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•
 

izdela finalni proizvod na osnovi digitalnih modulnih zapisov,
•

 
skrajša čas izdelave in računalniško kontrolira nastajanje strukture in 
oblike izdelka,

•
 

bistvena prednost je spajanje različnih materialov z ozirom na funkcijo 
procesa in izdelka.

Lens tehnologija ustvarja hiper

 

konkurenčno okolje, ustvarja pogoje za 
investicije v nove tehnologije in s tem konkurenčno sposobnost na 
globalnem tržišču.

Tehnologija se uporablja v vojaški (popravilo in obnova najzahtevnejših 
sestavnih delov letal in orožja), vesoljski, letalski, elektro, avtomobilski in 
drugi industriji npr. medicini (izdelava najzahtevnejših protetičnih

 
izdelkov).

LENS tehnologija

Večnamenska LENS tehnologija predstavlja tudi najbolj progresivno 
HIGH-TECH tehnologijo za dvig konkurenčne sposobnosti s tem da:



LENS  predstavlja

 

sodobno

 

generično

 

lasersko

 

tehnologijo

 

za

 

potrebe

 
industrijskega razvoja

 

in izdelavo

 

zahtevnih

 

unikatnih

 

proizvodov. 

LENS -
 

tehnologija



LENS Model 850-R -
 

laserski
 

stroj



Laserska glava
LaserWrist



•
 

Zagotavlja konstantno temperaturo in področje 
taljenja na mestu nanašanja materiala

•
 

Avtomatsko spreminjanje temperature taljenja 
pri dodajanju različnih materialov

Senzor
 

taljenja materiala



Med procesom izdelave izdelka je 
zelo pomembno spremljati 
parametre procesa, kot so:
• hitrost laserja, 
• sevanje laserja, 
• moč laserja, 
• pretok kovinskega prahu,
• zaščitna atmosfera. 

Med procesom dodajanja 
materiala se začne povečevati 
temperatura na mestu dodajanja 
materiala. 

Spremljanje procesa LENS



Kontrola višine

Namen

 

funkcije Z

 

-

 

Height Control je povečati natančnost procesa ter s 
tem kontrolo višine navarjenega materiala pri zelo zahtevnih izdelkih. 
Sistem za kontrolo višine meri višino od senzorja do točke tališča.



LENS -

 

Izdelava, predelava in popravila visoko zahtevnih izdelkov

Kompleksni izdelki

Spiralni 
del316SS tankostensko ohišje

Izdelava turbinske lopatice Orodje za plastiko

Ventili iz titana Kolčni implantat

Primeri izdelkov izdelanih z LENS-om



Materiali za LENS tehnologijo



•
 

Metode utrjanja

 

materiala
•

 
Zgoščevanje

•
 

Strjevanje
•

 
Velikost zrn

•
 

Hitrost ohlajanja

 

LENS ~1000K/s ali več
•

 
Zgoščevanje lahko zaustavimo

•
 

Finozrnata

 

struktura materiala
•

 
Toplota se širi v notranjost izdelka Steblasta rast 

kristalov po slojih

Lastnosti materiala



Izdelave orodij s tehniko
 

Rapid Manufacturing



44%

10% 6%

40%

Close Mold
Fill, Pack & Hold
Cool Part
Eject Part

Čas ohlajanja predstavlja največji del v celotnem času brizganja 

Hlajenje

Časovni cikel izdelave izdelka iz plastike



1.

 

Zmanjšanje časa vbrizgavanja za 
15% do

 

35%.

2.

 

Nanos molibdenovega 
površinskega sloja na površino 
orodja podaljšuje življenjsko dobo 
za 5x.

3.

 

LENS omogoča popravilo 
obrabljenega orodja.

LENS ponuja 3 prednosti pri izdelavi orodja



•
 

Skrajšanje časa ohlajanja 
orodja.

•
 

Podaljšanje življenjske dobe 
orodja -

 

manjše tlačne 
obremenitve in utrjevanje 
materiala.

•
 

Zmanjšanje

 

gubanja plastike

 

z 
enakomerno porazdelitvijo 
temperature v orodju.

•
 

Izboljšanje produktivnosti.

Prednosti hlajenja s pomočjo reber



 
H13 orodje s konvencionalnim ohlajanjem 

Eksperiment 
Max Temp 150 
Min Temp  100 

Čas ohlajanja: 66 sekund 

 

Konvencionalno ohlajanje orodij za plastiko



Zmanjšanje časa 
ohlajanja za

 

70%

H13 Orodje s hladilnimi rebri 
Eksperiment 

Max Temp 150 
Min Temp  100 

Čas ohlajanja: 22 sekund 

  

Ohlajanje orodij izdelanih z LENS tehnologijo



Ohlajanje z rebri -

 

H13

Čas ohlajanja z
150ºC

 

na

 

100ºC = 22 seconds.

