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Skorzystaj z możliwości jakie daje druk 3D 
w technologii HP Multi Jet Fusion
Produkcja niskoseryjna

Oferujemy opłacalną produkcję niskoseryjną i jednostkową dla przemysłu. Technologia HP MJF nie gene-
ruje żadnych kosztów początkowych związanych m.in. z wyprodukowaniem formy wtryskowej, a spieczony 
proszek PA posiada właściwości porównywalne do poliamidu formowanego wtryskowo. Druk przestrzenny 
umożliwia tworzenie skomplikowanych geometrii niedostępnych dla innych metod wytwarzania.

Szybkie prototypowanie

Produkujemy funkcjonalne prototypy o wytrzymałości i dokładności zbliżonej do technologii wtrysku. W jed-
nym procesie druku można wytworzyć różne warianty, a kolejne modyfikacje geometrii nie powodują dodat-
kowych kosztów. Nowa technologia pozwala skrócić fazę testów do minimum i gwarantuje płynne przejście 
od prototypowania aż do produkcji seryjnej.

Dedykowane narzędzia

Tworzymy narzędzia szyte na miarę potrzeb naszych klientów. Połączenie technik skanowania       i drukowa-
nia przestrzennego umożliwia produkcję precyzyjnych narzędzi na podstawie geometrii produktu lub zgod-
nie z indywidualnymi potrzebami użytkownika. Z ich pomocą można nie tylko usprawnić linię produkcyjną, 
ale również ulepszyć ergonomię pracy.

Inżynieria odwrotna

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu skanowania 3D w przedziale od 60 mm do 500 mm. Wykorzy-
stanie najnowszych technologii pozwala odtworzyć uszkodzone komponenty, które nie są już dostępne na 
rynku, lub ulepszyć istniejące części maszyn. Na podstawie skanu 3D można także zrekonstruować doku-
mentację techniczną na potrzeby różnych technologii wytwarzania.

Wirtualny magazyn

Wszystkie modele CAD przechowujemy na naszych serwerach tworząc wirtualny magazyn części. Lokalna 
produkcja w trybie just-in-time pozwala usprawnić łańcuch dostaw oraz ograniczyć liczbę magazynowanych 
części do minimum.
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Zalety druku 3D w technologii HP Multi Jet Fusion
Krótki czas realizacji

Wytrzymałość produkowanych elementów

Spersonalizowany design

Dokładność wymiarowa

Dowolność w projektowaniu

Dedykowane rozwiązania

Dowolna liczba drukowanych egzemplarzy

Brak kosztów początkowych

Jednym z głównych atutów druku 3D jest skrócenie czasu produkcji skomplikowanych elementów  
oraz prototypów.

Jakość naszych wydruków jest porównywalna do części wyprodukowanych metodą formowania 
wtryskowego. Spieczony poliamid 12 charakteryzuje się dobrą odpornością mechaniczną oraz ter-
miczną, dużą elastycznością, wysoką udarnością, a także odpornością chemiczną na oleje, smary, 
węglowodory alifatyczne i zasady.

Możemy wytwarzać dowolne kształty nieosiągalne dla innych technologii, bez dodatkowych  
kosztów!

Wydrukowane przez nas elementy utrzymują dokładność wymiarową rzędu 0,3 mm. Istnieje 
możliwość drukowania mechanizmów złożonych z wielu współpracujących ze sobą części bez 
konieczności późniejszego montażu.

Technologia 3D eliminuje dotychczasowe ograniczenia geometrii wytwarzanych części, dzię-
ki czemu uzyskuje się produkty o skomplikowanej budowie, a także możliwość wprowadze-
nia zmian na etapie modelowania. Stopień skomplikowania produktu nie ma wpływu na cenę,  
a w jednym procesie można wyprodukować części o różnej geometrii.

Szybkie prototypowanie może znacznie przyspieszyć projektowanie całego złożonego  
końcowego produktu, pozwala inżynierom szybciej wprowadzić innowacyjne rozwiązania, dzię-
ki czemu firma może łatwiej zaadaptować się do potrzeb Klienta.

