie,
skomplikowanych, metalowych części z plików CAD. Odbywa się poprzez topienie
proszku metalicznego wiązką lasera warstwa po warstwie, zapewniając najlepszą
jakość części, precyzję i szczegółowość detali, a także powtarzalność.

Maszyny produkcyjne ProX DMP są sprawdzonym standardem w przemyśle.
Użytkownicy przedstawionych maszyn czerpią korzyści z wieloletniego doświadczenia
lidera branży—3D Systems, oraz z porad i pomocy wyspecjalizowanego zespołu wsparcia.
 

Lekki komponent kosmiczny
ze stopu aluminium AlSi12

Zoptymalizowane koło
pasowe pompy oleju

do samochodu wyścigowego
ze stali nierdzewnej 17-4PH

Palnik gazowy ze
zintegrowanymi

kanałami chłodzącymi
z LaserForm™ Ni718

Korony i mosty z kobalt
chromu CoCr

Wirnik odporny na korozję
z LaserForm™ Stainless 316L

Forma rozdmuchowa
z otworami chłodzącymi
ze stali martenzytycznej

Stopy metali dla drukarek z serii DMP
Osiągaj najlepszą możliwą jakość części oraz odpowiednie właściwości mechaniczne
dzięki gotowym do użytku proszkom metali od 3D Systems w połączeniu z precyzyjnie
dopasowanymi parametrami pracy systemu.

Drukarki ProX DMP 100, 200, 300 posiadają najbardziej elastyczne ustawienia kontroli
parametrów druku spośród wszystkich urządzeń do druku 3D z metali, dostępnych na rynku.
Te otwarte systemy oferują możliwość samodzielnego przystosowania ustawień oraz
wykorzystania dowolnych proszków metali.

ProX DMP 320 oferuje wymienne moduły z materiałami, co pozwala na bardzo szybkie
i ekonomiczne przezbrojenie maszyny lub uzupełnienie materiału.

Implant biodrowy z materiału
LaserForm™ Ti Gr. 23



 

LIDER TECHNOLOGII

Urządzenia 3D Systems charakteryzuje praca z wykorzystaniem
potencjału przeciwbieżnej rolki o zmiennej prędkości, która
rozprowadza oraz zagęszcza poszczególne warstwy materiału,
powodując lepszy obieg ciepła w komorze. Dzięki temu możemy
otrzymać ostrzejsze krawędzie modeli oraz powierzchnie cieńsze
(nawet 5 mikronów) i bardziej jednolite.

ProX™ DMP 300

ProX™ DMP 200

ProX™ DMP 100, 200 & 300 
Zautomatyzowana produkcja, wyjątkowa jakość

ProX DMP 100, 200 i 300 to systemy o wspólnej
strukturze budowy, przeznaczone do druku wyjątkowo
szczegółowych, precyzyjnych części metalowych.
Zautomatyzowany oraz powtarzalny proces jest
idealnym rozwiązaniem dla działów R&D,  seryjnego
wytwarzania części przy odpowiednim zachowaniu
wąskich tolerancji druku 3D w metalu.

NAJLEPSZE WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI 
Ograniczona do minimum obróbka
i proces szlifowania po wydrukowaniu.

 
 

WYJĄTKOWE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
 Odpowiednie rozprowadzenie materiału

przez rolkę gwarantuje większą gęstość
wydruków, a więc jednolite właściwości. 

BEZKONKURENCYJNA PRECYZJA

 
 

Drukuj najdrobniejsze detale
o wyjątkowej dokładności.

 
 

CZYSTY I BEZPIECZNY SYSTEM
 Zamknięty system ładowania i recyklingu

materiałów zabezpiecza je przed
zanieczyszczeniem oraz zwiększa
bezpieczeństwo operatora maszyny.  

KOMPAKTOWY I SPÓJNY SYSTEM 
 

 
DRUKUJ Z DOWOLNYCH STOPÓW METALI

 Wykorzystuj standardowe stopy metali
lub produkuj z własnych materiałów
dzięki możliwości samodzielnego
kon�gurowania ustawień sterownika.

 

Wirnik kosmiczny

Formy lameli opon

Proteza szkieletowa   

Urządzenia te wymagają mniejszej
powierzchni oraz mniej sprzętu
peryferyjnego.



SKALOWALNA SIEĆ SYSTEMÓW DMP

ProX DMP 320 jest łatwo skalowalny do dużej produkcji.
Centralny serwer zarządza procesami druku, ustawieniami
oraz utrzymaniem wydajności systemów w trybie 24/7.
Wspólne zasoby, takie jak system chłodzący oraz recyklingu
materiałów, podnoszą wydajność drukarek 3D.

