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Szybkie prototypowanie w ceramice? Już tak!
Szybkie prototypowanie kojarzone jest często z technologiami wytwarzania przyrostowego, takimi
jak druk 3D. Jednak FRIATEC do wytwarzania prototypów wykorzystuje znacznie bardziej wydajną
metodę produkcji jednoetapowej. Wykorzystuje ona konstrukcję CAD/CAM do wytwarzania prototypu
z gotowej, spiekanej części surowej przy użyciu obróbki mechanicznej CNC, w bardzo krótkim czasie.

Metoda ta uzyskuje imponującą precyzję (klasy tolerancji < 20 μm i powierzchnie Ra < 0,4 μm) oraz
właściwości materiałowe o sprawdzonych parametrach seryjnych.

Do szybkiego prototypowania należy dostarczyć model przestrzenny 3D przedstawiający
dopuszczalne tolerancje wymiarowe i wymaganą jakość powierzchni. Alternatywnie, FRIATEC
opracuje wymagany model przestrzenny na podstawie otrzymanych rysunków 2D.

ZALETY SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W FRIATEC:
●

Maksymalnie 2 tygodniowy czas dostawy

●

Wiarygodna transmisja danych w CAD/CAM zarówno dla 3D i dla geometrii o dowolnych kształtach

●

Precyzyjna obróbka za pomocą 5-osiowych maszyn CNC

●

Prototyp i seria o takich samych własnościach materiału

●

Części w tolerancjach wymiarowych, gotowe do instalacji

FRIATEC wykorzystuje wszystkie popularne metody produkcji w celu zapewnienia ekonomicznej
produkcji seryjnej. Dostępna jest również szeroka gama łączeń ceramiki z metalami i ceramiki
z ceramiką. Nasz doświadczony zespół technologów i specjalistów ds. produkcji pomoże Ci
w uzyskaniu najlepszej z możliwych konstrukcji elementu.

MATERIAŁY:
●
●
●
●

Al2O3: FRIALIT F99.7, DEGUSSIT AL23, DEGUSSIT AL24, Spiekany rubin DEGUSSIT DD57
ZrO2: FRIALIT FZM, FRIALIT FZM/K, DEGUSSIT FZY, DEGUSSIT ZR25
ZTA: FRIALIT FZT
Y2O3: DEGUSSIT Y23
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Bioniczna trzustka
To już nie fikcja!
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Zmęczenie, kołatanie serca i bezsenność to
powikłania po COVID-19
Mogą one pojawiać się także wtedy, gdy chorzy łagodnie przeszli zakażenie.
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Nadświetlne spojrzenie na Wszechświat
Trzy wymiary czasowe, jeden wymiar przestrzenny.
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Kosmiczne misje 2023 roku
Starty sond i rakiet, powrót próbki z asteroidy.
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