Ilość wyprodukowanych elementów mieści się w przedziale od jednej do kilkuset sztuk w jednym 
procesie wydruku, co zapewnia maksymalną optymalizację przy krótkich seriach produkcyjnych. 

Do produkcji wystarczy odpowiedni model 3D wykonywanej części, dzięki czemu nie ma wysokich 
kosztów wyprodukowania formy wtryskowej. Produkcja jest opłacalna nawet przy jednostkowych  
zamówieniach. Koszt produkcji uzależniony jest głównie od wymiarów i objętości danego ele-
mentu. 
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Stosowany przez nas proces drukowania polega na spajaniu proszków tworzyw sztucznych przy użyciu ruchomych precyzyjnych 
głowic drukujących. Drukarka 3D wykorzystuje w pracy drobnoziarnisty materiał PA 11, PA 12, PA 12 GB, TPU, TPA, przy użyciu 
którego można tworzyć ultracienkie warstwy przyrostowe grubości 80 mikronów. Wiąże ona ze sobą cząsteczki proszku, poprzez 
podniesienie ich temperatury powyżej temperatury zeszklenia. Ostatnim etapem w stosowanej przez nas technologii druku 3D 
jest oczyszczenie detali w piaskarce oraz opcjonalnie uszlachetnienie powierzchni według potrzeb klienta.

Warianty wykończenia naszych elementów drukowanych

Powierzchnia pomalowana metodą natryskową

Powierzchnia zabarwiona na kolor czarny

Powierzchnia standardowa – kolor ciemnoszary

Wymiary kabiny wydruku

Proces druku w technologii HP MJF

Wymiary kabiny wydruku: 380 mm x 284 mm x 380 mm

Rozdzielczość druku: 1200 dpi

Grubość spieku: 0,08 mm

Dokładność wymiarowa: ok. 0,3 mm

Grubość pojedynczej warstwy:  0,08 mm

Grubość ścianki:  od 0,5 mm

Średnica otworu:  od 0,5 mm

Minimalny luz dla części ruchomych:  od 0,4 mm
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Gęstość części: 1.01 g/cm3

Dokładność wymiarowa: 48 MPa/6960 psi

Moduł sprężystości - XY: 1700 MPa/245 ksi

Wydłużenie przy zerwaniu - XY: 20%

Parametry materiału PA 12

Porównanie wydruku 3D do elementu wytworzonego metodą wtrysku

Do produkcji używamy sproszkowanego poliamidu PA 12, który jest bardzo wytrzymałym tworzywem konstrukcyjnym. Charak-
teryzuje się wysokimi właściwościami mechanicznymi, dużą elastycznością i wysoką precyzją wymiarową, co pozwala na pro-
dukowanie nie tylko prototypów, ale przede wszystkim krótkich serii elementów technicznych i innych produktów użytkowych.

Materiał ten dzięki swojej wysokiej udarności oraz odporności na wysoką temperaturę, alkohole i substancje chemiczne jest
szczególnie zalecany do produkcji części przemysłowych. Komponenty wyprodukowane z PA 12 są bardzo wytrzymałe, mocne 
i niełamliwe, posiadają niską absorpcję wilgoci, mają bardzo dobre właściwości dielektryczne (izolacyjne) oraz bardzo dobrą 
stabilność wymiarową.

Element z poliamidu wyprodukowany 
tradycyjną metodą wtrysku

Waga elementu została zmniejszona o 70% względem tego samego elementu wykonanego metodą wtrysku, przy zachowaniu 
tej samej wytrzymałości mechanicznej, termicznej oraz chemicznej.

Element z poliamidu wydrukowany 
w technologii HP MJF



6

PlacoPrint 3D – Produkty niestandardowe

Porównanie kosztów wytworzenia części

Porównanie progów rentowności
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Przykładowe realizacje
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