67% zmanjšanje časa ohlajanja

Čas ohlajanja z
150ºC

 

na

 

100ºC = 66 seconds.

Konvencionalno

 

ohlajanje

 

-

 

H13  

Testni podatkiTestni podatki

Hitrost ohlajanja orodja za plastikoHitrost ohlajanja orodja za plastiko



Orodje s hladilnimi rebri: 
•

 
zmanjšanje časa izdelave plastičnih izdelkov za 20%

•
 

izboljšana površina in dimenzijske tolerance plastičnih izdelkov

H13 –
 

Orodje izdelano s hladilnimi rebri



Bakreno hladilno 
rebro

420 SS

420SS z bakrenim hladilnim rebrom



420SS z bakrenim hladilnim rebrom



Odlična

 

gostota

 

& adhezija
Minimalni vpliv na osnovni material

LENS

 

navarjanje

Varjenje

Navarjanje



LENS postopek popravila:
1.

 

Predobdelava

 

robov

2.

 

LENS nanašanje Inconel

 

625

3.

 

Vakuumska toplotna obdelava

4.

 

Končna obdelava

5.

 

Elektroerozija

6.

 

Testiranje

Čas popravila :20s

 

na rob

“Z” Gap 
Expansion Joint

LENS Repair $7,574 -

 

stroški izdelave novega izdelka

 
$2,000 -

 

stroški popravila

 
$5,574 -

 

prihranek

Popravilo rotorja
 

Turbine -
 

PN 12271565



TiTi--6Al6Al--2Sn2Sn--4Zr4Zr--2Mo           2Mo           -

 

TiTi--22Al22Al--23Nb23Nb
gamma titanium aluminide orthorhombic titanium aluminide

TENSILE SAMPLETENSILE SAMPLETi-6-2-4-2 Ti-22-23

Ti-6-2-4-2 Ti-22-23

Izdelava izdelkov iz različnih materialov



V orodjarski industriji se LENS uporablja predvsem za izdelavo manjših 
pozicij, ki morajo biti napravljene iz posebnih ter zelo trdih materialov, kar 
poveča obrabno obstojnost ter življenjsko dobo izdelka.
Pogosto se uporablja tudi za popravilo orodij oz. delov, ki so bili podvrženi 
preveliki obrabi, ter za popravilo razpok in zlomljenih delov.

LENS tehnologija
 

v orodjarstvu



Avtomobilska industrija



Letalska industrija



Letalska industrija



V vesoljski tehniki se s pomočjo LENS tehnologije, izdelujejo posamezni 
elementi ali sklopi za vesoljska plovila ter satelite, katerega ohišje ni 
možno izdelati z konvencionalnimi postopki.
Izdelujejo so predvsem elementi, ki so podvrženi zelo visokim dinamičnim 
obremenitvam, morajo imeti majhno težo zato so izdelani predvsem

 

iz 
titana in titanovih zlitin.

Vesoljska industrija



LENS tehnologija v medicini



LENS tehnologija v medicini

Implantat 
kolka iz 
titana

Kirurški prototip

Koncept vretenčnega 
implantata iz titana



ROTORROTOR

LENS tehnologija za vojaške potrebe



Popravila valjev z LENS -
 

om



•
 

Kompleksne oblike izdelkov
•

 
Odlične lastnosti materiala

•
 

Proizvodnja novih 
materialov

•
 

Kombinacija različnih 
materialov

•
 

Izdelava v zaščitni atmosferi
•

 
Ponovljivost procesa

•
 

Malo odpadnega materiala 
•

 
Računalniško podrt proces

•
 

Nižji stroški
•

 
Kratki časi izdelave

•
 

Fleksibilna proizvodnja

Prednosti LENS tehnologije



Lasersko kaljenje



Sistem za lasersko kaljenje



Sistem za lasersko kaljenje

Robot: Reis

 

SRV40

Vrtljiva miza: RDK05

 
Nosilnost 500-2000kg 
Nagibanje ±140° 
Rotacija ±370°

Diodni laser: LDL160

 
Moč 3kW

Programska oprema: 
DCAM

Spremljanje procesa 
kaljenja: LompocPro

 
E-MAqS-Kamera



Primeri laserskega kaljenja

C45  
42CrMo4
100Cr6

X155CrVMo12-1
GGG60 



Primeri laserskega kaljenja



Primeri laserskega kaljenja



EMO Virtual LABEMO Virtual LAB
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