Scentralizowany proces zarządzania

ProX™ DMP 320 
Wysoka precyzja, wyoska wydajność

System ProX DMP 320, opracowany na podstawie blisko pół miliona wydruków, oferuje
krótki czas oczekiwania na wydruki w wymagających warunkach pracy w trybie 24/7.

GOTOWOŚĆ DO PRODUKCJI 
ProX 320 pracuje w oparciu o wymienne
moduły z materiałami oraz system recyklingu. 

ULEPSZONE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE 
Najniższe stężenie O2 podczas procesu (25 ppm)
zapewnia o wyjątkowej wytrzymałości części
oraz wysokiej czystości chemicznej. 

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI 
Wydajne zarządzanie materiałami oraz
wspólne dodatkowe wyposażenie
obniżają całkowite koszty prowadzenia
działalności.

 

PRZETESTOWANE MATERIAŁY  
Tysiące godzin poświęconych optymalizacji
ustawień parametrów dają gwarancję
otrzymania powtarzalnej i oczekiwanej jakości. 

DOWOLNOŚĆ ZASTOSOWANIA 
Usprawniony proces druku urządzenia
ProX 320 pozwala wyprodukować części
o dowolnej geometrii oraz uniknąć etapu
wykonywania prób i naprawiania błędów.  

Tłok monolityczny o skomplikowanej
strukturze z kanałami mieszającymi

Implant kręgowy o ulepszonej funkcjonalności
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ProX DMP 100 ProX DMP 200 ProX DMP 300 ProX DMP 320

 100 x 100 x 100 mm 140 x 140 x 125 mm 250 x 250 x 330 mm 275 x 275 x 420 mm

Wybrane stopy metali
z opracowanymi
parametrami druku

Kobalt-Chrom CoCr
Stal nierdzewna 17-4PH

LaserForm™ Ti Gr. 11

LaserForm™ Ti Gr. 51

LaserForm™ Ti Gr.  231

LaserForm™ Ni7182

LaserForm™ Stainless 316L2

Grubość warstwy ________________ Do dostosowania, min 5 μm - max 100 μm ______________     

Ustawienia wstępne: 30, 40 oraz 50 μm
Do dostosowania 

Wstępnie: 30 lub 60 μm

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

Min. wielkość detalu _______________ x=100 μm, y=100 μm, z=20 μm _______________ 100 μm

Min. grubość ścianki 150 μm

Typowa dokładność     

Ładowanie materiału Ręczne Pół-automatyczne Automatyczne Ręczne

System recyklingu Zewnętrzny
(opcjonalnie) 

Automatyczny

Wymienny moduł
z materiałem

Nie Nie Tak

Technologia DMP wyborem Europejskiej Agencji Kosmicznej—
komponenty satelity komunikacyjnego

Znaczące obniżenie ciężaru komory spalania oraz dysz wylotowych

  1Kon�guracja A                                           

Optymalizacja przepływu gazu pędnego poprzez uproszczenie
konstrukcji z pięciu elementów do jednego

Maksymalne wymiary
komory roboczej
(dł. x szer. x wys.) 

Kobalt-Chrom CoCr
Stal nierdzewna 17-4PH

Stal martenzytyczna
Stop aluminium AlSi12

Kobalt-Chrom CoCr
Stal nierdzewna 17-4PH

Stal martenzytyczna
Stop aluminium AlSi12

minimum ± 0,1-0,2% przy ± 50 μm ___________________________ ___________________________

___________________________ 

Zewnętrzny
(opcjonalnie) 

Zewnętrzny
(opcjonalnie) 

Nie

Zastrzeżenie: Dokładność może różnić się w zależności od parametrów druku, geometrii i rozmiaru modelu, orientacji w komorze roboczej oraz post-
processingu. Parametry użytkowe produktów mogą różnić się w zależności od zastosowania produktu, warunków eksploatacji, materiałów, z którymi je
połączono lub od końcowego wykorzystania. 3D Systems nie udziela żadnych zapewnień, w sposób wyraźny ani dorozumiany, w tym między innymi co
do gwarancji dopuszczenia do obrotu ani przydatności do określonego użytku.

©2016 przez 3D Systems, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Specy�kacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Logo 3D Systems jest zarejestrowanym
znakiem towarowym, a ProX oraz LaserForm są znakami towarowymi 3D Systems, Inc.

 2 Kon�guracja B 


